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Abstract 

The possibility of an earthquake in Tehran is a serious concern in the country, and management 

of this risk requires organizational resilience of responsible institutions. Among these 

organizations, news agencies are the main members of the country's media ecosystem. In this 

regard, four news agencies Fars, Mehr, ISNA, IRNA were selected as the most popular news 

agencies in the country, and the data related to 58 indicators in three dimensions of 

communication literacy, information processing and structural-organizational processing in 

these news agencies with the methods of observation, interview and questionnaire were 

collected. Questionnaires were distributed among 341 employees of these news agencies who 

were selected by census, and eight of their managers were sampled purposefully for interviews. 

For observation, a complete description of the observations was collected according to the 

guidelines prepared in all four news agencies. Qualitative data were analyzed in the form of 

deductive qualitative content analysis and quantitative data were analyzed using descriptive 

statistics. According to the findings, although Fars News Agency had comparative advantages 

over other news agencies, all four news agencies did not have the necessary resilience against a 

possible earthquake in Tehran. The strength of the studied news agencies was in the field of 

information processing, but in terms of communication and structural-organizational resilience, 

there are several weaknesses that need to be addressed. The results showed that the situation of 

the main news agencies in the country in the face of a possible earthquake in Tehran is not 

suitable and news agencies as information and communication arms in managing the crisis of a 

possible earthquake in Tehran need to strengthen their organizational resilience. 
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 080 -302 صص 0011، پاییز  و نهم یس ۀسال دهم، شمار ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی

 

 شهر تهران یمواجهه با زلزله احتمال یکشور برا یاصل یهایخبرگزار یسازمان یآورسنجش تاب

 (فارس و مهر سنا،یا رنا،یا یهایخبرگزار :موردمطالعه)
 

 .رانیتهران، ا  ا،یرسان ، دانشکده ارتبارا  و رسان ، دانشگاه صداوس تیریگروه مددکلری مدیریت رسان ،  -0سیاوش صلواتیان
 

 01/2/0011: تصویب تاریخ         7/3/0011تاریخ بازنگری:         30/03/0211: دریافت تاریخ

 

 چکیده

 ازمنهدیمخارره ن نیب ران ا تیریدر کشور است و مد یجد یاال ال وقوع زلزل  در تهران چالش و نگران

عنوان به  ههایها، خبرگزارسازمان نیب ران است؛ ازج ل  ا تیریدر مد لیدخ ینهادها یسازمان یآورتاب

 رنهایا سهنا،یمههر، ا رس،فها یراسلا، چهار خبرگزار نیکشور هسلند. در ا یارسان  سلمیاکوس یاصل یاعضا

 88مهرتب  بها  یهاانلخاب شدند و داده موردمطالع عنوان کشور، ب  یهایخبرگزار نیترعنوان پرمخاربب 

 نیهدر ا یسهازمان-یسهاخلار یآورو تهاب یارلاعهات یآورتهاب ،یارتبهار یآورشاخ  در س  بعد تاب

شهد.  یآورو پرسشهنام  ج ه  مصهااب مشهاهده،  یههابه  ک هر روشو  یدانیصور  مب  هایخبرگزار

انلخاب شده بودنهد،  یش ارصور  ت امک  ب  هایخبرگزار نینفر از کارکنان صف ا 300 نیها بپرسشنام 

 یشهدند. بهرا یریگها ن ونه مصهااب  یبه  روش هدف نهد بهرا زیهها نآن رانیشد، هشت نفر از مد  یتوز

 یدر ههر چههار خبرگهزار شهده یته یراهن ها رالع لکامل مشاهدا  بر اساس دسهلو فیتوص زیمشاهده ن

با اسلفاده از  زین یک  یهاو داده یاسیق یفیک یم لوا لیدر قالب روش ت ل یفیک یهاشد. داده یآورج  

به   ینسهب یههاتیفهارس مز یاگرچ  خبرگزار ها،افل یشدند. بر اساس  لیت ل یفیآمار توص یهاشاخ 
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شههر تههران را  یلازم در برابهر زلزله  اال هال یآورتاب یداشت اما هر چهار خبرگزار هایخبرگزار ریسا

 یآورامها در بعهد تهاب ؛بهود یارلاعات یآوردر بخش تاب موردمطالع  یهاینداشلند. نقط  قو  خبرگزار

نسهبت به  رفه  آن  دیوجود دارد ک  با هایدر خبرگزار یملعدد یهاضعف یسازمان-یو ساخلار یارتبار

شههر تههران  یکشور در برابهر زلزله  اال هال یاصل یهایخبرگزار تینشان داد ک  وضع جیاقدام شود. نلا

ب هران زلزله   تیریدر مهد یو ارتبهار یرسهانارلاع یعنوان بازوههابه  هایخبرگزار نیو ا ستیمناسب ن

 خود هسلند. یسازمان یآورتاب تیتقو ازمندیشهر تهران ن یاال ال

 سازمانی-آوری ساخلاریآوری ارلاعاتی، تابآوری ارتباری، تابتاب ی،زلزل ، خبرگزار :هاواژهکلید

 مقدمه -0

 ب،یهسهرعت وقهوع، اجهم تخر لیهبه  دل یو چ  اقلصاد یزلزل  چ  ب  ل اظ روان یعیانواع مخاررا  رب نیدر ب

و  زادهیقهرار گرفله  اسهت )پارسه یعهیرب یایهدر صهدر بلا  یهو دارا بودن خطهرا  اانو یدوره بازگشت نسبلاً رولان

م سهوب  ایهدن زیخزلزله  یکشهورها نیمسهلعدتر زءجه رانیها شور(. ک0388 ،یزیو تبر یآبادزنگی ؛030۱ ،ه کاران

 031قهرون گششهل   یره ایه الیه-ک ربند زلزله  اله  یبا قرار گرفلن رو رانی(. ا0308 ،یو فرهنگ انی)صلوات شودیم

در کشهور مها ه هواره در مهورد زلزله  شههر (. 0300 ،یفیرا تجرب  کرده است )عفیا بیشلر  شلریر 8/7 یزلزل  ب  بزرگ

شهده که   دییهصه   گشاشهل  و ت  ههاینگرانه نیههم بر ا یعل  قا یوجود داشل  است. ت ق یجد یهاینگران تهران

 تواننهدی، در صهور  فعهال شهدن مهمرکز شهر قرار دارنهد یلوملریک 081ک  در تهران و اوم  آن تا شعاع  ییهاگسل

در تههران ر  خواههد  یزلزل  بزرگه نک یبر ا ت کید(. 030۱ ،و ه کاران ینی)اس شوندیدر تهران م یباعث زلزل  بزرگ

زلزله  به   ریهشدن  لیو تجرب  گششل  از تبد شودیکارشناسان مربور  مشاهده م یمطبوعات یهاداد در اغلب مصااب 

را در برابهر  (0300)شهفیعی،  ونیهلیم 0جامع  تههران  یدر کشور ما، لزوم توج  ب  بالا بردن سطح آمادگ دیشد یب ران

 .کندیم گوشزد یزلزل  اال ال

عنهوان  لیهب هران   تیریدر مد نینو یکردهایاز رو یکی قیشهر تهران در برابر زلزل  از رر یسطح آمادگ یارتقا

 یآورموردتوج  قرار گرفله  اسهت. تهاب اریبس یعیرب یایدر برابر بلا یآورم کن است. امروزه مفهوم تاب یآورتاب

و سهازگار و بهبهود  مقابل  کنهد زیآمفاجع  دادیرو ریبا   ک سازدیسازمان را قادر م ایاست ک  فرد، جامع   ایص یخص

  یم ه ریهدر  یسازگار تیو ظرف یریپشبیآس تیریسازمان، مد تیاز وضع یع وم یاز آگاه یتابع یآورتاب ابد؛ی

 یشهر تهران با وجود عناصهر مخللفه یاجل اع یآورتاب یارتقا(. 3118، 0مانوس و ه کاراناست )مر ایو پو دهیچیپ

و  یلهاسهت ) یسهازمان یآورتاب یعنی یاجل اع یآورسک  تاب گرید یها روآن ترینمهماز  یکیک   شودیم کنم 

                                                      

1 McManus, Seville, Vargo, & Brunsdon 
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هسهلند.  «ههایخبرگهزار» یاجل اع یآورها در جهت ارتقاء تابسازمان ترینمهماز  یکی نیبنیدرا(. 3103، 0ه کاران

 ژهیوب هران به   ی(. در شهرا0308 ،یو مسهعود انیوات)صهل شهوندیمادر م سوب م یهاعنوان رسان ب  هایخبرگزار

 یدر رول ب ران، عامه  مهردم بهرا چراک  ؛اندارلاعا تشن   از هر شرایطی شیمردم ب یعیرب یایاز بلا یناش یهاب ران

اسهت،  یاتیها شهانیبقا یک  برا یرا از مناب  رس  یها هسلند تا بلوانند اخبارگرفلن ارلاعا  من صراً وابسل  ب  رسان 

امکان را فراهم کنند و ارلاعها  را در هنگهام وقهوع ب هران به   نیا توانندیم های(؛ خبرگزار3117، 3یکنند )ل افتیرد

شههر  یآن است ک  در صور  وقوع زلزله  اال هال توج قابلها دارند برسانند؛ اما نکل  ب  آن یفراوان یمردم ک  وابسلگ

در دل ااداه   ههاکشور ک  ت اماً نقط  ت رکهز آن یو اصل یداخل یهایب ران، خبرگزار ریشدن آن ب   لیتهران و تبد

خهود در اهد  یآور هسلند تا با افظ سازمان و سهازمانده)شهر تهران( است، چقدر در برابر ب ران زلزل  تاب یاال ال

 مطلوب اسل رار ع لکرد داشل  تا بلوانند اخبار و ارلاعا  را ب  مردم برسانند؟

را بها جههان خهارز از سهازمان دچهار  خود را از دست دهند، ارتباراتشان یانسان یروین هایاست خبرگزار م کن

  یشهرا نیهشهوند. در ا زا یهتجه یساخل ان و نابود بیبرق، تخر یقطع رینظ گرید یدچار مشکلات ایو  نندیمشکل بب

گسهلرده  اریکنند، مط ئناً ب ران بسه فایب ران ا تیریدرکن مهم در م ریعنوان نلوانند نقش خود را ب  هایاگر خبرگزار

 رانیها یههایخبرگهزار یسازمان یآورااضر بر اساس مدل سنجش تاب قیمسئل ، در ت ق نیخواهد شد. با توج  ب  ا

-یسهاخلار یآورتهاب»و  «یارلاعهات یآورتهاب» ،«یارتبهار یآورتاب»(، 0300 ،و ه کاران ی)قنبر یعیرب یایدر بلا

 یهها در برابهر زلزله  اال هالآن یآورتهاب زانیهتها م شودیم دهیسنج رنایو ا سنایفارس، مهر، ا یخبرگزار 0 «یسازمان

انلخهاب  اریهمشهخ  گردنهد. مع ههایخبرگهزار نیها یسازمان یآورشده و نقاط ضعف و قو  در تاب نییتهران تع

برتهر  تیسها 81 ء( جهز0308)سهال  یبود ک  در زمان بررس ریهر ینفو  خبر بیبرتر، رتب  الکسا و ضر یخبرگزار

 انلخاب شدند. «سنایا»و  «رنایا»، «فارس»، «مهر» هایمبنا، خبرگزار نیبودند؛ بر ه  یرانیا

در  رانیها یههایخبرگهزار یسازمان یآورسنجش تاب یهاشاخ »با عنوان  ایمطالع ( 0300) و ه کاران یقنبر

در  رانیها یههایخبرگزار یسازمان یآورسنجش تاب یهابا هدف ارائ  شاخ  ت قیق نی. اانجام دادند «یعیرب یایبلا

دور  لیت لو یهتجز .شهد انجهام یها با اسلفاده از روش دلفهشاخ  نیاز ا ریهر  تیاه  زانیم نییو تع یعیرب یایبلا

  یهشهده ملهات ته لخرازاس یهارشاخ یمبنا ز نیبود و بر ه  یباز و م ور یبر اساس دو مرال  کدگشار یاول دلف

ضهرور  وجهود ههر »کارشناسهان در مهورد  نیاج هاع به یدوم و سهوم جههت بررسه یهادور یبرا ییهاپرسشنام 

 71 ینشهان داد که  بهر رو جه یشهد. نل نیانگیهمهد و م اریبر اساس مع« هااز آن ریهر  تیاه  زانیم»و  «رشاخ یز

 ،«یاسههازه یآورتههاب» ،«یارلاعههات یآورتههاب» ،«یارارتبهه یآورتههاب»بعههد  8شههاخ  و  00در قالههب  رشههاخ یز

                                                      

1 Lee, Vargo & Seville 

2 Li 
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اج هاع  یعهیرب یایهکشور در بلا یهایخبرگزار یسازمان یآورسنجش تاب یبرا «یفن-یسازمان»و  «یفرد یآورتاب»

 وجود دارد.

انجهام  «شههر یسهازمان یآورجهت سنجش تاب یمدل مفهوم نیتدو»با عنوان ی قی( ت ق0308) یکاظ  و بیعندل

انسهانی در برابهر مخهاررا   یاهسازمانی سهکونلگاه یهاسنجش مؤلف  یهاشاخ »ب  مدل  دنیرس یها برا. آندادند

به   یسهازمان یآورابعهاد موجهود تهاب ییشناسا یبرا ینظر بانیاسلفاده از پشل با و یآوربر اساس مفهوم تاب« ربیعی

هها پهس د. آنتهران ب  کهار گرفلنه یب ران شهردار تیریمدل را در سازمان مد نیو سپس ا دندیرس ن یزم نیدر ا یمدل

هها و ارزیهابی میهزان جههت ت لیهل داده یاتهر ن ونه  ینام  میدانی از آزمون تپرسش البها در قداده یآوراز ج  

 یآورک  میهزان تهاببود پژوهش آنان ااکی از آن  یهاافل یاجل اعی مؤار در برابر ب ران اسلفاده کردند.  یهاشاخ 

میهزان  ،شهدهیپهایین بهوده و میهان ابعهاد بررسه یدر ابعاد موردبررس تهران ی سازمان مدیریت ب ران شهرداریسازمان

سازمانی ساکنین با میزان دانش و آگاهی و ه چنین با میزان آمادگی کارکنان در مواجهه  ب هران ه بسهلگی  یآورتاب

 مسلقیم داشل  است.

