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ازصفحه143تاصفحه 164

نقش سامانههای تصمیمیار سیستمهای اطالعات جغرافیایی در
مدیریت بحرانهای آینده


*1

حمیدهمت 
علیفرهادی 2
امیرهوشنگخادمدقیق 3

چکیده
پیشگیریومهاربحرانقبلازهرچیزمستلزماتخاذتصمیمهایمؤثرربؤراسؤاااعاعؤاحصؤحی و
ساختاریافتهاستکهبهسرعتوباسهولتدردستراتصمیمگیرنؤدگانقؤرارگیؤرد؛بنؤابرای هرچؤه
موقعتهیهشود،تصمیمهایمطلؤوبتؤریاتخؤاذ

،جامعترودرزمانواقعیباشدوبه

اعاعاحمطلوبتر
خواهدشدکهدرنتیجه خساراحوضایعاحناشیازبحرانکاهشخواهدیافت.ازای روای تحقیقبؤا
هدفتبیی نقشسامانههایاعاعاحجغرافیاییدرمدیریتبحرانهایآیندهانجامشدهوازنظرهدف
ازنوعتحقیقاحکاربردیاستوازنظرروشجزءتحقیقاحآیندهپژوهیاست.جامعهآماریدرفؤازاول

باشدکهبهصورح

پژوهششامل؛کتب،متونعلمی،مداركومقاالحمرتبطباموضوعموردپژوهشم 
ی
گرفتهاستودرفازدومنیزتعداد9نفؤرازنخبگؤانوکارشناسؤانحؤوزه
سرشماریموردبررسیقرار 
مدیریتبحرانمیباشدکهبهروشهدفمندانتخابشدند.درای تحقیؤقبؤااسؤتفادهازروشپؤایش

محیطی،الگوهایمختلفمدیریتبحرانبررسیشدوبراسااالگویچرخی،شؤاخ هؤای12گانؤه
ای الگودرگروه هایکانونیبهبحثگذاشتهشدوبانظراعضاءگروهکانونیبهمیزانتأریرنقؤشایؤ 
سامانهدرمدیریتبحرانهایآیندهواولویتبندیآنهاپرداختهشد.ماحصلتحقیقنشانمیدهدکه
بیشتری نقشتأریریسامانههایتصمیمیارGISدرمرحلهحی بحران،سپسشروعبحؤران،پؤیشاز
بحرانوبعددرمرحلهپسازبحرانهستکهای مهمدرکلیهمراحؤلوشؤاخ هؤای12گانؤهنیؤز
ادگردیدکهسازمانهایمتولیمدیریتبحران،بااستفادهازسؤامانههؤای

تبیی گردید.بنابرای پیشنه
فرایندپیشبینی،آمادگیومدیریتبحراندرزمانوقوعوهمچنؤی فراینؤداقؤداماح

تصمیمیارGIS

پسازبحرانرامدیریتنمایند.
واژههای کلیدی :
سامانههای تصمیمیار ،GIS ،بحرانهای آینده ،مدیریت بحران ،پایش محیطی.
.1عضوهیئتعلمیدانشگاهفرماندهیوستادآجا 
.2استادیاردانشگاههواییشهیدستاری 
.3مدرادانشگاههواییشهیدستاری
* نویسنده مسئول:

Email: hahe1350@gmail.com
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مقدمه 
مدیری ت بحران در دنیای بسیار متغیر امروزه یکی از الزاماح اساسی مدیریت گردیده است.
نگرشسنتیبهمدیریتبحران،بر ای باوربودکهمدیریتبحرانیعنیفرونشاندنآتش،1
ولیبهتازگینگرشبهای واژهعوضشدهاست.براساامعنایاخیر،هموارهبایدمجموعهای
ازعرحهاوبرنامه هایعملیبرایمواجههباتحوالحاحتمالیآیندهدرداخلسازمانهاتنظیم
شود و مدیران باید درباره اتفاقاح احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع
پیشبینینشدهراکسبکنند(.)Mitroff, 1997بدیهیاستکهمدیراننمیتواننددربرابر

همهنوعبحرانآمادگیداشتهباشند،باای حالاگرآنهابهمدیریتبحرانبهعنوانیكبخش
جدانشدنیازمسثولیتمدیریتیخودمعتقدباشند،احتمالاینکهسازمانگرفتاربحرانهای
ناگهانیشودتاحدزیادیکاهشمییابد .
سامانه اعاعاح جغرافیایی ( )GISمجموعهای از سختافزارها ،نرمافزارها و روندهای
،مدلسازی ودر نهایت نمایش

یشده برایاخذ،مدیریت،تغییروتحول،تجزیهوتحلیل
عراح 
مکانمرجعبرایحلمسائلپیچیدهبرنامهریزیومدیریتاست.ای سامانههاامکان

دادههای

لهای گوناگون را بر روی ای 
بهرهبرداری مناسب از کلیه اعاعاح جغرافیایی و انجام تحلی 

دستآمده،امکانبررسیوتصمیمگیری
سازند.بانمایشیمناسبازنتایجبه 


اعاعاحفراهممی
مناسببرایکاربروجودخواهدداشت .
درعییكبحرانواقعی،داشت دادههایصحی درزمانالزمونمایشمنطقیآنهابرای
عکسالعملمناسبدربرابربحرانضروریاست GIS.سامانهایبرایمتمرکزکردنونمایش

یتوانند
کندوبااستفادهازآنهمهسازمانهام 

ترافیکیاعاعاحمهمدرحی بحرانفراهممی
اعاعاحخودراباهمدیگربهاشتراكبگذارندکهبدونوجودای سامانههمهسازمانهافقط
بهاعاعاحخوددسترسیخواهندداشتوبرایدسترسیبهاعاعاحسازمانهایدیگربایدبه
مدیرانآنهامراجعهکنندکهعموماًدرزمانبحرانفرصتکافیبرایای کاروجودندارد .


.1بحرانسیلفروردی ماهسال1398دراستانهایگلستان،مازندران،لرستانوخوزستان،ضعفهایمدیریتسنتیدر
بحران هارابهوضوحنشاندادبهنحویکهدرمرحلهپیشازوقوعبحران،بهدلیلعدمپیشبینیهاوبرآوردهایدقیقدر
استانهایمازندرانوگلستانغافل گیریاتفاقافتادوبسیجمنابعوامکاناحبهدرستیانجامنشدودراستانلرستاننیز
بهدلیلانجامامدادرسانیبهروشسنتی،علیرغمارسالامکاناحونیازمندیها،مردمآسیبدیدهعمدتاًازتوزیعامکاناح
ناراضیبودندوامکاناحبهموقعبهدستنیازمنداننمیرسیدوساکنانآنمناعقکهدچارآسیبنشدهبودندبهخاعر
آسودگیخاعروعدمدرگیریشدیددربحرانزودترازآسیبدیدگانکمكهایارسالیرادریافتمینمودند.
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جمهوری اسامی ایران به خاعر موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی یکی از کشورهایی
است که دارای بیشتری بحرانهای عبیعی (زلزله ،سیل و  )...و غیرعبیعی (جنگ وتحریم،
تهاجمفرهنگیو)...بودهاستوآمارای بحرانهادرسالهایاخیرروبهفزونیبودهاست.
تواناییمدیریتبحراننیازمندتسلطدسترسیبهاعاعاحواشرافاعاعاتی استتادرزمان
ایجادبحرانکهسرعتعملواتخاذت صمیمصحی ازارکاناصلیبرخوردباآناست،مدیران
و پرسنل  بتوانند حتی یك موقعیت تهدیدآمیز را به یك فرصت تبدیل کنند .لذا مدیریت
هدفمند ای بحرانها و استفاده از فناوریهای جدید مثل سیستمهای تصمیمیار برای
شناسایی،پیشبینیومدیریتای بحرانهاامریاجتنابناپذیرمیباشد .

