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 بحران تعریف

CRISES 

 
عمومم  هوه    تعادل ازوضعیت انحراف معنای به•

مجبمراست ...( و سازمانکشور،شهر،)آن مجممعه 
 .گوای  داتومه باتو    آ مسوممر ازآن  به صمرت

 

          



 تعریف بحران
 (مدیریت بحران کشور  ازنظرسازمان) 

 
حوادثي است كه در اثر رخدادها و عملكردهاي طبيعيي و اساياسي   •

آييد  يقي ت و سي ري را بيه يي        به طور ساگهاسي به وجيود ييي  
يجموعه يا جايعه اسااسي تحميل يي كند و برطرف كردن آن سييا   

  .به اقدايات اضطراري فوري و فوق العاده دارد
 

بحراسي است كه ي ابله با آن خارج ا  توان يجموعه ييديريت بحيران    :بحران ملي•
ساير يوارد به عنوان بحران اسراسي يا يحلي يحايو   . و ايكاسات ي  اسران باشد

 .يي شود



 
 

         :رئیس مؤسسه بحران واژه بحران را به این صمرت تعریف م  هن «  الری اسمیت» 
 

یک اغتشاش عمده در سازمان که دارای پوشش  برشری   
مردم درباره این موضوع بر  گسترده ای شده و کنجکاوی

فعالیتهای عادی سازمان اثر مشي گشرارد و مشي نوانشد اثشر      
 . سیاسي، قانوني، مالي و دولتي بر سازمان بگرارد



 مدیریت جامع بحران

 توسط كه است اجرائي اقدامات و عملکرد برنامه ریزی، فرآیند•
 سطح كاهش و شناخت پيرايون عمويي و غيردولري دولري  دسرگاههاي
 و با سا ي و ي ابله عمليات يديريت و (خطرپذيري يديريت) ي اطرات
 اين در .يي پذيرد صورت (بحران يديريت) آسيب ديده ينط ه با تواسي
 در اطالعاتي ينابع و آسها تحليل و تجزيه و سقاسگرها پيش يقاهده با فرآيند
  با هماهنگ و جامع ،یکپارچه                  صورت به يي شود تالش دسررس
 برو  صورت در يا سموده پيقگيري بحراسها ا  يوجود ابزارهاي ا  اسرفاده
 ي ابيله به يالي و جاسي خاارات كاهش جهت در ال م آيادگي با آسها
 .با گردد يعاد وضعيت به شرايط تا پرداخره سريع



 مدیریت بحران
  («کالیر»و « پیرسون»دیدگاه ) 

 
 بارج ذی نفعان با همراه سازمان اعضای نوسط نظام یافته نالش•

 اثربخ  مدیریت یا و بحرانها از پیشگیری جهت در سازمان، از
 وقوع زمان در آن



 الف ـ پيشگيري

 ب ـ آمادگي

 ج ـ مقابله

د ـ بازسازي و 

 بازتواني

 سطوح مدیریت بحران



   مدیریت بحران حلامر 
 (برنامه ریزی برای کنترل بحرانمراحل ) 

 الف ش پی  بیني بحران و بررسي نقاط بحران بیز و آسیب پریر•

 ب ش نهیه برنامه اقتضایي برای مواجهه با بحران•

 ج ش نشکیل نیم مدیریت بحران و آموزش نیروی انساني•

 د ش نکمیل برنامه ها از طریق اجرای آزمایشي•



 
 آثار كاهش يا و حوادث وقوع ا  جلوگيري هدف با كه است اقداياتي يجموعه :پیشگیری ش الف•

 حد تا را آن سطح ال م اقدايات و يطالعات با و سموده ار يابي را جايعه خطرپذيري سطح آن   ياسبار
 .يي دهد كاهش قبول قابل

 يديريت ي رلف يراحل اسجام در را جايعه تواسايي كه است اقداياتي يجموعه :آمادگي ش ب•
 ساخرارهاي ايجاد سا ياسدهي  برسايه ريزي  اطالعات  جمع آوري شايل كه يي دهد افزايش بحران
 .است ياسور و تمرين ايكاسات  و ينابع تأيين آيو ش  يديريري 

 سجات هدف با كه است بحران وقوع دسبال به اضطراري خديات ارائه و اقدايات اسجام :مقابله ش ج•
 .يي شود اسجام خاارات گاررش ا  جلوگيري و آسها براي سابي رفاه تأيين اسااسها  يال و جان
 اينيت  تأيين دريان  بهداشت  ايداد و سجات جو  و جات هقدار  اطالع رساسي  شايل ي ابله عمليات
 خطرساک  يواد كنررل يهارآتش  پاماسدها  دفع تدفين  پزشكي  فوريرهاي ارتباطات  ترابري 

