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دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت  ،نويسنده مسئول - 1
  دولتي، باشگاه پژوهشگران جوان

E-mail: hossein_samadi_m@yahoo.com  
  رس دانشگاه پيام نور، باشگاه پژوهشگران جوانمد - 2
 معاون مركز پشتيباني عمليات سازمان امداد و نجات - 3

  9/9/91 :تاريخ پذيرش  17/4/91 :تاريخ دريافت

 چكيده

  مقدمه

بحران حادثهاى است كه به طورطبيعي يا به 
 وآيد  ميوسيله بشر به طور ناگهاني به وجود 

، به اقدامات اضطراري كردن آن نياز براي برطرف
بحران يك مفهوم . شدبا ميه اساسي و فوقالعاد

محيط چند بعدي است و با تغييرات عمده در 
انگيز يكي و اجتماعي و پيامدهاي انساني غمفيز

     يد اين گذشته مؤنتايج مطالعات . شناخته مىشود
  تدوين مستلزم بحران مطلب است كه مديريت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طراحي و با وب كلي است روش و يا چارچ
درست و مناسب و آمادگيهاى قبلي  برنامهريزى

رت و از خسامىتوان تا اندازه بسيار زيادي 
بدون ترديد . كاستگ بحرانهاي بزر مدت زمان
فزايش ا با مراح هاللي بزرگي چون سازمانها

در ، بحرانهايي با روياروميزان آمادگي در 
ران را به هاي ناشي از بح آن، آسيببرخورد با 
هدف از تدوين مقاله حاضر . رسانند حداقل مي

جمعيت ها، توان، نقش و آمادگي بررسي ظرفيت
مر جمهوري اسالمي ايران در برابر اح هالل

كه  ،باشدحوادث و باليايي طبيعي و سوانح مي
در اين مجال با تعاريفي از مديريت بحران آغاز 

نقش ها، توان و و در ادامه عواملي چون ظرفيت
در مراحل مديريت بحران مر اح هاللجمعيت 

به گرفته و در پايان نيز  مورد مداقه قرار
  .پرداخته شده استبندي و ارائه پيشنهادات  جمع

 بحران، جمعيت مديريت :يكليد كلمات
  بحران، بالياي طبيعي احمر،  هالل
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  مقدمه
جامعه بشري در طول تاريخ همواره با انواع بالياي 

نتظره دست به گريبان بوده است به طبيعي غيرم
ميليون انسان درگير اين  200سال  طوري كه هر

نفر در اثر  هزار شوند و صدهاحوادث غيرمترقبه مي
گونه حوادث با درنورديدن  اين. روندآن از بين مي

اي منجر به هاي سياسي، اقتصادي و حرفهمحيط
هاي مختلف هاي اساسي در بخشايجاد بحران

بحران وضعيتي است كه يك ]. 1[ شوندكشور مي
امل متغير تغيير ناگهاني در يك يا چند بخش از عو

مديريت يك بحران ]. 2[ كنديك سيستم ايجاد مي
 مدهايابه منظور كاهش و حداقل نمودن پي عمده

ريزي، آزمون، بحران، نيازمند پيشگيري، برنامه
آمادگى براى ]. 3[ ارزيابي و نگهداري است

مستلزم فراهم آوردن تمامى ، با يك بحران رويارويى
ست كه منجر به كاهش احتماالت در امر تي اامكانا

ي بتوان برايع سرخيلي تصميمگيرى شود و اينكه 
يك هدف اصلى را در سرلوحه اهداف ، سخگويىپا

م آموزش ، عديكى از مواد سد راه آمادگى. قرار داد
كانات عدم ارزيابى ام. و ارائه اطالعات به مردم است

آموزشى نيز باعث هنگي و فر، اجتماعى، مالى
. ]4[ برنامهريزى در امر آمادگى مىگرددجلوگيرى از 

دهد كه خيز است، تاريخ نشان ميشوري بالايران ك
هر چند وقت يك بار بخشي از كشور به خاطر 

با توجه به . بالياي طبيعي دچار خسارت شده است
قابل بالياي پذيري آن در مجغرافياي كشور و آسيب
ات مخرب اين تأثيرلرزه،  ينطبيعي به خصوص زم

ف كشور، دور از لهاي طبيعي در نقاط مختبحران
حدود  1997تا  1988از سال ]. 5[تصور نيست

در اثر بالياي طبيعي در جهان كشته شدند  390000
درصد بر اثر زلزله،  26درصد بر اثر سيالب،  58كه 
. ي ديگر بوده استدرصد بر اثر طوفان و باليا 16

ميليارد  700سال حدود  10خسارات كل در اين 

درصد  28و  29، 33دالر بوده است كه به ترتيب 
]. 6[ ه سيالب، طوفان و زلزله بوده استمربوط ب

قابل  حوادث غيرمترقبه و باليا اغلب وقايعى غير
كنترل هستند و همواره در نقاط مختلف جهان از 

مر اح هاللرو  ازاين. ونددپيمىيران به وقوع جمله ا
شتي و ترين مراكز بهدابه عنوان مهم و مراكز شهرها

 كشور در كمك به مصدومين و و اورژانسي نيرماد
هاى برنامهالزم است ، مجروحان احتمالى بحرانها

بله با بحران در تمام ابعاد را منسجم مقامناسب و 
مر را به خوبي اح هاللاهميت نقش . داشته باشند

ان در حوادثي چون زلزله سال اخير در تومي
چنين سيل رخ داده در مازندران كه آذربايجان و هم

ي و جاني فراواني شد مالحظه باعث خسارات مال
مر در مديريت اين اح هاللع با حضور به موق كرد،

اين باليا  تر شدنقيها تا حدود زيادي از عمبحران
و  بهداشتيخدماتي، ت مديران موسسا. كاسته شد

مر بايستي ضمن شناخت اح هاللدرماني همچون 
مخاطرات و به باالبردن توان و استانداردها و كاهش 
. مخاطرات ناشي از حوادث غير مترقبه بپردازند

و سالمتي مر رسالت بازگرداندن حيات اح هالل
د و در فرهنگ عمومي، مصدومين را بر عهده دار

زمان توقع و انتظار گسترده آن است كه طراحي سا
ي مقابله با هر بحراني داشته اي باشد كه توانابه گونه

  .دباش

  بحران

به  Krinein  كلمة يونانياز  Crisis  واژةيشة ر
، ستري ابيمارد موص در عطف بخصونقطه معني 

مسايل رد مودر خطر ن ماوز زهمچنين به معني بر
به ان حربل، عين حادر . تسدي اقتصاا- سياسي

نهايت در كه د، شولقي ميتس نقطة حساان عنو
مناسب يا نامناسب تحول يك از ست ناشي اممكن 
]. 7[ارييا ناپايددل تعا، ندگيگ و زمانند مر. باشد