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
وینر)2016( 1اعتقاد دارد که بحران میتواند به شکلهای مختلف روی دهد ،شامل حوادث
عبیعی یاانسان ساز ،حوادث محیطی ،دستکاری یا بدنامی محصول ،اعتصاب کارگری یا اعمال
تبهکارانه .سونتایت )2014( 2بحران را مشکل سازمان یا کسب و کار میداند که در معرض
توجه عموم است و اعتبار شرکت را تهدید میکند .بحران عبارح است از هر موقعیتی که
تهدیدآمیز است و میتواند سامت یا دارایی مردم را تهدیدکرده و کسب و کار را متوقف کند و
به اعتبار سازمان آسیب برساند( .)Bernstein, 2013
همچنی بر اساا نظراح «پیرسون» و «کایر» ،مدیریت بحران عبارح است از؛ تاش
ذینفعان خارج از سازمان ،در جهت پیشگیری از
نظامیافته توسط اعضای سازمان همراه با  

بحرانها و یا مدیریت ارربخش آن در زمان وقوع ( .)Mc Conkey, 1987مدیریت بحران

فرآیندی استبرای پیشگیری ازبحرانویا بهحداقلرساندنارراحآنبههنگاموقوعبرای
روشهاییرابرایادارهوحلآن
برنامهریزیوسپس 
وضعیتهارا 

انجامای فرایندبایدبدتری 
جستجوکرد .
سازوبحرانهای

،بحرانهای  
انسان

؛بحرانهای عبیعی

بحرانها از لحاظ منشأ بهسهدسته

زمینهایبهنام"تهدیدیاخطر
پیش 
امنیتیعبقهبندیمیشوندومعموالًقبلازوقوعبحرانها ،
بالقوه" وجود دارد (حسینی و همکاران .)1394 ،سه رویکرد مختلف پیرامون نحوه مدیریت
بحرانهایامنیتعمومیوجوددارد :

1

. Weiner
. Sountight

2
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 )1رویکرد بحران گریزی :مدیرانی که چنی رویکردی را در مدیریت خود برمیگزینند از
هبردانفعالیدرقبالبحرانهااستفادهمیکنند .

را
 )2رویکرد بحران ستیزی :در ای رویکرد نهادهای ذیربط با پذیرش بحران بهعنوان قانون
گزینندوازتمامیتوانوظرفیتهای


عبیعی،نوعیراهبردفعالرابرایمواجههباآنبرمی
لهمثررباآندرصورحوقوعبهرهمیگیرند .

خودبرایپیشبینیبحرانقبلازوقوعومقاب

 )3رویکرد بحرانپذیری :در ای رویکرد مدیریتی عاوه بر پذیرش بحران بهعنوان یك امر
محتوم ،به پیشبینی و استقبال از آن نیز پرداخته میشود .چنی مدیرانی توانایی تبدیل
هابهفرصتهارادارند(دالورپوراقدم .)1389،


بحران
بعضیازبحرانها،دفعتاًبهوجودمی آیندوارراحناگهانیبرمحیطدرونیوبیرونیسازمان

میگویند .مانند جنگ ،زلزله ،سیل ،و ...در
میگذارند .به ای بحرانها ،بحرانهای ناگهانی  1

2
مسائلبحرانخیزشروعودر

ها،بحرانهایتدریجی وجودداردکهازیکسری

مقابلای بحران
عولزمانتقویتمیشوندوتایكسط آستانهادامهوسپس،بروزپیدامیکند:مانندبحران

)بحرانهای فوری)2

پارسونزبحرانهارابهسهدسته1

اقتصادیوسیاسی ( .)Hwang, 1999
بهصورح تدریجی ظاهر میشوند و  )3بحرانهای ادامهدار تقسیم مینماید و
بحرانهایی که  

موقعیتهای متفاوح،بستگیبهفشارهایزمانی،

بحرانها در 

مواجهشدن باای 

استراتژیهای 

گستردگیکنترلومیزانعظیمبودنای وقایعدارد(.)Parsonse, 2000

الگوهای مدیریت بحرانهای آینده 

الگوی سلسله مراتبی و یا هرمی :درای الگو ،اصولارزشیواخاقیاحتماالً رابتهستندولی
اصولسطوحدیگر،ممک استدرعولزمانتغییرکنند(حسینیوهمکاران .)1394،
3
واصولرویهای:4اصولنهادی،بیشترمتوجهنهادهایمدیریت

الگوی سازمان ملل :اصولنهادی
فعالیتهایمدیریت

برخیروشهایانجام 

کهاصولرویهای ،


بحراندرکشورهااستدرحالی
بحرانبهشیوهایفنیموردنظراست(عسکری .)1386،


1

. Abruptcrisis
. Cumulative crisis
3
. Institutional Principles
4
. Procedural Principles
2
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هایسامانهاستکهعبارحاندازسامانه (محیط)،

مدل تشدید بحران :ای مدل شاملویژگی
بیرباتی ،سرزمی ) (تاجیك،
ارزشها ،توانایی  ،
حوزههایدیگر) ،بازگیر ( 
بحران (نشانهوهدف  ،
 .)1384
هایسامانهاستکهعبارحاندازسامانه (محیط)،

مدل فروکش بحران :ای مدلشاملوی 
ژگی
درگیریقدرحهایمهم،مدیریتبحران)،بازیگر(توانایی ،رژیم) .

