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چكيده
زمينه و هدف: جامعه بشرى در طول تاريخ همواره با انواع بالياى طبيعى و غيرطبيعى دست به گريبان بوده است به طورى كه هر سال، 200 ميليون انسان درگير اين 
حوادث غيرمترقبه مى شوند.كشور ايران نيز جزء ده كشور بالخيز دنيا بوده و بعد از هند، بنگالدش و چين مقام چهارم را  در آسيا دارد. بحران هاى فراگيرملى به علت 
گستردگى حادثه، جمعيت بزرگ تحت تاثير و محدوديت درظرفيت پاسخ دهى ارگان هاى مسئول، در مدت زمان كوتاهى موجب ايجاد حجم بااليى از تقاضاهاى امدادى، 
بهداشتى و درمانى مى شوند ومديريت آنها نيازمند استفاده هماهنگ و به جا از تمام منابع مادى وانسانى كشورى است. ازاين جهت، شناسايى نقاط قوت وقابل بهبود در 
مديريت بحران هاى حادث شده، براساس مدل هاى علمى مطرح جهانى و استفاده ازآنها درارتقاى كيفى مديريت بحران هاى آتى مى تواند بسيار موثر ومفيد واقع شود.

روش: باتوجه به اهداف مورد نظر در واكاوى مديريت بحران، پژوهش كاربردى است. ازطرفى براساس ماهيت وروش انجام درزمره پژوهش هاى توصيفى-تحليلى 
قرار مى گيرد. دراين پژوهش، مديريت هاى بحران درايران (بطور موردى سيل لرستان، مازندران و زلزله كرمانشاه) با استفاده از مدل6 مرحله اى ليتل جان و با بررسى 
ميدانى، مستندات، گفتگو با مديران عالى سازمان هاى دولتى مرتبط با بحران ها (فرماندارى، بخشدارى، شهردارى، ادارات برق، آب، گاز، مخابرات، هالل احمر، اورژانس، 

آتش نشانى و....) وپرسشنامه تدوين شده با شاخص9 بعنوان حداكثر امتياز و 1 بعنوان حداقل امتياز، ارزيابى گرديده است.
يافته ها: براساس ارزيابى انجام شده طبق مدل ليتل جان و با طراحى سناريوى پاسخ به موقعيت بحرانى بيشترين(4/7) و تهيه و تدوين برنامه اقتضايى كمترين(2/9) 
امتياز را در مديريت بحران ايران نشان داده اند. ارزيابى كلى از مديريت بحران، ميانگين كمتر از متوسط(4/6) را نشان مى دهد. وجود سامانه براى ارسال و توزيع 
مناسب اقالم مورد نياز(2)، اطالع رسانى سيستمى به افراد و مديران عضو مديريت بحران (1/8) بعنوان ضعيف ترين بخش هاى مديريت بحران و برقرارى سريع 

خدمات آب، برق، گاز و همچنين توزيع سريع اقالم مورد نياز بهترين بخش هاى مديريت بحران (امتياز 6/4 ) اعالم شده اند.
نتيجه گيرى: با وجود تالش هاى زياد صورت گرفته در بهبود و ارتقاى سطح كيفى خدمات مديريت بحران و با توجه به احتمال باالى وقوع بحران هاى طبيعى در ايران، 
توجه ويژه به اين حوزه ضرورت دارد. ارتقاى معيارهايى چون وجود سامانه وسيستم براى ثبت اطالعات مكانها و افراد و اطالع رسانى فورى به نفرات عضو تيم هاى 

