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  پدافند غیرعاملمدیریت بحران و 
  2شکوفه دارابی، 1فرهاد احمدي

  
  چکیده

، بدون استفاده از سالح و درگیرشدن مستقیم، پدافند غیرعامل با مفهوم کلی دفاع در برابر تهاجم
 زمـان در ، انجام اقدامات دفاع غیرعامل در ابعاد گوناگون. اي طوالنی در تاریخ بشري دارد سابقه

بالهاي طبیعی و غیرطبیعی و تقلیـل خسـارات ناشـی از    ، مقابله با تهاجمات دشمن برايکنونی 
هـاي  تمامی زیـر سـاخت  ، آن ةموضوعی بنیادي است که وسعت و گستر، حمالت نظامی دشمن

تجارب حاصله از . گیردحساس و مهم نظامی و غیرنظامی کشور را در بر می، مراکز حیاتی، کلیدي
ملّـت و تـوان    ةنظر است که کشور مهاجم جهت درهم شکستن ارادموید این  ي گذشتهها جنگ

توجه ، انهدام مرکز ثقل راهبردبا اتخاذ ، نظامی و مدیریتی کشور مورد تهاجم، اقتصادي، سیاسی
ی که طعم یمروزه کشورهاا. نمایدحساس و مهم می، خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حیاتی

هاي ملّـی و  جهت حفظ سرمایه، اندبالهاي طبیعی را چشیده و خرابی و خسارات ناشی از جنگ
به دفاع غیرعامل نموده و در راهبرد دفاع خود جایگـاه  اي  هتوجه خاص و ویژ، منابع حیاتی خود

به حداقل  برايدر این جستار سعی بر آن است که راهکارهاي مناسب . هستند واالیی براي آن قایل
  . دشوارائه   مهم حساس و، هاي حیاتیات دشمن بر زیر ساختو تهدید ها بحران تأثیررسانیدن 
  پذیري کاهش آسیب، امنیت، مدیریت بحران، پدافند غیرعامل ها: کلیدواژه

                                                   
  .دانشجوي کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی. 1
  darabi_sh@ yahoo.com/  فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تبریزآموخته دکتري زبان و ادبیات دانش .2
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  مقدمه -1
 به که است پیشوندي» پد«است.   تشکیل شده» آفند«و » پد«ي پدافند از دو جزء هواژ شناسی،واژه نظر از«

-می را معکوس واژه آن معناي گیرد، قرار ايواژه از پیش هرگاه و است »دنبال پی و متضاد، ضد،« معانی
 دفاع مترادف لغوي معناي در پدافند است.» و دشمنی پیکار جدال، جنگ،«نیز به مفهوم » آفند«ي نماید. واژه

 و مسلح اينیروه فعالیت مبتنی بر عامل دفاع غیرعامل. دفاع و عامل است: دفاع قسم دو بر نیز دفاع است.
 گیرد، قرار تجاوزي معرض در کشور که صورتی در هرچند نظامی است؛ تجهیزات و تسلیحات بر متکی

 از دیگري نوع عامل، پدافند در کنار بیایند. نظامیان کمک به توانندمی بسیج نیروهاي قالب در مردم نیز

 تجهیزات و به متکی که شودمی گفته دفاعی به و گویندمی پدافند غیرعامل آن به که دارد وجود دفاع

  )42-50: 1388برنافر، »(نیست نظامی تسلیحات
 تـأمین  جهـت  در شهري بحران مدیریت يحوزه شده در مطرح رویکردهاي مهمترین از غیرعامل پدافند

 نظـامی  و علمی منابع بیشتر در«است.  آنها مدیریت و محتمل انسانی هايبحران با و رویارویی شهرها امنیت

 وپراکنـدگی،  تفرقـه  فریب، پوشش، اختفا، استتار، اقدامات شامل پدافند غیرعامل موضوعات یا و اصول دنیا،

 مـورد  بایـد  اجرایـی  اقدامات و هاریزيبرنامه و درطراحی که است خبر اعالم و استحکامات و سازيمقاوم