بحران(بازیگر،
مدل اریکسون :1ای مدلشاملمراحلشناساییوارزیابی(آمار ،ارزیابی) ،ارتباعاح (مخابراح،
راهها) عملیاح (تخلیه ،تأمی آب ،امنیت ،متوفیاح ،نجاح و درمان ،اسکان موقت ،تغذیه و

حملونقل،کاهشخساراح)ومشاوری است(اریکسون .)1975،
بهداشت ،
مدل مکعب بحران (رویکرد تصمیمگیری در تعریف بحران) :چارلزهرم بااذعانبهای کهاندازهو
درجهتهدید،زمانموجودومیزانغافلگیری،ازوضعیتیبهوضعیتدیگرمتفاوحاست،فرض
ترکیبها

ترکیبهایمتعددیازاندازهیامتفاوحای سهویژگیقابلتصوراست.اوای 

کردکه
رادرمکعبیترسیمکردکهعاوهبروضعیتبحرانی،حداقلهفتحالتدیگررانیزازیکدیگر
میکندوبهمکعببحرانمعروفشدهاست(حسینی .)1385،
متمایز 

آگاهی
زمان
تهدید
ردیف

غافلگیری
کوتاه
زیاد
 Aبحران
غافلگیری
زیاد
زیاد
 Bنوظهور

غافلگیری
زیاد
کم
 Cکند

 Dتصادف

کم

کوتاه

غافلگیری

 Eانعکاسی

زیاد

کوتاه

قابل پیشبینی

 Fبرنامهای

زیاد

زیاد

قابل پیشبینی

 Gروال مند

کم

زیاد

قابل پیشبینی

 Eاداری

کم

کوتاه

قابل پیشبینی

شکل ( )1مدل مکعب بحران


مدل چهار الیهای مدیریت بحران :مرحله  )1دریافت و ضبط عائم ،مرحله  )2آمادگی برای
جلوگیری از بحران ،مرحله  )3مقابله با بحران و محدود کردن دامنه خساراح ،مرحله )4
بازسازیومرمتآرارناشیازبحران(تاجیك .)1384،
1

. Erikson
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سامانه مدیریت شناور (جزیرهای) در مدیریت بحران :مدیریتشناورونقشآندرمدیریتبحران
هایجامعهکهازساختمانهایدولتیوابزارهاوتجهیزاح


بابروزحادرهوتأریرآنبرتوانمندی
تانیرویانسانیمرتبطباآنها،دارایگستردگیاست .

اعامخطر ،نجاح،
الگوی لچات :لچاح چرخه مدیریت بحران را متشکل از پنج مرحله انتظار  ،
عادیسازی و توانبخشی میداند .بر اساا الگوی لچاح ،فراگرد مدیریت بحران ،با انتظار یا

1
دیدهخاتمهمییابد(لچاح .)1990،

سامانهآسیب

شودوباتوانبخشی 


بینیآنشروعمی

پیش
3
2
الگوی پنج مرحلهای میتراف و پیرسون  :شامل پنج مرحله تشخی  ،آمادگی ،فرونشاندن،
آن جهتاهمیتداردکهبههردومرحله تشخی و
بازیابیویادگیری 4است.ای الگواز  
یادگیریتوجهکردهاست(میترافوپیرسون.)1997،
الگوی پیازی 5شکل میتراف6و شریواستاوا :7ای الگو چارچوبی برای سازمان آماده برای بحران
الیههایی تشکیل
همانگونه کهازاسم آنپیداستاز 
میسازد (باباییاهری .)1383 ،
فراهم 
شدهاند .
شدهکهدرشکلزیرنشانداده 
الگوی مک کانکی :مك کانکی در الگوی ساده از مدیریت بحران ،آن را شامل چهار مرحله
میداند.
پیشبینی،تدوی برنامه،تأمی نیرویانسانی(تیمسازی)وباالخرهاجرایبرنامه 

الگوی رسیدگی جامع فینک :8الگوپیشنهادیفینكمبی آناستکهبایدرسیدگیجامعیاز
موقعیتبحرانزابهعمل آید؛رسیدگیجامعیکهسازمانرابهتشخی رویدادهاییکهباعث

میسازد .
میشوندرهنمون 
بحران 
بهزعم لیتل جان ،اولی گام مدیریت بحران ،عراحی ساختار
الگوی شش مرحلهای لیتل جان  :
سازمانی مدیریت بحران است .به دنبال ای مرحله ،انتخاب تیم مناسب فرا میرسد .سپس
ازعریقآموزشوشبیهسازیمواردبحرانزاصورحمیگیرد.مرحلهبعدی،

سازماندهیگروه 
بحرانزا،باید

عراحیسناریویپاسخبهموقعیتبحرانیاست.پسازبررسیکاملمواردبالقوه

1

. Rehabilitation
. Pearson
3
. Identification
4
. Learning
5
. Onion Model
6
. Mitroff
7
. Shrivastava
8
. Fink
2
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برنامه متناسب تنظیم و درنهایت ،محتوای برنامه یادشده به کار گرفته شود (بابایی اهری،
 .)1383
الگوی دوبخشی مدیریت بحران :دریكالگویتقریباًجامعوکاربردی فرا گرد کلی،مدیریت
(پیشبینی ،پیشگیری ،مقابله عادی ،مقابله ویژه،

بحران شامل یك سری مراحل مأموریتی 
ترمیم و بازسازی) و اقداماح پشتیبانی (عملیاح روانی در بحران ،اعاعاح در بحران ،برآورد
اجتماعیدربحران،حفاظتاعاعاح)است(حسینیوهمکاران .)1385،

شکل ( )2الگوی دوبخشی مدیریت بحران

مدل مدیریت بحران تیری و میتراف :تیری ومیتراف اظهارمیکنند کهمدیریت ارربخشبحران
بحرانها عی

سازمانی  ،جدا از نوع بحران ،شامل اداره کردن پنج مرحله مشخ است که 
یکنند)1(:شناسایییا ردگیریعائم)2(،آمادگیوپیشگیری)3( ،مهارویرانی)4( ،بهبود
م
و()5یادگیری .
رویکرد تحلیلی تصمیمگیری :ای رویکرد عقا یی و گاه رویکرد تجویزی نیز خوانده میشود
گیریبایداعاعاحالزموکافیراجمعآوری


هاهنگامتصمیم
چنی فرضمیکندکهانسان
قبولیازگزینههارابررسیوسرانجامگزینهبهینهراازمیان


عیفقابل
کردهوبراسااآنها،

کنند.مدلآنهافرایندیهفتمرحلهایاستشامل)1:معلومساخت 


هاانتخابمی

آنبدیل
عیفگستردهایازمقاصد )2ساخت عیفگستردهایازراهکارهایبدیل )3ارزیابیمزایاو

مضراحهرراهکار )4جستجوبراییافت اعاعاحدقیقیکهمرتبطباهرکدامازراهکارهای

وتحلیلراهکارهایبدیل )6بازنگریدر

بدیلباشند)5.استفادهازاعاعاحجدیدبرایتجز 
یه
هاوزمینههایاجرایتصمیم


فراهمآوردندقیقوتفصیلینیازمندی
مزایاومضرراهکارها )7

اتخاذشده(حسینی .)1387،
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1

رویکرد تصمیمگیری طبیعی  :ای مدل ،به معنای واقعی با توجه به مشاهداح انجامشده در
هوحاصلمصاحبههاوپیمایشهاییاستکهمحققاندرمورد

محیطعبیعیتدوی گردید
مشکاح فرماندهی در شرایط دشوار و چالش آمیز مقابله با آتش انجام دادهاند (کلی و
همکاران .)1986،
الگوی جامع مدیریت بحران :2در ای الگو ،اصول مدیریت بحران به تفکیك فازهای چهارگانه
کههمشاملبرنامهریزیوهممدیریت

(پیشگیریوکاهشارراح ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی) 
گردند،میشوند(عسکری .)1386،


