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  شرایط اضطراري
انحراف از رفتارهاي برنامه ریزي شده و مورد انتظار، یا رشته اي از رویدادها است که شرایط اضطراري یک 

کارگاه، وقتی در یک نها تأثیر منفی دارد. مردم، سرمایه یا محیط زیست را به خطر می اندازد یا بر روي آ
فتد که وضعیت را از حالت عادي خارج نموده و حالت غیر عادي ایجاد اي اتفاق بیاسازمان یا جامعه ، حادثه

از کنترل خارج به درستی مدیریت نشود و چنانچه این وضعیت  طراري بوجود آورده است.، شرایط اضکند
  .ا خطر مواجه نماید، وارد مرجله بحران خواهد شدو زندگی افراد زیادي را ب شود

  .تنوع دارند و بصورت آبشاري و پشت سر هم وقایع ناخوشایندي را در پی خواهد داشتعموما ها بحران
اي اتفاق هاي کمی و کیفی خلل عمدهبه عبارت دیگر هرگاه در تعادل بین منابع و امکانات با نیازمندي

ي بحران خواهیم شد. زیادي بر امکانات و منابع موجود غلبه کند، وارد مرحلهبیافتد و نیازها به مقدار 
مدیریت بحران در این حالت باید سعی نماید تا این تعادل را با اقزایش منابع یا کاهش نیازها، به نحو موثري 

  مجددا برقرار نماید.
اند، از جنس کاهش ل حادثه بودهبه عنوان مثال، تخلیه محل از افرادي که مشغول به کار و زندگی در مح

نیازها بوده و کمک خواهی از نیروهاي امدادي سایر ارگانها و سازمانها و شهرهاي مجاور از جنس افزایش 
  منابع و امکانات است.

ی، عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه شناس بیآس): بحران از نظر crisisبحران (
اي که جامعه  یافته بوده به گونه محیطی گسترش هاي آسیبضایعات جانی، خسارات مادي و که همراه با 

. مدیریت بحران عبارت است از مجموعه باشد ینممربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن 
وح بحران، ي مدیریتی و سیاسی وابسته به مراحل مختلف و کلیه سطها يریگ میتصماجرایی و  هاي فعالیت

در جهت نجات، کاهش ضایعات و خسارات، جلوگیري از وقفه زندگی، تولید و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ 
  . ها یخرابزیست و باألخره ترمیم و بازسازي  محیط

 عبارتست از: خصوصیات عمده یک بحران

   فرصت و زمان کم براي واکنش نسبت به آن .1
  ر هنگام وقوع حادثهد  وجود اطالعات ناقص، نامعتبر و مشکوك .2
  تهدید کردن منابع طبیعی و یا زندگی بشر .3

  را مدیریت کند. ها آنبتواند بحران را به اجزاي آن تقسیم کرده و  بایدمدیر  ،در یک شرایط بحرانی
یک سیستم، تجزیه و تحلیل کرد که در آن دو سري عوامل  به صورت توان میاز نظر عملیاتی نیز بحران را 

و بازخورد) که باعث  ها ستاده، ها دادهرد: یکی محیط یا ساختار سیستم و دیگري عوامل (مختلف وجود دا
ي ریپذ بیآسسیستم در مقابل بحران  دهنده لیتشک. تعیین اینکه کدامیک از عوامل و عناصر شوند میبحران 
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ین و تأثیرپذیري بیشتري دارد، یکی از وظایف اولیه تحقیق و پژوهش مدیریت بحران است. تعی
  که باالترین رسیدگی را نیاز دارد. گردد یبرمپذیرترین بخش سیستم در عمل به بخشی از سیستم  آسیب

 –محیطی و روانی  طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، بحران عبارت است از درهم ریختگی شدید زیست
  اجتماعی که بسیار فراتر از ظرفیت انطباقی جامعه مبتال است.

ي ا ژهیواست که نوع » فوریت«یا » موقعیت اضطراري«واژه  کند یمحه و بحران ارتباط پیدا که با ساناي واژه
. در شود میکه منجر به تغییر در روند عادي جریانات زندگی  شود میاز بحران یا بخشی از آن در نظر گرفته 

 کبه ی لیتبدباشد، ي کنترل آن برایی منابع منطقه تواناتر از  ي، بزرگاضطرار تیوضع کی که یوقتواقع 
  .شود میبحران 

شده  تفاوت عمده بحران با شرایط اضطراري این است که در بحران وضعیت و پیامدهاي شرایط حادث
گردد. یعنی در شرایط بحرانی، شدت  میی بیشتر بر ذینفعان و سازمان رسان بیآساست و موجب  تر عیوس

یی ملی و دولتی و حتی جامعه اهمیت باالیی ها زمانو سا ها عواقب عالوه بر خود سازمان براي سایر بخش
  دارد.

  اضطراري  تیوضعشدت 
واضح است که میزان واکنش بستگی به شدت وضعیت اضطراري دارد. به طور معمول سه نوع وضعیت 

  :شود میاضطراري مختلف در نظر گرفته 
. این وضعیت بدون درخواست دگرد ینمگونه آسیب جدي به افراد وارد  ایمنی واحد تهدید نشده و هیچ - 1

ي ها رسانهکمک از خارج از واحد، توسط کارکنان واحد، قابل رسیدگی است. به طوري که عمدتاً توجه 
  .دارد ینمگروهی را به خود معطوف 

ممکن است نیاز به کمک از خارج از سازمان باشد. در ضمن مناطق فراتر از تأسیسات مربوطه تهدید  - 2
  ي گروهی را در محل، استان و کشور به خود جلب کند.ها رسانهنیز هست که توجه  نشده و این احتمال

که خطر به مناطقی فراتر از  رود یمتأسیسات مورد نظر را تحت تهدید جدي قرار داده و این احتمال نیز  - 3
نیاز به کمک گردد. لذا  ها آنچندگانه افراد و یا مرگ  هاي آسیبیافته و یا اینکه سبب  آن تأسیسات گسترش

ي گروهی در کشور را به خود جلب ها رسانه. احتماالً این وضعیت توجه باشد میاز منابع خارج از آن محل 
  .دینما یم

براي توسعه و اجراي یک طرح واکنش اضطراري مراحل زیادي وجود دارد که استقرار تیم عملیات اضطراري 
  .باشد میي این برنامه ها گامترین  از مهم

  :باشد میکیل تیم واکنش در شرایط اضطراري به شرح ذیل نحوه تش
  شناسایی اعضاي تیم  .1
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 تعیین صالحیت اعضاي تیم   .2

 ي کلیدي ها تیمسئولتعیین وظایف و   .3

 تعیین اعضاي جانشین  .4

 آموزش و مانور   .5

  ي بحرانبند طبقه
  از: اند عبارت ها آنکه برخی از  اند گرفتهي مختلفی براي بحران در نظر ها يبند طبقه
ساز بشر (حوادث  دست هاي بحرانطبیعی (حوادث طبیعی) و  هاي بحراني بر اساس منشأ: بند طبقه •

 تکنولوژیک)

 ي بر اساس ضایعات و تلفات: تلفات کم، تلفات در حد متوسط و تلفات سنگین بند طبقه •

 قلمرو: فراگیر جهانی، فراگیر ملی، سطح وسیع و سطح محدود  بر اساسي بند طبقه •

تدریجی (مهاجرت و  هاي و بحرانناگهانی (زلزله)  هاي بحراني بر اساس عامل زمان: بند طبقه •
 پناهندگی)

  سطوح بحران
 )يعاد طی. (شرايبه ارائه خدمات اضطرار ازیسطح صفر: عدم ن

 .یتوسط سازمان مسئول با استفاده از برخی از امکانات سازمان ي: ارائه خدمات اضطرارکیسطح 

 توسط سازمان مسئول با استفاده از تمام امکانات سازمان. يمات اضطرارسطح دو: ارائه خد

 ها. از سازمان يا سازمان مسئول توسط مجموعه تیریبا مد يسطح سه: ارائه خدمات اضطرار

حالت سازمان مسئول به  نی(در ا نیجانش ییها سازمان تیریبا مد يسطح چهار: ارائه خدمات اضطرار
  ).باشد یمن تیریقادر به مد ییتنها

  باشد:مورد سطوح وضعیت اضطراري بصورت زیر میدر نیز دسته بندي دیگري 
محیطی  مالی و زیست هاي خسارتدر این وضعیت صدمات جانی،  الف: وضعیت اضطراري دسته اول:

کنترل خواهد  نشانی و خدمات ایمنی قابل محدود بوده و بحران توسط فرد، کارکنان قسمت و یا بخش، آتش
مانند حریق کوچک، نشتی کوچک گاز و غیره. در این حالت صدمات جانی در حد زخم و پانسمان بود. 