 عنوان به نیز موارد دیگري غیرعامل، پدافند اصول عنوان به شده ذکر موارد کنار در قرارگیرد. خاص توجه

 پناهگـاه،  تحـرك،  یـابی، مکـان  به توانمی جمله آن از است که شده ذکر غیرعامل دفاع در اساسی اقدامات

 (اسـماعیلی » کـرد  اشـاره  امـن  هـاي ایجـاد سـازه   و تأسیسـات  سازيمقاوم حفاظت، استتار، پناه، انضباطجان

  ).92-110: 1390شاهرخت،
 در غیرنظـامی  افـراد  بـر  شـده  وارد هاي جانیصدمه و مالی هايخسارت کاهش واقع در غیرعامل پدافند

 از اگرچه برخی است. خشکسالی و سوزيآتش طوفان، زلزله، سیل، قبیل طبیعی از حوادث اثر در یا جنگ،

 هايآسیب به تنها را غیرعامل پدافند و اندکرده تعریف غیرنظامی دفاع را هافعالیت گونهاین نظران،صاحب

ها و تصـمیماتی اسـت    جوییاي از چاره مجموعه غیرعامل؛ اما در واقع پدافند انددانسته محدود جنگ ناشی از
  .کنترل بحران است و بحرانگیرد و هدف آن کاهش روند  انجام می بحران که در مقابله با

اي شامل اصول ومالحظاتی است که به کارگیري آنهـا در امـور دفـاعی از اهمیـت ویـژه      غیرعاملپدافند 
هـا  ناپذیر جنگجزء اصول جدایی غیرعاملتواند مکمل دفاع عامل باشد. امروزه پدافند برخوردار بوده و می

ي فناوري نظامی صـاحب نـام   ز کشورها که در عرصهمحسوب شده، به طوري که در جهان امروز، بسیاري ا
اي ي نظامی، توجه کامالً ویژههاي هوشمند و پیشرفتههستند، به موازات پیشبرد تحقیقات و تولیدات سامانه

  دهند. ي خاصی براي این منظور اختصاص میداشته و همه ساله بودجه غیرعاملبه اقدامات دفاع 
ه به غارها و بلنديگردد. پناه بردن انسانمان پیدایش انسان برمیبه ز غیرعاملي پدافند سابقه لی ها، هاي او

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 q  45 مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 

 

ي اولین اقداماتی است که از آغاز پیدایش حیات بـه منظـور   ساخت سپرهاي دفاعی در هنگام خطر از جمله
  ي بقا مورد استفاده قرار گرفته است.حفظ و ادامه

، بر درمان غیرعاملدر تمام مکاتب الهی و حتی در مکاتب فلسفی، رعایت اصول پیشگیري از جمله دفاع 
باشد. در اجراي عملیات ضد تروریسمی نیز این اصل نمود بیشتري دارد؛ زیرا در صورت به کارگیري مقدم می

د به دلیل نفوذ ناپذیر بـودن  این اصول، اثرات مثبتی نظیر منصرف نمودن دشمن از اجرایی نمودن تفکرات خو
هدف، تقلیل خسارات و تلفات و کمک به اقدامات عامل مدافع بـه دلیـل محصـور نمـودن دشـمن، مشـهود       

  خواهد بود.
ها به ثبت رسیده نامیم، در جنگمی غیرعاملهاي بسیاري از اقداماتی که ما آن را پدافند در تاریخ نمونه«

فتوحات عظیمی شده است. نبرد تـروا، جنـگ سـاالمیس(بین ایـران و      است. این عوامل در اکثر موارد باعث
نمایی تعـداد سـپاهیان)، احـداث    ها(با هدف بزرگیونان)، ساخت دیوار چین، برافروختن آتش بسیار در شب