می

شکل ( )3الگوی چرخی شکل مدیریت بحران





سامانه اطالعات جغرافیایی( )GIS
سامانهاعاعاحجغرافیایى3یا GISیكسامانهرایانهاىبراىمدیریتوتجزیهوتحلیل اعاعاح
بودهکهقابلیتجمعآوری،ذخیره،تجزیهوتحلیل ونمایشاعاعاحجغرافیایى(مکانى)

مکانى 
را دارد .دادهها دریك ( )GISبر اساا موقعیتشان نشان داده مىشوند .فنّاوری  GISبا
جمعآورى و تلفیق اعاعاح پایگاه دادههاى معمولى ،بهوسیله تصویرسازى و استفاده از

یسازد .ای اعاعاح بهمنظور
آنالیزهاى جغرافیایى ،اعاعاتى را براى تهیه نقشهها فراهم م 
واض تر جلوه دادن رویدادها ،پیشبینى نتایج و تهیه نقشهها به کار گرفته مىشوند
(اسماعیلزاده.)1389:


1

. Naturalisic decision – making approach
.The Comprehensive Model of Crisis Management
3
. Geographic Information Systems
2
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سامانههای تصمیمیار

مفهومسامانههایتصمیمیاربرایاولی باردرسالهایآغازی دهه70بوسیلهاسکاحمورتون
تحتعنوانسامانههایتصمیمگیریمدیریتمطرحگردید.اوچنی سامانههاییرا،سامانههای
تعاملیبرمبنایرایانهنامیدکهبااستفادهازدادههاومدلها،تصمیمگیرندگانرادرحلمسائل

بهرهمیبرد ،مسائلیباساختارهایمتفاوح

هاومدلها


ازداده
ساختارنایافتهیاریمیرسانند،

بررویکارآمدیفرایندتصمیمگیریمتمرکزاست(عبدا...زاده)1389،وانواع

راحلمیکند،
سامانههای تصمیمیار مبتنی بر ارتباعاح،

سامانههای تصمیمیار دادهمحور ،

آن شامل؛ 
سامانههای تصمیمیار سندمحور و سامانههای تصمیمیار دانشمحور هستند که از توانایی و

مهارححلمسئلهبرخوردارند( .)Ludik et al, 2010



شکل ( )4نقش سامانههای تصمیمیار در فرآیند تصمیمگیری و ارتقای آن(عبدا...زاده)1389 ،


یك سامانه  GISشامل یك بسته رایانهاى (شامل سختافزار و نرمافزار) از برنامههای
یسازد.
ژهای رافراهمم 
بایكواسطهکاربرهستکهدستیابی بهعملیاحاهدافوی 

رایانهای 
ىبهترتیبعبارحانداز:کاربران،سختافزارها،نرمافزارها،اعاعاحو

مثلفههاىچنی سامانها
روشها(عبدا...زاده .)1389،
یهای پایهگذاری
مگیر 
هدفنهایىیكسامانهاعاعاحجغرافیایى ،پشتیبانىجهتتصمی 
یباشد وعملکرداساسىآنبهدستآوردناعاعاتىاستکه
شدهبراساادادههایمکانىم 

دگاههای گوناگون به دست
از ترکیب الیههای متفاوح دادهها با روشهای مختلف و با دی 
دادههای مکانى انجام میگردد ،صورح
یآیند .هدف فوق از عریق فعالیتهایى که بر روی 
م
2
1
1
سازماندهی ،تجسمیابهتصویردرآوردن ،

عبارحانداز)1،جستجو ،

تها 
یپذیرد،ای فعالی 
م
1

. Search
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3

4

5

شبینی .درحقیقت یكسامانهاعاعاحجغرافیایىیا
ترکیبوتلفیق ،تجزیهوتحلیل وپی 
یهای کارىرابراىجمعآورى،ورود،پردازش،تغییر شکل،بهتصویردرآوردن،
،GISتوانمند 
ترکیب ،جستجو ،تجزیهوتحلیل ،مدلسازی و خروجى کلیه دادههای مکانى بر اساا اهداف
یسازد( .)Ludik et al, 2010
موردنظرفراهمم 
روششناسی پژوهش
انتخابنوعاستراتژیدرهنگامتعریفپژوهشبستگیبههدفیااهدافیداردکهپژوهشگر
برایپژوهشخودترسیممینماید(واعظیوآزمندیان.)1395،هدفازپژوهشحاضر،تبیی 
میباشد؛لذاضرورحداشت
نقشسامانههای اعاعاحجغرافیایی درمدیریت بحرانهای آینده  
کهازروشهایآیندهپژوهیاستفادهگردد.ازای روای تحقیقازنظراهدافتحقیق،بهواسطه
پرداخت بهمسائلموجود،جزء  تحقیقاحکاربردیاستوازنظرماهیترویکردآیندهپژوهانه
داردوبهروشپایشمحیطی6والگویچرخیانجامشدهاست.بنابرای درای مطالعه،درفاز
اولمطابقروشپایشمحیطی،دادههاازمتونعلمی (کتابهاومقاالح)،مصاحبههایافراد
کلیدی،همایشمرتبطباموضوعفوقوگزارشهایرسانههایمختلفگردآوریشد .
تکنیكهای پایش معموالشاملپانلهای متخصصی ،پایگاه داده،بررسی ادبیاح ،جستجو
دراینترنت،بررسیاسناد،مقاالح،پیگیریمتخصصی کلیدیدرموردمسائلمحیطزیستیو
رصدهمایشهایمتشکلهمیباشدونتایج دریك پایگاه داده ذخیره میشوند( & Gordon
 . )Glenn, 2009لذادرای تحقیقازبررسیادبیاح(پایگاه داده،بررسی ادبیاح ،جستجودر
اینترنت ،بررسی اسناد ،مقاالح) و پانلهای متخصصی استفاده گردید .در فاز دوم مطالعه،
اعاعاح به دست آمده از پایش محیطی در چندی جلسه گروه کانونی با حضور خبرگان
حوزه هایموردمطالعهموردبررسیقرارگرفتتانقشسیستمتصمیمیاردربحرانهایآینده

شناساییگردد .
در ای مطالعه جامعه تحقیق برای فاز اول تحقیق مبانی نظری میباشد و برای فاز دوم
تحقیق جلساح خبرگی متخصصان حوزه مربوعه بودند که تعداد  9نفر به روش هدفمند
1

. Organization
. Monitoring
3
. Integration
4
. Analyses
5
. Prediction
6
. Enviromental Scaning
2
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انتخابگردیدند.درای تحقیقباتوجهبهرویکردآیندهپژوهانهتحقیق،پسازشناساییمنابع
نظرگردیدومنابعشناساییشدهبهعنواننمونهپژوهشمورد

اعاعاتی،ازنمونهگیریصرف

تحلیلقرارگرفت.یکیازراهبردهایافزایشروایی،چندسونگریدرتحقیقمیباشد(قربانی

زاده.)1395،درهمی رابطه ،برایافزایشرواییتحقیقازچندسویهنگریدرمنابعاستفاده
شدهاست .