 ،روش مشهاهده، مصهااب  و پرسشهنام  ب  «وزلندیدر ن یسازمان یآورتاب»با عنوان  مطالع ( در 3118مانوس )مر 

مؤلفه  و  8 رنهدهیکه  ههر بعهد دربرگ یبعهد 3 یقهرارداد. او در تهز خهود مهدل یموردبررسه وزلندیسازمان را در ن 01

 ی. سه  بعهد اصهلکنهدیمه یمعرفه 0RORت ت عنوان  یسازمان یآورتابسنجش  یمؤلف  است را برا 08 وعدرمج 

 است. یسازگار تیو ظرفی اساس یریپشبیآس تیری، مدتیاز وضع یشامل آگاه

انجهام « یسهازمان یآورتهاب سه یو مقا یریگاندازه یتوسع  ابزار برا»را با عنوان  ایمطالع ( 3103) و ه کاران یل

شهده بهود را جههت ارائ  وزلنهدیسهازمان م هدود در ن یتعهداد ی( را که  بهرا3118، مانوسمر) RORو مدل دادند 

ها توسع  دادنهد. روش کهار ارشد و کارکنان سازمان رانیمدو مصااب  با  یفیبا اسلفاده از روش ک شلریب یریپشکاربست

 ینیسهازمان مهورد بهازب ۱8نفر در  300از  یمدل را ربق نظرسنجاین  یهاصور  بود ک  شاخ  نیها در ابلدا ب  اآن

 نیاضاف  کردنهد که  بهر ه ه RORم کن را ب  مدل  یهاشاخ  یخود ت ام قیت ق  یها در مراال اولقرار دادند. آن

به   KMO بیهها بهر اسهاس ضهرآن یدر مراله  بعهد .مانوس اضاف  شهدب  مدل مرآوری اخلاق تاباساس عامل 

بها  یزیرمؤلفه  و برنامه  8با  یسازگار تیقابل با دو بعدها آن یامدل توسع  تیها پرداخلند ک  درنهاشاخ  حیتص 

 .دشمؤلف  ارائ   8

 یبه  آن شهده و مطالعها  ک ه یاندک یموضوع توج  مطالعات نیا تیاه  رغمیعل دهد ک بررسی پیشین  نشان می

 نیهدر ا یی( از معهدود الگوهها0300) و ه کهاران ی. مدل قنبهراست خصوص صور  گرفل  نیدر سطح جهان در ا

                                                      

1 Relative Overall Resilience 
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 که  دست یافل  اسهت هایخبرگزار یسازمان یآورتابسنجش  یبرا سنجشقابل ینیع یهااست ک  ب  شاخ  اوزه

 یمخللهف بهرا ابعهادرا بها  ی( مدل0300) و ه کاران یقنبربر روی آن بنا شده است.  زیمقال  ااضر ن یچارچوب نظر

-تهاب های اجرایهی، ابعهادک  در پژوهش ااضر ب  دلیل م دودیت اندارائ  کرده رانیا هایخبرگزار یآورتاب یابیارز

 اند.فنی اسلفاده شده-ارلاعاتی و سازمانیآوری ارتباری، 
 

 (0217، و همکاران یقنبر) اهیخبرگزار یآورتاب یابیارز یها مختلف براشاخص -0 جدول

 ابعاد هاشاخص هازیرشاخص

 رسانی از رریق فکسامکان ارلاع

های تبادل و توزی  اخبار از رریق شبک 

 اجل اعی خبرگزاری

 های پیامکیسیسلم رسانی از رریقامکان ارلاع

 رسانی مکلوبامکان ارلاع

اسلفاده از صف ا  اجل اعی خبرنگاران 

 سازمان

رسانی در تربیت سفیر خبرنگاران جهت ارلاع

 هنگام ب ران

های ه سو و امکان ارتباط با خبرگزاری

 هاارتباط از رریق آن

 تعیین دفاتر جانبی معین برای پوشش وقای 

توزی  و ارسال 

 ارلاعا اخبار و 

ب
تا

آوری ارتباطی
 

 امکان افظ ارتباط با خبرنگاران های مورد اعل اد و ه کاردریافت خبر از رسان 
دریافت داده و 

 ارلاعا 

ای ن و مطلوب بودن موقعیت مکانی سرورهای 

 خبرگزاری

 سازی ارلاعا  در نقاط مخللف خیره

 پشلیبان گیری از ارلاعا 

 سازمانوجود سرورهایی در خارز از 

ها سازی داده خیره

 و ارلاعا 

ب
تا

آوری اطلاعاتی
 

 (HTML Basicوجود سایت پشلیبان )

های مخللف جهت دهندهاسلفاده از سرویس

 اتصال ب  اینلرنت

های کاربری در خارز امکان دسلرسی ب  پنل

 م ی  سازمانی
 دسلرسی ب  سایت

 سازی سازهمقاوم ملناسب بودن اجزای سازه و ساخل ان وسازهای ساختنام رعایت و اجرای دقیق آیین

ب
تا

آوری سازه
ای

 

جان ایی درست خبرگزاری با توج  ب  آمایش 

 سرزمینی

مطلوب و ای ن بودن موقعیت مکانی اتاق 

 خبر
 جان ایی سازه

 توانایی کنلرل اسلرس

 توانایی مدیریت ص یح در ل ظ 

 توانایی ک ر ب  دیگران

 خونسردیتوانایی افظ 

آوری فردی تاب

ب مدیران و کارکنان
تا

آوری فردی
 

 پشیریروای  ریسر

 اندازهای امیدوارکنندهترسیم افق و چشم

 عینی و واقعی نگاه کردن ب  اتفاقا  و اوادث

بینی و آگاهی نسبت ب  خطرا  و بلایای پیش

 پیرامونی

آگاهی و ارلاع از مناب  درونی و بیرونی در 

 دسلرس

نیازها برای ادام  اداقل پیششناخت از 

 فعالیت سازمان

امکان شناخت ریسر و وجود قابلیت 

 هامدیریت ریسر

نگری و آینده

پشیری و ریسر

های شناخت ب ران

 بالقوه

سازمانی
-

فنی
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 ابعاد هاشاخص هازیرشاخص

 ای قویوجود سازوکار بی  

سازی ب  مسئل  ای نی و فرهنگ نگاه بلندمد 

 ای نی

 چیدمان ای ن وسایل در ت ریری 

 های هشدار بروز بلایا در سازماندسلگاهوجود 

ها نظیر برق، دسلرسی مناسب ب  زیرساخت

 تلفن، آب

 عدم ت رکز و تج ی  نیروها در یر مکان خاص

 تهی  مکان جایگزین

 تهی  و تدارت امکانا  جایگزین

وجود امکانا  اولی  امدادرسانی و تجهیزا  

 اضطراری

 وجود تجهیزا  ارفا اریق سالم

 های فیزیکی و امنیلیمراقبتوجود 

 ای نی و ت رکززدایی

جای دیدگاه هزین  م ور دیدگاه سرمای  م ور ب 

 آوریبر تاب

 آورینگاه راهبردی و اولویلی ب  مسئل  تاب

آمادگی برای ت مین زندگی اعضا در هنگام بروز 

 ب ران

وجود دیوار بلند اعل اد بین مسئولان و 

 خبرنگاران و کارکنان

و مواجه  فعالان  در قبال ب ران و  واکنش

 فرصت سازی از آن

وجود باور کنلرل خسارا  در بین مسئولان 

 سازمان

 آمادگی زیسلن در شرای  ملغیر

  هنیت باز و آماده تغییر

 آوریفرهنگ تاب

 تعهد کارکنان و خبرنگاران در قبال سازمان

وکار در شرای  ب رانی در ت ایل ب  تداوم کسب

 فسطوح مخلل

آماده کردن سازمان توس  رهبر برای دوران پس 

 از خود

 سازی سازمانامکان چابر سازی و کوچر

 بالا بودن امکان تغییر و اصلاح ساخلار

 های مجازیسیسلم نقش

فرهنگ تداوم 

 وکارکسب

 تبدیل دانش ب  رفلار فردی ای ن

جریان داشلن ارلاعا  مربوط ب  سازمان در بدن  

 سازمان

 ها برای مواجه  با ب راندسلورالع لایجاد 

ای و آموزش مواجه  برگزاری مانورهای دوره

 با ب ران

دانش سازمانی و 

 آموزش

تعریف مسئولیت مدیریت ب ران و پدافند 

 غیرعامل در سازمان

 های مدیریت ب رانتهی  و تدوین برنام 

 عدم موازی کاری در شرای  ب ران

با ب ران در  داشلن سناریو ع ل برای مواجه 

 سطح سازمان

ساخلار مدیریت 

 یسازمانب ران

 وجود رهبری کاریزماتیر در سازمان

 تفویض اخلیار در سازمان

 امکان جایگزینی افراد و چرخش شغلی

وجود افراد چندکاره و  والفنون در بدن  

 خبرگزاری

 کارگیری نیروهای جوان در صدرب 

تفکر تربیت نیروی انسانی هوش ند با قابلیت 

 اسلراتژیر

رهبری و نیروی 

 انسانی
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 شمواد و رو -3

 موردمطالعهمنطقه  -3-0

از  یکهیاسهت و  ادیهز اریدر منطق  بها خطهر بسه ران،یزلزل  در ا یخطر نسب یبندپهن   ا یتهران بزرگ، ربق تقس

فعهال  یهاوجهود گسهل ،یسهاخل نیو زمه ییایهجغراف تیواسط  موقع. ب شودیکشور م سوب م زیخزلزل  یشهرها

پراکنهده در ارهراف آن و  یهاگسل گریو د ضیباغ ف  ،یداوود زت،یکهر ،یملعدد، ه چون گسل ش ال تهران، مشاء، ر

شههر دنبهال گهردد. کلان نیها یزیهخمسهئل  لرزه یشهلریب تیباعث شده تا ب  اساسه یخیمخرب تار یهاوقوع زلزل 

روزافهزون، در صهور  اال هال وقهوع زلزله   یکهیزیشههر و گسهلرش فکلان نیها ادیز تیبا توج  ب  ج ع ن،یه چن

را در بهر خواههد  یادیهز یو مهال یانسهان  یسهرما سهریبر جا خواهد گشاشهت و ر یجبران رقابلیو غ ادیخسارا  ز

 د،یهآیمهها ب  شه ار آن ترینمهماز چند قطب م دود توسع  و  یکیبلک   ران،یا لختیعنوان پاب  فق ن داشت. تهران 

کل کشهور اارگهشار اسهت. گسهل شه ال  نوشتبر سر یعیرربیو غ یعیلشا سرنوشت و فرجام آن پس از هر اادا  رب

 .گسل لرزه زا ب  تهران است نیترریتهران نزد
 

  
 موردمطالعه ۀمحدود یمعرف -0شکل 

 روش پژوهش -3-3

و بهرای دسهلیابی به   انجام شده یکاربرد یاست ک  با هدف یلیت ل یفیتوص ،نوع پژوهش ثیپژوهش ااضر از ا

پژوهش ااضر ب  روش مطالع  تطبیقی انجام شهده اسهت و اسلفاده شده است.  یبیپژوهش ترک یاز اسلراتژاهداف آن 

پهژوهش  ساخلاریافل  و مشاهده اسلفاده شد. پرسشنام  ایهنروش پرسشنام ، مصااب  نی   3ها از آوری دادهبرای ج  

های اصهلی بهر کنندگان بود که  پرسهشهای دموگرافیر شرکتسؤال مرتب  با ویژگی 8سؤال اصلی و  31مشل ل بر 

ای ت قیهق، یهر دسهلورالع ل ههای مشهاهدهآوری دادهگشاری شده بودند. برای ج  تایی ن ره 8اساس ریف لیکر  

 شدند.مشاهدا  براساس آن ابت می ،ک  برای مطالع  هر خبرگزاری راهن ای مشاهده تهی  شده بود
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ههای ااصهل از مصهااب  بها اسهلفاده از در بخش کیفهی، دادهمراال اجرای پژوهش بدین صور  بوده است ک  

ت لیهل شهده اسهت. ت لیهل  موردمطالعه روش ت لیل م لوای کیفی قیاسی و بر اساس کدگهشاری کیفهی بهرای ههر 

از سه  مراله   (0378، ص 3118، 0شهانونو  سهیوفانگ)ده م لوای کیفهی قیاسهی یها ت لیهل م لهوای ههدایت شه

ای اسهت که  سازی مراله . مرال  آماده(3118، 3کانگاس)الو و سازی، سازماندهی و گزارش تشکیل شده است آماده

شود؛ در این پهژوهش نیهز ایهن اقهدام آوری داده پرداخل  میآوری داده و تعیین سؤالا  برای ج  ن ب  ن وه ج  در آ

ها های فنی و مدیران آماده شد. در مرال  سازماندهی کدگهشاری یافله انجام شد و دو پرسشنام  مخللف برای مصااب 

ند و از قبل و بهر اسهاس ادبیها  تعیهین یها چهارچوب و باید انجام شود ک  مقولا  اصلی معرف موضوع مطالع  هسل

های ؛ در این ت قیهق نیهز مقولها  برگرفله  از نهام ابعهاد و مؤلفه (030، ص 0300)تبریزی، الگوی قبلی وجود دارند 

( اسهت که  در مراله  پیشهین 0307های ایران در بلایای ربیعی )قنبری، آوری سازمانی خبرگزاریالگوی سنجش تاب

ق پهس از دهی نیز باید زمین  گزارش کامل کهدها ارائه  شهود که  در ایهن ت قیه کر کامل آن رفت. در مرال  گزارش

ههای ه چنین در ایهن پهژوهش داده کدگشاری این کار در قالب توصیف هر بخش و با اسلفاده از ن ودارها آمده است.

