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چكيده
هدف کلی از مدیریت بحران  ،بهینه سازی فعالیت های مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن است و می
کوشد تا با به کار بردن کمترین منابع و کمترین زمان  ،با کیفیت ترین  ،بهترین و مطلوب ترین شرایط را برای خسارت
دیدگان فراهم نماید و با آمادگی کامل به مقابله با بحران پیش رود .
مدیران بحران باید به هنگام سیاستگذاری و برنامه ریزی  ،روش های ایمنی  ،حساسیت نسبت به بحران ،اقدام مقابله ای
درست  ،احساس سودمندی و نگرش مثبت را فراموش نکرده و براین باور باشند که مدیریت علمی بحران ها می تواند از وارد
آمدن بسیاری از صدمات به جامعه جلوگیری کرده و موجبات ارتقاء سالمت شهروندان را فراهم آورد .
از آنجا که کشور ما همواره یکی از کشورهای حادثه خیز می باشد و خواه یا ناخواه در شرایط بحران قرار می گیرد مدیرانی
الزم دارد که دارای ویژگی های مدیریت بحران باشند که اهم این ویژگیها عبارتند از  :پیش بینی  ،پیشگیری و کنترل و
هدایت بحران .
واژههای كليدی :مدیریت بحران  ،پیش بینی  ،پیشگیری  ،هدایت وکنترل

مقدمه
امروزه مدیریت بحران برای تضمین ثبات و موفقیت مستمر یک سازمان ضروری است  .اساسا سازمان هایی هستند که همیشه
در معرض بحران قرار می گیرند  ،پس باید آمادگی برای رویارویی با این شرایط را داشته باشند .
تنها چیزی که امروزه برای مدیران مسلم شده  ،این است که باید برای عدم اطمینان آمادگی داشته باشند  .بحران ها رویداد
هایی هستند که می توانند باعث خدشه دار کردن مدیریت سازمان شوند  ،چون در شناسایی بحران کوتاهی کردند و هیچ برنامه
ریزی برای آن ندارند بنابراین هنگام بحران دچار گرفتاری شدید خواهند شد  .بدیهی است که مدیران نمی توانند در برابر همه نوع
بحران آمادگی داشته باشند  .با این حال اگر آن ها به مدیریت بحران به عنوان یک بخش جدا نشدنی از مسئولیت مدیریت
استراتژیک خود معتقد باشند احتمال اینکه سازمان هایشان گرفتار بحران شود تا حد زیادی کاهش می یابد [1] .

تعریف عملياتی مدیریت بحران
تعریف مدیریت
تعاریف متعددی ازمدیریت بیان شده است  ،فالت معتقد است مدیریت هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران است  .گروهی دیگر از
صاحب نظران مدیریت را انجام وظایفی چون برنامه ریزی  ،سازمان دهی و هماهنگی بیان کرده اند و بعضی دیگر هم مدیریت را
علم و هنر متشکل از تصمیم گیری و هماهنگ کردن رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با
حداکثر کارایی تعریف می کنند .
وکاست ورزنزویگ هم مدیریت را حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود انسانی و مادی در جهت هدف های خاص تعریف نمودند.
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بحران
بحران ایجاد فشار روانی  ،اجتماعی و ویژه ای است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های
اجتماعی می شود  .و همچنین آسیب های جانی و مالی تهدید ها  ،خطر ها و نیاز های تازه ای را به وجود می آورد[3] .
حال با توجه به تعاریف مدیریت و بحران که ذکر شد  ،مدیریت بحران را اینگونه می توان تعریف کرد :
حادثه ای که به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و مشقتی را به جامعه
انسانی به گونه ای تحمیل می نماید که جهت برطرف کردن آن نیاز به تدابیر ویژه و اقدامات اساسی و فوق العاده باشد [4] .