تجزیه و تحلیل دادهها
درفازاولتحقیقباپایشمحیطیبهعملآمدههمهالگوهایمدیریتبحرانوشاخ های
آنهاشناساییوپسازبررسیبهشرحجدولزیرخاصهشدند.
جدول ( )1جمعبندی الگوهای مدیریت بحران آینده
شاخ

ردیف

عنوانالگو

1

الگویسلسلهمراتبیویا
هرمی

2

الگویسازمانملل

اصولنهادی/اصولرویهای

3

سازمانهای

الگوی
امدادیوبشردوستانه

واکنش/مقابله

4

مدلتشدیدبحران

ارزشها،توانایی،
حوزههایدیگر)/بازیگر( 
سامانه(محیط)/بحران(نشانهوهدف /
بیرباتی ،سرزمی )


5

مدلفروکشبحران

قدرحهایمهم،مدیریتبحران)/بازیگر
سامانه(محیط)/بحران(بازیگر،درگیری 
(توانایی ،رژیم)

6

مدلاریکسون

راهها)/عملیاح(تخلیه،تأمی 
شناساییوارزیابی(آمار،ارزیابی)/ارتباعاح(مخابراح ،
حملونقل،
آب،امنیت،متوفیاح،نجاحودرمان،اسکانموقت،تغذیهوبهداشت ،
کاهشخساراح)/مشاوری

7

مدلمکعببحران

غافلگیری/فشارزمانی
تهدید /

8

مدلچهارالیهای

مدیریتبحران

دریافتوضبطعائم/آمادگیبرایجلوگیریازبحران/مقابلهبابحرانومحدود
کردندامنهخساراح/بازسازی

9

سامانهمدیریتشناور
(جزیرهای)


مدیریتشناور/بروزحادره/ابزارهاوتجهیزاح/نیرویانسانی

 10

الگویلچاح

توانبخشی
عادیسازی /
اعامخطر/نجاح /
انتظار /

 11

پنجمرحلهای

الگوی
میترافوپیرسون

تشخی /آمادگی/فرونشاندن/بازیابی/یادگیری

 12

الگویپیازیشکل
میترافوشریواستاوا

راهبردها/ساختارسازمانی/باورها،مفروضاح/تنگناهایفنیومالی/سازوکارهای
دفاعیدرمقابلهبابحران

اصولاخاقی/اصولاستراتژیك/اصولتاکتیکی/اصولاجرائی/اصولارزشیو
اخاقی
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شاخ

ردیف

عنوانالگو

 13

الگویمكکانکی

پیشبینی/تدوی برنامه/تأمی نیرویانسانی(تیمسازی)/اجرایبرنامه


 14

الگویرسیدگیجامع
فینك

گزینههایراهبردی
رسیدگیجامعیازموقعیتبحرانزا/برنامهعملی -/


 15

الگویششمرحلهای

لیتلجان

سازماندهیتیم/

عراحیساختارسازمانیمدیریتبحران/انتخابتیممناسب/
بهکارگیریمحتوای
عراحیسناریویپاسخبهموقعیتبحرانی/برنامهمتناسب /
برنامهیادشده

 16

الگویدوبخشیمدیریت
بحران

مراحلمأموریتی(پیشبینی،پیشگیری،مقابلهعادی،مقابلهویژه،ترمیموبازسازی)
واقداماحپشتیبانی(عملیاحروانیدربحران،اعاعاحدربحران،برآورداجتماعیدر
بحران،حفاظتاعاعاح)

 17

مدلمدیریتبحران
تیریومیتراف

شناسایییاردگیریعائم/آمادگیوپیشگیری/مهارویرانی/بهبود/یادگیری

 18

رویکردتحلیلی
تصمیمگیری


ایازراهکارهای


گسترده
گستردهایازمقاصد/ساخت عیف

معلومساخت عیف
تجزیهوتحلیل

بدیل/ارزیابیمزایاومضار/جستجوبراییافت اعاعاحدقیق/
نیازمندیها

راهکارها/فراهمآوردنتفصیلی
راهکارهایبدیل/بازنگریدرمزایاومضار 

زمینههایاجرایتصمیم
و 

 19

تصمیمگیری

رویکرد
عبیعی

انجامشدهدرمحیطعبیعی/ارائهراهکارتحتشرایطپرمخاعره/فشار
مشاهداح 
بیرباتی
زمانی،شرایطدینامیك /

 20

الگویجامعمدیریت
بحران

شاملچهارمرحلهقبل/شروع/حی وپسازبحرانکههرکدامشاملسهمرحله
است



درفازدوممطابقروشپایشمحیطی،برایبررسییافتههایبهدستآمدهازبررسیو
پایشمبانینظری،بادعوحازمتخصصی حوزهمدیریتبحرانوتشکیلگروهکانونی،یافتهها
هیچیك از الگوهای
مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .برمبنای نظر اعضای گروه کانونی  ،
بهتنهاییقابلیتتوضی فراگرد
ارائهشدهالگوییجامعودربرگیرندهتماممسائلبحراننیستو 

مدیریت بحران را ندارد .حال بر مبنای چرخه حیاح بحران و نیز مراحل مختلف آن الگوی
بهنوعی
مفهومی ذیل موسوم به الگوی چرخی شکل مدیریت بحران که به نظر محققی  
استبهعنوانالگویمناسبو جامعدرمدیریت

مطرحشده قبلی

دربرگیرندهتمامیالگوهای 
بحرانهایامنیتیدرای تحقیقمورداستفادهقرارگرفتهاست .

همانگونه کهازالگویچرخیشکلمدیریتبحران پیداستفرا گردمدیریتبحران در

الگویچرخیشکلازچهارمرحلهیقبل،شروع،حی وپسازبحرانتشکیلشدهکههریك
میعلبدوبرادارهونحوهیمدیریتمرحلهی
ازای مراحلدرای الگو،مدیریتخاصخودرا 
بعدازخوداررمیگذارد .اعضاء گروه کانونیبادادننمرهنقش  GISرا در مدیریتبحران
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مشخ کردندوبرایایممنظوریكماتریسخبرگیتشکیلگردیدودرجلسهگروهکانونی
تکمیلگردید .
جدول ( )2نقش  GISدر شاخصهای مدیریت بحرانهای آینده از دیدگاه خبرگان
نقشسامانهتصمیمیارGIS