  خواهد بود.
ي، انفجار، ریزش سقف سوز آتشدر این وضعیت ممکن است در اثر یک  ب: وضعیت اضطراري دسته دوم:

ت واحدهاي اطراف آید و پیامد آن مرگ یک نفر و مجروح شدن چند نفر باشد. در این وضعی به وجودو ... 
  . ممکن است احتیاج به کمک و امدادرسانی خارج از کارخانه باشد.شود یمتهدید ن
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و هر  شوند میدر این حالت تأسیسات و واحدهاي مجاور تهدید جدي ج: وضعیت اضطراري دسته سوم: 
دادرسانی لحظه امکان گسترش خطر در سطح وسیع وجود دارد که احتیاج به کمک از واحدهاي ایمنی و ام

  خارج از محیط کار ضروري است.
 )Crisis managementمدیریت بحران (

آمادگی در برابر وضعیت اضطراري و مخاطره آمیز نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته اي به نام مدیریت 
بحران دارد که پس از وقوع حوادث غیر مترقبه، دامنۀ بحران ناشی از آن را تا حد زیادي محدود کرده و 

  بحران را به حالت قابل مدیریت درمی آورد. 
به عبارت دیگر، مدیریت بحران به معنی سوق دادن هدفمند جریان پیشرفتۀ امور به روالی قابل کنترل و 

  انتظار برگشتن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است.
 

  اهداف مدیریت شرایط اضطراري
  :گردد مییر خالصه اهداف مدیریت شرایط اضطراري به صورت ز

  تخلیه محل و جلوگیري از آسیب به افراد در داخل و خارج واحد عملیاتی •
  ها آنکاهش خسارت به اموال و حفاظت مستمر از  •
  زیست کاهش خسارت به محیط •
  کاهش وقفه در تولید •
  تداوم روابط عمومی خوب •
  تقویت اعتماد افکار عمومی، ذینفعان و سهامداران  •

  
  چرخه عمر بحران

دهند که البته توأم با عالئمی است که عوارض آن در هنگام بروز ها بصورت ناگهانی رخ میشتر بحرانبی
  :ظاهر می شود. هر بحران شامل چهار مرحله مختلف است که عبارتند از

ü مرحله ایجاد شوك  
ü مرحله وخامت بحران  
ü مرحله مزمن شدن بحران  
ü  مرحله مهار یا حل بحران 
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  مراحل مدیریت بحران
  مراحل مدیریت بحران را به شرح زیر دانست :  توان می

 ي الزم براي ارزشیابی احتمال بحران ها یبررس .1

 اقدامات پیشگیري و افزایش ایمنی در مقابل بحران .2

 تمهیدات الزم براي مواجهه با بحران بینی پیش .3

 اقدامات اضطراري پس از وقوع بحران .4

  و ضایعات بحران ها بیتخربازسازي و ترمیم  .5
  هاي مدیریت بحرانفاز

  
  )Planningفاز اول : طرح ریزي (

فعالیت هایی که باید براي احتمال ایجاد یک وضعیت اضطراري یا بحران و یا پیامدها و شدت هاي بالقوه آن 
 بر روي زندگی، سرمایه و محیط زیست، تجزیه و تحلیل و مستند شوند. 

ها و تعیین نیازهاي فازهاي پیشگیري و کاهش اثرات، ریسکارزیابی خطرات، شناسایی این فعالیت ها شامل 
   .آمادگی، واکنش و بهبود می باشند

  
  

  
  

  
  
  



کار بھداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات مرکز                                       )ھامسئولین ایمنی کارگاه آموزش عمومی ایمنی و بھداشت کار( ویژه  
 
 

٣١٨ 
 

 
 

  )Mitigation/Prevention( کاهش اثرات یافاز دوم: پیشگیري 
-تواند شامل فعالیتهمچنین میکند. تمال یک فاجعه را کم و یا حذف میکه احاست هایی فعالیتشامل 

  شوند.غیر قابل اجتناب در نظر گرفته میهاي که براي کاهش اثرات بحرانهاي طوالنی مدتی باشد 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 )Preparednessسوم : آماده سازي (فاز 

- توان یا نمیاثرات در زمانی که نمی که براي گسترش اقدامات پیشگیري و کاهشاست هایی شامل فعالیت

 شود از بحران جلوگیري کرد. 

داقل رساندن هایی را براي حفظ زندگی و به حها و اشخاص برنامهسازي، دولتمردان، سازمانز آماده در فا
(به عنوان مثال گردآوري فهرست موجودي منابع، برگزاري تمرینات آموزشی، دهند آسیب بحران توسعه می

  نصب سیستم هاي هشدار سریع و تعیین نیروهاي واکنش اضطراري پیش از وقوع بحران). 

 
 

 

 

 آمادگی

پیشگیري 
و کاهش 

برنامه  مقابله
 ریزي

 بهبود

 

  رانچرخھ مدیریت جامع بح

 

 

 محل قرارگیري چرخه مدیریت ایمنی در چرخه مدیریت بحران 
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(به عنوان مثال واکنشی در مقابل بحران برمی آیند  آماده سازي درصدد افزایش عملیات ن اقداماتهمچنی
ذخیره سازي اغذیۀ حیاتی، فراهم کردن کمک هاي پزشکی، اجراي تمرینات آموزشی و بسیج کردن پرسنل 

  مقابله با وضعیت اضطراري در حالت آماده باش).
  )Responseفاز چهارم : واکنش (

 شوند. ضعیت اضطراري یا بحرانی انجام میکه به دلیل یک واست عالیت هایی فشامل 

جستجو و نجات،  (مانندشوند مک براي قربانیان درنظر گرفته میها به منظور فراهم کردن کاین فعالیت
  ، تغذیه). هاي پزشکیچادرهاي اضطراري، مراقبت

(مانند بستن منابع آب آلوده، ل آسیب مجدد ها براي تثبیت وضعیت و کاهش احتماهمچنین این فعالیت
  شوند.انجام میگشت زنی و محافظت از مناطق مستعد غارت) و عملیات بهبود سریع (مانند ارزیابی آسیب) 

  )Recovery(و بازیابیفاز پنجم : بهبود 
به  و شوند  ها به حالت طبیعی یا بهتر انجامباید براي بازگرداندن همۀ سیستم که است هاییشامل فعالیت

 گروه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.  دو

هاي حیاتی پشتیبان را به حداقل استانداردهاي عملیاتی باز سیستمهاي بهبود کوتاه مدت فعالیت -
  (مانند پاکسازي محل، خانه هاي موقتی و دسترسی به آب و غذا). می گردانند 

هدف از  د.سال پس از بحران ادامه داشته باش فعالیت هاي بهبود بلند مدت ممکن است تا چند -
هاي یا بهبود سطح آن است (مانند کمک اینگونه فعالیت ها، بازگرداندن زندگی به حالت طبیعی

