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حوادث ،سوانح و بحران هاي متعاقب آن ،از جمله عوامل بسيار مهم زيست محيطي هستند که با سرعت
بيشتري نسبت به پديدههاي ديگر باعث بروز تغييرات اجتماعي ،سياسي و اقتصادي ميگردند .اگر به
رخدادهاي گذشته نگاهي بياندازيم ،متوجه ميشويم که اين وقايع ضمن ايجاد خسارات مالي و زيرساختي
فراوان ،به طور فزايندهاي سبب بروز تلفات انساني گسترده ميگردند .بر اساس تجزيه و تحليل جهاني،
مديريت م خاطرات ،يکي از مهمترين مباحث ويژه توسعه است و اين مهم بايد به عنوان يکي از اساسيترين
شاخص هاي توسعه در جوامع مورد توجه قرار گيرد .بنابراين بايد تالش کنيم تا تدابير الزم را اتخاذ و
مديريت مخاطرات را به طور مؤثري به جريان فعاليتهاي توسعه وارد نماييم .ايران سابقهاي نسبتاً طوالني
در زمينه حوادث و سوانح طبيعي (زمينلرزه ،سيل ،خشکسالي و رانش زمين) و سوانح انسانساز (جنگ و
حوادث ترافيکي و پديدههاي زيست محيطي) داشته است .مطالعات در دنيا نشان ميدهد که اثرات اين
پديدهها ،هميشه منتهي به وقوع فاجعه و بحران نميشوند؛ اين پديدهها زماني منجر به بروز بحران ميگردند
که جوامع در برابر آسيبهاي ناشي از اين رخدادها ،تابآور نبوده و دچارآسيبپذيري شديد گردند.
هدف از مديريت مخاطرات ،انجام اقدامات پيشبيني شده به منظور پيشگيري از پيامدهاي منفي و انجام
اقدامات مؤثر پس از وقوع يک حادثه براي کاهش اثرات آن است .همچنين اين اقدامات بايد به گونهاي
باشند که منتج به پاسخگويي کارآمد شده و با رويکرد مديريتي مناسب و بهرهگيري از تجربيات و
درسگرفتههاي عيني ،زمينه ايجاد جوامع تابآور در آينده فراهم گردد.
(مصوب مورخ  1398/5/7مجلس شوراي اسالمي) به منظور ارتقاء توانمندي جامعه در امور پيشبيني و
پيشگيري ،کاهش خطر و آسيبپذيري ،پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي ،حوادث و بحرانها ،تأمين
ايمني ،تقويت تابآوري با ايجاد مديريت يکپارچه در امر سياستگذاري ،برنامهريزي ،ايجاد هماهنگي و
انسجام در زمينههاي اجرايي و پژوهشي ،اطالعرساني متمرکز ،ساماندهي و بازسازي مناطق آسيبديده و
نظارت دقيق بر فعاليت دستگاه هاي ذيربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پايدار براي
مديريت بحران کشور وضع گرديده است.
به عنوان يکي از فعالين اصلي عرصه مديريت بحران
کشور ،تالش وافر داشته است که در اين منظومه ،نقشي پيشرو و ظرفيتساز داشته باشد .با عنايت به
ديدگاه ها و زمينه فکري اوليه در تشکيل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و نظر به نيازهاي
موجود در زمينه کاهش خطرپذيري شهر تهران ،اين سازمان چشم انداز خود را اين گونه ترسيم نموده
است:
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بر اين اساس ،سازمان رسالت خود را «مشارکت در حفظ و استمرار توسعه پايدار شهر تهران» ميداند و
براي عمل به اين رسالت ،حرکت در محورهاي راهبردي زير را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است:

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در راستاي انجام مأموريتهاي خود ،با ذينفعان مختلفي
همچون مديران ،اعضاي ستادهاي مديريت بحران در بخشهاي مختلف شهرداري تهران و همچنين سطوح
مختلف ملي ،استاني و محلي ،امدادگران ،نهادهاي دولتي ،غير دولتي داخلي و بينالمللي و عامه مردم
همکاري دارد .هريک از اين مجموعهها و بهرهبرداران ،داراي نيازمنديهاي آموزشي متنوعي نيز هستند .با
عنايت به قانون مديريت بحرانکشور ،به منظور مديريتکارآمد حوادث و سوانح و بحرانها ،ظرفيتسازي
و آموزش ذينفعان بحرانها و باليا مورد تأکيد قرار گرفته است .لذا سازمان پيشگيري و مديريت بحران
شهر تهران به عنوان يک سازمان پيشگام در زمينه اقدامات ستادي در مديريت بحران ،جهت تهيه برنامههاي
آموزشي براي ارتقاء سطح آگاهي مردم در برابر بحران ،بر اساس استانداردهاي سازمان مديريت بحران
کشور ،اقدامات مؤثري را در دستور کار خود قرار داده است.
در همين راستا مجموعه
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران توسط

