
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


   

 

 

 

 

 بحران و راهکارهای مدیریتی آن

 

 

 

 محمدرضا محمدشفیعی
 فوق دکترای شیمی آلی محیط زیست و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

 
Dr_shafiee@yahoo.com 

 

 امیرحسین محمدشفیعی
 دانش آموز کالج بلربیس شهر برایتون کشور انگلستان

Amirshafiee1998@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده 

باشد، باید برای کنترل های طبیعی و غیرطبیعی مواجه میاز آنجایی که انسان همیشه با بحران

-ها انتظار میهایی که از هر یک از این بحرانها به دنبال ارائه راه حلی بود که آسیباین بحران

های ژگیدلیل وجود ویکشور ایران در طول تاریخ به رود را کنترل نمود و یا به حداقل رساند.

خصوص واقع شدن در منطقه سوق الجیشی خاورمیانه جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی به

تبع آن خسارات مالی و جانی های طبیعی و غیرطبیعی زیادی قرار گرفته و بههمواره در معرض بحران

جه به جایگاه مدیریت باتوجه به این امر لزوم تو زیادی نیز از این راه به کشور تحمیل شده است.

توان از نظر ماهیت، از نظر منشا، از نظر بحران از اهمیت واالیی برخوردار است. بحران را می

مدیریت بحران علمی است که با هدف کاهش شیوه بروز و از نظر پایداری تقسیم بندی کرد. 

ا بررسی مطالعاتی احتمال وقوع بحران و صدمات ناشی از آن طراحی گردیده است. در این مقاله ب

های اخیر در این رابطه صورت گرفته است به بررسی بحران، سطوح آن و مدیریت که در سال

 بحران پرداخته شده است.

 

 بحران، بحران طبیعی، بحران غیرطبیعی، مدیریت بحرانواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

های جانی و مالی دست به گریبان بوده و از این بابت آسیب ها و بالیاانسان از آغاز آفرینش تاکنون، همواره با انواع آسیب   

ها و حوادث گوناگون در امان بوده توان نام برد که از بحرانفراوانی به آن وارد شده است. هیچ جایی از این کره خاکی را نمی

های ناشی از تا بتوانند آسیب هایی بوده و هستند،حلهمین دلیل جوامع مختلف پیوسته به دنبال کشف و ابداع راهباشد. به

ها را مدیریت نمایند. کشور ایران در ای کنترل نموده یا به حداقل رسانند و در واقع حوادث و بحرانگونهحوادث غیرمترقبه را به

خصوص واقع شدن در منطقه سوق های جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و سیاسی بهدلیل وجود ویژگیطول تاریخ به

های طبیعی و غیرطبیعی زیادی قرار گرفته و به تبع آن خسارات مالی و جانی جیشی خاورمیانه همواره در معرض بحرانال

کشور  01دهند که کشور ایران از نظر بالیای طبیعی یکی از زیادی نیز از این راه به کشور تحمیل شده است. آمارها نشان می

درصد جمعیت کشور در معرض  01افتد. نوع آن در ایران اتفاق می 10ای طبیعی نوع بالی 01بالخیز دنیاست. ضمن آنکه از 

خطرات ناشی از حوادث طبیعی است و با این حجم حوادث، کشور ایران از نظر آمار وقوع حوادث طبیعی در دنیا در مقام ششم 

 (.0111حسین عباسی، )االیی برخوردار استاز اهمیت و گیرد. باتوجه به این امر، لزوم توجه به جایگاه مدیریت بحرانقرار می

 

 تاریخچه

ایده شکل گیری مدیریت بحران اولین بار توسط رابرت مک فامار و در زمانی که احتمال وقوع درگیری موشکی بین آمریکا و    

رفته شد. در مدیریت بحران به مفهوم امروزی عمال به کار گ 0091کوبا وجود داشت، مطرح شد و بدین ترتیب از اواخر دهه 

ث ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حواد 0111آغاز گردید اما رسما از سال  0101ایران باوجود آنکه اولین اقدام در سال 

