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 مقدمه
ده در یچیل متعدد، متنوع و پید عصر حاضر، بنا به دالیترد یب

کانون وقوع انواع بحران ها واقع شده است. امـروزه،  جوامـع   
، یاسـ ی، سي، اقتصـاد یمختلف اجتمـاع  يمعاصر با بحران ها

مواجه اند.  ین المللیو ب یو... در ابعاد مل یکی، تکنولوژیعیطب
ن بحران ها، اسـتفاده  یبرون رفت از ا يدن به راهکارهایشیدان

موجود جهـت   يت ها و ابزارهایحداکثر و همه جانبه از ظرف
ـ از ا یکنترل و کاهش خسارات ناش ن بحـران هـا در جهـان    ی

هر جامعـه ، سـازمان،    یاصل ي، از دغدغه هایپرمخاطره کنون
ـ یباشد. در ا یتاً هر فرد مینهاد و نها  "یعمـوم  روابط"ن ین ب

ت هر سازمان، که مرکز چـرخش  یریاز مد یبه عنوان بخشها 
و نقطه  یو انباشت اطالعات، ارتباط با مخاطبان و افکار عموم

 ن یز از ایشوند؛ ن یم ین درون و برون سازمان تلقیب يمرز

 
حسـاس، اثرگـذار و    یتواننـد نقشـ   ینبوده و م یقاعده مستثن

 .فا کنندیسودمند ا
ـ  یقرن ب ران تنها دری. ا د را در یزلزلـه شـد   130ش از یسـتم، ب

و  یکه عالوه بر تلفات انسـان  ؛نقاط مختلف خود تجربه نمود
را  یبلندمـدت  یبی، آثار تخریاجتماع -ياقتصاد يخسارت ها

گر یامروزه دکه  يبه طور ؛)1387باقریان، (گذاشت يز برجاین
 ين لـرزه هـا  یرش احتمـال وقـوع زمـ   یشهروندان ما پذ يبرا
خ ید و مرور تـار ینما یکشور دشوار نم ير مناطق شهرد دیشد

رسـاند. از   ین امـر را بـه اثبـات مـ    یسه دهه گذشته همواره ا
و بـه شـدت    یبه شدت بخش يادار يها گر دستگاهیطرف د
خود را  یتوانضعف و کم  زین یمه دولتیو ن یدولت يمرکزگرا

 .ط پس از حادثه نشان داده انـد. یمواجهه مناسب با شرا يبرا

ـ ن یین هایرسد تمر یبه نظر م  یجهـت آمـادگ   اهگهگـ ز کـه  ی
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مـذکور   يهـا  دستگاه یتنها در جهت هماهنگ ؛شود یانجام م
عات، اخبـار غلـط و   یار شـا ش، انتیتگهرج و مرج، آشفاست. 

شهروندان ، عـدم   یواقع يازهایاز ن یاطالع یبض، یضد و نق
 در مناطق مختلف شهر ، ورود يامداد يع مناسب کاالهایتوز

ه یگـر و بـه حاشـ   ید ياز شهرها و استان هـا  يستاد يروهاین
ـ  ،دهیب دیرانده شدن شهروندان آس ـ اخت یب  ار شـدن آنـان و  ی

ان و فرصـت  یاز سودجو يپاره ا یسوء استفاده و منفعت طلب
ـ  یفاجعـه بـار روحـ    يامـدها یپ طلبان و آن، همـه از   یو روان

 .است یطین شرایت بحران در چنیریمد يل فورمسای
تـازه بـه    یسازد که با نگاه یر می، ما را ناگزن امریبه ا یآگاه

ل در امـر  یـ دخ يسـازمان هـا و نهادهـا    يهـا  یوابط عمومر
رسـانه هـاي    ژهیـ سـانه هـا و بـه و   ر، ت بحـران زلزلـه  یریمد

 یآن را جهـت آمـادگ   يت هـا یـ ها و ظرف یی، تواناالکترونیک
م و آن را یت بشناسـ ی، بـه رسـم  یطین شـرا یمقابله با چن يبرا
بـه روابـط    یاجمـال  ین منظور ابتدا نگاهیا يبرام. یت کنیوتق

ت بحـران،  یریح مـد یف آن انداخته و بـا تشـر  یو وظا یعموم
ک حادثـه بحـران زا توسـط    یـ ت یریمـد  یف و چگونگیوظا

نجـا روابـط   یکـه در ا  -ن امریمرتبط با ا ينهاد یروابط عموم
ـ   " یعموم  یو مهندسـ  یزلزلـه شناسـ   ین الملـ یپژوهشـگاه ب
قـرار   یرا مـورد بررسـ   -اختصاصاً مدنظر قرار گرفـت  "زلزله

 م.یده یه میشنهادات خود را ارایداده و پ
 

 ف و ابزارهای، وظایروابط عموم
ف متعـدد و  یو وظـا  یت چندوجهیل ماهیبه دل یروابط عموم

ـ یاست کـه تعـار   یمتنوعش؛ از جمله مقوالت را بـه   یف فراوان
ـ د حـداق یاغـراق شـا   یداده است. بخود اختصاص  ش از یل ب

ک از جنبـه و  یـ کـه هـر    یف در مورد روابط عمومیتعر 100
 ه شده است.خاص به آن پرداخته، ارای يبعد

ف یـ گونه تعر نیرا ا یروابط عموم ،"کایالمعارف آمر هریدا "
 ت است مربوط بـه روابـط سـازمان   ینه فعالیک زمی "کند:  یم

 ریا سـا ی ه ها ویها، مشاغل دولت، اتحاد ، شرکتیصنعت يها
، انیچـون کارمنـدان ، مشـتر    یک با مردمـ یها که هر  سازمان

ا عامـه  ی، ویاسیاحزاب س ي، اعضاه کنندگانی، تهه دارانیسرما
شامل اسـت بـر    یروابط عموم يمردم روبه رو هستند، کارها

ک یـ ن بر حسب منافع آر یو تفس یابی، ارزیم افکار عمومیتقو
ن مـردم  آن ی، شناساندن مردم مربوط به خود و همچنـ سازمان

و  یفـه داخلـ  یدو وظ یق روابط عمـوم ین طریبه سازمان؛ به ا
 "دارد. یخارج
ـ ی، اسـتاد ا "پـور  یکمال ییحی "دکتر  س دپارتمـان  ییـ و ر یران

 یروابـط عمـوم   :دیـ گو یکا، مـ یارتباطات دانشگاه پوردو آمر
جـاد رابطـه دوجانبـه و    یت اسـت کـه هـدف آن ا   یریمد ینوع

 ک سازمان است.ی یبرونو  یدرون ين اعضایسازنده در ب
ه داده ایـ ف را اریـ ن تعریز این "یروابط عموم یانجمن جهان "

ت سازمان است. یریف مدیاز وظا یبخش یاست: روابط عموم
ق آن یـ شـده کـه از طر   يزیاست ممتد، مداوم و طرح ر یعمل

را که  یکسان یبانیکوشند تا تفاهم و پشت یافراد و سازمان ها م
 د به دست آورند.با آنها سر و کار دارن

، یانگذاران رشته روابـط عمـوم  یاز بن یکی، "زیادوارد برن "
عبارتست  یروابط عموم "دهد:  یه مف را اراییتعرن یهم ا

بـه منظـور    یبیترغ ییها از دادن اطالعات به مردم و تالش
هـم بسـته    يها و رفتار مـردم و کوشـش بـرا    شیر گراییتغ

ن خـود  یا مخاطبک موسسه بیها و اقدامات  ساختن نگرش
 ."ها و اقدامات مخاطبان با موسسه نگرش و متقابالً

 ی، بخشـ یروابط عمومد که یآ ین برمیف فوق چنیاز تعار
ش در دو بعـد  یت هـا یـ کـه فعال  ،است یتیریف مدیاز وظا

و اهــداف  ؛درون ســازمان و بــرون ســازمان متمرکــز بــوده
ال را دنبـ  یو اقنـاع  یبی، ترغیغی، تبلی، اطالع رسانیآموزش

 ) 1387(یحیایی ایله اي،  کند. یم
بـر   یجه گرفت که روابط عمـوم ین نتیتوان چن ین میبنابرا

نـان  یو اطم يمتقاعدساز"، "یاطالع رسان" یسسه رکن اسا
 استوار است. "جلب مشارکت"ز یو ن "یبخش

 

 یاهداف روابط عموم
تـوان ذکـر    یم یروابط عموم يدو نوع هدف برا یبه طور کل

 کرد: 

ـ تعـداد ز : یطالعـات اهداف ا روابـط   ياز طـرح هـا   يادی
ـ  مخاطبان از یگاهآش یافزا  يبرا یعموم ، ک موضـوع ی

کـه   يبـا وجـود   شـوند.  یم يزی، برنامه را کاالیداد یرو
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ها  یبوده و توسط روابط عموم ی، قانونیاهداف اطالعات
جاد یا "یآگاه "رند، اما سنجش یگ یمورد استفاده قرار م

 ار مشکل است.یشده بس
فـه  ین وظیتوان اذعان کرد کـه عمـده تـر    یم یله طورکب

اسـت. انتشـار اطالعـات     یاطالع رسـان  ،یروابط عموم
ان مخاطبان. لدا ی، درست و به هنگام در جامعه و میواقع

د اطالعات، آمار و اخبـار درسـت و   یها با یروابط عموم
ار پژوهشگران، رسانه ها و مردم قـرار  یبه موقع را در اخت

 دهند. 
 زتـر یمآده تر وابهام یچی، پیزشیاهداف انگ :یزشیف انگاهدا

 هـا،  رنگـرش ییخواهـان تغ  هـا  ، شرکتیبه طورکل. هستند
 اصالح رفتارمخاطبان خود هستند. و دیعقا

 يطرح هـا  يرگذاریتا ثو  هستند تر یینها یزشیاهداف انگ
ت یا جلب حمایش فروش یافزابر اساس را  یروابط عموم