های ناشی از بخش ک هی پهژوهش بهرای توصیف شده است و داده موردمطالع کامل برای هر  رورب ناشی از مشاهده 

یانگین توصیف شده است. در گام بعدی، مقایسه  توصهیف مهوارد سازی مبلنی بر مبا اسلفاده از مقیاس موردمطالع هر 

های گونهاگون ت قیهق شهناخل  مطالع  آمده و این امکان فراهم شده تا در مقام قیاس موردهای ضعیف و قوی در مؤلف 

 معیهار. انلخهاب شهدندهدف نهد  یریگروش ن ونه ساخلاریافل  ب  های نی  کنندگان در بخش مصااب مشارکت شوند.

و  یآگهاه ،یدر خبرگهزار یلیریمد گاهی، داشلن جاموردمطالع  یدر خبرگزار یکار سال سابق  8انلخاب ایشان اداقل 

مههر و  سهنا،یا رنها،یا یخبرگهزار 0نفهر از  هشهت درمج هوع. بود یخبرگزار یرخبریو غ یخبر یهابا بخش ییآشنا

 .فارس انلخاب شدند
 

 (نویسندگان)منبع:  موردمطالعه یچهار خبرگزار کیبه تفک قیشوندگان تحقمصاحبه ستیل -0جدول 

 شوندگانسمت مصاحبه خبرگزاری شوندگانسمت مصاحبه خبرگزاری

 ایرنا
 معاون خبر خبرگزاری ایرنا

 ایسنا

 خبرگزاری ایسنا رعاملیمدمعاون 

 های خبرگزاری ایسنامدیر پژوهش

 مدیر فنی خبرگزاری ایسنا ایرنامعاون فنی خبرگزاری 

 فارس
 مدیر اتاق خبر خبرگزاری فارس

 مدیرکل اخبار داخلی خبرگزاری مهر مهر
 معاون فنی خبرگزاری فارس

                                                      

1 Hsiu-Fang & Shannon 

2 Elo & Kyngas 
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ش اری اسلفاده شهد و ت هام کارکنهان صهف ت ریریه  ایهن گیری از شیوه ت امجای ن ون برای توزی  پرسشنام ، ب 

 شدند.نفر را در چهار خبرگزاری شامل می 300ها پرداخلند ک  مج وعاً پرسشنام ها، ب  تک یل خبرگزاری
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  پژوهش یکنندگان در بخش کممشخصات مشارکت -3جدول 

 مهر ایسنا فارس ایرنا

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 جنسیت

 - - - - - - 0/8 8 پاسخ نداده

 0/08 30 7/88 80 3/08 30 8/08 08 زن

 ۱/80 33 3/00 38 7/80 07 8/0۱ 0۱ مرد

 011 ۱0 011 03 011 8۱ 011 00 جمع

 سن

 - - - - 3/0 0 3 3 پاسخ نداده

 7/0 3 ۱/00 08 1 1 0 0 سال 30تا  08

 0/30 33 ۱/33 31 7/3۱ 33 3/33 33 سال 20تا  32

 8/37 30 0/31 38 8/0۱ 01 3/30 30 سال 28تا  23

 0/33 08 0/07 0۱ ۱/38 33 0/03 03 سال به بالا 21

 011 ۱0 011 03 011 8۱ 011 00 جمع

 تحصیلات

 - - - - - - 3 3 پاسخ نداده

 0/3 3 3/0 0 7/0 0 0 0 دیپلم

 7/0 3 8/۱ ۱ ۱/00 01 0 0 کاردانی

 ۱/80 33 8/03 01 3۱ 30 0/00 00 کارشناسی

 8/30 30 3/00 38 3/00 38 0/03 03 ارشدکارشناسی

 0/3 3 3/0 0 8/3 3 0/8 8 دکتری

 011 ۱0 011 03 011 8۱ 011 00 جمع

 جایگاه شغلی

 - - - - - - 3 3 پاسخ نداده

 0/73 07 8/8۱ 83 8/۱0 ۱1 ۱/8۱ 8۱ خبرنگار

 8/03 8 3/08 00 ۱/08 0۱ 3/0۱ 0۱ دبیر خبر

 ۱/0 0 ۱/7 7 3/3 3 0/8 8 سردبیر

 8/03 8 7/31 00 3/0 8 3/07 07 سایر

 011 ۱0 011 03 011 8۱ 011 00 جمع

 

 یکدگهشار از رریهق یاسهیق یفهیک یم لوا لیااصل از مصااب  با اسلفاده از روش ت ل یهاداده ،یفیدر بخش ک

در بخش مشاهده نیز توصیف کامل مشهاهدا  آورده شهده و در صهور  نیهاز، کدگهشاری کیفهی  .ندشد لیت ل یفیک
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افهزار ای نیز انجام شده است. در بخش ک ی ابلدا سؤالا  مربوط ب  ههر مؤلفه  بها اسهلفاده از نرمبرای مقولا  مشاهده

SPSS   یی در پژوهش  کر شد.عنوان نلیج  نهاب  یفیآمار توص یهاشاخ ب  ک ر سازی و مقیاس 33نسخ 

 نتایج و بحث -2

آوری ارتبهاری، ارلاعهاتی و تهاببعهد  3در  یسهازمان یورآشد تاب در بخش چارچوب نظری بیانرور ک  ه ان

 های مرتب  با ههر بععهدشاخ  ها براساسخبرگزاری 0آوری هر تابدر ادام   .شده است دهیسنج سازمانی-ساخلاری

 شده است. س یو مقا فیتوص

 آوری ارتباطیتاب -2-0

 است.« دریافت داده و ارلاعا »و « توزی  و ارسال اخبار و ارلاعا »این بعد شامل دو شاخ  

 شاخص توزیع و ارسال اخبار و اطلاعات -0

رسهانی اسهت که  در چههار خبرگهزاری گان  زیر نشان دهنده ه ین مسیرهای مهوازی ارلاعهای ششزیرشاخ 

 مقایس  شده است. موردمطالع 

های اجل هاعی، بهازیگر مههم در عرصه  تولیهد و شبک  ی:های اجتماعشبکه قیاخبار از طر عیتبادل و توز -0-0

سهایت در وب نیگزیجهارسهانی عنهوان کانهال ارلهاعهای اجل اعی به ها از شبک انلشار م لوا هسلند. خبرگزاری

ب  ل اظ تنوع کانهال، خبرگهزاری فهارس دارای بیشهلرین  0ش اره کنند. براساس، جدول شرای  ب رانی اسلفاده می

 های اجل اعی مخللف است.اضور در شبک 
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  یاجتماع یهادر شبکه هایحضور خبرگزار سهیمقا -0جدول 

 اراتآپ ایتا گپ آی هبل وشسر گرامتل ینستاگراما توییتر 

         ایسنا
    ایرنا

      

         مهر

         فارس

 

 یافهزار در فضهانرم ریه قهتیدر اق یامکیهپ سهلمیس ی:امکی های پسیستم قیرسانی از طرامکان اطلاع -0-3

انبوه ارسهال کنهد.  یهاامریخود پ انیمشلر یتا برا دهدیامکان را م نیا یاست ک  ب  خبرگزار عاملسلمیس ای نلرنتیا
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رسانی پیامکی تدارت دیهده اسهت. مزیهت دیگهر و هم سیسلم پنل اینلرنلی را برای ارلاع 0هم دانگل خبرگزاری فارس

توانسهل  تها شه اره مخهاربین ایهن سهامان  را در بانهر  «فارس من»خبرگزاری فارس آن است ک  با اسلفاده از سامان  

تهوان قضهاوتی ی در ارائه  ارلاعها  ن یدلیهل عهدم ه کهاررد خبرگزاری مهر هم ب ارلاعاتی خود داشل  باشد. در مو

 داشت.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  هایتوسط خبرگزار یامکیپ یرسانبستر اطلاع ازاستفاده  سهیمقا -2جدول 

 داشتن سامانه اینترنتی نام خبرگزاری
داشتن سامانه 

 افزاریسخت

داشتن دیتابیس شماره 

 تماس مسئولان

دیتابیس شماره داشتن 

 تماس مردم

  *  * ایسنا

     ایرنا

 * * * * فارس

 

کاغهش  یچها  اخبهار رو نه یمکلهوب فهراهم آوردن زم یرسانمنظور از ارلاع رسانی مکتوب:امکان اطلاع -0-2

در قالهب رسهانی عنوان یهر بسهلر بهرای ارلاعرسانی مکلوب ب ارلاعها است. آن  یها و مجلا ( و توزروزنام  ری)نظ

هها سناریوی بدبینان  عدم دسلرسی ب  اینلرنت و عدم دسلرسی ب  شبک  مخابراتی در نظر گرفل  شهد. ت هامی خبرگزاری

  اند.ای برای اسلفاده از چنین زیرشاخصی نداشل ریزیبرنام 

 

 (های تحقیقیافته)منبع:  هایمکتوب توسط خبرگزار یرساناستفاده از بستر اطلاع سهیمقا -0جدول 

 نحوه استفاده کنونی ریزینحوه برنامه ابزارها و امکانات نام خبرگزاری

 ایسنا
فاقد  - مکلوب یرسانمجوز ارلاع یدارا

 زا یتجه

در  مکلوب یرسانارلاع یبرا یزیرعدم برنام 

 شرای  ب رانی
- 

 ایرنا
 یبرا رانیروزنام  ا تیامکان اسلفاده از ظرف

 مکلوب یرسانارلاع

در  مکلوب یرسانارلاع یبرا یزیربرنام  عدم

 شرای  ب رانی
- 

 مهر
تهران روزنام   تیامکان اسلفاده از ظرف

 مکلوب یرسانارلاع یبرا تای ز

در  مکلوب یرسانارلاع یبرا یزیربرنام  عدم

عدم اعلقاد ب  کارایی شاخ   -شرای  ب رانی 

 در شرای  ب رانی

- 

 دارای تجهیزا  مناسب چا  فارس

در  مکلوب یرسانارلاع یبرا یزیربرنام  عدم

عدم اعلقاد ب  کارایی این شیوه در  -شرای  ب رانی

 شرای  ب رانی

 صور ب اسلفاده 

م دود برای 

 مسئولان

                                                      

کردن و ملصل ن ودن یر کامپیوتر ب  اینلرنت، االا  مخللف شبک  و..  در شبک  کامپیوتری، دانگل دسلگاه کوچکی است ک  برای وصل 0 

 شده است.رراای
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به   یخبرگهزار یرسهانارلاع یهاسهلمیس یاگر ت ام خبرگزاری:خبرنگاران  یاستفاده از صفحات اجتماع -0-0

خبرنگهاران  یصهف ا  اجل هاع تیهاز ظرف تهوانیمه نهدیآن صهدم  بب یرامهونیپ  یدر م  یعیعلت وقوع ب ران رب

گیهری ریزی جههت بههرهس  خبرگزاری مهر، فارس و ایرنا، در اال برنام  انلقال ارلاعا  اسلفاده کرد. یبرا یخبرگزار

در ایهن راسهلا پروفایهل اخلصاصهی به  « ارس مهنفه»از این زیرشاخ  هسلند. خبرگزاری فهارس در قالهب سهامان  

 خبرنگاران تخصی  داده است.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  هایخبرنگاران توسط خبرگزار یاجتماع یهااستفاده از شبکه سهیمقا -2جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 زیرشاخ عدم وجود پروتکل تدوین شده و عدم اعلقاد ب   ایسنا

 وجود موان  دوللی در اجرا -عدم وجود سند مکلوب-ریزی برای اسلفاده از بسلردر اال برنام  ایرنا

 عدم وجود سند مکلوب-ریزی برای اسلفاده از بسلردر اال برنام  مهر

 ررح ابلکاری فارس من -عدم وجود سند مکلوب-ریزی برای اسلفاده از بسلردر اال برنام  فارس

 

 تهوانیمه ییهانامه تفاهم یره: هاآن قیهمسو و امکان ارتباط از طر یهایو ارتباط با خبرگزار یکینزد -0-2

بها  یدچهار انفصهال ارتبهار اشیرامهونیپ  یب ران در م  لیب  دل یخبرگزار ریرا ب  وجود آورد ک  اگر  تیظرف نیا

صهدم   یشده توسه  خبرنگهاران خبرگهزار یآوره سو اخبار ج   یخبرگزار ریخود شد،  یکنندگان خبرمصرف

در ایهن ت قیهق اسهلفاده از چنهین شاخصهی را  موردمطالعه های یر از خبرگزاریهیچ ،وجودنیباا منلشر کند.را  دهید

 .اندندادهمورد توج  قرار 

و ارسال خبهر توسه   یآورامکان ج   ی ک ب ران در شرای : عیپوشش وقا یبرا نیمع یدفاتر جانب نییتع -0-6

دار عههده یخبررسهان یف ظود ک  نک نییرا تع ینیاز قبل دفلر مع تواندیفراهم نباشد م خبرگزاری فعال در م ی  ب رانی

رغم دارا بودن ظرفیت تعیین دفاتر اسلانی نسهبت به  های کشور علیاز خبرگزاری ریچیهها نشان داد ک  بررسی .شود

 اند.تدوین سند مکلوب یا الی ابلاغ شفاهی و مصوب  در این زمین  اقدامی نکرده

 داده و اطلاعات افتیدرشاخص  -3

لاعها  در شهرای  زلزله  ت قیق پیرامهون توانهایی دریافهت داده و ار موردمطالع های در زیر ب  مقایس  خبرگزاری

 اال الی شهر تهران پرداخل  شده است.