مديريت بحران مى تواند نتايج مفيد و مؤثرى درمديريت بحران هاى آتى ايجاد نمايد.
كليدواژه ها: ايران، بحران، مدل ليتل جان، مديريت بحران
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Abstract
Background and Objectives: Human society has historically been faced by a variety of natural and unnatural disasters, so, every year, 200 mil-
lion people affected by the disasters. Iran is among the ten high risk countries in the world, with India, Bangladesh and China fourth behind in 
Asia. The global crisis, due to the magnitude of the accident, the numerous affected populations, and the limited capacity to respond of the 
authorities in a short time, caused high demands of relief, health and medical needs, so the management requires coordinated and proper 
use of all national material and human resources. In this regard, identifying the strengths and improvements in crisis managements, based on 
world-class scientific models and using them in order to improve the next crisis management quality may be very effective.
Method: This is an applied study according to the objectives of crisis management research; on the other hand, this is a descriptive-analytic re-
search based on quality and method. Crisis management in Iran (case study, floods in Luristan and Mazandaran, and Kermanshah earthquake) 
considered by using Little John six step model and field survey, documentation, discussion with senior executives of government agencies 
related to crises (governorship, county offices, municipality, electricity, water, gas, telecommunications, Red Crescent, emergency, fire depart-
ments, etc.) and a questionnaire in which numbers 9 and 1 scored as maximum and minimum, respectively.
Results: According to the evaluation by Little John model, designing the crisis response (4.7) and necessity planning (2.9) showed highest and 
lowest scores in Iranian crisis management, respectively. The whole crisis management assessment shows the average less than medium (4.6). 
a system for sending and distributing the required items (2), information system to individuals and managers of crisis management depart-
ment (1.8) are as the weakest parts of crisis management and the rapid establishment of water and gas services as well as the rapid distribu-
tion of required items are as the best crisis management sectors (6.6).
Conclusion: Even though the great efforts made to improve the quality of crisis management services, and high probability of natural disasters 
in Iran, special consideration in this field is necessary. Improving some standards such as a system to register the information of places and 
people as well as rapid informing to crisis management members, may have effective results in future crisis managements.
Keywords: Iran, crisis, Little John model, crisis management
Citation (APA 6th ed.): Doroudi H,Sepehrifar H.  (2020, Winter). Assessing Crisis Management in Iran Based on Little John Model (A Case 
Study of the Flood of 2019 in Lorestan, Mazandaran, and Kermanshah Earthquake in 2017). Disaster Prevention and Management Knowledge 
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مقدمه
 بحران را معادل واژه انگليسى crisis ميدانند كه ريشه يونانى آن 
از  بيش  بحران  واژه  است.  بيمارى  در  عطف  نقطه  معنى  به   krisis

پنج قرن پيش مطرح شد و اولين ساختار رسمى مقابله با بحران در 
جهان به قرن هفدهم بر مى گردد. يكى از اولين اقدامات عملى براى 
مقابله بافاجعه، اطفاى آتش سوزى بزرگ لندن در سال 1666 ميالدى 
مى باشد. در حدود يك قرن بعد از آتش سوزى بزرگ لندن، درسال 
1752، بنجامين فرانكلين اولين شركت بيمه آتش سوزى موفق را 
درآمريكا تاسيس كرد. عبارت امروزى مديريت بحران براى اولين بار 
توسط مك فامارو با توجه به امكان درگيرى موشكى آمريكا و كوبا 
اولين  طبيعى  بالياى  در  بحران  مديريت  موضوع  با  و  گرديد  عنوان 
آمريكا  در  زلزله  جهانى  كنفرانس  هشتمين  در   1989 سال  در  بار 
توسط دكتر فرانس پريس مطرح شد. در كشور ما ايران، در تاريخ 
1348/3/17 قانون پيشگيرى و مبارزه با خطرات سيل به تصويب 
بحران  مديريت  قانون   1386 سال  در  آن  از  بعد  و  رسيد  مجلس 

كشور به تصويب مجلس رسيد(جبارى واميرخانى،1388: 52).
سازمان  اعضاى  توسط  يافته  نظام  تالش  بحران،  مديريت 
يا  ازبحران ها  پيشگيرى  درجهت  آن  از  خارج  ذينفعان  همراه  به 
مديريت اثر بخش آن در زمان وقوع مى باشد. مديريت بحران قبل، 
هر  در  كه  است  مواجه  شرايطى  و  عوامل  با  بحران  از  پس  و  حين 
مرحله راهكارهاى مرتبط با خود را مى طلبد. براى بهبود و ارتقاى 
از  آگاهى  به  نياز  بحران،  مديريت  با  دخيل  عوامل  توانمندى هاى 
وضعيت اين عوامل دربخش هاى مختلف است. پژوهش حاضر به 
دنبال پاسخ به اين سوال است كه مديريت بحران را از منظر مدل 
ليتل جان در بحران هاى اتفاق افتاده ايران مورد واكاوى قرار دهد 
و مشخص گردد در ايران در چه زمينه هايى مناسب عمل مى شود و 
در  چه زمينه هايى نياز به بهبود وتقويت عملكرد مى باشد؟ همچنين 
نقش  و  گذار  اثر  بحران ها  مديريت  در  كه  عواملى  ديگر  وضعيت 
مطلوبيت  ميزان  و  نموده  مشخص  بررسى  اين  در  را  هستند  آفرين 