 زند.سا یان مینما یمردم يها
 

 یف روابط عمومیوظا
را  یف روابط عمـوم یوظا ،و از بعد کالن ياز جنبه ساختار

بـرون  "و  "یدرون سـازمان "ف یتوان به دو دسته وظـا  یم
ف روابـط  یوظـا  یکـ یتکن م کرد. اما ازنظـر یتقس "یسازمان
 شود:  یم میبه چهار مرحله تقس یعموم

ما م که سازمان ینیق تا ببیتحق اطالعات و يورآجمع  -1
قـات  ین تحقیـ ن مردم وجامعه دارد. ایب در یگاهیچه جا
خود  ينه را برایزم م ویشود که خود را بشناس یباعث م

 م.یفراهم ساز یشناس
توجه بـه اطالعـات بـه     با يزیبرنامه ر و يزیطرح ر -2

 مده.آدست 
 ارتباط کامل. يبرقرار -3
 .      يریجه گینت اقدام و ،عمل -4

                    

 یروابط عموم يک هایابزارها و تکن
به اهداف و رسـالت خـود،    یابیدست يها برا یروابط عموم
کـه اهـم آنهـا     ؛را در دسـت دارنـد   ییک هـا یابزارها و تکن

 عبارتند از:

 یروابط عموم يالف) ابزارها
 اطالعات  .1

 تبلیغات  .2

 رسانه ها  .3
 یروابط عموم يک هایب) تکن

ــای. شــ1 ــع آور يوه ه ــاگون جم ــات( نظاطال يگون ــع ر: ی
 .ل محتوا و...)ی، تحليری، آمارگی، نظرسنجیافکارسنج

، یارتباطـات مـوثر انسـان    يبرقرار يک های. گفتگو و تکن2
 .فاتیاصول و آداب معاشرت و تشر

، مصـاحبه،  یسـ یوارتباط با رسانه ها ( خبرن ي. راهکارها3
ل، یــ، تحلری، نقــد و تفســیســی، مقالــه نویســیگــزارش نو

 يو کنفرانس هـا  يخبر ينشست ها ي، برگزاريراستاریو
، انتشـار خبرنامـه هـا،    يخبـر  يتورها ي، برگزاریمطبوعات

 ود، ارتبـاط مسـتمر   یده جرایه، بریبه، جوایانیارسال اخبار، ب
ران یران و سـردب یـ مستدام با خبرنگاران حوزه مربوطـه و دب 

 .رسانه ها و...)
 

، ظهـور روابـط   ین ارتبـاط ینو يش ابزارهایدایپ

  2 یک و روابط عمومیترونالک یعموم
 يش و رشـد روزافـزون ابزارهـا   یدایـ در عصر حاضـر بـا پ  

ـ تکنولوژ يشرفت هایو پ یکیالکترون  یک، روابـط عمـوم  ی
کـه   يشـده، بـه طـور    یرات عمده و اساسـ ییدستخوش تغ

تحـت عنـوان    یاز روابـط عمـوم   يدیسبب ظهور نوع جد
 ک شده است.یالکترون یروابط عموم

ـ الکترون یز روابـط عمـوم  ا یفـ یم تعریاگر بخواه ه یـ ک ارای
ـ الکترون یم که روابط عمـوم یید بگویم، بایکن ک روش بـه  ی

 ICT ید ارتباطات و اطالعـات یجد يها يکار گرفتن فناور
ه ارایـ  يبـرا  یابیـ و اطـالع   ینو اطالع رسان يستم هایو س

مخاطبان بـه طـور    يازهایخدمات، منطبق با خواسته ها و ن
 یدن به اهداف روابط عمومیشبه منظور تحقق بخ يلحظه ا
 است.

ـ الکترون یروابط عموم يهدف از راه انداز دن بـه  یک رسـ ی
ک سازمان را به طـور  یاست که بتوان تمام خدمات  يروز

مراجعان به آن سازمان  یکیزیو بدون مراجعه ف يشبانه روز
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ـ یا يگـاه هـا  یو تنها با اتصال بـه پا  آن نهـاد عرضـه    ینترنت
 )1382ی فر، نورآبادي و سلطان(.داشت

سـازد   یرا فراهم م ییک فرصت هایالکترون یروابط عموم
افته و آنان را قادر یه خدمات به کاربران بهبود یت ارایفیتا ک

از خـدمات و   یعیقه بـه حجـم وسـ   یه و دقیسازد در هر ثان
ـ پ یاطالعات دسترسـ  ـ نـد. ا یدا نمای د روابـط  یـ ن نـوع جد ی

 يرا برا یباطارت يفن آور يها، اطالعات و داده ها یعموم
د بهتـر باشـد کـه    یرند. شـا یگ یه خدمات بهتر به کار میارا

ـ الکترون یم روابط عمـوم ییبگو  يبـرا  ينـه بـالقوه ا  یزم کی
ن سازمان هـا  یساده، روان و موثر ب يجاد رابطه ایکمک به ا

 يدر راسـتا  یو مدن یاجتماع يگر و نهادهایو موسسات د
ه یر به کلیو فراگ يمت، فوریارزان ق یه خدمات اطالعاتیاار

به تک تـک مخاطبـان فـراهم کـرده      یکاربر، حت يگروه ها
ـ الکترون یفـه روابـط عمـوم   ین وظیااست. بنـابر  ـ ، اراکی ه ی

ر ینظ ییها يق تکنولوژین از طریاطالعات و خدمات آن ال
ـ ا، پادکست، وادکسـت، و یمد یمولت شـبکه   ،دئو کنفـرانس ی
. اسـت  یارتبـاط  يهـا  ير تکنولـوژ یو سـا  یاجتمـاع  يها

ها خود صاحب  ین است که امروزه روابط عمومیت ایواقع
 يبه رسانه هـا  يکمتر یتوانند وابستگ یرسانه شده اند و م

 یسـت و مـ  ین یتـ ین رخداد کم اهمیداشته باشند. ا یعموم
هـا   یدر کارکرد روابط عموم يتواند سرمنشا تحوالت جد

گر بـه صـرف   یچرا که ددر همه سازمان ها و نهادها باشد، 
توان اکتفا کرد و  یا خبر خام نمی يه خبریک اطالعید یتول
 یا محتوا و اطالعات در روابط عمومید خبر و گزارش یتول

 یبه خود خواهد گرفت. روابط عمـوم  يتر يها شکل جد
، وب یه بـرون سـازمان  ی، نشریه داخلیتواند نشر یامروز م

ـ ( رادی، پادکسـت صـوت  ینترنتیت ایسا ) و ینترنتـ یوبالگ ای
ک ی)، خبرنامه الکترونینترنتی( تله بالگ ايریتصو پادکست

 يام هـا یق، پین طریداشته باشد و از ا ینترنتیا يو گروه ها
ـ ا م بـه مخاطبـان برسـاند؛   یخود را به طور مستق  ،یعنـ ین ی

 رسانه.
به خصـوص شـبکه    یتباطرد ایجد يها يبا رشد تکنولوژ

تلفــن همــراه(  يســتم هــای، سینترنتــی، ايمــاهواره ا يهــا
sms,mms,ums,vms,gprs,wap( ــا و ــبکه هــ  يشــ

 يستم هـا ی.ان) و سی.پيو نترانت، اکسترانت،ی(ایکیالکترون
، یاطـالع رسـان   يوسـک هـا  یماننـد ک  یستگاهیا یتالیجید
، امکانــات و یتــالیجید ي، تابلوهــاینترنتــیا يوســک هــایک

ها قرار گرفته اسـت   یار روابط عمومیدر اخت ییها يفناور
بـان  ا همان مخاطیند با جامعه هدف توان یق آن میکه از طر
ـ ترت نیبـد د. ان ارتباط برقرار کننیو مشتر ب نقـش رسـانه   ی

ف و کارکرد روابـط  یوظا يفایدر ا یو عموم یاجتماع يها
شود، اگرچـه   یهر روز کمرنگ تر از روز قبل م ها یعموم

 یک نـوع دگرگـون  یرود، اما  ین نمیچ گاه از بین نقش هیا
 يفایدر ا يمده که ضرورت بازنگرن مساله به وجود آیدر ا

 یهـا را آشـکار مـ    یف روابـط عمـوم  یت ها و وظایمامور
 )1388ر، ضیایی پرو (.سازد

ـ الکترون ین روابط عمومینو ين ابزارهایاز جمله مهمتر ک ی
ــ ــوان از: ا یم ــت الکترون یت ــت، پس ــینترن ــریک ات ی، نش

ــالکترون ــای ــت،   یک، وب س ــا، پادکس ــا، وب الگ ه ت ه
ـ ا، ویمد یوادکست، مولت دئو کنفـرانس، کنفـرانس تحـت    ی

و...  sms,mms,ums,vms، تلفن همـراه، آر.اس.اسوب،
ات خاص خود را یها و خصوص یژگیک وینام برد؛ که هر 

آسان،  ین ابزارها: دسترسیداراست؛ اما فصل مشترك تمام ا
و استفاده و انتقال  يرینه کم، سرعت و سهولت به کارگیهز

ه ین بـه انبـوه مخاطبـان، دوسـو    داده ها، امکان انتقال همزما
ـ ار اطالعات و جرانتش يآن، آزاد یت تعاملیبودن و قابل ان ی

 شود. ی؛ را شامل مآزاد اطالعات
 

ــران،  ــدبح ــذیریم ــک) و ی( ر يریت خطرپ س

 ت بحران  یریمد
 ياست که در اثر رخدادها، و عملکردهـا  يحادثه ابحران: 

ـ آ یبوجود مـ  یبه طور ناگهان یناو انس یعیطب قت، د؛ مشـ ی
 یا جامعـه انسـان  یـ وعـه  مک مجی، و خسارت را به یسخت
از بـه اقـدامات و   یـ کنـد و برطـرف کـردن آن ن    یل میتحم
 )1387حسینی، (و فوق العاده دارد. يطرارضات ایعمل
اسـت کـه سـطح     يندیفراسک): ی( ريریت خطرپذیریمد