 .است ذي ربط اضطراري خديات ساير و حياتي شرياسهاي برقراري سوخت رساسي 
 است بحران وقوع ا  پس ضروري و ال م اقدايات كليه شايل با سا ي :بازنواني و بازسازی ش د•

 پايدار  توسعه ويژگيهاي گرفرن سظر در با آسيب ديده يناطق به عادي وضعيت با گرداسدن براي كه
 اسجام آسيب ديده ينط ه اجرماعي تاري ي  فرهنگي  ياائل و يرديي يقاركرهاي ايمني  ضوابط
 و روحي جامي  شرايط با گرداسدن جهت كه است اقداياتي يجموعه شايل سيز با تواسي .يي گيرد
 .يي رسد اسجام به طبيعي حالت به آسيب ديدگان اجرماعي و رواسي



 مدلهای مدیریت بحران  
   :میتراف و نیری بحران مدیریت مدل ش الف        

  است يق ص يرحله پنج كردن اداره شايل بحران  سوع ا  جدا سا ياسي  بحران اثرب ش يديريت كه يي كنند اظهار ييرراف و تيري             
   :يي كنند طي بحراسها كه

 اين .یادگیری (5 بهرود، (4 ویراني، مهار (3 پیشگیری، و آمادگي (2 عالئم، ردگیری یا شناسایي (1              
 يادگيري سرايج سپس و پذيرد يي به پايان بهبود يرحله ا  يادگيري فرايند با وسپس شود يي شروع بحران عالئم ردگيري يا شناسايي با يدل
 .يابد يي ادايه همين طور چرخه اين و بريي گردد اول يرحله به

 
  طول در فعاليري يا تالش هر .يي شود شايل را بحران پيش فعال يديريت و است بحران ا  قبل يراحل جزء اول  يرحله دو است  واضح پر 
  و سوم يراحل آن  ي ابل در .يي كند اوليه يراحل در بال وه بحراسهاي ا  جلوگيري يا و پيقگيري شناسايي  به  يادي كم  يراحل اين
 كه هارند ينفعل يا واكنقي فعاليرهاي عنوان به يي گيرد صورت آسها طي در فعاليري هر كه هارند بحران ا  بعد يراحل عنوان به چهارم
 .آن احرمالي ويراسيهاي كردن حداقل يا و شده ظاهر بحران ي  بر شديد كنررل يا و ي اويت جهت در است تالشي

 
به صورت ي اياه اي  يديريت پيش فعال بحران اهميت ويژه اي براي هر سا يان با رگاسي دارد  يرا سا يان را در باياري ا  جنبه ها     

براي رويارويي با يوقعيرهاي بحراسي ساخواسره و غيرقابل اسرظار آياده خواهد كرد و آن را در ي  يوقعيت يااعد در  يان وقوع بحران  
(  2  ایجاد یک برنامه مدون بحران،( 1  :براي پيدايش ي  چنين يديريري بايد سه فعاليت اصلي صورت گيرد. قرار يي دهد

 .اآموزشهای منظم پرسنل برای مواجهه با بحرانه( 3 و نشکیل نیم مدیریت بحران، 
 

.  

 
 



 مدلهای مدیریت بحران 

 :مي نگرند بحران به روش دو از بحراني موقعیت های در اساساً، :فعال پی  مدل مقابل در واکنشي مدل ش ب
 .پی  فعال-2 واکنشي -1              

 سا ياسها هم يي تواسند عالئم هقداردهنده را ساديده بگيرسد و با وقوع بحران سابت به آن واكنش سقان دهند و هم ييي تواسنيد خيود را بيراي                
در حالت اول پيايدهاي ساشي ا  بحران يق ص سمي شيوسد وليي در حاليت دوم سيه تنهيا      . رويارويي با بحران و يديريت آن ا  قبل آياده سا سد

 .فرصرهايي را براي اداره بحران فراهم يي سا د بلكه حري يي تواسد به دفع بحران ينجر شود

 
در يدل واكنقي  تصميمات يربوط به بحران در حين يا بعد ا  وقايع ات ياذ ييي شيود وليي در ييدل پييش فعيال   تصيميم گيرسيدگان شيكلهاي           