هاي امن دو منظوره در عمق زمین؛ مثل مترو کشور کره شمالی که در زمان صلح به عنـوان  تأسیسات و سازه
»( شود و گنجایش یـک میلیـون نفـر بـراي اسـکان دارد     مان جنگ به عنوان پناهگاه استفاده میمترو و در ز
  ).5: 1390میرسمیعی، 

هـاي عظـیم نفـت و گـاز و تهدیـدات      در کشور ما به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و دارا بودن ثـروت 
ه قرار گرفت و  هاي بعد از انقالب به میزاندر سال غیرعاملاستکبار جهانی، موضوع پدافند  کافی مورد توج

هـا ایفـا نمـود.    پـذیري ، نقش قابل قبولی را در کاهش آسیبغیرعاملهاي دفاع مقدس نیز پدافند حتی در سال
ها، با برقراري امنیت مردم، مراکز  و تأسیسات حیاتی، حساس و پایدار سازي توسعه کشور در تمامی زمینه«

ي گردد. بنابراین نیروهـاي مسـلح بایـد از کلیـه    ات خارجی میسر میمهم در مقابل تهدیدات داخلی و تهاجم
تأسیسات و مرکز اقتصادي، سیاسی و مناطق استراتژیکی در مقابل تهدیدات داخلـی و خـارجی حفاظـت بـه     
-عمل آورند. استقرار نیروها بر اساس موقعیت جغرافیایی، تأسیسات زیر بنایی و مناطق شهري با تئجه چالش

گیرد تا امکان حفاظت و امنیت را در شرایط بحرانـی و در مقابـل   ت داخلی و خارجی شکل میها و تهدیدا
سـهامی،  »( شهروندان و تأسیسات زیر بنایی و نهادهاي دولتی فراهم نماید حمالت هوایی و موشکی براي کلیه

1386 :135.(  
ي بحـران در حـوادث   رهدر جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت بحران در وزارت کشـور مسـئول ادا  

ي بحران کشـور در شـرایط   کشور در ستاد کل نیروهاي مسلح مسئول اداره غیرعاملطبیعی و سازمان پدافند 
هـاي  ، مقاوم نمودن تجهیزات و تأسیسات در برابر انواع آفتغیرعاملجنگ است. در واقع هدف اصلی دفاع 

ازپروري و بازسازي به منظور باال رفـتن قابلیـت   پذیري و افزایش احتمال بعمدي و غیر عمدي، کاهش آسیب
 هاي ایمنی عملیات است.اعتماد سیستم در شرایط عملیاتی و کاهش حفره
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هاي محیطی از تنوع زیادي برخوردارند. بنابراین استقرار واحدهاي نظـامی بـر اسـاس    تهدیدات و چالش«
هاي مناطق و بـا در نظـر   فرهنگی و حساسیتهاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، نیاز مناطق با توجه به ظرفیت

ي پایدار و امنیت فراهم گـردد. روشـن اسـت    گردد تا امکان توسعهگرفتن منافع و مصالح ملی سازماندهی می
که در این میان باید بین چینش امکانات دفاعی و محل استقرار و فعالیت و انباشت منابع غیر دفاعی و ساختار 

باشد. به عالوه باید در آمایش امکانات دفاعی، تعادل سـاختاري بـین آنهـا نیـز برقـرار      محیطی، تعادل برقرار 
: 1386سـهامی،  »( کننـد گردد. تعادل محیطی و درونی روي هم رفته امکان عدالت در امـایش را فـراهم مـی   

137.(  
  غیرعاملهاي دفاع قابلیت-2

هاي نظامی در کاهش احتمال آغاز درگیريبه سبب افزایش توان بازدارندگی، نقش ممتازي  غیرعاملدفاع 
از «هاي پیش رو را تقلیل دهد. داشته و در صورت پیاده سازي صحیح، خواهد توانست آثار مخرب جنگ

