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  چکیده

 شده، گرفته نظر در تمهیدات و تالشها کلیه رقم علی بطوریکه. باشد می مطرح دنیا در بشر همیشگی چالشهای از یکی عنوان به بحران مدیریت           

 بحرران  مدیریت عملکرد بینی باز و بررسی رو این از. شوند می تسلیم باال مقیاسهای با بحرانها برابر در پیشرفته کشورهای در حتی بحران مدیران اغلب،

 هوشرمندانه  و واقعری  ارتباط که رود می پیش شده تعیین پیش از برنامه یک اساس بر اغلب بحران مدیریت های برنامه. رسد می نظر به ضروری بسیار

 بره  نسربت  اشتباه نگرش نحوه بحران مدیریت بحث در مدیریتی مشکل دیگر. شود نمی دیده پیوسته وقوع به بحرانهای مقیاس و مدیریت نحوه بین ای

 باشرد،  مری  قبلی های واقعه مدیریتی تجربه آخرین اساس بر بحران مدیریت های برنامه نویسی سناریو و ریزی برنامه مثال برای است، مدیریتی مسائل

 پیش و ها اسطوره از دور به و محور مردم جامعه، اساس بر موردی، بایست می آن، اصلی رویکردهای و مسائل از جدا بحران جامع مدیریت که حالی در

 همراهنگی  عردم  دلیرل  به المللی بین سطوح در بحران با مقابله جهت در الزم امکانات و منابع بودن فراهم عالرغم بطوریکه گیرد صورت قبلی فرضهای

برسد خود واقعی عملکرد به تواند نمی سازمان این مردم، همکاری عدم و متناسب مدیریتی استراتژی نبود و آن مختلف های بخش بین  

 -1با اهداف خاص خود طراحی و اجرا می شوند. این مراحل عبادتند از :از این مراحل مدیریت بحران دارای چهار مرحله است هر یک  و باتوجه به اینکه

مقابلره ، برا    -3آمادگی با هدف برنامه ریزی و پژوهش و آموز و مانور  -2ز بالیا پیشگیری و کاهش اثرات ، با هدف کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی ا

و .ی و نه لزومرا حالرت پریش از بحرران     بازسازی ، با هدف بازگرداندن جامعه به حالت عاد -4هدف ارائه خدمات اضطراری بالفاصله پس از وقوع بحران 

اقلیمی جزء یکی از کشور های بال خیز دنیا است. و از این جهت رتبه ششم را در دنیرا دارا مری   کشور ایران به علت وسعت ، موقعیت جغرافیایی و تنوع 

میلیرارد   2112نوع آن در ایران اتفاق می افتد و تنها در دهه گذشته بالیای طبیعی خسراراتی برالب برر     31نوع بالی طبیعی شناخته شده  44باشد. از 

تم مدیریت بحران در ایران به علت مواجهه با بحران های منطقه ای از تجربه کافی در این زمینه برخروردار مری   ریال را به کشور ما وارد کرده اند. سیس

 باشد.

 داده اختصاص خود به را پذیران آسیب هرم صدر همیشه و بوده بزرگ حوادث آبستن خود ساختارهای و سیستم نوع به توجه با روستاها که انجایی از و

. وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم ها چالش این رفع برای اجرا قابل یکارهای راه ورا دارند  بحران مدیریت برای رو پیش های چالش. اند  

چالش ها  مشارکت مردم ، روستایی، جوامع :مدیریت بحران،وازگان کلیدی  

                                                           
)-1* bahram_imani60@yahoo.com) 
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 مقدمه-1

 چرون  اسرت  آن برودن  نابهنگرام  و غیرمنتظرره  جنگ، مثل غیرطبیعی چه و زلزله و سیل مانند طبیعی چه بحران یک عمده ویژگی          

 روانری  لحرا   از هرا  خیلی و نشده تعیین خاص زمان آنکه دلیل به باشد، شده داده هم هشدار آینده در حادثه وقوع درباره افراد به اگر حتی

 در حروادثی  چنرین .دارد پری  در روانری  مشرکالت  امر این و شود می تغییرات دستخوش فرد زندگی شرایط آن یکباره وقوع با نیستند، آماده

 همرین  و شرده  بحران درگیر مردم از کثیری جمع بحران در اما نزدیکان، از نفر یک فوت مانند آید می  بوجود نیز افراد روزمره عادی زندگی

 فرردی  هرای  مشراوره  آنها تک تک به بتوانیم که نداریم نیرو آنقدر دیگر ما چون. کند می  تر سخت را آن کردن کنترل و چندان دو را مشکل

 فرد آن اطرافیان از توان نمی خاطر همین به هستند بحران دچار هم خودشان هستند، فرد اطراف که هایی  آدم بحران، یک هنگام در.بدهیم

  ایرن  به بسته ند دار انواعی ها، بحران(. 3،ص1333، اطهری،) هستند بحران دچار هم خودشان چون کنند کمک فرد آن به که انتظارداشت

 مطالعرات  در کره  اصرلی  مسرلله .  مرواجهیم  مختلفری  بندی تقسیم  با وجودی علت لحا  از یا کنیم نگاه ها ن بحرا به موضوع لحا  از که

 قررار  اسرتراتژیک  حوزه مدیریت در کلی طور به علمی، رشته یک منزله به بحران مدیریتآنهاست،  مدیریت بحث مواجهیم؛ آن با ها بحران

از  برخری  ابعراد  و شردت و با توجه بره اینکره    (, Mitroff، 1321)  شود می مرتبط کنترل استراتژیک مباحث به خاص طور به و گیرد می

 مردیریت .  بپرردازد  غیرمترقبره  حروادث  برا  مقابلره  به خود و ابتکارات منطق عقل، دانش، از استفاده با باید بشر که است حدی به ها بحران

 بحرران  مدیرانو  .  دهد می قرار استفاده مورد خود های خاص فرمول با را زمان عامل و کند می عمل پویا ای شیوه به زمان در گذر بحران

 عبرارت  بره . کنند هدایت عادی وضعیت سوی به حداقل  خسارات با را بحرانی وضعیت یک بحران مدیریت مؤثر و صحیح های با روش باید

 محریط  ایجاد های ف هد به نیل برای را خود های ین یاری بهتر بتوانند افراد که کنند ایجاد را هایی فرصت دارند مسلولیت،  مدیران دیگر

 غیرمترقبره ،  حروادث ( UNDRO)  المللی بین سطح در استفاده امور برای هماهنگی - متحد ملل سازمان دفتر در. ارائه دهند ایمن و سالم

 و بازسرازی  اضرطراری  واکرنش  آمادگی، خسارات، کاهش اصلی رکن چهار ، دارای بحران مدیریت:  است آمده چنین بحران مدیریت درباره

 را برا  موجرود  منرابع  که نماید می ریزی برنامه طوری و کرده ارزیابی را منابع موجود و بالقوه مخاطرات بحران مدیریت جامع سیستم.  است

درونری   محریط  طراحری  در بحرران  مدیران وظایف بر آنکه با.  کرد را کنترل بحران بتوان موجود منابع از استفاده با تا کند موازنه مخاطرات

درمحریط   هرم  و سرازمان  بیرونی محیط در هم باید مدیران که داشتدور  نظر از هرگز نباید ولی کنیم، می تأکید کار پیشبرد برای سازمان