کنـد و   یمـ  ییک خطر مشخص را در جامعه شناسایعمل 
اقـدامات   يبـرا  يریـ م گیمن اطالعات را در جهـت تصـ  یا
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 یمربوط به کاهش اثرات مخاطرات و مقابله با آنها به کار م
کـاهش   ينـه هـا  یند با توجـه بـه منـافع و هز   ین فرایبرد. ا

 )1387(حسینی، .ردیگ یمخاطرات انجام م
ها و اقدامات مقامـات   يزیند برنامه ریفرا :ت بحرانیریمد

 یو عمـوم  ي، شـهردار یدولت ییاجرا يها هو دستگا یدولت
ل بحران ها، بـه صـورت   یه و تحلیاست که با مشاهده، تجز

موجـود   يکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهـا ی
ا در صـورت  یـ د ینما يریشگیکند از بحران ها پ یتالش م

الزم، مقابله،  یجاد آمادگیدر جهت کاهش آثار، ا ؛ع آنهاوقو
ـ یع و بهبود اوضاع تـا رسـ  یسر یامدادرسان ت یه وضـع دن ب

 )1387(حسینی، .تالش کند يو بازساز يعاد
 

 ران بحرانیف مدیوظا

 ران بحران عبارتند از:یف مدین وظایعمده تر
 و کــاهش اثــرات  يریشــگیپ يبــرا يزیــبرنامــه ر

 مقابله با حادثه  يبرا یو آمادگ حادثه

 يریشگیپ يت هایدر فعال یجلب مشارکت مردم ،
 ثهو مقابله با حاد یکاهش اثرات، آمادگ

  ژه یـ و یسـازمان  يجاد ساختارهایو ا یسازمانده
 ت بحرانیریمد

 تـا   یاتیاز سطح عمل یانسان يروهاین يریبه کارگ
 یسطح فرمانده

 کـاهش اثـرات،   يریشـگ یپ يت هـا یفعال يرهبر ،
 ي، مقابله و بازسازیآمادگ
 ت بحرانیریمد يت هاینظارت و کنترل بر فعال 

 

 مراحل بحران

، يریشـگ یپدر چهـار مرحلـه   ت بحران یریمد يت هایفعال

 .هسـتند  يقابـل دسـته بنـد    يبازسـاز و  مقابلـه ، یآمادگ
  )1387(حسینی، .

 ت بحرانیریت در مدیط موفقیشرا
د یـ ت خود باین موفقیتضم يت بحران برایریستم مدیهر س

 ر باشد:یز يها یژگیو يدارا

 مقابله، امداد یاز مشارکت داوطلبانه مردم در امور آمادگ ،
 يو عـاد  يو بازساز یعیطب يایاثرات بال ، کاهشیرسان
 دیاستفاده نما يساز
 باشد يقو ییبازده و امکانات اجرا يدارا 

 دگان واقف باشدیب دیاز آسیبه ن 

 ر متمرکز باشدیت غیریمد يدارا 

 ات یـ در عمل يد و ابتکـار یـ جد يها به استفاده از روش
 دیژه نمایتوجه و یامداد رسان

 ت یت مقابله با بحران اهمایالزم و توسعه عمل یبه آمادگ
 دهد

 ن اطالعـات و  یدست زند که درباره آن بهتـر  یاتیبه عمل
 را دارد یآگاه
 ــداد محــدود یســاختار ســازمانده  يســاده و تع

 داشته باشد يکارمند ستاد

 و  ی، فرهنگـ یاالمکان آداب و سنن اجتمـاع  یحت
 را محترم شمارد یمحل

 ين سـازمان هـا  یات بیعمل یجاد هماهنگیا يبرا 
 )1387(حسینی، . دیت بحران، تالش نمایریوول مدمس

 

 ت بحرانیریمد یروش شناس
ت یریکـردن طـرح مـد    هتوانـد بـا آمـاد    یت بحران میریمد

ب زا، قابل یبحران به کارکنان خود ثابت کند که حوادث آس
 ،بغرنج اتفاق افتـاد  ین اگر حوادثیباشند. بنابرا یت میریمد

 ان به سالمت عبور کنند.آنان بهتر قادر خواهند بود از بحر
و  يت فکـر یـ ت بحران باال بـردن ظرف یریدر مد ن قدمیاول

در اسـت.   یط سـازمان یو حفظ آرامش خـود و محـ   یروح
 رد.ید با آرامش و حوصله صورت گیت بحران بایریمدواقع 
ـ ماه ییت بحـران، شناسـا  یریدر مد ن گامیدوم ت بحـران  ی

 يوه ایشـ ت آن، بـه  یـ زان اهمیـ د بـه م یران بایکه مد؛ است
ـ   يزیبرنامه ر یو اصول یعمل ه راهکارهـا و  نموده و بـا ارای

 ع تر آن را کنترل کنند.یمناسب هر چه سر ياست هایس
 یم مـ ین تیت بحران است. ایریم مدیل تی، تشکن گامیسوم

ل گـردد.  ین، متوسط و ارشـد تشـک  ییران رده پایتواند از مد
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 و آمـوزش  يفـه آمـاده سـاز   ین سـطوح، وظ یـ هر کدام از ا
 مختلف را بر عهده داشته باشند. يکارکنان در طول رده ها

ـ  ییل شبکه اجرای، تشکگام چهارم ن یـ م بحـران اسـت. ا  یت
ـ یـ ستم بـه ا یرا خارج از س یتواند مشاوران یشبکه م م ین ت

ل یـ م بحران به شرح ذیت ییف شبکه اجرایدعوت کند. وظا
 است:

 سطوح مختلف يم هایت یهماهنگ 
 ت بحرانیریمد يص منابع برایتخص

آمـوزش اعضـا و    يبرا یانتخاب و فرستادن مطالب آموزش
 م بحرانیکارکنان سازمان و ت

ت یریمـد  يش دستورالعمل هایآزما يبرا ییمانورها ياجرا
 بحران

واردشدن کارکنان به عنـوان عضـو    يق برایت و تشویحما
 م بحرانیدر ت

سازمان و رابطـه بـا رسـانه هـا در مواقـع       ين سخنگوییتع
 )1386جمعی از نویسندگان، (یبحران

 

 زلزلهت بحران یریروابط عمومی و مد
چه درون یک سازمان و چه پیش و هنگام بروز یک بحران 

ي کـه جزیـی از   ، روابط عمـومی بـه عنـوان نهـاد    بیرون آن
؛ نقش کلیدي را ایفا کـرده و وظیفـه   شود مدیریت تلقی می

ایـد  . بدین معنا کـه ب را عهده دار است "ستاد بحران "یک 
ون سازمان را مانند دوربینی بطور مستمر محیط درون و بیر

، تا قبل از رخـداد بحـران از یـک سـو     زیر نظر داشته باشد
ت امکـان از  مدیریت سـازمان را آگـاه سـاخته و در صـور    

؛ و از سویی دیگر با دادن اطالعات اشاعه آن جلوگیري کند
صحیح و به هنگام سـطح آگـاهی عمـومی را ارتقـا داده و     

  .بدین وسیله آثار منفی ناشی از آن را به حداقل رساند
فقط در هنگام بـروز بحـران بـه     یستاد بحران روابط عموم

ـ ید؛ بلکه بایآ یوجود نم ک یـ شـود و   ینـ یش بید از قبل پ
 يشـه بـرا  یرنـد و هم یار گیـ و فعـال را در اخت  یستاد دائمـ 

 الزم باشند. یآمادگ يدارا با انواع بحران ییارویرو
 

 روابط عمومیستاد بحران  وظایف

  روزآمد)اطالعات ( يورآجمع 
 اطالعات به طور مستمر یابیارز 
 حیاطالعات صح يطبقه بند 
 ت روابــط یریگــزارش روزانــه اطالعــات بــه مــد

 یعموم
 زان نقـش سـازمان در   یوقوع بحران و م ینیش بیپ

 جاد بحرانیا
 ـ ، کنترل و يریشگینقش سازمان در پ ینیش بیپ ا ی

 انکاهش اثرات بحر
 یهمگان يها یارتقا سطح آگاه 
 ح در یبه موقع و صـح  يو آگاه ساز یاطالع رسان

 ا محتملیش آمده یخصوص بحران پ
 انه و بـه هنگـام بـه    قدرسـت، صـاد   یخوراك ده

 رسانه ها
 ک یـ ت هـر  یـ ن ظرفیـی رسانه ها و تع يدسته بند

آنها در سه مرحله عمده بحران  يریبه کارگ يبرا
 ينگام از کانال هـا درست و به ه ی( اطالع رسان

 ح)یصح
د اضافه کرد که سـتاد بحـران   یح موارد ذکر شده بایدر تشر

ـ پـردازد و ا  یاطالعات مـ  يدر ابتدا به جمع آور ن جمـع  ی
باشد.  یرامون عوامل مختلفیتواند پ یاطالعات هم م يآور

 ياست که جمع آور یاطالعات یابی، ارزيدر واقع اقدام بعد
د یآنها را با یو نادرست یدرست، یابیو ارز یو در بررس هشد
 یا نادرست کنار گذاشـته مـ  یز داد. طبعاً اطالعات کهنه یتم

 شود. يد طبقه بندیح بایق و صحیشود و اطالعات دق
هنگام وقوع  يریم گیوقوع بحران، مهمتر از تصم ینیش بیپ

 یبحران است. بر اساس اطالعات به دست آمده، بـه سـادگ  
نقش سـازمان در   یو حت ینیبش یتوان وقوع بحران را پ یم

شـود تـا    ین امر سبب میکرد. ا يریوقوع بحران را اندازه گ
ابـد و  یها و نقاط ضـعف را در  یستاد بحران، نخست کاست