  این که: غیرعاملهاي دفاع اهم قابلیت
 باشد.بستر مناسب توسعه پایدار کشور می .1
 باشد.زدایی کشور میهاي تنشراستا با سیاستهم .2
 باشد.ترین روش دفاع میو ارزان پایدارترین .3
 ي مقاومت ملی است.ترین راهکار افزایش آستانهمناسب .4
 ي اقتدار ملی است.پشتوانه .5
 ترین ابزارهاي بازدارندگی است.یکی از مهم .6
 آمیزترین روش دفاع است.صلح .7
 ).12: 1390میرسمیعی، »(ترین عنصر دفاعی بشر در برابر حوادث استفطري .8

  بحران چیست ؟-3
دهد که اخیر جهان ازنظر سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی نشان میهاي  رویدادهاي مهم دهه

هاي ها که بـــاعث بروز بحرانجوامع بشري پیوسته دستخوش حوادث طبیعی یا تمایالت مخرب انسان
  .شود، بوده استگوناگون می

ي بشر، به طور ناگهانی یـا بـه صـورت فزاینـده بـه      لهبحران رویدادي است که به طور طبیعی یا به وسی«
وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که براي برطـرف کـردن آن نیـاز بـه اقـدامات      

  ).155: 1389اسکندري، »(العاده باشداضطراري، اساسی و فوق
 شـدن  شکسـته  هـم  در باعـث  کـه  اسـت  ویـژه  و بزرگ اجتماعی _ بحران در حقیقت یک فشار روانی

اي که به طور طبیعی و یا حادثه به عبارت دیگر، شود.هاي اجتماعی میهاي متعارف زندگی و واکنشنگارها
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انسـانی   يهبه جامعـ  را آید و سختی و مشقتیتوسط بشر به طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می
  العاده باشد.نیاز به اقدامات اساسی و فوقاي تحمیل نماید که جهت بر طرف کردن آن به گونه

-بلکه پاسخ مسئوالن به بحران است که میزان خسارت ؛ها نفساً تعیین کننده میزان خسارت نیستندبحران
ریزي و مدیریت اما واقعیت این است که برنامه ،کند. شاید به نظر غیرعـــادي برسدهاي وارده را تعیین می

  .دهد می منه خسارات را گسترده و میزان خسارت را افزایشمرتباً دا ،ناصحیح بحران
  ساز هستند، عبارتند از: بالیاي مختلفی که در جهان بحران

  بالیاي طبیعی(مانند طوفان، زلزله و سیل) -الف
  اي و بحران غذا).بالیاي ساخت انسان(مانندجنگ، تصادفات، انفجارهاي هسته -ب
 طاعون و وبا).هاي همه گیر( مانند بیماري -پ   

  ویژگی هاي بحران -4
  .بحران عموماً غیر قابل پیش بینی است-1
ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند کمک نبودند به محض وقوع بحـران  بحران-2

  نیازمند کمک می شوند .
  ماهیت و آثاري طوالنی و استهالکی دارند . -3
گیري تحت شرایط وخیم و در زمان محدود و اطالعات مورد نیـاز  صمیمدر وضعیت بحرانی معموالً ت -4

  تصمیم گیرندگان ناقص است .
زمان موجود براي پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود کرده و اعضاي واحد تصمیم گیري را به  -5

  دارد .تعجب و حیرت وا می
  ن اطالعات .محدودیت و فشردگی زمان، غافلگیري، استرس و مخدوش شد -6

  مدیریت بحران-5
هاي پیشین و تجزیه و ي مشاهده سیستماتیک بحرانمدیریت بحران علمی است کاربردي که به وسیله«

ي آنها از یک سو بتوان از وقوع فجایع پیشگیري تحلیل آنها در جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیله
نمود و یا براي مقابله با آنها آماده شد و از سوي دیگر در صورت وقوع آنها نسبت به امدادرسانی و بهبود 

  ). 158: 1389اسکندري، »( اوضاع اقدام نمود
ریت منابع مورد کلیه اقدامات مربوط به پیشگیري و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیمدیریت بحران 

ها، ایجاد ساختارها و تدوین مقرراتی است که منجر به کمک  شامل برنامهو  باشد نیاز در پاسخ به بحران می
 یک عنوان به بحران . مدیریتشود هاي غیردولتی در برخورد با حوادث می رسانی به دولت و سازمانو یاري