شاخصهای
پیش از بحران

مدیریت
بحران

وزن

جذابیت

شروع بحران

اهمیت

وزن

جذابیت

حین بحران

اهمیت

وزن

جذابیت

بعد از بحران

اهمیت

وزن

جذابیت

اهمیت

پیشبینی 

7

9

 63

7

7

 49

3

5

 15

3

5

 15

پیشگیری 

7

9

 63

7

7

 49

7

7

 49

3

5

 15

آمادگی 

9

9

 81

5

7

 35

7

9

 63

5

7

 35

هشدارو
مصونیت 

7

7

 49

9

9

 81

9

9

 81

5

7

 35

ارزیابی
مقدماتی 
وبسیج
منابع 

5

7

 35

9

9

 81

9

9

 81

5

7

 35

پاسخگویی
سریع 

3

5

 15

9

9

 81

9

9

 81

5

7

 49

امدادو
نجاح 

3

5

 15

7

7

 49

7

9

 63

9

9

 81

عملیاحویژه   3

5

 15

3

5

 15

9

9

 81

3

5

 15

مهارسازی

3

7

 21

7

9

 63

9

9

 81

3

5

 15

بازیابی 

3

5

 15

3

5

 15

3

7

 21

7

9

 63

بازسازی 

3

5

 15

3

5

 15

3

7

 21

7

7

 49

یادگیری 

9

9

 81

5

7

 35

3

5

 15

5

7

 35

9-7
خیلیزیاد



7-5
زیاد

5-3

3-1

1-0

متوسط

کم

خیلیکم

نمره پاسخگویی
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652

800
568

468

442

600
400
200
0

حین بحران

پس از بحران

شروع بحران

پیش از بحران



شکل ( )5مقایسه نقش و اهمیت  GISدر مراحل چهارگانه مدیریت بحران

با توجه به نمودار شماره ( ) 5بر اساا نظریاح نخبگان و کارشناسان متخص مشخ 
گردیدکهباالتری میزانتأریرگذاریسامانههایاعاعاحجغرافیایی ()GISدرمدیریتبحران
درمرحلهحی بحرانبا 652نمره،شروعبحرانبا 568نمره،پیشازبحرانبا 468نمرهو
نهایتاًمرحلهپسازبحرانبا442نمرهمیباشد .

7

9

پیشبینی

90

پیشگیری

80

آمادگی

70

هشدار و مصونیت

3

7

3
3
9

3
3
7

5

3

ارزیابی مقدماتی و بسیج
امکانات
پاسخگویی سریع
امداد و نجات
عملیات ویژه
مهارسازی

60
50
40
30

20
10
0

شکل ( )7میزان اولویت (وزن)

شاخصهای  12گانه در مرحله

شکل ()6میزان اهمیت  GISبر اساس شاخصهای 12

پیش از بحران

گانه در مرحله پیش از بحران

باتوجهبهنمودارشماره()6مشخ گردیدکهبیشتری تأریرنقشسامانههایاعاعاح
جغرافیایی()GISدرمرحلهپیشازبحرانبررویشاخ هایآمادگیویادگیریبا81نمره،
شاخ هایپیشبینیوپیشگیریبا63نمره،هشدارومصونیتبا49نمره،ارزیابیمقدماتی
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وبسیجامکاناحبا35نمره،مهارسازیبا21ودیگرشاخ هانیزبا15نمرهدراولویتبعدی
قراردارند.
باتوجهبهنمودارشماره( )7مشخ گردیدکهمیزاناولویتواهمیتموضوعی(وزن)
شاخ های  12گانه (فیمابی همدیگر) در مرحله پیش از بحران به ترتیب با یادگیری و
آمادگیبا 9نمرهدراولویتاولوشاخ هایپیشبینی،پیشگیریوهشدارمصونیتبا7
نمره در جایگاه دوم ،ارزیابی مقدماتی و بسیج امکاناح با  5نمره در جایگاه سوم و دیگر
شاخ ها نیز با  3نمره در جایگاههای بعدی قرار دارند که با توجه نمودار شماره ( )6نیز
بیشتری تأریرگذاریGISهمبررویشاخ هاییادگیریوآمادگیبودهاست .

7

5

3

7

پیشبینی

3
7

5

3
9

7
9

90

9

پیشگیری

80

آمادگی

70

هشدار و مصونیت

60

ارزیابی مقدماتی و بسیج
امکانات
پاسخگویی سریع

50
40

امداد و نجات

30

عملیات ویژه

20

مهارسازی

10
0

شکل ( )9میزان اولویت (وزن)
شاخصهای  12گانه در مرحله
شروع بحران

شکل ( )8میزان اهمیت  GISبر اساس شاخص های  12گانه در

مرحله شروع بحران 

باتوجهبهنمودارشماره( )8مشخ گردیدکهباالتری تأریرگذاری  GISدرمرحلهشروع
بحرانبررویشاخ هایهشدارومصونیت،ارزیابیمقدماتیوبسیجامکاناحوپاسخگویی
سریعبا81نمرهبوده،شاخ مهارسازیبا63نمرهجایگاهدومتأریرپذیریازGISراداشتهو
شاخ های پیشبینی ،پیشگیری وامداد و نجاح با  49نمره در جایگاه سوم ،شاخ های
آمادگیویادگیریبا35نمرهودیگرشاخ هانیزبا15نمرهجایگاههایبعدیقراردارند .
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براساانمودارشماره()9اولویتواهمیتموضوعی(وزن)شاخ های12گانه(فیمابی 
همدیگر)درمرحلهشروعبحران،بهترتیبهشدارومصونیت،ارزیابیمقدماتیوبسیجامکاناح
و پاسخگویی سریع با  9نمره در اولویت اول بوده و شاخ های پیشبینی ،پیشگیری،
مهارسازیو امدادونجاحبا 7نمرهدرجایگاهدوم،یادگیریوآمادگیبا 5نمرهدرجایگاه
سوم و دیگر شاخ ها نیز با  3نمره در جایگاههای بعدی قرار دارند و همانگونه که در
توضیحاح نمودار شماره ( )8نیز عنوانشده بیشتری تأریرگذاری سامانههای اعاعاح
جغرافیاییدرمرحلهشروعبحرانبررویشاخ اولویتاولبودهاست .

پیشبینی
پیشگیری

81

80

آمادگی

3

3 33 7
7

70

هشدار و مصونیت

9

60

ارزیابی مقدماتی و بسیج امکانات

50

پاسخگویی سریع

9

9
9

9

7

شکل ( )11میزان
اولویت (وزن)

90

40

امداد و نجات
عملیات ویژه

30

مهارسازی

20

بازیابی

10

بازسازی

0

یادگیری

شاخصهای  12گانه در

شکل ( )10میزان اهمیت  GISبراساس شاخصهای 12

مرحله حین بحران

گانه در مرحله حین بحران


،همانگونه که درتوضیحاحنمودارشماره( )5نیزبیانشد

براساانمودارشماره()10
بیشتری میزانتأریرگذاریسامانههایاعاعاحجغرافیایی ()GISدرمرحلهحی بحرانبوده
و در ای مرحله نیز با توجه به نظریاح خبرگان شاخ های مهارسازی ،هشدار و مصونیت،
ارزیابی مقدماتی و بسیج امکاناح ،پاسخگویی سریع و عملیاح ویژه با  91نمره بیشتری 
تأریرگذاری GISرانشانمیدهند،شاخ هایآمادگیو امدادنجاحبا 63نمرهدرجایگاه
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نمرهدرجایگاههایبعدی

دوم،پیشگیریبا49نمرهجایگاهسوموسایرشاخ هابا21و15
قراردارند .
با توجه به نمودار شماره ( )11اولویت و اهمیت موضوعی (وزن) شاخ های  12گانه
(فیمابی همدیگر)؛درمرحلهحی بحرانشاخ هایمهارسازی،هشدارومصونیت،ارزیابی

مقدماتیوبسیجامکاناح،پاسخگوییسریعوعملیاحویژهبا 9نمرهباالتری اولویت (وزن)را
دارندوشاخ هایآمادگی،پیشگیریوامدادونجاحبا 7نمرهجایگاهدوموسایرشاخ ها
نیزبا3نمرهدراولویتبعدیهستند .