 سروانح  برا  تنهرا  کره  آمیرزی  ه مخاطر و اضطراری های مدیریت موقعیت برخالف.  بپردازند امور رهبری به آن گوناگون های بخش و درونی

 سروکار است بوده آنها دادن روی مسبب انسان اند یا آمده پدید انسان دست به که هایی بحران با کالً بحران مدیریت سروکار دارند، طبیعی

 مردیریت  به سنتی نگرشاز طرفی   .  (14،ص1311 حبیبی، متولی. ) ..  و ها، در فرآورده بردن دست زیست، محیط آلودگی : مانند ، دارد

 و نشرینند  مری  امرور  شدن خراب انتظار در بحران مدیران که معنی این به آتش؛ فرونشاندن یعنی بحران مدیریت که بود باور براین بحران،

. اسرت  شرده  عرو   واژه ایرن  بره  نسبت نگرش تازگی به ولی. سازند محدود را ها خرابی از ناشی ضرر تا کنند می سعی ویرانی، بروز از پس

 هرا  سرازمان  داخرل  در آینده احتمالی تحوالت با مواجهه برای عملی های برنامه و ها طرح از ای مجموعه باید همواره اخیر، معنای براساس

 .   کنند کسب را نشده بینی پیش وقایع با رویارویی آمادگی و بیندیشند آینده احتمالی اتفاقات درباره باید مدیران و شود تنظیم

 مواد فزاینده مصرف و سوداگرانه های اندیشه وگسترش رشد.  است بحران دچار شدت به زیستکره دهند می نیز نشان موجود های پژوهش

 و فقرر  تشردید  گراه  و رفراه  سرطح  افرزایش  آن، های خواسته و نیازها تأمین به توجه لزوم و جمعیت افزایش صنعتی، های فناوری انرژی، و
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 مواجره  جردی  چالشرهای  برا  آن فراگیر درمفهوم را زیست مقوله اوضاع، این تداوم و داشته پی در را آن فروسایی ، طبیعت بر انسان چیرگی

 راه قالرب  در کرالن  گیرران  تصرمیم  نرزد  در توسعه اندیشه فضایی نمود اند، شده فرسوده و آلوده شدت به که خاك و هوا آب،. است ساخته

 .اند آورده ارمغان به را آن فروسایی و ویرانی محیط، پایداری مقوله به توجه بدون که است دیگر سازه صدها و سدسازی شهرسازی، سازی،

سرانحه   مردیریت  مختلرف  مراحرل  در مرردم  مشرارکت  از استفاده طبیعی، خطرهای سوانح کاهش های برنامه اجرای منظور بهاز دیگر سو  

 داشته تعامل و همکاری طبیعی، سانحه یک مدیریت در مراحل توانند می چگونه مردم که موضوع این درباره آگاهی بنابراین،. دارد ضرورت

 هرای  واژه (.21،ص1311 ویسری، )اسرت   برخروردار  فراوانری  اهمیرت  از آتی، و فوری های گیری میمتص و ها ریزی فرایند برنامه در باشند،

 واژه، ایرن  رواج دلیرل . اسرت  شرده  بیران  توسرعه  ادبیات در 1314 اواخر دهه در بار اولین برای کنونی، معنای به "مشارکتی" و "مشارکت"

 رو، ایرن  از. دانسرتند  مذکور حهای طر اجرای طراحی و فرایند در مردم مشارکت و حضور عدم را آن دلیل که بود توسعه های شکست طرح

 توسرعه  ادبیرات  گسترده در طور به و شد محسوب مهم مفهومی ، 1314 دهه اوایل و 1324 دهه از اواخر مردمی مشارکت مبنای بر توسعه

 در جامعره  یک اعضای داوطلبانه ارادی های فعالیت عام، معنای به مشارکت .است شده بیان مشارکت، درباره متعددی تعاریف. گردید مطرح

 در جامعره  مختلرف  اقشرار  متعهدانره  و خالق آگاهانه، داوطلبانه، دخالت و حضور مشارکت، تر، کامل بیان به. است خود منطقه و امور محله

 تصرمیم  در و همکاری حضور نیز و خود منطقه یا محلی و ای حرفه های تشکل و ها انجمن های ها، فعالیت ریزی برنامه ها، گیری تصمیم

 در) مرردم  مشرارکت  بره  توجره  بنرابراین،  (.21،ص1314 اوکلری، ) کلی اسرت  جامعه سیاسی و اقتصادی ، اجتماعی های فعالیت و ها گیری

 بره  و وسرعت  مکان، دامنره،  ، حادثه نوع به توجه با. است ضروری احتمالی سوانح رفع نیز و و پیشگیری آمادگی مراحل در ،(مختلف سطوح

 منرابع  تجهیرز  عامرل،  مرؤثرترین  وضرعیتی،  چنرین  در. است متغیر بومی، و منابع نیروها افراد، مشارکت به نیاز آن، رخداد شرایط کلی طور

 اسرت  سروانح  یرا  فاجعره  تر سریع و بهتر مدیریتبرای  بومی ساکنان و نیروها از مناسب استفاده راه، بهترین واقع، در. است و محلی انسانی

 انرواع  معرر   در همرواره  سیاسری  و جغرافیرایی  خاص موقعیت دلیل به ایران ما سرزمین مضاف بر  این.(12-11،ص1323 اصل، زاهدی)

 متاسرفانه . اسرت  شرده  متحمرل  سرنگینی  مالی خسارات و انسانی تلفات و است داشته قراروطبیعی ( جنگ) ساز انسان تهدیداتو  خطرات

مردیریت    اهمیرت بحرث    ، طبیعی بالیای برابر در ارزشمند تجارب داشتن و مقدس دفاع سال هشت گذاشتن سر پشت علیرغم ما درکشور

  محریط  پرذیری  آسریب  شراهد  همچنران  و اسرت  نگرفتره  قرار توجه مورد باید که چنان مناطق روستایی کشور در امنیت و ایمنیبحران و 

عرصه های روستایی کشور به دلیل نوع فعالیت وساخت و سازهای حاکم برآنها ، دارای کانون . از اینرو هستیم ها بحران انواع برابر دراطراف 

با توجه به این مسلله هنوز عرصه های روستایی کشور از یک مردیریت فراگیرر بحرران برخروردار     و های خطرزا و حساس زیادی می باشند، 

در اثر سوانح طبیعی و غیرر طبیعری دچرار خسرارات و تلفرات جرانی و مرالی         نبوده و سالیانه تعداد زیادی از ساکنان نواحی روستایی کشور

ریرزی   های برنامه باشند. متاسفانه تالش های اندك قابل پیشگیری می ریزی و صرف هزینه شوند. بسیاری از این خسارات و تلفات با برنامه می

های صورت گرفته عمدتاً بعرد از وقروع سروانح     ی از تالششده کمتری در این خصوص در مناطق روستایی کشور صورت گرفته است. بسیار

  .(2،ص1331ابراهیم زرگر،)بوده و از بیرون برای ساکنان و نه لزوماً با مشارکت خود آنها صورت گرفته است

 االمکان وحتی کاربردی های طرح با همراه موثر اقدامات بکارگیری با توان می بحران مدیریت جامع های برنامه از استفاده با امروزهبنابراین 

 از. کاست خطرات از ناشی خسارات تلفات گستردگی و شدت از زیادی میزان به ، بحران از قبل آمادگی مرحله در منظوره چند و هزینه کم