 .ردیاز بحران به کارگ يریجلوگ ين نقاط قوت را برایهمچن
ن اطالعات بهـره گرفتـه و سـازمان را    یتوان از ا یهمواره م

 يریه مند ساخت و از بحران جلوگق بهریدق یبا اطالع رسان
ز اطالعات درسـت  یبحران ساز ن يکرد. حضور در مکان ها
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تـوان بـه نـواقص،     یگذارد و مـ  یار میدر اخت يق تریو دق
 برد. یز پین قوت نینقاط ضعف و همچن

که  ییدر مکان ها ینظرها و سنجش افکارعموم يجمع آور
 یمه نکاتد فراموش شود. هینبا ؛سازمان در آنجا فعال است

که گفته شد، در واقع قبـل از وقـوع بحـران اسـت. بعـد از      
شـده قبـل    يو طبقه بند يوقوع بحران، اطالعات جمع آور

بـه   یل ارتبـاط جمعـ  یق وسـا ید از طریاز بحران را اکنون با
ز به اندازه اطالعـات درسـت و   یچ چیاطالع مردم رساند. ه

خطـر   کنـد.  يریجلـوگ  یعات منفیتواند از شا یصادقانه نم
 یمنفـ  يعه هـا یانتشـار شـا   یک روابط عمـوم ی يبزرگ برا

و مـردم را   یتواند اعتماد و تعامل روابط عموم یاست که م
ـ اتخـاذ   ؛یعنـ یح یجه ارتباط صـح یدر نتخدشه دار کند. ک ی

، آن یل ارتبـاط جمعـ  یق وسـا یبا مردم از طر یروش ارتباط
ـ اسـت کـه بـه مـردم با     یهم اخبار درسـت  د داده شـود. در  ی

ل یازمنـد بـه تعامـل بـا وسـا     ی، نیاست که روابط عمومنجیا
د صـرفاً در لحظـه وقـوع    یـ شـود. امـا نبا   یم یارتباط جمع

برقرار شود تا رسـانه   یل ارتباط جمعیبحران ارتباط با وسا
ـ ها بتوانند در لحظه وقوع بحران بـه    یروابـط عمـوم   ياری

 )1386(جمعی از نویسندگان،  بشتابند

وظایف روابـط  و  ینت بحران درون سازمایریمد

 عمومی
ا شـرکت  یک مجموعه یکه در  ییاز بحران ها یدر برخ

 ران با آنها مواجه شوند عبارتند از:یممکن است مد
 

 کارکنان یزگیانگ یب 
 ت در بخـش  یکفا یق و بیران ناالیمد يریبه کارگ

 مختلف يها
 رندگانیا خدمت گیان یت مشتریعدم رضا 
 ان( بحـران  رینان کارکنان، مجموعـه مـد  یعدم اطم

 نان)یاطم
  کارکناناعتصابات 
 یمال يبحران ها 
 ن، بخش نامه ها، دستورالعمل ها یقوان يناکارآمد 
 ینیش بیرقابل پیاتفاقات غ 

ـ   یسازمان يشتر بحران هایان ذکر است که بیشا ش یقابـل پ
اهـداف   يریگیو پ یابیجه نظارت، ارزیکه در نت ؛است ینیب

 توان آنها را شناخت.  یو... م
ط هر سازمان، بحران هـا  یبا توجه به شرابحران:  یر منفآثا

عبارتنـد   ین آثار منفیاز ا یدارند. برخ یآثار و تبعات خاص
 از: 

 انیا مشتریرندگان یاز دست دادن اعتماد خدمت گ 
 یا اختالل سازمانی یورشکستگ

 از دست دادن زمان
 نه هایهدر رفتن هز

 آنان يریت پذیکارکنان و عدم مسوول یزگیانگ یب
ـ بـه اهـداف سـازمان     یابیعدم دسـت  (جمعـی از   ا شـرکت ی

 )1386نویسندگان، 
 

ن بحـران  یدر مرتفع نمودن ا یکه روابط عموم ییکارها

 تواند انجام دهد، عبارتند از: یها م
در  یشـنهادات؛ نظرسـنج  یسـتم انتقـادات و پ  یس يراه انداز

ت و جمـع  یریب مـد یش از تصـو یطرح ها، پـ  يمورد اجرا
 تیریو انعکاس آن به مد ت موافق و مخالفنظرا يآور
آنها در فواصل  يران و اجرایمد یابیارز يستم هایس نیتدو
 نیمع یزمان

 شنهاداتیتعامل با مخاطبان و انعکاس نظرات، انتقادات و پ
 تیریبه مد

ران و بـه چـالش   ین کارکنان و مدیب یینشست ها يبرگزار
 دن مشکالت موجودیکش

نظـرات و انعکـاس آن بـه     يبـا جمـع آور   یروابط عمـوم 
( يریت خطرپـذ یریاقدام بـه مـد   یت سازمان، به نوعیریمد
ک خطـر  یـ ن عمل، سطح عمل یسک) نموده؛ چرا که با ایر

ن اطالعات را جهت یکرده و ا ییرا در درون سازمان شناسا
و اتخـاذ   یرفع خطر احتمال برايمناسب  يافتن راهکارهای

عمده  ین نگاهیچن د. باینما یت منعکس میریم به مدیتصم
در درون ت بحـران  یدر وضـع  یف روابط عمومین وظایتر

 عبارت است از:سازمان 
 ت سازمانیریگذاران سازمان و مداستیمشاوره به س
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 درست يبه موقع از کانال ها یاطالع رسان
ن ین و موثرتریم با مردم که کامل تریارتباط رودررو و مستق

 شکل ارتباط است
 يریم گیو موثر در تصم ماتیتصم ينفوذ بر رو
کارآمد که بر محـور اطـالع    یک روابط عمومی یبه طورکل

از مخاطبان و مراجعان سـازمان خـود    یابیو اطالع  یرسان
ن یان کوچک تریدر جر يگریقرار دارد، قبل از هر واحد د

تواند خطرات  یرد و میگ یدر حال وقوع قرار م ياتفاق ها
هـا   ناز بحـرا  ياریو بست گوشزد کند یریرا به مد یاحتمال

ت یریو بـه موقـع بـه اطـالع مـد      ییرا قبل از وقوع شناسـا 
ده یو سـنج  یعمل ،یتر راهکار منطق عیبرساند تا هرچه سر

 ن گردد.ییآن تب يبرا يا
درون  يبه موقع بحران ها ینیش بیپ يها برا یروابط عموم

ه، در متن سـازمان  یحاش يد قبل از وقوع به جایبا یسازمان
ت و انتظار یه، شکایچ گالیان قرار داشته باشند و هو مخاطب

دور از  يچ گروه، سـازمان و فـرد  یه يرا از سو يدیو تهد
ت کننـد و بداننـد   ینظرنداشته و نسبت بدان احساس مسوول

 یمان در صــورت بــزه و انتقــاد کوچــک از ســایــک گالیــ
را در  يک بحـران جـد  ینه بروز یتواند زم یبدان م یتوجه

ژه یـ سازمان به همـراه آورد. بـه و   يدور برا نده نه چندانیآ
جامعـه   يف رهبـران فکـر  یـ ن افراد و گروه ها در ردیاگر ا

ــنظ ــا، نمایر: اســتادان دانشــگاه، روحــانی ــدگان یون و علم ن
ازمند توجـه و دقـت نظـر    یمجلس، خبرنگاران و... باشند، ن

توانـد   یمـ  یروابط عموم يباشند. کو شش ها یم يشتریب
 یل داخلـ یو مسا یطیمح يرباره فشارهااطالعات الزم را د

ران سازمان یمد يبرا یت انطباق سازمانیدر امر هداسازمان 
 .آورد فراهم

ـ فعال يبـرا  یافراد سازمان، مخاطبان مهم ارتبـاط   يت هـا ی
 يباشـند. اطالعـات جمـع آور    یسازمان مـ  یداخل یعموم

ران سازمان را قادر ی، مدیداخل یق روابط عمومیشده از طر
 يدگاه اعضـا یـ سـازمان را از د  يت جـار ی، وضـع سازد یم

سازمان  یروشن مالحظه کنند و بازتابندگ يسازمان به طرز
سـتن بـه خـود را بـاال ببرنـد.      ینگر يسازمان برا ییا توانای

کنـد تـا مشـکالت     یران کمک مـ یاطالعات بازتابنده به مد

ــال ــو ن یموجــود و احتم ــی ــتغ يرهایز مس ــازمانیی را  یر س
 کنند. ییشناسا

ســت کــه در آن ین يک طرفــه ایــابــان یخ یابــط عمــومرو
کننـد.   يفکر يرا دستکار یران، مخاطبان و افکار عمومیمد

ران و یاست که در آن مد يابان دو طرفه ایخ یروابط عموم
و مقاصد و اهـداف بـر    ابندی یم یگر هماهنگیکدیمردم با 

 شود. یم يزیه ریپا یو خصوص یاساس تقارن عموم
و شناخت از فلسـفه   یورت عدم آگاهگر در صید ياز سو
و  يجه عدم سازگاریو در نت یت روابط عمومیریمد یاقناع

جامعه و عملکرد سازمان، بحـران   يان خواسته هایتطابق م
که اداره کردن، انجام  يشود به گونه ا یجاد میدر سازمان ا

روابط مطلـوب   يجاد، حفظ و نگهداری، اییف، شناسایوظا
شـود و   یاز کنترل سازمان خـارج مـ   ان سازمان و جامعهیم
ا یـ سـازمان   يجاد مشکالت متعـدد بـرا  ین بحران باعث ایا

علم سازمان و شمندان ین اساس اندیجامعه خواهد شد. بر ا
ـ  یریمد ن عملکـرد سـازمان و جامعـه    یت معتقدند هرگـاه ب

است که  ین واحد روابط عمومیشود، ا یاحساس م یتفاوت
و به  یینقاط بحران زا را شناسا یا به عبارتید اختالفات یبا