بحران از ريشه يوناني در معناي جوركردن، قضاوت، 
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بحران، حالت و . حساس و مشاجره گرفته شده است

شود و از ي است كه با آن تعادل ناپديد ميفرايند
وي شرايط و اوضاع ناپذير به س نسبتاً اجتناب انتقالي

شت ابهدن مازيد سااز د]. 8[ دهدديگر خبر مي
يختگي شديد رهم ان دربحر) WTO(جهاني 

از تر است كه فراجتماعي و اني ، روايست محيطيز
البي كه در مسئلة ج]. 9[ ستمعه انطباقي جااظرفيت 

 ها در شرايط گوناگون وارتباط با وقوع بحران
جود دارد ها توسط افراد وونگي برخورد با آنچگ

گيري با ها به طور چشماين است كه تمامي بحران
ست ايطي اشر ،انبحر]. 10[ يكديگر مشابه هستند

و طبيعي ي هادعملكرو ها ادخدادث، رثر حودر اكه 
و منيتي ي اهازهحودر موضوعه ارد ز موج( نسانيا
به ل كنترني يا غير قابل ناگهار به طو) جتماعيا
به سختي و مشقت د يجااموجب و يد آميد جوو

ف برطردد و گرنساني ميايك مجموعه يا جامعه 
ري و فواري، ضطرت امااقدز به انيادن آن كر
بحران حادثهاى است كه به ]. 11[ ده داردلعاا قفو

به طور ناگهاني و يا ، طور طبيعي و يا به وسيله بشر
براي بر طرف  اينده به وجود آيد كهت فزبه صور

اساسي و ، كردن آن نياز به اقدامات اضطراري
ارائه تعريف مشخص و قابل ]. 12[ باشده فوقالعاد

از اوايل قرن . غيرممكن است »بحران«اجماع از 
،  هاي گوناگون تحقيقاتي بيست ميالدي از منظره

مطالعات بسياري در ارتباط با بحران انجام پذيرفته 
يي نه تنها موجب پيشنهاد ها؛ اما چنين تالش است

هاي ، بلكه داللت تعريفي شفاف از اين مفهوم نشده
بحران يك  ].13[ تر كرده است آن را بس پيچيده

حادثه، واقعه يا جرياني است كه سيستم را از كاركرد 
دارد يعني حركت منظم سازمان، منظم خودش باز مي

ا اندازد و يه، شهر يا امثال آن را از كار ميمجموع
ها، ها، مأموريتباعث تأخير در روند اجراي فعاليت

بحران بنا به ]. 15و 14[ شودو اهداف سيستم مي

 يك كار، اي كه پيچيده  مرحله« اعتبار مفهوم كلمه به
وضعيتي كه «، »كند يك رويداد از آن عبور مي

خطر آني و «، »است  شدن از آن مشكل خارج
خرابي رفتن به سوي   رخدادهايي كه در جهت

بحران به معني . شود مي  گفته» آيد ناگهان پيش مي
در جهت بهبود و يا از بين رفتن   ناراحتي پيدا شده«

، نيز »تغيير و پيشرفت مهمي بوجود آيد  در موقع يك
هاي طبيعي، اغلب  در بحران]. 16[ شود مي  اطالق
هاي موجود به ويژه  مندي از پتانسيل ها با بهرهسازمان

توانند از طريق تبديل  نساني توانمند مينيروهاي ا
دار مثبتي براي  هاي شتاب تهديدها به فرصت، حركت

از آنها به دست   سازمان فراهم نموده و نتايج مطلوبي
... زلزله، سيل، طوفان سهمگين، جنگ و]. 17[ آورند

ي بحران براي آن به كار  مفاهيمي هستند كه كلمه
برخي از عوامل و مردم   شود ولي در ذهن گرفته مي

مايحتاج روزانه كمتر ممكن است با عنوان بحران 
حوادث و سوانح طبيعي بالقوه،  ].18[ قلمداد شود

شوند، بلكه چنانچه خوب  بحران محسوب نمي
توانند منشأ پيدايش  مديريت و مهار نشوند، مي

اصوالً بحران به شرايط و . هاي متعددي شوندبحران
كه يا به دست انسان پديد  شود رويدادهايي گفته مي

آمدن به نحوي از انحاء انسان در پديد اند و يا آمده
از مشخصات مهم بسياري از . آنها نقش داشته است

بيني آنها اغلب مشكل است،  ها اينست كه پيشبحران
آيند و شرايط و روال عادي و  وجود مي هناگهاني ب

آرام را به هم ريخته و مديريت را دچار مشكل 
در واقع بحران يعني خروج از تعادل كه . سازند مي

اگر به آن توجهي نشود منجر به خروج از عدالت 
هاي نظري  باتوجه به مفاهيم و بحث]. 19[ شود مي

شود كه  كه در قسمت فوق ذكر شده، مشاهده مي
اي واحد با عنوان بحران  پديده  ارائه تعريف براي

ي ذهني و ها ها و برداشت زيرا ديدگاه. دشوار است
ي  نكته. اند هم سطوح تجزيه و تحليل متفاوت
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به   آموزنده آن است كه محدود كردن بحران
ي محدود  هايي تنگ و متشكل از تعدادي مؤلفه قالب

مناسب براي انتخاب   مانع از ايجاد چارچوب ذهني
براي كسب آمادگي به منظور  .شودمي تدابير عملياتي
مشخص از بحران   عريفها نياز به ت مقابله با بحران

  .داريم
توان به چند دسته تقسيم و تعريف ها را ميبحران

  :كرد كه عبارتند از

: هاي ناشي از حوادث و سوانح طبيعيبحران - 1
لرزه، سيل، گردباد، آتشفشان  فجايع طبيعي مثل زمين

و غيره كه اغلب اجتناب ناپذير هستند، و چنانچه 
نها برخورد مناسبي مديران و كارگزاران جامعه با آ
هاي بسيار وخيمي نداشته باشند منجر به بروز بحران

توان به زلزله بم اشاره  براي مثال مي. خواهند شد
هاي بسيار تأسف نمود كه متأسفانه منشأ بحران
  .انگيزي در اين شهر تاريخي شد

هاي اجتماعي و فرهنگي، مثل مهاجرت بحران - 2
ونت در محيط هاي اجتماعي، خشرويه، آشوب بي

  .كار، اعتياد و فسادهاي اجتماعي
مثل نوسانات شديد مالي،  ،هاي اقتصاديبحران -3

كاهش ارزش پول و سهام در بورس، اختالس و 
 .ورشكستگي

گذاري،  هاي امنيتي، مثل خرابكاري، بمببحران - 4
، ييسازي مواد غذا گيري، آلوده، گروگانييربا آدم

اسناد و مدارك  جنگ، قاچاق مواد مخدر، سرقت
  .علمي، جاسوسي و تروريسم

هاي زيست محيطي، مثل آلودگي هوا، بحران - 5
اي، از بين رفتن منابع طبيعي با  انفجارهاي هسته