 هایی براي توسعۀ مجدد).هاي ارتباطی، وامقانونی و برنامه

  
  Incident management system(IMS) رویدادسیستم مدیریت 

ها را در پنج شود که بتواند فعالیتطوري ساختار بندي و طرح ریزي می طور معمولاین سیستم مدیریت به 
 محور مهم تسهیل نماید:

  فرماندهی -
  عملیات -
  طرح ریزي -
  لجستیک -
  مالی و اجرایی -
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  )INCIDENT COMMAND SYSTEM( سیستم فرماندهی حادثه
 یک جزء از سیستم جامع مدیریت حوادث است. (ICS)سیستم فرماندهی حوادث 

 یاتعمل مراکز فرماندهی

اطالعات و منابع را جهت  یهستند که کار هماهنگ يمراکز: (EOCs) ياضطرار یاتیمراکز عمل •
 دهند.یت حوادث انجام میریمد يهاتیان فعالیبه موقع در جر يهایبانیپشت

 (ICP) حادثه یپست فرمانده •

دارد، مراحل مختلف  ش تاکتیکی بر رويواکن را در اگرچه اولین  نقش ،  در مجاورت یک محل حادثه دیده
 EOCهمچون  يتواند عملکرد می ،پیچیدهو  حوادث بزرگ یک مقیاس کوچک تر  یا در فاز ابتداییدر  ولی

  .ها داشته باشد
  :(DOC) دپارتمان مراکز عملیاتی •

 ا هستند.ه EOCباالتر از  یتمرکز دارد و در  سطح یداخل هايبه طور معمول بر مدیریت و پاسخ  آژانس 

 (ICP) :حادثه یپست فرمانده •

جهت حصول اطمینان ) ياضطرار ها (مراکز عملیاتیEOCو ) ها (دپارتمان مراکز عملیاتیDOCبا  بایستی
 از کارا بودن و موثر بودن مدیریت حوادث مرتبط باشند.

 ل را انجام دهد:یات ذید عملیبا EOCک ی يافهیاز لحاظ ساختار وظ •

  یهماهنگ -
  م منابع و اطالعاتیتقسارتباطات و  -
 ز و انتشاری، آناليجمع آور -

   Emergency Operating Procedure(EOPs) روشهاي عملیاتی اضطراري
باعث افزایش کارایی تیم هستند که  یک سري رهنمودهاي از پیش تعیین شده و سازمان یافتهها،  این روش

باعث ایجاد یک طرح دسته جمعی  کهک طرح پیش از عملیات ی .بر اساس یک روش استاندارد می شود
جهت مطرح کردن روش کار و شرح یک روش سازماندهی ها معموال EOP شود. قبل از شروع عملیات می

که  گرددمی روشی اتخاذسپس  روند.هاي دسته بندي شده عملیات پاسخ به کار میشده مربوط به فعالیت
ت مربوط به می شود. تمام نکاتفویض اختیار  هابه روساي بخشهاي فرماندهی بر اساس آن مسئولیت

ایمنی مربوط به عملیات پاسخ، دستورالعملهایی که شرح اولویتهاي تاکتیکی و ارتباطات و مخابره آنها، 
ها و وظایف مربوطه را ارائه نماید، روش معمول بکارگیري منابع اولیه ورئوس مطالب مربوط به مسئولیت

  شود.در این روش عملیاتی گنجانده می هاي مختلفوظایف افراد و بخش
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EOP و توسط افراد کاربر  بودهها عوامل مناسبی براي آموزش افراد در سازمان هستند و باید باید قابل اجرا
  پذیرفته شوند.

یص مختلف در سطوح  نقا يهست که برا گروهی یک گروه کاري :Task Group  گروه کاري •
مشخص  یک برنامه زمان بنديبهبود بر اساس  يرا برا يشود و اقدامات ضرورمشخص تعیین می

اقدامات  يمختلف برا هايتوسعه حالتعبارتست از وظایف گروه کاري کند.یم یگیريپ
که ممکن  توسعه یک طرح اجرایی، حاالت برتر یهات برايالزم و توج هايهی،ایجاد توصیاصالح

 یاقدامات اصالح ینات بعديتمر طیحصول اطمینان از اینکه در و  است شامل آموزش هم باشد
  .گردد یین میتع یزان موفقیت اقدامات اصالحیشوند و میم  یابیارزش

  
 Mitigation) (کاهش اثر حادثه •

اثرات و  یکاهش یا از بین بردن میزان خطر حوادث طبیع يبرا است یمجموعه اقداماتکاهش اثر حادثه 
شناسایی حوادث ممکن شامل  فرایند کاهش اثر حادثهبر جان و مال مردم در بلند مدت.   یتکنولوژیک

در سطح محلی، ویژگیهاي حوادث، موقعیت محلی و احتمال وقوع آنها، اثر بالقوه حوادث بر افراد و 
تجزیه و تحلیل آنها و  محیط زیست و در نهایت شناسایی اقدامات مناسب براي کاهش خسارت و خرابی

 باشد.می زان آسیب پذیري افراد، اموال، جامعه و محیط زیستمیزان خطر احتمالی وقوع فاجعه و می
همه جنبه هاي فنی و به نحوي که  ،تهیه، پیشنهاد و برقراري راهبرد کاهش اثر حادثه در ارکان جامعه

-ها و میزان بودجه اختصاص یافته، مقررات و آموزشهاي دولت، طرحو برنامهها سیاسی الزم، سیاست

  .ندهاي الزم را لحاظ ک
حمل و نقل، زیر ، شامل سیستم بر تأسیسات زیر بنایی  تاثیرات احتمالی بحراندر این فرآیند باید 

، آب آشامیدنی و سوخت، ها و سیستم هاي ارتباطی و تسهیالت بهداشتیها مانند بیمارستانساخت
  بررسی و سنجیده شده باشد.

اثر  قرار بگیرد و در تعیین راهبرد کاهشدر این بخش باید مد نظر که هاي حادثه و ویژگیعملکرد 
  از: موثر است عبارت است  حادثه

 نییش بیت پی) قابل1

  ) سرعت عمل2
  ) شدت حادثه3
  ) گستردگی اثر4
  ) زمان در دسترس براي اعالم خطر5
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  ) امکان وقوع مجدد6
  ب فاجعهی) امکان کنترل و قدرت تخر7

  
  و آمادگی بحران بینی پیشي، نگر ندهیآ
. شود میي بحران به کار گرفته نگر ندهیآو بررسی حوادث آینده براي  بینی پیشیی علمی ها روشامروزه 

براي کمک به تهیه تصویر بحران در آینده، طراحی عملیات کاهش خسارت، واکنش  ها روشتمامی این 
ند. در حال حاضر شو یی که در جامعه کارایی دارند به کار گرفته میها بحرانبحران، مدیریت ایمنی و آمادگی 

  اند از: عبارت اند دادهترین کاربرد را به خود اختصاص  بیش هایی یکه روش
  آفرینی، فن دلفی و تمرین در عرصه. ي، ایجاد سناریو، نقشساز هیشب

به  ها مدل. این باشند یمیی مهم در بررسی توسعه بحران در طی زمان ها روشي بحران: از ساز هیشب .1
 ي ریاضی.ها مدلي تشبیهی و ها مدلي قیاسی، ها مدل: دشون میسه دسته تقسیم 

ایجاد سناریو: سناریو شامل مالحظه به نتایج انواع حاالتی است که در رابطه با آینده به نظر انسان  .2
 .کند یمي خاص را در محور زمان، آزمایش ریگ میتصم. سناریو روشی است که حاصل یک رسد یم

. سناریو به عنوان یک وسیله باشد میاستفاده از سناریو مفید بحران در بلندمدت  بینی پیشبراي 
 هاي بحرانجهت ارزشیابی اثرات تقلیل خطرات در همه نوع بحران کاربرد دارد. این روش در اغلب 