بحران و شرایط بحران
هنگامی که در یک سازمان روال معمول و متداول و پیش بینی شده جریان کار  ،فعالیت  ،زندگی  ،ارتباطات  ،تامین نیاز های

عمومی  ،سالمت  ،محیط زیست به یکباره تغییر می کند در این حالت شرایط بحرانی بروز کرده است شاید به نظر غیر عادی به
نظر برسد اما واقعیت این است که برنامه ریزی و مدیریت نا صحیح بحران مرتبا دامنه خسارات را گسترده و میزان خسارت را
افزای ش می دهد به همین دلیل است که اکنون برنامه ریزی و مدیریت بحران تا این اندازه اهمیت یافته است  .برنامه ریزی ،به کار
مدیر و غیر مدیر جهت می ده د و توجه آنان را بر اهداف از پیش تعیین شده متمرکز می سازد  .وقتی که همه بدانند کجا می روند
 ،برای رسیدن به مقصد هریک چه کمکی باید بکنند هماهنگی و همکاری جمعی بیشتری به وجود می آید و راه را برای رسیدن به
شرایط مطلوب هموار می نماید  .برنامه ریزی موجب می شود فعالیت های تکراری و بیثمر و بیراهه کاهش یابد و در واقع برنامه
ریزی دقیق و آگاهانه بحران های احتمالی را پیشگیری می کند و عملیات های سازمان یافته را پیش نگری می نماید  .عمل نظارت
و کنترل اوضاع را تسهیل می کند در واقع مدیریت بحران هم دقیقا به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور به روالی
قابل کنترل  ،انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است  .پس می بینیم که رابطه تنگا تنگ و الینفک بین
برنامه ریزی  ،پیشنگری و مدیریت بحران وجود دارد  .براین باور هستیم که مدیریت بحران از سه بخش تشکیل شده است که
بسیار به هم مرتبط و وابسته هستند  .نخست پيش بينی  /پيش گيری  ،دوم برنامه ریزی  /آموزش و سوم هدایت  /كنترل
.

مدیریت بحران

پیش بینی  /پیش گیری

برنامه ریزی  /آموزش

هدایت  /کنترل

موقعی که بحران رخ می دهد کار زیادی جز هدایت و کنترل نمی توان انجام داد و مهمترین اقدامات در این زمان اتخاذ تصمیم
های صحیح است  .این تصمیم های صحیح از کجا و از کدام اطالعات گرفته می شود ؟ از دیدگاه مدیریت برای اتخاذ تصمیم
صحیح  ،به داده ها  ،اطالعات و امکان پردازش و تحلیل آن ها نیاز داریم  .منابع اصلی مورد نیاز همه این موارد باید قبل از بروز
بحران در اختیار مدیر قرار گیرد و اگر در دو مرحله قبلی یعنی پیش بینی  /پیشگیری و برنامه ریزی  /آموزش اقدامات الزم انجام
نگیرد شاهد بروز بحران جدیدی در دل بحران ر خ داده خواهیم بود که پی در پی با تصمیم های عجوالنه و نسنجیده نه تنها بر
وخامت اوضاع می افزاید بلکه بحران های جدیدی می آفریند که حتی قابل شناسایی نیستند  .فقط عوارض ناشی از آن ها به دنبال
هم در کنترل بحران اصلی خلل ایجاد می کند ]5[ .

ویژگی های بحران
.1
.2
.3
.4
.5

بحران عموما غیر قابل پیش بینی است.
بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیاز مند کمک نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمک می
باشند
ماهیت و آثار طوالنی و استهالکی دارند .
در وضعیت بحران معموال تصمیم گیری تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان
ناقص است .
زمان موجود برای پاسخ دهی و پیش از انتقال تصمیم را محدود می کند .

