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 چکیده
بؤراسؤاااعاعؤاحصؤحی ومؤثررهایپیشگیریومهاربحرانقبلازهرچیزمستلزماتخاذتصمیم

هرچؤهبنؤابرای ؛گیرنؤدگانقؤرارگیؤردوباسهولتدردستراتصمیمسرعتبهکهاستساختاریافته

تؤریاتخؤاذمطلؤوبهایموقعتهیهشود،تصمیموبهباشدترودرزمانواقعی،جامعتراعاعاحمطلوب

ازای روای تحقیقبؤا.خساراحوضایعاحناشیازبحرانکاهشخواهدیافتدرنتیجهخواهدشدکه

هایآیندهانجامشدهوازنظرهدفهایاعاعاحجغرافیاییدرمدیریتبحرانهدفتبیی نقشسامانه

درفؤازاولیجامعهآمارپژوهیاست.ازنوعتحقیقاحکاربردیاستوازنظرروشجزءتحقیقاحآینده
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بشدند.درای تحقیؤقبؤااسؤتفادهازروشپؤایشباشدکهبهروشهدفمندانتخامدیریتبحرانمی

گانؤه12هؤایمحیطی،الگوهایمختلفمدیریتبحرانبررسیشدوبراسااالگویچرخی،شؤاخ 

هایکانونیبهبحثگذاشتهشدوبانظراعضاءگروهکانونیبهمیزانتأریرنقؤشایؤ ای الگودرگروه

دهدکههاپرداختهشد.ماحصلتحقیقنشانمیبندیآناولویتهایآیندهوسامانهدرمدیریتبحران

درمرحلهحی بحران،سپسشروعبحؤران،پؤیشازGISیارهایتصمیمبیشتری نقشتأریریسامانه

گانؤهنیؤز12هؤایبحرانوبعددرمرحلهپسازبحرانهستکهای مهمدرکلیهمراحؤلوشؤاخ 

هؤایهایمتولیمدیریتبحران،بااستفادهازسؤامانهادگردیدکهسازمانپیشنه.بنابرای تبیی گردید

بینی،آمادگیومدیریتبحراندرزمانوقوعوهمچنؤی فراینؤداقؤداماحفرایندپیشGIS یارتصمیم
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مقدمه

است.یمدیر الزاماحاساسیمدیریتگردیده یکیاز امروزه متغیر دنیایبسیار تبحراندر

بر ،1ای باوربودکهمدیریتبحرانیعنیفرونشاندنآتشنگرشسنتیبهمدیریتبحران،

ایبایدمجموعهولیبهتازگینگرشبهای واژهعوضشدهاست.براساامعنایاخیر،همواره

هاتنظیمهایعملیبرایمواجههباتحوالحاحتمالیآیندهدرداخلسازمانهاوبرنامهازعرح

بیندیشند آینده احتمالی اتفاقاح درباره باید مدیران و وقایعشود با رویارویی آمادگی و

کسبکنند)پیش Mitroff, 1997بینینشدهرا ننددربرابرتوابدیهیاستکهمدیراننمی(.

همهنوعبحرانآمادگیداشتهباشند،باای حالاگرآنهابهمدیریتبحرانبهعنوانیكبخش

احتمالاینکهسازمانگرفتاربحران هایجدانشدنیازمسثولیتمدیریتیخودمعتقدباشند،

یابد.ناگهانیشودتاحدزیادیکاهشمی

)سامانه جغرافیایی مجموعGISاعاعاح سختیاه( نرماز روندهایافزارها، و افزارها

تجزشدهیعراح تغییروتحول، مدیریت، نمایشتینهاودریساز،مدللیوتحلهیبرایاخذ،

هاامکانای سامانه.ومدیریتاستیزیرمکانمرجعبرایحلمسائلپیچیدهبرنامهیهاداده

ویبرداربهره اعاعاحجغرافیایی کلیه تحلمناسباز ای یهالیانجام روی بر را گوناگون

گیریآمده،امکانبررسیوتصمیمدستسازند.بانمایشیمناسبازنتایجبهاعاعاحفراهممی

اسببرایکاربروجودخواهدداشت.من

یهابراهایصحی درزمانالزمونمایشمنطقیآندرعییكبحرانواقعی،داشت داده

یبرایمتمرکزکردنونمایشاسامانهGISدربرابربحرانضروریاست.العملمناسبعکس

توانندیهامهمهسازمانکندوبااستفادهازآنترافیکیاعاعاحمهمدرحی بحرانفراهممی

هافقطاعاعاحخودراباهمدیگربهاشتراكبگذارندکهبدونوجودای سامانههمهسازمان

هایدیگربایدبهترسیخواهندداشتوبرایدسترسیبهاعاعاحسازمانبهاعاعاحخوددس

درزمانبحرانفرصتکافیبرایای کاروجودندارد.هامراجعهکنندکهعموماًمدیرانآن

                                                           
هایمدیریتسنتیدرهایگلستان،مازندران،لرستانوخوزستان،ضعفدراستان1398.بحرانسیلفروردی ماهسال 1

هاوبرآوردهایدقیقدربینیهارابهوضوحنشاندادبهنحویکهدرمرحلهپیشازوقوعبحران،بهدلیلعدمپیشبحران

گیریاتفاقافتادوبسیجمنابعوامکاناحبهدرستیانجامنشدودراستانلرستاننیزتانغافلهایمازندرانوگلساستان

ها،مردمآسیبدیدهعمدتاًازتوزیعامکاناحرسانیبهروشسنتی،علیرغمارسالامکاناحونیازمندیبهدلیلانجامامداد

رسیدوساکنانآنمناعقکهدچارآسیبنشدهبودندبهخاعرناراضیبودندوامکاناحبهموقعبهدستنیازمنداننمی

 نمودند.هایارسالیرادریافتمیآسودگیخاعروعدمدرگیریشدیددربحرانزودترازآسیبدیدگانکمك
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کشورها ژئواستراتژیکییکیاز موقعیتژئوپلتیکیو خاعر به ییجمهوریاسامیایران