 (.0111) حسین عباسی، طبیعی و غیرمترقبه تشکیل شد

 

 بحران

وجود آید و سختی و مشقتی رت فزاینده بهصوطور ناگهانی یا بهی بشر، بهوسیلهطور طبیعی یا بهبحران رویدادی است که به   

باشد. بحران کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق العاده میرا به جامعه انسانی تحمیل می

ی هافرایندی است که در نتیجه یکسری عوامل طبیعی و غیر طبیعی شامل: زلزله، آتشفشان، زمین لغزش، طوفان، آتش سوزی

های مهیب، نشت گاز، ناکارآمدهای فناوری، هجوم حمالت احتمالی یا واقعی یا چیزی شبیه جنگ، ناکارآمدها یا عدم کاربری

های واگیر و ... که سبب به خطر افتادن جان انسانها یا آسیب پذیری، بیماری، فاجعه یا به خدمات اورژانس پزشکی، بیماری

تواند رسیدگی شود و های مربوط به بحران نمیملی و مردمی شده و فقط از طریق سرویسخطر افتادن امنیت جوامع یا اموال 

فر ) سواد کوهیباشدزمینه همکاری نمایند می هایی که در اینگویی جدی یا هماهنگی از طرف سایر ارگاننیازمند به یک پاسخ

 (.0101و ذکائی فاتح، 

 بحران منتج از سه عنصر است:

 تهدید یا فرصت .0

 زمان محدود .1

 (.0101فر و ذکائی فاتح، سوادکوهی)میزان فشار وارده .1
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 انواع بحران

توان از نظر ماهیت) طبیعی، غیرطبیعی یا انسان ساخت(، از نظر منشا) خارجی و داخلی(، از نظر شیوه بروز) بحران را می   

 کرد. دار( تقسیم بندیناگهانی و تدریجی( از نظر پایداری) گذرا و ادامه

های واگیردار فشان، سونامی، بهمن، طوفان، سیل و اپیدمی بیماریهای ناگهانی: زمین لرزه، زمین لغزش، آتشالف( بحران

 مانند: اپیدمی آنفوالنزا.

 های مزمنهای تدریجی: خشکسالی، قحطی و بیماریب( بحران

 قسیم نمود.توان به دو بخش عمدی یا غیرعمدی تهای انسان ساخت را میج( بحران

 کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش(.)های ناشی از تهدیدات نوینراند( بح

ها را بر اساس سه عامل تهدید، زمان تصمیم گیری و غافل گیری به هشت دسته زیر تقسیم در یک تقسیم بندی دیگر بحران

 شوند:می

 های شدیدبحران .0

 های نوظهوربحران .1

 بحران کند .1

 ایهای ویژهنبحرا .0

 های انعکاسیبحران .5

 ایهای برنامهبحران .6

 های عادیبحران .9

 های اداریبحران .1

 توانند دارای آثار و عواقب زیر باشند:ها از هر نوعی که باشند میاما بحران

 ها) فوت؛ آسیب دیدگی(لفات جانی انسانت -

محصوالت کشاورزی، خسارت به تاسیسات زیربنایی و  های مالی اقتصادی) از دست دادن دارایی، نابودیخسارت -

 های دولتی(سیستم

 های زیست محیطی) خسارت به محیط، نابودی درختان و فضای سبز، آلودگی(خسارت -

 کرامتی و همکاران(.)اطفی و اجتماعی بازماندگان( آثار روحی و روانی) وضعیت ع -
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 لزوم آمادگی دفاعی

کشور دارای تمدن دیرینه جهان قرار دارد. این سرزمین  6ساله و در زمره  1111ریخی بیش از ایران کشوری کهن با سابقه تا   

کهن از دیرباز در معرض حوادث و رخدادهای بزرگی قرار گرفته است که بعضا مخاطرات عظیمی را به دنبال داشته است. در 

الب دو گروه تهدیدات طبیعی و تهدیدات توان مجموعه مخاطرات و تهدیدات متصور را در قیک تقسیم بندی کلی می