 افرزایش  و مختلرف  خطراتکاهش عوار  ناشی از جهت  راهکاری عنوان به مشارکت فعال مردم  اصول بکارگیری تمهیدات، این مهمترین

.گیرد قرار توجه مورد برنامه ریزی مختلف سطوح در باید که است خطر وقوع از پس کارایی  
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 اهداف 

  .نمود خالصه ذیل موارد در میتوان را این مقاله در نظر مورد اهداف مهمترین

مشارکت مردمی در ارتقا مدیریت بحران  چگونگی-  

شناسایی چالشهای پیش روی مدیریت بحران روستایی -  

  نجات امدادو عملیات راستایی در مسلول های سازمان عملیاتی توان از گیری بهره جهت کاربردی و مدون راهکارهایی ارائه-

باتوجه به گستردگی تعاریف و مفاهیم مرتبط با  مدیریت بحران ،در این بخش به صورت اجمالی به بیان مفاهیم ابتدایی مدیریت بحران 

.پرداخته خواهد شد  

آن  انواعبحران و -2  

دبیر خانه راهبرد بین الملل برای کاهش خطر بالیا وابسته به سازمان ملل متحد،در جدیدترین بیانیره خرود بحرران را از گسریختگی             

بره ایجراد خسرارات انسرانی ، سررمایه ای و یرا زیسرت محیطری مری گرردد تعریرف کررده              جدی در عملکردهای یرک جامعره کره منجرر    

براساس تعریف بانک داده های پایه بحران ها و فوریت ها ،بحرران عبرارت اسرت از موقعیرت یرا حادثره ای کره        و .(  1،ص1314ازکیا،)است

پاسخگویی بدان فراتر از ظرفیت های موجود بوده و برای مدیریت و کنترل آن به درخواست کمک از محل خارج از وقوع بحران نیاز اسرت)  

بحران ها از لحا  عامل وقوع ،به طبیعی و انسانساخت و از نظر وسرعت  موزش و پرورش (. ر عامل وزارت آکارگروه پژوهش کمیته پدافند غی

(.همچنین بحران را مری تروان   12،ص1313تاثیر و شدت ،به محلی،استانی،ملی و فرا ملی تقسیم می شوند)پورمحمد و هوشمند مرودستی،

 آشفته و پرآشوب تلقی کرد.بحران را اخرذ تصرمیم بررای رفرع    ،رنج آور،پرمشقت،به منزله لحظه های سخت و مشکل،مانند مواقع خطرناك 

،مشکالت مربوط به لحاات مشقت بار نیز تعریف کرده اند  

از آنجایی که بحران های طبیعی )بالیا(در مقایسه با بحران های انسان ساخت ،خسارات و تلفات گسترده تری را به بار مری آورنرد و کمترر    

در نظر گرفتن این اصرل   اند ؛آمادگی مردم و اجتماعات محلی به منظور مواجهه با چنین حوادثی ،اهمیت بیشتری می یابد.قابل پیش بینی 

که)با توجه به عدم قطعیت فراوان در پیش بینی تاثیرات خاص محیطی،دستیابی بره موفقیرت در انطبراق و سرازگاری برا محریط از طریرق        

  .(  2،ص1311ظفری ،ساده تر است()رویکردهای توسعه ای و انعطاف پذیر،

بحران مدیریت-3  

 اقردامات  هردایت  و نظرارت  منرابع،کنترل،  تخصری   سرازماندهی،  ریرزی،  برنامه ریزی، طرح فرایند به کلی طور به بحران مدیریت          

ی م القطا پذیرد، می صورت بازسازی و پذیری آسیب سطح کاهش پیشگیری، مقابله، شناخت، پیرامون درگیر سازمانهای توسط که اجرایی

 فوریتهرای  و حروادث  مردیریت  زکر مر)اسرت  اسرتوار  بازسرازی  و مقابلره  آمرادگی،  پیشرگیری،  اساسری  رکن بر چهار بحران، مدیریت. گردد

طرحها و روش های پیشرفته و خاصی گفته مری شرود کره بررای پیشرگیری و مهرار        نابراین ،مدیریت بحران به مجموعهب.  (1313پزشکی،

(.2،ص1311بحران مورد استفاده قرار می گیرند)اردالن و تیمن،  
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مراحل و چرخه مدیریت بحران -4  

باید فعالیرت هرا را    مدیریت بحران از سه مرحله اصلی قبل،حین و پس از وقوع بحران تشکیل می شود که برای هریک از این مراحل        

دسته بندی و تنظیم کرد. متناسب با مراحل سه گانه مذکور ،چرخه ای برای فعالیتهای مدیریت بحران در نظر گرفتره شرده اسرت.در ایرن     

وقروع  چرخه ،فعالیت های پیشگیری و آمادگی،مربوط به زمان قبل از وقوع بحران ؛مقابله ،مربوط به وقوع و بازسازی،مربوط به زمان پرس از  

کره گرر چره اجررای موفرق برنامره هرای        رسی های صورت گرفته حاکی از آن است رو بازسازی ،مربوط به زمان پس از وقوع بحران است ب

مدیریت بحران نیازمند مشارکت جامعه در مراحل متفاوت چرخه مدیریت بحران است اما نوع مشارکت بهینه جامعه ،برحسب ویژگی هرای  

ر چرخه مدیریت بحران هرچه مشارکت جامعه در مراحل قبل و پس از وقوع بحران بره سرمت مشرارکت فعرال و     هر مرحله ،متفاوت است.د

یادگیرنده میل کند،برایند حاصل از مداخالت ،موثرتر خواهد بود .اما در مرحله وقوع بحران وپاسخگویی سریع متعاقب آن،الزم اسرت نقرش   

(.1،ص1331پورعزت و همکاران،) (1مطابق شکل)، مردم به سمت نقش انفعالی میل کند  

بحران مدیریت چرخه (1شکل)  

 

(1312)حسینی و همکاران،منبع:   

 

 بحران مدیریت چرخه مختلف مراحل در مدیریتی های فعالیت (1)جدول

اقدامات و ها فعالیت بحران مراحل   

و  اخطار آمادگی، آثار، کاهش و پذیری آسیب تعیین گیری، پیش خطر برآورد و تخمین ریزی، برنامه قانونمندی، و گذاری سیاست  

آموزش ، و پژوهش هشدار،   

بحران از قبل  

بحران مدیریت برنامه کردن فعال رسانی، امداد نجات، و بسیج جستجو حادثه، ابعاد مقدماتی ارزیابی هشدار، و رسانی اطالع بحران شروع   
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و مصدومین منطقه، بهداشت مراقبت و پزشکی تمهیدات زندگی، تسهیالت نجات، و امداد جستجو، مقابله، برنامه رسمی کردن فعال  

رسانی اطالع فاجعه، دقیق برآورد جامعه، نظم در ایجاد امن، های محل به امن نا اماکن از جمعیت تخلیه بازماندگان،   

بحران حین  

دیده، صدمه مناطق پاکسازی و امن نا اماکن تخریب موقت، مسکن و سرپناه ایجاد بازسازی، ضروری، خدمات مجدد برقراری و سازی مقاوم  

آموزش و توسعه، پژوهش بحران، مدیریت های برنامه و قوانین بازنگری و مددکاری، ارزیابی عادی، وضعیت به بازگشت بهداشت،   

بحران از پس  

(1312الهی، ناطق)منبع:  