دارایبیشتری بحران غیرعبیعی)جنگوتحریم،هاستکه و )... سیلو ایعبیعی)زلزله،

هایاخیرروبهفزونیبودهاست.هادرسالتهاجمفرهنگیو...(بودهاستوآمارای بحران

استتادرزماندسترسیبهاعاعاحواشرافاعاعاتیمدیریتبحراننیازمندتسلطتوانایی

صمیمصحی ازارکاناصلیبرخوردباآناست،مدیرانایجادبحرانکهسرعتعملواتخاذت

 پرسنل کنندو تبدیل یكفرصت به را تهدیدآمیز یكموقعیت حتی مدیریت.بتوانند لذا

بحران ای  فناوریهدفمند از استفاده و سیستمها مثل جدید تصمیمهای برایهای یار

باشد.ناپذیرمیهاامریاجتناببینیومدیریتای بحرانشناسایی،پیش



 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 حوادث شامل دهد، روی مختلف هایشکل به تواندمی بحران که دارد (اعتقاد2016)1وینر

 اعمال یا کارگری اعتصاب محصول، بدنامی یا دستکاری محیطی، حوادث ساز، یاانسان عبیعی

 معرض در که داندمی کار و کسب یا سازمان مشکل را بحران (2014)2سونتایت.تبهکارانه

اعتبار است عموم توجه  که موقعیتی هر از است عبارح بحران.کندمی تهدید را شرکت و

 و کند متوقف را کار و کسب و تهدیدکرده را مردم دارایی یا سامت تواندمی و است تهدیدآمیز

(.Bernstein, 2013)برساند آسیب سازمان اعتبار به

بر «رسونیپ»نظراحااساهمچنی  استاتیریمد،«ریکا»و عبارح بحران تاشز؛

یتوسطاعضایافتهنظام با جهتپنفعانذیسازمانهمراه در سازمان، از ازیریشگیخارج

هابحران وقوعتیریمدایو زمان در آن Mc Conkey, 1987)ارربخش بحرانتیریمد(.

یبهحداقلرساندنارراحآنبههنگاموقوعبراایازبحرانویریشگیپیاستبرایندآیفر

ادارهوحلآنیرابراهاییروشوسپسریزیبرنامهراهاوضعیت یبدتردیباندیفرا یانجاما

.جستجوکرد

هایسازوبحرانانسانهای،بحرانعییعبهای؛بحرانبهسهدستهمنشألحاظازهابحران

تهدیدیاخطر"بهنامایزمینهپیشها،عموالًقبلازوقوعبحرانمشوندوبندیمیعبقهتییامن

"بالقوه دارد همکاران)حسینیوجود و مدیریت (.1394، مختلفپیراموننحوه رویکرد سه

:هایامنیتعمومیوجودداردبحران

                                                           
1
. Weiner 

2
. Sountight 
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1 ) برمی:گریزیبحرانرویکرد خود مدیریت در را رویکردی چنی  که ازگزینندمدیرانی

.کنندهااستفادهمیهبردانفعالیدرقبالبحرانرا

2 ) بحرانرویکرد نهادهایذیستیزی: رویکرد ای  بهدر پذیرشبحران قانونربطبا عنوان

آنبرمی برایمواجههبا نوعیراهبردفعالرا هایگزینندوازتمامیتوانوظرفیتعبیعی،

.گیرندلهمثررباآندرصورحوقوعبهرهمیبینیبحرانقبلازوقوعومقابخودبرایپیش

 3 ) به:پذیریبحرانرویکرد پذیرشبحران بر مدیریتیعاوه ای رویکرد یكامردر عنوان

پیش به میمحتوم، پرداخته نیز آن از استقبال و تبدیل.شودبینی توانایی مدیرانی چنی 

.(1389،اقدمپوردالوررادارند)هاهابهفرصتبحران

آیندوارراحناگهانیبرمحیطدرونیوبیرونیسازماندفعتاًبهوجودمیها،بعضیازبحران

بحرانمی ای  به بحرانگذارند. ناگهانیها، جنگ،می1های مانند سیل،گویند. درزلزله، و...

وعودرخیزشرمسائلبحرانوجودداردکهازیکسری2هایتدریجیها،بحرانمقابلای بحران

مانندبحرانکند:بروزپیدامیشوندوتایكسط آستانهادامهوسپس،عولزمانتقویتمی

(2فوریهای(بحران1هارابهسهدستهپارسونزبحران(.Hwang, 1999)اقتصادیوسیاسی

هاییبحران شوندمیظاهرتدریجیصورحبهکه بحران3و ونمایدتقسیممیدارادامههای(

متفاوح،بستگیبهفشارهایزمانی،هایموقعیتدرهابحرانباای شدنمواجههایاستراتژی

 (.Parsonse, 2000)میزانعظیمبودنای وقایعداردگستردگیکنترلو


های آیندهالگوهای مدیریت بحران

رابتهستندولیاصولارزشیواخاقیاحتماالًدرای الگو،الگوی سلسله مراتبی و یا هرمی: 

.(1394وهمکاران،)حسینیممک استدرعولزمانتغییرکننداصولسطوحدیگر،

بیشترمتوجهنهادهایمدیریتاصولنهادی،:4ایواصولرویه3اصولنهادی الگوی سازمان ملل:

استدرحالی هایمدیریتفعالیتهایانجامبرخیروشای،کهاصولرویهبحراندرکشورها

.(1386عسکری،)ایفنیموردنظراستبحرانبهشیوه

                                                           
1
. Abruptcrisis 

2
. Cumulative crisis 

3
. Institutional Principles 

4
. Procedural Principles 
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سامانههایسامانهاستکهعبارحای مدلشاملویژگیمدل تشدید بحران:  محیط(،)انداز

)تاجیك،(سرزمی ،رباتیبی،توانایی،هاارزش)بازگیرهایدیگر(،حوزه،نشانهوهدف)بحران

1384.)