و  کارها و ساز الگوها، ها،نظریه از سرشار اهبردى،ر کنترل و ي مدیریتعرصه در تحقیق و مطالعه يحوزه
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 عمل به پیشگیرى آن از کنند، بینىرا پیش هابحران چگونه آموزد،می بحران مدیران به که است هاییروش

 مقابله کننـد.  آن با مؤثر اىگونه به وقوع، صورت در و آورند وجود به آن آمادگى با مقابله براى یا آورند؛

 نگرش نوع به بحرانى وضعیت با مقابله منظور بحران به مدیران سوى از شده اتخاذ الگوهاى و اقدامات نوع

  کرد. خواهد بحران فرق مدیریت رویکرد که است نگرش نوع اساس بر زیرا گردد،بحران برمی به آنان
منظور مرتفع سازمان فدرال مدیریت بحران آمریکا مدیریت بحران را وارد شدن و سنجیدن موقعیت به «

نمودن وضعیت خصمانه، تحقیق و کسب اطالعات اولیه و شناسایی مورد خطا براي تحت پیگرد قانونی قـرار  
  ).128: 1389(علمداري، » گیردگرفتن، در نظر می

 بحران، هنگام وقوع و بعد قبل، که است هاییفعالیت بحران شامل مجموعه  به عبارت دیگر، مدیریت 

 ریزي اسـتراتژیک برنامه مباحث با خاصی ارتباط موضوع این گیرد. انجام حوادث نای اثرات کاهش جهت

 و مـدیریتی  مسـائل  از ترکیبـی  شـهري  بحـران  بنابراین مدیریت دارد. شهري مدیریت و پژوهیآینده شهري،
 شهري هايبرنامه و هاکنترل طرح و ریزيبرنامه بین هماهنگی ایجاد آن هدف که است ریزي شهريبرنامه

  گیرد. صورت مطلوب ايشیوه به هابرنامه اجراي این و تدوین که ايگونه به است،
  مدیر بحران کیست ؟ -6

مدیر بحران باید به دنبال راه کارهایی  را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند.ها  کسی که تهدید کننده
سنجد و پس از تحلیل ببه عبارت دیگر آثار هر عامل را با پارامترهاي دیگر . جهت کاستن ابعاد بحران باشد

یعنی بتواند به آشفتگی ذهنی  ؛مدیر بحران باید تفکر استراتژیک را یاد بگیرد .نسبت به رفع آن بکوشد
  .این امر امکان ندارد مگر با حضور مداوم در بحران  .خویش در کوتاهترین مدت نظم بخشد

هاي حادثـه و  ي عملیات حادثه، دستیابی و هماهنگی و تحویل منابع به سایته شامل ادارهمدیریت حادث«
هاي آشکار در مـدیریت  باشد. اجزاي فرماندهی و مدیریت از جنبهانتشار اطالعات حادثه به عموم مردم می

  ).179: 1389علمداري، »( بحران هستند
کمبـود ضـوابط و    ،هـا اهنگی و همکاري سـازمان امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هم

مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی اسـت، امـا   
بحـران و روحیـه   هـا   خوشبختانه نقاط قوت بسیاري نیز وجود دارد که خود شامل تجارب مفید در مدیریت

همچون جمعیت هالل احمر  یارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهایدوستی در جامعه و مشتعاون و نوع
راه را براي عملکرد هر چه بهتر  ،است که می توان با مرتفع نمودن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت

ها را به خـوبی شـناخت و خـود را بـراي     و قویتر در امر مدیریت بحران هموار نمود. باید تهدیدها و فرصت
  ها آماده ساخت .ا تهدیدها و استفاده از فرصتمقابله ب
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  مدیریت بحرانهاي  طرح-7
شود که امکان وقوع حادثه یا بحران به حداقل برسد. این طرح شـامل   می چنان تهیه طرح پیشگیري: -1