ای از تهدیدات طبیعی دلیل وسعت و موقعیت جغرافیایی خود همواره با قسمت عمدهغیرطبیعی طبقه بندی نمود. کشور ما به

-ها و برنامههای اجرائی مسئول در این حوزه سالیان متمادی است که طرحرو دستگاهصورت جدی مواجه بوده است. از اینبه

 (.0100)وکیلی و همکاران، نمایندهای ناشی از این نوع حوادث ارائه و پیگیری میهای خود را در جهت مهار و کاهش خسارت

 

 سطوح بحران

 ها نیستند.های محلی قادر به پاسخگویی مناسب به آنهایی که منابع و سازمان: بحران0سطح  

 ای نیاز است.ی مشترک منطقههاها به کمکهایی که برای کنترل آن: بحران1سطح 

-های مالی را میای است و کمکهایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروهای محلی و منطقه. بحران1سطح 

 طلبد.

-های بین المللی را میمکهایی که پاسخگویی به آن فراتر از توان پاسخگویی نیروها در سطح ملی است و ک. بحران0سطح 

 یته پدافند غیر عامل وزارت آموزش و پرورش(.کم)طلبد

 

 

 تعریف مدیریت بحران

ها در ها و تجزیه و تحلیل آنوسیله مشاهده سیستماتیک بحرانمدیریت بحران یک علم کاربردی است که بهمنابع    

ت بروز آن در خصوص کاهش ها پیشگیری نمود و یا در صورها بتوان از بروز بحرانوسیله آنجستجوی یافتن ابزاری است که به

ریزی، سازماندهی، اثرات آن، آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع اقدام نماید. مدیریت بحران، علم و هنر برنامه

کند، خطرات ناشی گیری از ابزارهای در اختیار، تالش میصورت یکپارچه، جامع و هماهنگ است که با بهرههدایت و رهبری به

مدیریت بحران علم  .(0101فر و ذکائی فاتح، )سوادکوهیمراحل مختلف بحران کنترل نمایدهای مختلف را براساس اناز بحر

های گوناگونی داشته باشد. در مدیریت بحران، خطرات بالقوه تواند شکلنوینی است که در سطح کشوری، استانی و شهری می

های موجود و های کارشناسانه بین منابع و تواناییریزیشود که با برنامهمی و منابع موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و کوشش

همچنین خطرات احتمالی، موازنه برقرار شود تا با استفاده از منابع موجود بتوان بحران را کنترل نمود. بحران از هر نوع که 

ها عواقبی به ت، بزرگی و شدت متفاوتند اما تمامی آنها از لحاظ ماهیای بر جامعه خواهد داشت. بحرانباشد، آثار قابل مالحظه

-های درگیر را مختل سازند. مدیریت یک بحران کار دشواری بوده و میهای عملکردی سازمانتوانند تواناییآورند که میبار می

ون خواهد ماند و همواره تواند بسیار مایوس کننده باشد. اما بزرگترین اشتباه این است که تصور کنید جامعه ما از بحران مص
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ها های دیگر نیست، ولی با این وجود، تشابهات قابل توجهی بین آنباید به خاطر داشت که هیچ بحرانی دقیقا مشابه بحران

تخفیف اثرات سوء آن خواهد  وجود دارد که کشف و درک این تشابهات، کلیدی جهت برنامه ریزی برای مقابله با بحران و

بینی و پیشگیری از وقوع بحران مرتبط بوده و قبل از وقوع . قسمتی از مدیریت بحران به پیش(0111ان،بود)گرکز و همکار

شود. مدیریت بحران نظامی پویا است که با ها مربوط میهای جاری و حل و فصل آنرویداد مطرح است. قسمتی دیگر به بحران

مربوط به آن و همچنین بازگرداندن سیستم به وضعیت عادی  هدف کاهش احتمال وقوع بحران و کمیته سازی آثار و صدمات

و معمولی طراحی شده است. در زمینه مدیریت بحران با توجه به تعاریف متفاوتی که از آن ارائه شده، آنچه که در میان 