محیط(،)اندازسامانههایسامانهاستکهعبارحژگیای مدلشاملویمدل فروکش بحران: 

رژیم(. ،توانایی)،بازیگر(مدیریتبحران،هایمهمدرگیریقدرح،بازیگر)بحران

،مخابراح)ارتباعاحارزیابی(،،ای مدلشاملمراحلشناساییوارزیابی)آمار: 1مدل اریکسون

)تخلیهراه عملیاح آب،ها( تأمی  درمان،فیاحمتو،امنیت، موقت،نجاحو و،اسکان تغذیه

(.1975)اریکسون،ومشاوری است(کاهشخساراح،ونقلحمل،بهداشت

کهاندازهوچارلزهرم بااذعانبهای (: گیری در تعریف بحران رویکرد تصمیممدل مکعب بحران )

متفاوحاست،فرضدرجهتهدید،زمانموجودومیزانغافلگیری،ازوضعیتیبهوضعیتدیگر

هاترکیبتصوراست.اوای یامتفاوحای سهویژگیقابلمتعددیازاندازههایترکیبکردکه

رادرمکعبیترسیمکردکهعاوهبروضعیتبحرانی،حداقلهفتحالتدیگررانیزازیکدیگر

.(1385)حسینی،وبهمکعببحرانمعروفشدهاستکندمیمتمایز









 
 

 

 

 

 مدل مکعب بحران(  1) شکل



ای مدیریت بحران:  مدل چهار الیه ضبطعائم،(1مرحله دریافتو برای(2مرحله آمادگی

بحران، از جلوگیری خساراح،(3مرحله دامنه کردن محدود و بحران با مقابله (4مرحله

.(1384بازسازیومرمتآرارناشیازبحران)تاجیك،

                                                           
1
. Erikson 

 آگاهی زمان تهدید ردیف

A غافلگیری کوتاه زیاد بحران 

B غافلگیری زیاد زیاد نوظهور 

C افلگیریغ زیاد کم کند 

D غافلگیری کوتاه کم تصادف 

E ینیب شیپقابل  کوتاه زیاد انعکاسی 

F ینیب شیپقابل  زیاد زیاد یا برنامه 

G ینیب شیپقابل  زیاد کم مند روال 

E ینیب شیپقابل  کوتاه کم اداری 
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مدیریتشناورونقشآندرمدیریتبحراندر مدیریت بحران:  (ای )جزیره سامانه مدیریت شناور

هایدولتیوابزارهاوتجهیزاحهایجامعهکهازساختمانبابروزحادرهوتأریرآنبرتوانمندی

دارایگستردگیاست.ها،تانیرویانسانیمرتبطباآن

الگوی لچات:  متشکلاز انتظار،لچاحچرخهمدیریتبحرانرا نجاح،خطر،اعامپنجمرحله

توانعادی اسااالگویلچاح،بخشیمیسازیو بر مدیریتبحران،داند. یافراگرد انتظار با

.(1990لچاح،)یابددیدهخاتمهمیسامانهآسیب1بخشیشودوباتوانبینیآنشروعمیپیش

مرحله: 2ای میتراف و پیرسون الگوی پنج مرحله پنج آمادگی،3تشخی شامل فرونشاندن،،

یادگیری از4بازیابیو ای الگو مرحلهتشخی وآناست. جهتاهمیتداردکهبههردو

 .(1997میترافوپیرسون،)یادگیریتوجهکردهاست

برایبحران: 7شریواستاوا و6میتراف شکل5 پیازی الگوی چارچوبیبرایسازمانآماده ای الگو

باباییاهری)سازدمیفراهم ،1383 همان(. اسمآنپیداستاز از که تشکیلهاییالیهگونه

اند.شدهنشاندادهدرشکلزیرشدهکه

مرحلهمك: الگوی مک کانکی چهار شامل را آن مدیریتبحران، از ساده الگوی در کانکی

 داند.میایبرنامهتدوی برنامه،تأمی نیرویانسانی)تیمسازی(وباالخرهاجر،بینیپیش

الگوپیشنهادیفینكمبی آناستکهبایدرسیدگیجامعیاز: 8الگوی رسیدگی جامع فینک

آید؛رسیدگیجامعیکهسازمانرابهتشخی رویدادهاییکهباعثزابهعملموقعیتبحران

.سازدمیرهنمونشوندمیبحران

مدیریتبحران،،لیتلجانزعمبه:ای لیتل جان الگوی شش مرحله عراحیساختاراولی گام

مناسب انتخابتیم ای مرحله، دنبال به است. سپسرسدمیفراسازمانیمدیریتبحران .

.مرحلهبعدی،گیردمیزاصورحسازیمواردبحرانازعریقآموزشوشبیهدهیگروهسازمان

زا،بایدبحرانبالقوهلمواردبحرانیاست.پسازبررسیکامموقعیتبهعراحیسناریویپاسخ

                                                           
1
. Rehabilitation 

2
. Pearson 

3
. Identification 

4
. Learning 

5
. Onion Model 

6
. Mitroff 

7
. Shrivastava 

8
. Fink 
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 برنامه محتوای درنهایت، و متناسبتنظیم اهری،یادشدهبرنامه )بابایی شود گرفته کار به

1383).

