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 چکیده  واژگان کلیدي

کشورهایی است که همواره مورد تهدید کشورهای  جغرافیایی ویژه، از جمله -سیاسیواسطه موقعیت کشور ایران به

 شود.یكی از موضوعات مهم و در اولویت کشور محسوب می بحرانمدیریت  همین دلیلمتخاصم بوده است. به

این مدیریت واحد در پرتو  تا دارد نیاز واحد بحران مدیریت و فرماندهی یک به شهر نامبه ایپیكره نگرشی چنین با

تعبیری معضالت شهر، در عدم وجود مدیریت واحد به بتوان شهر و مردم را در شرایط بحرانی اداره و مدیریت کرد.

ها در حوزه مدیریت شهر در زمان های شهری، جهت رفع موانع و کاستی. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت واحد بحرانشهری ریشه دارد

ساختار فرماندهی حادثه و مدیریت بحران شهری در چند کشور  ئز اهمیت باشد. هدف این پژوهش، شناسایی، تشریح و تحلیلتواند حابحران، می

تحلیلی در یک  -باشد. لذا در تالش است در یک بررسی تطبیقی با اتخاذ روش توصیفیمی منظور بهبود عملكرد و ارائه الگو در این زمینهنمونه، به

ای شامل؛ مراجعه به اسناد، کتب و مقاالت مرتبط با پژوهش و روش میدانی شامل؛ مصاحبه و با استفاده از اخذ نظر خبرگان و فرآیند دو مرحله

مدیریتی  -لگو ساختاریهای شهری از طریق ارائه اصاحب نظران در مراحل و موارد مختلف، پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت واحد بحران

 بیان کند. 

  -پدافند غیرعامل

  -مديريت واحد شهري

 ساختتهديدات انسان الگو

 

 

 مقدمه -1
مراکز  ،مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی ؛عنوانشهرها به

که همین  دنباشمی مطرح گیری سیاسی، اداری و نظامیتصمیم

به هدفی عمده برای دشمن  در زمان جنگ شود تاعامل باعث می

ها خسارات فراوانی را پدید آن شوند؛ درنتیجه حمله به تبدیل

-با جنبهساخت وجود برخی تهدیدات انسانتوجه بهبا  آورد.می

-خصوص بروز جنگهای شهری و بههای گوناگون برای محیط

های شهری را تواند جان، مال و زیرساختهای شهری که می

لگو درحوزه مدیریت بحران شهری وجود مدل و ااز بین ببرد، 

تامین نیازهای حیاتی، های زیربنایی، فعالیتتواند استمرار می

اداره شهر و مردم در رسانی عمومی و تسهیل تداوم خدمت

رغم حمالت بحران و حفظ بنیه دفاعی، علی شرایط تهدید و

 نماید. دهیجهت نو نگاهی با را خصمانه ومخرب دشمن

مدیریت شهری یكی از مسائلی است که امروزه شهرها با 

تواند شهرها مدیریت مطلوب می ؛آن دست به گریبان هستند

ساکنان آن را فراهم سازد سوی رشد فرا خواند و آسایش را به

و سمت زوال هدایت کرده شهر را به ،و مدیریت نامطلوب

در بعضی از کشورهای  .سازدنیازهای شهروندان را مرتفع نمی

های مختلف با اعمال توسعه یافته، هماهنگی الزم بین بخش

نگ و یكپارچه و با نظارت و مدیریت واحد و یا مدیریت هماه

محدوده شهر، منطقه و یا گیری نمایندگان مردم در تصمیم

رها، با تبیین وجود آمده است. معموال دراین قبیل کشوایالت به

های با تفكیک وظایف دستگاهها و مقررات و همناقوانین، آیین

مدیریت  الزم در قبولی به هماهنگی مختلف، تا حدود قابل

لذا با توجه  (56، 1387آخوندی، )اند.واحد شهری دست پیدا کرده
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-برای اداره موفق کالنگیریم که بیان شده، نتیجه می مواردبه 

 ،های جداگانه و هدایتگرهای بخشیتوان از مدیریتنمی هاشهر

  .بهره گرفت

بنا به حوزه  ،اگر هریک از عناصر مجموعه مدیریت شهر

د و واختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خ

نگری به شهر بنگرند ناهماهنگی تصمیمات در بعد بخشی

توان ای را پیش خواهد آورد که میمشكالت عدیده ،کالن

بخشی از مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم یكپارچگی 

دانست. اصوالً مدیریت واحد شهری پیش  یمدیریت شهر

نیاز اداره شهر و عنصر کارآمد توسعه یافتگی آن تلقی 

 نامبه ایپیكره نگرشی چنین با .(56:1385طوسی،) شودمی

شهر  تا دارد نیاز واحد مدیریت و فرماندهی یک به شهر

شهر، در  هایبحرانو نظم پذیرد. به تعبیری  سامان یافته

برک )عدم وجود مدیریت واحد شهری ریشه دارد.

 (1386،45پور،
مدیریت واحد  تبیینو  یبررسهدف این پژوهش، 

ساختاری مدیریتی  یریزی یک الگوپی کمک بهی وشهر

در این  باشد.های شهری میدر جهت مدیریت بحراناثرگذار 

ساختار  و تحلیل تا با بررسی تالش بر این استتحقیق 

فرماندهی حادثه و مدیریت بحران شهری در چند کشور 

های گو ساختاری در حوزه مدیریت بحران، به ارائه النمونه

 بپردازد.شهری در ایران 

 هاتعريف مفهوم -2
 پدافند غیرعامل -2-1

دفاع تدابیری است که برای مقاومت در مقابل حمالت 

سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و روانی و یا فناوری 

جاللی و شود )توسط یک یا چند کشور مؤتلف اتخاذ می

دفاع بر دو نوع است: عامل و (. 7: 1389هاشمی فشارکی، 

ی آن جلو ای که بتوان به وسیلهابزار و فناوریغیرعامل. 

انواع تهاجم و از جمله تهاجم هوایی دشمن را گرفت، در 

 .(1386،61اصغریان جدی، ی علوم، دفاع عامل نام دارد )حوزه

 یرغپدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات 

ی که باعث افزایش قدرت بازدارندگی، کاهش امسلحانه

های ضروری، ارتقاء پایداری ملّی پذیری، تداوم فعّالیتآسیب

و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات 

 (نظام کلی یهابند اول سیاست.)گرددنظامی می

 مديريت شهري -2-2
عنوان یک سطح و رده فضایی سیستم مدیریت شهری اصوال به

عنوان یک ی برای اداره همه امور یک شهر بهمدیریت محل

( 1381)کاضمیان و سعیدی رضوانی، واحد فضایی مطرح است

ها و اقدامات مرتبط مدیریت شهری، فرآیندی از مسئولیت

ریزی، سازماندهی، اجرا، نظارت و گذاری، برنامهشامل سیاست

کنترل است که، برای نیل به اهداف عملیاتی خاص در سطح 

فرآیند و گیری این جوامع شهری تنظیم شده است. شكل

تحقق اهداف عملیاتی آن نیازمند یک ساختار سازمانی 

باشد. در این ارتباط، متناسب و کارآمد برای اعمال مدیریت می

نگرتری درباره اجزا و عناصر مدیریت شهری باید دیدگاه جامع

(. و رویكردی 464:1988جیل، .) مکسیستم شهری اختیار کند

-ونداشته باشد ) نگر به فرآیند ساخت شهرجامع و کل

وی هدایتی قویی کل نگر، نیازمند نیر د(. رویكر3:2006جیک،

همسویی الزم در فرآیند مدیریت شهری است تا هماهنگی و 

ترین نیروی هدایتی، مطمئنا یک مطلوب حاصل گردد و

در  حكومت شهری یا محلی قوی در سطح شهر خواهد بود.

های محلی زماناین میان یكی از موارد مهم پس از تقویت سا

و ایجاد حكومت محلی، طراحی و بهبود تماس و مشارکت 

میان حكومت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی )شهری( 

و تالش برای دربرگیری بازیگران و ذینفعان متعدد شهری در 

  ()هماناداره شهرهاست.