ها، ساخت و ساز در ها، تاالبارزش مثل جنگل
ها و  ها، رودخانه ها، از بين بردن درياچهحاشيه كوه

  .آلوده سازي منابع حياتي و غيره

به اعتقاد ما منشأ پيدايش اكثر : هاي ادارينبحرا - 6
بيني و  ها ناشي از ضعف مديريت در پيشبحران
. باشد معضالت مي گيري صحيح مشكالت وپيش

ضمن اينكه وقتي بحراني اتفاق افتاد بايستي به 
صورت علمي و مدبرانه مهار شده و تبعات و 

بنابراين هر بحراني . به حداقل رساند آن راضايعات 
ا هر ماهيتي قبل از هر چيز يك بحران اداري ب

البته در سازمان و مديريت نيز . شود محسوب مي
توان به  سري بحران خاص وجود دارند كه مي يك

كاري شديد، نارضايتي  اعتصابات سراسري، كم
هاي ملي اشاره  رجوع و توقف پروژه  ارباب
  ].19[نمود

  مديريت بحران

: دانست  ن چنينتوا مفهوم مديريت بحران را مي
كليه منابع   سازي و به كارگيري هدايت، هماهنگ''

مشترك كه ممانعت   سازماني و مديريتي براي هدفي
 ].20["در طي بحران است  از توسعه زيان و خسارت

امروزه مديريت بحران يك بخش اساسي از مديريت 
قبل از تعقيب هرگونه اهداف بلند، . استراتژيك است

اي تضمين ثبات و موفقيت مستمر مديريت بحران بر
هايي كه سازمان اساساً. يك سازمان ضروري است

در معرض بحران قرار دارند به آمادگي بيشتري در 
نيازمند يك  مؤثرمديريت بحران . برابر آن نياز دارند

مند است كه مبتني بر هوشياري، رويكرد منظم و نظام
تي و يك درك خوب از اهميت حساسيت مديري

]. 21[ريزي دقيق و آمادگي سازماني استمهبرنا
اي  تار، مديريت بحران را به عمل يا هنر و يا شيوه تيه

حالت اضطراري  كند كه يك سازمان را در اطالق مي
سفانه أمت. كند و بحراني به طرف آرامش هدايت مي

ها و رويكردهاي مبارزه با  در بسياري از موارد شيوه
گرا و ناپايدار  ، واكنشبحران بيشتر رفلكسي، اتفاقي

كه قاعدتاً اين نوع از مديريت بايستي  درحالي. است
به نحوي اجرا شود كه كليه تدابير الزم جهت 



 عباس بابايي ،حمزه صمدي مياركاليي، حسين صمدي مياركاليي

 

٩٧ 

 

    
 

   
  

  
  

 
ه 

ار
شم

م، 
ار

چه
ل 

سا
ت، 

جا
و ن

د 
دا

ام
ي 

لم
 ع

مه
نا

صل
ف

3 ،
13

91
 

 
بنابراين . اجتناب از بحران از قبل اتخاذ شده باشد

هاي ها و روشمديريت بحران بايستي داراي طرح
ها به اين وسيله گيرانه باشد تا بسياري از بحرانپيش
برخالف . هش پيدا كرده و زمينه بروز پيدا نكنندكا

بسياري از سوانح طبيعي، مثل زلزله كه قابل 
كه به دست  ييهابيني كردن نيستند، بحران پيش

پذير بوده و اصوالً آيند عموماً اجنتاب نسان پديد ميا
هايي را به همين دليل مردم سازمان. نبايد اتفاق بيفتند

ند شديداً مورد انتقاد قرار كه مسئول بروز آنها هست
دهند زيرا كه مسئولين ملزم هستند كه با درايت و  مي

اجراي يك مديريت اضطراري صحيح آنها را 
 ]. 19[شناسايي، پيشگيري و مهار نمايند

  انمديريت جامع بحر

ست ا يياجرت امااقدد و اعملكري، ريز برنامه فرايند
مي عموو لتي دوغير، لتيي دوهاهستگاسط دكه تو

مديريت (ات كاهش سطح مخاطرو شناخت ن مواپير
زي و سازباو مقابله ت مديريت عملياو ) ييرخطرپذ

رت صو) انمديريت بحر(ه يددسيبآني منطقه اتوزبا
و گرها پيش نشانه با مشاهد فرايندين در ا. دپذيرمي

س ستردر دطالعاتي امنابع و ها نآتحليل و تجزيه 
هماهنگ و امع ج، چهريكپارت به صود شوميش تال
ي گيرپيش ها ند از بحراموجوي هااربزده از استفاابا 
زم در گي الدماآنها با وز آبررت صودر يا ده نمو

سريع به مقابله مالي و جاني رت جهت كاهش خسا
 .ددگرزبادي ضعيت عاويط به اخته تا شرداپر

  مديريت بحران فرايند

: د نظر قرار گيرداصل بايد م سهدر مديريت بحران 
  . بازسازي. 3؛ مقابله. 2؛ آمادگيو پيشگيري . 1
  گيدماو آ يپيشگير - 1

ف ست كه با هدااتي ماقدامجموعه پيشگيري 
ر يانباآثار زيا كاهش ادث و وحع قوي از وجلوگير

با ده و يابي نمورا ارزجامعه ي سطح خطرپذيرآن، 

حد قابل تا آن را ح طسزم الت مااقدت و امطالعا
مجموعه  آمادگي و ]22[ هددكاهش ميل قبو
حل امرم نجارا در انايي جامعه است كه تواماتي اقدا

هد كه شامل ديش ميافزان امختلف مديريت بحر
د يجا، ادهيمانزساي، يزربرنامهت، طالعاآوري اجمع
و منابع  تأمينزش، مو، آمديريتيي هارساختا

  . ستر امانوو تمرين ت، مكاناا
  مقابله - 2

ل نبادبه اري ضطرت امائه خدت و ارامااقدم انجاا
ل مات جان و نجاف ست كه با هدان ابحرع قوو
ي از لوگيرجو نها اي آنسبي بره فار تأمين، ها ننساا

مقابله عمليات . شودميم نجارات اخساش گستر
ت و نجاوجو،  جستار، هشد، رساني عطالاشامل 

ي، براتر، منيتا تأمين، درمان، شتابهداد، مدا
فع ، دتدفين، كيپزشي ها تيرفوت، تباطاار

ك، خطرنا ادمو، كنترل تشآ رمها، پسماندها
ساير و حياتي ي ها نشريااري برقررساني،  سوخت
  .ستابط راري ذيضطرت اخدما

  نياتوزبازي و سازبا - 3

ع وقاز وپس وري ضرزم و الت مااقدايه شامل كل
به دي ضعيت عان ونددارگزباكه براي ست ان ابحر