خهود  نیبهزرگ به یخبهر یهامع ولهاً سهازمان: های م ورد اعتم اد و همک ارخب ر از رس انه افتیدر -3-0

که   کنهدیرا فهراهم مه یلهیمسهئل  ظرف نیها کننهد؛یامضاء مه گریکدیتبادل اخبار و ارلاعا  با  یرا برا ییهانام تفاهم
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ههای یهر از خبرگزاری، هیچوجودنیبهاا .رنهدیاز آن بههره بگ زیهمورد اعل اد و ه کهار در زمهان ب هران ن یهارسان 

 .  اندندادهاسلفاده از چنین شاخصی را مورد توج  قرار  موردمطالع 

خبهر از  افهتیدر یملعهدد بهرا یههابلوانهد از ابزار دیهبا یخبرگهزار: امکان حفظ ارتباط ب ا خبرنگ اران -3-3

 یع هوم یهارسهانامیسهازمان، پ یاخلصاصه رسهانامیشامل پ تواندیها مابزار نیخود اسلفاده کند. ا یدانیخبرنگاران م

ها بررسهی .باشهدخبرنگهاران  یو پنهل اخلصاصه لاگرامسنیا رکتیدا رینظ یاجل اع یهاا ، شبک و واتستلگرام  رینظ

 های کشور دارای تجهیزا  خاص ارتباری نیسلد.از خبرگزاری کدامهیچدهد ک  نشان می

 اطلاعاتی یآورتاب -3-2

 است. «یتسا ب دسلرسی »و « ها و ارلاعا سازی داده خیره»این بععد شامل دو شاخ  

 ها و اطلاعاتداده یسازرهیذخشاخص  -0

قهرار  یموردبررسهسازی داده و ارلاعا  های مرتب  با  خیرهت قیق از نظر زیرشاخ  موردمطالع های خبرگزاری

ها ارلاعاتی نداده و به  ه هین دلیهل در فراینهد مقایسه  از زیرشاخ  کدامهیچاند. البل  خبرگزاری مهر در مورد گرفل 

 قرار نگرفل  است. موردب ث

شهبک   ریهبخهش  نیتهریاتاق سرور اصهل ی:گزارخبر یسرورها یمکان تیبودن موقع منیمطلوب و ا -0-0

داری شهود که  امکهان ای ای هن نگه سرورهای فیزیکی خبرگزاری باید در نقطه در مراکز امروزی است.  افل یساخت 

دهد ک  تنهها خبرگهزاری فهارس دارای اسهلاندارد ها وجود داشل  باشد. مقایس  نشان میجلوگیری از بروز آسیب ب  آن

ربقه  ه کهف  در که  م هل آنال للی ساخت اتاق سرور است. ایرنا در اال ساخت اتاق سرور اسهلاندارد اسهت بین

خبرگزاری است ک  م کن است زیر آوار ساخل ان قرار گیرد. ایسنا اتاق سهرور خهود را در بالهاترین ربقه  سهاخل ان 

قرار داده ک  دارای دیوارهای خارجی است و م کن است در شرای  زلزل  اال الی، دیوارهای اتهاق سهرور فروریخله  

  و الی خود سرورها سقوط کنند.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  بودن اتاق سرور منیمطلوب و ا رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -6جدول 

 استاندارد/غیراستاندارد توصیف نام خبرگزاری

 داشلن دیوارهای خارجی -مسلقر در بالاترین ربق  ساخل ان ایسنا
 

 در اال ساخت اتاق سرور اسلاندارد ایرنا
 

 فاقد اسلاندارد بر اساس مشاهده -عدم ه کاری در ارائ  ارلاعا  مهر
 

 ال للیرراای اتاق سرور بر اساس اسلاندارد بین فارس
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برای افاظت از ارلاعا  و دسلرسهی به  آن در شهرای  ب رانهی، ی اطلاعات در نقاط مختلف: سازرهیذخ -0-3

 یسهازرهیقاعهده  خبها رعایهت نقط  در خهارز سهازمان  ریدر دو نقط  در داخل سازمان و  دیباخبرگزاری ارلاعا  

ارلاعها  خهود  موردمطالع براساس بررسی م ققان، هر چهار خبرگزاری .  خیره گرددو ت ت شبک   یخارج ،یداخل

 کند.را در نقاط مخللفی  خیره می

هها افهظ داده یمرسهوم بهرا یلیامن یهااز راهکار یکیعا  از ارلا یریگ انیپشل گیری از اطلاعات:پشتیبان -0-2

را به   تیوضهع بانیاسلفاده از داده پشهل اسرعت ببلوان ب  یدگیدبیتا در صور  آس آوردیامکان را فراهم م نیاست ا

ماننهد ابهر ها نشان داد خبرگزاری ایرنا، فارس و ایسنا، هر یر از چند روش ملعدد و نهوین . یافل برگرداند یاالت عاد

 ن اید.اسلفاده می

 یاز نهابود یریجلهوگ یبرا یخوب دهیا تواندیم یمجاز یسرورهاوجود سرورهایی در خارج از سازمان:  -0-0

خبرگهزاری  .نظر اسهتمد یمجاز یخارز از سازمان ک  ه ان سرورها ییوجود سرورها لیدل نیارلاعا  باشد ب  ه 

ز از آن و ه چنین در خارز از کشور دارای سرور اسهت و ایرنها و ایسهنا فارس در داخل کشور در شهر تهران و خار

شهود توان گفت خبرگزاری فارس پیشروترین خبرگزاری در این بخش شهناخل  میتنها در شهر تهران سرور دارند. می

های شهر تهران و ت هام سهرورهای موجهود آن در زلزله  اال هالی شههر ی زیرساختصددرصدک  با فرض تخریب 

 تهران، سرورهای جایگزین دیگری برای ادام  کار دارد.

 تیبه سا یدسترسشاخص  -3

 یرامهونیپ  یدر م ه یعیب ران رب ریک  اگر است  بر این مبنا بانیپشل تیوجود سا :0وجود سایت پشتیبان -3-0

شهود بلهوان از دسهلرس خهارز  یلهیبه  ههر دل یاصل تیسا نک یا ایشود  نلرنتیب  ا یدسلرس یسبب کند یخبرگزار

ترین خبرگهزاری در ایهن ایرنها ضهعیفآن ارسهال کهرد.  قیکرد و اخبار را از رر نیگزیرا جا بانیپشل تیسرعت ساب 

های پیشرو هسلند و اگر در زلزله  اال هالی شههر تههران سهرعت شود و فارس و ایسنا خبرگزاریبخش م سوب می

توانند ارلاعا  خود را از رریهق ایهن بسهلر به  ایسنا و فارس میهای اینلرنت ب  هر دلیل دچار اشکال شده خبرگزاری

 مردم برسانند.

 نلرنهتیبهر ا یهها اصهولاً مبلنهوکار آنچون کسب مختلف جهت اتصال به اینترنت: یها ISPاستفاده از  -3-3

اص خه  یم ه ریهم کن است در زمان وقوع ب ران در  چراک خاص نباشند  دهندهسیسرو ریبر  یملک دیاست با

رور که  در جهدول دهی را از دست بدههد. ه هاندهنده امکان سرویسسرویس ستدر آن واق  شده ا یک  خبرگزار

                                                      

1 HTML Basic 



 008....                                     کشور یاصل یهایخبرگزار یسازمان یآورسنجش تاب                                 دهم سال 

     

 

عنوان مسیر جهایگزین بهرای دسلرسهی به  اینلرنهت در های مخللفی را ب خبرگزاری لینر 3شود هر دیده می 0ش اره 

 اند. صور  قطعی اینلرنت تدارت دیده
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  نترنتیمختلف ا یهانکیاستفاده از ل رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -7جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 لینر مخللف برای دسلرسی ب  اینلرنت 0اسلفاده از  ایسنا

 فیبرنوری و رادیو قیررت مین اینلرنت از  ایرنا

 مخللف ت مین اینلرنت کشوردسلرسی ب  اینلرنت از دو درگاه  فارس

 

  یم ه م هدود به  دیهگردش خبر نبا پنل های کاربری در خارج محیط سازمانی:امکان دسترسی به پنل -3-2

( تیسهاوبانلشار خبهر ) یبسلر اصل قیاز رر یرسانامکان ارلاع اال الاً یعیب ران رب ریبا بروز  چراک سازمان باشد 

ههای کهاربری را در خهارز از خبرگهزاری امکهان دسلرسهی به  پنل 3دهد ک  هر میها نشان . بررسیرودیاز دست م

صور  کامل فراهم کرده است و دبیران و سهردبیران آن قادرنهد تها از اند و فق  ایرنا دسلرسی را ب سازمان فراهم کرده

 رسانی کنند.بیرون اخبار مربوط ب  زلزل  را ارلاع

 یسازمان-ی ساختاریآورتاب-2

، «یهیو ت رکززدا ی نهیا»، «بهالقوه یههاو شهناخت ب ران یریپشسهریو ر ینگرنهدهیآ»شاخ   7بععد شامل این 

و « یسهازمانب ران تیریسهاخلار مهد»، «و آمهوزش یدانش سهازمان»، «وکارفرهنگ تداوم کسب»، «یآورفرهنگ تاب»

 است.« سازمان یانسان یرویو ن یرهبر»

 بالقوه یهاو شناخت بحران یریپذسکینگری و رآیندهشاخص  -0

 ،یسهازرصهتف ،یآورامکهان سهود یدر ض ن خود نهوع دیبا یریپشسریر  یروا پذیری:روحیه ریسک -0-0

 ریپشسهریررا در  3، ههر چههار خبرگهزاری میهانگین بالهای 01ی جدول هادادهبراساس  و ... داشل  باشد. دیرف  تهد

اشاره ب  وضعیت مناسب دارد و کارکنان ههر چههار خبرگهزاری شهرای   3بودن کارکنان دریافت کردند. میانگین بالای 

 مناسبی برای مقابل  با شرای  زلزل  دارند.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  یریپذسکیر هیروح رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -8جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس خبرگزارینام 

 00/3 08/3 ۱0/3 0۱/3 وضعیت
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 هاسهریامکهان شهناخت ر دیبا یدر خبرگزار ها:امکان شناخت ریسک و وجود قابلیت مدیریت ریسک -0-3

و  دیرا سهنج ریههر  انیز توانیشناخل  شده باشد م هاسریر یلیوضع یاگر از قبل بر اساس آگاه .وجود داشل  باشد

مشهخ  اسهت خبرگهزاری ایرنها صهرفاً به   00رور ک  در جهدول . ه انها را اتخا  کردآن تیریراهکار درست مد

 های امنیلی توج  داشل  ک  دلیل آن هم دوللی بودن خبرگزاری ایرناست.ریسر
 

)منبع:  هاسکیر تیریمد تیو وجود قابل سکیامکان شناخت ر رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -1جدول 

 (های تحقیقیافته

 توصیف نام خبرگزاری

 سریر تیریو مد ییشناسا یبرا ینداشلن اقدام جد ایسنا

 یخبرگزار یکیزیف تیب  امن تاه ی – سریر تیریو مد یینبودن شناسا تیاولو در ایرنا

 سریر تیریو مد ییشناسا یبرا ینداشلن اقدام جد مهر

 انجام نشده سریر تیرمدی –انجام شده  سریر شناخت فارس

 

و  یرامهونینسهبت به  خطهرا  پ یاشراف و آگاه بینی و آگاهی نسبت به خطرات و بلایای پیرامونی:پیش -0-2

 ایهمقابله  بها خطهرا  و بلا ایه سهازن یرف  عوامل زم یبرا یدرسل یریگمیمنجر ب  تص  تواندیها مآن سازن یعوامل زم

شود. خبرگزاری مهر و ایرنها به  دلیهل اخطارههای تری دارد و پیشرو شناخل  میخبرگزاری فارس شرای  مناسبی شود.