 ذکر این نكته ضروری استبا توجه به مطالب بیان شده، 

که مدیریت شهری، فرآیندی پیچیده و فرابخشی است. در این 

فرآیند که در حال تحول دائمی است، بسیاری از علوم و 

سیاسی، فرهنگی و گاه تحوالت غیرقابل  -های اجتماعیجریان

بینی، از جمله حوادث و سوانح طبیعی نظیر ارزیابی و پیش

ار و متقابال گذوامل تاثیرسیل و زلزله نقش دارند. در میان ع

طور مدیران شهری بهطور اعم و نقش پذیر، نقش انسان بهتاثیر

گیری منظور بهرهکننده، بهان عامل هماهنگعنواخص به

های موجود و کاهش خطرات و حداکثر از امكانات و قابلیت

تهدیدهایی که جامعه شهری با آن روبروست و در نهایت 

دار، از اهمیت خاصی ای پایرساندن جامعه شهری به توسعه

 بودن دارا ضمن باید شهری مدیریت بارهاین در برخوردار است

 آن، مشكالت بر آمدن و فائق شهر موجود وضع برای برنامه

 به هاآن براساس و کرده تدوین را شهر آینده هایبرنامه

 و زمان شرایط و هاواقعیت مبنای بر که آلایده آینده ترسیم

 شهرها مردم منافع و شهرها حافظ و بپردازد دارد قرار مكان

 (.68، 1386جزی، صالحیباشد. )

 پدافند غیرعامل شهري -2-3
ری امكان اداره شهر در وضعیت از وظایف خطیر مدیران شه

ای که بایستی گونهباشد. بهمی بحرانالعاده اضطراری فوق

 بحرانیتالش نمایند با آمادگی الزم در جهت کاهش وضعیت 

منظور این آمادگی الزم است قبل اقدام نمایند. بدیهی است به

بینی های الزم صورت و پیش الزامات ،از وقوع، کلیه تدابیر

برداری و در زمان وقوع حادثه، قابلیت بهرهپذیرفته باشد تا 
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مدیریت مطلوب شهری میسر گردد. که اهم این الزامات شامل 

 موارد زیر می باشد:

: شامل رفع کلیه اشكاالت قانونی و قوقیالزامات ح –الف

شهری و نیازهای قانونی  واحد حقوقی و نهایی شدن مدیریت

 و حقوقی آن

تاری: شامل ایجاد کلیه ساختارهای مدیریتی الزامات ساخ -ب

 :و اجرایی مورد نیاز جهت تحقق اهداف عالیه مذکور که شامل

 های شهری جهت تامین خدمات فراهم سازی زیرساخت

 د نیاز شهروندانمور

 شهری جهت مدیریت خدمات رسانی  آمادگی مدیران

 وفقه به شهروندانبی

الزامات اعتباری ) مالی(: شامل تامین اعتبارات مورد نیاز  -ج 

 جهت اجرای موارد مذکور

و آموزش  الزامات منابع انسانی : شامل جذب، سازماندهی -د

کارشناسان و ، نیروهای انسانی جامعه اعم از مدیران عالی

های آمادگی به منظور کسب تمرین و مانورو انجام  شهروندان

  هامهارت و هماهنگی در مقابله با بحران

  تهیه طرح مدیریت بحران شهر جهت خدمات رسانی در

شرایط بحرانی و انجام آموزش های الزم و تمرین و تكرار تا 

 (28،1386حسینی، حصول آمادگی الزمه ) 

 با برخورد نحوه خصوص در شهری مدیران بنابراین

 و داشته دقیق ریزیبرنامه بایستمی غیرطبیعی هایبحران

 هایفرصت از و نموده شناسایی را شهرها ضعف و قوت نقاط

 الزم برداریبهره غیرعامل پدافند سازیجهت فرهنگ موجود

 .آورند عمل به را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (1392،42) شمسايي، -مراحل و اقدامات پدافند غیرعامل شهري - 1شکل 

 ساختار فرماندهي حادثه -2-4
 وقوع زمان در که است سیستمی حادثه، فرماندهی سامانه

 آن هدف و شده تشكیل حادثه وقوع محل در و بحران یا حادثه

 این نام از که گونههمان. است حادثه عملیات فرماندهی وحدت

 در منابع و نیروها فرماندهی آن وظیفه است، مشخص ساختار

 نیروها همه. است حادثه کنترل و مدیریت عملیات انجام و صحنه

 بوده سامانه این فرمانده فرمان به گوش باید صحنه در عوامل و

 حادثه صحنه مدیریت در اختالل موجب آن دستورات از تخطی و

 حادثه مدیریت شیوه حادثه، زمان در دیگر عبارتبه. شد خواهد

 دستورات و چرا و چونبی مدیریت یعنی است، فرماندهی نوع از

 عملیات صحنه در نظامی فرمانده یک آنچه همانند پایین، و باال از

 این درست انجام. دهدمی انجام جنگ صحنه اول خط در و

 را عملیات و فرماندهی تجهیزات و امكانات منابع، ماموریت،

 تجهیزات و تخصصی نیروهای منابع، این عمده که طلبدمی

 هالل ازجمله مختلف هایبخش اختیار در که است تخصصی

 تحت که بوده امدادی نیروهای دیگر و اورژانس شهرداری، احمر،

 که است واضح پر. کرد خواهند اقدام میدان فرمانده یک امر

 نیازمند بحران زمان در سامانه این مناسب عملكرد و تشكیل
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 قبل وظایف این تمرین و هادستگاه وظایف و نقش بودن مشخص

 (1988فما، ) .است ایحادثه هر وقوع از

 حوزه شهريتهديدات  -2-5
ها و جهان روی نوع بشررر از دو منبع اصررلی انسرراناتهدیدات فر 

گردد. از آنجا که تهدیدات ناشررری از اعمال طبیعت ناشررری می

عنوان تهدیدات ها بهمحصوالت دست بشر هستند، از آنانسانی، 

تواند شود. بر این اساس تهدیدات ساختگی میساختگی یاد می

لت مل بینناشررری از دو مل داخلی و عوا باشرررد ها، عوا المللی 

له) بدا هدیدات سررراختگی را 95: 1386خانی، ع نابع، ت (. در اکثر م

نامند. از حیث ساخت یا تهدیدات غیرطبیعی میتهدیدات انسان

ها مفهوم تفاوتی بین این دو واژه وجود نداشرررته، و هر دوی آن

ساخته شاره به تهدیدات غیرطبیعی و  شر دارند.ا تهدیدات  ی ب

طبیعی یعنی تهدیداتی که محصررول اقدام بشررری نیسررتند و از 

با آن ها روبرو بوده جمله اولین تهدیداتی هسرررتند که بشرررر 

ه انواع مخاطرات زمین شرررناختی، (. این تهدیدات بهماناسرررت)

یک،  خاطرات بیولوژ خاطرات زیسرررتی و م خاطرات جوی، م م

سیم سان57:  1390ستاره، شوند)بندی میتق ساخت (. تهدیدات ان

)سرراختگی یا غیرطبیعی( معلول پیشرررفت تمدن و گسررترش 

سان صنایع و نزاع و درگیری شی از تهدیدات ها میان شد. بخ با

و ناشررری از عواري ایجاد « غیر عمدی»غیرطبیعی به صرررورت 

سان سط شده در اثر عملكرد ان شده تو صنایع ایجاد   هاآنها و 

بهمی مدرن  ها را عواريتوان آننحوی میباشرررد که  ندگی  ز

دانسررت از جمله نشررت گازهای سررمی، آلودگی محیط زیسررت 

ناشرری از گازهای آالینده، گسررترش تشررعشررعات اتمی، انفجار 

ناشررری از نزاع و  هدیدات  بارهای مهمات و... و بخش دیگر ت ان

سان شد که با برنامهها میها از جمله جنگدرگیری ان ریزی و با

تواند های مختلف میمقیاسگردد که در انسررانی ایجاد می اراده

 (.1390شمسایی، اتفاق افتد)

 

 

 

 

 

 
 

 

 (63و  62:  1391بندی تهدیدات انسان ساخت )ستاره، تقسیم -2شكل 

را در غالب  یاقتصاد هایتیدرصد فعال 90تا 65که  یشهر ینواح
 یگریاز هر زمان د شاند، بیدر خود متمرکز کرده ی دنیاکشورها

قرار  یدیتهد ایاز وقوع هر نوع خطر  یناش هایبیدر معري آس
 ت،یو امن یمنیصورت بروز خطر و از دست رفتن ااند. درگرفته

 ةیپا هایتیستون فقرات فعال نسو به عنواکیاز  دیشهرها با
 تیجمع دیبا گرید یاز سو بوده و اتیقادر به ادامة ح یاقتصاد

 (25:1382پورمختار،) .کنند دیجد طیبا شرا قیزیادی را آمادة تطب
رویة شهرها نیز، بیش از هر زمان دیگری شهرهای سریع و بی رشد

بزرگ را با مخاطرات مواجه ساخته است. آنچه که به عنوان فاجعه 
 جةیاست که در نت یطیشرا قتیدر حق شود،یبحران شناخته م ای

. دآییم دیپد "تیامن"و  "یمنیا"چون  یمیاز دست رفتن مفاه
هستند به  تیو امن یمنیا دکنندةیکه تهد یاز مخاطرات یآثار ناش

 هستند:  یابیقابل ارز ریصورت زسه صورت عمده، به
اختالل و قطع فعالیت و عملكردهای جاری که منجر به  -1

 شود.های اجتماعی و اقتصادی میآسیب

-کالبد و سازمان فضایی موجود که منجر به ویرانی تخریب -2

 شود.های شدید یا پراکنده می
های انسانی و تلفات و جراحات جانی که منجر به آسیب -3

 (1383،34برآبادی، شود. )مدیریتی می
 اند از:تهدیدات مؤثر بر شهر عبارت مطالب بیان شده،با توجه به 