از عبارتند بحران مدیریت اصلی مرحله چهار-5  

بحران خصوصیات و آثار  

:کرد بندی طبقه صورت زیر به بخش دو در توان می را بحران خصوصیات و آثار کلی طور به  

  جهانی سطح  

قبولی  قابل و متعارف حد به جهانی سطح ر د آنها مخرب آثار وکاهش ها بحران بروز مورد در ضروری و الزم های پیشگیری که زمانی تا

 اقتصادی سیاسی، های سیستم پایداری.  داد خواهد قرار شعاع آینده تحت در را جوامع و بشر زندگی همچنان ها بحران از ناشی آثار نرسد،

 کردن برطرف در اساسی و مهم تأثیری توسعه حال در و یافته کشورهای توسعه بین موجود شکاف با محسوسی طور به دنیا در و اجتماعی

 در کمکها نوع این میزان افزایش و المللی بین های کمک بین نقش این در.  داشت خواهد جهانی سیستم پایداری نتیجه در و این شکاف

 (1: 1321 الهی، ناطق) باشد می توجه شایان موارد دیگر از نیز بروزبحران مواقع

  ملی سطح در

 تخصی  -مختلف؛  های صورت به ملی موجود های دارایی رفتن ازدست - :شود می نمایان زیر دوصورت به معمول طور به بحران کلی آثار

 جهت توسعه ملی عزم و منابع دادن تخصی  جای به بحران وقوع از شرایط پس و اوضاع بازسازی و بهبودی جهت ملی عزم و منابع

 به مربوط موارد و جوانب کلیه تنها نه که بود کاراخواهد و بهینه صورتی در بحران مدیریت جامع طرح که است طبیعی  .ملی اقتصادی

و با توجه به (.1،ص11334نیز باشد )شیر سوار، هماهنگی نوع یک شامل بلکه باشد، داشته بر در را بحران شده مدیریت تعریف چرخه

  :وریمآبحران می  مدیریت را در خصوص مراحل و استراتژی های (2شکلی)مطالب فوق 

مدیریت بحران استراتژیک و جامع مراحل چهارچوب یک: بحران مدیریت(2)شکل  
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بحران مدیریت های ویژگی-6  

 :برشمرد زیر شرح به را بحران مدیریت های ویژگی توان می    

 سازی، عادی و بازسازی ، بحران و طبیعی بالیای اثرات کاهش امدادرسانی، و بحران با مقابله آمادگی، امور در را مردم داوطلبانه مشارکت-1

 کند؛  می ترغیب و تشویق

 شود؛ می واقف دیدگان آسیب نیاز به -2
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 دهد؛ می اهمیت آمادگی و بحران با مقابله عملیات توسعه به -3

 می یابد. دست وری بهره به خود، کارکنان نیازهای به دلسوزانه توجه با-4

 بندد؛  می کار به است استوار مردم و رهبرانشان های ارزش برپایه بیشتر که را ای فلسفه-1 

  می زند. دست دارد، آگاهی و اطالعات بهترین آن درباره که کاری به-1

 دارد؛ ستادی کارمند اندکی شمار و ساده سازمانی- 2

 دهد؛ می انجام نامتمرکز ای گونه به را کارها اقتضا، و تناسب به -1

 د.شمار می محترم را محلی و فرهنگی اجتماعی، سنن و آداب-3

بحران مدیریت ضرورت-7  

 بسریار  سیستم یک وسیله به آن اجزای که بریم می سر به جهانی جامعه یک در. است حرکت در جهانی دهکده تشکیل سوی به جهان        

 گراز  ، هنرد  در ای کارخانره  در کره  زمانی یا شود، می دچار سانحه آالسکا در پیکر غول کشی نفت که هنگامی. اند شده مرتبط هم پیچیده به

 می آگاه ناگوار خبرهای این از دنیا مردم لحظه همان در هواپیما فروند یک که آنگاه یا و کند می«  ایلند النگ»  کند، می نشت سقوط سمی

 بری  مردم و ها رسانه. شوند می آگاه رویدادها از این دنیا سراسر در مردم دقیقه چند از پس. رسند می جا همه به نور با سرعت خبرها و شوند

 عملیرات  کره  اسرت  کسرانی  ، برعهرده  اقردام  ایرن  مسرلولیت .  هستند الزم توضیحات و دقیق خبرهای و ها شنیدن واقعیت انتظار در صبرانه

 در هرا  سازمان ماندن و مصون روابط نرفتن بین از ها، بحران شدت از جلوگیری برای. کنند می و اجرا ریزی برنامه را بحران مدیریت اثربخش

  اطالعات عصر در بحران بروزدر واقع   .(Drabek & Hoetmer,1991) است ضروری مدیریت بحران وجود ناگوار، وقایع و تهدیدات مقابل

 سرنوشرت  برر  تروجهی  قابرل  آثرار  است آن بارز های ویژگی از تغییر حال در و پیچیده تکنولوژیهمراه  به اطالعات تبادل و انتقال سرعتکه 

 در. میشرود  فراملری  و ملری  سازمانی، مختلف های ه حوز در گوناگونی تهدیدات و ها آسیب بروز به منجر و داشته سازمانها و جوامع حکومتها،

 گیرران  تصمیم توسط مهم این  است حیاتی امری ، امنیت حفظ و بقاء برای آن اداره چگونگی و بحران شناخت ضرورت پیامدی چنین مقابل

 د سرتا  نرام  بره  ایی مجموعه ایجاد مقابله راه مهمترینکه  میگردد اجرا مختلف صور به دارد قرار آنها اختیار در  ایی مجموعه از گیری ه بهر با

 در یابرد،  مری  ظهور بینی پیش غیرقابل تفسیر یک عنوان به اینکه بواسطه چند هر از قبل بحرانی وضعیت .است بحران مدیریت تیم و بحران

 مری  آگراهی  و علم بر مبتنی فوری و سریع پاسخگویی به نیاز جهت همین به گذارد، می جای بر شورک ملی امنیت بر مخربی آثار النک سطح

 (2،ص1311)غفاری،.نماید تضمین را سازمان و حکومت بقاء و ردک تبدیل فرصت به را آن از حاصل تهدیدات و ها آسیب تواند

مدیریت بحران در مناطق روستایی-8  

بحرران   با موثر رویارویی در مدیریتی فعالیت این موفقیت. است مختلفی و متعدد نیروهای و نها سازما فعالیت نیازمند بحران مدیریت        

 نیروهرای  آمادگی مناسرب  نیروها، بسیج در مدیریت عمل سرعت بحران، وقوع و دستیابی به اهداف آن متاثر از شرایط مکانی و زمانی محل

خاصری در مردیریت بحرران     شررایط  دارای روسرتاها  رو ایرن  از. اسرت  حادثه شدت و آسیب دیده ی جامعه تواناییهای مدیریتی، و عملیاتی
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پایین ساختمانهای روسرتایی ،مهرارت    مقاومت. سازد می دشوارتر روستاها در نها بحرا با هستند که دستیابی به موفقیت ان را در  رویارویی

رهرایی از  آمروزش دیرده و مراهر بررای نجرات و       نیرروی  و تجهیرزات  استقرار مراکز دوری طبیعی، انداك جامعه   برای رورویایی با حوادث

تنگناهای ناشی از حمل و نقل ،تجهیزات در را ه های روستایی از مهمترین مسائل رویراروی مردیریت بحرران در روسرتاها هسرتند اگرر در       

