


مهارت های هدایت و رهبری شرایط بحرانی
دکتراسحاق رسولی: ارائه کننده



مقدمه

کهآیدمیپیششرایطیقبلیآمادگیبدونگاهونرفتهپیشعادیروالمطابقهموارهبشرییافتهسازمانهایفعالیت
نظامبحرانی،واضطراریشرایطاینهستطبیعی.دهندمیدستازراخودکاراییشدهطرحپیشازهایبرنامه

سختهایروزبحرانی،منجیانشرایطرهبرانومدیران.طلبدمیراخاصیمدیریتیورهبریهایومهارتمدیریتی
.هستند

ألهمساینبارزمصداقکروناباشد،داشتهبحرانبرابردرمصونیتادعایتواندنمیایجامعههیچکنونیدنیایدر
رخامنیتیایهسیستمترینپیشرفتهباکشورهایدرحتیتروریسمواجتماعی،صنعتی،تکنولوژیکهایبحران.هست
.دهدمی

ملتهبمنطقهدرداشتنقرار.اندداشتهراایراندررخدادسابقهآنمورد31جهاندرشدهشناختهبحراننوع40از
برایرانالتفازبزرگیبخششدنواقعسرزمینی،گسترهبدلیلاقلیمیتنوع،آبکممنطقهدرداشتنقرارخاورمیانه،

.استبردهباالرااجتماعیوطبیعیهایبحرانوهاحادثهفراوانیطبیعیصورتبهزلزلهکمربندروی



نگرش به بحران

میدهدنشانراآنسازندهمؤلفههایازبهتریتصویربحران،معادلچینیواژهی.

«تفرص»و«خطر»کهشدهاستتشکیلحروفیهمانازچینی،زباندربحرانواژهی

ت؛استهدیدیاضایعهآسیب،مانع،یکنشانگرکههمانطوربحران.دادهاندشکلرا

میباشدنیزافولیارشدبرایفرصتنشانگر



مفهوم شرایط  بحران

اجتماعیبحراندیگرشنامکهسازمانیبیsocial crisisاجتماعیآشفتگییاsocial

chaos،هستاجتماعیآرامشواجتماعیزندگیپایانهست.

شیدهکسازمانیبیبهناسازگاریدلیلبهآنموسساتازیکیچهباشدجامعهخودچههرسازمانی
هایسیستمخردهیافرعیهایسازمانروابطسازمان،داخلیناسازگارینتیجهشود،درمی

یااهوظیفهازسازمانروایناز.روندمیمیانازآنهاویگانگیهمزمانیوگسلندمیآنسازمانی
یلسهجومشرایطمانند.هستسازمانیبیصریحنشانهعجزاینوشودمیعاجزخودهایکارکرد

.دهدمیرویمرجوهرجکهشهریکبه



تعریف بحران

میرهمبراسیستمنظمکهدانندمیغیرمنتظرهوناگهانیایواقعهراآنبحرانتعریفدربسیاری
شکلانسازمیاجامعه،سیستمدریکزمانمروربهکهبحرانمصادیقازبسیاریتعریفاینبازنداما
بحراناویصنفیهایاعتصابجامعه،دریکتورمیرکودچونبحرانیماند،میباقیمغفولگیرندمی

اصطالحاهابحراناینگونهکنند،نمیظهورناگهانیهیچکدام،منطقهیکدرزیستیمحیط
creeping crisisیاsmoldering crisisهایبحرانبرعمدتاتمرکزامروزهشوندمینامیده

suddenناگهانی crisisبحرانامااستصنعتیانفجارهایوهاسوزیآتشوزلزلهوسیلازناشی
تلمخراآنکارآییوسازدفلجراسازمانیاوجامعهیکعملکردتواندمیراحتیبهنیزخزندههای
نماید



تعریف بحران از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت

رفیت اجتماعی که بسیار فراتر از ظ_در هم ریختگی شدید زیست محیطی و روانی
.انطباقی جامعه مبتالبه است



تفاوت واقعه، حادثه، موقعیت اضطراری و بحران

واقعه(incident):یکدرینشترخدادمثالبرای.باشدداشتهراحادثهبهشدنتبدیلپتانسیلکهشودمیاطالقرخدادیبه
محیطدرهجرقوجودعدمدلیلبهتواندمینشتیاست،رخدادنشدهمنفجریاونگرفتهآتشکهزمانیتاگازانتقاللولهخط

اصصالحاگذرندمیخیربهکهراوقایعی.نشودتبدیلحادثهبهو.نگذاردجایبرنامطلوبیپیامدانتشار،منبعقطعیاپیرامون
near- missنامندمی.

حادثه(Accident):ویاباریاعتمالی،خسارتبیماری،،مرگقبیلازصدماتیبهمنجرکهاستمنتظرهغیروناگهانیایواقعه
.هستندحوادثروشنمصادیقانفجاروسوزیآتشرخدادصنعتدر.شوداجتماعی

اضطراریموقعیت(emergency case):واموالوانسانهازندگیآنازپسکهاستحادثهیکتکوینروندازبخشی
بهنجاتوامدادیااطفاءجملهازفوریتیاقداماتاگراست،گسترشبهروآنابعادکهایحادثهدروافتدمیخطربهتجهیزات

زمانبهمموسوگیردصورتآنظرفدربایداضطراریاقداماتکهزمانیشود،نمیتبدیلبحرانبهحادثهگیرد،صورتموقع
Golden)طالیی time)است.

