


مقایسه بحران های ) تعاریف مدیریت بحران

(طبیعی با بحران های غیر طبیعی  



:مقدمه  

طبیعی و )دفاع و داشتن آمادگي در برابر حوادث و باليا 

از ابتدا جزء الزمه هاي زندگي بشر بوده كه  (طبیعی غیر

به فراخور دوران تمدن بشري به روش هاي گوناگون بروز 

. نموده است   

پس از دوران يكجانشیني و ايجاد كالن شهرها روش هاي  

مقابله و نحوه مديريت آنها روش هاي پیچیده تري را 

. موجب گرديده است  



 تعاریف مدیرت بحران

:بحران  

به تغییرات زیاد در مدت کوتاه که جامعه توان تحمل آن را ندارد 

به عبارت دیگرٰ به شرایطی اطالق . گفته می شود( بحران)

می شود که حادثه ای طبیعی یا انسان ساخت رخ داده و اثرات 

آن در جامعه به حدی شدید باشد که الزم است با حسابگری  

.خاص و استثنایی به آن پاسخ داد  

: 1382تعریف بحران طبق مصوب هیئت دولت سال   

حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و 

انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید، مشقت و سختی را 

به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند و بر طرف 

.کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد  

 



 تعاریف مدیریت بحران

مجموعههه ای متشههکل از اختیههارات قههانونی،   (( مددریریت بحددران ))
تشکیالت سازمانی، تجهیزات و امکانات، سیستم ها و روش هها،  
طرح های مطالعاتی، برنامه های عملیاتی و نظام های ارتباطی و 
اطالعههاتی اسههت کههه بههه منظههور کسههب حههداکثر آمههادگی بههرای    
.مواجهه با شرایط بحرانی، طراحی و سازماندهی می شود  

:تعریف مریریت بحران در طرح امراد و نجات  

فرآیند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دسهتگاه ههای اجرایهی    
دولتههی و عمههومی اسههت کههه بهها مشههاهده، و تجزیههه و تحلیههل     
بحران ها، بهه وهورت یکرار،هه، جهامه و هماهنها بها اسهتفاده از        
ابزارهای موجود تالش می کنند از بحران پیشهگیری نماینهد یها در    
وورت بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی الزم، امداد رسهانی  

. سریه و بهبود اوضاع تا رسیدن به وضعیت عادی تالش نمایند  



 مریریت بحران جامع

عبارت است از اقدامات سیستمیک و مریریت جامع بحران 
:هدفمند که برای  

طبیعی، تکنولوژیک، جنگی و )اداره انواع مختلف تهدیدات   -
فرهنگی،  )، و با درنظر گرفتن همه ابعاد تهدیدات (تروریستی

در همه فازهای یک  ( اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی
پیشگیری، کاهش مخاطرات، آمادگی، مقابله، بازتوانی،  )بحران

فلسفه و )با توجه جدی به ،رخه حیاتی حاکمیت ( بازسازی
ایدئولوژی حاکم، دکترین و اوول، سیاست ها، آمایش سرزمین، 

و با هماهنگی کامل همه سازمان ها دخیل  ( راهبردها، پروژه ها
.انجام می شود  



 اهداف مدیریت بحران

به همین  . بررسی اهداف مدیریت بحران در حوادث، بسیار مهم و ضروری است

جهت مدیریت بحران در نظام امداد و نجات و ستاد حوادث و سوانح تعریف گردیده که  

مهم ترین هدف اولی مدیریت بحران توجه به پیشگیری، سرعت بخشی عملیات 

 امراد رسانی می باشد.