داشته باشد روستاها از این نظر ضعیف تر و اسیب پذیرتر هستند. وجود نها بحرا با رویارویی برای بهتری اجتماعی شهرها امکانات و آمادگی  

 در ایرن رویکررد   آماده سازی جامعه روستاها برای مقاومت در برابر شرایط بحرانی اهمیت بیشتری می یابرد.  این رو در روستاها تمرکز بر از

برای رویرارویی برا بحرران     جامعه آمادگی با مرتبط فعالیتها و اقدامات. گرفت قرار بحران نیز مدیریت جهانی مجامع توجه مورد اخیر ی دهه

اقردامات عبارتنرد از:تنظریم و اجررای      ایرن  از برخری . میشروند  انجام بحران وقوع از پیش از رخداد های طبیعی در مرحله زمانی های ناشی

 از مسرتمر  بازرسری  و نظارت های خطر، زمینه و عوامل به توجه با زمین کاربری مدیریت زلزله، مقررات ساختمانی منطبق با خطر و نیروی

کاربرد  زمین،آموزش همگانی برای پی بردن عموم به اهمیت توجه بره مقرررات پیشرگیری از خسرارات ناشری از       ی ه نحو و وسازها ساخت

رخدادهای طبیعی، تحقق وپژوهش در زمینه ی مقررات ایمنی ،روش هرای مقراوم سرازی،فن آوری هرای جدیرد سراختمان سرازی،انطباق        

رای هدایت و مدیریت سراخت و سراز و   ی نقشه های دقیق خطر ب تهیه لن،مطم زمین کاربری و ایمنی مقررات با موجود ساخت و سازهای

مقاوم و ...مقاوم سازی ساختمان ها و تاسیسات خدماتی مکان یابی کاربری ها  ساز و ساخت در توان کم ههای گرو از حمایت زمین، مصرف

انجرام ایرن اقردامات مری توانرد      و ..  . ناشی برروز بحرران هرا   ی مختلف و..و توانمند سازی ساکنان روستاها برای مقابله با شرایط اضطراری 

 در موفقیرت . دهرد  کراهش  را نها آ وقوع از ناشی سکونتگاههای روستایی را در برابر خطر رخدادهای طبیعی مقاومتر سازد و میزان خسارات

(1،ص1314عبدالهی ،) دمدیریت بحران شو در بازسازی و واکنش های هزینه کاهش موجب این  اقدامات انجام  

مشارکت مردمی در مدیریت بحران-  

که اقدامات دولتی و سازمان ها بره تنهرایی   بالیا وجود دارد   مدیریت خطرات وامر  خصوص  در  حال در و یافته توسعه کشورهای از متعددی شواهد

با نادیده گرفتن  نیازها و ارزش های محلی همرا ه انرد و نهایترا   در بسیاری از موارد راهکارهاست و عنوان یکی ازبه  لزوم مشارکت مردم و  کافی نبوده

هنرد برود   باعث افزایش هزینه های باال نسبت به اقدامات پیشگیرانه می شود لذا اقدامات کاهش خطرات و بالیا زمانی حداکثر توان بخشری را دارا خوا 

محلی اعرم از مرردان و زنران در بخرش هرای مختلرف سیاسری         رهبران هستند همراه باشد و که با مشارکت مستقیم مردمی که در معر  مخاطرات

اجتماعی و اقتصادی نسبت به حفظ جامعه خود نیز احساس مسولیت کنند.هرچند که باید توجه داشت موفقیت برنامه های محلی وابسته به محریط  ،

  (2،ص1331کالن تر ادغام شوند)اکبرپور، محله بوده، سیستم های برنامه ریزی محلی باید در سیستم های اجراییاماده درسطوح 

بحران مدیریت سطح ارتقاء و روستایی جوامع در رسانی امداد محاسن -  

 روستایی مردمان که است داده عمال نشان گذشته های سال در روستایی مناطق در حوادث و سوانح وقوع از آمده بدست تجربیات و سوابق

 و زبان و فرهنگ به توجه با ها ویژگی این هستندکه خود های خاص ویژگی از یکسری دارای روستایی فرسوده مساکن و ها بافت در ساکن

  .گردد می شامل را ولی اکثریت باشد داشته تفاوت حدی تا است ممکن... 

روستایی مردم بین در قوی بسیار عاطفی روابط بودن باال  

روستا سطح در عمیق ای قبیله و قوی اتحاد و پایدار اجتماعی فرهنگ پیچیدگی هم به و فشردگی  
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روستا سطح در اجتماعی های سنت و انسانی ، مذهبی های ارزش بودن باال  

روستا نفوذ حوزه در موجود محیطی های توان به روستایی اقتصاد پویایی و اتکایی خود  

.بالیا و حوادث وقوع زمان در همیاری و امدادرسانی سطح بردن باال  

 مراحرل  تمرامی  در روسرتا  در سرطح  پذیری مسلولیت افزایش و مردمی مشارکت زمینه در مناسب ریزی برنامه با توان می را ها ویژگی این

.نمود گیری جلو تلفات انسانی و اقتصادی خسارات افزایش از و نموده استفاده بحران حین و بعد ، قبل  

 کررد  مطررح  اینگونره  را توسرعه  عملیراتی   تعریف توان می توسعه مختلف ابعاد کردن لحا  با آن تعریف در و توسعه مفهوم ارائه در امروزه

 بکرارگیری  مناسرب،  شرغلی  هرای  فرصرت  خدماتی، و بنایی زیر تسهیالت به دسترسی تولید، افزایش منطقه، یا کشور یک توسعه از منظور

 و روسرتایی  ریزی برنامه در امروزه. شود می یاد توسعه هدف یا وسیله است. عنوان و  مصرف گذاری سرمایه نرخ افزایش و جدید، تکنولوژی

 رسانی کمک و امداد همچون وظایفی شرح تعیین به اقدام آنان پذیری مسلولیت افزایش و مردمی های مشارکت زمینه نمودن فراهم جهت

 شرده  تعریرف  روسرتا  اسالمی شوراهای برای مردمی مشارکت جلب و افزایش روستا، عمرانی های طرح پیگیری و نظارت و بحرانی در مواقع

 وظرایفی  برا  باشرند  می منطقه در دولت که  نمایندگان دهیاران روستایی، های برنامه اجرای در دولت نظارتی نقش ایفای جهت در و. است

 مراقبرت  و مسلولین به سوانح و حوادث زمینه در اطالعات ارائه در حلقه ارتباطی ایجاد طبیعی، منابع نگهداری و حفظ در همکاری همچون

 و اجرایری  اقردامات  هرا،  برنامره  اهرداف،  کلیره  بنرابراین  .اسرت  شرده  داده بیشتری گسترش و دیده شده...  و عمرانی و عمومی تاسیسات از

 بایرد  روسرتایی  فرسروده  هرای  بافرت  خصوصا و روستایی مناطق در حوادث با زمینه مقابله در روستایی مدیریت و ریزی برنامه عملکردهای

..باشد بالیا و حوادث در آن سطح ارتقاء و بحران های مدیریت یرنامه با همگام همیشه  

 مردم به موثر و فعال نقش دادن ها و بخش همه مشارکت و حضور به توجه در واقع، مدیریت در نوآوری ایجاد و مردمی مشارکت به توجه  

