
را رسانه ایچگونه بحران 
مدیریت کنیم؟



چیست؟رسانه ایبحران 
ه تجارت مجموعه یا صدمه ببی اعتباریسلسله اخبار یا تبلیغات منفی علیه سازمان یا شرکت که منجر به تحقیر، 

.  می شود

ترده پخش در سطح بسیار گسمی تواندکوچک، به سرعت رسانه ایاجتماعی، یک بحران شبکه هایبا گسترش 

. صدمات جبران ناپذیری وارد کندمی تواندشود و عدم مدیریت صحیح آن 



بیشترآسیب پذیرِی بیشتر،  مشتریانِ 
!نمی کندفکر نکنید اگر بزرگ هستید، خطری شما را تهدید 

عرض بحران و بیش از پیش در ممی شناسندبیشتری شما را عده ی، یعنی  می شودزمانی که شرکت یا برند بزرگ 

.  دباشخطرناک ترمی تواندهم رسانه ایباشد، بحران شده ترهر چقدر برند شما شناخته  . هستیدرسانه ای



چه زمانی وضعیت بحرانی است؟
:این سواالت را ابتدا از خود بپرسید. بحران دانستواقعانمی توانرا رسانه ایهر بحران 

است؟سازمان یافته ترآیا بحران توسط یک رسانه کوچک و مستقل آغاز شده یا .۱

؟می زندآیا این بحران به برند، تجارت، اعتبار و اعتماد مشتریان صدمه .۲

؟می کندو هیئت مدیره صدمه جدی وارد سرمایه گذارانآیا این بحران به اعتماد .۳

باشد یا کوتاه مدت است؟ ادامه دارمی تواندآیا این بحران .۴

؟می کنندکمک رسانه ایآیا قشر مهم جامعه به انتشار این بحران .۵



جلوگیری کنیم؟رسانه ایچگونه از بحران 
:وجود ندارد، امارسانه ایراه قطعی برای جلوگیری از بحران 

.از اطالعات محرمانه شرکت خود به دقت محافظت کنید و از دسترسی همه کارکنان به آن جلوگیری کنید•

.تمام محتواهای رسمی مربوط به شرکت خود را پیش از انتشار با دقت بررسی کنید•

.اجتماعی تعریف کنیدشبکه هایو رسانه هایچارچوب ارتباط با مشتریان بیرونی در •

.  دروغ نگویید یا اطالعات غلط ندهیدرسانه هابه هیچ وقت•

.نیست، همیشه برای آن آماده باشیدپیش بینیقابل رسانه ایبحران •



چه کنیم؟رسانه ایهنگام بروز بحران 
.خونسردی خود را حفظ کنید•

!نگیریدانتقام جویانهو  لجوجانهتصمیم انفرادی، عجوالنه، •

.ریشه بحران را پیدا کنید•

.را پیدا کنیدراه حلبا خرد جمعی •

.انجام کارها باشدزمان بندیبه حواستان•

. ارتباطات داخلی و بیرونی شرکت را مدیریت کنید•



؟!چه کارهایی نکنیمرسانه ایدر زمان بحران 
.وانمود نکنید که هیچ اتفاقی نیفتاده است! مثل کبک سرتان را زیر برف نکنید•

.بدون فکر عمل نکنید•

.اجتماعی حمله نکنیدشبکه هایدر رسانه ایبحران مسببانبه •

.دروغ نگویید و بدون مستندات مسئله را انکار نکنید•



رسانه ایفرآیند کلی مدیریت بحران 

پاسخ دهید
نوع واکنش
را انتخاب 

کنید

بحران را 
ریشه یابی

کنید

با ابزارهای 
هوشمند 
رصد کنید



اشتباه داخلی–سناریوها
.از اشتباه خود دفاع نکنید•

.کنیدمعذرت خواهیاشتباه را پذیرفته و بابت آن •

.لطمه دیده، جبران کنیداعتبارشاز اشتباه شما متضرر شده یا  مجموعه ایاگر فرد یا •

.حتما صداقت بخرج دهید•



Doveشرکت رسانه ایبحران –سناریوها



Doveشرکت رسانه ایبحران –سناریوها



منبع خارجی–سناریوها
.کنیدریشه یابیدلیل بحران را •

. سعی کنید منبع خارجی را به دوستی تبدیل کنید•

.نکنید... شروع کننده بحران را سرزنش یا تهدید به شکایت و•

.کنیدشفاف سازی، نسبت به مشکل ایجاد شده پاسخ دهید و حرفه ایصادقانه و •



هورخشاستودیو رسانه ایبحران –سناریوها



هورخشاشتباهات –سناریوها
.اتفاق نیفتادشفاف سازیپاسخگویی و هیچ گونه•

.  تعامل شدرسانه هااز همان ابتدا با زبان تهدید و شکایت با رسانه منتشر کننده و دیگر •



 تربزرگبحرانی : نتیجه اشتباهات–سناریوها



بحران کوچک–سناریوها
.براساس نوع بحران، شاید نیاز نباشد به طور مستقیم پاسخ دهید•

.  را به صورت غیرمستقیم نشر دهیدآن هامنفی بحران را تحلیل کرده و هر یک از  پیام های•

. رصد و مدیریت کنید تا بحران بزرگ نشود•



بحران گسترده–سناریوها
.لیست کنیدداده اندکه بحران را پوشش کانال هاییتمام  •

.پاسخگویی شما باید در حد میزان پخش بحران یا بیشتر باشد•

.نه باید عجله کرد نه دیرتر از زمان مناسب اقدام کرد. بسیار مهم استزمان بندی•



از تجربیات گذشته درس بگیرید
.  می طلبدهر بحران، یک نوع واکنش . نیستندیک شکلهیچ وقترسانه ایبحران های•

.را پشت سر گذاشتبحران هامی توانتنها با استفاده از تجربه و مدیریت بهتر •

ات ، حتما تالش کنید تا ارتباطمی شوددیده رسانه هااگر کسب و کاری هستید که خروجی کارتان در •

. کمک بگیریدآن هاخود را گسترش دهید تا هنگام بحران از  رسانه ای



با تشکر

فخارعلی 
ویگماهم بنیانگذارو هوآویمدیر روابط عمومی 

Twitter: @Ralinger

:فایل ارائه
https://vigmawards.com/speaker/ali-fakhar
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