 بایست تمام کارکنان تا قبل از وقوع حادثه یا بحـران هایی است که با به کارگیري آنها میها و روشسیاست
به اجراي آن متعهد باشند و به آن عمل کنند. این طرح مبتنی بر عناصري از جملـه تجزیـه و تحلیـل خطـر،     

 باشد.هاي امنیتی و برنامه تأسیسات(مهندسی ساختمان) میبرنامه
اي ایجـاد گـردد کـه    شود که در آن اطمینان الزمـه بـه گونـه   چنان تهیه می طرح واکنش اضطراري: -2

چگونه در زمان اطالع از وقوع بحران، عمل کنند و یا اینکه بدانند چه زمانی و چگونـه در  کارکنان بدانند 
زمان ضرورت ساختمان را ترك کنند و اینکه چه کسانی و چطـور خسـارت را ارزیـابی کننـد. ایـن طـرح       

ار گیرنـد.  باشد تا در خالل حادثه یا بحران آنها را بـه کـ  هایی براي کارکنان میها و روشمشتمل بر سیاست
 باشد.ي عناصري از جمله پاسخ به رخداد، ایمنی جانی و ارزیابی خسارت میاین طرح دربرگیرنده

هـاي وارد بـر سـازمان را حـداقل     شود که ضـربه اي تهیه میبه گونهطرح از سرگیري فعالیت کاري: -3
هـایی بـراي بازیـابی فعالیـت     نماید. این کار از طریق حداقل کردن زمان وقفه در فعالیت کاري و تهیه رویـه 

هایی است که در آن کارکنان درگیر تداوم بحران هستند. ایـن  ها و روشکاري است. این طرح شامل سیاست
-هـاي واحـد شـغلی و طـرح مـدیریت بحـران مـی       آوري اطالعـات، طـرح  طرح مشتمل بر اجزاي طرح فـن 

  ).100: 1389علمداري، »(باشد
  نج جزء  است  سامانه ي مدیریت بحران داراي پ-8

 آمادگی-1
 مدیریت ارتباطات و اطالعات--2
 مدیریت منابع -3
 فرماندهی و مدیریت-4
 ).134: 1389علمداري، »( تداوم و حفظ مدیریت در شرایط حادثه-5

  وظایف و ویژگیهاي مدیر بحران -9
  مانورها.فهم کلی، داشتن تعهد و اخذ آموزش در مورد سامانه ملی مدیریت بحران و مشارکت در  -1
-هاي یک حوزه، بخش خصوصـی و سـازمان  آمادگی در جامعه، سازمانهاي  رهبري و ترغیب فعالیت-2

  هاي غیر دولتی.
هـاي غیـر   هاي دیگر و درصورت نیاز بـا بخـش خصوصـی و سـازمان    کمک به ایجاد ارتباط با حوزه -3

  دولتی.
ها و درصورت نیاز با بخش خصوصی و هاي پیشگیري با حوزهپشتیبانی و ترغیب مشارکت در فعالیت -4
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  هاي غیردولتی.سازمان
  هایشان براي اجراي سامانه ملی مدیریت بحران.ها یا سازمانها، بخشتدارك راهنما براي حوزه -5
  هاي مرتبط.هاي مرتبط با مدیریت بحران و مقابله با حوادث در حوزهفهمیدن قوانین و دستورالعمل -6
: 1389علمـداري،  »(بنـدي آنهـا  حیاتی و منابع کلیدي و اولویـت هاي  زیرساخت حفظ آگاهی در مورد -7
141-140.(  

ي موثر و کارآمد اطالعات و ارتباطات حادثه را داشته باشـند.  کارکنان مدیریت بحران باید توانایی اداره
هـا و  تورالعملهاي ارتباطی مورد اسـتفاده و اطالعـاتی کـه بایـد انتقـال داده شـوند، دسـ       بدون توجه به روش

هاي تبـادل اطالعـات،   ها و اصالح روشها تبعیت گردد. با تغییر در فناوريها باید دنبال شده و از آنپروتکل
  هاي مدیریتی باید حفظ شوند.دستورالعمل