 اجررای  در اساسی تحول و تغییر همچنین پویا و یکپارچه چارچوب مدیریتی در روستا اجتماعی و اقتصادی گسترش و توسعه راه در روستا

 نمری  را مشرارکتی  غیر و کارامد غیر روستایی مدیریت. شود انجام باید اثر کم اجرایی کارهایسازو  و جاری های روش و ها شیوه ها، برنامه

 نروآوری در  از حمایرت  و نرو  و تازه های راه یافتن. نمود ریزی برنامه آینده های نسل فردای برای گذشته اجرایی شیوه های و دانش با توان

 سرطح  در مبتکرر  و خرالق  های گروه نو، های ایده از حمایت .است الزامی امری باال خالقیت داشتن با روستایی مدیریت اجرایی های برنامه

.(11،ص 1313)محمدخانی،.داد قرار تایید مورد برنامه یک عنوان به توان می را جوامع روستایی بین در رقابتی فضای ایجاد و روستاها  

 مشارکت اجتماعی در مدیریت بحران-

انجام برنامه های بازتوانی روحی و روانی پس از حادثه مستلزم وجود بستر مشارکت در بین مردم و مسرلولین مری باشرد. در بسریاری از      

کشورها مشارکت در همه بخشها امری نهادینه شده است بطوریکه فعالیت های مشارکتی در قالب سازمان های اجتماع محور سره مولفره   

 اصلی را در خود دارد. 

الف( استفاده از دانش محلی درك ما را از تداخالت پیچیده ای که بین اقتصاد، اجتماع و فاکتورهای رفتاری وجرود دارد و باعرث ایجراد    

 ناهمگونی در مدیریت بحران می شود را افزایش داده و مداخالتی طراحی خواهند شد که این ناهمگونی را به حداقل برساند.
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 مبتنی بر جامعه از فاصله بین دانش تولید شده و نیاز اجتماعی مردم می کاهد.   ب( اتخاذ رویکرد فعالیتهای

عملیاتی بسیار محدود است. تاکید بر جامعه محور بودن این نوع فعالیت ها، امکان مشارکت  -ج( مشارکت مردم در فعالیت های اجرایی

 .(13،ص1331پوررضائی،، )آحاد جامعه را فراهم خواهد نمود.گسترده و عمیق 

چالشهای مدیریت بحران-9  

 مختلرف  هرای  بحرران  مهرار  در مردیریتی  های چالش روستاها در معیشت و زندگی کننده تهدید معضالت ترین اساسی از یکی امروزه         

 سرو  یک از روستایی نواحی زیرا. است ضروری امری آن پیامدهای و سوانح با مقابله برای موثر ابزاری عنوان به بحران مدیریت به توجه. است

 بحرران  فراگیر مدیریت یک از نواحی این دیگر سوی از و باشد، می زیادی حساس و خطرزا های کانون دارای ها، آن بر حاکم ساختار دلیل به

(2،ص1331نیستند)بدخش، برخوردار  

 توسعه ریزان برنامه که است مرسوم اغلب.  شود می ها بحران و اضطراری شرایط به کمتری توجه توسعه برنامه در ، دنیا کشورهای اکثر در

 بره  توجره  برا  .شرود  ایجراد  بحران و توسعه ریزی برنامهر ام در هایی ناهماهنگی که شود می باعث امر همین و کنند کار هم از جدا بحران و

 کشرورهایی  از کمی تعداد ، است مخاطرات طبیعی مختلف انواع برابر در آنها جامعه میزان ، کشورها توسعه مهم های شاخ  از یکی اینکه

 بحرران  در مقابلره  فراز  به توجهات بیشتر و اند نموده توجه فاز آمادگی به هستند، خود توسعه برنامه در بالیا مدیریت جامع برنامه دارای که

 ، مسرلول  ارترش  حتری  یا و نظامی غیر سازمان مانند خاصی های سازمان که هست و بوده این بر رسم کشورها اکثر در .است شده معطوف

 که است داده نشان هند و بنگالدش،جزایر سلیمان مانند کشورهایی از تحقیقی مطالعات نتایج و هستند سوانح و حوادث در بحران مدیریت

 حروادث  مرالی  و جرانی  عروار   کراهش  در آسایی معجزه تواند اثرات می ، خودشان جامعه ریزی برنامه به آنها نمودن وارد و مردم آموزش

 آمروزه  به توجه با میتوان و است بوده امر این در باالیی بسیار تجربه دارای آن از بعد قبل و و مقدس دفاع سالهای در ما کشور.  باشد داشته

 طبیعری  بالیرای  ریزی برنامه مدیریت از مدل این اصلی الگوی عنوان به ،( افزاری نرم ونهضت بسیجی تفکر ، والیتمداری) قوی مکتبی های

  :عبارتند دارند وجود بالیا مدیریت زمینه در یافته توسعه کمتر کشورهای اکثر در که اساسی چالشهای کلی بطور  ..باشد

ریزی برنامه به نسبت جامع دیدگاه فقدان-1  

جوامع سازی آماده برای ریزی برنامه ناصحیح فرایند-2  

 علمی مدیریت یکسان همچنین چارچوب و بحرانها و حوادث امنیتی و سیاسی ، اقتصادی اجتماعی، ، فرهنگی وسیع ابعاد به توجه عدم-3

امنیتی و ،سیاسی اقتصادی ، فرهنگی،اجتماعی بحرانهای  

 و روانی حمایت عدم. است   حوادث و بحرانها انواع مدیران و گران امداد ، دیدگان آسیب از اجتماعی و روانی حمایت به ناکافی توجه-4

    .گذارد می همه اقشار بر بدی بسیار اثرات ، حادثه از پس و زمان ، قبل مراحل در اجتماعی
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 سیستمی ایجاد.  است(و دریایی ،ریلی هوایی ، ای جاده) نقل و حمل حوادث از ناشی اقتصادی عوار  و میر و مرگ روزافزون شیوع-1

 مرگ در زیادی کاهش باعث و است شده انجام یافته کشورهای توسعه در که سالهاست ، تروما سیستم نام به حوادث اینگونه مدیریت برای

  .است شده بحران هنگام وقوع در کشورها آن در اقتصادی عوار  و میر و

.است المللی بین مهم های چالش از دیگر یکی المللی بین نجات و امداد های تیم در هماهنگی عدم-1  

 مختلف اعاد شدن ، جهانی است شده مطرح جهانی و ملی چالشهای بزرگترین از یکی عنوان به اخیر سال چند در که دیگری چالش  

 می بشری زندگی ابعاد تمام در شدن جهانی و توسعه جهانی ، 21 قرن در اسالمی کشورهای اساسی مشکالت از یکی.  است بشری زندگی

 ایجاد جوامع اداره در خاصی پیچیدگی که اند شده باعث دولتی غیر یاو سازمانه فراملی شرکتهای ، المللی بین سازمانهای گسترش.  باشد

 به مدیران که اند شده باعث دنیا در وسیاسی اجتماعی ، ،اقتصادی...( هاو سیل و زلزله) طبیعی روز افزون بحرانهای مثال عنوان به. شود

 به نیاز عرصه فرهنگی مدیریت و است گرفته قرار تهاجم مورد مهم مقوله یک عنوان به فرهنگ.  باشند خود های ملت آماده سازی دنبال

 اصلی های محمل عنوان به و ماهواره اینترنت و ها رسانه و مطبوعات ، ارتباطات صنعت تکنولوژی، توسعه.دارد افزون روز های نوآوری