 ین روابـط عمـوم  یسازمان ارجاع دهد. بنابرا یت عالیریمد
 یتواند بحران زا و بحران زدا باشد. هرگاه روابط عموم یم

ان سـازمان و  یجاد تفاهم میخود در ا یانجینسبت به نقش م
و هرگـاه از   ؛بحـران زا خواهـد شـد    ،اعتنا باشـد  یجامعه ب

ها  نمهار و کنترل اختالفات بحرا يبراخود  یتیریعنصر مد
بحران زدا خواهد  ،ردیموجود در سازمان مدد گ يو تضادها

ک سازمان بـا بـه کـار بسـتن     ی یروابط عموم بود. در واقع
تواند آنهـا را   یاصول فوق هنگام بروز بحران در سازمان م

 يت کند و از بـروز بحـران هـا   یریدمناسب م يوه هایبه ش
 د.یانم يریشگیپ يبعد
 ینقش مشـارکت  يفایبا ا یان اصول فوق، روابط عمومیدر م

جـاد  یو ا یت مشارکتیریدر سازمان و فراهم کردن بستر مد
کارکنان  یو همراه یشفاف و متعادل، همدل یارتباط يفضا

سـازمان را   ازیآورد و اطالعات مورد ن یسازمان را فراهم م
ـ اندازد و ظرف یان میدر درون آنها به جر ن را در ت سـازما ی

ق تـر دو  یـ ر دقیـ دهد. به تعب یخدمت اهداف توسعه قرار م
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وابـط  رتوسـط   یت بحـران سـازمان  یریدر مـد  یرکن اساس
است.  "اطالع"و  "ارتباط "از دو عنصر يبهره مند یعموم

جاد، حفظ و تداوم ارتبـاط و  یدر ا یلذا هدف روابط عموم
و  ییو پاسـحگو  یت تفاهم در  قالب اطـالع رسـان  یدر نها

توسـعه   یاطالعـات  يرساخت هـا یجاد زیر ایکت در مسحر
بـا ارکـان    ییافت و در صـورت عـدم آشـنا   یتحقق خواهد 

و  یت بخشـ یر شده و مشروعیبحران در سازمان فراگ فوق،
 ار دشوار خواهد بود.یجلب اعتماد مخاطبان بس

ک سـازمان  یـ در  یتـوان گفـت روابـط عمـوم     یدر واقع م
مقابلـه   يبـرا  يزیامه رو برن یی، شناسايریشگیت پیمسوول

ک سـازمان  ی؛ چرا که ارتباط را دارد یهر نوع بحران احتمال
ل و اشـاعه  یکـه عـامالن تشـک    یطبان و افکار عمـوم ابا مخ

 یمـ  یبحران هستند، در ارتباط مستمر با واحد روابط عموم
 باشد.
نقـش   يفایا يبرا یکه روابط عموم یین راستا ابزارهایدر ا

ر: یـ ک نظیکالسـ  يوه بـر ابزارهـا  برد؛ عـال  یخود به کار م
 يجمـع آور  يوه هـا یجـاد ارتبـاط رو در رو، شـ   یگفتگو، ا

و استفاده از رسانه هـا؛   یو نظرسنج یاطالعات، افکارسنج
ر: اســتفاده از یــن نظیک نــویــالکترون ياســتفاده از ابزارهــا

( یداخلـ  یت اطالع رسانیجاد سایبر، ایسا ينترنت و فضایا
، وب الگ و... کـه  یکیالکترون یستم نظرسنجینترانت)، سیا
کارکنان، همکاران و زان یاز نظرات و م يتواند بازخورد یم

ه و یجاد ارتبـاط دوسـو  ینه ایمخاطبان را منعکس کرده و زم
 شود. یز شامل میرا فراهم کند، را ن یتعامل

 

 یف روابط عمومیو وظا یرون سازمانت بحران بیریمد

 
 يا یان برون سازمانن چالش و بحریاست که مهمتر  یهیبد
روابط عمومی پژوهشگاه بـین المللـی زلزلـه شناسـی و      که

د در یشـد  يبا آن مواجه است؛ وقوع زلزله ا مهندسی زلزله
ن یده انتشار امواج در زمـ یاز کشور است. زلزله پد ينقطه ا

ـ به علت آزاد شدن مقدار ز از اغتشـاش   یناشـ  يانـرژ  يادی
گوشته در  ییباال ياا در قسمت هین و یع در پوسته زمیسر

 یهمـانطور کـه مـ     )1387(حسینی،  .باشد یمدت کوتاه م

تـوان سـه مرحلـه عمـده:      یمراحل زلزله مـ ن ییم در تبیدان
را از هـم   "پس از وقوع"و  "ن وقوعیح"، "ش از وقوعیپ"

 میپـرداز  ین موضوع میک کرده و جدا نمود. حال به ایتفک
سـت؛  یراحل چمن یپژوهشگاه در ا یفه روابط عمومیوظکه 

 يفایا يک براین الکترونینو يتواند از ابزارها یو چگونه م
 رد؟یت بحران زلزله بهره گیرینقش خود در مد

سـک)  ی( ريریت خطرپذیریشتر در بخش مدیهمانطور که پ
ـ یریمد یز روش شناسیو ن ن گـام در  یت بحران ذکر شد؛ اول
 ياز راه هـا  یکـ یخطرات اسـت   ییت بحران، شناسایریمد

 يت بندیحوادث بحران زا و اولو ییبحران، شناسا ییشناسا
ت و کنتـرل آن اسـت.   یریمد يبرا يزیتاً برنامه ریآنها و نها
ف شـده اسـت،   یـ کذب، آنچه تحر يام هایبه پ ییپاسخگو

از موضوعات بحـران زا کـار    ياریآنچه در ابهام است و بس
 یدسـتگاه  یاست و در واقـع روابـط عمـوم    یروابط عموم

 شبهه زداست.
   

ـ   یف روابط عمومیوظا ـ یپژوهشـگاه ب  ین الملل

در مراحـل سـه    زلزلـه  یو مهندس یزلزله شناس

 گانه زلزله

 
 قبل از بحران 

 یجاد بانک اطالعاتیا.1
در مواقـع آرامـش و قبـل از بـروز      یجاد بانک اطالعـات یا 

 يریـ م گیتواند در زمـان بحـران مـا را در تصـم     یبحران م
ب کـه قبـل از بـروز    یترتن یکند. به ا ياریع یدرست و سر

م؛ آدرس، یکـرده باشـ   ییرا شناسـا  یکمک يبحران واحدها
و بـه   یکمکـ  يمسـووالن و محـل واحـدها    تلفن، فـاکس 

 يدادهایحوادث و رو يالزم برا یکمک يخصوص واحدها
، یمحلـ  يمارسـتان هـا  ی، بیرمترقبه همچون آتـش نشـان  یغ

ـ ته .میکرده باش ییهالل احمر را شناسا ـ ه بری ز د ایـ ده جرای
شه بـه روز باشـد از منطقـه، کشـور و     یکه هم یحوادث قبل

 رساند. ياری ییتواند ما را در پاسخگو یمز ینجهان 
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 آموزش.2

ــوزش     ــب آم ــهروندان در قال ــوزش ش ــر آم ــه ام ــه ب توج
هـر گـروه سـنی     يازهـا یالکترونیک می تواند متناسب با ن

ت یریربط در امر مدیذ ينکه تمام سازمان هایضمن ا باشد.
به عنـوان مثـال    ل باشند؛یتوانند در آن دخ یزلزله م بحران
امـداد و   يز گروه کاریت هالل احمر آموزش و تجهیجمع

ـ یغ ي، سازمان هابر عهده خواهد داشت  نجات را  یر دولت
، در کودك ها فعالیت نمـوده  يتوانند در مهدها کودکان می

هـاي ویـژه اي جهـت آمـوزش     توان برنامه  مدارس نیز می
 .تهیه نمود

ـ   یروابط عمـوم  و  یزلزلـه شناسـ   ین المللـ یپژوهشـگاه ب
ل دنبال یتواند آموزش را در سه قالب ذ یزلزله، م یمهندس

 کند:
: د، متخصصان و کارشناسان پژوهشـگاه یآموزش اساتالف) 

ــا ــزیتلو يآمــوزش مصــاحبه ه ــ، رادیونی ــییوی و  ی، تلفن
 یران محلـ یران ارشـد و مـد  یمـد  يبرا یکنفرانس مطبوعات

ت بحـران  یـ ت خبرهـا و مصـاحبه در موقع  یاسـ درباره حس
کنـد؛ آنـان    یرا کم مـ  یبار روابط عموم ینیاز سنگ یبخش

بـه   یبداننـد چگونـه، چقـدر و چـه اطالعـات      یسـت یبا یم
تـرس نداشـته    ییقـت گـو  یه کننـد و از حق خبرنگاران ارای

(یحیایی ایلـه اي،  اندازنـد یباشند و خبرنگاران را به اشتباه ن
1387 ( 
طح دانـش تخصصـی   : ارتقـاء سـ  نگـاران آموزش خبرب) 

 یکـ ی، ه اخبار صحیح در زمینه  زلزلهخبرنگاران جهت ارای
پژوهشگاه در مرحلـه   یر روابط عمومیف انکارناپذیاز وظا

قبل از بحران است. سطح دانش تخصصی خبرنگاران بایـد  
ک یـ و مسایل مربوط به آن باال باشـد.   زلزله درباره بحران

ن مقوالت و یم اید به مفاهیلزله باخبرنگار حوزه بحران و ز
ت بحران اشراف داشته باشد، تا در موقع پوشـش  یریز مدین

ـ   خبري اطال ه نکننـد.  عات ناقص، مـبهم و نادرسـتی را ارای
توانـد بـا انتشـار     ین مهم را میپژوهشگاه ا یروابط عموم

ن یژه خبرنگاران حوزه زلزله و رابطـ یک ویخبرنامه الکترون
ن اختصـاص  یران انجام دهند. همچنیبران و سردی، دبيخبر