نشانی در مورد تهدید سازه خود آگاهی دارند اما ب  سایر تهدیدا  آگاهی ندارند و در خبرگزاری ایسهنا تهدیهدا  آتش

  کن است با وق  زلزل  دچار غافلگیری شود.است ک  م نشدهی نیبشیپاال الی زلزل  در این خبرگزاری 

 یخهدمت سهازمان خبرگهزار دیهت ام آنچه  در تول آگاهی و اطلاع از منابع درونی و بیرونی در دسترس: -0-0

م کهن  که  شهودیم سوب م یخبرگزار یمناب  سازمان ردیگیخبر، گزارش، مصااب  و...( مورد اسلفاده قرار م دی)تول

کامهل  یهها آگهاهبه  آن یو عدم دسلرسه ینسبت ب  دسلرس دیو داخل سازمان وجود داشل  باشند و با رونیاست در ب

 .ابهدی شیافهزا اریمنبه  بسه ریهبه   یضرور  دسلرس تیدر هنگام ب ران م کن است اه  چراک باشد  شل وجود دا

هها اگهر انجام ندادند. در واق  آن خ رشایز نیو هدف ند در راب  با ا شدهیسازمانده یاقدام هایرگزاراز خب کدامهیچ

 ینهیبشیشهر تههران فاقهد پ یزلزل  اال ال یبوده و برا نیشیپ یهاتجرب  لیدارند ب  دل یآگاه زیمناب  ن ینسبت ب  برخ

 هسلند. یرونیو ب ینسبت ب  مناب  در دسلرس درون یو آگاه

به  سهازمان  ازههاینشیاز اداقل پ یآگاه: در شرایط بحران سازمان فعالیت برقرارینیازهای پیش احصاء -0-2

خهاص به  االهت   یدر شهرا زیهرا ن یبر مناب  داشت و سطح انلظارا  سازمان یمناسب تیریمد دتا بلوان کندیک ر م

ی لهازم را ههاینهیبشیپافهزاری از چهار خبرگزاری، س  خبرگزاری مهر، ایرنا و فارس ب  ل هاظ سهخت .دیتعادل رسان

 اما در خبرگزاری ایسنا تدابیر تنها مبلنی بر تجرب  بوده است.  اندداشل 
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که   کنهدیتعههد مه یبنا ب  ملااظهات گر،  یب ریآن  یاست ک  ر یسازوکار   یب ای:وجود سازوکار بیمه -0-6

 نیبهاوجودا. دیهخهاص، جبهران ن ا یدوره زمهان ریهااداه  در  ریرا در صور  وقوع  گشار  یب ری یاال ال انیز

خبرگهزاری مههر، بی ه   شهود.ن هیدچار اشهکال  یاال ال از ب ران یناش انیجبران ز یسازمان برا یمنب  مالسازوکار، 

اجل اعی، تک یلی و اهوادث(، بی ه  سهاخل ان )الهی دفهاتر اسهلانی( و بی ه  تجهیهزا  )انهواع  نیت مکارکنان )بی   

ایسنا شرای  بهلری دارند. گرچه  ایهن دو خبرگهزاری بی ه   ( را در نظر گرفل  است. بعد از مهر، فارس وافزارهاسخت

ساخل انی ندارند اما دارای بی   کارکنان و بی   تجهیزا  هسلند. در ایرنا نیز بخشی از کارکنهان بی ه  داشهل  و بخشهی 

 دیگر بی   ندارند.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  یامهیوجود سازوکار ب رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -01جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 (افزارها)انواع سخت زا یتجه   یو اوادث(، ب یلیتک  ،یاجل اع نیت م   یکارکنان )ب   یب ایسنا

 (افزارها)انواع سخت زا یتجه   ی(، ببخشی از کارکنانکارکنان )   یب ایرنا

 مهر
   ی( و بیدفاتر اسلان یساخل ان )ال   یو اوادث(، ب یلیتک  ،یاجل اع نیت م   یکارکنان )ب   یب

 (افزارها)انواع سخت زا یتجه

 (افزارها)انواع سخت زا یتجه   یو اوادث(، ب یلیتک  ،یاجل اع نیت م   یکارکنان )ب   یب فارس

 

 و تمرکززدایی یمنیاشاخص  -3

نگه    هنیخهود را ا دیهبا هایخبرگزارسازی ایمنی در سازمان: به مسئله ایمنی و فرهنگمدت نگاه بلند  -3-0

 یآورتهاب زانیهداشهلن خهود منگ   هنیا قیکنند تا بلوانند از رر ن یخود نهاد یسازمانرا در دل فرهنگ ی نیداشل  و ا

سهنا، فهارس، مههر و ایرنها به  ای نهی ی ایههایخبرگهزارک  نگاه مدیران  دهدیم. بررسی ما نشان دهند شیخود را افزا

 .کندیمتغییر  یخبرگزارای نی  نیت مها برای مدتی کوتاه اولویلشان ب  مقطعی بوده و با مشاهده برخی ب ران

اسهت  یخبرگهزار یخبر یروهایم ل تج   ن یخبرگزار ری  یریت ر: چیدمان ایمن وسایل در تحریریه -3-3

خصهوص بهرای زلزله ، به  نه یمهم در زم یهااز راهکار یکی .گردد نیافراد ب  ن و مطلوب ت م نیا تیامن دیبا نیبنابرا

هسلند و چیهدمان وسهایل  رتریپشبیآسهر چهار خبرگزاری، از این نظر است.   یریدر داخل ت ر لیوسا  نیا دمانیچ

تعبی  شده و امکان سهقوط ک هدها  هاش یشهای کاری نیازمند بازبینی است؛ میز کار برخی افراد در کنار ت ریری  و اتاق

 راه خروز نیز وجود دارد. شدنبسل روی افراد و 
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ارسهال  یبهرا یروشه یاضهطرار یرسانارلاع سلمیس ری: های هشدار بروز بلایا در سازمانوجود دستگاه -3-2

ن م کهن افهراد سهاکن در در ک لهرین زمها تواننهدیمه ی هشهدارهادسهلگاه هاست.پیام فوری ب  افراد و آگاه کردن آن

 .نندآگاه ک زلزل را از وقوع  ساخل ان

 

های یافته)منبع:  در سازمان ایهشدار بروز بلا یهاوجود دستگاه رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -00جدول 

 (تحقیق

 توصیف نام خبرگزاری

 ه چنین اساس ب  دود –مجهز ب  تجهیزا  هشداردهنده  ایسنا

 هشداردهنده زا یب  تجه مجهز نبودن ایرنا

 ه چنین اساس ب  دود -یسوزآتشویژه  هشداردهنده زا یمجهز ب  تجه مهر

 مجهز ب  تجهیزا  هشداردهنده فارس

 

 تههرینمهم ازج لهه بههرق، تلفههن و آب ها نظی  ر ب  رق، تلف  ن، آب: دسترس  ی مناس  ب ب  ه زیرس  اخت -3-0

نیازهای ضهروری بهرای شهرای   ءجز ک ازآنجایی هاساختریز نیمناسب ب  ا یهسلند. دسلرس یشهر یهارساختیز

نظیهر بهرق، تلفهن و آب  هارسهاختیزاست. بررسی م ققان از هر چهار خبرگزاری نشان داد ک  دسلرسی مناسبی به  

 دارند.

 ریهدر  یسازمان خبرگهزار ری یانمناب  انس یاگر ت ام :عدم تمرکز و تجمیع نیروها در یک مکان خاص -3-2

شهده  بیت ام افراد دچار صدم  و آسه یعیاادا  رب ریمکان خاص مل رکز باشند آنگاه م کن است در صور  بروز 

، خطرپشیری خبرگهزاری فهارس و ایرنها در مقابهل زلزله  هاافل . براساس یدیب  دنبال آن ب  وجود آ یو خسارا  فراوان

نفهر  ۱1تها  81به   ها یهریت رفراوان است. اشکال اساسی مهر آن است ک  در بخش اخبار داخلهی ت رکهز نیروهها در 

دهد. در نقط  مقابل، در خبرگزاری ایسنا رراای فضهای کهاری پشیری خبرگزاری مهر را افزایش می؛ ک  آسیبرسدیم

 ها فراهم است.ی است ک  امکان هر نوع واکنش مناسب در زمان زلزل  در خود ت ریری ا گونب 

 

 (های تحقیقیافته)منبع:  مکان خاص کیدر  روهایعدم تمرکز ن رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -03جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 باز و مناسب یفضا یدارا ها یریت ر - مخللف در ربقا  مخللف یها یریت ر یدارا ایسنا

 رنایا  یریت رکز بالا در ت رو  (اقد آسانسور) در ربق  هفلم ساخل ان رنایتج   خبرنگاران ا ایرنا

 مهر
گروه عکس ربق  ه کف و گروه اخبار  –ساخل ان در ربقا  مخللف  یساخل ان ول ریمل رکز در 

 داخلی در ربق  دوم

  یریدر بخش ت ر یخبر یروهایتج   و ت رکز ن فارس
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ی که  در شهرای  ب رانهی و عهدم امکهان اسهلقرار نیروههای در م هل اصهلی مکهانتهیه مکان جایگزین:  -3-6

ی زیربرنامه ی و نهیبشیپخبرگهزاری ایسهنا،  .باشهدفهراهم صهور  موقهت در آن ب  روهایامکان اسلقرار ن خبرگزاری،

شههر تههران نداشهل   یاال هالخاصی برای تهی  م یطی جایگزینِ م ی  فعلی خبرگزاری برای شرای  ب رانی و زلزل  

و خبرگهزاری فهارس نیهز از مج وعه    زیتهاتهرانبالقوه، امکان اسلفاده از سهاخل ان  صور ب است. خبرگزاری مهر 

واقه  در  «گیهری از دو سهاخل ان جهایگزینامکهان بهره»مکان جایگزین را دارند. خبرگزاری ایرنا  عنوانب باشگاه توانا 

نزدیکی ساخل ان اصلی خبرگزاری را دارد اما مشکل مربوط ب  لینهر اینلرنلهی اسهت که  از سهاخل ان اصهلی ته مین 

 شود. می

 یسهازمان خبرگهزار یمشاب  امکانا  اصل یب  امکانات نیگزیامکانا  جا تهیه و تدارک امکانات جایگزین: -3-7

 یامکانها  اصهل یو ارائ  خدمت سازمان را در صهور  بهروز مشهکل بهرا تیتداوم کار و فعال ن یک  زم شودیگفل  م

ریزی برنامه ین است اما مشهکل اصهلی آن اسهت که  خبرگزاری فارس دارای تجهیزا  جایگز. کندیسازمان فراهم م

 ها در این شاخ  وضعیت نامناسبی دارند.امکانا  جایگزین ندارد. دیگر خبرگزاریخاصی در مورد اسلفاده از 

و  یاهداقل مسهائل امهداد تیهرعا بهرای یههر سهازمان: وجود امکانات اولیه امدادرس انی در س ازمان -3-8

که   داردبهرق  نیته م یهاو دسهلگاه یاضهطرار  یهمنبه  تغش  ،یاول یهاجعب  ک ر زا یتجه نیاز ب را دارد  یاضطرار

بها وجهود مجههز بهودن ههر چههار خبرگهزاری، به  جعبه   .رسهدیب  نظر مه یضرور یخبرگزار ریها در وجود آن

 های اولی ، م ققان موفق ب  مشاهده این امکانا  نشدند و این امکانا ، در دید ه گان قرار نداشت.ک ر

هسهلند که   ییهاسهلمیس یدسهل ایهدکار و خو قیارفاء ار یهاسلمیس: وجود تجهیزات اطفا حریق سالم -3-1

موق  و به   ی. واکهنش سهررنهدیگیمورد اسلفاده قهرار مه یسوزآتش ریدر هنگام وقوع  قیجهت خاموش کردن ار

ههر  دارد. یاژهیهو تیهاز اه  یو مهال یاز وارد آمدن خسارا  جهان یریشگیها با هدف پدر ساخل ان قینسبت ب  ار

چهار خبرگزاری مجهز ب  تجهیزا  ارفا اریق دسلی سالم در ربقا  مخللف هسلند ک  دارای ضامن و شهار  اسهت. 

 مجهز ب  تجهیزا  ارفا اریق خودکار نیسلند. کدامهیچدر نقط  مقابل، 

سهازمان ر یه یرامهونیپ  یدر م  یعیب ران رب ریدر هنگام وقوع : های فیزیکی و امنیتیوجود مراقبت -3-01

تها  دیهگرفل  شود لهشا با دهیناد یلیو امن یکیزیف یهااز ب ران مراقبت یومرز ناشهرز لیم کن است ب  دل یخبرگزار

؛ انهددادهخبرگهزاری ایرنها و فهارس اساسهیت بیشهلری به  خهرز کرد.  ت کید ییهامراقبت نیاد امکان بر وجود چن

ی اسهت. در خبرگهزاری مههر ورود افهراد بها ه هاهنگی اراسهت اراست ایرنا مج وع  مسلح ب  ابزارهای لازم امنیله

به  ولی درب ورودی گروه عکس در جنب مج وع  اراست و در ربق  ه کف قرار دارد که   افلدیممج وع  اتفاق 

 شود.در چنین االلی فراهم می یسادگب ب  ل اظ امنیلی چندان مناسب نیست و دسلرسی ب  ت ریری   نظر
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 (های تحقیقیافته)منبع:  یتیو امن یکیزیف یهاوجود مراقبت رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -02جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 دوربین مداربسل  –اراست مج وع   ایسنا

 انلظاما  خبرگزاری –ی امنیلی هاتیگ –شیفت نیروی انلظامی  -دوربین مداربسل  ایرنا

 عیب: دسلرسی آسان ب  درب ورودی گروه عکاسی خبرگزاریوع ؛ مج مزیت: اراست  مهر

 ی اساسهابخشاسلفاده از اارانگشت برای عبور از گیت و ورود ب   –دوربین مداربسل   –اسلفاده از اراست  فارس

 

 یآورفرهنگ تابشاخص  -2

 دگاهیهد یجابه سهازمان اگهر آوری س ازمان: جای دیدگاه هزینه محور بر ت ابدیدگاه سرمایه محور به -2-0

یهر از هیچ با ک لرین چالش ب  فعالیت خهود ادامه  دههد. داشل  باشد، خواهد توانست در شرای  ب رانی م ور ن یهز

داننهد ااضهر آوری ندارند و چهون زلزله  را یهر شهرای  اسهلمناء میم ور نسبت ب  تابها دیدگاه سرمای خبرگزاری

 وری هزین  کنند. آنیسلند در راسلای بهبود تاب

آن در  یایهبها توجه  به  مزا یآورنگهاه به  تهاب دگاهیاگر دآوری: نگاه راهبردی و اولویتی به مسئله تاب -2-3

صهور   زیهآن ن یبهرا یدرسهل یزیرآنگهاه برنامه  ردیهقهرار گ یگهریهر سازمان د ای یسازمان خبرگزار ری تیاولو

 .ک  مسئل  ای نی در س  اولویت برتر آنان جایگاهی ندارد دهدیم. بررسی هر چهار خبرگزاری نشان ردیگیم

 ریهخهانواده کارکنهان آمادگی برای تأمین جانی و مالی زندگی اعضای سازمان در هنگام بروز بح ران:  -2-2

و  یمهال نیته م یلازم را بهرا یسازمان از قبل آمادگ دیبا نیبنابرا شوندیسازمان هم جزو خانواده آن سازمان م سوب م

 ههایخبرگهزاراز  کهدامهیچ .ردیها در نظر بگآن یبرا یخانواده خود را داشل  باشد و بلواند پوشش مناسب یاعضا یانج

 آمادگی ت مین مالی و جانی زندگی اعضای سازمان را ندارند.