مدیریت: الگوی دوبخشی مدیریت بحران کلی، گرد کاربردیفرا جامعو یكالگویتقریباً در

یكسری شامل مأموریتیبحران م)پیشمراحل پیشگیری، ویژه،بینی، مقابله عادی، قابله

بازسازی اقداماحپشتیبانی(ترمیمو بحران،و اعاعاحدر بحران، برآورد)عملیاحروانیدر

.(1385(است)حسینیوهمکاران،حفاظتاعاعاحاجتماعیدربحران،

 
 الگوی دوبخشی مدیریت بحران (2) شکل

بحرانارربخشتیریکهمدکنندیهارماظترافیومیریت :ترافیو م یریبحران ت تیریدل مدم

،سازمانی مشخ استکه مرحله پنج کردن اداره شامل بحران، نوع از یعهابحرانجدا

(بهبود4)،یرانی(مهارو3)،یریشگیوپی(آمادگ2عائم،)یریردگاییی(شناسا1:)کنندیم

.یریادگی(5)و

عقاگیری:  رویکرد تحلیلی تصمیم رویکرد میای  خوانده نیز تجویزی رویکرد گاه و شودیی

جمعهاهنگامتصمیمکندکهانسانچنی فرضمی آوریگیریبایداعاعاحالزموکافیرا

هارابررسیوسرانجامگزینهبهینهراازمیانقبولیازگزینهعیفقابلها،کردهوبراسااآن

معلومساخت (1ایاستشامل:ندیهفتمرحلههافرایکنند.مدلآنهاانتخابمیآنبدیل

و(3کارهایبدیلایازراهساخت عیفگسترده(2ایازمقاصدعیفگسترده ارزیابیمزایا

راه(4کارمضراحهرراه هرکداماز براییافت اعاعاحدقیقیکهمرتبطبا کارهایجستجو

بازنگریدر(6کارهایبدیلوتحلیلراهیهاستفادهازاعاعاحجدیدبرایتجز(5بدیلباشند.

هایاجرایتصمیمهاوزمینهفراهمآوردندقیقوتفصیلینیازمندی(7کارهامزایاومضرراه

(.1387)حسینی،شدهاتخاذ
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انجام: 1گیری طبیعی رویکرد تصمیم مشاهداح به توجه با واقعی معنای به مدل، درای  شده

وحاصلمصاحبهمحیطعبیعیتدوی گردید وپیمایشه هاییاستکهمحققاندرموردها

داده انجام آتش با مقابله آمیز چالش و دشوار شرایط در فرماندهی و)اندمشکاح کلی 

(.1986همکاران،

تفکیكفازهایچهارگانه: 2الگوی جامع مدیریت بحران اصولمدیریتبحرانبه ای الگو، در

ریزیوهممدیریتکههمشاملبرنامه(بازسازیمقابله،آمادگی،پیشگیریوکاهشارراح،)

.(1386عسکری،)شوندگردند،میمی


 الگوی چرخی شکل مدیریت بحران (3) شکل



(GIS)سامانه اطالعات جغرافیایی

اعاعاحلیوتحلهیىبراىمدیریتوتجزایكسامانهرایانهGISیا3سامانهاعاعاحجغرافیایى

ونمایشاعاعاحجغرافیایى)مکانى(لیوتحلهی،ذخیره،تجزیآوربودهکهقابلیتجمعمکانى

داده دارد. )هارا مىGISدریك داده نشان موقعیتشان اساا بر باGISیفنّاورشوند.(

دادهجمع پایگاه اعاعاح تلفیق و بهآورى معمولى، ازلهیوسهاى استفاده و تصویرسازى

جغراف نقشهآنالیزهاى تهیه براى را اعاعاتى میایى، فراهم بهسازدیها اعاعاح ای  منظور.

پیشواض  رویدادها، دادن جلوه نقشهتر تهیه و نتایج مىبینى گرفته کار به شوندها

 (.1389زاده:)اسماعیل

 

                                                           
1
. Naturalisic decision – making approach 

2
.The Comprehensive Model of Crisis Management 

3
. Geographic Information Systems 
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 یارهای تصمیمسامانه

بوسیلهاسکاحمورتون70هههایآغازی دیاربرایاولی باردرسالهایتصمیممفهومسامانه

هایهاییرا،سامانهگیریمدیریتمطرحگردید.اوچنی سامانههایتصمیمتحتعنوانسامانه

گیرندگانرادرحلمسائلها،تصمیمهاومدلتعاملیبرمبنایرایانهنامیدکهبااستفادهازداده

مسائلیباساختارهایمتفاوحبرد،بهرهمیهاهاومدلازدادهرسانند،ساختارنایافتهیاریمی

(وانواع1389)عبدا...زاده،گیریمتمرکزاستبررویکارآمدیفرایندتصمیمکند،راحلمی

 شامل؛ تصمیمسامانهآن دادههای محوریار تصمیمسامانه، ارتباعاحهای بر مبتنی ،یار

سندمحورتصمیمهایسامانه سامانهیار تصمیمو دانشهای ویار توانایی از که هستند محور

(.Ludik et al, 2010)مهارححلمسئلهبرخوردارند


 (1389 عبدا...زاده،گیری و ارتقای آن)یار در فرآیند تصمیم های تصمیم( نقش سامانه4) شکل



 سامانه رایانهGISیك بسته یك سختاشامل )شامل نرمى و برنامهافزار از یهاافزار(

فراهممیاژهیبهعملیاحاهدافویابیبایكواسطهکاربرهستکهدستیاهانیرا .سازدیرا

افزارها،اعاعاحوافزارها،نرمانداز:کاربران،سختىبهترتیبعبارحاهاىچنی سامانهمثلفه

.(1389)عبدا...زاده،اهروش

یگذارهیپایهایریگمیمپشتیبانىجهتتص،هدفنهایىیكسامانهاعاعاحجغرافیایى

وعملکرداساسىآنبهدستآوردناعاعاتىاستکهباشدیمکانىمیهاشدهبراسااداده

ال ترکیب دادهیهاهیاز روشمتفاوح با دیهاها با و دستیهادگاهیمختلف به گوناگون

فعالیتندیآیم عریق از هدففوق رو. بر که میهادادهیهایى انجام صورحدگریمکانى د،

،2بهتصویردرآوردنتجسمیا،1یدهسازمان،1(جستجو1،اندازعبارحهاتی،ای فعالردیپذیم

                                                           
1
. Search 
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تلفیق 3ترکیبو 4لیوتحلهیتجز، 5ینیبشیپو یكسامانهاعاعاحجغرافیایىیاقتیدرحق.

