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 چکیده 

مدیریت بحران دامنه تخصصی تر از بخش های مختلف مدیریت را شامل می شود به این معنا که اداره کردن هر 

حالت عادی نیاز به علم مدیریت و دانش های تخصصی مربوط به عملکرد آن سیستم دارد و در موقعیت سیستمی در 

بحران باید ساختار سیستم بتواند به شیوه ای درست عمل نماید و این درست عمل کردن منوط به این است که 

ک ساختار پیشرفته مدیریتی بهره ببرد سیستم بر اساس رفتار و مدیریت سازمانی استانداردی فعالیت داشته باشد و از ی

تا در شرایط های خاص و بحرانی به درستی عمل کند . مدیریت بحران برای هر بخش اجتماعی یا هر نهاد و موسسه 

ای قابل تعریف است بالی طبیعی ، رکود اقتصادی ، معضالت اجتماعی ... هر کدام سبب بحران در جامعه می شوند لذا 

وب که بر گرفته از برنامه های منظم مدیریت اجتماعی است می تواند عنصر اصلی باشد که با سیستم اجتماعی مطل

 ارائه راهکارهای درست مدیریت جامعه را در شرایط های مختلف به شیوه ای صحیح اداره نماید .

 

 

 مدیریت بحران ، مدیریت پیشرفته ، فرهنگ بحران ، ستاد بحراندانش واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

علم مدیریت در هر موقعیت و فعالیتی با هر هدف و دستاوردی قوانین و راهکارهای اجرایی متفاوتی را بیان می کند مدیریت 

بحران هم برای آنکه کلی تر تحلیل شود و بتوان روش های استانداردی را ارائه داد باید بحران را یک فرآیند یا یک پدیده کلی 

معنای که تمام بخش های جامعه باید در حل بحران نقش ایفا کنند هم نقش بازدارنده و هم نقش کمک فرض کرد به این 

کننده ، بازدارنده یعنی سیستم های جامعه طوری عمل کنند که جامعه در موقعیت بحرانی قرار نگیرد نوعی پدافند و کمک 

کانات باشند تا شرایط بحرانی را به درستی هدایت و کنترل کننده یعنی بخش های جامعه در شرایط بحرانی دارای توانایی و ام

 نمایند از این نظر مدیرت بحران یک اقدام کلی و همه جانبه است که نیاز به دانش و مهارت عمومی دارد .

 بیان مساله

رای اصول و قواعدی مفاهیم تربیتی و جامعه شناسی ارائه دهنده شیوه های اداره جامعه و پرورش افراد را بیان می کنند و دا

هستند که اگر در نهادهای جامعه درست نهادینه شوند جامعه را در شرایط مطلوبی قرار می دهند شرایط مطلوب اقتصادی ، 

اجتماعی ، رفاهی ، امنیتی ... یعنی رشد فرهنگ زندگی با بهره بردن از دانش سبب ایجاد مهارت های زندگی در افراد می شود 

است برای جلوگیری از بحران های جامعه . در مسیر تحقق بخشیدن به فرهنگ برتر اجتماعی موانع و که این خود عاملی 

مشکالتی وجود دارد که به عنوان نوعی معضل یا آسیب اجتماعی جامعه را تهدید می کند بی توجهی و اقدام سازنده نداشتن 

اعی را شکل می دهد . وقتی افراد احساس امنیت نکنند ، نظام در مقابله با این آسیب ها که انواع متنوعی دارند ، بحران اجتم

جامعه تولید شغل و درآمدزایی نداشته باشد ، افراد توانایی ارتباط سالم و سازنده را نداشته باشند ، جوامع ساختارهای 

ر راستای مقابله با بحران استانداردی نداشته باشند و بسیاری موارد دیگر زمینه های ایجاد بحران شکل می گیرد لذا اقدام د

امری اساسی و مفید است که باید به درستی مدیریت شود و برای مدیریت درست نیازمند داشتن برنامه های کاربردی در همه 

 سطوح جامعه هستیم .