اگهر فقهدان  یب رانه  یدر شهراوجود دیوار بلند اعتماد بین مسئولان و خبرنگاران و کارکنان س ازمان:  -2-0

آنکه   گهریو د شهودیبه  کارکنهان منلقهل مه دیهوجود داشل  باشد نخست آنک  ارلاعا  درون سهازمان بها ترد عل ادا

در هر چهار خبرگزاری اعل هاد بالها  شوند؛یانلشار خبر با مشکلا  ملعدد مواجه  م یبرا رانیو سردب رانیخبرنگاران، دب

 است.ب  پایین بر اساس توصیفا  مدیران خوب 

بعد دیگری از اعل اد مربوط ب  اعل اد افقی و ه چنین اعل اد پایین ب  بالا است. نلیج  بررسی اعل اد افقهی و پهایین 

قهرار دارد و در واقه   3تر از اد ملوس  ریف یعنی است در شرای  پایین 00/3دهد ک  ایسنا با میانگین ب  بالا نشان می

در خبرگزاری مهر نشهان از اوضهاع بهلهر خبرگهزاری مههر  33/3 نیانگیم. ترین خبرگزاری در این بخش استضعیف

هسهلند تها  نیاعل هادآفرخبرگزاری نیازمنهد سهازوکارهای  0هر  یرورکلب  االنیبااها دارد. نسبت ب  سایر خبرگزاری

 بلوانند اعل اد کارکنان خود ب  یکدیگر و مدیران را افزایش دهند.
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 (های تحقیقیافته)منبع:  (یبه بالا و افق نییاعتماد )پا رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -00جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 13/3 00/3 33/3 08/3 وضعیت

 

ک  در قبال ب هران فعالانه  ع هل  یسازمانواکنش و مواجهه فعالانه در قبال بحران و فرصت سازی از آن:  -2-2

آاهار سهوء ب هران  و کهاهشو فعالان  در جههت کنلهرل و مههار ب هران  شوندیمم ض وقوع آن وارد ع ل ب  کندیم

سهازی خهود از ن وی به  فرصتههر یهر به  موردمطالع های کنند. براساس نلایج جدول زیر، خبرگزاریارکت می

 ب ران توج  داشلند.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  از بحران یسازفرصت رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -07جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 شهروند خبرنگار –ی از آن سازفرصتواکنش فعالان  ب  ب ران و  ایسنا

 یسازتیظرفافزایش اعلبار و  –ی از آن سازفرصتواکنش فعالان  ب  ب ران و  ایرنا

 ی از آنسازفرصتواکنش فعالان  ب  ب ران و  مهر

 ارتقاء برندینگ –ی از آن سازفرصتواکنش فعالان  ب  ب ران و  فارس

 

لهازم اسهت تها بهاور کنلهرل خسهارا  ه هواره در وجود باور کنترل خسارات در بین مسئولان سازمان:  -2-6

بهزرگ و کوچهر اسهاس   یب  خسارا  ب ران و فجها یتوجهیباور سازمان را نسبت ب  ب نیباشد؛ ا یسازمان جار

کس سهاخل  مدیران هر چهار خبرگزاری بر این باور بودند ک  اگر زلزل  تهران ر  دههد کهاری از دسهت ههیچ .کندیم

 بینند.نوعی خود را تسلیم مینیست و ب 

تهداوم داشهل  باشهد  یایزمان رولانمد  یم کن است برا یعیب ران ربآمادگی زیستن در شرایط متغیر:  -2-7

و کارکنهان آن وجهود داشهل   رانیسازمان، مد یبرا ریملغ  یدر شرا سلنیز یآمادگ دیبا آن است ک  انگریمسئل  ب نیو ا

دهد ک  کارکنان هر چهار خبرگزاری آمادگی بالاتر از اد ملوس  را برای کهار در شهرای  ب رانهی نلایج نشان می باشد.

هها هسهلند و کارکنهان فهارس در ایهن کارکنان ایرنا در این زیرشاخ  پیشروتر از سهایر خبرگهزاری و ملغیر را دارند.

 ها قرار دارند.از سایر خبرگزاریتر زیرشاخ  عقب
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  ریمتغ طیدر شرا ستنیز یآمادگ رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -02جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 37/3 38/3 38/3 3۱/3 وضعیت
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گهاه و  گهاه سهاخلار ،کنهد رییهروش کهار تغ گاه م کن اسهت در شرای  ب رانی،ذهنیت باز و آماده تغییر:  -2-8

کهرد و نه  آنکه  بهر  لقبالباز از آن اسه یبا  هن دیباشد با یراتییتغ نیچن ازمندیب ران اگر ن ریسازمان. عبور از  رانیمد

توأمان اسلفاده شهد. بهر  رورب اخ  از مصااب  و پرسشنام  گیری این زیرشبرای اندازه فشرد. یافظ وض  موجود پا

توان ا عان کرد ک  در خبرگهزاری ایسهنا، مههر و فهارس،  هنیهت بهاز و آمهاده تغییهر در اساس مصااب  انجام شده می

 آفرین باشد.تواند برای آنان در شرای  مواجه  با زلزل  فرصتمدیران وجود دارد ک  این مسئل  می

دههد. بها توجه  به  اینکه  ههم مهدیران و ههم دیدگاه کارکنان شرای  ملفاوتی نسبت ب  مدیران را نشان میبررسی 

 توان این خبرگزاری را در این زیرشاخ  پیشرو دانست.کارکنان ایسنا  هنیت آماده تغییر دارند می
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  )کارکنان( رییآماده تغ باز و تیذهن رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -06جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 37/3 00/3 80/3 07/3 وضعیت
 

 وکارفرهنگ تداوم کسبشاخص  -0

 کارکنهان ی انجهام وظهایف در شهرای  ب رانهی، بایهد دربهراتعهد کارکنان و خبرنگاران در قبال سازمان:  -0-0

 لیهرا ب  ن و مناسهب انجهام دهنهد تها ن شیکرده و کار خو ف یانجام وظ یطین ود تا در هر شرا جادیا تعهد خبرگزاری

 از اد ملوس  ب  سازمان خود دارند.تعهدی بالاتر  موردمطالع خبرگزاری  0هر  کارکنان اهداف سازمان م قق شود.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  تعهد رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -07جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 7۱/3 ۱8/3 08/3 03/3 وضعیت

 

وکار ب  تهداوم کسهب لیت اوکار در شرایط بحرانی در سطوح مختلف خبرگزاری: تمایل به تداوم کسب -0-3

 یدر سطوح مخللهف خبرگهزار یموضوع نیدارد بر آنچ  اتفاق افلاده و وجود چن حیوکار ترجآنک  وجود کسب یعنی

به  بالهایی در ایهن  هر چههار خبرگهزاری شهرای  ملوسه  هایبررسبنا بر  .اندین ایم یها ضرورنجا  از ب ران یبرا

 زیرشاخ  دارند.
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  وکاربه تداوم کسب لیتما رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -08جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس خبرگزارینام 

 31/3 ۱۱/3 00/3 80/3 وضعیت

 



 313....                                     کشور یاصل یهایخبرگزار یسازمان یآورسنجش تاب                                 دهم سال 

     

 

 ژهیهو یکهار  یشهرا لیهدلب  هایخبرگزارکردن سازمان توسط رهبر برای دوران پس از خود رهبر: آماده -0-2

 یطهیم  نیچنه نیها تیریو مد تیدر هدا یدیعنصر کل ری یو رهبر کنندیم ستیز ریآشفل  و ملغ یطیخود در م 

جز خبرگهزاری فهارس، سه  به  .آوری مهم استو آماده کردن پیروان برای دوران پس از رهبر برای افزایش تاب است

 اند.ظم و تدوین شده تدارت ندیدهمن رورب خبرگزاری دیگر چنین سازوکار و اقدامی را 

نگهام گویی هسهرعت و قهدر  پاسه  فگریتوصه یچهابکسازی سازمان: امکان چابک سازی و کوچک -0-0

بررسهی  انهدازه سهازمان اشهاره دارد. رییب  تغ زین یسازمواجه  با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است و کوچر

سازی در ساخلار خبرگزاری با دشهواری ه هراه ( نشان داد ک  در خبرگزاری فارس، ایجاد تغییرا  و چابر33)جدول 

کارگیری بخههش عظی ههی از دانشههجویان رشههل  و بهه اسههت؛ خبرگههزاری ایسههنا بهه  دلیههل سههاخلار دانشههجویی خههود 

 سازی سازمان را دارد.عنوان کارآموز، توان کوچرنگاری ب روزنام 
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  یسازیو مجاز یسازامکان چابک رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -01جدول 

 توصیف نام خبرگزاری

 تیم دانشجویی و روای  دانشجویی –ی سازکوچرامکان چابر و  ایسنا

 تعداد بالای نیروی انسانی -ی سازو کوچر یسازفاقد امکان چابر ایرنا

 نفر در شب 0-3مدیریت مج وع  با  -یسازکوچرامکان چابکی و  مهر

 ولی شدنی یساخلار را ییدشوار بودن تغ -ی سازو کوچر یسازامکان چابر فارس

 

و  میتقسه یبهرا رانیاسهت که  مهد یچهارچوب یسهاخلار سهازمانبالا بودن امکان تغییر و اصلاح ساختار:  -0-2

در جههت  یاساسه یتوانهد اقهدامیو اصلاح ساخلار م ریی. تغکنندیم جادیسازمان آن را ا یاعضا یهاتیفعال یه اهنگ

خبرگزاری ایرنها که  امکهان تغییهر سهاخلار در آن  جزب  پس از ب ران باشد. یدگرگون ایو  یابیاز ب ران، باز یریشگیپ

 ها دیگر امکان اصلاح و تغییر ساخلار را دارند.پایین است، خبرگزاری

 نیها ینقهش مجهاز سلمیس ،یچند عضو گروه کار ای ری ابیدر غسازی سازمان در لحظه: امکان مجازی -0-6

هر س  خبرگهزاری فهارس، مههر ظاهر شود.  زین گرانید یهاتا فرد علاوه بر نقش خود بلواند در نقش دهدیامکان را م

 ای دارند.سازی ل ظ و ایسنا امکان مجازی
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  سازمان در لحظه یسازیامکان مجاز رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -31جدول 

 توصیف خبرگزارینام 

 یال ظ ی سازیمجازامکان  ایسنا

 خبر از بیرون خبرگزاری دییت تنها امکان ارسال و  –ی ال ظ ی سازیمجازعدم امکان  ایرنا

 یال یوسامکان فعالیت از راه دور با هر  –ی ال ظ ی سازیمجازامکان  مهر
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 توصیف خبرگزارینام 

 ی سری رسانارلاعتیم  -یال ظ ی سازیمجازامکان  فارس
 

 و آموزش یدانش سازمانشاخص  -2

مخللهف  یههاجهشب پاره قیو در رول زمان از رر جیتدرب  افراد دانشن: میا یدانش به رفتار فرد لیتبد -2-0

انجهام  یآنک  فرد دانش لازم بهرا یعنی شود؛یدرست ن  ردانش منجر ب  رفلا نیا یب  دست آمده است اما گاه یارلاعات

خبرگهزاری  0آمهده مشهخ  اسهت که  ههر با توج  ب  اعداد ب  دسهت .رفلار تبدیل نشده استب  کار را دارد اما  ری

 ( هسلند.3ن بالاتر از اد ملوس  )دارای میانگی
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  منیا یدانش به رفتار فرد لیتبد رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -30جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 10/3 08/3 3۱/3 01/3 وضعیت

 

 انیهارلاعها  در بدنه  سهازمان جر ک یهنگامن: داشتن اطلاعات مربوط به سازمان در بدنه سازما انیجر -2-3

عوامهل  ههایدر خبرگزار نک یا ژهیوب  آگاه خواهند بوددر موق  ب ران  نسبت ب  ن وه واکنش خود کارکنانداشل  باشد 

هها دارای یهر از ایهن خبرگزاریدههد که  هیچجهدول زیهر نشهان می بر سازمان اارگشار اسهت. یادیز یسازمانبرون

 یت مناسبی در این زیرشاخ  نیسلند.وضع
 

منبع: ) سازمانداشتن اطلاعات مربوط به سازمان در بدنه  انیجر رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -33جدول 

 (های تحقیقیافته

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 83/3 78/3 88/3 80/3 وضعیت

 

دسلورالع ل مواجهه  بها  موردمطالع ها یر از خبرگزاریهیچ: مواجهه با بحران یها برادستورالعمل جادیا -2-2

ب ران ندارند. منظور از دسلورالع ل مواجه  با ب ران آن است ک  نیروهای خبری در برابر زلزل  مفروض این پهژوهش 

 ها نیز ملرتب شده چگون  ع لیا  خبری کنند.آن سازمانب ران زلزل  بر  ک یهنگامهای م یطی و و دگرگونی

از  یکهی ب هرانبها  مواجهه  یهاو دورها همانور :ای و آموزش مواجهه با بحراندوره یمانورها یبرگزار -2-0

بهرآورد کیفهی منهاب   زیع لکرد و ن یابیآید. مانورها ب  ارزها برای آمادگی در جهان ب  ش ار میفراگیرترین نوع ت رین

کارکنهان خبرگهزاری مههر باشهند. ن میپردازند و معیاری برای سنجش اجرایی بودن و ع لکرد برنام  مدیریت ب رامی

هها انلظهار اند و آمادگی بیشلری در هنگام زلزل  مفروض از آندر این زمین  گشرانده اا رهلالهایی را با مشارکت دوره
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ههای ایسهنا و ایرنها امها های مرتب  است. خبرگزاریریزی برای اجرای دورهاست. خبرگزاری فارس نیز در اال برنام 

   ها نداشلند.رای انجام این دورهتدبیری ب

 یسازمانبحرانشاخص ساختار مدیریت  -6

مهدیریت  میلهازم اسهت تها تهی: در چارت س ازمان رعاملیغ بحران و پدافند تیریمد تیمسئول فیتعر -6-0

مشهارکت  نه یکنهد و زم ینهیبشیها را پالراه د،ین ا یآورها را بشناسد، امکانا  مناسب را ج  ب ران سازمان ب ران

انهد و دارای ههای کشهور در ایهن زمینه  تهدبیری را اتخها  نکردهاز خبرگزاری کهدامهیچفهراهم آورد.  زیهرا ن نیریسا

 در این بخش هسلند. ضعفنقط 

 نیو تهدو  یهب هران ته تیریمهد میمههم ته فیاز وظها یکه: یبح ران تیریمد یهابرنامه نیو تدو هیته -6-3

 یمواجهه  و بازسهاز ،یریشگیپ یبرا یزیرب ران، برنام  تیریمد یهاب ران است. منظور از برنام  تیریمد یهابرنام 

 اند.ها کشور برنام  مدیریت ب ران در خبرگزاری را تدوین نکردهیر از خبرگزاریهیچپس از ب ران است. 