حرانبدراماهست،سازیعادیوترمیمقابلدرگیرگروهیاجامعهخودتوسطحادثهپیامددرآمدهپدیدسوءاثراتحوادثدر
برایزلهزلیکوقوع.استخارجتنهاییبهگیردرگروهعهدهازآنهابامقابلهکهباالستقدریبهنامطلوبپیامدهایشدتها

معیاریدرگیرهمجموعتوانترتیباینبه.شودمیمحسوبحادثهیکاستانیمقاماتبرایولیباشدبحرانتواندمیروستایک
.هستشرایطبودنبحرانیابودنحادثهبرای



عالئم و شاخصه های بروز بحران در جامعه و فرایندتکوین آن

اعتراض

اغتشاش

اعتصاب



آثار و پیامدهای بروز بحران در جامعه

گسترش انحرافات اجتماعی

روان رنجوری و روان پریشی مردم

هرج و مرج در روابط اجتماعی

افزایش فقر و بی کاری

تزلزل روابط خانوادگی

 گسترش حاشیه نشینی

گشترش عمودی و افقی اعتیاد

افول سرمایه اجتماعی

صدمات جانی و مالی



انواع بحران ها در جامعه و خواستگاه آنها

انواع بحران ها از نظر ماهیت

بحران های ناگهانی•

بحران های خزنده•

انواع بحران ها از نظر منشأ

(عیبالیایطبی)بحرانهایناشیازطبیعت

بالیایانسانی،)بحرانهایناشیازجامعه
همانندجنگ،تروریسم،بحرانانرژی،بحران

....(زیستمحیطیو



ویژگی های بحران های اجتماعی

گاهیآوخواستعنصرهست،کمترطبیعیهایبحرانبامقایسهدرگیریغافل❖
بهگیردقرارنمیتوجهموردوقتیمسأله.داردوجوداجتماعیهایبحراندر

.شودمیتبدیلآشوبوبحرانبهنهایتدرومعضلبهسپسومشکل

طبیعیهایبحرانبهنسبتبیشترپیچیدگی❖

.خورندمیچشمبهکراراروزانهزندگیپزی،درقورباغه❖



عوامل درونی وبیرونی موثر بر شکل گیری بحران های اجتماعی

بحرانمدیریت/مدیریتالتدبیر،بحرانسوءمنعلیهماخافلکنوالفقرامتیاخافماانی

همبهعموما)علتچندآیندمیبوجوداجتماعیهایبیمارینتیجهدرکهاجتماعیهایبحران
ادرقیاوخواهندنمییاجامعهکنندگانادارهاولمرحلدرتأثیرگذاریترتیببه.دارند(وابسته
در.دنماینعملنیزآنبهوارائهاجراییوعملیجزئیمراحلتارااجتماعیسالممدلیکنیستند
ودموجهایظرفیتعکسبرودهندنمیارائههاانسانهدایتبرایقبولموردوعملیراهینتیجه
.نمایندمیتخریبهمراحامعهدرفکریوطبیعی

ردمودردولتیمدیراننادرستهایانگارهوقدرتهایجریانبیندراجتماعیهایانگارهتقابل
اجتماعیهایپدیده



تغییرارزش ها

مدرن............................سنتی

تجمل...................زیستیساده

فردیسودجوئی...........همیاریوکمک

ثروتارزش.....................فقرارزش

گرائیفرد..........................انسجام

دنیاوپولارزش.......خداودینارزش

،تورمموجبکاهشدرآمدواقعیوقدرتخریدمردمشدهاست
رفتهازطرفدیگریکفرایندقویتولیدنیازدرمردمدرپیشگ

اهوارهتبلیغاتتلویزیونی،مراکزتجاری،شبکههایم)شدهاست
م،سطحنیازهایغالبمرد(ای،اینترنتوشبکههایاجتماعی

ایباالترازسطحدرآمدشانقرارگرفتهودرنتیجهوسیلهارض
هبهباتوج.نیازها،یعنیدرآمدوپولبرایشانباارزششدهاست

ازحداینکهدرآمدواقعیهمکاهشیافته،دستیابیبهپولبیش
لمعمولباارزششدهوبهارزشیواالترازارزشهایدیگرتبدی

یبهنمایشثروتفشرباال،گرایشبارزمدیراندولت.شدهاست
تجمالتوظواهروتغییرجوکلیجامعهموجبشدکهمردم
ارزشهایجدیدراتأییدشدهوهنجاربدانندوجستجویپول

ولکسبپ.برایارضاینیازهایجدیدرادرستومشروعببینند
.ودرآمدهمهارزشهایاجتماعیراتغییردادهاست



تغییر ارزش ها

د و دامدار یک کشاورز که از صبح تاشب، زمستان و بهار وتابستان به آب، باران، خورشید، برف ، گیاهان و حیوانات می اندیش

ا یکدیگر اینان به جهان و انسان  و رابطه این دو ب.. و چوپانی که شبها به  عظمت ستارگان و سیارات و حرکت آنها را می بینند

وتبال یا تاشخصی که صبح تاشب و از شب تا صبح پای ماهواره و شبکه های اجتماعی بازی ف. به گونه ای دیگر می اندیشند

.فیلم های اکشن و پلیسی یا فیلم های جنسی تماشا می کند و تنقالت و نوشیدنی های آنچنانی می نوشد

ارتباط این گونه افراد با . در شخص اول معموال قناعت رشد می کند و در شخص دووم معموال حرص و آز و بیشتر خواهی

درت و آنها به تدریج از خدا غافل می شوند و ق. طبیعت قطع می شود و تفکر درباره خالق به تدریج از ذهنشان محو می شود

ا نمی و به علت وجودشان در دنی.اینان معموال محو این زندگی بسیار کوتاه دنیوی می گردند. نفوذش را ادراک نمی نمایند

سخره بدیهی هست اینان به کسانی که از معنویت صحبت می کنند می خندند، و انها را م.مگر شاید در اواخر عمر.اندیشند

می بدیهی هست این ها در ارضای نیازشان افراط.می کنند، همانند یک شخص معتاد می گویند تو نمی دونی چه مزه ای دارد

.کنند و از اینجا مسائل دیگر سرچشمه می گیرد



تغییر ارزش ها
.