ي توسعه ها گييژون نظرگرفتدربا ه يددسيبآمناطق 
مسائل و مي دمري ها تكرمشا، يمنيابط اضوار، يدپا

م نجاه ايددسيب، اجتماعي منطقه آيخيرتا، نگيفره
ست اماتي اقداشامل مجموعه  ني نيزاتوزبا. دگيرمي

و حي ، رويط جسمين شراندداگرزت باكه جه
به حالت طبيعي به ن يدگاد سيبآجتماعي و اني روا
  ].11[ سدرميم نجاا



 احمر در حوادث و بالياي طبيعي در مديريت بحران هالل ضرورت و اهميت نقش

 

98 

 

 
   

   
 

  
  
  
  
  

 
 

ي 
لم

 ع
مه

نا
صل

ف
ه 

ار
شم

م، 
ار

چه
ل 

سا
ت، 

جا
و ن

د 
دا

ام
3 ،

13
91

 

 

  سوانح و انواع آن

آن با ن جهاي موضوعاتي كه بيشتر شهرهايكي از 
. استنح طبيعي اسوع ست به گريبانند موضود
ست كه با اناگهاني اي قعهوايا اد يد، رونحهسا
وز مينه بره و يا زدگستردي ماو نساني ي اها سيبآ
م نجاامند زنياده و بواه ها همرسيبآين گونه ا
غلب ناگهاني ميباشند انح اسو. ستري افوت مااقدا

نيز به بشر فرصت كافي دن بو يجيرتدرت صوو در 
شديد ي تخريبهارات و خسات، ضايعاو  دهند نمي

لين ، اوطبيعير به طو. ندآورميل نبادبه را محيطي 
رت نح عبااسوان و با بحررد برخون در نساام اقدا
د جووقعه كه با ات واثراكاهش ت و نجااز ست ا
 ].1[ داردكنش سريع وابه ز اكم نين بسيار ماز
ان را مهم مديريت بحرر كنش سريع كه بخش بسياوا

، شيابي، ارزييشناسا هد شاملد تشكيل مي
كه  شود مي موقتاري ضطرت امااقدي و اتصميمگير

حتي ه كوتار بسيان مادر زكنش واين احل م مراتما
ين ابربنا. دميگيررت چند ساعت صودر گاهي 

ظايف مديريت از ويكي ان شناخت بحرو گي دماآ
ا چر، ميباشدبيني بحران  پيشتر،  از آن مهمما است ا

ين ه آن، ايندآبه ه نگارت قدو بيني پيشون كه بد
به هر سو را فاني ما ن طوكه چود هد بواخوان بحر

ر فتن كشوار گربا توجه با قر. هد ميكشانداكه خو
پيشبيني ن مكام اعدو نيا دخيز  لزلهزمنطقه ان در يرا
جامع مديريت ح ئه طرزه، لزوم ارالر مينع زقون وامز

ي مروز آن ابراز ناشي ات كاهش خطراي بران بحر
ع نوظ لحارا از سانحه ]. 23[ مهم ميباشدر بسيا
نح اسو. 1:دتقسيم نموه سته عمددبه سه ان ميتو

د، بهمن، بادگرن، طوفان، تشفشا، آسيل، لزلهز(طبيعي 
يك يا ژونح تكنولاسو .2 ،)...و شلغز مينز
ان به عنور نفجازي و اتشسوآ(ساخت  ننساا
و نح جنگي اسو. 3، )ساخت ننساانح اترين سو يجرا
  .يستيروتر

نح طبيعي به اسوها بيشتر بحراننجايي كه از آ
اي بره بالقول عين حاش در خاموو خفته رت صو

ن و جه شدامواي گي بردماآسيب هستند آفرينش آ
  .ستابديهي ي مرآن امقابله با 

مر در مديريت اح هاللنقش و وظايف 

  ها بحران

نفر در اثر حوادث  ها دو دهه اخير ميليونطي 
خسارات زيادي به جامعة غيرمترقبه جان باخته و 
توسعه اجتماعي و اقتصادي انساني وارد شده كه 

با توجه . نساني را با مانع روبهرو كرده استمع اجوا
 ،مترقبهحوادث غير، طبق به آثار بحران بر جامعه

درصدد پيشگيري و ايجاد آمادگي در   مديريت بحران
ر صورت بروز آن كاهش آثار و دمقابله با بحران 

]. 7[ مخرب و واكنش سريع و مناسب ميباشد
توان يب سرخ را ميمر و صلاح هاللسازمان جهاني 
رساني  المللي دانست كه وظيفه كمكيك سازمان بين

بيعي و ساخته دست ديده از حوادث طآسيب به افراد
جمعيت . بشر را در سطح جهان برعهده دارد

عنوان عضو اين  همر جمهوري اسالمي ايران باح هالل
المللي  هاي داخلي و بينسازمان در عرصه

رساندن به  هاي چشمگيري در جهت ياري فعاليت
مر به عنوان يكي اح هالل. ديدگان داشته است حادثه

باشد اي وظايفي ميبحران شهري دار هاييتاز مدير
. 1: كنيماشاره ميها مجال به برخي از آنكه در اين 

هاي اساسي براي كارآمدي زيرساختكردن  فراهم
سازي  آماده. 2عملكرد شهرها در مواقع بحران، 

وري خدمات براي توسعه منابع انساني، افزايش بهره
بحران و بعد از آن، زمان و استانداردهاي زندگي در 

. 4داردسازي امنيت و سالمتي مردم، استان. 3
كردن خدمات و تسهيالت اورژانسي و حمايتي  آماده

  .كننده در بحران هاي تسهيلبراي حمايت از فعاليت
با توجه به مباحث ارائه شده در قبل و فرايند 

ها نقشدر ادامه با نظر به آن، مراحل  ،مديريت بحران
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تاي راسمر را در اح هاللهاي جمعيت فعاليتو 

  .شماريممي مديريت بحران برانجام امور در 

  قبل از بحران

  آموزش كاركنان )الف

ها اهميت و نقش امروزه منابع انساني در سازمان
و براي  انكار و پراهميتي را دارا هستند غيرقابل

رسيدن به اهداف بايد به نيروي انساني قوي، با 
نان يكي آموزش كارك. تجربه و متخصص تكيه كرد

ترين ابزار جهت دستيابي به آسانمهمترين و  از
، كه در بالندگي و توسعه كاركنان و سازمان است

در . رسيدن به اين اهداف اهميت فراواني را داراست
مر به دليل ماهيت و اهميت كار در محيط اح هالل

بحراني و اورژانسي، نيروي كار آموزش ديده ارزشي 
ها و  حرانگان در بديد هاي آسيببه قيمت جان

هاي ارتقاي توانايي برنامه مراحل و از .سوانح دارد
توان به موارد ران سازمان ميمأموكاركنان و مديران، 