 طرح مساله

را در حالت کلی می اگر بخواهیم تفسیر کلی از ماهیت بحران ارائه کنیم باید نوع های مختلف بحران را بررسی کنیم بحران 

توان به دو بخش تقسیم کرد بحران ناشی از بالها و حوادث طبیعی و بحران در فرآیندهای جامعه . طبعا مدیریت کردن بخش 

های مختلف بحران هم متفاوت است اینکه چه اقدامات پدافندی و پیشگیرانه باید صورت گیرد تا از وقوع بحران در حد امکان 

الفات و خسارات به حداقل رساند . آنچه در مدیریت بحران اهمیت ویژه دارد اعمال و اقدامات پیشگیرانه جلوگیری شود و یا ت

است یعنی بسترسازی جامعه برای مقابله با بحران نوعی مدیریت پیشرفته بحران محسوب می شود و استفاده از راهکارها و 

رخورد با بحران محسوب می شود لذا برای تفهیم و ارائه راهکار دانش های تخصصی نیز در شرایط های متفاوت عملی موثر در ب

 بهتر باید موضوع کارشناسانه تجزیه و تحلیل شود .

 مدیریت پیشرفته

برای استفاده از راهکارهای مدیریتی در ساماندهی موقعیت های مختلف باید تعریف درستی از مدیریت ارائه شود همچنین 

شکلی استاندارد نهادینه و اجرا کرد مقوله مدیریت پیشرفته مطرح خواهد شد در فضای اجتماعی برای آنکه بتوان مدیریت را به 

حاضر که تکنولوژی ساختارهای ارتباطی و خدماتی را تغییر داده است تخصص همراه با علم مدیریت می تواند شیوه مدیریتی 

مکانات هوشمند برخوردار است برای ارائه خدمات ، نوینی را پیاده سازی نماید به عنوان مثال یک محیط آموزشی که از ا
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نیازمند مدیریت پیشرفته است مدیریتی که با مفاهیم ارتباط الکترونیکی و ساختار محتوا و شیوه آموزش مجازی آشنایی داشته 

می باشد .  باشد چنین مدیریتی که برای عمل نیازمند داشتن دانش در زمینه های متفاوت است تعریفی از مدیریت پیشرفته

اگر مدیریت پیشرفته را در شرایط بحران تعریف نمایم به معنای آمادگی کامل جامعه برای مقابله با شرایط اضطراری است و 

همچنین نظام های جامعه باید اقداماتی را برای پیشگیری و مقابله با شرایط خاص در فعالیتهای بخش های مختلف جامعه 

قتی ساختمان های یک شهر از استانداردهای عمرانی و شهرسازی بهره ببرند جامعه در مقابله با داشته باشند به عنوان مثال و

حوادثی که منجر به آسیب به بافت شهری خواهد شد تا حدی مصون خواهد ماند یا اگر از لحاظ اقتصادی سازمان ها به آینده 

مایه و درآمد کشور در مسیر درست قرار خواهد گرفت و شغلی و اقتصاد جهانی توجه نشان دهند و بر مبنای آن عمل کنند سر

جامعه دچار بحران های اقتصادی نخواهد شد و اگر هم جامعه در شرایط بحرانی اقتصادی قرار گیرد با بهره بردن از اقتصاد 

امعه کمک کرد از این پیشرفته که اقتصاد جامعه را در زمینه های مختلف بررسی کرده و برنامه ارائه داده ، می توان به روند ج

 جهت مدیریت پیشرفته توجه به تمام عناصر موثر در رشد و عدم رشد فعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است 

 بحران

اگر جامعه ای دچار شرایطی شود که سیستم جامعه نتواند فعالیتهای خود را منظم انجام دهد یا شرایط اجتماعی مطلوبی 

ان اتفاق افتاده است حوادثی چون آتش سوزی ، بالهای طبیعی ، تصادفات نمونه هایی از عوامل ایجاد بحران حاکم نشود بحر

هستند یا اگر نوعی ناهنجاری اخالقی و فرهنگی در جامعه ترویج پیدا کند طوری که افراد در جامعه احساس نا امنی نمایند 

عی بحران اجتماعی محسوب می شود و از جنبه ای دیگر هم اگر نهادها اعتقادات و رفتارهای نادرستی در جامعه حاکم شود نو

و سازمان های ارائه خدمات به شیوه صحیحی فعالیت نکنند و دارای برنامه کاری استاندارد نباشند جامعه از لحاظ اقتصادی و 

برخورد با آن هم نیازمند اقدامات سیاسی در شرایط بحرانی قرار خواهد گرفت . پس بحران تعریف و محدوده وسیعی دارد و لذا 

 همه جانبه و فراگیر است تا جامعه از هر لحاظ برای مقابله با بحران آمادگی الزم را داشته باشد .