 متعارف(های سالح-تهدید نظامی)هواپایه 

  حاری گانگیری و حمالت انت یدات امنیتی)ترور، گرو هد ت
 های تروریستی و اشرار مسلح(توسط گروه

 گری و سرقت(تهدیدات امنیتی)قتل، خشونت، اوباش 

  سی مردم ستر صادی)تحریم و جلوگیری از د تهدیدات اقت
 به اقالم خوراکی و درمانی ضروری(

 )تهدیدات زیستی)حوزه آب، غذا و انسان 

 تهدیدات سایبری 

تهدیدات انسان ساخت

عمدی

حمله دشمن یا 
جنگ

خرابكاری

آتش زنی

تروریسم

اختالل عمومی مانند
آشوب

شورش و 
اعتصاب

غیر عمدی

آلودگي آب
و هوا

د نشت و انتشار موا
خطرناک

تصادفات حمل و 
نقلی

انفجار یا آتش سوزی 
تصادفی
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 )نگارنده(ماهیت تهدیدات -3شكل 

 شهريمديريت واحد  -2-6
های جداگانه و توان از مدیریتنمی هاشهربرای اداره موفق کالن

بهره گرفت اگر هریک از عناصر مجموعه  ،هدایتگرهای بخشی

بنا به حوزه اختیارات خود برای شهر تصمیم بگیرند  ،مدیریت شهر

نگری به شهر بنگرند ناهماهنگی د و بخشیوو از منظر خ

ای را پیش خواهد آورد صمیمات در بعد کالن مشكالت عدیدهت

توان بخشی از مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم که می

دانست. اصوالً مدیریت واحد شهری  یارچگی مدیریت شهریكپ

نیاز اداره شهر و عنصر کارآمد توسعه یافتگی آن تلقی پیش 

  شود.می

تواند موفق باشد که از مدیریت شهری در صورتی می

ی، شهرکالن مدیریت که شامل؛ ترین تا باالترین سطح آنپایین

 الت شهریمدیریت شهری، مناطق شهری، نواحی شهری و مح

 و گذاریسیاست هایالیه عنوانبه شود در آن قسمتیمی

 (1385،56طوسی،) .باشند داشته وجود گیریتصمیم

-عالوه بر لحاظ تنوع و ویژگیشهرها ریزی کالندر برنامه

های گوناگون مناطق مختلف طبق طرح جامع الزم است شاهد 

 شهر،. باشیم شهر واحد پیكره در یكپارچگی ،حفظ هویت

 اندام از هریک رو این از و است خاص ویژگی با و زنده موجودی

 با (1387السادات، رئیس).هستند تاثیرگذار یكدیگر بر آن هایواره

 مدیریت و فرماندهی یک به شهر نام به ایپیكره نگرشی چنین

و نظم پذیرد. به تعبیری  سامان یافتهشهر  تا دارد نیاز واحد

 معضالت شهر، در عدم وجود مدیریت واحد شهری ریشه دارد.

گیرنده و تداخل ها و نهادهای تصمیمنبود هماهنگی میان ارگان

ها از موانع جدی مدیریت کالن کشور ریزیها و برنامهفعالیت

یعنی است. اگر ما بخواهیم به توسعه پایدار شهری بیندیشیم 

صورت علمی و سیستماتیک و بر کالن شهرهایمان را بهوضعیت 

ین داریم که اساس استانداردهای مدیریتی متحول کنیم نیاز به ا

را تغییر دهیم و مدیریت واحد و یكپارچه  شیوه اداره شهرها

 شهری باید محور این تغییرات باشد.

در بعضی از کشورهای توسعه یافته، هماهنگی الزم بین 

با اعمال مدیریت واحد و یا مدیریت هماهنگ  های مختلفبخش

محدوده گیری نمایندگان مردم در صمیمو یكپارچه و با نظارت و ت

وجود آمده است. معموال دراین قبیل شهر، منطقه و یا ایالت به

ها و مقررات و با تفكیک همکشورها، با تبیین قوانین، آیین نا

نظارت و ، مدیریت شهری تحت های مختلفظایف دستگاهو

های گیری نمایندگان مردم در شوراها، مجالس و یا پارلمانتصمیم

مدیریت واحد  محلی، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی الزم در

  (1390کاظمیان، میرعابدینی، ) اند.شهری دست پیدا کرده

نهاد با شرح  وزارتخانه، سازمان و 20نزدیک به در ایران، 

و شرح قوانین و مقررات  مستقلگذاری وظایف مستقل، بودجه

خود در زمینه عمران شهری و فراهم آوردن رفاه مردم مخصوص به

و توجه به مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کالبدی و 

بایست جهت باشند که میاماندهی شهری مشغول به فعالیت میس

های شهری، ماهنگی در اجرای برنامهرفع مشكالت ناشی از عدم ه

  (54، 1387ابراهیمی، )یریت واحد قرار گیرند. تحت مد

 روش انجام پژوهش -3
 یهاتتفاو ها وتمشابه نییو تب فیتوص یمعناهب یقیتطب لیتحل

 اسیمق بزرگ یاجتماع یواحدها نیدر ب امدهایپ ای طیشرا

 چندی ندیعنوان فرآبه یقیتطب یبررس (.1388، غفاری)است

 در .شودیبستر شناخته مو معطوف به  مندمجامع، نظا ،یبعد

 و لیتحل اسیانتخاب مورد مطالعه و مق ،یقیانجام مطالعات تطب
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 محسوب یدیارز از نكات کل مه طیشرا جادیا یبرا یزیرهبرنام

 (.151: 1391)قرائی و برک پور، شودمی

 است کیفی تحلیل با تطبیقی هایپژوهش از حاضر تحقیق

 با. شودمی حسوبمتحلیلی -توصیفی شناسی،روش نظر از و

 مقایسه پس از بررسی و پژوهش، این نهایی هدف اینكه توجه به

ساختار فرماندهی حادثه و مدیریت بحران شهری در چند کشور 

 در نقاط مبهم و هاکاستی کمبودها، تشخیص ایران، با نمونه

 تاً نهای و شهری هایمجموعه بحران مدیریت و ریزیبرنامه الگوی

 مدیریتی اثرگذار در جهت مدیریت -یک الگوی ساختاری ارائه

 توانمی رو این از ،باشدمی های شهری در ایرانبحران واحد

 .برشمرد کاربردی هایپژوهش دسته از را حاضر پژوهش

 ب منحصر ایران مدیریتی وریزی برنامه ساختار که آنجااز 

 وجود یافتهتوسعه کشورهای با مشابه هایزمینه و است فرد

 و مدیریت زمینه در تطبیقی مطالعات کارآیی و موفقیت ندارد،

 پژوهش در گراعمومی رویكرد اتخاذ نیازمند شهری، ریزیبرنامه

 مدیریتی سطوح کشف هدف با رویكرد این اتخاذ. است تطبیقی

 موفقِ اما غیرمشابه نظامات در مشابه کلیدی ریزیبرنامه و

 با سطوح ایجاد برای تالش سپس و یافتهتوسعه کشورهای

 و ریزیبرنامه ساختار با متناسب اما ،مشابه وظایف و عملكردها

 هاینمونه منظور، این به .گیردمی صورت ایران خاص مدیریتی

 انتخاب شهری بحران مدیریت در موفق کشورهای از مطالعاتی

مدیریت  فرماندهی حادثه و ساختار تطبیقی بررسی با تا شد؛

 نظام در کلیدی افقی و عمودی روابط و سطوح ،بحران شهری

در همین راستا در یک بررسی تطبیقی  .شود استخراج مدیریتی

تحلیلی با مراجعه به اسناد، کتب و  -با اتخاذ روش توصیفی

ریزی و ساختار فرماندهی مقاالت مرتبط با پژوهش، نظام برنامه

 د.حادثه و مدیریت بحران چند کشور نمونه استخراج گردی

فرماندهی حادثه در چند کشور  ساختار نخست، گام در

 ایمنطقه و کالن سطح در ریزیبرنامه فرآیند و شناسایی نمونه

شرایط  در ریزیبرنامه و مدیریت شیوه دوم، گام در .شد تشریح

 سوم، گام در باالخره وبحرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفت. 

 ریزیبرنامه حوزه در جهانی موفق تجربیات از گیریبهره هدف با

تطبیقی میان ساختار  مقایسه شهری،های بحران مدیریت و

مدیریت بحران های شهری در ایران و چند کشور نمونه انجام 

و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت واحد  شد.