یارضادرمردمازبیشتریعدهنتیجهدر.هستمحدودنیازارضایمنابعکهآنجااز
مییشپشرایطیو.گیردمیشکلنابرابریاینجادر.شوندمیمشکلدچارنیازشان

.انجامدمیاجتماعیفلجوسرطانبهنهایتدرکهآید

راثریتاکوشدهفراگیرو.شودمیتبدیلهنجاریکبهفساد،اینکهمعنیبهسرطان
روابطهکیابدمیگسترشاینقدرآشفتگیکهمعنیاینبهفلج.سازدمیمبتال

.دگردمیآنهاانسانینیازهایارضایمانعواقعدرهدفشعکسبرومختلاجتماعی
پیشاریکهیچ.شوندمییکدیگرمانعکنندکمکیکدیگربهآنکهجایبههاانسان
.شودمیفلجاجتماعیزندگیورودنمی



هنجاری شدن نارضایتی

موانعابمردماکثریتبرای(پول)نیازارضایوسیلهیعنیهدفبهدستیابیکهآنجااز

بهتیونارضایشدهبیشتراجراییمدیرانازنارضایتیروزبهروزهست،وبودههمراهزیاد

یاقتصادنظرازکهآنانبرایحتی.استشدهتبدیلهنجاریکبهجامعهدرتدریج

آنچهبدلیلربیشتمالیمسائلبدلیلنهگروهاینالبته.ندارندنارضایتیبرایدلیلی

درگروههردوصورتهردر.هستندناراضیدانندمیخودارزشیآزادیبرایمحدودیت

.هستندمشترکنارضاتی



هنجار شدن نارضایتی ها یک مسأله پر خطر اجتماعی

ارضایتینشرایطتحت.هستبراندازخانمان،خروشانسیلیکبسانهنجاربهنارضایتیتبدیل
بهیانبامکان،شدهکنترلهایباروشآغازدراگر.کنندبیانراخودنارضایتیمایلندهاانسان
ودمسدانتقادراهونگیردصورتکارایناگراماکرد،مهاررانارضایتیتوانمیشود،دادهآنها
.شودمیمخربسیلبهتبدیلنهایتدروشودمیانباشتموانعازسدیپشتدرنارضایتیشود،

شود،راگیرفوتبدیلهنجاربهنارضایتیاینکهازقبلحتمابایدهوشمندسیاسینظامیکبرای
میرمقصیکدنبالبههاانسانجمعی،نارضایتیهنگامدرمعمولطبق.شودنشاندهفروفورا

.نگرندمیمشترکدشمنیکعنوانبهمقصرگروهیاشخصبهو.گردند



ایست گرایی یکی از عمده دالیل بحران های اجتماعی
مندشراتغییریهروهستندموجودوضعحفظخواستاربرخوردارندفراوانامتیازاتازکهاجتماعیگروههایازبرخی

.استشدهمخالفتاینترنتوماهوارهتاگرفتهویدئوورادیوازهافناوریهمهباابتداکشوردر.دارندمی

دهندمیجلوهعمومیمقدسمصالحصورتبهراخودخصوصیمنافع،فریبودروغوتبلیغباهموارهگروههاگونهاین
زاتاریخسراسردرسودهمگروههای،.کنندمیاغواموجودوضعتغییربامخالفتوهاآنپاسداریبهرامردمتودهو

عیوسهایسازمان،مردمبهخودارادهتحمیلبراینیزمدرنهایجامعهدرو.اندبودهفرهنگیتکاملموانعبزرگترین
گریالبیگروههایوفشارگروههای.اندآوردهوجودبه

رواینازونیستآنهاتغییریاترکبهمایلواستخوشبینوگیرسهلخوداعتیادیکارهایبهنسبتهرکسمعموال
.افتدمیدرشوداوعاداتنسخباعثکهنوآوریهرگونهبا

هازشتی.دبرنمیپناهگذشتهبهیابندنمیخودحالموافقراآیندهواکنونکهسالخوردگانبخصوصمردمازبسیاری
دافرااغلب.گریزندمینوییهرازآناثربرو.کنندمیدرشتخودبرایراآنهایزیباییودورنظرازراگذشته

یادرسیوادمتغییرباهادانشگاهاستادانازبرخیمخالفت.کنندمیارزیابیگذشتهازترپستراجامعهاخالقبزرگسال
.کنندمیمخالفتتدریسروش



تعریف رهبری

دسدت رهبری فرآیند نفوذ در دیگران است بطوریکه آنها با اشتیاق و جددییت جهدت❖
.یابی به اهداف سازمانی تالش نمایند



منابع قدرت نفوذدرسازمان

(قدرت تشویق وتنبیه)قدرت رسمی✓

تخصص✓

(قدرت کاریزماتیک)جاذبه شخصیتی ✓

اطالعات✓



تفاوت مدیررئیس مآب ومدیررهبر

مدیررهبر❖
حاکمیت برعقل وقلب

می گویدما

به همدیگراحترام بگذارید

می خواهد

ارتباط دوسویه

ایده پروری می کند

مدیررئیس مآب❖
حاکمیت برعقل

می گویدمن

به من احترام بگذارید

دستورمی دهد

ارتباط ازباالبه پایین

ایده می دهد



نظریه های رهبری                         

نظریه های خصوصیات فردی( 1

نظریه های رفتار رهبری(2

نظریه موقعیتی و اقتضایی(3

نظریه جایگزین های رهبری(4



ریشبکه مدیریت ازنظریه های رفتا

ان
نس

ه ا
ه ب

وج
ت

یاد
ز

کم

توجه به تولید کمزیاد

1-9مدیریت باشگاهی9-9مدیریت گروهی

5-5مدیریت میانه رو

1-1مدیریت بی خاصیت 9-1اقتدار اطاعت



:چهار سبک رهبری هرسی و بالنچارد در نظریه چرخه زندگی

ایف در این سبک رهبر نقش ها را تعیین می کند و به افراد می گوید که چگونه، چه وقت و کجا وظ: سبک آمرانه(1
.مختلف را انجام دهند

کننده دارد و دستورالعملهای مربوط به در این سبک رهبر هم رفتار آمرانه و هم رفتار حمایت: سبک متقاعدکننده(2
های مربوط به حمایت از کارکنان را صادر می کند کارها و بخشنامه

کت رهبر و پیروان در این سبک در تصمیم گیری مشار(:رابطه مداری زیاد-مداری کموظیفه)سبک مشارکتی(3
.نقش اصلی رهبر ایجاد تسهیالت و ارتباطات است.می کنند

شنامه ای صادر این سبک رهبر در رابطه با کار در زمینه حمایت از کارکنان،هیچ دستورالعمل یا بخدر:سبک تفویضی(4
نمی کند



رهبری در بحران

می کنداایفآنهاسرنوشتتعییندرمهمینقشمی دهند،انجامبحرانشرایطدرتیم هااعضایومدیرانکهاقداماتی.