:اهداف فرعی مدیریت بحران  

کاهش پتانسیل خطر. 1  

اعمال اقدامات فوری و در خور به هنگام ضرورت. 2   

دست یابی سریه و عملی، جبران وضه موجود و بازگشت به وضعیت اولیه. 3    

افزایش آگاهی های عمومی با آموزش و ارتقاء فرهنا ایمنی در جامعه. 4   

آماده کردن افکار عمومی با آموزش برای پذیرش و حل مشکالت. 5  

جذب کمک های مردمی در سطح ملی و بین المللی. 6   

تشویق و حمایت کسانی است که در جهت حل مسائل در بحران تالش می کنند. 7  
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آیا امکان پذیر  - - -کاهش وقوع حوادث طبیعی 
 است ؟

چگونه ؟ - - - - - - - - - -كاهش آسیب پذیری   
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مخاطرات طبیعی شامل حوادثی در طبیعت است که به طور غیرمنتظره 
از مخاطرات . رخ می دهد و مضرات و استفاده هایی برای انسان دارد

اشاره ... طبیعی می توان به زلزله، آتشفشان، سیل، بهمن، گردباد و
. کرد  

به وجود می آید ( دخالت در طبیعت)مخاطرات گاه به وسیله ی انسان این 
و گاه توسط خود زمین به خاطر بازیابی برخی منابع از دست رفته 

. صورت می گیرد  

دلیل این امر وقوع . برخی از بالیا درجوامع از اهمیت کمتری برخوردارند 
وتكرار اندك آنها و دیگری داشتن منابع و امكانات الزم جهت مقابله 

وعدم نیاز به کمك های خارجی می باشد ؛ درعوض ، برخی از انواع 
 مخاطرات توجه ویژه مجامع بین المللی را به خود معطوف می کنند 



بال در کشور ایران رخ می دهد و با وجود 31بالی طبیعی 41از 

در دو سال . پیشرفت علم حوادث نیز بیشتر شده است

گذشته بالیای دیگری به این کلكسیون افزوده شده، که 

کشور ایران در آسیا . طوفان های حاره ای از آن جمله است

ششمین کشور حادثه خیز و در کل دنیا دهمین کشور 

 حادثه خیز است 

 

 



براساس آمار مرکز بررسی بالیای طبیعی جهان در سال 
ضایعات اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی طی دهه اخیر  ۲۰۰۲

به طوری که متوسط خسارات . رشد نامناسبی داشته است
: به شرح زیر است ۹۰اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی در دهه 

بیلیون دالر در سال  4/13۸؛ 1۹۶۰بیلیون دالر در سال  ۵/۷۵
بیلیون   ۹/۶۵۹و  1۹۸۰در سال  -بیلیون دالر ۹/۲13؛ 1۹۷۰

.میالدی 1۹۹۰دالر در سال   
بر همین اساس میزان خسارت اقتصادی ناشی از بالیای 

درصد نسبت به  3/۷، (1۹۹۲-۲۰۰۲)طبیعی در طی سال های
افزایش یافته است که دو سوم از این میزان  1۹۶۰سال 

خسارت در کشورهای پرجمعیت نظیر کشورهای آسیایی 
. بروز کرده است  



 سه سطح بحران ها و حوادث

 حادثه
 سانحه

 فاجعه

















انفجار چاه نفت 
خلیج مكزیك که   در

  1۷باعث کشته شدن 
کارگر شد همچنین این  
انفجار سبب نشت نفت 
به خلیج مكزیك شده 

و فاجعه ای زیست 
محیطی را در آنجا رقم  

 زد



 

 فاجعه سانحه حادثه
آشفتگی در یک گروه 

از قربانیان   خاص و کو،ک
 و وابستگان

در فعالیت  آشفتگی
های یک عده در محدوده 

 یا محل

آشفتگی تقریبًا کامل و 
گسترده در تمام فرآیند 

 های اجتماعی

بدون هیچ نوع آشفتگی 
 در جامعه بزرگتر

آشفتگی در تعداد کمی 
 از انسان ها  

گسترده در  تخریب
کارکرد و زیر بناهای 

 اجتماعی

 بدون هیچ نوع آشفتگی
 در زیربناها

یک فاوله زمانی بین 
و برطرف  وقوع حادثه

 کردن حالت

اثرات نامطلوب بر 
اجتماعی،  سیستم

زندگی، بیولوژیکی و 
 غیره

  حادثه اتومبیل،
 خودکشی

تصادف قطار، آتش 
 سوزی مهیب

 ، سیل، طوفانزلزله



مشخصات پایه هر حادثه غیرمترقبه و اقدامات مقابله     
: مناسب به صورت زیر طبقه بندی می شود   

 