 .6محدودیت و فشردگی زمان  ،غافلگیری  ،استرس و مخدوش شدن

اطالعات][ 6

 .7ویژگی های مدیریت بحران
 .1مشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمادگی  ،مقابله با بحران و امداد رسانی کاهش اثرات بالیای طبیعی و بحران ،
بازسازی و عادی سازی تشویق و ترغیب می کند .
 .2به نیاز آسیب دیدگان واقف می شود .
 .3به توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی اهمیت می دهد .
 .4با توجه دلسوزانه به نیاز های کار کنان خودبه بهره وری دست می یابد .
 .5فلسفه ای را که بیشتر بر پایه ارزش های رهبرانشان و مردم استوار است به کارمی بندد
 .6به کاری که در باره آن بهترین اطالعات و آگاهی دارد دست می زند .
 .7سازمانی ساده و شمار اندکی کارمند ستادی دارد .
 .8به تناسب و اقتضا کار ها را به گونه ای نا متمرکز انجام می دهد .
 .9آداب و سنتی اجتماعی  ،فرهنگی و محلی را محترم می شمارد .
حال با توجه به تعاریف مدیریت بحران  ،وبر شمردن ویِژگی های بحران و مدیریت بحران ،یک مدیر بحران باید چه ویژگی هایی
داشته باشد و چه وظایفی را دنبال نماید تا بتواند آنچه را که در ذهن می پروراند و ایده های خارق العاده را در جلسات ستادی در
قالب حرف بیان نموده است در مرحله عمل چگونه به نمایش بگذارد که کمترین خسارت و بهترین فرآیند انجام کار راداشته باشد
که مسلما مدیر بحران خود باید دارای پارامتر های خاصی باشد .

وظایف و ویژگی های مدیر بحران
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آمادگی کامل برای هرگونه پیشآمد .
پی ریزی دفاتر ملی  ،منطقه ای و هماهنگ سازی آن ها به نحوی که از دوباره کاری پرهیز شود .
تهیه بانک اطالعاتی روزآمد برای استفاده هرچه بهتراز آن
استفاده از سیستم هشدار دهنده خطر ،گر چه مستلزم هزینه باالیی است .
تفکیک وظایف واحد های امداد رسانی و انجام رزمایش ها و مانور های عملیاتی ساالنه
ایمن سازی شبکه ها و شریان های حیاتی که شامل آب  ،برق  ،سوخت  ،ارتباطات جاده ای  ،مخابراتی  ،برج کنترل ،
کنترل فرود گاه ها و سد ها و  ...می شود  .از آنجا که شرایط شهر ها و کالن شهر ها پس از بحران نابسامان است در
کوتاه ترین زمان نمی توان به ترمیم این شبکه ها پرداخت  .این کار  ،خود خسارات زیادی را به بار می آورد و از سرعت

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

عمل امداد می کاهد .
تقویت بیمه در مناطق حادثه خیز حتی به صورت اجباری می تواند ابعاد بحران را کاهش دهد ،چرا که با توجه به ابعاد
حادثه پرداخت خسارت خود عامل بزرگی در رفع بحران است .
آگاهی افکار عمومی یکی دیگر از وظایف مدیر بحران است تا وقتی مردم قدم در این راه نگدارند تالش سازمان بی فایده
است .
شناسایی انواع بحران ها ،ارزیابی  ،ریسک و اولویت بندی آن ها
تعیین ارتباطات بحرانی
تعیین راهبرد های برخورد با رسانه ها
تشکیل گروه مدیریت بحران و تهیه برنامه مدیریت بحران
پیش بینی و پیشگیری در وقوع بحران
تعیین روش های مداخله در بحران
تعیین روش های سالم سازی
برنامه ریزی ،سازمان دهی و کوشش در جهت استفاده بهینه از منابع