فایتیکبامدیرورهبرواحدآنِدربایدامورمجریبحرانیشرایطدر.تغییرندوپیچیدگیازمملوهموارهبحران ها
دربایدرمدییکعنوانبه.استمدیریکوظیفهمی شود،احساسفعلیشرایطدرکهضرورینیاز هایرفع.باشند

استریعسبسیارامورانجامآهنگضرب.آوریدهمگردرانیازموردمنابعوکنیدتصمیم گیریممکنزمانکمترین
.استسازسرنوشتمی گیردصورتکهاقداماتیو

تدابیریوبینیپیشرامی شودروبروآنباآیندهدرکهموانعیپنجوچهارسه،بایدهموارهبحرانیشرایطدررهبر
.بگیردنظردراحتمالیشرایطبامقابلهبرایرا

آب هاییرمسهوشمندانهرهبرانبهترین.هستیماندکبسیاررهبریواندازهازبیشمدیریتشاهداغلببحران هادر
می کنندتقویتراسازمان هامی دهندنجاترازیادیعدهجانومی کنندتعیینراخروشان



1دام های مدیریتی در شرایط بحران

بینانهکوتاهرویکردیازاستفاده.1
اینیقتحقدر.شودمتمرکزجزئیاترویخطربارویاییهنگامدرکهاستشدهطراحیایگونهبهانسانمغز

درکهتاساینجافریب.استگرفتهشکلخود،ازمحافظتمنظوربهتکاملچرخهدرکهاستبقامکانیسم
.شودمحدودجلوترقدمچندبهتنهاشمادیدزاویهبحران،هنگام

ومینهزپیشمشاهدهبرایراخودذهندریچهوکنندنشینیعقبدیدزاویهاینازکمیآگاهانه،بایدرهبران
...وقانونیواجتماعی،،فرهنگیسیاسیمسائلبحران،پیامدهای.کنندبازبعدیرویدادهای



2دام های مدیریتی در شرایط بحران 

.خوردنرامدیریتفریب
ئولیتمساینازاستممکنمی گیرنددستبهرابحرانیشرایطدرمدیریتصنایع،یاسازمان هادرکهرهبرانی

میمتص.بازگردیدخوداجراییامنمحدودهبهمدامکهمی افتیددامدرصورتیدرمواردایندر.شوندزدههیجان
مندیارزشموجودمی کنیداحساسشماکهچرا.می بردباالراشماخونآدرنالینسطحتصمیماتاجرایوگیری
.می کندافتسادهسرعتبهکهاستخونقندافزایشماننددرستاحساساینهرچند.هستید

رسیدگیالحوضعیتبهکهمدیریتبرعکسدرستباشید،دوراندیشبایدبحرانیشرایطدررهبریمنظوربه
راسازمانویدکنبینیپیشرامی دهدرویآیندهسالیاآیندهماهآینده،هفتهطیدرکهاتفاقاتیبایدشما.می کند

ازکنیداعتماددخوافرادتصمیماتبهومنصوبرانمایندگانیبایدشما.کنیدآمادهتغییراتاینبارویاروییبرای
.کنیدراهنماییراآنهاخودتجربیاتباوکنیدمقابلهوظایفگرفتنعهدهبهوسوسهباوکنیدحمایتآنها



3دام های مدیریتی درشرایط بحران

واکنشاندازهازبیشمرکزیتسوم،دام

عنوانهبحالتایندر.کنندکنترلراچیزهمهبایدکهکنندتصوروشوندگرفتاردامایندررهبراناستممکن:
پیداکاهشسازمانواکنشقدرت.می کنیدایجادجزئیتصمیماتباموافقتبرایراجدیدیالیه هایناگهانرهبر

.می یابدشدتنیزدرماندگیوعجزجدید،محدودیتیهراعمالباومی کند

وبیخبهافرادکهاستمعنااینبهنظم.موجودجوانبهمهکنترلنهوباشیدنظمدنبالبهکهاستاینحلراه
موضوعنایرویبایدرهبران.دارندتوقعاتیچهآنهاازدیگرانوباشندداشتهدیگرانازتوقعاتیچهبایدمی دانند

راکنیدخاذاتشخصاًبایدرهبرعنوانبهکهتصمیماتی.نداردوجودچیزهمهکنترلامکانکهباشندداشتهتاکید
تماماتخاذوامورتمامدادنانجاموسوسهباکهحالیدر.بگذاریددیگرانبرعهدهراوظایفباقیوکنیدمشخص

.کنیدتدوینراارزشمندقوانینوراهنمایی هامی کنید،مبارزهتصمیمات



دام های مدیریتی بحران

از یاد بردن فاکتورهای انسانی. ۴

.نیستندآنانجامبهقادرتنهاییبهاشخاصکهبرسانندانجامبهرااقداماتیچهاندشدهایجادمنظوراینبهسازمان➢

هیکپارچتیمیکارزشمنداعضایقالبدرراآنهااهدافوتالش هاوکنیممتحدرامردمکهاستاینحلراه➢
ترتیباینبه شود،میمحققاستشدهتعیینشفافیشکلبهکهمأموریتیکارگیریبهباامریچنین.کنیممنسجم

هرآندرکهمی شودرهبریرویکردیبامأموریتادامهدر.کردخواهندحرکتواحدهدفیکراستایدرمردم
حالتینادر.نمی شودگرفتهنادیدهاواقداماتوشودسهیممأموریتدرمی تواندچگونهکهمی داندخوبیبهفرد

.می کندپیداتریعمیقمفهومومعنانیزافتادهپاپیشوظایفانجامحتی



مدل کوه یخ در مدیریت بحران

اصولومراحلبحرانمدیریتهایمدلاغلبدر
هستمتفاوتآنهاجزئیاتوچینشاماهستندتکراری

ردووآبزیرآنعمدهبخشکهاستاینیخکوهویژگی
.استچشماز

مرحله.ندارندیکسانیوزنمرحلهچهاریخکوهمدلدر
سهمدارندقرارهرمقاعدهدرکهآمادگیوپیشگیری

تندافنمیاتفاقروزهرهابحرانوحوادث.دارندبیشتری
مانسازدرهمیشهبایدآمادگیوپیشگیریهایطرحولی
.باشداجراحالدر