پیشبینی

90

پیشگیری

3 3

80

آمادگی

5
7

5

70

هشدار و مصونیت

60
5

7

5

3
5

3
9

شکل ( )13میزان اولویت
(وزن) شاخصهای  12گانه
در مرحله پس از بحران

ارزیابی مقدماتی و بسیج
امکانات
پاسخگویی سریع

50
40

امداد و نجات
عملیات ویژه

30

مهارسازی

20

بازیابی

10

بازسازی

0

یادگیری

شکل ( )12میزان اهمیت  GISبراساس شاخصهای
 12گانه در مرحله پس از بحران

سامانههای اعاعاح جغرافیایی در مرحله پس از بحران

با توجه به نمودار شماره ( )12
بیشتری تأریرپذیریرابررویشاخ امدادونجاحبا 91نمرهداشتهو پسازآنشاخ 
بازیابی با  63نمره ،بازسازی و پاسخگویی با   49نمره ،آمادگی ،هشدار و مصونیت و ارزیابی
نمرهدرجایگاههایبعدی

مقدماتیوبسیجامکاناحبا 49نمرهوسایرشاخ هاینیزبا 15
قراردارند .
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بر اساا نمودار شماره ( )13اولویت و اهمیت موضوعی (وزن) شاخ های  12گانه
(فیمابی همدیگر)؛شاخ امدادونجاحبا 9نمرهدرمرحلهپسازبحراندراولویتاول

بوده،شاخ هایبازسازی وبازیابیبا 7نمرهدراولویتدوم،شاخ هاییادگیری،آمادگی،
هشدارومصونیت،ارزیابیمقدماتیوبسیجامکاناحوپاسخگوییسریعبا 5نمرهدراولویت
سومودیگرشاخ هانیزبا3نمرهدراولویتبعدیقراردارند .
پیشبینی

300

پیشگیری

250

آمادگی
هشدار و مصونیت

200

ارزیابی مقدماتی و بسیج امکانات
پاسخگویی سریع

150

امداد و نجات

100

عملیات ویژه
مهارسازی

50

بازیابی
بازسازی

0

یادگیری

شکل ( )14میزان اهمیت  GISبراساس شاخصهای  12گانه در مراحل چهارگانه
مدیریت بحران


براساانمودارشماره()14نقشGISدرشاخ های12گانهالگویچرخیمدیریتبحران
بهشرحذیلاولویتبندیمیگردد:هشدارومصونیتبا246نمره،ارزیابیمقدماتیوبسیج
امکاناحبا232نمره،پاسخگوییسریع226نمره،آمادگیبا214نمره،امدادونجاحبا208
نمره،مهارسازیبا180نمره،پیشگیریبا176نمره،یادگیریبا166نمره،پیشبینیبا142
نمره،عملیاحویژهبا126نمره،بازیابیبا114نمرهوبازسازیبا100نمره .
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نتیجهگیری و پیشنهادها
1

تجاربتلخحاصلازبحرانهایپیشآمدهدرسالهایاخیر بیانگرآناستکهپیشگیریو
مهاربحرانهایآیندهقبلازهرچیزمستلزماتخاذتصمیماحمثرربراساااعاعاحصحی و
بهسرعت و با سهولت در دسترا تصمیمگیرندگان قرار گیرد .در ای 
ساختاریافته است که  
مطلوبتر بوده و

میشود ای است که "هر چه اعاعاح 
بدیهیتری اصلی که مطرح  

رابطه 
مطلوبتری اتخاذ خواهد شد که درنتیجه خساراح و ضایعاح

بهموقع تهیه شود ،تصمیماح 

ناشیازبحرانکاهشخواهدیافت .
بدیهیاستکهمدیراننمی تواننددربرابرهمهنوعبحرانآمادگیداشتهباشند.باای حال
اگرآنهابهمدیریتبحرانبهعنوانیكبخشجدانشدنیازمسئولیتمدیریتاستراتژیكخود
میار  GISاستفاده نمایند ،احتمال
تمهای تصمی 
معتقد باشند و از ابزارهای مناسب مثل سیس 
اینکه سازمانهایشان گرفتار بحران شود تا حد زیادی کاهش مییابد .در شرایط بحرانی
دستیابی به راهکارهای روش و مشخ بسیار مشکل است ،زیرا که فرصت تصمیمگیری،
بهعور یکسانازکیفیت،محاس ومضار
بررسیوتحلیلمسائلبسیارمحدودبودهوهمگان 
برنامههای
همعقیده نیستند .بنابرای مدیریت بحران بخشی از  
راهکارها آگاه نبوده و باهم  
منحصربهفردی

میباشد  کهقبلازهرچیزنیازمنداعاعاحاستراتژیكو
مدیریتاستراتژیك 
میشوند .
میباشدکهتوسطسامانههایاعاعاتیمتنوعوکارآمدعمدتاًازقبلتهیهوتولید 

باتوجهبهتحلیلهایصورحپذیرفتهوبرمبنایالگویچرخیمدیریتبحرانکهبهبررسی
نقشواهمیت  GISدرچهار مرحلهمدیریتبحرانهایآیندهمیپردازدمشخ گردید که
بیشتری اهمیت و نقش  GISدر مدیریت بحران به ترتیب در مراحل ذیل است )1 :حی 
بحران؛   )2شروع بحران؛   )3پیش از بحران؛  )4پس از بحران .بهعبارح دیگر پُررنگتری 
حضور سامانههای تصمیم یار در مرحله حی بحران بوده و همچنی نقش اهمیتی  GISدر
مدیریتبحراندرقالبالگویچرخیدرهرمرحلهبهشرحجدولذیلمیباشد :
جدول ( )3نقش  GISدر مدیریت بحرانهای آینده از دیدگاه خبرگان در قالب الگوی چرخی
پیش از بحران

شروع بحران

حین بحران

بعد از بحران

آمادگی

هشدارومصونیت 

هشدارومصونیت 

امدادونجاح

یادگیری

ارزیابیمقدماتیوبسیج
منابع

ارزیابیمقدماتیوبسیج
منابع

بازیابی 

.1زلزلهسرپلذهابوسیلبهار1398استانهایگلستان،مازندران،لرستانوخوزستان 
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پیش از بحران