ستفاده از بهترین بسیاری از اندیشمندان روی آن اجماع وجود دارد، وظیفه مدیریت بحران، کنترل بحران در زمان کوتاه با ا

ها و ... است. در یک جمع بندی کلی، مدیریت بحران ناظر بر پنج مقوله؛ سازمان دهی، ارتباطات، تصمیم گیری، اصول و روش

 (.0110)حبیب زاده ملکی و جوادیان، شناخت عوامل بحران و طراحی استوار است

 

 ضرورت مدیریت بحران

وسیله یک بریم که اجزای آن بهکت است. در یک جامعه جهانی به سر میجهان به سوی تشکیل دهکده جهانی در حر   

شود، یا زمانی که در اند. هنگامی که نفت کشی غول پیکر در آالسکا دچار سانحه میسیستم بسیار پیچیده به هم مرتبط شده

کند، در همان لحظه سقوط می« ندالنگ ایل»کند و یا آنگاه که یک فروند هواپیما در ای در هند، گاز سمی نشت میکارخانه

رسند. پس از چند دقیقه مردم در سراسر شوند و خبرها با سرعت نور به همه جا میمردم دنیا از این خبرهای ناگوار آگاه می

زم ها و خبرهای دقیق و توضیحات الها و مردم بی صبرانه در انتظار شنیدن واقعیتشوند. رسانهدنیا از این رویدادها آگاه می

کنند. برای هستند. مسئولیت این اقدام، بر عهده کسانی است که عملیات اثربخش مدیریت بحران را برنامه ریزی و اجرا می

ها در مقابل تهدیدات و وقایع ناگوار، وجود مدیریت ها، از بین نرفتن روابط و مصون ماندن سازمانجلوگیری از شدت بحران

های غیرانتفاعی، اعتبار ها مشتریان خود را و سازمانوع بحران در بخش خصوصی، شرکتبحران ضروری است. ممکن است با وق

 معمارزاده و سرفرازی(.)شوندای فراوان میتحمل دردسرهها مو اعضای خود را از دست بدهند. همچنین دولت

 

 اهداف کلی مدیریت بحران

قل رساندن خسارات ناشی از آن است. در نهادهای غیربازرگانی های مقابله با بحران و به حداهدف کلی، بهینه سازی فعالیت   

های خدمات رسانی که مسئولیت سود کلی بازرگانی را ندارند، ها و همچنین در واحدهای تجاری نظیر شرکتمانند استانداری

-مدیریت بحران نیز بهبود بهرهها دست یابند. در هایی دارند و باید بکوشند تا با به کاربردن کمترین منابع، به آنمدیران هدف

گیریم که در ای برخوردار است. در ابتدا مدیریت زمان را در نظر میوری باتوجه به اهمیت حیاتی عملیاتی آن، از ضرورت ویژه

. ها را جهت نیل به اهداف افزایش دهدها و فعالیتها و مدت پروژه را کاهش و تعداد و کیفیت پروژهآن مدیر موظف است هزینه

به عبارت دیگر زمان شروع واکنش و امدادرسانی، هزینه عملیات برای امدادرسانی باید کاهش یابد. از طرف دیگر حجم عملیات 

آمادگی، امدادرسانی و بازسازی، کیفیت عملیات آمادگی، امدادرسانی و بازسازی، سطح آمادگی مقابله با بحران و حجم اقدامات 

 )معمارزاده و سرفرازی(.ایش یابدو عادی سازی باید افزبازسازی 
 

 های مدیریت بحرانویژگی
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 توان چنین شرح داد:های مدیریت بحران را میویژگی   

مشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمادگی، مقابله با بحران و امدادرسانی، کاهش آثار بالیای طبیعی، بحران، بازسازی و  .0

موقع روابط عمومی یکی از عوامل مؤثر در فرایند تشویق و جا اطالع رسانی بهنماید. در اینعادی سازی را تشویق و ترغیب می