بازسازی

مقابله

آمادگی

پیشگیری



پیشگیری از بحران

ریت بحران از مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله فعالیتی پیشگیرانه در مقابل بحران هست و مدی
نه بعد از وقوع زلزله.همین جا شروع می شود

یک اگر کانون های خطر در. بهترین روش برای مقابله با بحران ، پیشگیری از وقوع آن هست
ا شود، شناسایی و اقدام به حذف یا مهار آنه.سازمان یا سیستم که می تواند آغازگر بحران باشند

ترل سیستم و تقویت نظارت و ارزیابی و کن. بحرانی به وجود نمی آید که نیاز به مقابله با آن باشد
ستم و کنترل به معنی شناسایی انحرافات سی. ارائه بازخورد به موقع  از الزامات این مرحله است

.انجام اقدامات اصالحی هست



آمادگی در برابر بحران

ضامنتواندنمیهپیشگیراناقداماتومراقبتیوکنترلیسیستموجودکهدهدمینشانجهانسطحدرمختلفهایبحرانتجربیات
،کارکناناشتباهاتازسازمانیکدرهستمتنوعبسیارهابحرانوحوادثوقوعدالیل.شودبحرانیرخدادهایوقوععدم

درکهکندیمحکممنطق.باشدمی...ومرتبطینیانفعانذیاشتباهاتطبیعی،بالیایوقوعخارجی،وداخلیخرابکارانهاقدامات
.کردآمادهبحرانرخدادبرابردربایدراسیستمآنمختلفطرقازسازمانیاجامعهیکدرآرامششرایط

درتواندمیافرادوظایف.استمنتظرهغیرحوادثمدیریتجامعطرحیکتهیهوتدوینبحران،برابردرآمادگیگامتریناصلی
ری،نظبخشسهدرآموزش.شوددادهآموزشوابالغآنهابهبحرانهنگامدرافرادوظایفباشدبایدمتفاوتکامالبحرانزمان

.گیردمیصورتمانوراجرایوعملی

وادثحمدلسازیمبنایبرسناریوهاوشدهخارجسنتیحالتازهامانورطراحی.شوداجرامشخصزمانیفواصلدربایدمانورها
.باشدمیایحرفهافزارهاینرمبا



مقابله با بحران

هابرخی مراحل مشترک در عملیات مقابله با بحران

 اطالع رسانی سریع از وقوع حادثه به مراجع و افراد درگیر و
گروداران

فراخوان تیم های عملیاتی با توجه به وسعت و نوع بحران

هترمیم و بازسازی سریع تأسیسات و تجهیزات آسیب دید

وان بکارگیری کل امکانات مجموعه درگیر و در صورت نیاز فراخ
برای ارسال کمک

تشکیل تیم برای بررسی حادثه

مستندسازی روند فعالیت ها در جهت مهار بحران

تهیه گزارشات به صورت متناوب

بحران ها ناگزیر پیش می آیند

آمادگیوپیشگیرانهاقداماتهمهباوجود،
مقابلهشد،ظاهربحرانهاینشانهوقتی

تماهی،بحراننوعبهبسته.شودمیشروع
اینهدفاماباشد،متنوعتواندمیاقدامات
حفظشاملواستیکسانعمدتااقدامات

جلوگیریومالیخساراتکاهشافراد،جان
.استبحرانگسترشاز



بازسازی

آثاردهمشاه..هستسیستمسازیعادیوبازسازیمسألهمهمترین،بحرانکنترلومهارازپس
وداشتخواهدمخربتأثیرافرادهمهروحیهدربحران

آنهارفعبرایتالشوسیستمپذیرآسیبنقاطشناساییورخداددالیلبررسی

بحرانتجربهاساسبرهارویهومقررات،قوانیندرتغییربرایپیشنهاداتی

بحرانگزارشاتومستنداتتحلیلتجزیهوبررسی



سیستم های تصمیم گیری
 سیستم پشتیبانی تصمیم گیری(DSS  )یم گیری یک برنامه کاربردی کامپیوتری است که داده های کسب وکار را با هدف کمک به بهبود تصم

.در سازمان استسیستم اطالعات مدیریتاین سیستم یکی از انواع. تحلیل می کند
 (  غیر قابل برنامه ریزی)ته ، نیمه ساختار یافته ،ساختار نیاف(قابل برنامه ریزی)فرایندهای تصمیم گیری شامل سه نوع تصمیمات ساختار یافته

ب این تصمیمات از ترکی. فعالیت های مدیریت نیز شامل سه قسمت برنامه استراتزیک، کنترل مدیریت، کنترل عملیاتی می باشد. است
شتیبانی از تصمیم سیستم پ. وفعالیت ها حالتهای مختلفی بوجود می اید که برای هر حالت یک یا چند سیستم اطالعاتی جوابگو می باشد

.برای حالتی مناسب است که مسائل نیمه ساخت یافته باشد

مسائلکردنرمولهفبرایکهزبانیکوموضوعیدربارهموجوددانشازمتشکلاطالعاتیبانکیکدارایتصمیمازپشتیبانیسیستم
هدفسهبهدستیابیتصمیم گیریپشتیبانسیستمهر.هستندممکنتصمیماتازمایشبرایمدلسازیبرنامهیکومیرودبکارپرسشو

:می کنددنبالرااصلی

یافتهساختنیمهمسائلمورددرتصمیم گیریبرایمدیربهکمک.1

انجایگزینینهومدیرتوسطشدهانجامتصمیم گیریپشتیبانی.2

انبخشیاثربهبیشترتوجهوتصمیم گیریکارائیبهبود.3

https://parsmodir.com/db/mis/mis.php


آشنایی با روش ها و ابزارهای تصمیم گیری

تصمیم گیری فردی در برابر تصمیم گیری گروهی•

تصمیم گیری منطقی در برابر تصمیم گیری شهودی•

تصمیمهای برنامه ریزی شده در برابر تصمیمهای برنامه ریزی نشده•

تصمیم گیری شخصی در برابر تصمیم گیری سازمانی•

ملیاتیتصمیم گیری استراتژیک، تصمیم گیری تاکتیکی و تصمیم گیری ع•

https://motamem.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#individual
https://motamem.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#rational
https://motamem.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#planned
https://motamem.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#personal
https://motamem.org/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/#levels