 .باشد میطبیعی، تکنولوژیک، اجتماعی و سیاسی مورد استفاده 

ي و رویارویی با زیر برنامهجهت  کلیدي ها بحرانآفرینی و نمایش: کشف و درك تشابهات بین  نقش .3
 .باشد میبحران و تخفیف اثرات سوء 

اندیشی و  فن دلفی: فن دلفی استفاده از عوامل اصلی در جریان بحران، تفکر، انتظارات، چاره .4
بحران و پیامدهاي  بینی پیشو براي  شود میمردم از بحران، که به فرهنگ مردمی مربوط  بینی پیش

ي و ایجاد سناریو در این است که معموالً تحت تأثیر ا انهیراي ساز هیشبآن است. نقاط ضعف 
نمایند،  نیروهاي خارجی مانند تغییرات در محیط و نظام جامعه قرارگرفته و مخاطرات را تعدیل می

تا  شود میرا تغییر داد، اما در روش دلفی سعی  ها فرمولضرایب ثابت  توان میو همواره براي اصالح 
 شده و اثرات عوامل به صورت ترکیبی در نظر گرفته شود. رایط موجود تطبیق دادهحد امکان ش

ي که اصطالحاً مانور یا رزمایش نیز گفته ساز هیشبي: بازي ساز هیشبتمرین همگانی یا بازسازي  .5
 . رود یمبراي شناخت و سنجش توان جامعه و مسئولین در برخورد با بحران به کار  شود می
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  )Preparedness(با بحران آمادگی برخورد
و منابع به طور  ها روش، ها ستمیس ،آمادگی بحران عبارت است از حصول اطمینان به اینکه در زمان بحران

   نمایند.میدر برخورد با بحران کمک  دگانید بیآسصحیح در محل حاضرشده و به توانمندي 
  از: است عبارت  شود میارچوبی که براي آمادگی بحران در نظر گرفته هچ

ي جامعه و ریپذ بیآس. ارزیابی باشد میجنبه مدیریت بحران اطالعات  نیتر یاساس: يریپذ بیآسارزیابی 
ساختارهاي آن در مقابل حوادث، یک فرایند پویا و در جریان است که شامل: ارزیابی خطر و احتمال، ایجاد 

موجود  نیتأمیی امداد، بهسازي، و منابع ها يازمندین بینی پیشپایگاه اطالعاتی متمرکز بر پیامد مخاطرات، 
 .باشد می

بحرانی مشخص  هاي فوریتدر این بخش باید اهداف کامالً مشخص و وظایف مردم و نهادها در  :طراحی
 گردد.

العمل در مقابل حوادث الزم  یک نظام هماهنگ براي آمادگی و عکس تشکیالت آمادگی مقابله با بحران:
یی دولت مرکزي و هماهنگی عمودي بین ها زمانو سا ها وزارت خانهافقی در بین  . وجود هماهنگیباشد می

 .باشد میتشکیالت مرکزي و محلی در مقابله با بحران موثر 

خزنده و تدریجی این سیستم شامل فرموله کردن اطالعات  هاي بحران: براي یی اطالعاتیها ستمیس
 هاي بحران. در باشد میبر آخرین اطالعات هشدار  ي شده، سیستم هشداردهنده و سیستم نظارتآور جمع

  بینی، هشدار و ارتباطات تخلیه باشد. ناگهانی این سیستم باید شامل پیش
  

  رسانی و اعالم هشدار در بحران اطالع
زندگی بسیاري از مردم را حفظ نماید. بر این  تواند میدر اکثر حوادث یک سیستم هشداردهنده همگانی 

ستم ارتباطی از اهمیت بسزایی در مدیریت بحران برخوردار است، زیرا ممکن است برخی اساس پایداري سی
  در آغاز بحران کامالً تخریب شوند. ها ستمیس

  یی هشداردهنده: هر سیستم هشداردهنده معتبر باید داراي دو جزء اصلی باشد:ها ستمیسماهیت 
لف حفاظت، دوري و کاهش خطرها را مشخص . راهکارهاي مخت2. به طور واضح وجود خطر را نشان دهد. 1

  سازد.
ي هشداردهنده شامل دستگاه نظارتی است که خطر را تشخیص داده و ابعاد زمانی و مکانی ها شبکهبیشتر 
  .دینما یم بینی پیشآن را 
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  پاسخ در شرایط اضطراري
نیست، مگر با استفاده کامل بحران و شناسایی زمان، شدت و پیامدهاي آن در اغلب موارد مقدور  بینی پیش

  از فنون خاص، که بتوان احتمال، شدت و پیامدهاي آن را تا حدودي فقط جهت آمادگی مشخص کرد.
یی دولتی، ها زمانعبارت است از مجموعه عملیاتی که به وسیله مردم یا سا پاسخ در شرایط اضطراري

سازي شرایط و  جات افراد، عاديخصوصی و مردمی در مقابله با بحران جهت تقلیل خسارات و ضایعات، ن
. این عملیات ممکن است با هشدار عامل تهدیدکننده و یا گیرد میبازگرداندن به حالت قبل از بحران انجام 

  بدون هشدار آغاز گردد.
بخشی یا  ها سازمانواکنش بحران یک فعالیت جمعی و چند سازمانی است ولی، در اغلب جوامع و 

یی مربوطه داخلی یا خارجی ها زمانکه با مشارکت سایر سا باشد میکنش بحران تشکیالتی، مسئول انجام وا
  . دینما یماقدام به واکنش 

ي بسته به توان و امکانات با ا منطقهو واحدهاي محلی و  ها سازماندر شرایط بحرانی الزم است که تمام 
شرایط بحرانی اهمیت دارد  توجه به ماهیت بحران در امر واکنش، همکاري و مشارکت نمایند. آنچه در

  ي و فرماندهی است.ریگ میتصمهماهنگی، وحدت 
بحران همواره نیاز به وسایل و تجهیزاتی دارد که بستگی کامل به نوع و عامل بحران دارد. نگهداري  پاسخ به

د به وسایل، عدم سرویس و آزمایش ممکن است باعث ناکارآمدي در زمان الزم شود، لذا بایاز بدون استفاده 
، تعدد و تنوع وسایل و ها بحرانی و آزمایش گردد. با توجه به گوناگونی در ماهیت نیبازطور مرتب وسایل ب

  ی است.نیب شیپ رقابلیغتجهیزات بسیار زیاد است و گاهی لزوم برخی از ابزارها قبالً 
  :باشد میوسایل انواع بحران و مراحل مختلف اجرایی به شرح ذیل  ترین مهم

  ي، صوتی و بصريا رسانهسایل و تجهیزات هشدار شامل الف) و
مصدومین از  کردنب) وسایل جستجو و نجات شامل ابزار جستجوي مصدومین دربند یا محبوس، خارج 

  نقاط خطرناك
سرعت عمل و عدم اتالف وقت از ضروریات است. تعیین زمان ورود به عرصه و اقدامات اولیه از  ها بحراندر 

  واحد است.وظایف فرماندهی 
  واکنش  هاي فعالیتحدود 

. واکنش بحران یک اقدام باشد میي اجرایی، فنی و پرسنلی ها تیمحدودواکنش بحران همواره داراي 
  :شود میي کامل و اصولی است زیرا برنامه کار به دو صورت تنظیم و تدوین زیر برنامهاضطراري و فاقد 

نشأ آن بدون توجه به ماهیت، شدت و پیامدهاي آن، : قبل از بحران بسته به نوع و مشده بینی پیش .1
. زمان بحران با شود میبرنامه به صورت کلی تنظیم و تمهیداتی نیز براي آن در نظر گرفته 
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و به مرحله  گیرد میتصمیمات فوري توسط کمیته مدیریت بحران، در آن تغییر و تعدیل صورت 
 .دیآ یماجرا در 