GISبراىجمعیهای،توانمند تغکارىرا آوردن،ویردرشکل،بهتصرییآورى،ورود،پردازش،

تجز جستجو، مدللیوتحلهیترکیب، دادهیساز، خروجىکلیه اساااهدافیهاو مکانىبر

(.Ludik et al, 2010)سازدیموردنظرفراهمم
 

 شناسی پژوهش روش

اهدافیداردکهپژوهشگر انتخابنوعاستراتژیدرهنگامتعریفپژوهشبستگیبههدفیا

 ییتبهدفازپژوهشحاضر،(.1395نماید)واعظیوآزمندیان،برایپژوهشخودترسیممی

باشد؛لذاضرورحداشتمیندهیآهایبحرانتیریدرمدییایاعاعاحجغرافهاینقشسامانه

واسطهپژوهیاستفادهگردد.ازای روای تحقیقازنظراهدافتحقیق،بههایآیندهکهازروش

پژوهانهتحقیقاحکاربردیاستوازنظرماهیترویکردآیندهپرداخت بهمسائلموجود،جزء

والگویچرخیانجامشدهاست.بنابرای درای مطالعه،درفاز6داردوبهروشپایشمحیطی

هایافرادهاومقاالح(،مصاحبه)کتاب هاازمتونعلمیاولمطابقروشپایشمحیطی،داده

هایمختلفگردآوریشد.هایرسانهوقوگزارشکلیدی،همایشمرتبطباموضوعف

پای متخصصیهاپانلمعموالشاملپایشیهاكیتکن جستجواح،یادبیبررس،دادهگاهی،

محیطزیستیودرموردمسائلیدیکل یمتخصصپیگیری،مقاالح،اسنادیبررسنترنت،یدرا

 & Gordonشوند)یمرهیذخدادهگاهیپاكیدرجینتاباشدوهمیلهایمتشکرصدهمایش

Glenn, 2009).(جستجودراح،یادبیداده،بررسگاهیپالذادرای تحقیقازبررسیادبیاح

مقاالحیبررسنترنت،یا پانلاسناد، و گردید.( استفاده مطالعه،هایمتخصصی  دوم فاز در

 جلسه چندی  در پایشمحیطی از دستآمده به اعاعاح با کانونی خبرگانگروه حضور

هایآیندهیاردربحرانهایموردمطالعهموردبررسیقرارگرفتتانقشسیستمتصمیمحوزه

شناساییگردد.

اولتحقیقمبانینظریمی تحقیقبرایفاز ای مطالعهجامعه دومدر برایفاز باشدو

 تعداد که بودند مربوعه حوزه متخصصان خبرگی جلساح روشه9تحقیق به دفمندنفر

                                                                                                                                                    
1
. Organization 

2
. Monitoring 

3
. Integration 

4
. Analyses 

5
. Prediction 

6
 . Enviromental Scaning 
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پژوهانهتحقیق،پسازشناساییمنابعانتخابگردیدند.درای تحقیقباتوجهبهرویکردآینده

ازنمونه عنواننمونهپژوهشموردنظرگردیدومنابعشناساییشدهبهگیریصرفاعاعاتی،

بانیباشد)قرتحلیلقرارگرفت.یکیازراهبردهایافزایشروایی،چندسونگریدرتحقیقمی

برایافزایشرواییتحقیقازچندسویهنگریدرمنابعاستفاده.درهمی رابطه،(1395زاده،

.شدهاست


 ها تجزیه و تحلیل داده

هایدرفازاولتحقیقباپایشمحیطیبهعملآمدههمهالگوهایمدیریتبحرانوشاخ 

 آنهاشناساییوپسازبررسیبهشرحجدولزیرخاصهشدند.
 بندی الگوهای مدیریت بحران آینده ( جمع1جدول )

 ردیف عنوانالگو شاخ 

اصولارزشیو/اصولاجرائی/اصولتاکتیکی/اصولاستراتژیك/اصولاخاقی

 اخاقی

ایویسلسلهمراتبیالگو

 یهرم
1 

 2 سازمانمللیالگو ایاصولرویه/یاصولنهاد

 مقابله/واکنش
هایسازمانیالگو

 وبشردوستانهیمدادا
3 

،ییتوانا،هاارزش)بازیگر/(گریدهایحوزه/)نشانهوهدفبحران/(طی)محسامانه

 ( سرزمی ،رباتیبی
4 بحراندیمدلتشد

بازیگر/بحران(تیرمدی،مهمهایقدرحیریدرگ،گری)بازبحران/(طی)محسامانه

 (مرژی ،یی)توانا
5 مدلفروکشبحران

تأمی ،هی)تخلاحعملی/(هاراه،)مخابراحارتباعاح/(یابیارز،زیابی)آماروارییشناسا

،ونقلحمل،وبهداشتهتغذی،موقتاسکان،نجاحودرمان،احمتوفی،تامنی،آب

  مشاوری/(خساراحکاهش

6 کسونیمدلار

7 مدلمکعببحران فشارزمانی/گیریغافل/تهدید

مقابلهبابحرانومحدود/ازبحرانیریجلوگیرابیآمادگ/وضبطعائمافتیدر

 یبازساز/کردندامنهخساراح

ایمدلچهارالیه

 بحرانتیریمد
8

 نیرویانسانی/ابزارهاوتجهیزاح/بروزحادره/مدیریتشناور
شناورتیریسامانهمد

 ای()جزیره
9

10 لچاحیالگو بخشیتوان/سازیعادی/نجاح/خطراعام/انتظار

 یریادگی/یابیباز/فرونشاندن/یآمادگ/ یتشخ
ایپنجمرحلهیلگوا

 رسونیوپترافیم
11

سازوکارهای/تنگناهایفنیومالی/باورها،مفروضاح/ساختارسازمانی/راهبردها

 دفاعیدرمقابلهبابحران

الگویپیازیشکل

 میترافوشریواستاوا
12
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 ردیف عنوانالگو شاخ 