فرایند تصممیم گیری

مر احل تصمیم گیری عقالیی عبارتنداز:

تعریف مسئله-1

جمع آوری اطالعات-2

لفتجزیه و تحلیل اطالعات و شناسایی راه حل های مخت-3

(انتخاب راه حل مناسب)اتخاذ تصمیم-3

اجرای تصمیم-4

ارزیایی نتایج-5



اصول تصمیم گیری در شرایط بحرانی
صمیمت.گیردمیصورتغافلگیریوکمفرصت،تهدیدشرایطتحتبحرانیشرایطدرگیریتصمیم❑

.کنندایترعگیریتصمیمدرزیرمواردترتیببهاسترسکنترلونفسبهاعتمادبابایستیگیرندگان

اولین گام پس از وقوع بحران، جمع آوری اطالعات هست.

اطالع رسانی صحیح و به موقع

اولویت بندی هدفها

طراحی فعالیت های فوریتی

سازماندهی گروههای عملیاتی

ایجاد سیستم نظارت بر عملیات

اجرا

ارزیابی



جمع آوری اطالعات

مهمترین اطالعاتی که باید در مرحله  جمع آوری اطالعات ❖
فراهم شود به شرح زیر است

شرایط قبل از بحران

خسارات و ضایعات تقریبی

روند تکوین و پیامدهای احتمالی بحران

شناخت گروه هایی که در معرض خطر جدی هستند.

نوع و منشأ بحران

قلمرو و محدوده جغرافیایی بحران

بخش های آسیب پذیر و حساس

هکچرا.هستاطالعاتآوریجمعبحران،وقوعازپسگاماولین
یقدقشناختنیازمندشدیدابحرانمدیریتوگیریتصمیم

داشتنازاستعبارتبحرانشناخت.هستبحرانوضعیت
سترشگوتکوینروند،بحرانازقبلشرایطازروشنتصویری

قبلنبحران،بنابرایتأثیرمحدودهوخساراتازتجسمینیزوآن
اقداماطالعاتآوریجمعبهمختلفطروقازبایداقدامیهراز

مستقیممشاهدهشاملتواندمیاطالعاتآوریجمعاین.کرد
قوعوحینوپیشینمحلدرحاضرافرادبامصاحبه،گفتگو،

وهایعکسها،نقشهچوناسنادومدارکبررسیویابحران
یجمعیتتراکمچونهاییگزارشنیزومحلایماهوارهتصاویر

.باشدغیرهو
مدیریتشودبهمیکسبمرحلهایندرکهاطالعاتیمجموع

دادهانجامتردرسترابعدیمراحلتاکندمیکمکبحران
.بگیردتریاثربخشوتصمیمات



اطالع رسانی

ه موقع برای مقابله با بحران و مصون ماندن از اثرات مخرب آن، یکی از عوامل اصلی،اطالع رسانی درست و ب
ر به چرا که ممکن هست حتی منج. اطالع رسانی هرگز نباید پیش از مرحله جمع آوری اطالعات باشد.هست

ران انجام اطالع رسانی ابتدا درون سازمان درگیر با بح.افزایش تلفات در صورت اطالع رسانی نادرست شود
تدوین شده بهتر است که در مراحل پیشگیری و آمادگی در برابر بحران چگونگی این اطالع رسانی. می شود

.باشد

ید اقدام به اطالع صورتی که توان مقابله با نیروهای مقابله کننده با بحران درون یک سازمان کافی نباشد، بادر
.رسانی برون سازمانی برای استفاده از ظرفیت های خارج از سازمان به تناسب بحران شد

ی عمومی نیاز به اطالع رسانچنانچهوبگیردنظردرراجامعهاقشارونفعانذیتمامیبایدبحرانمدیریت
.ندهست،باید عموم مردم را از وقوع بحران آگاه سازد تا آنها واکنش منطقی در برابر بحران داشته باش



اولویت بندی هدف ها

نفتیشرکتمثالبرایBPمقابلهدرخودهایاولویت
:استهکردمشخصزیرشرحبهترتیببهرابحرانبا

(اعم از کارکنان؛ مشتریان  و افراد اجتماع) انسان ها)1

(آب ، خاک و هوا) محیط زیست)2

تجهیزات)3

اعتبار شرکت)4

 در مدیریت بحران اغلب رسیدن به چند هدف همزمان
معموال اهداف مد نظر در بحران به سه . مد نظر هست

یم دسته اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقس
.می شود

ان آشکارترین و ابتدایی ترین هدف در بحران نجان ج
ین و به حداقل رساندن ضایعات جانی اول. انسان هاست

در گام بعدی کاهش خسارات . هدف محسوب می شود
مالی، حفظ محیط زیست، حفظ نظم در محل حادثه 

.ویاعادی سازی سیستم هست

باید سازمان ها اولویت بندی هدف های خود را  مرحله
.باشندپیشگیری و آمادگی تعیین و ابالغ و آموزش داده



هدف استراتژیک در مدیریت شرایط حین بحران

فیزیکیهایدارایی:هستندقسمدوبرسازمانهایدارایی(tangible assets)یا
intangible)ناملموس assets)حفظمبنایبراستراتژیکاهدافبحران،مدیریتدر

وتتهدیدا.باشندمیتوجهموردسازماناعتیارمانندسازمانفیزیکیغیرهایدارایی
شدهتعیینمحدودهازفراترآثاریمعموالفیزیکیغیرهایداراییبرمخاطره
میمتأثررا......وزیستمحیط،سیستماطرافجامعهودارند(سازمانفنس)سازمان

.سازد



طراحی فعالیت های فوریتی

وزمانپرسنل،لوازم،اقدامات،شناساییفوریتی،هایفعالیتطراحیازمقصود
باقابلهمدرشدهبندیاولویتاهدافبهنیلراستایدرکهاستحرکتهاییترتیب
لوچارتفصورتبهتوانمیراگوناگونهایفعالیتارتباط.گیردمیصورتبحران
دادنمایش