ي کرده و برنامه فوري ریگ میتصم، کمیته مدیریت بحران، نشده ینیب پیش هاي بحرانغیرمنتظره: در  .2
 .شود میو بالفاصله اجرا  کند یمتنظیم 

  بحران پاسخ به هاي فعالیت
یکسان است و به طور  ها بحران، تقریباً در انواع دهند یمانجام  ها بحران به اقداماتی که جوامع در واکنش

  :باشند یمدانست. این اقدامات به شرح ذیل  ها بحرانك تمام را از وجوه مشتر ها آن توان میمعمول 
 ی یا هشدار بحرانرسان اطالع •

 تخلیه یا مهاجرت •

 تفحص و جستجو •

 نجات •

 ارزیابی بعد از بحران •

 ي و بهسازي اضطراريساز يعاد •

 ونقل و انتقاالت حمل •

 برقرار کردن ارتباطات •

 یافتگان ي نجاتها خواستهبرآورد  •

 ایجاد امنیت •

 اجرایی ايه فوریت •

 احیا و بازسازي •

  يساز آگاههشدار یا 
اطالق  الوقوع بیقرالف) بحران ناگهانی. هشدار به ترتیب انتشار دادن اطالعات مربوط به تهدید بحران 

  استفاده است. . این نوع هشدار معموالً براي سیل و توفان قابلشود می
هاي تدریجی به ویژه قحطی به کار  براي بحرانب) بحران تدریجی. هشدار قبلی (زودتر از بحران) معموالً 

ي در مقابل ریپذ بیآس. هشدار قبلی اقداماتی است که شامل نظارت در اوضاع جامعه یا منطقه از نظر رود یم
. زمانی که در یک بحران تدریجی باشد میسالی، کمبود محصول و یا تغییر در وضع اقتصادي  خشک
)، اولین اقدام بحران هشدار و انتشار خبر است. ي قبلی انجام نگرفته باشدساز آگاه   (عمداً یا سهواً
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  از عرصه بحران یا کارکنان تخلیه یا مهاجرت مردم
در  تر امناز ناحیه خطر، به محل  یا کارکنان الف) بحران ناگهانی: تخلیه عبارت است از جابجا کردن مردم

  .الوقوع بیقریک بحران 
در واقع مهاجرت  تر امني که امکان خطر وجود دارد، به محل ا هیناحردم از ب) بحران تدریجی: تغییر محل م

بلکه یک  شود یمو هماهنگی ن دهی سازمان. این نوع تغییر مکان معموالً توسط مسئولین رسمی باشد می
  سالی. خود مردم است، مانند خشک واکنش ارادي و خودبه

  جستجو و نجات 
رایج  SAR23گهانی است، که در بین امدادگران با حروف التین نا هاي بحرانجستجو و نجات، مخصوص 

  گردیده است. 
ي شهري دانسته ها زلزلهوسیله براي آواربرداري  نیتر مناسبي مربوط به آواربرداري، جرثقیل ها یبررسطی 

شده است. همچنین از کابل تله فریک براي خارج کردن مصدومین از ساختمان در حال تخریب استفاده 
  .ودش می

  مدیریت اطالعات و ارتباطات
  مدیریت اطالعات و ارتباطات در شرایط بحرانی داراي دو جنبه است:

شامل  ها آنیی پشتیبانی ها ستمیستجهیزات ارتباطی: وسایل و ابزار ارتباطی شامل تلفن، رادیو و  .1
 .باشند یمرله، ماهواره و خطوط ارتباطی  هاي دستگاه

 است. ها گزارشي خبرها و ساز نهیبهي مدیریتی، پاالیش و ها تاسیسمدیریت اطالعات: یکی از  .2

  سازي و بازسازي بحران احیا، عادي
بخش عملیات محسوب  نیتر یطوالناحیا و بازسازي بحران مرحله نهایی واکنش بحران بوده و همچنین 

لی، در عملیات ي ممکن است با سرعت و به طور اضطراري انجام گیرد، وساز يعاد. عملیات احیا و شود می
بازسازي، بخشی حالت فوریت داشته و قسمتی نیاز به طرح و برنامه بلندمدت دارد که جز واکنش محسوب 

  .شود یمن
  طراحی عملیات در مدیریت بحران

آغاز عملیات بحران زمانی است که مسئولین از وقوع حادثه به طور قطعی اطالع یافته ولی اطالع کافی از 
  .نامند یمن ندارند. شروع عملیات را حمله به بحران جزئیات و روند بحرا

  

                                                
23 - Search and Rescue 
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  یرسان اطالعي ها ستمیسایجاد 
، و باید مستقل از گیرد میي گوناگون در بحران مورد استفاده قرار ها شکلیی هشداردهنده به ها ستمیس
ده جوامع وسایل هشداردهن نیتر مناسب، عمل نمایند. رندیپذ بیآسیی دیگر که در شرایط بحرانی ها ستمیس

  اند از: در شرایط بحرانی عبارت
  ي نوري ویژهها عالمت -5اعالمیه از هوا  -4بلندگوهاي ثابت و سیار  -3آژیر خطر  -2رادیو  - 1

  اند از : عبارت باشند یماقدامات اضطراري که در طراحی عملیات داراي اولویت 
تخلیه و خدمات متوفیات، نجات اموال و  تخلیه و فرار افراد سالم و مصدوم، نجات افراد درگیر و دربند،

، برقراري ارتباطات، اسکان موقت ساکنین و عوامل مدیریت، اقدامات ها راهاز تخریب، آزادسازي  ها هیسرما
  بهداشتی، حفظ امنیت.

  :باشند یماقداماتی که از نظر فوریت در درجه دوم قرار دارند، به شرح زیر 
 هاي فعالیتي روند زندگی، احیاي ساز يعادحفظ وضعیت روانی افراد، زیست، ارزیابی بحران،  حفاظت محیط

تولیدي و خدماتی، برقراري خدمات دولتی، ایجاد نظم و قانون مداري جامعه، برآورد نیازهاي ثانویه ساکنین 
 و امدادگران.

ات، ي اضطراري عبارت است از: شناسایی اقدامها حرکت: منظور از طراحی ي اضطراريها حرکتطراحی 
، استفاده ها حرکتیی رایج طراحی ها روش. یکی از ها حرکتلوازم، پرسنل، زمان، ترتیب و موقعیت هر یک از 

جریان عمل یک طراحی را در نجات  زیر). شکل PERTي بر اساس بازنگري و ارزیابی است (زیر برنامهاز فن 
  .دهد یمي اتفاقی نشان سوز آتشو تخلیه افراد یک سالن طی 

  
  ها. نیاز حرکت سوزي با توجه به ترتیب و پیش خلیه افراد یک سالن در حادثه آتشطرح ت
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  الگوهاي رایج مدیریت بحران در جهان
به ترتیب  Gupta ،Thompson ،UNDPمراحل مدیریت بحران بر اساس الگوهاي رایج در دنیا از جمله 

  شده است. نمایش دادهزیر در اشکال 

  
 [Gupta, 2002:3]حران چهار مرحله اصلی مدیریت ب

  

  
 [UNDP, 2002:18]چرخه عملیات مدیریت جامع بحران در مناطقی که زمینه بحران موجود است. 