 ،مشتمل بر نُه کتاب به سفارش
استاد تمام دانشگاه تهران،

به رشته تحرير درآمده است که با بهرهگيري از روزآمدترين و معتبرترين منابع علمي دنيا ،ضمن پرداختن
به مباحث علمي کاربردي ،مجموعهاي با ارزش از مطالعات موردي ،چکليستهاي خود ارزيابي،
رهنمودهاي کاربردي و درسآموختههاي بحرانها و حوادث در اقصي نقاط جهان را فراهم نموده است.
مطالعه اين مجموعه منحصر به فرد را به کليه دستاندرکاران حوزه مديريت بحرانها و باليا توصيه نموده
و رجاء واثق دارم که بهرهگيري از اين منبع ارزشمند ميتواند بيش از پيش زمينه را براي ظرفيتسازي و
توانمندسازي جامعه هدف فراهم نمايد.



بحرانها و باليا همواره با زندگي بشر عجين بودهاند ،شرکتها و سازمانها را غافلگير
ميکنند و باعث ايجاد نقاط عطف در تاريخ ملتها ميشوند .هر ساله در سراسر جهان،
زمينلرزه ،سيل ،خشکسالي و مخاطرات طبيعي ديگر ،موجب کشتهشدن دهها هزار نفر،
زخمي شدن صدها هزار نفر و ميلياردها دالر ضرر و زيان اقتصادي ميشود .کشور عزيز ما
ايران ،با جمعيت  80ميليون نفري ،سابقهاي طوالني در زمينه بالياي طبيعي (زمينلرزه ،سيل،
خشکسالي و رانش زمين) و بالياي انساني (جنگ و حمالت تروريستي) داشته است.
مهمترين خطر طبيعي در ايران که مسئوالن براي مقابله با آن تالش نمودهاند ،خطر زلزله و
سيل است .ايران در منطقه بسيار لرزهاي فعال ،با سابقه وقوع مکرر زمينلرزههاي بزرگ
واقع شده است .شهرها براي دسترسي به منابع آب زيرزميني در گسلهاي فعال واقع شدهاند
که آسيبپذيري آنها را تشديد کرده است و همين امر باعث گرديده که
قرار گيرد .در چهل سال اخير ،حداقل  100000نفر در
اثر زمينلرزههاي ويرانگر جان خود را از دست دادهاند .تا همين اواخر ،اثرات خطرات
زيست محيطي ،خشکسالي و چندين سيل ويرانگر به دليل عدم توجه به روابط متقابل محيط
طبيعي و مصنوعات بشري ،خسارات مادي و انساني را افزون نموده است .با نگاهي گذرا به
گذشته ،به خوبي ميتوان دريافتکه وقايع شديد آب و هوايي ،انتقام ويرانکنندهاي از
جوامع انساني گرفته ،خانهها و امکانات زندگي بشر را تخريب نموده و بهطرز شگفتآوري
تعداد تلفات انساني را فزوني بخشيده است.
بحرانها و باليا ميتوانند آسيبهاي بزرگي را به بار آورند و منجر به ايجاد اختالالت
گسترده و نظام يافته در تمامي ارکان جامعه در سطوح مختلف سازماني ،محلي ،ملي و
بينالمللي گردند .البته اين پديدهها ميتوانند نيرويي براي تغيير سازنده ،رشد و نوسازي نيز
باشند .بحران ميتواند باعث تغيير شکل سريع نهادها ،ايجاد تغيير در جوامع ،اکوسيستمها،
کاهش ثبات اقتصادي و حتي تغييرات گسترده در باورها و اعتقادات افراد جامعه گردد.
بنابراين ،درک اين وقايع و مديريت اثربخش در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است.
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مباحث بحران و باليا امروزه يک موضوع بسيار مهم و چالشي براي انديشمندان در
رشتههاي مختلف علمي همچون مديريت ،علوم سياسي ،اقتصاد ،جامعه شناسي ،روانشناسي،
مردمشناسي و ارتباطات شده است .يک دليل براي اين جذابيت زياد ،گسترش آگاهي و
تناوب بحرانها و باليا و همچنين قرارگرفتن بحرانها به عنوان کانون توجه محافل بينالمللي
است .رويکرد ميان رشتهاي به تصميمگيرنده اجازه ميدهد که موقعيتهاي بحراني را از
زواياي مختلف ارزيابيکند و با انجام برنامهريزي سناريو ،گزينههاي استراتژيک را بر آن
مبنا تدوين نمايد.
بر اساس گزارش تحقيقي سال  2004ميالدي که با عنوان سي سال بالياي طبيعي از