مدیریتی بیان  -های شهری از طریق ارائه الگو ساختاریبحران

 .گردید

 پژوهش یک انجام اطالعات، تنوع و گستردگی به توجه با

 چارچوب .است مندنظام مطالعاتی چارچوب یک نیازمند

 و ترسیم قابل 1 شماره نمودار مطابق پژوهش این مطالعاتی

 اقدامات و الزم مطالعات اصلی رئوس چارچوب، این .است تصور

 .دهدمی نشان پژوهش هدف به دستیابی فرآیند در را ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در انگلیسسامانه فرماندهي حادثه  -1-3
برنامه شرایط اضطراری شهر لندن، توسط بخش مدیریت 

شرایط اضطراری و امنیت اصناف با همكاری کمیته برنامه 

فصل  7در  2008مدیریت شرایط اضطراری شهر لندن در سال 

شده است. در فصل چهارم، سامانه فرماندهی حادثه  تدوین

رح در آن اختصاص طهای مها و نقشمعرفی شده و به مسوولیت

داده شده است. سامانه فرماندهی حادثه در لندن بیشتر به 

شود که اعضای آن های کنترل جامعه منتهی میموضوع گروه

 ها است: شهردار، رئیس قسمت اداری، رئیسشامل این گروه

نشانی، مدیر محیط زیست و خدمات شهری، پلیس، رئیس آتش

مدیر خدمات اجتماعی، مامور بهداشت و سالمت، اورژانس، مدیر 

کننده مدیریت شرایط ارتباطات و مامور روابط عمومی و هماهنگ

هایی که در زمان بحران برای هرکدام از این اعضا، نقش .اضطراری

شود، بیان شده است. باید اجرا کنند و برعهده آنها گذاشته می

های کنترل جامعه نیز پیش بینی همچنین گروه مشاوران گروه

های مدیریت صحنه حادثه شده است. شهر لندن پروتكل

سازمان در  استانداردی را تهیه کرده است که بر فرماندهی یک

نشانی، پلیس، کند. در این قالب، آتشزمان بحران تاکید می

های پشتیبانی، تحت امر مدیریت صحنه اورژانس و دیگر سازمان

 پردازندبه اجرای ماموریت می که همان شهردار است حادثه

 (2014مدیریت شرایط اضطراری لندن،)

 

 

 



 1397؛ پايیز 3ي ؛ شماره1ي ژوهشي شهر ايمن؛ دورهپ-نشريه علمي
 

ح اضطراری به شرهای شهردار لندن در شرایط وظایف و مسئولیت

 ذیل می باشد:

 هبری، مدیریت راهبردی و کنترل حوادث و تهدیدات در شهرر -

 راری شهر لندنعضو مرکز عملیات اضط -

 رهبری کلی جامعه شهری -

عیین مسئولیت های ویژه برای اعضای کمیته سیاست گذاری ت -

 و گزارش گرفتن از آنها.

 اعالم شرایط اضطراری -

 ایط اضطراریاعالم پایان شر -

 (همانر )فرماندهی حادثه در سطح شه -

 سهفرانساختار مديريت بحران در  -2-3

ساختارهای موجود در فرانسه، متشكل از سه سطح ملی، 
در سطح ملی، وزیر کشور، اقدامات  . است و بخشی ایمنطقه

کند. اضطراری را هماهنگ می مدیریت شرایطنجات را فراهم و 
افراد ارشد وزارت دفاع و همچنین مرکز عملیات مدیریت بحران 
نیز او را در انجام وظیفه هماهنگی نیروهای الزم و منابع اضطراری، 

منطقه، مسئول ای، رئیسدر سطح منطقه .کنندیاری می
اضطراری در منطقه  و نیروی انسانی در شرایط هماهنگی منابع

در  ایدفاعی است. مرکز هماهنگی عملیات امنیت داخلی منطقه
مرکز »و « دبیرخانه کل منطقه دفاع»اختیار او قرار دارد. 

سازی نیز او را جهت آماده« فرماندهی امنیت داخلی منطقه
 در سطح بخش، فرمانده بخش.کننداقدامات نجات، یاری می

نابع اضطراری در بخش است. مرکز ، مسئول هماهنگی م)شهردار(
نشانی بخش و خدمات اضطراری، تحت اختیار او عملیات آتش
آید، سه مرکز جدید که شرایط بحرانی پیش میاست. زمانی

شوند؛ یكی در وزارت کشور و دو مرکز دیگر، عملیاتی، فعال می
ای( و در سطح ای )مرکز عملیات دفاع منطقهدر سطح منطقه
 (.لیات بخشبخش )مرکز عم

، حفاظت  در سطح ملی، وظیفه کلی اداره دفاع و امنیت شهری
ها در مقابل تهدیدات، تجاوزها و از کشور، افراد و اموال و دارایی

خطرها و هر نوع بالیای طبیعی و فجایع است. درنهایت این اداره، 
)اتحادیه اروپا،  .زیست را نیز برعهده داردوظیفه حفاظت از محیط

 (2009مدیریت حادثه فرانسه،ساختار 

 

 :ساختار سازماني مديريت شرايط اضطراري در سطوح مختلف 1-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2009ساختار سازمانی مدیریت شرایط اضطراری )اتحادیه اروپا، ساختار مدیریت حادثه فرانسه، -4شكل 
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 مديريت بحران در ايتالیا ساختار -3-3

 شهرداری 8100)استان( و ایالت 110منطقه و  20ایتالیا به 

و  .، اولین سطح اجرایی دولت است«منطقه»تقسیم شده است. 

 باشند.ها زیر مجموعه مناطق میاستان

در ایتالیا یک ساختار نیست؛ بلكه یک سیستم  شهری حفاظت

ی و یكپارچه است که اجازه استفاده هماهنگ از تمام منابع دولت

موارد  در ایتالیا، ساختار عملیاتی .دهدخصوصی در دسترس را می

ر سازمان اجرایی کشو برعهدهمسئولیت را بالیای طبیعی بزرگ، 

غیرنظامی چه در حفاظت مرکز گذاشته شده است. وظیفه اصلی 

سطح محلی، حفظ جان  ملی، چه در سطح مرکزی و چه در سطح

زیست از خطرات ناشی از و اموال مردم و همچنین حفظ محیط

 .تكنولوژیكی و سایر فجایع است بالیای طبیعی و

های حفاظت گیری در مورد سیاستمسئولیت تصمیم

زیر جمهوری(، یا و، برعهده رئیس شورای وزیران )رئیسشهری

های کشور منصوب او قرار دارد. هماهنگی خدمات ملی و فعالیت

نظر دفتر ، تحتشهری ، توسط دپارتمان حفاظتشهری حفاظت

پذیرد. بنابراین، جمهوری( صورت میرئیس شورای وزیران )رئیس

 .جمهور است، بازوی عملیاتی رئیسشهری حفاظت دپارتمان

دسته اساسی تقسیم ، به سه شهریحفاظت عملیات و اقدامات 

 : شودمی

وع، اندازه و احتمال که براساس ن از خطر، بینی و پیشگیریپیش -

 .گیردوقوع خطر صورت می

 .حادثه در رسانی به افراد درگیرنجات و کمک -

 -کنترل و مدیریت وضع بحرانی و بازیابی سیستم اجتماعی - 

 .اقتصادی

های و گروه شهری این خدمات توسط سرویس ملی حفاظت

نشانی ملی، پلیس و گیرد؛ مانند سازمان آتشعملیاتی صورت می

 امداد و سرخ، خدمات بهداشت ملی، گروهنیروهای نظامی، صلیب

های آلپ، نیروهای داوطلب، کارشناسان فنی، نجات مستقر در کوه

مدیریت شرایط  های خصوصی. در سیستمنهادها و سازمان

، شهری اجرای اقدامات حفاظت ایتالیا، مسئولیت اضطراری

، اولین یبنابراین، شهردار .ترین سطح اداری استبرعهده پایین

 ریزی و عملیات نجات جهت حفاظتنهاد مسئول برای برنامه

های با مقیاس بزرگ، مسئولیت، به است. در موارد بحران شهری

های تدریج از ایالت به منطقه و از منطقه به سطح دولت )در بحران

  .شودملی( منتقل می
های پیش بینی ن رو مناطق، مسئولیت تهیه برنامهاز ای

 مسئول هاها را بر عهده دارند. استانحوادث و و پیشگیری از آن

 و هستند. خودمربوط به اضطراری هایبرنامه اجرای و تعریف

 و شهری اضطراری طرح نویس پیش مسئول تدوین هاشهرداری

در  باشند.می مربوطه مناطق در امداد و نجات عملیات هماهنگی

های عملیاتی صورت بروز شرایط اضطراری، هماهنگی و فعالیت

شامل: این نهاد  شود.یک نهاد در سطوح مختلف انجام می توسط

در سطح شهر، مراکز هماهنگی امداد و  مراکز عملیاتی شهرداری

نجات در سطح استان، مراکز عملیات منطقه در سطح منطقه، و 

  در سطح ملی است. فرماندهی و کنترل

  چارت سازماني: -1-3-3
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بحران و دفاع غیرنظامي  ساختار ملي مديريت -4-3

 در ترکیه

 4623اولین قانون جامع درباره کاهش اثر بالیا یعنی قانون شماره 

م قبل به تصویب رسید. این قانون به اقدامات الز 1944در سال 

وزرات  1953از وقوع و پس از وقوع زلزله اشاره دارد. در سال 

مجلس شورای ملی کشور دو سازمان مقابله با بالیا را تاسیس کرد. )