بازبودن درهاي علم و دانش به . 1: ذيل اشاره كرد
به  ،نيازسنجي توانايي كاركنان. 2سوي كاركنان، 

معني پوشاندن مراتبي معايب و ايرادات پراهميت 
ايجاد و طراحي . 3شرايط بحران،  مورد نياز در

سطح  دارزيابي و بازخور. 4هاي آموزشي،  مدل
استاندارد سازي در . 5ها، توانايي و مهارت

داشتن اهداف مشخص و مورد نياز در . 6ها،  آموزش
هاي  برگزاري دوره. 7. هاي سازماني كاركنانآموزش

مناسب و اثربخش ضمن خدمت براي مديران و 
  .جمعيتنيروي انساني 

هاي آموزشي بين افراد براي  تكثير جزوه )ب

  افزايش آگاهي عامه مردم
ديدگي در يكي ديگر از راهكارهاي كاهش آسيب

هاي آموزشي بين افراد سوانح و بحران، تكثير جزوه
. براي افزايش آگاهي مردم در مواجهه با بحران است

در مديريت بحران اهميت نقش مردم غيرقابل كتمان 

وجود افراد آگاه، از حادتر و بيشتر شدن است و 
كاهد و با اميد و تسلط بيشتري دامنه خسارات مي

 .توان بحران و شرايط را مديريت و پاسخگو بودمي
دريافتند كه با ) 1388( نيا و همكارانيثقف] 24[

زمان  ارائه جزوات آموزشي و تكثير آن بين مردم در
افزايش يافته  آگاهي مردم نيز به خوبي ،باليا وقوع
- توان به وسيله برگزاري دورهميرا اين برنامه . است

ها، صدا و سيما  هاي آموزشي، تهيه بروشورها، كتاب
: چونهمو آشنايي الزم در برخورد باليايي طبيعي 

  .دكرفراهم ...سيل و زلزله و 
  هاي داوطلبانهسازي فعاليت ظرفيت - 3

ر ايران، د مر جمهوري اسالمياح هاللجمعيت 
سرخ جهاني،  المللي صليبراستاي اصول نهضت بين

هاي داوطلبانه در جامعه و به سازي فعاليت ظرفيت
ويژه در جوانان را از جمله مهمترين محورهاي 

اين سازمان در حال . ريتي خود قرار داده استمأمو
هاي حاضر داراي هزاران داوطلب از زيرگروه

زي در آمومختلف مردمي ازجمله داوطلبان دانش
مله نيروهاي فعال در از ج]. 25[ اسر كشور استرس

آموزان  مر دانشاح هاللهاي آموزشي عرصه برنامه
توان با توجه و تمركز بر مي مدارس هستند و
هستند  هامكان بيشترآموزان كه در آموزش اين دانش

دهند به اهداف و جمعيت زيادي را تشكيل مي
مير و  كه همان كاهش مرگ و رسيد سازماني
 و وجود نيرويديدگي مصدومين در باليا  آسيب

يكي از موارد مورد . استديده و كارآمد  موزشآ
مر اح هاللتوجه و پر اهميت براي مديران جمعيت 
ي فعال و هابايد جذب، نگهداري و پرورش اين نيرو

به  دبدون ترديد وقتي كه سازمان بتوان. با انگيزه باشد
آنها را به رشد  و كار گيردخوبي نيروي انساني را به 

و بلوغ برساند در واقع هسته مركزي خود را به 
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اي روشن در پيش خواهد درستي شكل داده و آينده
  . داشت

نصب و نگهداري ، مديريت بر استانداردسازي) ت

  خدمات
ايف اصلي متوليان مديريت بحران در ظيكي از و
 مر در شهرها، تدوين استانداردها واح هاللسازمان 

سازي هاي الزم در حوزه آموزش و فرهنگنامهآيين
ها سازي آن ضرورت تدوين استاندارها و پياده. است

يافته و در حال توسعه بر كسي  در جوامع توسعه
در اماكن شهري با وجود استاندارها . پوشيده نيست

هاي اجرايي بازهم اشكال زيادي وجود نامه نييو آ
لبوردهاي آموزشي در قراردادن تابلوها و بي. دارد

تواند يكي از عوامل معابر و اماكن شلوغ مي
تاثيرگذار بر توسعه فرهنگ و نگاه مردم به مقوله 

ران مأموبحران و آمادگي و همكاري آنها با 
در كشورهاي . مر در مواقع بحراني باشداح هالل

ها بودجه ساالنه پيشرفته براي اين قسمت از فعاليت
تا با آمادگي افراد در مواقع . دشوفراواني منظور مي

بحراني اعتماد و مشاركت از طرف شهروندان نيز به 
  .خوبي برقرار شود

  سازي آموزش، شبيه )ث

هاي در  تمرين و هاآشنايي با برنامه شامل اين مرحله
. استهاي زندگي سازيدست اجرا و شبيه

هاي اورژانسي را در يك  سازمانهاي شهري واكنش
از يك تمرين اين نظم ، كنندارميتكر نظم اساسي

سوزي ساده در يك مدرسه يا تخلية يك اداره  آتش
سازي  نشت موادشيميايي به طور كامالً شبيه خاطره ب

اي كه نه تنها هاي مهلك و كشندها تصادفتشده 
ها و ساير  نشانهاي پليس، آتشبع شركت، بلكه تيممنا

اما . مي باشند كند، مشاغل اورژانسي را نيز درگير مي
به مرحله برنامه مديريت بحران  هنگامي كهبااينحال، 

ها و ، بسياري از شركتآزمون و عمل مي رسد

سطح  ترين ينيپااز ها به شكل محسوسي سازمان
  .برخوردارندتعهد 

  ها و راهنماها سيستم ريزي،برنامه )ج

ها و ريزي، واگذاري نقشدر اين مرحله، برنامه
را تعيين  فرايندشود و مالكيت يها ممسئوليت

مطالعات متعددي به شكلي نااميدانه مشخص . كند مي
 50حدود ( هادرصد كمي از سازمانه كردند ك
حتي كمتر از اين ميزان، برنامه را به  و يا )درصد

بودن آن، مورد آزمون  اجرا  و قابل منظور عملياتي
و  اجرانمودن اثربخش مديريت بحران. دهندقرار مي

از باال  مديريت موضوعات اساسي نيازمند تعهد
ريزي متعهد اگر مديريت عالي به برنامه. باشد مي

ها و سيستم. افتدريزي اتفاق نمينگردند، برنامه
راهنماها، آموزش مديريت بحران، تجهيزات، 

. گيرند، منابع و مستندات را در بر مي»هاي رزم اتاق«
، تمركز قوي قابل ادبيات در زمينة مديريت بحران