ا وب الگ پژوهشگاه بـه نظـرات و   یت یاز وب سا یبخش
ـ توانـد در ا  یز میسواالت خبرنگاران ن نـه سـودمند   ین زمی

ـ ینه تعامـل دوسـو  یباشد؛ چرا که زم  ین روابـط عمـوم  یه ب
سـازد. ارسـال بسـته     یپژوهشگاه و خبرنگاران را فراهم م

ادکست ها و وادکست ها ا، پیمد ی، مولتیاطالع رسان يها
 باشد. ینه راهگشا مین زمیز در این

ن یدر ا: ا آموزش به عموم مردمی یآموزش همگانج)       
پژوهشگاه  یهمگان يراستا در حال حاضر گروه آموزش ها

 "دو مانور:  يساالنه اقدام به برگزار یروابط عموم يبا همکار
ن یتمر در مدارس کشور و "یمنیزلزله و ا يمانور سراسر

استان تهران و نه استان  يدر مهدکودك ها "و زلزله یمنیا
کودکان و  یش سطح آگاهیافزاکند، که هدف از آنها  یگر مید

انجام  يبرا یجاد آمادگیآموزان در مورد زلزله و ا دانش
با حوادث  ییع در برابر آن، آشنایح و سریصح يها واکنش

و  یرامش روانجاد آیمقابله با آن جهت ا یو چگونگ یعیطب
 يها دهیآموزان نسبت به پد دانش يختن حس کنجکاویبرانگ

 )1386پژوهشگاه، (است. یعیطب
 یمانور فقط گروه سن ين آموزش و اجرایکه ا ییاز آنجا

شود  یشنهاد میدهد؛ لذا پ یکودکان و نوجوانان را پوشش م
و  یسن ين نوع آموزش ها به تمام رده هایجهت گسترش ا

ق ین آموزش را به طریا یعموم، روابط ه شهروندانیکل
آموزش با  یجاد وب الگ تخصصیو در قالب ا یکیالکترون
وه یمواجهه با آن، ش یم زلزله، چگونگیبا مفاه ییآشنا يمحتوا

ر آوار، جعبه کمک ی، اصول بقا در زيریح پناهگیصح يها
، يو دگرامدادگر ي، خودامدادگریه و امداد رسانیاول يها

ساخت و ساز،  ين، مقررات و استانداردهاینبا قوا ییآشنا
 يپرداخته و پاسخگو ير مطالب ضروریو سا يمقاوم ساز

ن بهره یسواالت مخاطبان و خوانندگان خود باشد. همچن
 يا، پادکست و وادکست و برگزاریمد یاز امکانات مولت يریگ

تواند  ینه مین زمیز در این یکوتاه مدت آموزش يدوره ها
  باشد.کامالً سودمند 
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 جهت اطالع رسانی و آموزش
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روابط عمومی باید شناخت کافی نسبت به رسانه هـا داشـته   
ک از آنها کامالً یها، نقاط ضعف و قوت هر  یژگی؛ بر وباشد

و اخبـار خـود را از    یآموزشـ  يابد تا بتواند محتـوا یاشراف 
. اطـالع رسـانی   و مناسـب منتشـر سـازد    حیصـح  يکانال ها

پادکســـت،  توانـــد از طریـــق تبلیغـــات تلویزیـــونی، مـــی
هــاي  فــیلم باشــد و آمــوزش در قالــب  ، smsوادکســت،

ق رادیو، آمـوزش  آموزش از طری مستند،آموزشی، فیلم هاي 
 .ورسانه هاي الکترونیک صورت گیرد از طریق تلویزیون
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 ت بحرانیریمدمرتبط با  يو نهادهامراکز 
بـا امـر    یسازمان و نهاد به نوع 17ش از یدر حال حاضر ب 

کننـد. اکثـر    یت مـ یل بوده و فعالیت بحران زلزله دخیریمد
 یدر رابطـه بـا چگـونگ    یآموزشـ  ين نهادهـا برنامـه هـا   یا

گذارنـد؛ انتشـار    یت بحران زلزله را به مرحله اجرا میریمد
 ي، اجـرا یآموزش يتب، جزوات، بروشورها و کاتالوگ هاک

ـ نارها و کارگاه هـا، تول یسم يگوناگون، برگزار يمانورها د ی
ت و یجـاد وب سـا  یاها، ایمـد  یشن ها و مولتیمیلم ها، انیف

ـ ا یآموزش يت هایوب الگ ها و... از جمله فعال ن مراکـز  ی
از تناقضـات   يریه و جلوگیجاد وحدت رویهستند. جهت ا

پژوهشگاه بـه   یسته است روابط عمومیبهام مخاطبان، شاو ا
ن سازمان ها با یا یان محصوالت آموزشیواسط م یعنوان پل

مختلـف موجـود در    يمتخصصان و کارشناسان حـوزه هـا  
 یزلزلـه، مهندسـ   ی، مهندسـ یپژوهشگاه( مثل: زلزله شناسـ 

ن ی، لـرزه زمـ  یپـ  یک و مهندسـ یـ ژئوتکن یعمران، مهندسـ 
ن یزلزلــه، مخــاطرات زمــ ینــیش بیپــ یسـاخت، مرکــز ملــ 

ک خــاك و ســنگ، یــنامی، ديک لــرزه ایــ، ژئوتکنیشــناخت
 يان هـا یخـاص، سـاختمان، شـر    يک سازه، سازه هاینامید
و بحـران و...) عمـل کـرده؛ از     يریت خطرپذیری، مدیاتیح
ــ ــوان ی ــو ق ــتانداردها یک س ــررات و اس ــوب  ين و مق مص

گـر،  ید یین مراکز اعـالم کـرده و از سـو   یپژوهشگاه را به ا
ـ یا یآموزش يمحتوا د انبـوه و  یـ ش از تولین سازمان ها را پ

 يد گروه ها و متخصصان حـوزه هـا  یع به تائیانتشار و توز
مربوطه پژوهشـگاه برسـاند. بـه عنـوان مثـال اگـر سـازمان        

نـه  یدر زم یدر نظـر دارد کتـاب   يریشـگ یت بحران و پیریمد
وبست ح به انتشار برساند، مطلیصح يریآموزش نحوه پناهگ

ن یـ د پژوهشگاه برسد، که حلقـه واسـط ا  یآن به تائ يمحتوا
 پژوهشگاه خواهد بود. یتعامل روابط عموم
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سیستم فرماندهی حادثه ، ساختاري پایه و قابل اجرا بـراي  
کلیه حوادث بوده و به کمـک آن مـی تـوان نیروهـا را در     

اخواند و پس از هماهنگی هاي الزم هنگام بحران سریعا فر
، انها را به محل حادثه اعزام نمود . تشـکیل ایـن سـاختار    
براي کلیه نهادهایی که به نوعی در بحـران زلزلـه حضـور    
دارند ضـروري مـی باشـد . از خصوصـیت برجسـته ایـن       

توان به زبان مشترك و وحدت فرماندهی اشـاره   سیستم می
 یژوهشـگاه بـا همـاهنگ   پ یبهتر است روابط عمـوم کرد . 

ت یریپژوهشگاه از جمله پژوهشکده مد ير قسمت هایسا
 یچگـونگ  يرا بـرا  یسـتم ین سیو بحران، چن يریخطرپذ

 ن کنند.یت و کنترل رسانه ها تدویهدا
 

 ر در بحرانیب پذیمواضع آس معرفی شناسایی و. 6
موظـف اسـت،    پژوهشـگاه  یروابـط عمـوم  نـه  ین زمیدر ا

امـدها و نحـوه کنتـرل بـا     ی، پیاطالعات، خطـرات احتمـال  
ز یـ ک و نیخـاص، اسـتراتژ   يخطرات محتمل در سازه هـا 

را از مرجــع مربوطــه ( پژوهشــکده  یاتیــح يان هــایشــر
 یآن را از نثـر تخصصـ   يافت و محتوایسازه) در یمهندس

کند. ( به عنوان  یل کرده و اطالع رسانیبه نثر همه فهم تبد
شـگاه هـا و...   یپاال روگاه ها،ینر یخاص نظ يمثال: سازه ها

و  يجـد  يب هـا یتوانند آس یکه در صورت بروز زلزله م
 يهـا  یو آگاه ییشناسا ؛را بر جامعه وارد سازند یمضاعف

ــالزم در ا ــورد را از طری ــن م ــای ــا و مجراه در  يق ابزاره
 کنند. یدسترس، اطالع رسان

 
 انتشار پیام هاي ایمنی جهت کنترل کاهش بحران  .7
یمنی یکـی از محورهـاي توسـعه    ا موضوع رعایت اصول 

، امنیت انسانی و کاهش مخـاطرات تهدیـد کننـده    سالمت
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کــه زمینــه ارتقــاي  اســت؛ســالمت ( جســمی و روانــی ) 
ژه جوامـع  ، به ویـ مت و بهبود کیفیت زندگی در جامعهسال

ــه همــراه دارد  پیــام هــاي. تــدوین و اجــراي شــهري را ب
وزش جهـت آمـ  در کلیه سطوح اجتمـاعی  ایمنی ، آموزشی

ها در جامعه  امین پیانتشار ا فرهنگ بحران ضروري است.
روابـط  باشـد.    یمـ  پژوهشـگاه  یروابـط عمـوم   دههـ به ع

ـ توانـد اشـاعه ا   یمـ  یعموم ام هـا را بـا اسـتفاده از    یـ ن پی
ـ نظ ییابزارها ، وب الگ( بـه صـورت   ینترنتـ یت ایر: سـا ی

ـ متحـرك و   يام هایشعارها و پ )، اس.ام.اس،  Bannerا ی
ـ الکترون يروزنامه ها، تابلوهاانتشار در   يلبوردهـا یک و بی

ن یدر فواصل مع یونیزیو تلو ییویغات رادیسطح شهر، تبل
 انجام دهد.