شروع بحران

حین بحران

بعد از بحران

پیشبینی 

پاسخگوییسریع

پاسخگوییسریع

بازسازی

پیشگیری 

مهارسازی

عملیاحویژه 

پاسخگوییسریع

هشدارومصونیت 

پیشبینی 

مهارسازی 

آمادگی 

ارزیابیمقدماتیوبسیج
منابع 

پیشگیری 

آمادگی 

هشدارومصونیت 

مهارسازی 

امدادونجاح 

امدادونجاح 

ارزیابیمقدماتیوبسیج
منابع 

پاسخگوییسریع 

آمادگی 

پیشگیری 

یادگیری 

امدادونجاح 

یادگیری 

بازیابی 

پیشبینی 

عملیاحویژه 

عملیاحویژه 

پیشبینی 

پیشگیری 

بازیابی 

بازیابی 

بازسازی 

عملیاحویژه 

بازسازی 

بازسازی 

یادگیری 

مهارسازی 


بنابرای پیشنهادمیگردد :
 درزمانبحرانبااستفادهازسیستمهایتصمیمیار ،GISبهمناعقوجاهاییکهبایستی
هشدارهایالزمدادهشودای کارباسرعتانجامشود .1
 با استفاده از سیستمهای تصمیمیار  GISارزیابی مقدماتی از شدح و وسعت بحران به
عمل آید و ای اعاعاح در اختیار تصمیمگیران برای مدیریت بحران قرار گیرد و
پاسخگویی به مطالباح و خواستهها با سرعت انجام و با عملیاح ویژه و مهار سریع ،از
گسترشبحرانجلوگیریگردد .2
 با استفاده از سیستمهای تصمیمیار  ،GISبرآورد و پیشبینی الزم در خصوص وقوع
بحران،بهعملآیدواعاعاحالزمرادراختیارمسئوالنقرارگیردولذاآنانبابسیج
منابع و امکاناح آمادگی الزم جهت مقابله با بحران را مهیا نماید و یا با اتخاذ تدابیر
مدیریتیازوقوعبحرانجلوگیریویاشدحووسعتآنراکاهشدهند.
.1درسیلفروردی ماه 1398کهاکثراستانهایکشوررادربرگرفت،هشداردراستانهایگلستانومازندرانبهموقع
دادهنشدهوموجبغافلگی ریگردید،لیک دراستانخوزستانباهشدارهایبهموقع،خساراحاحتمالیکاهشچشمگیری
داشت .
. 2شواهدموجوددربحرانسیلفروردی ماهسال1398نشاندادکهعلیرغمارسالامکاناحبهمناعقدرگیردربحران،
بهدلیلضعفمدیریتیکمكهایارسالیبهمناعقبحرانزدهبهدستافرادواجدشرایطنمیرسد.همچنی پاسخگوییبه
مطالباحوخواستههاوانجامعملیاحویژهبهدلیلنداشت سیستمهایتعریفشدهباسهولتانجامنمیپذیرد.
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 امداد و نجاح  بدون استفاده از اعاعاح دقیق ،صحی و به موقع ،از ارربخشی الزم
برخوردارنخواهدبود،لذابرایانجامامدادونجاحنیزازسامانه GISاستفادهگردد تا
امدادونجاحبابیشتری کاراییوارربخشیانجامشود.
 استفادهازسیستمتصمیمیار ،GISامکانیادگیریازتجاربوبررسیتصمیماحاتخاذ
شده را تسهیل مینماید ،لذا با استفاده از سیستم موصوف ،اعاعاح الزم جهت
یازآنهابرایمدیرانومسئوالنحوزههایمتولی

سازیبحرانهاواستفادهآموزش


شبیه
مدیریتبحرانبهعملآید .

منابع
 اسماعیلزاده،حجتGIS.)1389(.وبحران،تهران:نشرسیمرغ .

 آشوری،داریوش.)1387(.دانشنامهسیاسی،چاپسوم،تهران:انتشاراحمروارید.

 افتخاری،اصغر.وقدرحآبادی،علیرضا.)1386(.نقشسازمانهایاعاعاتیدرتأمی امنیتنؤرم،
پژوهشهایحفاظتیوامنیتی .23-40:17،

فصلنامه
 باباییاهری،مهدی.)1383(.مدیریتبحرانهایسازمانی.فصلنامهکمالمؤدیریت،شؤماره4و:5
 .111-130
 تابلی،حمید،.کریمیافشار،سمانه.واشرفزاده،الهام)1390(.بررسیمدلهایمدیریتبحراندر
رماندا،نشریهادبیاحپایداری .77-104:)5(3،
 تاجیك،محمدرضا .)1384(.مدیریتبحران،تهران:نشرفرهنگگفتمان،چاپدوم .

 حسینی،حسی .)1387(.تصمیمگیریدربحران:گذارازرویکردهایتحلیلبؤهرویکؤردعبیعؤی،
فصلنامهمدیریتبحران .)2(1،
 حسینی،حسی .وجدی،سیدمجید.)1385(.مدیریتبحرانبارویکردامنیتعمومی،جلؤداول،
تهران:معاونتآموزشناجا.
بحرانچیستوچگونهتعریفمیشود،فصلنامهامنیت1(5،و:)2

 حسینی،سیدحسی .)1385(.
.7-51
 حسینی،سیدحسی ،.رحیمی،بهم .و خادمدقیق،امیرهوشنگ.)1394(.مدیریتبحؤرانهؤای
امنیتی،دوفصلنامهپژوهشاعاعاتی–امنیتی .)7(3،
 خبرگزاریمهر.)1385(.الیحهتشکیلسازمانمدیریتبحران،برگرفتهازخبرگؤزاریمهؤرتؤاریخ
بازیابی.1385/8/25

 1398بهار،12شماره،سالچهارم،آیندهپژوهیدفاعی
 فصلنامه
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بررسیالگوهایمدیریتبحرانهایسیاسیامنیتیدرجمهوری.)1389(.مصطفی، دالورپوراقدم
 .290شماره،ماهنامهپگاهحوزه،اسامیایران
عراحیمؤدلنقؤشرسؤانههؤایجمعؤیدر.)1389(.سیاوش،وصلواتیان.عاهر، روشندلاربطانی
 .89-112:)17(5،فصلنامهعلوممدیریتایران،مدیریتمرحلهپیشازبحران

فصؤلنامهمطالعؤاح،نقشزناندرمدیرحبحؤرانهؤایسیاسؤیامنیتؤی.)1384(.مهدی، زروندی
 .71-92:)3(1،فرهنگی–دفاعیزنان
 استخراجقؤوانی:عراحیسامانهپشتیبانتصمیمتنظیمبازار(فازدوم.)1389(.مجید، عبداهللزاده
مثسسؤهمطالعؤاحوپؤژوهشهؤای:تهران،)براسااتحلیلاعاعاحخبرگانوپیادهسازیسامانه
.بازرگانی

دومؤی کنفؤرانس،درجسؤتجویاصؤولمؤدیریتوبرنامؤهریؤزیبحؤران.)1386(.علی، عسکری
 .تهران،بی المللیمدیریتجامعبحراندرحوادثغیرمترقبه
چاپبیسؤت و، کاربرد منابع انسانی،مدیریترفتارسازمانی.)1383( .بانچارد، و کنت. پاول، هرسی
.انتشاراحامیرکبیر: تهران، ترجمه علی عاقه بند،سوم
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