هايي از قبيل انتخاب تيم و سيستم فرايندبيني بر پيش
دهي و خطوط اختيار، مواد بحران و آموزش، گزارش
سازي سيستم، ارتباطات و مصالح آماده، فعال

اي، منابع لجستيكي و مراكز نفعان، سياهة وظيفه ذي
مديريت بحران متمركز، حراست سازمان، و تأكيد 

ها و سيستم. اي داردؤكد بر روابط رسانهقوي بسيار م
اهميت نيستند، بلكه بخشي از يك راهنماها بي

در اين  ].26[ باشند مديريت بحران اثربخش مي
هاي ها و نقشمرحله مديران سازمان بايد مسئوليت

درستي در جاي آنها معرفي كنند، آنها به افراد را به
ران كارآيي خود قرار گيرند تا بتوانند در زمان بح

ها و راهنماها نيز در سيستم. الزم را داشته باشند
مديريت بحران با انتخاب تيم بحران و آموزش، 

هاي الزم را دهي در صدد آن است تا آمادگيگزارش
حران قبل از بحران به ارمغان آورد تا در هنگام ب

  .دچار تنش و ناهماهنگي نشوند
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  حين بحران

  )ياورژانس(واكنش فوري  )الف

مراحل بحران به ، ر بيشتر الگوهاى مديريت بحراند
ود ن محدحين و پس از بحرا، سه مرحلة قبل

ساعت اول بحران  24اما بايد در نظر داشت ، مىشود
ص خود را دارد كه ت خاويژگىها و اقتضائا

ضرورت پرداختن به اين مقطع زمانى را به صورت 
 زدان مرحلة شروع بحران مطرح مىسابه عنومجزا و 

رساني،  مراحل واكنش فوري بايد اطالع ].27[
رتباطات تشخيص موقعيت و اجراي برنامه از قبيل ا

مرحلة واكنش ]. 28[ گيردو مديريت منابع را دربر
، زيرسازي، مستندسازي و آموزش )اورژانسي(فوري 
 حاصل حوادث هيچ بحراني. گيردبرميرا در

ل بدي به شكنيست مگر اينكه آن حادثه رمنتظره غي
هنگامي كه يك سازمان به خوبي در . حل شده باشد

شكل (سازي و مديريت بحران به نظم درآمده  آماده
تواند امور غيرمنتظره را به صورت مي، )گرفته است

  .امري عادي حل نمايد
  هاي مديريت اطالعاتسيستم )ب

، قصت ناتصميمگيري عجوالنه براساس اطالعا
براساس . يش ميدهددامنه خسارت را چند برابر افزا

ردبيل ، قاين و انيازسنجي انجام شده در زلزله بيرجند
به . نياز به اطالعات بود، از نيازهاي اوليه اعالم شده

درصد افراد نياز به اطالعات را به  67طوري كه 
ميزان متوسط تا زياد اعالم كرده بودند و در بيش از 

آگاهي از ، ارد اطالعات درخواستيصد مودر 57
بر اين اساس روز . ن بودشانمت بستگاوضعيت سال

 -ستاد حمايت رواني، بعد از حادثه زلزله بم
جمعآوري م به اجتماعي در حوادث غيرمترقبه اقدا

وضعيت سالمتي و ، محل بستري، مشخصات فردي
آدرس بستگان مجروح نموده و اطالعات را در 
فرمي ثبت و سپس در سايت اينترنتي و يا در 

عالوه بر . ر كرمان نصب كردمردم دي تجمع محلها
علوم نويني هستند كه گسترش ، فناوريهاي جديد

نها سبب اثربخشي و بهبود كارايي حيطه آ دانش در
مديريت اطالعات يكي ، در مديريت بحران ميگردد

بنابراين ]. 7[ از اين علوم محسوب ميگردد
مر براي مقابله مؤثر با شرايط بحراني ناشي اح هالل

بايد داراي يك برنامه مدون  از بالياي طبيعي
مديريت اطالعات باليا و دنبال آن فراهم آوري نظام 

سازي امدادگران براي رساني به منظور آگاهاطالع
  .مقابله با بحران را تهيه نمايد

  ي و سازماندهيريز برنامه) پ

در مواجهه با مر اح هاللاز مشكالت اساسي كه يكي 
كند عدم د ميحوادث غيرمترقبه با آن برخور

برنامهريزى و سازماندهي صحيح به منظور مقابله با 
و آموزش كاركنان براي ي حوادث و آماده ساز

لزوم . مىباشدان سازمان كنترل بحران توسط مدير
به داليل سازمان ارائه طرح مديريت بحران در 

وجود ، گريزو هنگام پناه  ناتواني بيماران در
مواد قيمت و احساس وجود  دستگاههاي گران

وابستگي ، ركنان، ناهماهنگي كاخطرناك و خطرساز
بيماران بستري به تجهيزات پزشكي حياتي كه به آنها 

نظر مىرسد كه . هميت زيادى داردست امتصل ا
، مالي، فيزيكي، بع انسانيز منااعم ا، سيستم فعلي

قوانين و مقررات و شيوه اجرايي نميتواند ، مديريتي
آينده را حل و چالشهاي پيش روي ت و مشكال

ز شي امواجهه با بحرانهاى نا، بنابراين. فصل نمايند
حوادث مترقبه و غيرمترقبه و گردش به اين رخداد 

در نتيجه . اهند گرفتر خوتحتالشعاع مشكالت قرا
توانايي مواجهه صد درصد با بحرانها با به كارگيري 

. جه به وضعيت فعلي وجود نداردبا توهمه منابع 
گاه با و آايجاد يك سيستم پاسخگو  بنابراين لزوم

چالشهاي فعلي با عزم راسخ در جهت رفع 
يريت بحران موفق يك مدمشكالت كه زمينهساز 
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صول طراحي ا. ضرورت خواهد داشت، خواهد بود
نامهها و  برنامه مقابله با حوادث در غالب آيين

در نظر گرفتن موقعيت يي با دستورالعملهاى اجرا
ي يزى و تمركز برنامهها برابرنامهر. تدوين گردد

يريت بحران به رفع ساير مشكالت فعلي منجر مد
  .خواهد شد

  عمليات جستجو و نجات )ت

ها امدادگران نياز به در برخي از حوادث و بحران
مدت زمان طوالني براي عمليات امداد و نجات 

در  از بين نرفته است،ندارند، زيرا بناها به طور كلي 
يات امدادرساني بدين صورت اين گونه موارد عمل

گيرد كه ابتدا افراد گروه امدادي به انجام مي
شوند و هر كدام از افراد هاي مختلفي تقسيم مي گروه

ديده  اط مختلفي از منطقه آسيببه بررسي نق
در پردازند و ميزان خسارات وارده را بررسي و  مي

نامه امدادي امكان براي هر خانوار شناسصورت 
 شود كهميمنطقه به خوبي بازرسي  .نندكتكميل مي