13 الگویمكکانکی اجرایبرنامه/سازی(تأمی نیرویانسانی)تیم/تدوی برنامه/بینیپیش

 راهبردیهایگزینه-/برنامهعملی/زارسیدگیجامعیازموقعیتبحران
الگویرسیدگیجامع

 فینك
14

/تیمدهیسازمان/انتخابتیممناسب/عراحیساختارسازمانیمدیریتبحران

محتوایکارگیریبه/برنامهمتناسب/نیبحراموقعیتبهعراحیسناریویپاسخ

 برنامهیادشده

ایالگویششمرحله

 لیتلجان
15

(یوبازسازمیترمژه،یمقابلهو،ی،مقابلهعادیریشگیبینی،پمراحلمأموریتی)پیش

دریاجتماعبرآورددربحران،اعاعاحدربحران،یرواناحیواقداماحپشتیبانی)عمل

 عاح(اعاحفاظتبحران،

الگویدوبخشیمدیریت

 بحران
16

 یریادگی/بهبود/یرانیمهارو/یریشگیوپیآمادگ/عائمیریردگایییشناسا
بحرانتیریمدلمد

 ترافیومیریت
17

کارهایایازراهگستردهفیساخت ع/ایازمقاصدگستردهفیمعلومساخت ع

وتحلیلتجزیه/قیاعاعاحدقافت ییجستجوبرا/ومضارایمزایابیارز/لیبد

هانیازمندییلیفراهمآوردنتفص/کارهاراهومضارایدرمزایبازنگر/لیکارهایبدراه

 میتصمیاجراهایزمینهو

یلیتحلکردیرو

 گیریتصمیم
18

فشار/پرمخاعرهطیتحتشراکارارائهراه/یعیعبطیدرمحشدهانجاممشاهداح

 رباتیبی/كینامیدشرایط،یزمان

گیریتصمیمکردیرو

 یعیعب
19

کههرکدامشاملسهمرحلهحی وپسازبحران/شروع/قبلشاملچهارمرحله

 است

الگویجامعمدیریت

 بحران
20



برایبررسییافته هایبهدستآمدهازبررسیودرفازدوممطابقروشپایشمحیطی،

هاحرانوتشکیلگروهکانونی،یافتههمدیریتبپایشمبانینظری،بادعوحازمتخصصی حوز

گرفت. قرار تحلیل و بررسی کانونی،مورد گروه اعضای نظر الگوهایازیكهیچبرمبنای

گردفراقابلیتتوضی تنهاییبهنیستوتماممسائلبحرانالگوییجامعودربرگیرندهشدهارائه

 مبنایندارد.مدیریتبحرانرا مراحلمختلفحیچرخهحالبر نیز آنالگویاحبحرانو

 مفهومی ذیل نظر به که بحران مدیریت شکل چرخی الگوی به نوعیبهمحققی موسوم

درمدیریتجامععنوانالگویمناسبواستبهقبلیشدهمطرحالگوهایدربرگیرندهتمامی

هایامنیتیدرای تحقیقمورداستفادهقرارگرفتهاست.بحران

الگویچرخیشکلمدیریتبحرانگونههمان از گردمدیریتبحراندر که پیداستفرا

شدهکههریكقبل،شروع،حی وپسازبحرانتشکیلیهشکلازچهارمرحلالگویچرخی

یهمرحلمدیریتیهوبرادارهونحوعلبدمیازای مراحلدرای الگو،مدیریتخاصخودرا

ارر خود نقش.گذاردمیبعداز دادننمره کانونیبا گروه مدیریتبحرانGISاعضاء  در را
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مشخ کردندوبرایایممنظوریكماتریسخبرگیتشکیلگردیدودرجلسهگروهکانونی

تکمیلگردید.

 
 های آینده از دیدگاه خبرگانهای مدیریت بحراندر شاخص GIS( نقش 2جدول )

های شاخص

مدیریت 

 بحران

 GISیارمصمینقشسامانهت

 بعد از بحران حین بحران شروع بحران پیش از بحران

 اهمیت جذابیت وزن اهمیت جذابیت وزن اهمیت جذابیت وزن اهمیت جذابیت وزن

7963774935153515بینیپیش

7963774977493515گیریپیش

9981573579635735آمادگی

هشدارو

نیتمصو
7749998199815735

ارزیابی

مقدماتی

وبسیج

منابع

5735998199815735

گوییپاسخ

سریع
3515998199815749

امدادو

نجاح
3515774979639981

3515351599813515عملیاحویژه

3721796399813515 مهارسازی

3515351537217963بازیابی

3515351537217749بازسازی

9981573535155735یادگیری
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 در مراحل چهارگانه مدیریت بحران GISمقایسه نقش و اهمیت  (5شکل )

( شماره نمودار به توجه کارشناسانمتخص مشخ 5با اساانظریاحنخبگانو بر )

(درمدیریتبحرانGIS)هایاعاعاحجغرافیاییدکهباالتری میزانتأریرگذاریسامانهگردی

نمرهو468نمره،پیشازبحرانبا568نمره،شروعبحرانبا652درمرحلهحی بحرانبا

باشد.نمرهمی442نهایتاًمرحلهپسازبحرانبا

  

 12های بر اساس شاخص  GISمیزان اهمیت(6شکل )

 گانه در مرحله پیش از بحران

هایاعاعاحمشخ گردیدکهبیشتری تأریرنقشسامانه(6)باتوجهبهنمودارشماره

نمره،81هایآمادگیویادگیریبا(درمرحلهپیشازبحرانبررویشاخ GISجغرافیایی)

مره،ارزیابیمقدماتین49نمره،هشدارومصونیتبا63گیریبابینیوپیشهایپیششاخ 
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(  وزن)میزان اولویت ( 7)شکل 
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نمرهدراولویتبعدی15هانیزباودیگرشاخ 21نمره،مهارسازیبا35وبسیجامکاناحبا

 قراردارند.