 مدیریت بحران 

برای آنکه اقدامات اساسی به شکلی درست در برخورد با بحران صورت گیرد یا برای آنکه بتوان بحران را به روشی درست 

مدیریت کرد باید از دو جنبه کلی جامعه را آماده مقابله با بحران کرد یکی اینکه اقدام پیشگیرانه انجام داد که شامل برنامه 

ار بحران نشود و بخشی دیگر از مدیریت بحران ساماندهی جامعه در موقع بحران است های منظم اجتماعی است که جامعه دچ

. مثال اگر جامعه ای از لحاظ علمی و فرهنگی در سطح مطلوبی باشد و نهادهای فرهنگی و آموزشی جامعه در تربیت و رشد 

به مفاهیم اخالقی و تربیتی توجه نشان  فکری و اخالقی افراد تالش کنند و سعی در ارتقای فرهنگ انسانی و دینی باشند و

دهند باعث خواهند شد که افراد فرهیخته شد و فرهنگ جامعه رشد کند و با داران بودن فرهنگ ارتباطی صحیح در جامعه ، 

دی خانواده و سازمان و نهادها ، طبعا سطح رشد یافته ای از تعامالت شکل خواهند گرفت و جامعه دارای پشتوانه فکری و اعتقا

درستی خواهد شد و زمینه برای ترویج افکار و رفتارهای ناشایست در جامعه کاهش خواهد یافت و امنیت و آرامش اجتماعی 

حاکم خواهد شد پس این اقدامات اولیه در نهادینه کردن مفاهیم انسانی از شکل گرفتن بحران های اجتماعی جلوگیری خواهد 

حوه فعالیت های نهادهای جامعه است که امور اجتماعی و اقتصادی را اداره می کنند به کرد . بخشی دیگر از بحران مربوط به ن

عنوان مثال اگر سیستم های آموزشی در جامعه دارای برنامه و شیوه کاری استانداردی باشند باعث رشد سطح علمی افراد 

جتماعی مطلوب بازتاب ها و نتایجی را در خواهند شد اینکه افراد جامعه هر چه آگاه تر و متخصص تر باشند طبعا دانش ا
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جامعه ایجاد می کند قشر تحصیل کرده و متخصص می توانند نوعی عنصر فعال در هدایت جامعه باشند و از بحران هایی که از 

ست عدم دانش نشات می گیرد جلوگیری نمایند و از آنجا که با رشد تکنولوژی استفاده از تخصص ها اهمیت زیادی پیدا کرده ا

اگر افراد جامعه بتوانند دانش و تخصص الزم را داشته باشند می توانند در بخش های مختلف جامعه فعالیت های سازنده ای 

داشته باشند و جامعه را در زمینه های مختلف ارتقای علمی بدهند و اعتبارات و امتیازات جهانی برای جامعه خود کسب کنند 

بحرانی عنصری موثر در کمک به جامعه خواهند بود . رشد اقتصادی یک معیار برای  و همین افراد متخصص در شرایط های

موفقیت جامعه محسوب می شود و همینطور رکود و شکست اقتصادی یک عامل ایجاد بحران در جامعه است یعنی اگر نظام 

ی ایجاد شغل و کسب درآمد اقتصادی یک جامعه ساختاری علمی و تخصصی داشته باشند زمینه های رشد اقتصادی به معنا

در جامعه رونق پیدا خواهد کرد و جامعه عالوه بر تبادالت اقتصادی داخلی در سطح بین المللی هم دارای تجارت موفق جهانی 

خواهد شد و طبعا جامعه ای که از لحاظ اقتصادی موفق باشد می تواند امکانات و خدمات بهتری را برای جامعه خود ایجاد کند 

ی که سبب رشد جامعه در زمینه های مختلف خواهد شد و از طرفی هم از بحران های اقتصادی در جامعه جلوگیری امکانات

خواهد شد و یا اینکه جامعه با پشتوانه های اقتصادی مطلوب می تواند در شرایط بحرانی اقدامات و تصمیمات سازنده ای را 

د . بخشی دیگر از مدیریت بحران مقابله و آمادگی در برابر حوادث طبیعی و اتخاذ نماید و مدیریت بحران را به درستی انجام ده