در زمینه مدیریت بحران، هر یک الگویی خاص براي مدیریت بحران  رو شیپسازمان و مؤسسات پژوهشی 
ي زیادي ها مشابهتدارند در اصول و ساختار  . این الگوها که در جزئیات و شکل بعضاً باهم تفاوتاند دادهارائه 

یکی از محققینی است  Guptaپرداخته شده است.  ها مدلدارند. در ادامه به شرح و مقایسه برخی از این 
  که الگوي پلکانی را به صورت زیر پیشنهاد کرده است:
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ده است این در حالی همان طور که مشخص است این الگو توجه زیادي به مراحل پیش از حادثه معطوف نکر
براي مقابله با شرایط اضطراري هم جزئی از  سازماناست که مراحل پیشگیري از حوادث یا ایجاد آمادگی در 

  .شوند میمدیریت بحران شناخته 

  
  یک مدل بحران

را جزء  (Preparation)و آمادگی  (Prevention)فوق عالوه بر اینکه مراحل پیشگیري  اي چرخهالگوي 
 (Recovery)و نیز بازسازي  (Response)بحران ذکر کرده است به لزوم وجود مراحل مقابله مدیریت 

 (Learning)هم اشاره داشته است. نکته متمایزکننده این الگو این است که در مرکز چرخه یادگیري 
تجربیات  ذکر شد نظام مدیریت بحران باید پویا باشد و بر مبناي تر شیپگنجانده شده است. همان طور که 

  حاصل از مقابله با حوادث شکل و ساختار آن اصالح شود.
  شده است. نروژ است در تصویر زیر نمایش داده Statoilالگویی دیگر که الگوي مورد استفاده شرکت نفتی 

  
  Statoilمدل بحران شرکت 

  
سازي تکرار مشخص است که در تمامی الگوهاي ذکرشده مراحل اصلی پیشگیري، آمادگی، مقابله و باز

  . اما چینش و جا نمایی این مراحل نسبت به هم در الگوهاي مختلف متفاوت استاند شده
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 وظایف مدیریت بحران

ل نیروي انسانی ی و مساینیب شیپ رقابلیغزمان محدود، امکانات ناکافی، حساسیت زیاد عملیات، پیامدهاي 
  ماهیت مدیریت بحران است. دهنده نشان

ت بحران، نظم و انضباط در سطح عالی است. ثبت رویدادها به طور ساعتی و روزانه، از ضروریات مدیری
از یک سو و انجام اقدامات به طور  ها فعالیتي ذهنی ها یابیارزنظارت بر عملیات به طور لحظه به لحظه و 

  قانونی و رعایت مقررات از سوي دیگر، الزمه مدیریت بحران است. 
دهی  ي اضطراري، سازمانزیر برنامه: شناسایی و ارزشیابی بحران، باشد مین شرح وظایف مدیریت بحران به ای

، نظارت و کنترل عملیات، مدیریت عملیات ها دستهو  ها گروهي، هماهنگی ریگ میتصمعملیاتی،  هاي گروه
  نجات در بحران.

بحران و تجسم عینی منظور از شناسایی بحران عبارت است از داشتن تصویر روشن از شرایط قبل و بعد از 
  اثرات، خسارات، ضایعات و پیامدهاي آن.

اقداماتی که مدیریت بحران الزم است در جهت شناسایی و کسب اطالعات از بحران به عمل آورده به شرح 
  : باشد میذیل 

 ها گزارشي، ا ماهوارهي هوایی و ها عکس، ها نقشهآوري اطالعات: اطالعات مدون و مکتوب از قبیل  الف) جمع
یی ها ستمیسگزارش وقوع یا شروع بحران توسط ناظرین و ، و آمارهاي مربوط به وضعیت قبل از بروز بحران

مصاحبه با مردم عادي و مسئولین  -مشاهده گروه تجسس، ي هواییها يبردار عکسبازدیدها و اطالعاتی، 
 درگیر در بحران.

ي ها برنامهو تدوین  ها يازمندینرا در تدارك ب) ارزیابی بحران: دانستن اندازه و شدت بحران، مدیران 
مربوط به وجوه مشترك  شود میبکار گرفته  ها بحراني ریگ اندازه. معیارهایی که براي کند یمعملیاتی کمک 

  .باشد میمعیارها اثرات، ضایعات و خسارات  نیتر مناسبکه یکی از  هاست بحران
به طوري که کلیات آن  باشد میي عادي متفاوت زیر برنامهبا  ي در مدیریت بحرانزیر برنامهدوین برنامه: ج. ت

  .شود میشده و در حالت بحران فقط سریعاً مرور و تکمیل   از پیش تهیه
  اند از: عبارت گیرد میکه جهت ارزیابی بحران انجام  هایی فعالیتبه طور معمول 

 ها آناطمینان  شناسایی اطالعات و منابع قابل •

 ي اطالعاتآور جمع •

 جزیه و تحلیل و همچنین تفسیر ت •

 ها ینیب شیپگزارش نتایج،  •

 ي ریگ میتصمراهکارهاي طراحی و  •
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. فرایند ارزیابی انجامد یمي و تنظیم حرکات واکنشی در مقابل بحران زیر برنامهنهایتاً اقدامات ارزیابی به 
 به صورت زیر است:بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

  
  ایند ارزیابی بحران بنا بر پیشنهاد برنامه توسعه سازمان ملل متحدفر

  ي اضطراريزیر برنامه
شوند،  بینی پیش: نخست باید حوادث ناگوار شود میي براي کنترل بحران از چهار مرحله تشکیل زیر برنامه

بحران آموزش داده  عملیاتی مدیریت هاي گروهي اقتضایی تنظیم گردند، پس از آن باید ها برنامهسپس باید 
  ، به صورت عملی تمرین شود.ها برنامهدهی گردند، سرانجام باید براي تکمیل  شوند و سازمان
، تعیین و بینی پیشي و نگر ندهیآاند از: شناخت وضع موجود،  ي اضطراري عبارتزیر برنامهمراحل اساسی 

  اتی یا استراتژیک.ي عملیزیر برنامهي اهداف، تدوین راهبرد (استراتژي)، بند تیاولو
.  

  :بحران در یتیریمد يساختارها •
سطح: ساختاري است که طی آن مدیر تعدادي از افراد با سطح برابر را بعد از خود قرار مساختار مدیریت 

  . دهند یمو تحت نظر هر یک از این افراد نیز تعدادي افراد هم سطح قرار دارند که به او گزارش  دهد یم
الشعاع  هر نوع مزیت آن تحت به طوري کهمشکالت زیاد و مزایاي کمتري دارد،  سطح،مسیستم مدیریت 

  معایب آن قرار دارد.
و هر  اند شدهساختار مدیریت هرمی:  ساختاري است که در آن کارکنان سازمان در سطوح مختلف چیده 

نفر گزارش  7 ر ازو اختیارات متفاوتی دارد. در ساختار هرمی به هر مدیر کمت ها مسئولیتسطح وظایف، 
  .دهند یم

  : فرماندهی
بر اساس برنامه و تغییرات احتمالی محدودي که بسته به شرایط زمان و  ها حرکتفرماندهی شامل اعالم 

  . باشد می ها آنمکان حاصل گردیده و همچنین پیگیري 
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  :نظارت و کنترل عملیات
ي، ا لحظهجهت کسب اطالعات از وضعیت  در ایجو  چارهنظارت عبارت است از نوعی فعالیت پژوهشگرانه و 

  پیشرفت اقدامات و ترسیم عملکرد بر اساس مختصات زمان و مکان که ادامه آن ارزشیابی و هدایت است. 
نظارت از چهار مرحله اصلی تعیین معیارها و ضوابط کنترل، مقایسه نتایج عملکردها با معیارها و 

و عملیات اصالحی  ها برنامهها، تنظیم و اجراي  ی علل بروز آناستانداردها، تشخیص میزان انحراف و بررس
  تشکیل گردیده است.