 و رسيد بندي كلي ها به جمعبتوان در مورد خسارت
در اين ميان  .هاي ديگر را مشخص كردكمكنحوه 

ها، چه منازل بايد كامالً مشخص گردد كه چه بخش
ار آسيب و خسارت و اماكني با چه درصدي دچ

ي و با درستبايد توجه گردد تا با مردم به  شده،
  . ديريت خوب برخورد شود تا باعث درگيري نشودم

  آنآمارگيري در و ها ايجاد اردوگاه )ج

مر در اح هاللهاي يكي از موارد مهم و فعاليت
رو، بررسي و انتخاب محلي براي بحران هاي پيش
بايست به سرعت در پي باشد كه مياسكان مردم مي

به صورت ايجاد  دتوانطراري ميضاسكان ا. ان بود
ديدگان در  حادثه. ديدگان باشد چادر براي حادثه

موقع ورود به اردوگاه پس از رفتن به چادر بهداشت 
و واكسيناسيون و دريافت كارت بهداشتي به چادر 

و در اين چادر فرم  شوندراهنمايي اسكان و آمار 
بعد از گرفتن . گيردختيار آنان قرار در ا گيريآمار

سايي براي همه افراد اطالعات مورد نياز كارت شنا
دست داشتن كارت  درشود و افراد با صادر 
مسئول  سسپ. نمايند مراجعه به چادر انبار شناسايي

انبار پس از امضاء و مهركارت، وسايل مورد نياز را 
 تعداد آمار را به آشپزخانه. دهدتحويل به افراد 

نام، سن،  درجرا با  آمار .كننداعالم  جهت تهيه غذا
د افراد خانواده، آدرس شهر و منزل در اختيار تعدا

آمار . دهندرساني اردوگاه قرار  مركز ستاد كمك
ها به مركز ستاد ناراحتيها و بهداشتي ذكر بيماري
گروه اسكان تعداد . شودرسال ابهداشتي اردوگاها 

 به مركز اعالم رامانده  شده و باقي واگذارچادرهاي 
مديريتي قوي بتوان  تا با اطالعات درست و .كند

  .بحران و خسارات آن را به خوبي كنترل كرد
  هامقابله با بيماري )ح

در شرايط حساس و بحراني، ديده  مناطق خسارت
به دليل عدم رعايت عوامل بهداشتي شاهد شيوع 

كه . باشدها و وجود حيوانات موزي ميبيماري
كواشيور ، ها شامل ماراسموسبعضي از اين بيماري

.. .و مننژيت، ماالريا، هاي تنفسيعفونت، اسهال ،كور
اين  به توانها ميبراي مقابله با اين بيماري. باشدمي

ي در ذتوزيع موادغذايي كافي و مغ: موارد اشاره كرد
، كردن رژيم غذايي مناسب ديدگان، فراهم بين آسيب

رعايت  تشويق به استراحت، عدم استعمال دخانيات،
 هاي بهداشتي،توالت بهداشت فردي، ايجاد

، هاجلوگيري از ازدحام جمعيت و تراكم در خوابگاه
سمپاشي و نيز افراد آلوده از سايرين،  جداكردن

  . ..و هاو آلودگي هامناطق تكثير پشه

  بعد از بحران

  ارزيابي، اصالح )الف

اي، اصالح، تجزيه و تحليل داليل ريشهارزيابي و 
، و اجراي تغييرات را دفراينارزيابي مديريت، بازبيني 

حال آن كه يادگيري و ارزيابي بايد . گيرددر بر مي
جايگزين شوند، مرحلة  ييدر هر مرحله از مدل عقال
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براي اي را خيز ويژهپس از بحران، زمين حاصل

هاي مؤسسه يادگيري صحيح و اصالح سيستم
پايان هر بحراني بايد آغاز مرحلة . كندپيشنهاد مي

) 2000(پِنروس . باشد بحران بعديآمادگي براي 
وادث و باليا هايي كه از حكند شركتاستدالل مي

هاي آينده برند براي چالشجان سالم به در مي
شركت  500اگرچه بررسي فينك از . تر هستندآماده

يافت كه از ميان در) 1986(چون برتر مجله فور
شته گزارش هايي كه داشتن بحران را در گذشركت

ها هيچ نوع برنامه از آن درصد42نوز دادند ه
پرسش و كسب اطالع از تيم . مديريت بحران ندارند

مديريت بحران و ارزيابي فوري برنامه بحران بعد از 
بحران مي تواند مهمترين بخش از مديريت بحران 

ليزا . دهدمتأسفانه اين مورد اغلب روي نمي باشد، اما
والدز را اين كسان رسوايي حادثة اُ) 1997(تايلر 

شركت كه  ييمديران اجرا«: كندچنين تشريح مي
اي د نشت مواد نفتي اُكسان حادثهاصرار كردن

ناپذير بود، مطمئناً كمتر احتمال دارد كه در  اجتناب
آينده به منظور جلوگيري از چنين حوادثي اقدام 

كردند شركت پافشاري مي يير مديران اجرااگ. كنند
داد، اگر قوانين اُكسان پيروي  كه حادثه روي نخواهد

ها و مشيها داليل كمي براي آزمايش خطشد، آنمي
هاي شركت داشتند و به ناحق به عنوان دستورالعمل

قربانيان اين وضعيت، داليل بيشتري براي اثبات 
موانع يادگيري بعد از بحران به . »خودشان دارند

مشخص ) 2000(مكارانش تفصيل توسط اليوت و ه
ها پيشنهاد كردند كه مرحلة پس از آن. استشده 

هايي از سازمان فرصتي براي تغيير آن جنبه«بحران 
يلِ بحران در اولين مرتبه كمك كه به ايجاد پتانس

مرحلة يادگيرى آخرين  ].26[دهدارائه مي» نندك مي
حساب ن به گام از مراحل فراگرد مديريت بحرا

اغلب در ، نمىآيد كه با وجود اهميت بسيار باالى آ
ار مىگيرد و به همين علت غفلت قربحرانها مورد 

مشاهده مىشود بحران در يك شكل و قالب ديگر 
گاروين ]. 27[كندتى دوباره بروز پيدا مىز مدپس ا

سازمان يادگيرنده سازماني است كه «معتقد است كه 
كسب، ايجاد و انتقال دانش و اصالح و  فراينددر 

 هايش به دانش و بصيرتار خود در واكنتغيير رفت
هاي هاي سازمانيكي از ويژگي. »جديد مهارت دارد

 د،يادگيرنده اين است كه سازمان از تجربيات خو
در اين  چيزي كه. آموزدديگران و از تاريخ مي

. گيرد، يادگيري استمرحله مورد غفلت قرار مي
جامعه بايد در رويارويي با ها و به طور كل، سازمان
غيرمترقبه مانند سيل، و حوادث طبيعي و ها بحران