غیر طبیعی است اگر بخش پیشگیری و پدافندی را اول بررسی نماییم نیاز است بافت های شهری و بناها از ساختار محکم و 

برسد که طبعا برای رسیدن به  استانداردی بهره ببرند که مثال در مواقع سیل ، آتش سوزی و زلزله خسارت ها به حداقل

ساختارهای استاندارد در شهرسازی باید سازمان های عامل در این زمینه جدیدت و مدیریت کافی داشته باشند تا اوال در 

ساختمان ها از اصول مهندسی ساخت و ساز بهره برده شود و شرایط مکانی ساختمان ها بر مبنای بافت شهری استاندارد 

و دارای امکانات الزم برای شرایط خاص باشند . مورد دیگر از بحران مقوله رانندگی است شاید برخی از  طراحی شده باشند

موارد را نتوان بحران نامید ولی زمانی که یک مقوله خاص تلفات و خسارت های مادی و جانی زیادی را ایجاد می کند در واقع 

ده شود مثال اگر تلفات حوادث رانندگی در جامعه ای بیشتر از حد یک عامل بحران ساز است که باید به آن توجه نشان دا

استاندارد باشد باید از آن به عنوان بحران نام برد که متاسفانه در جامعه ما آمار حوادث رانندگی بسیار زیاد است و همین امر 

انندگی زیاد باشد بخشی از آن مربوط به الزم می کند که به این مورد بیشتر توجه نشان داد . عواملی که باعث می شود تلفات ر

وضعیت و شرایط جاده ها است و بخشی مربوط ساختار فنی وسایل حمل و نقل و ترافیکی است و همچنین میزان آگاهی و 

مهارت فنی و علمی رانندگان در هنگام رانندگی است برای بخشی از این موارد نیازمند رعایت مسائل امنیتی در احداث راه ها و 

ا ساخت و تولید ماشین ها است که باید از استانداردهای الزم برخوردار باشند و همچنین نهادهای مسئول چون راهنمایی و ی

رانندگی باید قوانین محکم و اصولی را اجرا کنند تا میزان تخلفات رانندگی را به حداقل برسانند . در بحث رانندگی و حوادث 

ستند موردی چون آرامش اعصاب در رانندگی امری بسیار مهم است یعنی عالوه بر مربوط به آن عوامل متعددی موثر ه

مواردی که حالت نمادین دارند و به عنوان علت حوادث رانندگی معرفی می شود فرهنگ رانندگی که مبحث جامعی را شامل 

حترام به حقوق سایر افراد در می شود اگر به درستی تعریف شود و افراد بدانند که مهارت رانندگی شامل مواردی چون ا

رانندگی ، احترام به عابرین ، توجه به سالمتی فنی خودرو ، داشتن آرامش و تمرکز در رانندگی و سایر موارد است که می 

توانند عامل بازدارنده در حوادث رانندگی باشد همچنین بافت های شهری باید ترافیک ها را به حداقل برسانند و همچنین 

برای ماشین ها به صورتی کامل و اصولی ارائه شود اجرا کردن این دستورات و پیروی افراد و نهادها در زمینه های  خدمات فنی

 مختلف باعث خواهد شد حوادث رانندگی به حداقل برسد و از تلفات رانندگی به عنوان یک بحران نام برده نشود .   

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

868 

 

 بحران فضای مجازی

ساختارهای فعالیت های اجتماعی شده است به نحویی که بیشتر تعامالت در عصر حاضر از رشد تکنولوژی سبب تغییرات در 

فناوری های پیشرفته بهره می برد طبعا هر دانش و تکنولوژی اگر در مسیر درست هدایت نشود و همچنین اگر شیوه استفاده 

ند سازی و الکترونیکی شدن خدمات فضای از تکنولوژی آموزش داده نشود پیامدهای نامطلوب خواهد داشت در مقوله هوشم

مجازی نقش اصلی را دارد یعنی محیط اینترنت و استفاده از نرم افزارها و محتواهای مختلف دیجیتالی بیشترین گرایشات را 

جذب کرده اند و بیشتر خدمات و ارتباطات در این بستر شکل می گیرد پس اگر مدیریت تخصصی هم در تولید و نشر محتوا و 

م در ساخت نرم افزار و خدمات وب وجود نداشته باشد آسیب ها و بحران های متعدد اجتماعی و فرهنگی ایجاد خواهد شد ه