 شود.ترل فرایند بحران در هر شرایطی محسوب میترغیب مخاطبان برای کمک به کن

 شود.به نیاز آسیب دیدگان واقف می .1

 دهد.به توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی اهمیت می .1

 یابد.بری دست میباتوجه دلسوزانه به نیازهای کارکنان خود، به بهره .0

 (.0110)حبیب زاده ملکی و جوادیان،بندددم استوار است به کار مین و مرشاهای رهبرانای را که بیشتر بر پایه ارزشفلسفه .5

 

 های موجود در مدیریت بحراندیدگاه

 شویم:در بررسی مدیریت بحران، با دو دیدگاه کامال متفاوت در برخورد با بحران و مصائب جمعی روبرو می   

 

 دیدگاه سنتی

نگرد؛ آن هم پس از وقوع هر صورت موردی میامداد و نجات و کمک رسانی، به در این دیدگاه مدیریت بحران تنها به مساله   

شود. مسلما در این نوع اصلی مدیریت بحران بعد از وقوع حادثه آغاز می مصیبت خاص بدان توجه دارد. به این معنی که کار

ریع با حادثه، قبال پیش بینی و به نگرش چون نوع واقعه، نوع تجهیزات، نوع سازماندهی و آموزش خاص برای مواجه شدن س

های انسانی و مادی های ارسالی، صدمات و خسارتهای امداد و نجات و کمکموقع اجرا نشده، بنابراین تا لحظه رسیدن گروه

-یهای امداد، منفعالنه له انتظار وقوع بالیای همگانی مشود. در دیدگاه سنتی، سازمانزیادی به جامعه آسیب دیده، وارد می

های حمایتی و ذخیره سازی مایحتاج ضروری آسیب دیدگاه و دریافت اعانه و کمک-نشینند و جز تمهیدات اولیه امدادی

-اندیشند. در دیدگاه سنتی، بعد از حادث شدن سانحه، همه چیز به فراموشی سپرده میداوطلبانه مردم، به چیز دیگری نمی

های ند. اساسا این خاصیت مصائب جمعی است که ناگهان توجه همه گروهنشینشود و باز هم به انتظار مصیبت بعدی می

-کند لیکن به علت منفی بودن و مصیبت بار بودن تجربه، جامعه بهاجتماعی داخلی و سایر جوامع خارجی را به خود جلب می

)مرکز شودمسئول نیز می هایر سازمانپردازد و چنین امری حتی گریبانگعنوان مکانیسمی دفاعی به فراموش کردن آن می

 (.مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

 دیدگاه نوین

های جدید های فنی به ویژه دستاوردهای مدیریت و سبکهای علمی و پیشرفتگیری از کلیه نظریهنگرش جدید با بهره   

یزی، هدایت و پشتیبانی، موضوع غافلگیری و عدم آمادگی در شرایط بحرانی را منتفی کرده و طرح ریزی، سازماندهی، برنامه ر

های رود. در این دیدگاه، موضوع امداد و کمک رسانی تنها یکی از بخشقبل از وقوع هر بحرانی، با آمادگی به مقابله با آن می

تظار کشیدن، خود را از هر جهت برای پیشگیری و برخورد جای اندهد و بهچرخه مراحل مختلف مدیریت بحران را تشکیل می
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عالج واقعه را قبل از » و « پیشگیری مقدم بر درمان است» توان گفت از این منظر،کند. به عبارتی میمؤثر با بحران، آماده می

های طبیعی و قیق پدیدهدر دیدگاه نوین سعی بر این است تا با کمک گرفتن از تجربیات گذشته و شناخت د«. وقوع باید کرد

های ناشی از محیطی، نسبت به پیش بینی و پیشگیری حوادث غیرمترقبه و جلوگیری از غافلگیری اقدام کرد تا بتوان خسارت

ها را به حداقل ممکن کاهش داد. از اینرو چرخه مدیریت بحران از دوران قبل از وقوع حادثه شروع و تا به مرحله عادی آن

)مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد یابدادامه می سازی و بازسازی

 دانشگاهی(.