 1974تا  2003ميالدي منتشرگرديده است؛ ايران به عنوان يکي از ده کشور اول از نظر
بالياي طبيعي مطرح است .از  41بالياي طبيعي ثبت شده در جهان ،بيش از  30مورد آن در
ايران رخ داده است .عليرغم اينکه ايران يک درصد از کل جمعيت جهان را داراست ،ولي
بيشتر از  6درصد تلفات انساني ناشي از وقوع بالياي طبيعي در ايران اتفاق افتاده است .همه
کشورها ،کم و بيش در معرض حوادث شديد طبيعي قرار دارند و البته اثرات اين پديدهها،
هميشه منتهي به وقوع فاجعه يا بال نميشود؛ وقوع اين پديدههاي طبيعي ،زماني منجر به
بروز بال يا فاجعه ميشود که جوامع نيز در برابر آسيبهاي ناشي از اين پديدهها،
آسيبپذير باشند .اگر چنانچه مخاطرات و تهديدات پيشبيني شوند ،ميتوان از بروز آنها
جلوگيري نمود .بحران ،ناتواني در دورانديشي است .اغلب از مخاطرات ،فهم ضعيفي به
عمل ميآيد و برخي مواقع نيز عالئم وقوع يک بحران به طور دقيق تفسير نميشود و يا
اين عالئم به شيوهاي نظاممند گردآوري نميشوند تا سياستگذاران و مديران بتوانند از آن
در مديريت بحران استفاده کنند .عالوه برآن ،در هنگام وقوع بحران و بال و همچنين پس از
وقوع آن ،بايد واکنشها و پاسخگوييهايي از طريق ارتباطات موثر براي کاهش عوارض
ثانويه و تسکين آالم آسيبديدگان صورت گيرد .نهادها براي جلوگيري از ايجاد وحشت و
اجراي برنامههاي پاسخگويي منظم بايد به طور مکرر با ذينفعان زيادي ارتباط برقرار کنند.
دولت و ساير تصميمگيرندگان بايد از پاسخگوييها و کمکرسانيهاي در حال وقوع و
مکان آن آگاهي داشته باشند .مردم بايد از نحوه درخواستکمک ،خطرات فردي و نحوه
محافظت از خود و خانواده آگاهي يابند .همه اينها در سايه
حاصل ميشود.
امروزه مطالعات و تحقيقات بسيارگستردهاي در حوزه مديريت باليا و بحران در
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نهادهاي علمي و اجرايي و همچنين موسسات بينالمللي و سازمانهاي مردم نهاد صورت
گرفته و ادبيات علمي غني و جامعي در دنيا فراهم شده است .مولف با توجه به عالئق علمي
خود سالهاست که در اين عرصه فعاليت ميکند و حوادث و بالياي سالهاي اخير ،انگيزهاي
شد تا مجموعهاي علمي وکاربردي تدوين نمايد و در تقويت بنيه علمي و تجربي ذينفعان
کليدي اين حوزه سهيم باشد .به همين منظور مجموعه مطالب خود را با عنوان
مدون نموده است .در
بحران شناسي ،ارتباطات و مديريت بحران  ،در قالب
اين مجموعه تالش گرديده تا آن دسته از مطالب علمي و نظريههايي مورد استفاده قرار
گيرند که جنبههاي کاربردي آن بر جنبههاي نظري و بنيادي غلبه داشته باشد؛ ضمن آنکه
در کنار هر مبحث علمي ،از قضايا و موردهاي واقعي ،چک ليستهاي خود ارزيابي ،نکات
کليدي و رهنمودهاي عملي ،درسآموختههاي مديريتي و نتايج مطالعات ميداني محققان
بينالمللي به کرات بهره برده شده است تا مطالب قابل فهمتر گردد و زمينه براي کاربست
آنها با توجه به شرايط بومي کشورمان فراهم شود .براي آشنايي کلي مخاطبين محترم،
توضيح مختصري در خصوص محتواي هريک از کتب ،در قالب جدول زير ارائه ميگردد.
شماره كتب
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بحران
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گفتار :1مفهومشناسی تاب آوری بالیا و بحران
گفتار  :2سنجش تاب آوری بحران
گفتار  :3سطوح تاب آوری بحران
گفتار  :4گونهشناسی تاب آوری بالیا و بحران
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كتاب 6