 (1999ترکیه،

ها مسئول اصلی ها و شهرداریاستانداری 1985در سال 

ریزی برای توسعه و نیز انجام و اعمال مقابله با بحران و انجام برنامه

ها تعیین شدند. وزرات امور مسكن در این کدگذاری ساختمان

های قبل از بعد بالیا را بر ها مسئولیت بسیاری از فعالیتسال

به این . (1999مصوب مجلس شورای ملی ترکیه، 7269.) قانونعهده گرفت

ترتیب در نظام مدیریت بحران تغییراتی رخ داد و مرکزی برای 

کار کرد تا کیه با عنوان شروع بهبحران در ترمدیریت متمرکز 

های های الزم را در خصوص انواع بحراناقدامات و هماهنگی 

عمل آورد. مسئولیت صورت متمرکز بهساخت بهطبیعی و انسان

 عهده نخست وزیر است.این اداره به

سازمان مدیریت بحران ترکیه دارای اداره کل امور بحران 

بازسازی پس از حادثه است. است که مسئول ارزیابی خسارات و 

سازمان دفاع غیر نظامی که مسئول پاسخگویی به بحران و انجام 

-های مسئول بهجستجو و نجات است از جمله سازمانعملیات 

 رود.شمار می

جمعیت هالل احمر ترکیه مسئول تامین غذا، مایحتاج 

ها را بر عهده ضروری و اسكان موقت بالفاصله پس از رخداد بحران

های مرحله آمادگی دارد. نیز هماهنگی در انجام برخی فعالیت

های داوطلبانه برای های عمومی، فعالیتمثل افزایش آگاهی

احمر تسهیل ای توسط هاللکاهش خسارات و اقدامات غیر سازه

 می شود.

ها در راستای انجام اقدامات پیشگیری و کاهش شهرداری

آگاهی عمومی و برگزاری ها، وظیفه افزایش آثار مخرب بحران

 برنامه های آموزشی را برعهده دارند.

وزیری وظیفه مدون کردن مرکز مدیریت بحران نخست

را بر عهده ها ط به آمادگی و پاسخگویی به بحرانهای مربوفعالیت

دارد و هماهنگی و برقراری روابط بین نهادهای دولتی و 

 بر عهده دارد.غیردولتی، ارتش و سازمان دفاع غیر نظامی را 

ترین تشكیالت ملی محسوب نیروهای مسلح ترکیه که قوی

)تیم های  شود، سازماندهی و تجهیز منابع انسانی و فنیمی

های داوطلب وهجستجو و نجات پیشرفته و آموزش دیده و گر

ده دارد. در سطوح محیطی، مردمی( و توزیع اقالم امدادی را برعه

ها به امور هماهنگی، ساخت و ساز، اجرا و نظارت بر شهرداری

تدابیر کاهش خطر، ارزیابی آسیب پذیری، طرح های بحران و 

 (45: 1384فر،محبیآمادگی جامعه می پردازد.)

 1996در سال  8716ساختار مدیریت بحران بر اساس قانون 

ر، که از طریق نخست وزیطرح گردید. این ساختار فقط زمانیم

شود. به موجب قانون مقابله با عالم گردد، استفاده میبحران ا

دهنده خدمات زیر تیم ارائه 9و مقررات مربوطه،  7269بحران 

های نمایند. این گروههای امداد و نجات فعالیت مینظر کمیته

وطلب مردم است که از طریق ارائه خدمات متشكل از نیروهای دا

ها جذب و استاندولتی محلی در سطح نواحی های سازمان

رائه خدمات بهداشتی های اها عبارتند از؛ تیماند. این تیمگردیده

های اولیه، ارزیابی مقدماتی خسارات، تامین امنیت درمانی و کمک

ائد، ارائه خدمات مربوط عمومی، ارتباطی، پشتیبانی، انتقال مواد ز

های حیاتی، مثل آب، برق، گاز، فاضالب و ... به شریان

 (1990ارگونی،)

وزیری ع بحران، مرکز مدیریت بحران نخستدر حین وقو

است. ریاست  های مقابلهموظف به مدیریت و هماهنگی فعالیت

وزیر بر عهده دارد و در غیاب او یكی از کمیته مذکور را نخست

خانه های عضو مسئولیت کمیته را برعهده خواهد وزرای وزارت

، ر نقش خود در مدیریت بحرانداشت. شورای امنیت ملی در کنا

سازی و مشارکت نهادهای نظامی در فاز مقابله به مساله هماهنگ

 پردازد.می در مراحل پیش از بحران نیز میو غیرنظا

 مديريت صحنه بحران:  -1-4-3
)بر اساس قوانین  نظام مدیریت بحران ترکیه، نظامی متمرکز است

سطح مرکزی،  ( که در3194رهو توسعه به شما 7269شماره 

-ها، و شهرداریلتی، ارتش، هالل احمر، استانداریهای دوسازمان

طوح های مردم نهاد قرار دارند. در سهای و سازمانها، دانشگاه

ت، ظیفه عملیات جستجو و نجامحیطی، مراکز بحران استانی و

سازمان  های مربوط به شعب محلیمدیریت اقالم اهدایی و فعالیت

کنند. در های مردم نهاد را کنترل میدفاع غیر نظامی و سازمان

های ترکیه، روند اخیر با تجارب کسب شده از بحران هایسال

گذاری متمرکز و سوی سیاستریزی و اجرای متمرکز بهبرنامه

)  ها سوق یافته استتفویض اختیار به استان اجرای غیرمتمرکز و

 (.2004کورباجی اوغلو،

ر مدیریت بحران در سطوح به این ترتیب نقش اساسی د

عهده استانداران و فرمانداران انتصابی و دیگر مقامات محیطی به

شهری)شهرداران( است. استانداران در واقع عوامل حكومت 

بالیا، نقش اصلی در  7269مرکزی هستند و طبق قانون شماره 

شهرداران و  هده دارند.مدیریت بحران را در سطح محیطی بر ع

ها های مسئول شهری در این شرایط تحت فرمان آندیگر مقام

 (2005اکی،کنند. )عمل می
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 کشور اياالت متحده آمريکا