مرحله است که این  6اند. در این چرخه مدیریت بحران دارای صاحب نظران چرخه کاملی برای مدیریت بحران تعریف کرده

 ترتیب عبارتند از:مراحل به

 تحلیل آسیب پذیری( -تحلیل مخاطرات -پذیری شامل) بررسی تاریخچه بحران. مرحله تحلیل خطر 0

 مرحله پیشگیری و کاهش اثرات مخرب بالیا .1

 مرحله آمادگی .1

 . مرحله پیش بینی و هشدار اولیه0

 . مرحله پاسخگویی5

 . مرحله بازیابی6

)کمیته ششم در مرحله وقوع قرار دارند وع و مرحلهچهار مرحله نخست در مرحله قبل از وقوع، مرحله پنجم در مرحله هنگام وق

 پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش(.
 

 مهمترین اصول مدیریت بحران

دهد که تحقق آن ها و موفقیت در برابر آن، مرکز ثقل مدیریت بحران را تشکیل میاثر بخشی واکنش در برابر ناآرامی   

های آن در مواجهه با بحران است. تصمیم گیری در کنار برنامه ریزی، ها و اولویتتمستلزم برنامه ریزی، شناخت اصول و سیاس

سرعت صورت گیرد. در نتیجه، وجه دیگر مدیریت مؤثر است که با وجود شرایط متنوع و بعضا غیرقابل پیش بینی، باید به

رت خواهد گرفت. لذا تصمیم گیری زمانی روش غیرمتمرکز صوبدیهی است که در بسیاری از موارد، هدایت در صحنه بحران به

به دور از لغزش خواهد بود که در چهارچوب اصول حاکم بر مدیریت بحران اتخاذ شود. در نتیجه، برنامه ریزی و تصمیم گیری 

ه اصل محدودیت هدف، اصل مهار ابزار در نیل ب» شود:و اجرای تصمیمات با توجه به این اصول ضروری است که بدان اشاره می

 «.هدف، اصل نیاز به اطالعات، اصل برنامه ریزی در شرایط اضطراری، اصل ارتباط، اصل مشروعیت
های اطالعاتی و مدیریت بحران مستلزم طراحی و کارآمدسازی ساختارهای ستادی و عملیاتی مقابله با بحران، ارتقای مهارت

های گیری از ظرفیته سازی رویکرد مدیریت پیش رویدادی و بهرهعملیاتی مدیران بحران، استفاده از ابزار و فنون نوین، نهادین

 (.0101های مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی،)مرکز پژوهشهای اجتماعی در مواجهه و کنترل بحران استمردمی و سرمایه
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 زا برای دنیای تکنولوژیکهای خورشیدی مخاطراتی بحرانطوفان

ها و غیره هستیم، سوزیها، تصادفات، انفجارات، آتشفشانمینی مانند سیل و زلزله، آتشهای زاگرچه ما هنوز درگیر بحران   

تر افزوده شده است و آن کنند یکی دیگر هم به شکل جدیاز اوایل قرن بیست و یکم بر فهرست مخاطراتی که ما را نگران می

تخیلی و نوعی سرگرمی -های علمیداستان های خورشیدی بیشتر موضوعهای خورشیدی هستند. در گذشته طوفانطوفان

های خورشیدی که اثرات مختلف آن طی علمی برای عالقمندان به مطالعات نجومی و فضایی بودند، ولی اکنون وقوع طوفان

همین های تکنولوژیک بزرگی برای ساکنان زمین شوند. بهساز بحرانتوانند زمینهرسند میدقایق و ساعاتی به کره زمین می

-لیل کشورها بخصوص کشورهای صنعتی و پیشرفته این مخاطره را به لیست مخاطراتی که باید مدیریت شوند افزوده و بهد

توانند خطوط انتقال برق، ها میهای احتمالی ناشی از آن هستند. این طوفانریزی برای مدیریت بحرانشدت در تدارک برنامه

های ی، حمل و نقل هوایی، دریایی و زمینی را تحت تاثیر قرار دهند. وقوع طوفانهای مخابراتای، سیستمهای ماهوارهسیستم

های آینده ما شاهد ها و طی ماهساله( برخوردار هستند. بنابر مشاهدات ناسا در این سال 11خورشیدی از نوعی سیکل) تقریبا 