  :عملیاتی هاي گروهدهی  سازمان
تخصصی و مستقل ولی به  به صورتعملیاتی بایستی  هاي گروهدهی  به منظور مدیریت بحران، سازمان

ی داراي مسئولیت مستقل بوده و عملیات هاي گروهصورت هماهنگ و متمرکز انجام شود. در مدیریت بحران، 
  . باشد میدر عرصه عملیات داراي آزادي عمل زیاد  ها يریگ میتصم
  :گیري یمتصم

سازمانی جریان دارد و هر فردي در جایگاه خود یک  هاي فعالیتفرایندي مستمر است که در تمام 
  است. رندهیگ میتصم

  :ي اولیه بحرانها يریگ میتصم هاي ویژگی
  .گیرد مید تصمیمات حساس در لحظات اولیه بحران انجام درص 90بیش از 

  :باشد میزیر  هاي ویژگیاین تصمیمات داراي  
 .باشد میي زیاد ریگ میتصمعمق و وسعت  .1

 ي وجود ندارد.ریگ میتصمزمان کافی براي  .2

 .دهد یمآینده و گستره بحران را تشکیل  .3

 .رندیگ یمتصمیمات مورد قضاوت عام قرار  .4

، از نظر اهداف و ها سازمانبحران یک فعالیت چند سازمانی است که اغلب این  عملیات مدیریتی .5
. موفقیت کار مدیریت بحران بستگی به باشند یمي زیاد ها تفاوتوظایف داراي اختالفات و 

دارد. براي ایجاد هماهنگی در یک سازمان، باید به  ها گروههماهنگی معقول و مطلوب بین افراد و 
 اندهی، اصل خط فرمان و اصل حیطه نظارت توجه گرددسه اصل وحدت فرم

  ) (logisticsتدارکات
نقش  -2 یواکنشنقش اول عملکردهاي  -1اهمیت و جایگاه تدارکات در مدیریت بحران عبارت است از 

  ي نیز در نظر گرفته شود.ساز آمادههاي اصالحی. تدارکات باید در طول مدت آمادگی و  کلیدي در برنامه
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  عملیات نجات در بحرانمدیریت  •
  هاي نجات  و وظایف دسته تیمأمور
  ند از :عبارت ها آنو وظایف  باشد میغیرطبیعی طبیعی و  هاي بحراني نجات در ها دسته تیمأمور

اولیه به افراد مستقرشده، افراد جدا و محبوس و در معرض خطرات داخل  هاي کمکالف) نجات و رساندن 
ي رادیولوژیک و رساندن ها تابشایل نقلیه و سایر اماکن بسته، یا افراد در معرض ، وسها پناهگاه، ها ساختمان

  .امن هاي مکانبه  ها آن
  نیازهاي اضطراري شامل مواد، وسایل و مایحتاج زنده ماندن. نیتأمب) 

  :دهی دسته نجات سازمان
 الف) سازمان نیروهاي نجات

 8تا  4شده که خود شامل  دین دسته نجات تشکیلهر واحد اجرایی نجات عبارت از گروهی است که از چن
. بهتر است در هر جامعه ندینما یمو کالً زیر نظر مسئولین محلی انجام وظیفه  باشد مینفر ناجی (امدادگر) 

  یک درصد افراد به طور داوطلب عضو کادر نجات باشند.
دیده که  چهار نفر افراد آموزشي نیروي نجات در زمان صلح به وسیله واحد نجات متشکل از ریگ شکلاساس 

برابر شود گروه و  16قرار دارد. موقعی که تعداد افراد واحد  باشند یمموظف به مشخص کردن پایگاه 
نفر تشکیل  13. جهت ورود به عملیات نجات یک دسته یا جوخه از شود میي نجات تشکیل ها دسته
  سته یا جوخه را به عهده دارد.نفري بوده و یک نفر رهبري د 4واحد  3، که داراي شود می

 ب) اداره و کنترل عملیات نجات

. این مسئولین بایستی در گیرد می، زیر نظر مسئولین رسمی انجام ها بحراناداره و کنترل عملیات نجات در 
یی انجام خدمات ایمنی و اضطراري معمولی باشند، تا بتوانند موارد زیر را ها زمانباالتر از مسئولین سا رده
  وابگو شوند:ج

 در واکنش بحران کنندگان شرکتایجاد هماهنگی بین تمام  •

 داشتن دیدگاه وسیع از مسایل نجات •

 در وظایف و اجرا ها تیاولوتعیین  •

 منابع مالی نجات نیتأم •

مدیریت عملیات نجات به وسیله باالترین مقام منطقه (دولت محلی یا استانداري) و یا باالترین مسئول 
مراتب فرامین نیز از همین طریق  و سلسله شود میشده است، تعیین  ي همین منظور تعریفسازمانی که برا

  .شناسد یم. بنابراین، هر مأموري محل دریافت دستور را دانسته و محدوده فرماندهی خود را ابدی یماعتبار 
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باالترین درجه  . رهبر عملیات نجات باید دارايباشد میرهبر باتجربه، موثرترین عامل در عملیات نجات 
  ي فنی در زمینه نجات باشد.ها مهارتتعلیمات و 
  عملیاتی هاي گروهدهی  سازمان

با توجه به تنوع اهداف و اقدامات، در مدیریت بحران وظایف به طور دقیق تفکیک و براي انجام هر یک، گروه 
طبیعی  هاي بحرانی که در اغلب عملیات هاي گروه. نامند یمشده که گروه عملیاتی  یی در نظر گرفتهها گروهیا 

  : باشند یمشامل موارد زیر  شود میو تکنولوژیک تشکیل 
ي اطالعات(اطالعات)، گروه جستجو، نجات و تخلیه (فوریت)، گروه پزشکی و آور جمع ویی شناساگروه 

و اسکان  ونقل زمینی و هوایی، گروه پناهگاه درمان موقت (پزشکی)، گروه ارتباطات (ارتباطات)، گروه حمل
  موقت ساکنین و امدادگران، گروه تغذیه و بهداشت ساکنین و امداد گران، گروه امنیت و حراست.

 Forwardیا  FCT و MCT ای Main Control Teamدسته  دو به یاتیعمل هاي گروه یکل طور به

Control Team هاي شوند. گروه می میتقس MCTًبحران تیریدماتاق  در و بوده دور حادثه محل از اکثرا 

 و بحران ریمد که است یمنیا و یارتباط لیوسا تمام با يمرکز بحران تیریمد هستند. اتاق تیفعال مشغول
 نوع به بسته FCTبه  موسوم یاتیعمل هاي گروه .کنند یم يرهبر را بحران با مقابله آنجا ازMCT هاي گروه

 .ندهست رهیغ و نشانی، حراست آتش ي،امداد يروهاین شامل بحران

  موارد زیر را ذکر کرد: توان می MCT هاي گروهاز دیگر وظایف 
  ي بحرانا لحظهپیگیري و پویش  •
  شده ي عملیاتی طرحساز ادهیپاطمینان از  •
  هاي خارج از سازمان در صورت نیاز ارتباط با ارگان •
  ها رسانهارتباط با  •
  ها گزارشثبت  •

ي اطالعات، آور جمعي، زیر طرحشامل گروه  اندتو می MCTهاي  بزرگ زیرمجموعه هاي بحرانمعموالً در 
شامل دفتر امن و دور از کانون حادثه، تجهیزات ارتباطی  MCTپشتیبانی و ارتباط عمومی باشد. احتیاجات 

  ذیربط است. هاي ارگاناطراف و اطالعات تماس سایر  هاي راهي جا نمایی محل حادثه، نقشه ها نقشهمناسب، 
، نشانی آتشبسته به نوع بحران شامل نیروهاي امدادي،  FCTلیاتی موسوم به عم هاي گروهاز سوي دیگر 

وظیفه برخورد با بحران را به طور مستقیم داشته و در محل حادثه حضور  ها آنحراست و غیره هستند. 
دارند. وظایف نجات مجروحین و یافتن اجساد و اطفاء حریق و نیز اجراي عملیات تخلیه و ایجاد نظم و 