 علل وقوع •

 مشخصات کلی •
 قابلیت پیش بینی •

 عوامل مرتبط با آسیب پذیری •

 اثرات سوء معمولی •
 اقدامات محتمل کاهش خطر پذیری•

 اقدامات ویژه آمادگی •
 نیازهای معمولی پس از وقوع حادثه •

 ابزارهای ارزیابی آسیب •



     

   
...زلزله ، سیل ، طوفانهای حاره ای ، آتش فشان ، تسونامی ، رانش زمین ،   

     :  
. خشكسالی ، قحطی ، تخریب محیط زیست ، جنگل زدایی  ، آفات نباتات   

    
.تصادفات ، آالینده ها ، آتش سوزی ، انفجار    

    
از راه ) بیماری های منتقله ازطریق آب وغذا ، بیماریهای منتقله فرد به فرد 

. حشرات وعوارض زخم ها ( تماس مستقیم یا تنفس   

    
. ..و تهاجمات ، تروریسم ،   



 انواع رویدادها از نظر منشا وقوع



 چرخه مدیریت جامع بحران 



 تشابهات بحران های طبیعی 
:غیر طبیعی با بحران های   

فوت ، آسیب دیدگی ، خسارت و از دست دادن •
 دارایی ها 

 خسارت اقتصادی در سطح ملی •
 آثار ثانویه روانی و اجتماعی•
 خسارت و نابودی مواد و محصوالت غذایی•
 قطع جریان تولید ، قطع روند عادی زندگی مردم•
 قطع روند عادی ارائه خدمات ضروری •
 نابودی وضعیت معیشتی •
خسارت دیدن تاسیسات زیربنایی و سیستم های •

 دولتی 



:تفاوت های بحران های طبیعی با بحران های غیر طبیعی  

طبیعی  بحران های بحران های غیر طبیعی  

ها بر اثر شدت   آسیب پذیری بیشتر به زیر ساخت
 تهاجم

  آسیب پذیری به همه بخش ها بر اثر شدت
 حادثه

حضور استان های معین در شرایط بحران  امکان کم حضور استان های معین در امکان استمرار و  
 شرایط بحران 

دیدگی و خسارت و ازدست دادن  فوت ، آسیب
 دارایی ها بیشتر بصورت دفاعی و اختصاصی

(محلی،استانی و ملی )خسارت اقتصادی در سطح-  
آثار ثانویه روانی و اجتماعی ملی -  

خسارت و نابودی مواد و محصوالت در سطح استانی  -
 و ملی 

دیدگی و خسارت و ازدست دادن  فوت ، آسیب
 دارایی ها بصورت عمومی

(محلی،استانی)خسارت اقتصادی در سطح-  
آثار ثانویه روانی و اجتماعی محلی و استانی -  
خسارت و نابودی مواد و محصوالت در سطح  -

 محلی 
قطع جریان تولید و روند عادی زندگی مردم در سطح  

 استانی و ملی 
 قطع روند عادی ارائه خدمات استانی و ملی 

قطع جریان تولید و روند عادی زندگی مردم در  
 سطح محلی

 قطع روند عادی ارائه خدمات در سطح محلی

 امکان کمک های بشر دوستانه بسیار زیاد است  امکان کمک های بشر دوستانه بسیار کم است 



 اشتراکات و افتراقات برخی از وظایف این دو حوزه 

؟....... دستگاه مسئول  6مدل    

 بهمن ، سیل ، زلزله •
 خشکسالی •
 آتش سوزی•
 طوفان شن •
 آتش فشان •
 گرما •
 سرمای شدید•
 سونامی •
 رانش زمین •
 ....و •

عملیات •
 روانی

 شورش و اغتشاش•
 جنگ نرم •

 تهاجم به زیر ساختها •
 گروگانگیری•
 جنگ سخت•
 جنگ سایبر •

 ...و •
 
 

 

 تهدید بیولوژیکی•
 قطع جریان برق،آب، گاز•
 فجایع اقتصادی•
 درگیری های قومی •
 آزاد شدن مواد سمی •
 ...و •

 عامل بایستی گفته شود نه •

 مدیریت بحران های غیر طبیعی مدیریت بحران های طبیعی