که در  بحران مدیریت و غیرنظامی دفاع قانون دو 1988 درسال

 و شدند ادغام باهمصورت مجزا بودند سنوات گذشته هر کدام به

 ابالغ بحران مدیریت فدرال سازمان به قانون یک صورتبه

 دفاع نقش سازمان این و محلی ایالتی دفاتر امروزه. گردیدند

 کنند بیشترین اقداماتمی ایفا باهم را نجات و امداد و غیرنظامی

 باشدمی هاجمعیت وتخلیه اضطراری اسكان وسوی سمت به

 فدرال سازمان. است طبیعی برحوادث امروزه تأکید نیز وبیشترین

 چند از همچنین. را دارد منابع تأمین و هدایتی نقش بیشتر هم

 و تدوین هاآموزش سازماندهی و متخصص تربیت نقش پیش سال

)سیلوس و  .است قرارگرفته سازمان این برعهده نیز دکترین

 (2004کامینگ،

 اصول براساس بحران مدیریت ملی سامانه برنامه تدوین

 های مهارت از لیستی تدوین همچنین حادثه و فرماندهی سامانه

 در که اندبوده تاکتیكی وعملیاتی اقدامات بحران مدیریت ایپایه

به  حد از بیش توجه استراتژی ولی اند داده رخ اخیر چندسال

 درجهت عاملی آمریكا داخلی امنیت وزارت در تروریسم موضوع

 .است بوده بحران جامع مدیریتدیدگاه  از گردعقب

 شامل که است معاونت پنج دارای آمریكا، داخلی امنیت وزارت

 اطالعات تحلیل معاونت وفناوری، علم اداری، معاونت معاونت

 ونقل حمل و امنیت مرزها معاونت ها،زیرساخت وحفاظت

 بحران مدیریت سازمان .هستند بحران با ومقابله آمادگی ومعاونت

 وزارت بحران در با ومقابله آمادگی معاونت از قسمتی فدرال

 جانی خسارات کاهش سازمان این مأموریت. است داخلی امنیت

 با مخاطرات تمام برابر در حیاتی هایشریان از ومالی ومحافظت

 ریسک بر ومبتنی بحران مدیریت جامع برنامه یک از استفاده

 را و بازتوانی بازسازی مقابله، آمادگی، پیشگیری، مراحل که است

 .(2006)وزارت امنیت داخلی آمریكا، باشد می شامل

 کوشندمی آمریكا بحران مدیریت در مسئول هایسازمان

 وکنترل مدیریت دارد، امكان که سطح ینترپایین در را بحران تا

 هایبحران درسازمان مدیریت آن سطح اولین کهطوریبه نمایند

 هاآن هایتوانایی از فراتر بحران ابعاد کهدرصورتی. است محلی

 را فرماندهی ومسئولیت شده عمل وارد ایالتی هایباشد، سازمان

 استفاده رسانیکمک جهت منابع ایالتی از و گیرندمی عهدهبه

 باشد، با بزرگ بسیار بحران ابعاد کهدرصورتی. گرددمی

 وی، تائید و جمهور رئیس از زده بحران ایالت فرماندار درخواست

 فدرال بحران مدیریت سازمان هاآن رأس فدرال ودر هایسازمان

 ادارات از یكی که ملی امنیت هماهنگی اداره .شوندمی عمل وارد

 وظیفه است، بحران با پیشگیری ومقابله معاونت زیرمجموعه

. دارد را برعهده فدرال هایسازمان عملیات تداوم ورهبری هدایت

 و کنندههماهنگ مدیریت، نقش داخلی، امنیت وزارت بنابراین

 ایفا را بحران درزمان مالی منابع ویژهبه منابع دهندهتخصیص

 مسئولیت وزارتخانه، این. برعهده دارد را عملیات وهدایت کندمی

 محلی، فدرال، ایالتی، هایسازمان بین را عملیات اجرای وظایف و

 ملی مقابله طرح مانند هاییبرنامه اساس بر وداوطلب خصوصی

 .(2004)رابرتز، است دار عهده اند،شده قبل تدوین از که

 غیرنظامي ودفاع بحران مديريت ملي ساختار -1-5-3
  حادثه مدیریت ملی سامانه -1

 است حوادث مدیریت به ملی و جامع رویكردی ملی سامانه این

 شهرستان، استان،) حكومتی تقسیمات در کل اجرا قابل که

 کل و( هاروستاها و محله ها،بخش شهری، ونواحی مناطق

جزء  سه از سامانه این. است هازیرساخت و هادستگاه ها،سازمان

 :است شده تشكیل اصلی

  حادثه فرماندهی سامانه -

  سازمانی بین هماهنگی هایسامانه -

  عمومی رسانی اطالع هایسامانه -

. است آمریكا کشور در وسیعی شبكه تشكیل درحال سامانه این

 درخارج و کشور در تروریسم کنترل هدف با امنیت داخلی وزارت

 .کند استفاده می سامانه این از مرزها از

 بحران صحنه مدیریت  -2

 اساسی نیازهای تأمین برنامه -3

 تدوین آمریكا در مردم اساسی نیازهای تأمین برای جدایی برنامه

 . است نشده

-حوزه بین اساسی نیازهای بحران، صحنه مدیریت برنامه درقالب

 وغذا، تأمین آب تأمین. است شده عملیاتی تقسیم مختلف های

 بهداشت شفاف، وتأمین رسانیسوخت، تامین امنیت، اطالع

 ودرمان.

 غیرنظامی دفاع برنامه -4

 هازیرساخت حفاظت برنامه -5

 هادستگاه خدمات تداوم برنامه -6

 منابع وپشتیبانی مدیریت برنامه( 7

 همگانی آموزش برنامه( 8

سند منتشره از سوی وزارت امنیت تخصصی ) آموزش برنامه -9

 (2011داخلی،

غیرنظامي  ودفاع بحران مديريت ملي ساختار -6-3

 در کشور هند
 و پاسخگویی اقدامات برای اصلی مسئولیت هند، فدرال دردولت

 بیشتر مرکزی دولت. است ایالتی دولت بحران برعهده با مقابله

 مالی منابع تأمین) مثل: است وحمایتی پشتیبان نقش دارای

 وتجهیزاتی(. 
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  مراکز دخیل در سیستم مديريت بحران -1-6-3

 کشور، وزارت ملی، (درسطح2005) هند، کشور وزارت گزارش

 کمیسیون. شودمحسوب می بحران درمدیریت مسئول وزارتخانه

درشرایط  امدادی هایفعالیت هدایت اصلی مرکز امداد، مرکزی

 مسئول کمیسیون این. قراردارد کشور وزارت در که است بحران

 همه بحران مدیریت در دخیل وزرای. بحران است مدیریت گروه

 همه بحران برنامه مدیریت بر نظارت. هستند عضو گروه این در

 .است گروه این برعهده هاوزیرساخت هاوزارتخانه

 همه وزرای که قراردارد سطح دراین بحران مدیریت ملی کمیته

 کمیته نقش هاوزارتخانه این. هستند کمیته عضو این هاوزارتخانه

-می بازی کشور وبالیای طبیعی بحران را درمدیریت راهبردی

 .کنند

 دهلی در آن اصلی دفتر که درهند بحران مدیریت ملی مرکز

 گردد،می اداره کشور وزارت وکنترل تحت نظارت و داشته قرار نو

-به و شودمی بالیا محسوب کلیه مدیریت برای مرکزی سازمان

 انجام عمودی مراتبیسلسله ساختار مجرای از متمرکز صورت

 در واقع امداد مرکزی کمیسیون. (1385 صدرممتاز،. )کندمی وظیفه

 وضعیت هماهنگی اعالم برای ملی درسطح مرکزی کشور، وزارت

... و هواشناسی هایدپارتمان از الزم اطالعات که است اضطراری

 .است مستقل بودجه دارای وخود شودمی منتقل این کمیته به

 ابعاد همه در مؤثر هماهنگی برای بحران مدیریت ملی سازمان

 . است شده تاسیس بحران مدیریت

 اثرات کاهش پیشگیری، مراحل مسئول ایالتی، دولت

 دولت. باشدمی بالیا در اولیه و پاسخگویی آمادگی بالیا، مخرب

 کندمی تأمین نیاز دارند که را آنچه معمول درشرایط هند مرکزی

را  وحمایتی پشتیبانی هماهنگی، اقدامات اضطراری، شرایط ودر

. کندمی فراهم را منابع بسیج برای الزم امكانات و دارد برعهده

 (2004 سینگ،)

 :بحران صحنه مديريت -2-6-3
 دولت توسط ملی سطح در الوقوعمحتمل بالیای عملیاتی برنامه

فواصل  در و است شده تدوین طبیعی بالیای خصوص در هند

 امدادی عملیات انجام برنامه، این. شودمی روزآمد مشخص زمانی

 تعیین مختلف بالیای وقوع وفوت وقت درشرایط تاخیر بدون را

 وسیر شود عمل وارد باید دپارتمان و کدام وزارتخانه که کندمی

 درگیر بالیا وقوع ها در جریانسازمان از هریک که اداری و اجرایی

 . کندمی تعیین شوند،می آن

 صورتبه سازمانی سطوح هند، بحران مدیریت درساختار

. اندشده تعریف وروستایی محلی ای،ایالتی، ناحیه ملی، سطوح

 سطح، دراین. کشوراست وزارت مسئول، وزارتخانه ملی، درسطح

. دارند بحران قرار مدیریت گروه و بحران مدیریت ملی کمیته

 وزیر ریاست تحت ایالتی بحران مدیریت کمیته ایالتی، درسطح

. کندمی فعالیت است، ایالت در اجرایی مقام که باالترین ایالتی

 دبیر ریاست تحت که دارد ایالتی وجود گروه یک ایالت، درهر

. کندمی وظیفه انجام  بحران مدیریت  امداد کمیسون عمومی

ناحیه  هر که اندشده تقسیم مختلف نواحی به هاایالت درهند،

 مقام باالترین شخص این. شوندمی سرپرستی ناحیه قاضی توسط

 و نظارت، هدایت، ها،برنامه اجرای برای است. که ناحیه سطح در

 دارعهده ناحیه بالیا درسطح درهنگام امدادی اقدامات کنترل

بر  نظارت و هماهنگی مسئولیت ناحیه، قاضی. هستند مسئولیت

 وقوع درشرایط .دارد برعهده نیز را ناحیه ادارات تمامی عملكرد

 یا هادستورالعمل اجرای زیرا یابد،می وی افزایش اختیارات بالیا،

 مدیریت) شودمی وی محولبه باالتر سطح سوی از مربوطه احكام

 (2009 کشور، وزارت گزارش درهند، بالیا

 فرماندهي حادثه در شهرهاي ايران  -7-3

تاسیس اقدام قانونی برای کاهش اثرات بالیای طبیعی در ایران، 

بود. پس از آن، در سال  1337سازمان دفاع غیرنظامی در سال 

قانون کاهش اثرات ناشی از سیل و قانون بازسازی به اجرا  1348

، سازمان دفاع 1357گذاشته شد. پس از انقالب اسالمی سال 

د بسیج مستضعفان )یا غیرنظامی منحل و وظایف آن به نها

اتحادیه مردم انقالبی( محول شد. پس از زلزله منجیل و اعالم 

المللی کاهش عنوان دهه بیناز طرف سازمان ملل به 1990دهه 

اثرات بالیای طبیعی، قانون تشكیل کمیته ملی کاهش اثرات 

نامه اجرایی آن تصویب شد و در اسفندماه بالیای طبیعی و آیین

ادث و سوانح غیرمترقبه کشور در وزارت کشور ستاد حو 1370

طرح جامع امداد و نجات  1382ماه آغاز به کار کرد. در فروردین

 13کشور توسط هیات وزیران به تصویب رسید که به موجب آن 

سازمان و نهاد به عضویت ستاد حوادث و سوانح  8وزارتخانه و 

 (203: 1392عبداللهی، ).غیرمترقبه کشور درآمدند

 /31قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز در 

 6به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید. طبق ماده  2/1387

منظور ایجاد مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور به»این قانون، 