مراحل كنترل بحران
مدیریت بحران فرآیندی است برای پیشگیری از بحران و یا به حداقل رساندن اثرات آن به هنگام وقوع ،برای انجام این فرایند
باید بدترین وضعیت ها را برنامه ریزی و سپس روش هایی را برای اداره و حل ان جستجو کرد  .مدیریت بحران را برنامه ریزی
برای کنترل بحران معرفی کردیم در این صورت  4مرحله را به منظور برنامه ریزی برای کنترل بحران در سطح مدیریت
شهری می توان نام برد .
 .1باید پدیده های ناگوار مانند احتمال وقوع سیل و زلزله را پیش بینی کرد و مطالعات مختلفی از نوع اقلیم و بررسی نقاط
بحران خیز و آسیب پذیر را انجام شود .
 .2در ممیزی بحران از رو ش های منظمی برای یافتن نقاط بحران خیز و آسیب پذیر استفاده می شود  .سپس باید برنامه
های اقتضایی با توجه به شهر تحت سرپرستی خود تنظیم نماید  .برنامه های اقتضایی باید به گونه ای تنظیم شوند تا
حتی المقدور عالئم هشدار دهنده حوادث و سوانح را مشخص کند و اقداماتی برای خنثی سازی یا تعدیل وضعیت بحرانی
طراحی کرده و نتایج مورد انتظار از هر اقدام را پیش بینی کند  .در تنظیم برنامه های اقتضایی باید کامال به جزئیات امور
توجه شود  .حد اقل سالی یکبار باید برنامه های اقتضایی مواجهه با بحران بروز شوند .
 .3پس از آن باید تیم مهای مدیریت بحران در آن منطقه تشکیل و آموزش داده شود و سازماندهی گردد  ،خصوصا در کالن
شهر ها  .اگر تمام این مراحل انجام شود ولی سازماندهی درست انجام نگیرد کیفیت فرایند مدیریت بحران از بین خواهد
رفت .
 .4سر انجام باید برای تکمیل برنامه ها آنها را به صورت آزمایشی و تمرین عملی به صورت مانور به اجرا در آورد  .البته
مدیریت عالی باید از اینگونه مانور ها و تمرین ها و رزمایش ها حمایت نماید تا انگیزه افراد برای ایفای نقش های خود
افزایش یابد  .همانطور که خاطر نشان نمودیم از ایده تا عمل مطلوب و شایسته فرسنگ ها راه و کار است .

مراحل برنامه ریزی كنترل بحران

پیش بینی وقوع بحران

تنظیم برنامه اقتضایی

تشکیل تیم مدیریت بحران و آموزش

اجرای تمرین عملی و آزمایشی به صورت دوره ای

نتيجهگيری
بر اساس آمار های جهانی که در  10سال اخیر منتشر شده است کشور ما همواره بین پنجمین تا دهمین کشور حادثه خیز
دنیا قرار داشته است بر اساس گزارش های منتشر شده در دو دهه گذشته نزدیک به  10درصد کل جمعیت ایران به نحوی بر اثر
حواد ث و بالیای طبیعی کشته شده اند  ،خسارت دیده و یا آسیب دیده اند و از بین  40نوع حادثه شناخته شده در سطح جهان
متاسفانه  31نوع آن در ایران احتمال وقوع دارد و مشخصا سه سانحه سیل  ،زلزله و خشکسالی بیشتر از سایر بالیا برای کشور ما
خسارت بار بوده است  ]7[ .حال با توجه به این شرایط خاص کشورمان حساسیت وظایف سنگین مدیریت بحران مشهود می گردد
و در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها مدیران بحران چند اصل را مورد توجه قرار دهند :
 .1پیش گیری و کاهش اثرات  ،کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بالیا که این اصل به چند روش قابل کنترل است .
الف  .نظارت بر ساخت و سازها و رعایت اصول مهندسی مندرج در آیین نامه های وزارت مسکن و شهر سازی
ب .نظارت بر ایجاد شهرک های جدید بر اساس طرح تفضیلی شهر ها
ج  .عدم احداث سازه ها بر روی گسل ها و مناطق آسیب پذیر
د  .توجه به زیر ساخت ها و منابع استراتژیک قبل وقوع حادثه و بحران
 .2آمادگی  ،برنامه ریزی همراه با پژوهش و اطالعات صحیح
 .3آموزش نیروی انسانی و آماده داشتن نیروهای مجرب و کار آزموده
 .4برگزاری مانور های سراسری در سطح شهر ها و اعزام نیرو های آموزش دیده در سطح مدارس جهت آموزش مهترین و
آسیب پذیر ترین قشر جامعه یعنی دانش آموزان و همچنین آموزش توسط تراکت و بروشور در سطح معابر عمومی

 .5ساخت پناهگاه های امن و سوله های مخصوص نگهداری غذا و مایحتاج ضروری مردم و استفاده آن در هنگام وقوع حادثه
و بحران
 .6مقابله  :تشکیل سامانه فرماندهی حادثه  ،ارائه خدمات اضطراری بالفاصله بعد از وقوع بحران توسط نیرو های آموزش
دیده و هالل احمر ف نیروی انتظامی  ،بسیج و سپاه
 .7بازسازی و بازگرداندن منطقه بحران زده به حالت عادی  ،البته نه لزوما به حالت پیش از بحران بلکه کنترل بحران .
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