میالدی در اوج سیکل کنونی  1100و  1101 هایشود که زمین در سالهای خورشیدی خواهیم بود و گفته میافزایش طوفان

ها به جو زمین رسیده و مشکالتی را های اخیر برخی از این طوفانهای خورشیدی قرار خواهد داشت. اگرچه در سالطوفان

د انهای خورشیدی اثرات مالیمی داشته و غالبا توسط مردم عادی احساس نشدهاند ولی تاکنون بسیاری از طوفانبوجود آورده

ها بسیار متفاوت و گسترده است. اما تاثیرات این پدیده در دنیای مدرن شدیدا وابسته به ارتباطات و مخابرات و برق و ماهواره

ای را در توانند زندگی تکنولوژیک امروزی را دچار مشکل و بحران جدی نمایند و خسارات گستردهها میطوری که این طوفانبه

 )سهامی(.به بار آورندآورند ها بوجود میساختاثر اختالالتی که در زیر
 

 مدیریت بحران در ایران

توان به قبل از انقالب و به تاریخچه تشکیل اریخچه مدیریت بحران حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه در ایران را میت   

ن مختلفی تدوین شده است. از جمله جمعیت سابق شیر و خورشید سرخ ایران نسبت داد. در این زمینه پس از انقالب نیز قوانی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اخیر میقوانین و مصوبات مربوط به مدیریت بحران در ایران در سال
اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر داشته است که برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، 

های افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتبیکاری، پیری، ازکار

 پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است.

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، به منظور مبادله اطالعات،  0191کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی که در سال 

یقات عملی و پیدا کردن راهکارهایی منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بالیای طبیعی ناشی از طوفان، سیل، مطالعه، تحق

ها و ها و رودخانههای الیه زمین، نوسانات آب دریاها و دریاچهخشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله و لغزش

ها و عضویت سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، وزارت مسئولین سازمان امثال آن، به ریاست وزیر کشور و عضویت وزرا و

کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه و ترابری، سازمان برنامه و بودجه، 

ها و مراتع، مان جنگلسازمان حفاظت محیط زیست، وزارت مسکن و شهرسازی، موسسه ژئوفیزیک، جمعیت هالل احمر، ساز

وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه، موسسه و نهاد و نیروهای انتظامی و یا نظامی که ریاست این کمیته بر حسب ضرورت مصلحت 

گردد. به موجب تبصره یک این ماده واحد، به کمیته ملی کاهش اثرات بالیای طبیعی اجازه داده شده است بداند، تشکیل می

ها، پیش آگهی و همچنین برای اعالم طالعات و تحقیقات دامنه دار بر روی بالیای طبیعی کشور، تاریخچه آنکه جهت انجام م
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)مرکز مطالعات و خدمات های فرعی به تعداد مورد نیاز شکل دهدها، کمیتهوضعیت اضطراری و نحوه مقابله با جبران خسارت

 عی جهاد دانشگاهی(.تخصصی شهری و روستایی پژوهشکده علوم انسانی و اجتما

 

 گیرینتیجه

باشد، باید برای کاهش اثرات آن قبل از ای زیاد میهای طبیعی و غیرطبیعی در هر جامعهاز آنجایی که احتمال وقوع بحران   

که هر  باشد.وقوع برنامه ریزی الزم را به عمل آورد. مدیریت بحران در سه سطح قبل از بحران، هنگام بحران و بعد از بحران می

 های قبل از وقوع بحران نیاز به سرمایهباشد. ولی برنامه ریزی و آمادگیکدام از این مراحل نیازمند فراهم آوردن شرایطی می

های بزرگی گذاریهای هنگفت ندارد. این در حالی است که برای ترمیم خسارات وارده بعد از وقوع بحران نیاز به سرمایهگذاری

های الزم را کسب کرده باشند تا موفقیت بیشتری برای ها و آمادگیها آموزشالزم است افراد برای بحران باشد. بنابراینمی

 اداره بحران وجود داشته باشد.
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