 کـه تواننـد انجـام دهند   مـی  هنگام وقوع بحران اقدامات زیـادي  به  هاسازمان-10
  مهمترین آنها عبارتند از

 براساس نیاز سازمانها  شناخت بحرانها و اولویت بندي – 1 
 شناخت عوامل موثر در بروز بحرانهاي اولویت بندي این عوامل – 2
 الزم براي حل یا کنترل یا کاهش بحرانهاي  فراهم کردن امکانات و زمینه – 3
 )مناسب (بهترین راه حلهاي  انتخـــاب راه حل – 4
کارکنان جهت انتخاب راه حلها یا فراهم کردن زمینه ارائه پیشنهادات  فراهم کردن زمینه مشارکت – 5

 توسط آنان و توجیه کارکنان
 تشکیل ستاد بحران – 6
 پیامدهاي بحران بررسی شود – 7
 بررسی اقدامات انجام شده از زمان وقوع بحران تا حل یا کنترل آن توسط اعضاي ستاد – 8
 .تواند موثر واقع شود می اجتماعی یا روانشناسی نیز گاهی مواقع حضور یک نفر مدد کار – 9

  .توانند در حل بحران به سازمان کمک کنند می کـــــه …شناسایی مراکز، موسسات و – 10
  هاي مدیریت بحرانلزوم بر پایی همایش-11

 مختلف اطمخرب و پر آسیب در نق هايهایی نظیر زلزلهبحرانهاي اخیر دهد در سال بررسی آمار نشان می
کشور رخ داده است و در هر حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات 
جانی باال همراه است. در کنار تحوالت چشمگیري که در ارتقاء دانش فنی مهندسان و پژوهشگران کشور و 

ها عی که حاصل قرننیز نظام ساخت و ساز کشور صورت گرفت، کمبودهاي شدید و نگران کننده وسی
شود که در حال حاضر موقعیت بسیار نامطلوبی را ایجاد کرده  دیده می ،غفلت در تاریخ ایران بوده است
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  هاي نامقاوم، پرهزینه، کم دوام شکل گرفتهکه شهرها و روستاهاي کشور ما با ساختماناست. به طوري
مستقیم با خسارات و مشکالت گسترده روبرو  دولت و مردم را بطور جدي و  بروز چنین بحرانهایی، است.
هاي مختلف واقع شود. ها هر روز و هر لحظه احتمال دارد تحت تاثیر بحراناکثر جوامع و سازمان .سازد می

ها باشند و تا آنجا که امکان دارد رویارویی با این بحران يها باید پیوسته آمادهبنابراین مدیران سازمان
توان  زمان خود را در مقابل آنها آماده سازند و همواره باید بیندیشند که چگونه میواحدهاي تحت نظر سا

هاي مختلف آنگونه نجات دهند که کمترین آسیب متوجه آنها و خود و سازمان مربوطه را از گرداب بحران
   .گرددسازمانشان

ان پـی بـرد. بررسـی    تـوان بـه اهمیـت مـدیریت بحـر     در هیچ جا به اندازه کشورهاي درحال توسعه نمـی 
آیـد، چنانکـه   کارشناسان توسعه اقتصادي نشان داده است که با فراهم آوردن پول، توسعه و رشـد پدیـد نمـی   

-هاي انقالبی در دانـش عامل بازدارنده در بسیاري از موارد دانش فنی بوده است، در حالی که بشر از پیشرفت
  اند.ـــاي فرهنگی و اجتماعی بسیار عقب ماندهههاي فیزیکی و زیستی برخوردار شده است، ولی دانش

پیوندد و براي مدیریت بهتر آن، پیش از روي دادن یا حین روي دادن و پس  می اصوالً چرا بحران به وقوع
-ها براي بحـران، برنامـه  از روي دادن بحران چه اقداماتی باید کرد، یکی از بهترین و کارآمدترین چارچوب