سازماندهی گروه های عملیاتی
اگون برای بعد از طراحی فعالیت های فوریتی و مشخص سازختن توالی آنها، باید گروه ها و تیم های عملیاتی گون

تقسیم کار، تعیین وظایف و سلسله مراتب.اجرای این فعالیت های سازماندهی شود

دسته تیم کنترل اصلی دوبهعملیاتیهایتیمکلیطوربهMCTیاMain control teamوFCT  تیم کنترل
ریت تیم کنترل اصلی از محل حادثه دور بوده و در اتاق مدی. تقسیم می شوندForward control teamصحنه  یا

نقشه های .باشداتاق مدیریت بحران با تمام وسایل ارتباطی و ایمنی باید تجهیز و آماده.بحران مشغول فعالیت هستند
.جانمایی محل حادثه، نقشه راه های اطراف واطالعات تماس باسایر ارگانها در اتاق فراهم باشد

یاده سازی پیگیری و پویش لحظه ای بحران ، اطمینان از درستی پ: این موارد هستشاملاصلیکنترلگروهوظایف
عملیاتی طرح شده، ارتباط با ارگان های خارج سازمان در صورت نیاز، ارتباطا با رسانه ها، ثبت گزارش ها

بزرگ زیر مجموعه تیم اصلی می تواند شامل تیم های طرح ریزی، جمع آوری اطالعات، هایبحراندرمعموال
.پشتیبانی و ارتباط عمومی باشد

وتامنیوحراستنیروهای،نشانیآتشنجات،وامدادنیروهایشاملبحراننوعبهبستهعملیاتیهایتیم
.هستند.....



ایجاد سیستم نظارت بر عملیات

ی و همچنین برای اطمینان از انجام صحیح و موثر اقدامات فوریتی توسط تیم های مختلف عملیاتی و پشتیبان
اد یک برقراری ارتباطات هماهنگ بین تیم های مختلف و رصد تمامی اقدامات ریز و درشت مدیریت بحران ایج

.سیستم نظارت بر عملیات الزامی هست

در اتاق مدیریت بحران اغلب محلی برای مستند کردن روند اقدامات اجرا شده وجود دارد



اجرا

شودشروعبحرانمدیریتطالییزماندربایداجرا.

اجرا مجموعه بسیاری از اقدامات را شامل می شود که از لحظه حصول اطالع از وقوع بحران شروع می شود و تا مرحله بازسازی و
.عادی سازی تداوم دارد

نوع بحران فوریت های عملیاتی و اضطراری بکار بسته می شودبهبسته.

ت و با درگیر در حادثه برای عدم تسری بحران به سایر قسمت ها، عملیات تخلیه و نجات ، این مرحله با سرعبخشکردنایزوله
.کمترین ریسک باید انجام شود

بحرانمناسبهاتکنولوژیوتجهیزاتازگیریبهره

برقراری راههای حمل و نقل و عادی سازی عبور و مرور به منطه بحران زده در ادامه فعالیت های عملیاتی انجام می شود.

دیده از مسائل حیاتی هستآسیبمنطقهدرامنیتایجادونظم.

نبحرامدیریتافزارهاینرمازگیریبهره



تدبیر وتحدید بحران

اهمیتدالیلویادآوریخودتانوآن هابهراتیم های تاناهمیتوکردهبرقرارارتباطخودافرادبا:باشیداعتمادقابلوهدفمندشوید،دیده▪
درزیرا.هستنداستراتژیتدوینیامشکلدربارهبحثومتعددجلساتبرگزاریمشغولشدتبهبحران هادررهبران.کنیدمشخصراارتباطات

بیندررهبراندنشدیدهکمترباعثروندهمین.می باشدبحرانبامتناسبوجدیداستراتژی هایتدوینبهنیازپیش بینی،قابلغیربحران های
ممکنکهراچمی کنند،خودداریصراحتازمدیرانشرایطایندر.می شوندتبدیلنامرئیرهبرانبهگوییمی شود،آن هاباارتباطعدموکارکنان

ورسمیارتباطاتزجنیستچیزیرفتارایننتیجه.باشدآن هاترسازناشیمی تواندرفتاراینحتی.می کرده انداشتباهکهشودثابتبعدااست
.استسازماناعضایبینفاصلهافزایشآننتیجهتنهاکهنادرست

روزبهاطالعاتزاکهداریدگروه هاییتشکیلبهنیازشرایطایندر.نمی آیدکاربهبوروکراسیبحرانیشرایطدر:بگذاریدکناررابوروکراسی
.استمیماتتصتغییربرایروزبهاطالعاتازاستفادهوآنانعطاف پذیریدرروشاینازاستفادهمزیت.می رسنداجماعبهومی کننداستفاده

ذییاز هاینورفتارهاها،نگرشبزرگ،بحرانهرازپسکهچراهمراهند،بزرگتغییراتباهمیشهبزرگبحران های:بسازیدفرصتتهدیدها،از
سخت ترینردحتیپس.همراهندنوآوریبرایجدیدفرصت هایبابحران هاهمیشهکهنکنیدفراموشگاههیچپس.کردخواهدتغییرشمانفعان
.استآن هادرشماتمایزنقطهوموفقیتکهچرابگیرید،نظردرنوآوریوخالقیتبرایجاییهمهابحران

پروراندند،رسدررارویاییابتداهمانازآن ها.می کندخودنماییکهاستویژگییکفقطموفقرهبرانبینتاریخ،طولتمامدر:پرتگاهازعبور
اهمیتونندکهمراهخودباراهم باورافرادتوانستندوگرفتندبه کارآرماناینبهرسیدنبرایراخودتالشتمامداشتند،باوررویای شانبه

.می توانندکهداشتندباوروخواستندفقطآن ها.بگیرندقرارآن هاراهسربرکوچکوبزرگبحرانچندنداشت

https://iranstrategist.com/book/%d8%aa%d8%af%d9%88%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%aa/
https://iranstrategist.com/book/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d8%b7%d8%a7%d9%81%e2%80%8c%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/