ارتباطات بحران

كتاب 7

مهارتهاي
ارتباطات بحران

ارتباطات رهبري
كتاب 8

بحران

كتاب 9

ارتباطات رسانهاي
در بحران

گفتار  :5تاب آوری و ارتباطات بحران
گفتار  :6تاب آوری سازمانی
گفتار  :7تاب آوری اجتماعی و مهندسی
گفتار  :1کلیات ارتباطات بحران
گفتار  :2ارتباطات بحران در چرخه حیات بحران
گفتار  :3نظریههای ارتباطات بحران
گفتار  :4الگوها و مدلهای ارتباطات بحران
گفتار  :5برنامهریزی ارتباطات بحران
گفتار  :6استراتژیهای ارتباطات بحران
گفتار  :1کلیات مهارتهای ارتباطات بحران
گفتار  :2مهارتهای گفتاری و ارائه
گفتار  :3مهارت شنود موثر
گفتار  :4مهارت نوشتاری
گفتار  :5مهارت ارتباط تلفنی
گفتار  :6مهارت رفتار قاطعانه
گفتار  :7مهارت ارتباطات تیمی
گفتار  :8مهارت ارتباطات میان فرهنگی
گفتار  :9مهارت مدیریت تعارضات
گفتار  :10مهارت استدالل و مباحثه
گفتار  :11مهارت مدیریت جلسات
گفتار  :1چیستی ارتباطات رهبری بحران
گفتار  :2رهبر به مثابه ارتباط گیرنده در بحران
گفتار  :3ایجاد پیام در ارتباطات رهبری بحران
گفتار  :4برنامه ریزی ارتباطات رهبری بحران
گفتار  :5ارتباطات رهبری بحران بر مبنای عذرخواهی
گفتار  :1کلیات ارتباطات رسانهای در بحران
گفتار  :2گونهشناسی رسانهها در بحران
گفتار  :3رسانههای اجتماعی در بحران
گفتار  :4ذینفعان و مخاطبان در ارتباطات رسانهای بحران
گفتار  :5سخنگوی بحران

در تدوين اين مجموعه ،مؤلف خود را به افراد زيادي مديون ميداند .همسرگرانقدر و
فرزندان عزيزم ،همواره مشوّقم بوده و زندگي را به گونهاي سامان دادهاندکه با فراغ بال به
کار علمي بپردازم؛ لذا بر خود الزم ميدانم تا مراتب سپاسگزاري خود را از آنان ابراز دارم؛
هرچند که بر اين امر وقوف کامل دارم که هيچ سپاسي نميتواند جاي اوقات از دست رفته
و حق مسلّم آنان را بگيرد.آقاي دکتر رضا کرمي محمدي رئيس محترم سازمان پيشگيري و
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مديريت بحران شهرتهران و آقاي دکتر حيدرکلهري معاون محترم آموزش و مشارکتهاي
مردمي ،ضمن به اشتراکگذاشتن تجربيات و ارائه رهنمودهاي ارزشمند خود ،زمينه را براي
انتشار اين اثر فراهم نمودند و خانم نفيسه ميرزا هاشمي مديرمحترم دايره توليد محصوالت
فرهنگي ،در انجام ويراستاري و هماهنگيها جهت انتشار اين مجموعه ،تالشهاي دلسوزانه
وارزشمندي مبذول داشتهاند که صميمانه از زحماتشان تقدير و تشکر به عمل ميآيد .آقاي
محمدباقر جعفريپور مدير محترم گروه هنري عقيق و خانم جهانگير اصفهاني نيز زحمت
طراحي و صفحهآرايي را بر عهده داشتهاند که مراتب سپاسگزاري خود را ابراز ميدارم.
انتظار ميرود اين مجموعه بتواند روزنههاي جديدي فراروي اساتيد و دانشجويان در
نظام آموزش عالي و ذينفعان حوزه باليا و بحران در عرصه عملياتي قرار دهد و بخشي از
کاستيهاي نظريهها و شيوههاي کاربست آنها در عرصه مديريت و ارتباطات بحران را که
ناشي از فقدان آگاهي از موضوعات ناب و جديد متناسب با اقتضائات امروز دنياست،
برطرف سازد .اميدوارم اين اثر که عاري از عيب و نقص نيست ،بتواند در بهبود دانش
نظري و عملي کليه خوانندگان گرامي مؤثر واقع شود؛ تا در سايه ايراني آباد و توسعهيافته،
تحققبخش آرمانهايمقدس اسالم عزيز ،تحت توجهات حضرت وليعصر(عج) در سرتاسر
گيتي باشيم.