  هـا و بیشـترین  ملیات اضطراري است. با این همه، متاسفانه حتـی بهتـرین چـارچوب   ریزي و تدوین برنامه ع
هایی که از وقوع آنهـا  تواند از بروز بحران پیشگیري کند. این موضوع حتی درمورد بحرانها هم، نمیآمادگی

 د آن بکاهیم. توانیم از اثرات ب می اطمینان داریم نیز مصداق دارد. اما با درك اصول اساسی مدیریت بحران
مراکـز تحقیقـاتی و    و جلـب توجـه پژوهشـگران،     هـا بحـران به چالش کشاندن ابعاد مختلف  توان بامی

هاي صورت گرفتـه در  ها و نتایج پژوهشپژوهشی کشور و استفاده از تجربه مقامات اجرایی و تلفیق فعالیت
آمادگی، مقابله و بازسـازي و تبیـین مفـاهیم    راستاي تحقق اهداف چهارگانه مدیریت بحران یعنی پیشگیري، 

علمی و ارائه راهکارهاي اجرایی به منظور کاهش عوارض نامطلوب این حوادث به طور جد تالش نمـاییم و  
هاي مطالعاتی با هدف کـاهش خطـرات و خسـارات ناشـی از وقـوع      هاي تحقیقاتی و طرحدر تعیین اولویت

  هاي مناسبی باشیم.حلها و راهاولویت ارائه دهندهها بحران
  گیرينتیجه-12

هاي دفاع در مقابل تهدیدات، همواره مد نظر به عنوان یکی از موثرترین و پایدارترین روش غیرعاملپدافند 
ي ملی مدیریت صحنه بحران، ي مدیریت بحران و چارچوب برنامهاکثر کشورها قرار داشته است.  سامانه

اند. در حین حوادث، هاي مدیریت حوادث در سطح ملی طراحی شدهاییها و کاربراي باال بردن قابلیت
کند. با توجه به ها و منابع تأمین میچارچوب برنامه ملی مدیریت بحران، رهنمودهایی را براي تلفیق قابلیت

هایی است که با استفاده مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح غیرعاملاصول حاکم بر مدیریت بحران، پدافند 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


52 q   ع وم ا سا ی دا ند مجموعه مقاالت همایش ملی        رعا ل و 
 

  

از ابزار و شرایط، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوي دیگر پیامدهاي 
سازد. در واقع هدف اصلی بحران را کاهش و امکان بازسازي مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می

ا بوده و در صورت وقوع بحران، ایجاد ز، جلوگیري از ایجاد بحران و دوري از شرایط بحرانغیرعاملپدافند 
باشد. به این ترتیب مشخص شرایطی براي کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می

  ها به شدت کاهش خواهد یافت.پذیري وقوع بحرانمیزان آسیب غیرعاملشود که با رعایت اصول دفاع می
  منابع و مأخذ

  ، تهران: بوستان حمید.غیرعاملهاي پدافند دانستنی ).1389اسکندري، حمید( .1
 پدافند رویکرد با پذیري شهريآسیب ). ارزیابی1390اکبر(علی تقوایی، مسلم؛ شاهرخت، اسماعیلی .2

 .28 شماره شهري، مدیریت بیرجند. شهر :ي موردينمونه دلفی؛ روش از استفاده با غیرعامل
 يمطالعه غیرعامل؛ ریزي پدافند ). برنامه1388( حسن ،احمدي الدین؛ نور عظیمی، مهدي؛ برنافر، .3

 .66ي و ساختمان، شماره راه المللی بین يماهنامه لنگرود شهر موردي:
  یابی، تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.). آمایش و مکان1386اله(سهامی، حبیب .4
  بحران، تهران: بوستان حمید.ها در مدیریت ). الگوها و دیدگاه1389علمداري، شهرام( .5
ي نیروي ، تهران: چاپخانهغیرعاملهاي عمومی پدافند ). دانستنی1390میر سمیعی، سیدمحمد( .6

  هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران.
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