تصمیم گیری،قبل،حین وپس از حوادث

درولیستهتیمیومشارکتیبیشتربازسازیوآمادگیوپیشگیریمراحلدرهاگیریتصمیم
.نیستسازچارهگیریتصمیمهایشیوهاینمقابلهمرحله

وودشمیعوضمعمولشرایطبهنسبتمجموعهیکبرحاکمشرایطبحرانبامقابلههنگامدر
برتمرکزیسازمانسیستمیکدرمعمولحالتدر.یابدمیاولویتتیمیکاربردستوریسیستم
واضطراریهایحلراهیافتنبرتمرکزبحرانشرایطدراما،هستمرسومهایرویهانجام

.هستموردی



تصمیم گیری و رهبری

ویاستسدرهستند،مسلحگذشتهتجربیاتوداده هابهکهتزلزل ناپذیر،ومطمئنرهبران
کمیاگرولیمی بینند،توقفتابلویراموانعمردماکثر.شده اندتجلیلهمیشهکسب وکار

باروییروبازپسآن هاکهمی شودکنیم،معلومبررسیراموفقرهبرانروشوشویمدقیق تر
«.شده اندبزرگیرهبرانکهاستبزرگبحران های



مدیریت شرایط اضطراری در قرن بیست ویکم
استراتژیکهوشمندمدیریت(SSM)
دارد،وجودکمیتشفافیوقطعیتکهزمانیمی توانندرهبرانچطور.استشفافیتباارتباطبرقرارینیازمندشرایط،ایندررهبریومدیریت

فروتنیایدبکهمعناستاینبهشمابرایتحولمدرسه،مدیرحتییامدیر،یکجمهور،رئیسیکباشید،مدیرعاملیکشماچهکنند؟رهبری
صص.صداقتعدمنه.کندمیایجادروانیامنیتمردمبرای،صداقت.کنیدتقویتخودتاندررا

باشید،داشتهریبیشتاطالعاتبخواهیداستطبیعیکهاگرچه.نیستکردناقدامازخودداریمعنایبهنداشتنکافیاطالعاتکهبپذیریدداق
. کندمیسرگشتهوتزلزل پذیرراافرادنکردناقدامیاینکه،بدتر.استبیشتراطالعاتآوردنبدستراهتنهاسریع،اقداماغلب،اما

وقتیندباشهدایتگرچراغمی توانندارزش ها.می کندتغییرشرایطواهدافکهوقتیحتینگهدارند،ثابتراارزش هاواهدافبایدرهبرانت
یدی،کلارزشاگر.نکنیدعدولارزشاینازتحولزماندرهستید،خریدارانتجربهارتقاءمراقبشمااگر.نیستواضحدیگریهیچ چیز
 هایارزشکهاستایندرباره یبودنشفافنیازمندآنانجامحاال.دهیدقرارخودتصمیم گیری هایهمهمرکزدرراآناست،امنیتوسالمت

میمی شوددادهنشانشماارزش هایدربلکهشمابرنامه هایدرنهشماقدمثباتطریق،اینبهوچیستشما

کاراین.یمکنتقسیمتاناطرافیانباراقدرتکهاستاینباشد،غریزهخالفبراینکهولورهبری،دادننشانبرایموثرراه هایازیکی.رد
مردمبهاگرچهودمی شخالقیتایجادباعثکاراین.دهیدانجامراآننمی توانیدتنهاییبهکنیدروشنکنید،کمکتقاضایکهاستاینمستلزم

.صداقتعدمنهومی کند،ایجادروانیامنیتمردمبرایداقت.صداقتعدمنهومی کند،ایجادروانیامنیتم.می دهدبودنارزشمندحس
.صداقتعدمنهومی کند،ایجادروانیامنیتمردمبرایصداقت

https://b2n.ir/t03039


بحران های محتمل در آینده

کرفکههرآنچهکهاستاضطراریوجدیدبسیارکههستیمهاییبحراندچارامروزه،دنیایدر
.استکردهرووزیررامی دانستیم،راآنومی کردیم

بهمامالًکدنیاییکدر.استراهدربیشتریتحوالتکهاستاینمی دانیمقطعبطورکهچیزی
 تواندمیکوچکویروسیکیاسونامی،یکوایرال،ویدئوییکسیاسی،طغیانیکپیوسته
بهدممرمیانایندرومی کندایجادترستحول،.کندمخابرهجهانسراسربهراترسناکیامواج
متمایلاتثباطمینان،قدرت،معمولاستعاراتسمتبهرارهبرانمی تواندکههستند،امنیتدنبال
کند



فناوری  و رسانه اجتماعی

فناوری ارتباطی و اطالعاتی امروزه نقش استراتژیک در مدیریت بحران ها دارند  .
دیریت اجتماعی اگر مورد توجه قرار نگیرند می توانند به یک تهدید برای مهایرسانهوهافناوری

.بحران تبدیل شوند
لبداست و مدیریت این شرایط الزامات خاصی را می طرسانهیکفردهرامروزایرسانهدنیایدر.
فر محرمانگی و حفظ طبقه بندی اطالعات در بحران های کنونی در حد صکهداشتتوجهباید

.هست
ایجاد فضای اعتماد رسانه ای امری حیاتی هست.



تحلیل نقاط قوت و ضعف مدیریت بحران در ایران



فراگیری درک صحیح ماهیت بحران



توضیح نقش رسانه ها

ورتصبهرامنفییـامثبـتهـاینقشگیریتصمیمفراینددرتوانندمیهارسانهزده،بحراننظامیکدر
ووقایعردنکشفافباتوانندمیالزمموارددرهـارسـانهدیگـر،سویاز.بگیرندعهدهبرغیرمستقیمومستقیم
افـراطبـادتواننـمیهمچنین.کنندجلوگیریبانفوذاشخاصوگروههایـادولـتسوءاستفادهازبحرانیشرایط

قرارشارفتحتراگیرانتصمیمخاص،گروههاییااشخاصدادنقرارتاثیرتحتواطالعرسانیدرتفـریطو
مناسبمیمتصاتخاذامکانیاکنندتصوربحـرانشـرایطدرراخـودیاسازندبحرانیرااوضاعکهنحویبهدهند،

.بدهنددستازرا



خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار

بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیران
خدانگهدار