ریزی، ایجاد هماهنگی و گذاری، برنامهیكپارچه در امر سیاست

رسانی متمرکز و عهای اجرایی و پژوهشی، اطالانسجام در زمینه

نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی 

دیده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نیاز مناطق آسیب

ها و های دولتی و عمومی، بانکها، موسسات و شرکتوزارتخانه

های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی بیمه

های مردمی، ها، تشكلهای اسالمی، شهرداریغیردولتی، شورا

موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، 

های تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در دستگاه

مندی بهینه از له، جهت بهرهصورت تفویض اختیار معظم

ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی های ملی منطقهتوانمندی

شود. این سازمان، وابسته به بینی نشده تشكیل مینح پیشو سوا

وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تایید 



 هاي شهري از منظر پدافند غیرعامل کشور الگوي مديريت واحد بحران طراحي
 

ساختار ستاد « شود.شورای عالی و حكم وزیر کشور منصوب می

حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور در سطوح ملی، استانی و 

الی پیشگیری و ستاد عدهد در این ساختار، شهرستانی نشان می

مدیریت بحران کشور در باالترین سطح خواهد بود و بعد از آن 

ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور زیر نظر وزیر کشور تشكیل 

های کشور در استانداری و زیر خواهد شد. ستاد حوادث در استان

شهر تهران به نظر استاندار مستقر است که این موضوع برای کالن

و مسئول شورای هماهنگی  خاص آن متفاوت استدلیل شرایط 

قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران کشور، ) بحران بر عهده شهردار است

1387). 

 بحران ديريتمتحلیل تطبیقي وضعیت نظام  -8-3

 شهري در ايران و جهان 
آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت شناخت وضعیت نظام 

در کشورهای نمونه در قالب نظام های  شهری مدیریت بحران

ها به سه دسته کشورهای دارای نظام سیاسی حاکم است که آن

شوند. بندی میمتمرکز و غیرمتمرکز دستهسیاسی متمرکز، نیمه 

ای که در ابتدا باید به هکه به چند نمونه پرداخته شده است. نكت

نای رهای مورد مطالعه بر مبآن اشاره شود این است که کشو

ها، تقسیمات های ساختاری، نظام اداره امور در آن کشورتفاوت

شهری به  بحران های حاکم بر مدیریتکشوری، الگوها و مدل

هایی هستند و در واقع وجه تمایز ها پرداخته شد دارای تفاوتآن

-کشورها در زمینه مدیریت بحران شهری نیز در همین چهارچوب

های یاد رغم تفاوتوجود این و به باها قابل بررسی و اقدام است.

طور نسبی امور یه کشورهای نمونه مطالعه شده، بهشده، در کل

محلی و مدیریت بحران شهری در قالب یک سیستم ویژه و نسبتا 

امور ملی انجام مستقل و دارای نقش محلی و تفكیک شده با 

ی اداره امور در کشورها، شود. در قالب تعریف نظام محلمی

ها پایه و اساس این نظام تلقی شده و در اداره امور محلی ریشهردا

از استقالل نسبی برخوردار هستند. ولی این استقالل تا جایی 

 رود که ناقض قوانین اساسی و سایر قوانین کشور نباشد.پیش می

در کشورهای دارای سیستم حكومتی غیرمتمرکز واحدهای محلی 

واسطه مات حكومت مرکزی بهنیز بوده و خدنماینده دولت مرکزی 

با توجه به  گردد.ها در سطح ملی به شهروندان ارائه میحضور آن

شهری مدل مدیریت رسیم که به این نتیجه میموارد بیان شده، 

باشد و می صورت شهردار قویدر کشورهای توسعه یافته، به

، اما در ایران  باشدنیز می شهردار فرمانده واحد  بحران در شهر

این قضیه بال تكلیف است و آن هم ریشه در قانون دارد و بایستی 

های برطرف شود و فرماندهی واحد بحراناین مشكل قانونی 

بندی موارد فوق ستا، جمعدر همین راشهری تعیین تكلیف گردد. 

 :های زیر بیان شده استدر جدول

 بحرانمقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر سطوح سازمانی در ساختار مدیریت  :1جدول شماره 
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 ه تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور ایتالیامقایس :2جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2009مأخذ: )اتحاديه اروپا، ساختار مديريت حادثه ايتالیا،

 
 تطبیقي ساختار مديريت باليا در کشور آمريکامقايسه  :3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 (2011)وزارت امنیت داخلي آمريکا،
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 مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور فرانسه :4جدول شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2009مأخذ: )اتحاديه اروپا، ساختار مديريت حادثه فرانسه،

 

 تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور انگلیسمقایسه  :5جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (2009أخذ: )اتحاديه اروپا، ساختار مديريت حادثه انگلیس،م
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 مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور هند :6جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (2009 کشور، وزارت گزارش درهند، باليا مديريت) مأخذ:

 

 مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور ترکیه :7جدول شماره 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2008مصوب مجلس شوراي ملي ترکیه، 7269) قانون
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 مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت بالیا در کشور ایران :8جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1387مأخذ:) قانون تشکیل سازمان مديريت بحران،

طراحي الگوي ساختاري مديريت واحد بحران و  -4

 پدافند شهري
 ایجاد بحران در شهر، الگوی مدیریت واحد طراحی از هدف

ابله با بحران های سیستمی هماهنگ و یكپارچه در مواجهه و مق

در همین راستا به منظور طراحی الگوی شهری می باشد. 

، ابتدا با ایرانهای شهری در واحد بحرانساختاری مدیریت 

استفاده از مبانی نظری تحقیق، سیستم مدیریتی و فرماندهی 

حادثه در ابعاد مدیریتی همچون سیاست گذاری، برنامه ریزی، 

سازماندهی، هماهنگی و مدیریت حوادث و تهدیدات در چند 

کشور نمونه بررسی و با سیستم مدیریت شهری در ایران مورد 

  یسه  قرار گرفت.مقا

در ادامه به منظور شناسایی عناصر دخیل در الگوی پیشنهادی، 

 ایران سیستم مدیریتی و فرماندهی حادثه در جهت بهبودمواردی 

 از حاصل نتایج اهمبندی و مورد پرسش قرار گرفت که جمع

 مدیران ارشد بحران به روش تحلیل محتوا با مصاحبهو  سواالت

  به صورت ذیل می باشد:

 ایرانمدیریت واحد بحران به معنای واقعی و عملیاتی در  -1

 وجود ندارد.

 نمی مناسب بحران مدیریت ساختار در هاجایگاه شهرداری -2

 و حادثه فرماندهی واحد گردید پیشنهاد کلی طور به و باشد

به صورت قانونی و مدون به شهرداری  تعیین تكلیف و بحران

 واگذار گردد.

 با متمرکز صورت به می شود؛ الگوی مدیریت بحران پیشنهاد -3

 شناسایی، با که صورت این به باشد، بودن محور محله بر تاکید

 های عمده شهر در برابر تهدیدات،پذیریارزیابی آسیب و بررسی

توسط شهرداری آمادگی الزم جهت رویارویی با تهدیدات 

 اندیشیده گردد.

 کارآمدترین الگوی مدیریت و ترینمطلوب واحد مدیریت -4

 خصوص این در که باشد می کالنشهرها سطح در بحران

 کرده معرفی مدیریت این محور عنوان به را شهرداری کالنشهر

 .اند

شهرداری کالن شهرها از لحاظ جایگاهی در چرخه مدیریت  -5

بایستی در رده مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار های شهری بحران

 داشته باشند.