 توجهبهنمودارشماره اهمیتموضوعی)وزن((7)با مشخ گردیدکهمیزاناولویتو

)فی12هایشاخ  گانه به بحران پیشاز مرحله در یادگیریومابی همدیگر( ترتیببا

7گیریوهشدارمصونیتبابینی،پیشهایپیشنمرهدراولویتاولوشاخ 9آمادگیبا

 با امکاناح بسیج و مقدماتی ارزیابی دوم، جایگاه در دیگر5نمره و سوم جایگاه در نمره

شاخ  با نیز جایگاه3ها در شمانمره نمودار توجه با که دارند قرار بعدی های 6)ره نیز(

هاییادگیریوآمادگیبودهاست.همبررویشاخ GISبیشتری تأریرگذاری

میزان اولویت )وزن(  (9) شکل

گانه در مرحله  12های شاخص

 شروع بحران



گانه در  12بر اساس شاخص های  GISمیزان اهمیت  (8) شکل

مرحله شروع بحران

درمرحلهشروع GISکهباالتری تأریرگذاریمشخ گردید(8)باتوجهبهنمودارشماره

ارزیابیمقدماتیوبسیجامکاناحوپاسخگوییبحرانبررویشاخ  هایهشدارومصونیت،

راداشتهوGISنمرهجایگاهدومتأریرپذیریاز63نمرهبوده،شاخ مهارسازیبا81سریعبا

شاخ  پیشهای با نجاح و وامداد پیشگیری شاخ ن49بینی، سوم، جایگاه در هایمره

هایبعدیقراردارند.نمرهجایگاه15هانیزبانمرهودیگرشاخ 35آمادگیویادگیریبا
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مابی گانه)فی12هایاولویتواهمیتموضوعی)وزن(شاخ (9)اساانمودارشمارهبر

مقدماتیوبسیجامکاناحهمدیگر(درمرحلهشروعبحران،بهترتیبهشدارومصونیت،ارزیابی

 با سریع پاسخگویی شاخ 9و و بوده اول اولویت در پیشنمره پیشهای گیری،بینی،

مهارسازیو یادگیریوآمادگیبا7امدادونجاحبا نمرهدرجایگاه5نمرهدرجایگاهدوم،

شاخ  دیگر و سوم با نیز جایگاه3ها در هماننمره و دارند قرار بعدی درگهای که ونه

 شماره نمودار 8)توضیحاح عنوان( سامانهنیز تأریرگذاری بیشتری  اعاعاحشده های

جغرافیاییدرمرحلهشروعبحرانبررویشاخ اولویتاولبودهاست.





 همان(10)براساانمودارشماره ، توضیحاحنمودارشماره در بیانشد(5)گونهکه نیز

(درمرحلهحی بحرانبودهGIS)هایاعاعاحجغرافیاییریسامانهبیشتری میزانتأریرگذا

نظریاحخبرگانشاخ  به توجه با نیز ای مرحله در مصونیت،و و هشدار هایمهارسازی،

 با ویژه عملیاح و سریع پاسخگویی امکاناح، بسیج و مقدماتی بیشتری 91ارزیابی نمره

نشانمیGISتأریرگذاری شاخ را هایآمادگیودهند، نمرهدرجایگاه63امدادنجاحبا
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هایبعدینمرهدرجایگاه15و21هابانمرهجایگاهسوموسایرشاخ 49دوم،پیشگیریبا

قراردارند.

 شماره نمودار به توجه شاخ (11)با )وزن( موضوعی اهمیت و اولویت گانه12های

هایمهارسازی،هشدارومصونیت،ارزیابیاخ مابی همدیگر(؛درمرحلهحی بحرانش)فی

)وزن(رانمرهباالتری اولویت9مقدماتیوبسیجامکاناح،پاسخگوییسریعوعملیاحویژهبا

هانمرهجایگاهدوموسایرشاخ 7هایآمادگی،پیشگیریوامدادونجاحبادارندوشاخ 

هستند.نمرهدراولویتبعدی3نیزبا



 با شماره نمودار به بحرانسامانه(12)توجه پساز مرحله هایاعاعاحجغرافیاییدر

 نجاحبا و بررویشاخ امداد پس91بیشتری تأریرپذیریرا داشتهو ازآنشاخ نمره

 63بازیابیبا پاسخگوییبا بازسازیو ارزیابی49نمره، مصونیتو و هشدار آمادگی، نمره،

هایبعدینمرهدرجایگاه15هاینیزبانمرهوسایرشاخ 49کاناحبامقدماتیوبسیجام

قراردارند.
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بر شماره نمودار شاخ (13)اساا )وزن( موضوعی اهمیت و اولویت گانه12های

)فی نمرهدرمرحلهپسازبحراندراولویتاول9مابی همدیگر(؛شاخ امدادونجاحبا

هاییادگیری،آمادگی،نمرهدراولویتدوم،شاخ 7وبازیابیباهایبازسازیبوده،شاخ 

ارزیابیمقدماتیوبسیجامکاناحوپاسخگوییسریعبا نمرهدراولویت5هشدارومصونیت،

نمرهدراولویتبعدیقراردارند.3هانیزباسومودیگرشاخ 



نهالگویچرخیمدیریتبحرانگا12هایدرشاخ GISنقش(14)اساانمودارشمارهبر

نمره،ارزیابیمقدماتیوبسیج246هشدارومصونیتباگردد:بندیمیبهشرحذیلاولویت

208نمره،امدادونجاحبا214نمره،آمادگیبا226گوییسریعنمره،پاسخ232امکاناحبا

142بینیبانمره،پیش166نمره،یادگیریبا176گیریبانمره،پیش180نمره،مهارسازیبا

نمره.100نمرهوبازسازیبا114نمره،بازیابیبا126نمره،عملیاحویژهبا
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 هاگیری و پیشنهادنتیجه

پیشگیریوبیانگرآناستکه1هایاخیرهایپیشآمدهدرسالتجاربتلخحاصلازبحران

براساااعاعاحصحی ومثررتصمیماحقبلازهرچیزمستلزماتخاذهایآیندهمهاربحران

استساختاریافته دستراسرعتبهکه سهولتدر با ای گیرندگانتصمیمو در گیرد. قرار

 تری بدیهیرابطه مطرح استای شودمیاصلیکه اعاعاح"که چه وترمطلوبهر بوده

تصمیماحموقعبه شود، تریمطلوبتهیه که شد خواهد ضایعهدرنتیجاتخاذ احخساراحو

فت.ناشیازبحرانکاهشخواهدیا

تواننددربرابرهمهنوعبحرانآمادگیداشتهباشند.باای حالبدیهیاستکهمدیراننمی

یكبخشجدانشدنیازمسئولیتمدیریتاستراتژیكخودرآنهابهمدیریتبحرانبهعنواناگ

باشند ابزارهایمناسبمثلمعتقد از GISاریمیتصمیهاتمسیسو نمایند، احتمالاستفاده

سازمان تااینکه شود بحران گرفتار میحدهایشان کاهش بحرانیزیادی شرایط در یابد.