 یاسهت از تهوال یفیتوصه ویسهنار: مواجه ه ب ا بح ران در س طز س ازمان یعمل ب را ویداشتن سنار -6-2

در زمهان پاسه  به  کهار  یاتیهو اقهداما  ع ل ههایریگمیمنظور آزمون کهردن صه ت تص ک  ب  یفرض هدادهاییرو

 هاافله ی .میداشهل  باشه یچگونه  رفلهار یدر مواجه  با هر اتفهاق میک  بدان دهدیامکان را م نیا وی. وجود سنارروندیم

 ای است.اال الی زلزل ها چنین سناریویی ندارند و این ع ل پرریسکی در برابر یر از خبرگزارینشان داد ک  هیچ

 سازمان یانسان یرویو ن یرهبرشاخص  -7

که   دههدیامکهان را مه نیهدر سهازمان ا ریهزماتیوجود رهبر کار: در سازمان کیزماتیکار یوجود رهبر -7-0

وجود خبرگهزاری به  0کارکنهان ههر  .دیهاز ب ران عبهور ن ا روانیپ نفو  رهبر در بینب ران با توج  ب   ریسازمان درگ

انهد؛ بهدین معنها که  وجهود رهبهری ( داده3رهبری کاریزماتیر در سازمان خود ن هره ک لهر از اهد ملوسه  )یعنهی 

 اند.کاریزماتیر را چندان ااساس نکرده
 

 (های تحقیقیافته)منبع:  زمایکار یوجود رهبر رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -32جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 27/3 03/3 82/3 71/3 وضعیت

 

 یباعهث بالها بهردن ااربخشه در دوره ب هران ناشهی از زلزله  اریهاخل ضیتفهو: در سازمان اریاخت ضیتفو -7-3

 .شهودیمه  یو تسهر لیدر مورد موضوعا  و اتفاقا  گوناگون تسه یریگمیتص  ندیو فرا شودیدر سازمان م تیریمد
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خبرگهزاری مههر  ( اسهت؛3لیهار، ک لهر از اهد ملوسه  )از دیدگاه کارکنان هر چهار خبرگهزاری، میهزان تفهویض اخ

 شود.شناخل  میخبرگزاری  نیشروتریپ

 

 (های تحقیقیافته)منبع:  در سازمان اریاخت ضیتفو رشاخصیدر ز هایخبرگزار سهیمقا -30جدول 

 ایرنا ایسنا مهر فارس نام خبرگزاری

 ۱8/3 80/3 00/3 03/3 وضعیت

 

های فعلهی چرخش شغلی ب  این معناست ک  افهراد را از سه ت امکان جایگزینی افراد و چرخش شغلی: -7-2

سهازمان به  اهدی از تربیهت جایگزینی افراد نیز بدین معنی اسهت که   .میخود ب  پست و مسئولیت دیگری منلقل کن

های شغلی مخللهف را داشهل  ایفای نقش در جایگاه در این ب ران توانایی ک  افراد مخللف نیروی انسانی رسیده باشد

دهد ک  پیرامون این زیرشهاخ  خبرگهزاری ایسهنا و مههر سهاخلار سهازمانی و آمهوزش . مقایس  نلایج نشان میدباشن

ی تنظیم کرده است ک  در شهرای  ب رانهی افهراد چهالش ک لهری در جهایگزینی داشهل  اگون ب نیروی انسانی خود را 

افقی نیروی انسهانی سهخت اسهت. ه چنهین، در  امکان جایگزینی ع ودی و رنایا باشند. در نقط  مقابل، در خبرگزاری

خبهری چهرخش شهغلی و  یههابه  اوزهخبرگزاری فارس نیز این موضوع با مشکل مواجه  است و وابسلگی افهراد 

 کند.جایگزینی را سخت می

امکهان را  نیها یدر سهازمان خبرگهزار تیهظرف نیاوجود افراد چندکاره و ذوالفنون در بدنه خبرگزاری:  -7-0

 انجهام دههد. یعاد  یزمان تا بازگشت ب  شرارا هم یمخللف یفرد بلواند کارها ری یب ران  یتا در شرا آوردیمفراهم 

ی خبرنگهاری ههادورهدهد ک  خبرگزاری فارس، پرورش نیروهای چنهدکاره در قالهب ها نشان میوضعیت خبرگزاری

و  اندشهدهدن داشهلند در ایهن خبرگهزاری شناسهایی شهمدنظر قرار داده است. افرادی ک  ظرفیهت چنهدکاره یپشلکول 

که  توانهایی  کنهدیمتربیت  یچند مهارتشود. خبرگزاری ایسنا نیز خبرنگاران های مخللفی برای آنان برگزار میآموزش

نوشلن، عکاسی، تهی  گزارش و ویدئو دارند. خبرگزاری مهر نیز سعی داشل  است افراد چنهدکاره بهرای خبرنگهاری در 

 های آموزشی تدارت دیده است.هها دورشرای  ویژه آماده کند و برای آن

 یبهرا یبانشهاط و شهاداب زه،یهپرانگ یروههایجوان ع ومهاً ن یروهاین :جوان در صدر یروهایکارگیری نبه -7-2

 رییهو نشهاط و تغ ییایهسبب ت رت، پو تواندیم یلیریدر سطح مد ییروهاین نیامور هسلند و اضور چن تیانجام فعال

کنند که  ایهن موضهوع به  های از نیروهای جوان در سطوح مدیریلی اسلفاده می. ت امی خبرگزاریشود زیدر سازمان ن

 کند.ها در برابر زلزل  اال الی شهر تهران میمواجه  فعالان  آن

امکهان مواجهه  بها  توانهدیمه ریتفکر اسهلراتژ: کیتفکر استراتژ تیهوشمند با قابل یانسان یروین تیترب -7-6

، کن است در سهازمان به  وجهود آوردنهدرا م  یراتییها ع وماً تغب ران نک یبا توج  ب  ا. را فراهم آورد دیجد را ییتغ
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در خبرگزاری ایسهنا و مههر کهار مهدون و اقهدامی در  است. یسازمان ضرور یروهایو ن رانیمد یبرا ریتفکر اسلراتژ

رابط  با پرورش و تربیت نیروی انسانی با قابلیت تفکر اسلراتژیر انجهام نگرفله  اسهت و تفکهر اسهلراتژیر در ایسهنا 

صور  انلقال تجرب  ب  نیروی انسهانی اسهت. خبرگهزاری ایرنها نیهز در م دود ب  سطح مدیریت عالی است و بیشلر ب 

بهرای شهرای   تنهان ن االت م کن است و در رابط  با تربیت نیروی انسانی هوش ند با قابلیت تفکر اسلراتژیر، بدتری

مهدون و در قالهب  صور ب خبرگزاری فارس  االنیبااب رانی بلک  برای شرای  عادی هم، اقدامی انجام نداده است. 

افهراد بایهد  که روریب تژیر را مهد نظهر قهرار داده اسهت ی تربیت خبرنگاران با قابلیهت تفکهر اسهلرابندرتب سیسلم 

 کنند.ی مدیریت اسلراتژیر و امنیت ملی را ری هادوره

 بندیجمع -0

 یکشهور بهرا یاصهل یهایخبرگزار یآورتاب زانیموجود، م تیشناخت وضع یدر راسلا ک  بوداین  پژوهش ااضرهدف 

 نیترعنوان پرمخارهببه  رنایا سنا،یفارس، مهر، ا یراسلا، چهار خبرگزار نیدر ا. کندبررسی شهر تهران  یمواجه  با ب ران اال ال

آوری ارتبهاری، ارلاعهاتی و تهاببعهد  3آوری در از ل اظ تاب انلخاب شدند و موردمطالع  عنوانب کشور،  یهایخبرگزار

و ارسهال  افهتیدر یداریهمربهوط به  افهظ پا یارتبهار یآوربعهد تهاب. ندقرار گرفل موردمطالع سازمانی -ساخلاری

نشهان در رابطه  بها ایهن بعهد . نلهایج پهژوهش (0300)قنبری و ه کهاران،  استدر شرای  ب رانی ارلاعا  و خبرها 

رسهانی و ه چنهین تهدارت تنهوع و تکمهر مسهیرهای مهوازی ارلاع اقداما  مناسهبی جههتها خبرگزاریک  دهد می

ها بایهد بداننهد که  رسان  ک دراالی؛ انددهیندتدارت ر شرای  زلزل  اال الی شهر تهران تجهیزا  برای دریافت اخبار د

)دوهه ،  خواهند اخبار و ارلاعها  را به  مهردم برسهانندچگون  می مانند زلزل  و شرای  اضطراری ب ران ردر رول ی

که  ن هود آن، عهدم  تا ادودی غفلت کهرده بودنهد این موضوعها از جز خبرگزاری فارس، سایر خبرگزاری. ب (3118

 توجه قابلبهود. ضهعف  شههر تههران برای مواجه  با زلزل  اال الی های اجل اعیتوزی  اخبار در شبک  تنوع بسلرهای

در  بهرای ارتبهاط بها خبرنگهاران ملناسب فناوران امکانا   ینیبشیپ، عدم هایخبرگزار آوری ارتباریدیگر در بعد تاب

ملناسهب بها بها جامعه  نیهاز دارنهد از فنهاوری  رسان  بهرای افهظ ارتبهاطک   کندیم ت کید( 3118است؛ دوه  )  زلزل

نیهروی بها فنهاوری بهرای افهظ ارتبهاط  کارگیریبه ببرند. در کنهار  بهره رسانیارلاعبرای مخللف سازمان  یهابخش

برای ارتباط بها جامعه  ، از دفاتر معین هایخبرگزارب  جامع  در زلزل ، لازم است ک   رسانیارلاعو  هایخبرگزارانسانی 

     .(0307بهره بگیرند )قنبری،  رسانیارلاعو 

 یآورتهابکه   کنهدیمه( اسهلدلال 0307قنبهری ) .  ارلاعا  استنتش زلزل شد جامع  در رول  بیانک  روره ان

آوری ارلاعهاتی ملشهکل از بعد تاببراساس نلایج ت قیق ااضر،  مک ل یکدیگر هسلند. ارتباری یآورتابارلاعا  و 

ارلاعههاتی دربرگیرنههده  آوریتههاب ؛اسههت« ههها و ارلاعهها داده یسههازرهی خ»و « دسلرسههی بهه  سههایت»دو شههاخ  

آوری ر تهاباه یت مسائل فنهی د است ک  در شرای  ب رانی زلزل  موردنیاز است. هایخبرگزارزیرشاخ  های فنی 
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 0گانسهکاران و ه کهاران( و 0303(، عظی هی )0300) و ه کهاران یغامیپ م ققان دیگر ه چونمورد توج  ها سازمان

فنهاوری یی وابسهل  به  وکارهاکسهب امهروزه ههاخبرگزاریاسلدلال کرد ک  چون  گون نیا توانیم بوده است.( 3100)

باشهند و ایهن موضهوع در  مل رکهز افهزارو نرم افزارسهختهای فنهی شهامل ت هسلند باید روی بهبود شهاخ اینلرن

سهبب  نقاط ضعفی دارند که  هایخبرگزار، االنیباا است. مورد توج  قرار گرفل خوبی ب  موردمطالع های خبرگزاری

سهاخل ان  مسهلقر درسهرور  نبهودن اتهاق اهوزه نخسهت، ای هن ؛شهودیمهع لکرد ناپایدار در شرای  ب رانی زلزله  

اتهاق  یسهاز نیا لازم برای بودج عدم اخلصاص از  هایخبرگزارخبرگزاری فارس، سایر  جزب ک   ها استبرگزاریخ

ای ن بودن موقعیهت مکهانی اتهاق سهرور یکهی از ضهروریا  ک   کندیم( اسلدلال 0307قنبری ) .برندیمرنج سرورها 

 یههایخبرگهزار اوزه دوم، عدم وجهود سهرورهای فیزیکهی. در شرای  ب رانی است هایخبرگزارپایداری ع لکرد 

 اسهت؛ یضهروربا مخارب در زلزله   پایداری ارتباط ایبر ک  این امکان نیز اصلی کشور در خارز از شهر تهران است

 خبرگهزاری ههایدسلرسهی به  پنلاوزه سوم، مربوط ب  در این مورد نیز فق  خبرگزاری فارس وضعیت بهلری دارد. 

