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وردی نژاد:

مولف کتاب " مدیر�ت بحران و رسانه ها"گفت: به دلیل استفاده نکردن

از ویژگی رسانه ها در شرا�ط بحران، رسانه ها گسترش دهنده بحران به

شمار می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "مدیر�ت بحران و رسانه ها" تالیف دکتر فر�دون وردی نژاد و دکتر شهال بهرامی عصر روز گذشته سه شنبه

اول تیرماه با حضور دکتر علی اکبر فرهنگی  �در علم مدیر�ت رسانه در فرهنگسرای رسانه رونمایی شد.

مدیر عامل اسبق خبرگزاری جمهوری اسالمی در این مراسم گفت: متاسفانه گاه کج سلیقگی هایی در امر مدیر�ت انجام می شود و آن را به

گردن بحران می اندازند که این رفتار باعث می شود شرا�ط بحرانی در تمام دورانها و زمانها وجود داشته باشد.

وردی نژاد عنوان کرد: شرا�ط بحرانی، خطاها را می پوشاند و �کی از ویژگیهای مدیر�ت بحران در دنیای کنونی سرپوش گذاشتن بر مسائل

است. 

وی گفت: درحال حاضر نقش اصلی رسانه ها در مدیر�ت بحران مورد استفاده قرارنمی گیرد به همین این دلیل فعالیت رسانه ها مغایر با

مدیر�ت بحران پیش می رود.

وردی نژاد رسانه را مددکار در امر مدیر�ت بحران دانست و گفت: به دلیل استفاده نکردن از ویژگی رسانه ها در شرا�ط بحران رسانه ها

گسترش دهنده بحران به شمار می روند.

نو�سنده کتاب "مدیر�ت بحران و رسانه ها" نگاه جد�د به نقش رسانه ها در مدیر�ت بحران، کمک به کاهش تضاد مدیر�ت بحران، الزامات

مدیر�ت بحران وارتباطات مدیر�ت بحران ، شناساندن کارکرد رسانه ها در بحران و تعر�ف نقش رسانه های د�داری و شنیداری در مدیر�ت

بحران را از دستاوردهای نوین این کتاب عنوان کرد.

دکتر فرهنگی نیز در مراسم رونمایی کتاب "مدیر�ت بحران و رسانه ها" این کتاب را اثری  پرمحتوا خواند و گفت: بحرانهای اجتماعی،

طبیعی و مدیر�تی  در این اثر به خوبی بررسی  شده است و راه های شناسایی این نوع بحرانها را برای مخاطب بازگو می کند.

چهره ماندگار سال 84 ادامه داد: علم ارتباطات توانایی پیش بینی بحرانهای مختلف در جهان را دارد؛ بحران قابل پیش بینی و دارای

قواعدی است که از طریق علم بحران شناسی با�د به آن پرداخت.

وی با اشاره به عصر تکنولوژی و دگرگونیهای جهان در سالهای اخیر اضافه کرد: اگر تحوالت قرن بیستم را مورد مطالعه قرار دهیم، آبشخور

این تحوالت را در جایی د�گر خواهیم د�د و آن ظهور �د�ده ماشین بخار است که به مرور زمان تحوالت شگرفی را با خود به همراه آورد.

�عنی �د�ده ماشین بخار تحول تکنولوژ�ک ا�جاد کرد و این تحول تکنولوژ�ک منجر به تحول اجتماعی شد.

فرهنگی ادامه داد: تحول اجتماعی از دل خود تحول فکری و فرهنگی را ا�جاد می کند و این سیر دوباره، سیر سیستمی خود را از نو آغاز

می کند که در مرحله سوم که همانا تحویل فکری و فرهنگی است این نوع تحول به تحول تکنولوژ�ک جد�دتر می انجامد و بالطبع تحول

اجتماعی و تحول فکری و فرهنگی را به همراه خود می آورد.

دوری از رسانه ها در مدیر�ت بحران باعث گسترش بحرانها می شود
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وی با بیان ا�نکه تحول تکنولوژ�ک در علوم اجتماعی تاثیر به سزایی داشته است اضافه کرد: عوامل اجتماعی به تحول تکنولوژ�ک پیوند

می خورد و این عوامل خود را به این تحول نزد�ک می کنند. با تحوالت تکنولوژ�ک شیوه زندگی مردم دستخوش تغییراتی می شود.

در �ا�ان این مراسم از سوی فرهنگسرای رسانه به �اس قدردانی، لوح تقدیری به دکتر وردی نژاد و دکتر بهرامی نو�سندگان کتاب "مدیر�ت

بحران و رسانه ها" و دکتر فرهنگی  استاد حوزه ارتباطات تقد�م شد . 
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