.هستند مهم بسیار شدن جهانی  

 در کامل آمادگی که بدر ببرند سالم جان توانند می جوامعی ، جهانی چنین در اینکه آن و دارند معنی یک فوق در شده ذکر موارد همه

(.3،ص1313عسگریزاده،.)باشند داشته با مشارکت مردمی را  شدن جهانی بحران برابر  

 پیشنهادات و راهکارها:-11

 شناخت و بومی سازی و استفاده حداکثری از قابلیت های منابع انسانی در مدیریت بحران. - 1

مشارکت مردم در تصمیم گیری ها با تکیه بر توانایی های هر محیط در امر پیشگیری تقویت زمینه های حضور و  -2

 ،آمادگی،مقابله و بازسازی حوادث احتمالی

 شناخت کمبودها، ضعف هاو چالش ها در مسیر تحقق مشارکت. -3

 مدیریت بحرانتنظیم قوانین و مقررات جهت ایجاد هماهنگی و روابط مناسب میان عوامل دست اندر کار چرخه  - 4

 مقاوم سازی و استحکام بخشی کالبدی و ساماندهی محیطی با تکیه بر توان و مشارکت محلی ساکنین. -1

فرهنگی از طریق شناسایی رجال، بزرگان دینی، ادبی، افراد ذی نفوذ در محالت و تهیه ی -شناخت پتانسیل های اجتماعی -1

 .روستاها اجتماعی  -شناسنامه فرهنگی

و استفاده از پتانسیل و ظرفیت تشکل های مردم نهاد، کانون ها وهیات های مذهبی در مدیریت بحران و بومی  شناخت -2

 سازی تجارب و یافته های پژوهشی سایر کشورها در این امر . 
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هدایت پتانسیل کانون ها و هیات های مذهبی و انجمن های محلی به سمت گسترش وتوسعه دانش عمومی در برابر  -1

 ادث طبیعی درکنار امورمذهبی و فرهنگی .حو

ایجاد نهضت دانش عمومی در برابر حوادث طبیعی و حساس نمودن مردم نسبت به مشکالت و مسایل پس از حوادث  -3

 طبیعی 

 تالش جهت ایجاد پیوستگی و انسجام و کار گروهی پس از وقوع حوادث طبیعی .  -14

 ی افراد عالقمند با مشارکت اجتماعیآموزش و ایجاد فرایندهای توانمندساز -11

 مستند سازی و استفاده از تجارب گذشته و اطالع رسانی مناسب  -12

گیری نتیجه-11  

 میران  مخرل   تعامالت شدت در افزایش یا نوع در تغییر -1: شود می مشخ  کافی و الزم شرط دو با که است وضعیتی تغییر بحران،        

 بیش آمیز تعار  تعامالت -2 و نظامی توازن در نامطلوب یا تغییری نظامی های خصومت باالی احتمال با همراه متخاصم، طرف یا چند دو

   .کند می مواجه چالش با را ساختار غالب یک و کند می ثبات بی را متخاصم های طرف میان رابطه حدمعمول، از

 طبیعری  غیرر  و طبیعری  سروانح  و حوادث و ها بحران در خطر پر مناطق از خود بر حاکم سیستم و ساختار نوع جهت به روستاها اینرواز   

 و سرریع  بهترر،  نجات و امداد خدمات دریافت برای فراوانی و متعدد های چالش. شوند می متحمل را پذیری آسیب باالی درصد و محسوب

 بره  پیشکسوتان فراوان تجارب از گیری درس و پیشنهادات از گیری بهره با توانند می نجات و امداد متولیان که دارد وجود روستائیان موثر

 پریش  قابرل  هرا  چرالش  اکثرر  که است این ما باور. است شدنی و ممکن ها چالش این رفع. آیند فایق نگفته شاید و گفته پیش های چالش

و یکسری اقداماتی  است. بدان نیل برای مجاهدانه تالش و ریزی برنامه و محوری برنامه داریم مبرم نیاز بدان ما آنچه. اند پیشگیری و بینی

 را برای مقابله با بحران و کاهش اثرات ناشی از ان میتوان انجام داد. که عبارتند از:

 در سروانح  و حروادث  بره  پاسرخگویی  و مقابلره  در محوری محله و محوری جامعه نگاه روستا؛ امدادگران تربیت و سازماندهی آموزش،-1   

 پاسرخگویان  نخسرتین  روستاییان. گیرد قرار توجه مورد تری شایسته نحو به روستا امدادگران تربیت و آموزش مقوله که طلبد می روستاها

 و تربیرت  و آمروزش . شروند  حروادث  بره  پاسخگویی کارزار وارد روستایی امدادگران عنوان به آنان بهتر چه پس. اند روستایی فراوان حوادث

 افرزوده  روسرتا  امدادگران تجهیزاتی و عملیاتی و اطالعاتی توان بر میزان هر به. روستاهاست در نجات و امداد فرایند کل تقویت آنها، تقویت

 پیردا  سررعت  امدادرسرانی  رونرد  و شرده  کاسرته  بالیا منفی آثار و کاهش روستاها در نجات و امداد های چالش سطح میزان همان به گردد

 و محرل  روحرانی  حتری  و روسرتاها  اسرالمی  شروراهای  اعضای و روستاها دهیاران آموزش به پرداختن روستا، امدادگرانِ تبع به. کرد خواهد

 مری  روسرتا  امردادگران  از برخری  یا روستا دهیاران. باشد بخش اثر خود جای در بسیار تواند می روستاها در گذار تاثیر سفیدان ریش برخی

 نقرش  ایفای راهنما و بلد راه عنوان به امدادی نیروهای حضور هنگام به و بحرانی مواقع در امدادی مراکز با روستایی رابطین عنوان به توانند

.کنند    
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 آن در کره  اسرت،  غیررمطملن  وضرعیتی  در جلرو،  بره  رو ریزی  برنامه فرآیند اقتضایی ریزی برنامه روستاها؛ اقتضایی برنامه تدوین و تهیه-2

 نظرر  توافرق  احتمرالی  حروادث  انواع امدادرسانی برای آن اجرای اهداف و سناریوها خصوص در بحران به پاسخگو و امدادرسان های سازمان

 کرامالً  ریرزی  برنامره  یرک  با سوانح و حوادث مدیریت و کنترل طی امدادرسانی عملیات مهم و اصلی اقدامات ریزی برنامه نوع این در. دارند

 و زمران  همچنرین  و سوانح آن مختلف شدتهای و مختلف سوانح برای و شود می تهیه بحران امر در دخیل سازمانهای مشارکت با و منطقی

  شود می تمرین و تدوین قبل از مختلفی سناریوهای سوانح، آن بروز مکان

جغرافیایی اطالعات سامانه تهیه  GIS 3- کلیره  درج بررای  ای سرامانه  واقرع  در شرود  مری  تعبیرر  مکرانی  های داده به عموماً که ای سامانه 

 و روسرتاها  جغرافیایی اطالعات کلیه نمودن وارد و ها شهرستان در سامانه این تهیه. هاست مکان جمله من جغرافیایی های داده و اطالعات

دارد حذر بر آن های چالش و غافلگیری از را آنان و افزوده روستایی مناطق به امدادرسانان قبلی آمادگی بر تواند می آن در ها داده تجمیع   