 چالش در همین راستا با توجه به موارد بیان شده، و با توجه به به

، و همچنین ایران در بحران مدیریت کنونی روند ضعف نقاط و ها

نظر به اینكه مدل مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته، به 

صورت شهردار قوی می باشد و شهردار فرمانده بحران در شهر 

است، اما در ایران به این صورت می باشد که در شهر، فرماندار 

نهایتا به اختیارات حاکمیتی را دارد و شهردار اختیارات خدماتی، 

م که جهت مدیریت بهینه و مطلوب شهر در رسیاین نتیجه می

مقابل حوادث و تهدیدات نیاز به فرماندهی واحد بحران در شهر 

مشكالت قانونی برطرف شده و فرماندهی بایست می باشد. و می

ها تعیین گردد. که این فرمانده می برای هدایت و مدیریت بحران

 و تنظیم شود.تواند فرماندار و یا شهردار باشد و قانون به سمت ا

 ذیل چارت خصوص این در اجرایی اقدامات جهت سهولت به که

 گردد: می پیشنهاد

 

 

 

 

 

 



 1397؛ پايیز 3ي ؛ شماره1ي ژوهشي شهر ايمن؛ دورهپ-نشريه علمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشريح الگوي ساختاري پیشنهادي جهت مديريت  -4-1

 واحد بحران هاي شهري:

 فرماندار /شهردار: فرمانده بحران در شهر 

 قائم مقام : جانشین فرمانده بحران در شهر

 شهردار/معاون فرماندار

 :اعضاي ستاد فرماندهي مديريت بحران در شهر 

روسای  -قائم مقام شهردار)معاون فرماندار( -شهردار)فرماندار(

ادارات و دستگاه های اجرایی شهر، مسئولین نیروهای مسلح در 

 رئیس شورای شهر –سطح شهر 

  کنترل و هدايت عملیات) شوراي هماهنگي( در مرکز

 زمان بحران:

این مرکز با ریاسرررت قائم مقام شرررهردار)معاون فرماندار( اداره 

ستاد فرماندهی از بین می صویب  سب ت ضاء آن ح گردد، که اع

 خود گروهی را به عنوان هماهنگ کننده بر می گزینند.

 :وظايف ستاد فرماندهي مديريت بحران در شهر 
سیاست گزاری و تعیین راهبردهای جامع در زمینه مدیریت  -1 

 حوادث و  بحران ها

تصمیم گیری، هدایت و مدیریت شهر در شرایط بحران، به  -2

 عنوان مهمترین مرجع

 های فرماندهی و جانشین آنها در حوادثتعیین رده -3

تهیه و تلفیق برنامه های کلی مدیریت بحران در سطوح  -4

 مختلف

 کز کنترل و هدايت عملیات)شوراي وظايف مر

 هماهنگي(

هماهنگی نمودن وظایف، اختیارات و مسئولیت های کلیه  -1

 بخش ها و تشكیالت کشوری و لشگری در امر مدیریت بحران

اطالع رسانی و اعالم آماده باش به مراکز خدماتی و سایر مراکز  -2

به منظور امدادی، بهداشتی و درمانی درزمان وقوع حوادث و بالیا 

 مرتفع نمودن نیازهای ضروری مردم

 بكارگیری تجهیزات و نیروها متناسب با حادثه -3

 هماهنگی و نظارت بر عملكرد کارگروههای تخصصی -4

تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه  هايکارگروه -4-2

   مديريت بحران
کارگروه  9دارای  سیستم مدیریت واحد بحران های شهری،

مطابق با ساختار  با اعضا و وظایف مشخص، تخصصی و عملیاتی

 .باشدمی  مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 



 هاي شهري از منظر پدافند غیرعامل کشور الگوي مديريت واحد بحران طراحي
 

 اجرای الگو پیشنهادی از پس وضعیت با مقایسه در کنونی وضعیت بحران در مدیریت تطبیق الگوی

 گیرينتیجه - 5

بایست متناسب با نظام درهرکشور می بحرانالگوی مدیریت 

، جغرافیایی منطبق با اوضاع و احوال اقتصادی سیاسی، حكومتی

یک  بحرانمدیریت ساختارصرف از  لذا الگو برداری طراحی گردد.

استفاده از آن برای کشور دیگر فاقد کفایت الزم خواهد  کشور و

 بود.

مختلف  مدیریت بحران شهری در کشورهای هایمطالعه مدل

، بحران همواره نقش هدایتمبیّن آن است که مدیریت کالن 

نوعاً در نماید و بحران ایفا میکنترل، تعیین خط مشی درچرخه 

و ضرورت حمایت همه  بحرانکشورها باتوجه به اهمیت مدیریت 

و به سبب هماهنگی در انجام  ،بحرانجانبه در کلیه مراحل چرخه 

 باشد. بایستی به صورت واحداین مدیریت  ها و اقدامات،فعالیت

های مختلف با اعمال هماهنگی الزم بین بخش در این کشورها

 این کشورها، با تبیین . معموال آمده استمدیریت واحد به وجود 

های با تفكیک وظایف دستگاهها و مقررات و همقوانین، آیین نا

ریت واحد مختلف، تا حدود قابل قبولی به هماهنگی الزم در مدی

 اند.شهری دست پیدا کرده

 

 دارهعهد ی کشور ماهرهاش در رحاض الح در هک ایینهاده

هبرنام ابربن یک هر باشندمی در زمان بحران شهر به رسانیخدمات

 ود،خ یفن و یاجرای تمشكال و ایفوظ شرح و بخشی ایه

 حال درکه  كلیمش نمهمتری که اندداده قرار نظر مد را تقسیماتی

 ارائه در تعادل عدمباشد می هچندگان یماتتقس این از ناشی حاضر

 هادر مواجه با بحران ذیربط ایهتگاهدس هماهنگی عدم و خدمات

-نمی هابرای اداره موفق کالن شهرلذا نتیجه می گیریم که  است

 .بهره گرفت ،های جداگانه و هدایتگرهای بخشیتوان از مدیریت

بنا به حوزه اختیارات  ،اگر هریک از عناصر مجموعه مدیریت شهر

نگری به و بخشید وخود برای شهر تصمیم بگیرند و از منظر خ

 صمیمات در بعد کالن بنگرند ناهماهنگی تشهر 

 

 

توان بخشی از ای را پیش خواهد آورد که میمشكالت عدیده

 مسائل کنونی را حاصل این تفرق و عدم یكپارچگی مدیریت

 و هاچالش با توجه به به در همین راستا دانست. یشهر بحران

پژوهش در  نیادر ایران،  بحران مدیریت کنونی روند ضعف نقاط

، در شرایط بحرانی یزیرهو برنام یتیریبهبود ساختار مد یراستا

های شهری از پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت واحد بحران

مدیریتی بیان کند. که نتایج حاصل  -ساختاری ی طریق ارائه الگو

  باشد:از اجرای این الگو به شرح زیر می

ساختارمند به مدیریت بحران در نگرش منسجم و یكپارچه و  -1

 شهر

ها و های دسررتگاهرفع مشرركالت اجرایی ناشرری از ناهماهنگی -2

 نهادهای اجرایی دخیل در چرخه مدیریت بحران

گاه -3 تداخالت اجرایی دسرررت یان بروز حل  های مختلف درجر

 هابحران

های ها در تمامی حوزهاسررتفاده از پتانسرریل تمامی دسررتگاه -4

 ن.مدیریت بحرا

حل مشرركل تعدد قوانین در زمینه مدیریت بحران در کشررور  -5

یازده قانون در  1370 -1385باعنایت به اینكه طی سرررالهای 

شد یعنی به ازای هر ح ه مدیریت زمین صویب  شور ت وادث در ک

 ماه یک قانون.  13

ها درحوزه مدیریت رفع همپوشانی وظایف بسیاری از دستگاه -6

 حوادث

ها و ادرات مختلف پیش بینی تعامل سرررازمان ایجاد امكان -7

 شده در الگو 

ناظر،  -8 نده، تصرررمیم سرررراز،  نگ کن ماه ظامی ه جاد ن ای

 های اجرایی کننده و پایشگر عملكرد وهدایتگر دستگاهارزیابی

ها به تبعیت از ایجاد امكان تبعیت کلیه نهادها و سرررازمان -10

 و ترکیب آن ستاد فرماندهی با توجه به اختیارات تفویضی 

رت ایجاد یک سرررازمان پرهیز از ایجاد پیچیدگی به صرررو -11

 سلسله مراتبی

 الگو و مدل پیشنهاديوضعیت بعد از پیاده سازي  وضعیت موجود مديريت بحران رديف

1 
 براي مقابله با همه همیشه و جامع سیاست يک نبود

 .درگیر است آن با شهر يک که هايي بحران

با توجه به ساختار پیشنهادي و تشکیل ستاد فرماندهي مقابله با بحران 

 به سیاستگذاري و اقدامات اجرايي به موقع مي کند. ها، اين ستاد اقدام

 .گردد مي پرسنل وظايف تشريح به منجر شده ايجاد ساختار بحراني. شرايط در پرسنل عملکرد تشريح عدم 2

3 
 و انضباط ترتیب و نظم و تشکل و سازمان ايجاد عدم

 بحران. با مقابله جهت سازماني بین
 گردد. مي انضباط و نظم باعث شده ايجاد فرماندهي وحدت

4 
براي ساختاري  استقرار و شناسايي در کوتاهي

 بحران. زمان در فرماندهي

 بحران بر اساس مدل و چارت ارائه شده،مديريت  ساختار فرماندهي و

 .پیاده سازي مي گردد

5 
 نهادهاي و ها سازمان بین اقدامات هماهنگي عدم

 .شهري در مديريت بحران تأثیرگذار مختلف

بحران با توجه به ساختار پیشنهادي و در صورت تصويب، نهادهاي متولي 

 موظف به تبعیت از اين ساختار بوده و هماهنگي الزم عمالً ايجاد مي گردد.
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