اطرات تهدید کننـده  از جمله پیام هاي موثر در کاهش مخ 
ی تـوان بـه   ه به تایید رسـیده اسـت مـ   که توسط پژوهشگا

  موارد زیر اشاره کرد:
  برابـر وقـوع    شـما را در  یمنـ یساختمان مقـاوم، ا

 .دهد یش میزلزله افزا
 سـاختمان   يسـتم سـازه ا  یدر س یرات اساسـ ییاز تغ

خود بدون مشورت با کارشناسان متخصص اجتنـاب  
 د.یورز

 ینیش بیق وقوع زلزله در حال حاضر قابل پیزمان دق 
ن راه یبهتـر  یمنـ یت نکات ایو رعا يریشگیست، پین

 است. یعیده طبین پدیکاهش آثار سوء ا

 انواده خود را بـا امـاکن مناسـب و نحـوه     خ ياعضا
 م.یهنگام وقوع زلزله آشنا کن يریح پناهگیصح

 يهـا  شـتر هنگـام وقـوع زلزلـه، راه    یب یمنـ یجهت ا 
 .دیکن یل و موانع خالیساختمان را از وسا یخروج

     چ وجـه از  یدر زمان وقوع زلزلـه و بعـد از آن بـه هـ
 .دیآسانسور استفاده نکن
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 و کاهش از خسارات ناشی از زلزله 
بلنـد مـدت    يز ذکـر شـد، برنامـه هـا    یشتر نیهمانطور که پ

روابـط   یاسـت . وقتـ   يزیـ و برنامه ر يریم گیازمند تصمین
رد یـ م بگیم بسازد، تصمیابد که تصمی یت میمسوول یعموم

شـار  ارتباط برقرار کند و اطالعـات درسـت انت   یو به درست
ـ   یـ ست اطالعات در اختیبا یدهد، م ش یار داشـته باشـد و پ

 ين ابزارهـا یاز مهمتـر جاد کـرده باشـد.   یآن را ا ينه هایزم
ـ تـوان از بر  یم یاطالعات در روابط عموم يجمع آور ده ی

در ابتـدا صـرفاً    clippingبریده جرایـد یـا   د نام برد. یجرا
هـاي  بریده جراید مکتوب را در بر می گرفت، ولی در سال 

گذشته دربرگیرنده صـدا و تصـویر و گرافیـک و همچنـین     
سایر رسانه هاي الکترونیک همچون دیسکت ها و سی دي 
ها شد. امروزه اینترنت کـار روابـط عمـومی هـا را در ایـن      
قسمت خیلی آسان تر کرده است. با فراگیر شـدن اینترنـت   
این بخش دچار تحوالت عظیمی شده و پابه پاي تکنولوژي 

ده است که از آن می توان به عنـوان بریـده جرایـد    رشد کر
ـ  اینترنتی در اصـطالحی   نـام بـرد.   Internet Clippingای

 cyberجدیـدتر بـا واژه یـی بـه نـام سـایبر کلیپینـگ یـا         

clipping      مواجه می شویم کـه آن نیـز جسـت وجوهـاي
اینترنتی خبري شامل متن و تصویر و مولتی مدیا در فضـاي  

مطالـب   توانـد  یپژوهشگاه مـ  یمومروابط ع مجازي است.
شیوه کار کند. بررسی و گلچین را مرتبط در فضاي مجازي 

همانند بریده جراید سنتی شامل روزنامه ها، مجالت و سایر 
محصوالت چاپی است، فقط فرق آن بهره گیري از اینترنت 
است. این بار سایت هاي الکترونیک خبـري و خبرگـزاري   

هاي جراید افزوده می شوند.در هاي اینترنتی به وب سایت 
خدمات وب اسکن، تمامی اخبار و اطالعاتی کـه بـه طـور    
روزانه در سایت ها درج می شود بـا مشـخص کـردن سـه     

و لینک هـاي داغ   titleعنوان مطلب ، source منبع گزینه 
hotlink شود.  یاستخراج م 

، یاطالعـات، بـه مرحلـه بررسـ     يپس از مرحله جمـع آور 
 یم که روابط عمومیرس یاطالعات م يه بندپردازش و دست

قـادر بـه    ،با در دست داشتن آن دسته از اطالعـات مـدنظر  
بلندمدت خود  ین طرح و برنامه ارتباطیو تدو يزیبرنامه ر

و  یه اهـداف اطالعـات  یبا رسانه ها، مردم و متخصصان بر پا
و خسارات  يریب پذیکاهش آس يز در راستاین و یزشیانگ
 ، خواهد شد.از زلزله یناش
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 پژوهشگاه به رسانه ها 
پژوهشگاه از طریق سایت خبري خود می توانـد ارتبـاطی   
متقابل با رسانه ها داشته باشد و آنها را در جریـان آخـرین   

 رویدادها قرار دهد . 
شد کـه  با یین جمله آشنایخبرنگاران رسانه ها ا يد برایشا

ـ ا مصـاحبه بـا مسـووالن    یهنگام درخواست اطالعات  ک ی
شود اطالعات کامـل   یا وزارتخانه، به آنها گفته میسازمان 

ـ یا یگاه اطـالع رسـان  ین باره در پایدر ا آن سـازمان   ینترنت
ـ توانند از ا یمنتشر شده است و خبرنگاران م ن اطالعـات  ی

کننـد.   يشان بهره بـردار  متبوع يانتشار در رسانه ها يبرا
 يت هـا یق شده در وب سایگر اطالعات تزریبه عبارت د

ل یرسانه هـا تبـد   يمهم برا یک منبع اطالعاتیبه  یسازمان
 يهـا  ياست که قبال خبرگزار ین همان نقشیشده است. ا

خـوراك   هـا  يکردند. در گذشته، صـرفاً خبرگـزار   یمفا یا
آنها بـه طـور    یعنیشدند،  یدهنده به رسانه ها محسوب م

سـر و کـار نداشـتند بلکـه از      یم با مخاطبان عمـوم یقمست
و و یـ روزنامـه هـا و مطبوعـات و راد    یعنـ یق واسطه یطر
ش و یدایـ کردند، اما با پ یون با مردم ارتباط برقرار میزیتلو

نترنــت در یب نفــوذ ایش ضــرینترنــت و افــزایگســترش ا
 ن آمـار یران ( که طبق آخریمختلف و از جمله ا يکشورها

ITU ـ لیم 23درصد و معادل  34ش از یبه ب ن نسبتیا ون ی
ده اسـت)،  اغلـب سـازمان هـا بـا راه      یرس 87نفر در سال 

ماً نقـش  یخـود، مسـتق   يت هـا یو توسعه وب سـا  يانداز
ـ را بر عهده گرفته اند، البته ا يخبرگزار ن امـر منـوط بـه    ی

وب  يد محتوا بـرا یم قدرتمند تولیک تیتدارك و استقرار 
د یـ خبرساز اغلب با تول يمان هاساز است. یت سازمانیسا

ر یت شده و کنترل شده اخبار خود به منبع اخبـار سـا  یهدا
 يت هـا یل شده اند. عـالوه بـر آن وب سـا   یرسانه ها تبد

ـ بـا فـراهم آوردن    یسازمان از اطالعـات   یو غنـ یک آرشـ ی
ه گـزارش  یـ ته يک مرجع برایمرتبط توانسته اند به عنوان 

 )1386(پژوهشگاه، .نقش کنند يفای، ایستیژورنال يها
 یاطالعـات  يک بـه عنـوان بسـته هـا    یالکترون يخبرنامه ها

سازمان هـا در دوره   يها ید شده توسط روابط عمومیتول

از مخاطبـان   یل بـاکس انبـوه  یـ مشخص بـه م  یزمان يها
توسـط   یعموم يب رسانه هاین ترتیشوند و بد یارسال م

 ن نقـش را ین همـ یشوند. ع یها دور زده م یروابط عموم
 يو فـروم هـا   یاجتمـاع  ي، شـبکه هـا  یگروه يل هایمیا

  کنند. یفا میا یسازمان
 

 زلزله ن بحران یح 
خوراك دهی درست و صادقانه و به هنگام به رسانه  .1

 ها

رسانی سریع، دقیـق و جـامع در ابعـاد مختلـف      اطالع
ه گاپژوهشـ  یروابـط عمـوم  وظـایف اصـلی   از زلزله 

عصر ارتباطـات  با توجه به این که جهان در . باشد می
جامعـه   برد و در هزاره سـوم بـه   ها به سر می و رسانه

ــی ــاتی وارد م ــو اطالع ــیس  ،دش ــر در تاس واحــد خب
بخشی  آگاهی رسانی و ، که به امر مهم اطالعهگاپژوهش

 .رود به شمار می پردازند، ضرورتی حیاتیببه مردم 
سرعت در انتقال خبر و اطالعات و تولید اخبار مفیـد  

ـ  ،به مردم من آگاهیو مثبت که ض  انامید را نیز در آن
انتشار اخبـار در زمـان   افزایش دهد از عوامل موفقیت 

ــه  ســایت اینترنتــی فعــال مــدکردنآروز. اســت زلزل
کمک شایانی به فراینـد گـردش اطالعـات    ه گاپژوهش

 کند .  می زمان بحراندر

  طیمح يه سازیاعالم خطر و تخل .2

خسارات  یدر خصوص پراکندگ یآن یاطالع رسان  .3

 از طریق رادیو و تلویزیون   یو مال یجان

 
به کلیه مـردم   ده گانیب دیآس یواقع يازهایاعالم ن .4

 کشور 

بـه   يفـور  يکمکهـا  يق مردم بـرا یب و تشویترغ .5

ازطریق ایجاد پایگاه هـاي ویـژه در    دگانیب دیآس

 سطح شهر 

ـ  ق شـهروندان بـه حضـور    یتشـو و  یجلب مشارکت مردم
 يکار يها وطلبانه در قالب گروهر و دای، فراگیدسته جمع

 ، گـروه : گروه امداد و نجاتمانند يک اجتماع محله ایدر 

۱۳ 
 



، گـروه  کودکـان  ی، گـروه حـام  زات و اسکان موقـت یتجه
و  ی، گــروه اطــالع رســاننین و مجــروحیمصــدوم یحــام

از  محلـه) و ...  يط (شـهردار ی، گروه بهداشت محـ خبرنامه
 . است یف روابط عمومیگر وظاید
 

کنترل شـایعات و ارائـه   ف، یاز تحر يریجلوگ .6

 اخبار صحیح بطور مستمر

و مخاطبــان  ســازمانایجــاد اعتمــاد و اعتمادســازي میــان 
 .اسـت سـازمان   مانـدگاري یـک  و مهمترین عامل پایداري

سـازي و دروغ   گـویی، پرهیـز از شـایعه    صداقت، حقیقـت 
است کـه بـه ایجـاد     یبهترین روش ،در زمان بحرانپراکنی 

کند  و مخاطبان کمک می سازمانمیان  تباط مؤثراعتماد و ار
صداقت و درستی در دریافت و ابالغ پیام و اخبـار اسـت.   .