اولين يرحله در يدل پيش فعال  تجزيه و تحليل آسيب شناسي بحيران اسيت   . ي رلف بحران و سيز برسايه هاي يواجهه با آسها را پيش بيني يي كنند
يدلي را براي شناسايي عواييل ييؤثر در   « اسالتر». كه سعي يي كند س اط آسيب پذير در سا يان و سيز عوايل يؤثر در وقوع بحران شناسايي شود

در اين يدل ويژگي هاي يديريري و سا ياسي بر اثرب قي تصميم اثر يي گذارسد و سيپس يریيرهياي يحيطيي و    . بحران سا ياسي ارائه داده است
 رقابييييييت بييييييه همييييييراه اثرب قييييييي تصييييييميم   ييييييييزان حركييييييت بييييييه سييييييوي بحييييييران را شييييييكل يييييييي دهييييييد             
يریيرهاي يحيطي و تیييرات ساگهياسي در يحييط شيايل تیييراتيي در با ارهيا  عرضيه كننيدگان و تيأيين كننيدگان  عواييل اقرصيادي  سياسيي              

  .هارند… اجرماعي و 

 
تواسائيها و ويژگيهاي سيروي اسااسي و سيز تواسمنديهاي يديران  شيوه هاي رهبري آسها كه تيأثير  ييادي بير سيوع      : ويژگيهاي يديريري عبارتند ا 

  .تصميمات و تواسايي سا يان براي يواجهه با بحران دارد
 

هايرند كيه بير يوقعيرهياي وقيوع بحيران تيأثير        … ويژگي هاي سا ياسي شايل اسدا ه سا يان  ينابع  ساخرار  دسرورالعملهاي اجرايي و كنررل و 
 .يي گذارسد

 



 مدلهای مدیریت بحران 

      :آن به نسرت استرانژیک دیدگاه و بحران عمر چربه ش ج

. چرخه عمر بحران بيان يي دارد كه هر بحران چندين يرحله را طي يي كنيد     
طب ه بندي بحران براساس چرخه عمر آن  در يق ص كردن اسرراتژي هياي  
يواجهه با بحران در هر ي  ا  يراحيل عميرش و حريي چگيوسگي يروقيف      

 . كردن بحران براي يديران يفيد است

 



 شاخص های تعریف بحران

 شدت حادثه

 وسعت حادثه

 قابل مدیریت بودن با منابع موجود

 جامعه وامنیتاختالل نظم 



 فاجعه

 بحران



 انواع بحران 

 :نوع اول
 (ABRUPT CRISES)ناگهاني ی بحرانها  -1

 (CUMULATIVE CRISES) بحرانهای ندریجي -2

 

 ( پارسونزدیدگاه ) : نوع دوم

 :بحرانهای فوری -1
 (  .نیستند نهااین بحرانها دارای هیچگونه عالمت هشداردهندة قرلي نیستند و سازمانها نیز قادر به نحقیق در مورد آنها و نیز برنامه ریزی برای دفع آ)     

 

 :ندریجي بحرانهای -2
 (.مي نوان آنها را متوقف کرد و یا از طریق اقدامات سازماني آنها را محدود سابت. این بحرانها به آهستگي ایجاد مي شوند) 

 بحرانهای ادامه دار -3
  . )این بحرانها هفته ها، ماهها و یا حتي سالها به طول مي انجامند) 



مقام معظم رهبري                                   ابالغيسياستهاي 

 زمينه مدیریت بحران  در 

 



     منظور به موجود مراکز از حمایت و پژوهشی و علمی مطالعات تقویت و گسترش -2

  زلزله خطر اولویت با حوادث اینگونه خطرات از کاستن و شناسائی

 و مسئوالن سازی آماده و ایمنی فرهنگ و آگاهی و آموزش گسترش و افزایش -1

 بویژه مترقبه غیر حوادث و طبیعی سوانح از ناشی عوارض با رویاروئی برای مردم

 اقلیمی و جوی های پدیده و زلزله خطر

 مدیریت بحران  درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 



 مدیریت بحران  درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 

 
 و موثر اقدام و دائمي آمادگي براي جمهور رئيس تعيين با واحد مدیریت ایجاد -3

 : بحران مدیریت دوره در فرماندهي
  های سازمان و پژوهشي – علمي مراکز اطالعاني های شرکه کمک به اطالعات جامع مدیریت نظام ایجاد -1-3

  حادثه وقوع زمان در بهنگام و دقیق رساني اطالع و بموقع هشدار منظور به ، مسئول اجرائي