ب رانهی   یشهراموضهوع در ک  عدم توجه   کندیم( اسلدلال 0307ک  قنبری ) ساخل ان خبرگزاری استدر خارز از 

به  در  ریاسازد. دسلرسی به  پنهل کهاربری در خهارز از سهاخل ان خبرگهزرسانی لط   وارد میزلزل ، ب  فرایند ارلاع

دارد ی را ایرنها چنهین امکهانخبرگهزاری  مورد توج  قرار گرفل  است و فق دود صور  م خبرگزاری ایسنا و فارس 

. در بیرون از سهاخل ان به  پنهل کهاربری خهود دسلرسهی داشهل  باشهند برنگارانت امی خ ،زلزل شرای  ب رانی ک  در 

، که دراالیامنیلهی اسهت مسائل مهالی و ، ارتباری آوریتاببراساس نلایج ت قیق ااضر، دو عامل اساسی ضعف در 

در شهرای   آوریتهابز خبرگهزاری بهرای توان ندسها عامهلتکنولو ی  دارند ک  ت کید (3100) و ه کاران گانسکاران

 ب رانی است.

از مسهائل کلیهدی رنهج سهازمانی، -سهاخلاریآوری در بعد تهاب هایخبرگزار دهدیمنشان  ااضر نلایج پژوهش

عهدم »، وا گهان اصهلی ایهن مسهائلرا در شرای  زلزل  مخلهل سهازد. کلیهد  هایگزارخبرع لکرد  تواندیمک   برندیم

پشیری و نگری، ریسهردر شاخ  آینهده هایخبرگزاره چنین،  است.« بینیپیشعدم »و « جامعیتعدم»، «ریزیبرنام 

زا و های ب هرانمقوله شناخت ( 0308) رشلیانینژاد و بهرامی. وردیهای جدی دارندضعف بالقوههای رانشناخت ب 

را  «گهریاس»ویژگهی ( 0308و مظلومی و ه کهاران ) دانندیمضروری آوری برای افزایش تاب مدیریت خطرا  را

بنهابراین، ؛ کننهدیمهها کلیهدی پیشهنهاد و شناسایی تهدیدا  و فرصترصد و پایش م ی   برای توانایی مدیر عنوانب 

وضهعیت  ،امهونیرصد منهاب  در دسهلرس و مخهاررا  پیربرای  معین ازوکارس با توج  ب  عدم تعیینهای خبرگزاری

اسهت که  براسهاس نگاه مقطعی مهدیران به  ای نهی  ،دیگر ضعفنقط . نخواهند کرد تجرب مناسبی را در شرای  زلزل  

                                                      

1 Gunasekaran, Rai, & Griffin 
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؛ اهاک یلی دارد دوللهی و ههایخبرگهزاری به  بخش 0ریش  در عدم ابا  مهدیریلی به  دلیهل وابسهلگی ههر  هاافل ی

نگری و آینهده بهالقوهههای ریزی دقیقی برای شناخت ب راندلیل عدم ابا ، مطالب  جدی و برنام ب مدیران  ک روریب 

شهود مهدیران تعههد لهازم به  ای نهی سهازمان ندارنهد که  ندارند و چنین برداشهت می یی ممل زلزل هادر زمین  ریسر

( نیهز به  ایهن 3110ه کهاران )و  0(. کاسهللا030۱ت )جعفری ندوشن و ه کاران، عامل اارگشار بر ای نی اس ترینمهم

ای نی در اولویت مدیران ارشد نیست. البل  در شهاخ  ای نهی و ت رکززدایهی نقطه  قهو  مشهلرت  نلیج  رسیدند ک 

مههم  ههایارخبرگهزدهد ای نی ب  معنای ت مین امنیهت بهرای ها، در بخش افاظت فیزیکی بود ک  نشان میخبرگزاری

گویهد ه خهوانی دارد. در هها می( درباره مرکز ارلاعاتی بهودن خبرگزاری0307است و این موضوع با آنچ  ک  قنبری )

های قبهل مطهرح دلیل برخورداری از نگاه مقطعی ب  ای نی ک  در شهاخ ها ب آوری، خبرگزاریشاخ  فرهنگ تاب

گیرنهد؛ دارند و آن را جزو مسائل راهبردی و اولویلی خود در نظهر ن یآوری نم وری ب  تاببود، ع لاً دیدگاه سرمای 

؛ پیغهامی و 030۱، قنبهری و ه کهارانو نگاه راهبهردی اسهت ) یمشخ آوری مسللزم تدوین ست تاباین در االی ا

مهانوس و در ت قیهق مر اسهت و یبررسقابل آوریتابک   یل فرهنگ مسئل  ت مین نیروی انسانی (. 0308ه کاران، 

 ههایخبرگهزارمهورد توجه  و اولویهت  آوری از آن نهام بهرده شهده،عنوان یر مؤلف  مؤار بر تاب( ب 3118ه کاران )

اعل هاد بهین  وضعیت مناسبی داشلند ک  ع ده دلیهل آن ،آوریها در شاخ  فرهنگ تابخبرگزاری ،االنیباا نیست.

 توانهدیمهک  اعل اد بهین کارکنهان  کنندیماسلدلال  (3100) 3پال و ه کاران ( و8030بود. پیغامی و ه کاران )کارکنان 

اً اال اله سنا ضعیف ارزیهابی شهد که ایخبرگزاری سازمانی شود. اعل اد بین نیروی انسانی در  آوریتابمنجر ب  بهبود 

 هنیهت بهاز و  از بعهدی دیگهر، ،عاملنشجویی و جوان این خبرگزاری است. قابل  کر است ک  این ساخلار دا ب  دلیل

نیهز بهر آن  (3100) 3آمادگی تغییر در بین کارکنان و مدیران خبرگزاری را بالا برده است، موضوعی ک  اتهس و بلیلسهی

به  دلیهل ایرنها داشهل  و در نقطه  مقابهل وضهعیت مناسهبی وکار فارس، در شاخ  فرهنگ تداوم کسب دارند.اشاره 

 .داشتجدی ضعف  ساخلار دوللی و بروکراسی

 و ه کهاران یغهامیپ اند. ران نداشهل جز خبرگزاری مهر، بقی  آموزش ع لی و نظری مواجه  با ب، ب از بعد آموزش

( بهر بعهد آمهوزش و برگهزاری مهانور بهرای 3118مهانوس و ه کهاران )مر ( و0308) و ه کاران یغامیپ( و 0300)

آوری سهازمانی ضهروری و گردش ارلاعا  ک  برای افزایش تابد. جریان دانشی نفراوانی دار ت کیدآوری افزایش تاب

و کارکنان ب  دلیل ک بهود ارلاعها  در  وضعیت مناسبی ندارد موردمطالع  یهایخبرگزار( در 3101سلیفنسون، ااست )

   زلزل  چگون  ع ل کنند. دانند ک  در شرایرسانی سازمانی ن یهای ارلاعدسلرس در مورد سیاست

                                                      

1 Costella 

2 Pal, Torstenssona, & Mattila 

3 Ates, & Bititci 
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سهازمانی مربههوط بهه  رهبههری و نیهروی انسههانی اسههت. از دیههدگاه کارکنههان -در بعههد سههاخلاریشهاخ  نهههایی 

ضهعف در ایهن  ک  کنندیم( اسلدلال 030۱ضعیف است. ابراهی ی و ه کاران )ها، میزان تفویض اخلیارا  خبرگزاری

ند با تفهویض مسهئولیت به  امسئولیلی را بر عهده نگرفل  نیازاشیپشود در شرای  زلزل  افرادی ک  شاخ  موجب می

هها ها معلقدند ک  وجود رهبهر کاریزمها در خبرگهزاریکارکنان خبرگزاری ،. ه چنینندیایبرن یخوبب ، از عهده کار آنان

شهود. در بعهد نیهروی سهبب  ههایخبرگهزارتواند در شرای  زلزل  ع لکرد منفی یم موضوعیک رنگ است ک  چنین 

 کنهدیمه ت کیهد (3110) 0سهامرزان و تربیت افراد چندمهارت  است. ش شغلی کارکنایرنا دارای ضعف در چرخانسانی، 

آوری سهازمانی در شهرای  ایش تهاببرای افهز و چرخش شغلیبرنام  توسع  ک  امکان جایگزینی سهل افراد کلیدی و 

 .زلزل  ضروری است

ایرنها به  نسهبت بقیه  خبرگهزاری هها داشهل  و های نسبی ب  سهایر خبرگزاری، خبرگزاری فارس مزیترورکلیب 

آوری لازم برای مواجهه  بها زلزله  تر است. نقط  قو  آنان در بخش فنی است و ب  ل اظ فنی تا ادودی تابضعیف

-آوری سهاخلارییشلری بوده و در بعهد تهابآوری ارتباری نیازمند تلاش باال الی شهر تهران را دارند اما در بعد تاب

گیری کلهی ایهن عنوان نلیجه و به  درمج هوعدارند ک  باید نسبت ب  رف  آن اقدام کننهد.  های ملعددیسازمانی ضعف

پژوهش وضعیت خبرگزاری کشور در برابر زلزله  اال هالی شههر تههران مناسهب نیسهت و در چنهین شهرایطی ایهن 

پشیری فراوانهی دارنهد. سیبرسانی شهرداری تهران برای مواجه  با زلزل  اال الی آعنوان بازوهای ارلاعها ب خبرگزاری

 پژوهشی در  یل آورده شده است: یکاربرد یشنهادهایپ در انلها،

 کاربردی هایپیشنهاداهم 

ریهزی لهازم بهرای برنامه تها  شهودیم شنهادیپ ،ی در مقابل زلزل خبرگزار هایبا توج  ب  ناامن بودن سازه .0

 صور  گیرد.خطر امن و کم یمکان اسکان در ها و یاای نی سازه نیت م

 یاضهطرار  یشهرادر  و داخلهی یخهارج یههایخبرگزار ریسا تیاز ظرف یریگهرهب جهت یخبرگزار .3

 گریکهدیاز  ههایخبرگهزار  یتغش ب ران امکان  یدر شرا نند تاامضاء ک ینام  ه کارتفاهم هاآنبا زلزل ، 

 شل  باشد.وجود دا

انجهام  نیدفهاتر معه نییتع یلازم را برا یزیربرنام شود ، پیشنهاد مینیدفاتر مع نییتع ضرور ب با توج   .3

 ند.نک نییرا تع اخبار در شرای  اضطراری زلزل پوشش  یبرا نیداده و دفلر مع

بازسازی و یا در صهور  عهدم امکهان  دهااسلانداربا ل اظ کردن خبرگزاری  اتاق سرور شودیم شنهادیپ .0

 اتاق سرور جدید اقدام شود.رراای  بازسازی نسبت ب 

                                                      

1 Somers 
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در بهرای شهرای  زلزله  اال هالی خودکهار  قیهارفاء ار زا یاز تجه یریگتا امکان بهره شودیم شنهادیپ .8

در داخهل  ،یعلهاوه بهر ورود ینشهانآتش یههاکپسهول نیو ه چنه شود فراهم هایساخل ان خبرگزار

 نصب گردد. زین ها یریت ر

امهداد  زلزله ، در هنگهام  هنیمواجه  با زلزل  مانند رفلهار ا مندی نظامآموزش یهاتا دوره شودیم شنهادیپ .۱

و  اا رهلهال با اضور کارشناسهان موضهوع از یخبرگزار رانیکارکنان و مد یو ... برا قیارفا ار  ،یاول

 .ودبرگزار ش ینشانآتش

شههر تههران نسهبت  اال الی فرض زلزل  نیخود و ه چن  یب  شرا عطف هایخبرگزار شودیم شنهادیپ .7

 نیهبهر ا یمبلنه یاقدام کرده و در صور  بروز ب ران واقع نان یبدب و ان یم ،نان یبخوش ویس  سنار  یب  ته

 اقدام کند. وهایسنار

خهود  یشهر تهران صهرفاً سهرورها یزلزل  اال ال ع لکرد پایدار در جهت هایخبرگزارشود پیشنهاد می .8

 .دننیرا تدارت بب ییسرورها زینقاط کشور ن ریرا در تهران مل رکز نکرده و در سا

در خهارز از مکهان  ی در شهرای  اضهطراری زلزله کهاربر یههاب  پنهل یامکان دسلرس شودیم شنهادیپ .0

 فراهم شود. رانیخبرنگاران و دب یه گ یبرا هایخبرگزار

 پژوهشی هایپیشنهاد

در شهرای  زلزله  اال هالی تههران، هها شود در راسهلای افهزایش ع لکهرد پایهدار خبرگزاریپیشنهاد می .0

های نهوین ها با ت رکهز بهر رسهان ای در راسلای دسلیابی ب  سند جام  ارتبارا  ب ران خبرگزاریمطالع 

 انجام شود.

ای بها مطالعه  های اال هالی تههرانههای در زلزله خبرگزاریافزایش چابکی شود در راسلای پیشنهاد می .3

گیری، تفکهر های ارتقاء سرعت تص یمو روش ناسب شرای  ب رانو م هدف دسلیابی ب  ساخلار مسطح

 .انجام شود هاهای خبرگزاریهای ااربخش تعامل و ارتباط بین بخشبینی راهاسلراتژیر و پیش

ها در مواجه  با زلزله  تههران، سهناریوهای مخللهف آمادگی خبرگزاری نیت مشود در راسلای پیشنهاد می .3

 مواجه  با ب ران مطالع  شود.

 تشکر و قدردانی

 انجام شده است. ندهیسشهر تهران و توس  نو یزیرمرکز مطالعا  و برنام  تیپژوهش ااضر با ا ا
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