نسـبت بـه صـحت اخبـار و گـزارش و       دقت و حساسیت
در زمـان زلزلـه بسـیار مفیـد     براي مردم  زلزله اشاعه اخبار

 .شود یم یتلق یف روابط عمومین همه از وظای؛ که ااست
شـود.   یآغـاز مـ   یعمده روابط عمـوم  با بروز بحران، کار

را  یا اشـتباه کـار روابـط عمـوم    یعات و اخبار دروغ و یشا
ت یار مهـم ارتباطـات در وضـع   یکند. قانون بسـ  یسخت م

. بـا صـداقت   3. زود بگـو،  2. به همه آن را بگو،1: یبحران
  .بگو

از کـار را بـه عهـده دارنـد پـس       يرسانه ها بخش عمده ا
انــاً دروغ یاخبــار اشــتباه و اح از يریجلــوگ يبــرا یســتیبا

ان یـ ن میـ در ا ؛با رسانه ها را به سرعت آغاز کرد يهمکار
تر محاسـبه   ياز کارشناسان جد یو را بعضیاستفاده از راد

 کرده اند.
ـ ینکـه در وضـع  یگـر ا یاز نکات مهم د روزنامـه   یت بحران
 يدیار شـد یه مطالب خود تحـت فشـار بسـ   نکاران در ارای

از آنهـا را در  یـ اطالعات مـورد ن  یمروابط عموهستند اگر 
آنـان بـا سـرعت     یه اطالعاتیا اگر تغذیارشان نگذارد یاخت
ـ انجـام نگ  یکاف افـت  یدر يگـر بـرا  یآنهـا بـه منـابع د    ؛ردی

و  یشوند که ممکن است از درست یم یاطالعات الزم متک
عات یجـاد شـا  یبرخـوردار نباشـد؛ و سـبب ا    یصحت کاف

ـ نظ یع مهمـ در مورد موضو یگردد؛ چرا که وقت ر زلزلـه،  ی

ه نشود، ابهـام بوجـود   یح ارای، روشن و صحیاطالعات کاف
 گردد. یعه مینتج به بروز شامتاً ید که نهایآ یم

ا کتمان کردن اطالعات و اخبار، بـزرگ  یکوت ین بایهمچن
ه آمار ناقص، مـبهم  کوت مخالفان، اراییدن دوستان و باومن

 يریـ جـه گ یتت، نیـ و مجهول، برجسته کردن موارد کم اهم
ا اخبار نادرست، پـرداختن بـه   یاز اخبار درست  یرواقعیغ

رمـرتبط و  یق مطالب پراکنده غی، تلفییا جزی یمطالب فرع
 ی، اشـکال قتیاز حق یو گفتن بخش یرمنطقیغ يریجه گینت

ط بحران یفات هستند که احتمال وقوع آنها در شرایاز تحر
 ابد.ی یش میزلزله افزا

ن باشـد کـه   یف ایاز تحر يریلوگج ياز راه ها یکید یشا
شه اطالعات را بـه موقـع   ید همیبا یمسووالن روابط عموم

 يتـا خبـر   ،ار رسانه ها و مخاطبان خود قرار دهندیدر اخت
شوند. ن یمجبور به ارسال خبر اصالحو چاپ نشود  یجعل

و بـه   ؛دارد یاز خبر اصـالح  يشتریر بیتاث یرا خبر جعلیز
خبار غلـط و دروغ و نـاقص،   که ارسال و انعکاس ا یراست

 ک بحران است.یخود 
 یکسان يراهنما، صدور مجوز برا ينصب تابلوهان یهمچن

اتـاق   ، اختصـاص که حق ورود به منطقه بحـران را دارنـد  
محل حادثـه، ارسـال مکتـوب اطالعـات از      درخبرنگاران 

ابنـد و از  ینکـه راه حـل را ب  یران در جهـت ا یمردم بـه مـد  
است کـه   يشته باشند از جمله امورن اتفاقات خبر دایآخر
 د.دهن بحران انجام یح دیپژوهشگاه با یروابط عمومدر

به جد نسبت به  یستیز باین یروابط عموم يو بصر یسمع
ـ ثبت و ضبط حوادث کوشا باشد تـا در مواقـع الزم دال   ل ی

 ار داشته باشد.یمستند در اخت
 

برقرار سازي ارتباط بین نمایندگان خبري رسانه  .7

 کارشناسان و متخصصین زلزله  ها با

 درهنگام زلزلـه بسـیاري از نماینـدگان خبـري خواسـتار     
ه مـی  خصصـین پژوهشـگا  مت مصاحبه هاي تخصصی بـا 

. در این راستا روابط عمـومی در زمـان بحـران بـا     باشند
ارتبــاطی دوســویه در وب ســایت  اســتفاده از ابزارهــاي

ن محملی را فراهم نموده است تـا کارشناسـا   ،هپژوهشگا
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هــاي خــود را  در حــداقل زمــان ممکــن بتواننــد پاســخ
 دریافت کنند . 

 

 زلزله   از بحران پس  
 یف روابــط عمــومیل از جملــه وظــایــاقــدامات ذ       

 شوند: یم یپژوهشگاه در مرحله پس از بحران تلق
 از خطرات احتمالی پس از زلزله  و  اطالع رسانی

 پس لرزه ها

  ـ ، غینـامرئ  يامدهایپ یبررس م و بلنـد  یقر مسـت ی
 مدت بحران

   ت بحران و رفع یرینقاط ضعف نظام مد یبررس
  آنها

  بـا رسـانه هـا و    ارزیابی ارتباطات روابط عمومی
 اقدامات صورت گرفته در زمینه ارتباط با رسانه ها

   در  يریشگیپ يناگوار برا يبت هایمص یبازنمائ
ط یاز طریق ساخت فیلم هـاي مسـتند شـرا    يع بعدیوقا

 ت بحرانیریمد ت دریموفق
  تالش براي ایجاد تغییرات و اقدامات اصالحی به

 یآت مشابه يها بحران آنها در منظور جلوگیري از وقوع
   

درستکار ر از خبرنگاران یافتن بحران، تقدیان ین با پایهمچن
ت یبهبـود وضـع   يرا بـرا  یکه روابط عموم ییو سازمان ها

 . است یف روابط عمومیرسانده اند از وظا ياری
از مجموعـه حـوادث از ابتـدا تـا      یگزارش یستین بایهمچن

ران و یمـد  يمختلف امـا شـفاف بـرا    يت هایانتها و به روا
ارســال گزارشــات  گزارشــگران مطبوعــات ارســال گــردد.

ات مختلف به رسانه ها، اعتماد آنان را به یصادقانه و به روا
ن است یابر  یعمومرا باور یکند، ز یشتر میب یروابط عموم

ها به خصـوص در مواقـع بحـران پـرده      یکه روابط عموم
 یبا ارسال گزارشات مـ  یکنند. پس روابط عموم یم یپوش

ـ تواند به گزارشات بعد از بحران رسانه ها کمک کنـد ز  را ی
ح یل و تشریر، تحلیعموماً رسانه ها بعد از بحران ها به تفس

 پردازند. یحادثه ها م

تاده است گزارشگران بـه  ر آنچه اتفاق افیل و تفسیتحل يبرا
مختلـف و   يت هـا یاز اطالعات حادثه به روا يمجموعه ا

ازمنـد هسـتند. آنـان    یران نیانجام گفتگو با کارشناسان و مد
نده خواهند بود؛ یع در آیوقا يریشگیپ يازمند مصاحبه براین

ران را از موضوع و احتمـال  یمد یستیبا یروابط عمومپس 
ران کمک کنـد تـا   یبه مد يم سازیآن مطلع کرده و در تصم

 از مصاحبه کردن طفره نروند.
   

 منابع
ــه اي، احمــد.( ــایی ایل ــان) 1387یحی ــط عمــوم یمب  ،یرواب

 .کارگزار روابط عمومیانتشارات 
ک، یالکترون یروابط عموم) 1382مومنی نورآبادي، مهدي. (

 .قات رسانه هایمرکز مطالعات و تحق
 يکـاربرد  ياهـ  يتکنولـوژ ) 1388، حمیـد. ( ضیایی پـرور 
دبیرخانه همایش روابط عمـومی  ، کیالکترون یروابط عموم
 الکترونیک.

 .ت بحران، نشر سپهریریمد) 1387حسینی، مازیار. (
ــندگان. (  ــی از نویس ــوم )1386جمع ــط عم ــران،  یرواب بح

 .آرمان یموسسه روابط عموم
ـ یزلزلـه و ا  ين مانور سراسرینهم ییدستورالعمل اجرا ، یمن

ین المللـی زلزلـه شناسـی و مهندسـی     ) پژوهشگاه ب1386(
   زلزله.

پژوهشــگاه بــین المللــی زلزلــه )، 1386(گــزارش عملکــرد
 .شناسی و مهندسی زلزله
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