 ، اولیه ساعات در نجات و جو و جست عملیات موثر و سریع اجرای برای الزم امکانات و آمادگیها نقویت -2-3

  کمکهای سازماندهي و رساني اطالع و نرلیغاني های سیاست ننظیم ، دیدگان آسیب موقت اسکان و امداد

 فوق های زمینه در بارجي و دابلي

 و دولتي غیر عمومي های نهاد و دولتي از اعم نیاز مورد نوانمدیهای و امکانات کلیه گرفتن ابتیار در -3-3

   بحران زمان طول در مسلح نیروهای

 



 دیدگان آسیب اجتماعی و روانی بازتوانی منظور به علمی جامع های برنامه تدوین -4

   دیده آسیب مناطق فنی و اصولی سازی باز و

 و مالی های حمایت ، ها بیمه انواع نظیر خسارت جبران موثر نظامات گسترش -5

 حمایتی های صندوق و ویژه تسهیالت تشویقی،

 مدیریت بحران  درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 

 



 مدیریت بحران درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 

و کاهش خطر پذیري ناشي از زلزله در شهر ها و روستا ها و افزایش ضریب ایمني در ساخت و  پيشگيري -6

 :سازهاي جدید از طریق 

 

 
 

 

 بطر بندی پهنه با متناسب مهم و حساس ناسیسات و روستائي و شهری جمعیت مراکز در ها کاربری سازی مناسب و یابي مکان -1-6

   کشور در زلزله نسري

 

 نظام نقویت و سطوح کلیه در ماهر کار نیروی نربیت و متخصص نیروهای گیری کار به با ساز و سابت بر نظارت و مدیریت بهرود -2-6

 بیز زلزله پیشرفته کشورهای موفق های نجربه از استفاده و ای حرفه و فني نشکلهای و مهندسي

 و استانداردها کلیه از استفاده و بیمه کردن الزامي و زلزله برابر در امن نا و فني غیر سازهای و سابت از جلوگیری و ممنوعیت -3-6

   اجرا و طرح به مربوط مقررات

 نشویق و نرویج و مقاوم و کیفیت با ، استاندارد مصالح از استفاده کردن الزامي ای سازه اصلي و پایه مصالح سازی استاندارد -4-6

 سرک های سازه سابت و پایدار و نوین های فناوری

 فني غیر سازهای و سابت شنابتن نخلف و جرم برای الزم مقررات و قوانین نصویب و نهیه -5-6



 مدیریت بحران  درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 

  : طریق از انسانها جان حفظ محوریت با زلزله برابر در کشور موجود وضعیت پذیری آسیب کاهش -7

 

 در زلزله نسري بطر بندی پهنه با مناسب روستائي و شهری عمران نوسعه های طرح اصالح و ندوین -1-7

 . کشور مختلف مناطق

 زیر ناسیساني و حیاني های شریان ، مهم و عمومي ، دولتي های سابتمان ای زلزله بهسازی و سازی ایمن -2-7

  سال 10 مدت نا حداکثر فرسوده بافتهای بهسازی و بازسازی و بنائي

 ای لرزه بهسازی و سازی ایمن منظور به ( آن نظایر و بیمه) نشویقي های حمایت و ویژه نسهیالت ارائه -3-7

  دولتي غیر نولیدی و بدماني ، مسکوني های سابتمان



 مدیریت بحران  درحوزهمقام معظم رهرری  ابالغيسیاست های 

شناسائی پدیده های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تاثیر  و میزان آسیب آنها از طریق تهیه   -8

نظام های هشدار سریع و پیش آگاهی   وبهبوداطلس ملی پدیده های طبیعی ، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش 

 بلند مدت با استفاده از فناوری های پیشرفته  

 

تنظیم برنامه های توسعه ملی به گونه ای که در همه فعالیت های آن در همه فعالیت های آن در همه سطوح ،  -9

 : و نهادینه شود بنا بر این اقدامات ذیل باید انجام گیرد  مالحضه( سازگاری با اقلیم ) رویکرد 

 .سرزمین  آمای یکي از محور های  اساسي  بعنوانشناسایي شرایط  اقلیمي و لحاظ نمودن آن ( 9-1-

 نهیه ، ندوین و ساماندهي نظام های جامع مدیریت بالیای جوی و اقلیمي ( 9-2-

 .های مناسب   راهکارنغییر اقلیم و آثار و پیامد های آن در پهنه سرزمین و انخاذ  شناسائي( 9-3-

 



 صلوات