 تجربره  های روش و خود گذشتگان های سنت طبق روستاها محلی ساکنان و بومیان علمی؛ نوین متدهای با سنتی بومی روشهای تلفیق-4

 برا  مقابله نحوه. اند توجه خور در هایی روش گاه که آورند می در اجرا به ها بحران با مقابله در را خود به مخت  های روش خود قبلی شده

 روشهای با آن تلفیق و ها روش این به توجه. کارآمدند البته و ابداعی گاه و متفاوت روستاها در غیره و سوزی آتش یا و ها طوفان و ها سیل

.دهد بدست مناسبی راهکارهای تواند می سوانح و حوادث با مقابله جدید   

 پسرت » نرام  بره  روشرنایی  کنتررل  مخرت   هایی اتاق روستاها در. است آسان بسیار پیشنهاد این اجرای روستاها؛ عملیات اتاق ایجاد-1    

 از ای گوشره  اختصراص . دارد وجرود  آن در بررق  کنتور چند یا دو و بوده موجود روستاها اغلب در که هایی اتاق. دارد وجود «معابر روشنایی

 یا یک حد در امدادی انفرادی تجهیزات و لوازم به آن تجهیز و روستا عملیات اتاق به روستاها در امن و مستحکم غالباً و آماده های اتاق این

باشد کارگشا العاده فوق تواند می امدادی تیم دو    

 و امداد روند تسهیل برای روستایی مسیرهای و ها کوچه تعریض و بازگشایی حیث از روستاها هادی طرح روستاها؛ در هادی طرح اجرای-1

 در را تلفرات  بیشرترین  عمومراً  قدیمی فرسوده های بافت و تو در تو و تنگ های کوچه دارای روستاهای. است مهم بسیار روستاها در نجات

 مقراوم  سرمت  به مردم تشویق با معموالً که طرح این اجرای. کنند می خود شامل را ها بحران در نجات و امداد عمده چالش و داده حوادث

 بردان  اهتمرام  اگرر  کره  اقدامی. شود می تلقی پیشگیرانه و شایسته اقدام یک است همراه دولت اعطایی های وام با بنا تجدید یا بناها سازی

شود می گرفته روستاها در دامی و انسانی تلفات از بسیاری جلوی گردد پیش از بیش   

 مرکرز  یرا  روسرتا  عملیات اتاق در و نموده تهیه برگ چند در مدون صورت به را روستا کلی شمای توان می روستا؛ امدادی دفترچه ایجاد-2

 زیرر  و امکانرات  و راههرا  و مسرکن  و نفروس  میرزان  به راجع کلی اطالعات. نمود نگهداری ها بخشداری و ها فرمانداری یا شهرستان امدادی

 تجمیرع  دفترچه آن در کنند راهنمایی درست امدادرسانی و گیری تصمیم در را نجات و امداد های گروه توانند می که مسائلی و ها ساخت

.است موجود احمر هالل جمعیت در کار این نمونه. گرفت بهره آن از ضروری مواقع در و نموده   

 منابع

1(-Drabek, T. E. and Hoetmer G. J., Emergency Management- Principle and Practice for local Govermant, 

Washington, DC: International City Management Association . 
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2(-Mitroff, Ian I., Paul Shrivastava; and Ferdaus E. Udwadia; Effective2- Crisis Management; Academy of 

Management Executive Journal; Vol. 1; P. 60 . 1978  

 کنفرانس سوانح،سومین برابر در خطرپذیری کاهش جهت راهکاری معماری در عامل غیر (پدافند1331ابراهیم زرگر،اکبر)-(3

 طبیعی مترقبه غیر حوادث در بحران جامع المللی مدیریت بین

 ) کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیر عامل وزارت آموزش و پرورش ((1334)آشنایی با مدیریت بحران  -(4

 تهران اجرایی، و آموزشی پژوهشی، نیازهای ساختار،:  ایران در زلزله بحران مدیریت(1321) فریبرز، الهی، ناطق-(1

  زلزله، مهندسی و شناسی زلزله المللی بین پژوهشگاه:

 ها دانشگاه در بحران (، مدیریت1334شیرسوار،) رزقی هادی-(1

 ،  مدیریت مقاالت علمی پایگاه ، بحران مدیریت در مؤثر گام شش(1311)مسلم ، حبیبی متولی -(2

 همیاران غذا(تهران ،سازمان غیر دولتی 1311اردالن ،علی و شمسی تیمن )-(1

 13-11شماره  (بحران زمین لرزه و مدیریت آن1313پورمحمد ،بهزاد،هوشمند مرودستی ،محمد رضا )-(3

 (؛تهران ،نشر شهر 1312حسینی ،مازیار)-(14

 (مطالعه و مقایسه رویکرد اجتماع محور مدیریت بحران در کشورهای منتخب1331پورعزت و همکاران )-(11

 توسعه راستای در محیطی مخاطرات و بالیا مدیریت ریزی برنامه (1313وهمکاران)عسگریزاده ،سیدمحمد -(12

 اسالم جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین مقاالت مجموعه پایدار،

 آموزش و درمان بهداشت بحران وزارت عملیات هدایت مرکز ،1313پزشکی، فوریتهای و حوادث مدیریت مرکز-(13

 پزشکی 

 مجموعه طبیعی، مخاطرات کاهش در بحران مدیریت و روستایی ریزی برنامه نقش (1313محمدخانی،مظفر)-(14

 اسالم جهان جغرافیدانان المللی بین کنگره چهارمین مقاالت

  رود حبله انتشارات -مذهبی های هیلت مشارکت با بحران مدیریت (1333)محمد اطهری،-(11

 استان مذهبی هیآت توانمدسازی آموزشی جزوه -پیام تدوین و تهیه مهارت (1331) فاطمه پوررضائی،-(11

 -سمنان

 قلمستان انتشارات دهیاری، و ده مقررات و قوانین مجموعه ،( 1314 )اکبری غضنفر و مجید ، عبداله-(12

 سای های  در ناحیه روستایی بخش چارو ( آسیب شناسی چالشهای مدیریت بحران1331بدخش،یوسف)-(11
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 (ساز و کارمشارکت مردم در فرآیند مدیریت بحران1331اکبرپور ،مرتضی،)-(13

. آسیبدیده مناطق. بازسازی  در زده زلزله خانوارهای مشارکت چگونگی بررسی(  1323)  محمد اصل، زاهدی-(24

 11 شماره فصلنامه اجتماعی م علو فصلنامه

 تجاری و واحدهای مسکونی بازسازی در مردم مشارکت از سهایی در(  1311)  کشاورز امراهلل و رضا ویسی،-(21

 حوادث در بحران جامع مدیریت المللی کنفرانس بین دومین مقاالت مجموعه لرستان استان زده زلزله مناطق

 .تهران. غیرمترقبه

 نجات محمود ترجمه منصور روستایی توسعه در مشارکتی رهیافتهای(  1314)  دیوید مارسدن، و پیتر اوکلی،-(22

  .وزارت جهادکشاورزی روستایی مسایل بررسی و تحقیقات مرکز: تهران. حسینی

 .اطالعات نشر: تهران.  یروستای توسعه شناسی جامعه بر ای مقدمه(  1314)  مصطفی ازکیا،-(23

 دانشکده. رساله دکتری توسعه های برنامه در روستاییان مشارکت بر مؤثر عوامل(  1311)  غالمرضا غفاری،-(24

 .تهران دانشگاه اجتماعی علوم

  

 