 فرصت که زیرا است، مشکل مشخ بسیار و روش  راهکارهای به ،گیریتصمیمدستیابی

زکیفیت،محاس ومضاریکساناعوربهبررسیوتحلیلمسائلبسیارمحدودبودهوهمگان

 و نبوده آگاه عقیدههمباهمراهکارها از بخشی بحران مدیریت بنابرای  هایبرنامهنیستند.

فردیمنحصربهکهقبلازهرچیزنیازمنداعاعاحاستراتژیكوباشدمیمدیریتاستراتژیك

.شوندمیهیهوتولیدهایاعاعاتیمتنوعوکارآمدعمدتاًازقبلتکهتوسطسامانهباشدمی

هایصورحپذیرفتهوبرمبنایالگویچرخیمدیریتبحرانکهبهبررسیباتوجهبهتحلیل

اهمیت مرحلهمدیریتبحرانGISنقشو چهار میدر پردازدمشخ گردیدکههایآینده

نقش اهمیتو  GISبیشتری  است: مراحلذیل ترتیبدر به مدیریتبحران حی (1در

بحرا  (2ن؛  بحران؛ (3شروع بحران؛ به(4پیشاز بحران. پُررنگعبارحپساز تری دیگر

سامانه همچنی نقشاهمیتیمهایتصمیحضور و بوده حی بحران مرحله در درGISیار

باشد:مدیریتبحراندرقالبالگویچرخیدرهرمرحلهبهشرحجدولذیلمی
 های آینده از دیدگاه خبرگان در قالب الگوی چرخیاندر مدیریت بحر GIS( نقش 3جدول )

 بعد از بحران حین بحران شروع بحران پیش از بحران

 امدادونجاحهشدارومصونیتهشدارومصونیت آمادگی

 یادگیری
ارزیابیمقدماتیوبسیج

 منابع
ارزیابیمقدماتیوبسیج

 منابع
بازیابی

                                                           
زندران،لرستانوخوزستاناهایگلستان،ماستان1398.زلزلهسرپلذهابوسیلبهار1



1398بهار،12شماره،چهارمسالپژوهیدفاعی،آیندهمهفصلنا162



 بعد از بحران حین بحران شروع بحران پیش از بحران

 بازسازی سریعگوییپاسخ گوییسریعپاسخبینیپیش

 گوییسریعپاسخعملیاحویژه مهارسازیگیریپیش

آمادگیمهارسازیبینیپیشهشدارومصونیت

ارزیابیمقدماتیوبسیج

منابع
هشدارومصونیتآمادگیگیریپیش

امدادونجاحامدادونجاحمهارسازی
ارزیابیمقدماتیوبسیج

منابع

یادگیریریگیپیشآمادگیگوییسریعپاسخ

بینیپیشبازیابییادگیریامدادونجاح

گیریپیشبینیپیشعملیاحویژهعملیاحویژه

عملیاحویژهبازسازیبازیابیبازیابی

مهارسازییادگیریبازسازیبازسازی



گردد:بنابرای پیشنهادمی

 یارهایتصمیمدرزمانبحرانبااستفادهازسیستمGISجاهاییکهبایستی،بهمناعقو

.1هشدارهایالزمدادهشودای کارباسرعتانجامشود

  از استفاده وسعتبحرانبهGISاریمیتصمیهاستمیسبا شدحو ارزیابیمقدماتیاز

تصمیم اختیار در اعاعاح ای  و آید براعمل وگیران گیرد قرار بحران مدیریت ی

خواستهپاسخ مطالباحو گوییبه با مهارها و عملیاحویژه با و ازسرعتانجام سریع،

.2گسترشبحرانجلوگیریگردد

 سیستم از استفاده تصمیمبا پیشGISیارهای و برآورد خصوصوقوع، در الزم بینی

آنانبابسیج دراختیارمسئوالنقرارگیردولذا بهعملآیدواعاعاحالزمرا بحران،

امکاناح و تدابیریالزآمادگمنابع اتخاذ با یا و نماید مهیا را بحران با جهتمقابله م

 مدیریتیازوقوعبحرانجلوگیریویاشدحووسعتآنراکاهشدهند.

                                                           
هایگلستانومازندرانبهموقعراستانهایکشوررادربرگرفت،هشداردکهاکثراستان1398.درسیلفروردی ماه1

ریگردید،لیک دراستانخوزستانباهشدارهایبهموقع،خساراحاحتمالیکاهشچشمگیرییدادهنشدهوموجبغافلگ

داشت.

رغمارسالامکاناحبهمناعقدرگیردربحران،نشاندادکهعلی1398.شواهدموجوددربحرانسیلفروردی ماهسال2

گوییبهپاسخ.همچنی رسدهدستافرادواجدشرایطنمیبهایارسالیبهمناعقبحرانزدههدلیلضعفمدیریتیکمكب

 پذیرد.هایتعریفشدهباسهولتانجامنمیهاوانجامعملیاحویژهبهدلیلنداشت سیستممطالباحوخواسته
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 نجاحامداد الزمو ارربخشی از موقع، به و صحی  دقیق، اعاعاح از استفاده بدون

سامان از نجاحنیز و امداد برایانجام لذا نخواهدبود، تاGISهبرخوردار گردد استفاده

 امدادونجاحبابیشتری کاراییوارربخشیانجامشود.

 ازسیستمتصمیم بررسیتصمیماحاتخاذGISیاراستفاده امکانیادگیریازتجاربو ،

می تسهیل را سیسشده از استفاده با لذا جهتنماید، الزم اعاعاح موصوف، تم

هایمتولییازآنهابرایمدیرانومسئوالنحوزههاواستفادهآموزشسازیبحرانشبیه

مدیریتبحرانبهعملآید.
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