توجه استاندارد به ماهیت فضای مجازی باید بسیار بیشتر باشد چون بیشتر قشر جوان و نوجوان جامعه در ارتباط با فضای 

ده از این خدمات تقریبا وجود ندارد لذا هم محیط های آموزشی و علمی و مجازی هستند و چون محدودیت هایی برای استفا

هم خانواده ها و در راس آن نظام های اجتماعی و حقوقی حاکم بر جامعه باید دارای برنامه و هدف باشند برای کنترل و 

امری ضروری است که باید  مدیریت استفاده از فضای مجازی ، ایجاد نهادهای آموزشی و ترویج مفاهیم اخالقی و فرهنگی

کارشناسانه برنامه ریزی و اجرا شود تا از این تکنولوژی در مسیر درست آن استفاده شود و از امکانات و خدمات آن افراد و 

 جوامع بهره ببرند و از آسیب های فضای مجازی جلوگیری شود .

 ستاد بحران

های اضطراری الزم است هر شهر یا جامعه ای سازمانی داشته باشد برای اتخاذ تصمیم درست و ارائه خدمات امدادی در شرایط 

که بحران را اداره و مدیریت نماید تشکیل ستاد بحران و استفاده از تخصص های الزم هم باعث می شود بر ساختارهای فعالیت 

بخش های جامعه رعایت  های در بخش های مختلف جامعه نظارت استاندارد وجود داشته باشد تا مسائل امنیتی و حقوقی در

شود و هم در شرایط های بحرانی جامعه ظرفیت و توان مقابله با بحران و کمک رسانی را به شیوه مطلوب انجام دهد . از این 

نظر ستاد بحران باید مجموعه ای باشد با امکانات و افراد متخصص که هم دارای ساختار فعالیتی استانداردی باشد و هم توسط 

 لتی دارای امتیازات و اختیاراتی باشد تا بتواند از تمام توان بخش های جامعه در مقابله با بحران استفاده کند .  نهادهای دو

 فرهنگ برخورد با بحران

عالوه بر موارد متعارف در بحث بحران که تا حدی توضیح داده شود مقوله ای به نام فرهنگ برخورد با بحران حائز اهمیت است 

ط بحرانی نیاز به امکانات و امداد رسانی است امری بدیهی در فرآیند برخورد با بحران است ولی آموزش افراد یا اینکه در شرای

فرهنگ سازی در این زمینه نیز اقدامی اساسی محسوب می شود چون اگر فرهنگ یادگیری و آموزش ، خدمت و احترام به 

قی ... در جامعه نهادینه شود تخلفات ، جرایم ، نا امنی ، تجاوز و سایر یکدیگر ، رعایت حقوق ، پایبندی به مفاهیم دینی و اخال

رفتارهای ناشایست کاهش می یابد و افراد به گونه ای رشد خواهند کرد که محیط زندگی خود را دوست داشته باشند و در 

و آرامش است و مجموعه راستای خدمت و ساخت محیط مطلوب اجتماعی تالش کنند محیطی اجتماعی که نمادی از امنیت 

انسان ها باید با همدلی و انسانیت این محیط را ایجاد کنند و در برخورد با مشکالت و بحران های جامعه با تدبیر و تالش عمل 

 کنند .   
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 بحث و نتیجه گیری

راهکارهای مدیریتی به منظور اداره بهتر و نظم بخشیدن به فعالیتها در شرایط های مختلف است مدیریت در بخش های 

متنوعی چون مدیریت صنعتی ، مدیریت شهری ، مدیریت تکنولوژی ، مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی ،... دارای برنامه و 

چه به درستی در فعالیتهای جامعه نقش خود را انجام ندهند بحران ایجاد خواهد دستورات است و هر کدام از این بخش ها چنان

شد از این نظر مدیریت بحران اهمیتی کلیدی و اساسی در نظارت ، هدایت و کمک به بخش های مختلف مدیریتی دارد . لذا 

اد کلی بررسی و تحلیل شود تا بتوان باید نگرش کلی تری بر ماهیت مدیریت بحران حاکم شود و جنبه های گوناگون آن در ابع

هم با عوامل و راهکارهای پیشگیرانه از بحران های جامعه جلوگیری کرد و هم در مواقع بحران برنامه های عملی استاندارد ارائه 

 داد . 
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