چنين نشت مواد سوزي، آتشفشان و همزلزله، آتش
رب اگذشته، از تج اي و راديوكتيو درتههس ،نفتي

د و به نناستفاده ك اتفاقات گذشتهخود و ديگران و 
البته در (ل شوند، يبدتاجتماع يا جامعه يادگيرنده 
آموزش و  ريت بحران،اين مرحله، نقش سازمان مدي

ها، راديو، تلويزيون، مجالت و پرورش، رسانه
ها و ساير ريات مكتوب و غير مكتوب، شهردارينش
ول در امر آموزش و ها و مؤسسات مسئازمانس

تر از هر تر از سايرين و پررنگياددهي، پررنگ
ي تا در صورت وقوع رويدادها) مرحلة ديگري است

مقتضي را از هاي مشابه بتوانند اقدامات و واكنش
ها هند تا از افزايش خسارات و هزينهخود بروز د

  .جلوگيري نمود
  در سازمان مديريت بر تحقيق و توسعه )ب

در واقع توجه در اين بخش در كليه مراحل بحران 
توان در محيط باشد و بدون توجه به آن نميالزم مي

ضرورت و . سراسر آشوب بحران توفيقي كسب كرد
ي هاو سازمانثشده كه كشورها اهميت پژوهش باع
گيري از درآمد و نيروي كار خود پيشرفته سهم چشم

. اختصاص دهند توسعهرا به فعاليتهاى تحقيق و 
و تمرين صحيح در شرايط عادي خارج از كنترل 
تحقيق و . توسعه مىباشدو نيز نيازمند تحقيق بحران 
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سازى با تمام اركان مديريت  توسعه مانند فرهنگ
است و لزوم وجود مركز تحقيق و تبط مر بحران

  .ناپذير است توسعه كاربردي در اين راستا اجتناب

  گيرينتيجهبحث و 

هدف از تدوين مقاله حاضر بررسي نقش و وظايف 
روي هاي پيشمر در مديريت بحراناح هاللجمعيت 

باشد، بدين منظور كوشش شد تا پس از ارائه مي
مر در اح هاللش قاز بحران، اهميت و ن  تعاريفي

بندي و در اين قسمت به جمع بحران بيان گردد
مديريت بحران كه يك فرايند بسيار  .پردازيم مي

شود، قبل از هر  پيچيده، طوالني و فني قلمداد مي
چيز مستلزم نگرش و تفكري دقيق جامع و صحيح 

ها به اصل، منشأ و نحوه پيشگيري و مهار بحران
هاي مختلفي  رة بحران، رويهو ادا ربراي مها. باشد مي

هاي  ها يا نظام در برخي از موارد، سازمان. وجود دارد
اجتماعي، مراحل اوليه قبل از بحران را ناديده 

گيري بحران، با  نهايي شكل  ند و در مرحلهگير مي
هاي مختلف،  هاي بحران و آموزش ايجاد كميته

سازماني كه . آورند بحران را تحت كنترل درمي
اهد از بحران براي بهبود و بازسازي خود سود خو مي

جويد بايد به مخاطبان، ارباب رجوع و مشتريان خود 
به عنوان منبع با ارزشي از اطالعات توجه داشته 

تواند  ها ميباشد و بداند كه نظرات و انتظارات آن
جمعيت . راهنماي رشد و پيشرفت سازمان باشد

ف مر جمهوري اسالمي ايران وظاياح هالل
المللي برعهده دارد  اي را در سطح ملي و بين گسترده
كوشد تا به اهدافي كه در اساسنامه اين جمعيت و مي

به منظور ارتقا و . آمده است جامه عمل بپوشاند
در مواجهه با  مراح هاللهاي بهبود در اجراي نقش

مديريت  فرايندسوانح و حوادث غيرمترقبه در 
  :گرددمي بحران پيشنهادهاي زير ارائه

ها اهميت و نقش امروزه منابع انساني در سازمان. 1
براي  كه قابل انكار و پراهميتي را دارا هستند غير

رسيدن به اهداف بايد به نيروي انساني قوي، با 
آموزش كاركنان يكي . تجربه و متخصص تكيه كرد

ترين ابزار جهت دستيابي به  آساناز مهمترين و 
نان و سازمان است كه در بالندگي و توسعه كارك

رسيدن به اين اهداف اهميت فراواني را دارا است، 
در مديريت بحران اهميت نقش مردم غير قابل . 2

كتمان است و وجود افراد آگاه، از حادتر و بيشتر 
كاهد و با اميد و تسلط شدن دامنه خسارات مي

توان بحران و شرايط را مديريت و بيشتري مي
آموزش نيروي انساني و افراد  لذا. پاسخگو بود
 از .3ها دارد، اي در مديريت بحراندهلعاااهميت فوق

هاي آموزشي برنامه جمله نيروهاي فعال در عرصه
ان با توجه و تومي كههستند  آموزان مر دانشاح هالل

ها هستند و در بيشتر مكان آنها كهتمركز بر آموزش 
ف دهند به اهداجمعيت زيادي را تشكيل مي

كه همان كاهش مرگ و مير و د رسيسازماني 
د نيروي ديدگي مصدومين در باليا و وجو آسيب

در اماكن شهري با . 4، ديده و كارآمد است آموزش
هم  هاي اجرايي بازنامه نييوجود استاندارها و آ

دادن تابلوها و قرار. اشكال زيادي وجود دارد
تواند بيلبوردهاي آموزشي در معابر و اماكن شلوغ مي

ثيرگذار بر توسعه فرهنگ و نگاه أيكي از عوامل ت
ها با مردم به مقوله بحران و آمادگي و همكاري آن

. 5مر در مواقع بحراني باشد، اح هاللران مأمو
اي، اصالح، تجزيه و تحليل داليل ريشهارزيابي و 

و اجراي تغييرات را  فرايندارزيابي مديريت، بازبيني 
آن كه يادگيري و ارزيابي بايد  حال. گيرددر بر مي

جايگزين شوند، مرحلة  ييدر هر مرحله از مدل عقال
اي را براي خيز ويژهپس از بحران، زمين حاصل

هاي مؤسسه  صالح سيستميادگيري صحيح و ا
پايان هر بحراني بايد آغاز مرحلة . كندپيشنهاد مي

لزوم ايجاد يك  .6 آمادگي براي بحران بعدي باشد،
گاه با چالشهاي فعلي با عزم و آپاسخگو سيستم 
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يك راسخ در جهت رفع مشكالت كه زمينهساز 

ضرورت خواهد ، يريت بحران موفق خواهد بودمد
در  تحقيق و توسعه بخشلزوم وجود  .7، داشت

مر به منظور پيشرفت و اح هاللسازمان و جمعيت 
هاي توسعه علمي و آگاهي از كمي و كاستي

 دن به وضع مطلوبوضعيت موجود براي رسي
 .ناپذير است اجتناب
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