  .هاست گروهت در محل حادثه از وظایف این امنی
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بسیار وابسته به نوع بحران است که با آن درگیرند. در یک بحران صنعتی در  ها گروهتجهیزات الزم براي این 
ي ضد حریق ها لباسضد گاز و  هاي ماسک، نشانی آتشي و یا انفجار تمامی تجهیزات سوز آتشصورت رخداد 

  .ستا ها گروهین جزء الزامات اولیه فعالیت ا
  ي اقتضایی در بحران احتمالیزیر برنامه
ي از قبل، در وضعیت عدم اطمینان، که در آن سناریوي زیر برنامهي اقتضایی عبارت است از فرایند زیر برنامه

شده و نحوه مدیریت و عملیات فنی به طور کامل تعریف گردیده  بحران و اهداف عملیات مورد قبول واقع
  باید از قبل طراحی الزم به عمل آید. زا بحرانواقعه  است. براي هر

) 1اند از: ( در برخورد با بحران نظریه هشدار زودتر از موعد اهمیت دارد که مراحل تحلیلی آن عبارت 
تقلیل ) واکنش. در این نظریه شناخت علت بحران، عوامل 5) انتشار، و (4) تحلیل، (3) برخورد، (2مشاهده، (

  .باشند یماقدام مهم  و عوامل دهنده
ي عملیاتی است، به محض هشدار زیر برنامهي اقتضایی یک مرحله جلوتر از زیر برنامهدر یک مدل پیوسته، 

. به عبارت دیگر برنامه گردد میي عملیاتی زیر برنامهگرفته و در موقع وقوع بحران تبدیل به  ي انجامزیر برنامه
ي عملیاتی این زیر برنامهي اقتضایی و زیر برنامهترین تفاوت  ست، مهمي عملیاتی ازیر برنامهاقتضایی بخشی از 

ي زیر برنامهترتیب  12-14. در شکل گیرد میي اقتضایی در شرایط نامطمئن انجام زیر برنامهاست که 
 شده است: اقتضایی و عملیاتی نشان داده

 
  ریزي عملیاتی ریزي اقتضایی بخشی از برنامه برنامه

  :باشد میتضایی در یک کشور داراي سطوح مختلف آمادگی ي اقزیر برنامه
  آمادگی سطح جهانی یا عمومی .1
  آمادگی کشوري یا ویژه عملیاتی .2
  آگاهی و هوشمندي سطح باال .3

  :اجراي عملیات بحران
دهی، فرماندهی و هماهنگی در مدیریت  ي، سازمانزیر برنامهي، ریگ میتصماجراي عملیات بحران، حاصل 

، نیاز به پشتیبانی و نظارت دقیق دارد و شامل باشد میعملیات که داراي وسعت زیادي بحران است. این 
  :باشد میموارد زیر 
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ترین شاخص هر بحران تلفات و ضایعات جانی است. در هر بحران  مهم عملیاتی و اضطراري: هاي فوریت
و یا کاهش ضایعات  ها سانانهاي تخلیه افراد، نجات مجروحین باید بدون اتالف وقت جهت حفظ جان  فوریت

 صورت گیرد.

: مسئولیت عملیات نجات با یک سازمان دولتی است و از این سازمان یک نفر روش عملیات نجات افراد
. رهبر یک دسته نجات باشد می، مسئولیت این فرد مدیریت عملیات نجات شود میمأمور به انجام خدمات 

ود وي بر اساس اولویتی که سرپرست مرکزي تعیین کرده به فرامین را از مسئول عملیات نجات دریافت و خ
  .گردد میاعزام  تیمأمور

  مراحل اجراي عملیات بحران
از آغاز تا به مرحله عادي و بهبود  زده بحرانجامعه یا سیستم  ها آن، مراحلی را که طی ها بحراندر زمینه 

  .گردد میتقسیم  باشند یمبخش مهم که همه باهم داراي فصل مشترك  4به  رسد یم

  
  مراحل اجراي عملیات بحران

  Management of Change (MOC) مدیریت تغییر
عامل  ریت تغییر را ایجاد و اجرا نماید زیراروش اجرایی مدی ،در راستاي مدیریت تغییر بایدسازمان هر 

 هندوستان). ( مانند حادثه بوپالدر فرایند بوده استمدیریت نشده تغییرات  ،بسیاري از حوادث بزرگ

 شود: در این روش اجرایی به طور معمول موارد زیر تشریح می

 شرح و هدف از تغییر –

  اساس مورد نظر در تغییر مربوطه –
  مالحظات ایمنی و بهداشتی  –
  مستندسازي تغییرات براي روش اجرایی عملیاتی –
  روش تعمیرات و نگهداري –
  نظارت و بازرسی –
  غییر)طول دوره تغییر (در صورت موقتی بودن ت –
  تاییدیه ها و  مجوزها  –
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موقت،  راتییهمزمان با تغ دیحوادث فاجعه بار است و سازمان با جادیاز عوامل مهم در ا یکیموقت  راتییتغ
  .در نظر داشته باشند زیرا ن یدائم راتییتغ
 يحدهاوا دییبا تا سکیر یابیارز کی دیبا ،برخوردار باشد ییو خطر باال یدگیچیاز پ رییکه تغ يموارد در
 .ردی) صورت گHSE( یمنیو ا يو نگهدار ریتعم ،یاتیعمل

 Maneuver)( مانور و تمرین

برگزاري تمرین و مانور از اهمیت باالیی برخوردار  براي آشکار ساختن نقاط ضعف برنامه عملیات اضطراري
ه ارکنان شناختتوان بالقوه کو مشکالت ستادي ، نقاط ضعف کل نظام مدیریت بحرانها این مانوراست. در 

برنامه  ساختار  وشناسایی شده مشکالت مربوط به کاربري و کارایی امکانات و تجهیزات موجود  شده و
  گیرد.مورد ارزیابی قرار میعملیات اضطراري 
:انواع مانورها  

رد زیر و شامل موا نمودتقسیم بندي  بدون اعالم قبلی و  با اعالم قبلیدسته کلی  2به توان را میمانورها   
 خواهند بود:

A.   تمرین دور میز(Table-Top) 

B. تمرین وظایف  
C. تمرین همه جانبه 

  
:اسناد تمرین  

ا مفاد تمرین آشنایی داشته بخش عمده موفقیت تمرین بستگی به این موضوع دارد که شرکت کنندگان ب
 :ارت است ازسند عب عناوین این. کنده رشد آگاهی شرکت کنندگان کمک میب تمرین  تهیه سندباشند و 

  مقدمه                            -
  تشریح کل سناریوي تمرین -
  منظور از برگزاري تمرین -
  اهداف تمرین -
  جدول زمانی تمرین -
  سازماندهی تمرین  -

:نقد و بررسی تمرین  
بر اجراي  کسانی هستند که کنترل کنندگان .بر عهده کنترل کنندگان تمرین است نقد و بررسی تمرین

تمرین برگزار شده را با برنامه از پیش تنظیم شده  و دارند و از نکات آن یادداشت بر می دارند تمرین نظارت
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شفاهی . نقد و بررسی تمرین اهداف مورد نظر تحقق یافته استچه اندازه مطابقت می دهند تا ببینند 
ه شده و او نیز مکلف بالفاصله پس از اجراي آن انجام شده و نواقص و نکات آن به اطالع مدیر بحران رساند

موارد شفاهی باید بصورت مکتوب درآمده و در پرونده مربوط به تمرین به رفع نواقص احتمالی خواهد بود. 
  ثبت و نگهداري شود.

مرتباً  (PDCA) دمینگآن در فرآیند چرخه   و  اقدامات اصالحی مربوط به یاتیعمل روشهاي وها طرح
 یابد.  زش و افزایش تجهیزات بطور مستمر تکمیل و بهبود میمورد بازنگري قرار گرفته و با آمو

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