آنها ازديدگاه جامعه مردم ايران را بسنجد. 
در موضوع مديريت بحران، عوامل اثر گذار، شرايط، محيط ها، 
محدوده هاى متفاوت و. كتابها، نوشته ها، پژوهش هاى بسيارى از 

گذشته هاى دور تا زمان حال نگارش يافته و به انجام رسيده است.

يك  سازمان،  يك  كوچك  بخش هاى  در  بحران ها  مديريت 
شهر، استان، كشور تا سطح بين المللى مطرح شده و براى هركدام 
بحران  مديريت  است.  گرديده  ارائه  وديدگاههايى  ها،روش ها  مدل 
بحران هاى  اقتصادى،  ارتباطات  كشورها،  بين  روابط  سازمانى، 
اى،  رسانه  بحران  اى،  هسته  بحران  شهرى،  بحران هاى  طبيعى، 
بحران هاى زيست محيطى، بحران سياسى، ميراث فرهنگى، بحران 
حوزه  در  كه  هستند  متعددى  مقوله هاى  و.  آب   بحران  اجتماعى، 
مديريت بحران طرح شده و متفكران و انديشمندان در كشورها و 
جوامع مختلف در مورد آنها انديشيده و بررسى كرده اند و در هر 

بخش نتايج فراوانى ارائه شده است.
و  است  كشورها  در  پرتكرار  مقوله هاى  از  طبيعى  بحران هاى 
و  هستند  خيز  حادثه  كشورهاى  جزو  كه  ايران  مانند  كشورهايى 
درحوزه  مى افتد،  اتفاق  كشورها  دراين  بسيارى  طبيعى  بالياى 
هستند.  بااليى  توانمندسازى  نيازمند  طبيعى  بحران هاى  مديريت 
براى رسيدن به توانمندى باال در مديريت بحران، شناخت مديريت 
بحران بطور جامع با عوامل وشرايط اثرگذارآن بسيار قابل استفاده 

در بحران ها خواهد بود.
بصورت  بحران  مديريت  حوزه  در  كه  هايى  نوشته  از  يكى 
مديريت  كتاب  است،  پرداخته  آن  مبانى  به  و  شده  نوشته  جامع 
توسط  كه  است  محلى  دولت هاى  عملى  راهنماى  و  بحران؛اصول 
توماس اى.درابك وجرالد جى.هواتمر نوشته شده و درسال 1383 
از طرف مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران ترجمه گرديده 

است.
در پژوهشى كه توسط سيد محمد حسين كمانى با عنوان ارائه 
سال 1388  در  و  ايران  در  طبيعى)  (بالياى  بحران  مديريت  مدل 
انجام شده است، به مدلى با هفت مفهوم اشاره مى نمايد. بهره گيرى 
از رويكرد سيستمى، وجود شبكه اى براى تسهيل ارتباطات و اتخاذ 
رويكردهاى چندگانه و توجه به شرايط محيطى بعنوان مفهوم اول 
مفهوم اين  كنشى، دومين  رويكرد پيش  مطرح مى گردد.  اين مدل 
مدل است و مديريت بحران را از رويكرد واكنشى به پيش كنشى 
مفهومى  باليا،  مديريت  ملى  سامانه  يا  مركزى  هسته  مى خواند.  فرا 
بنام جامعه محورى بر تاب اورى، مشاركت محورى، خود امدادى و 
شناخت گسترى مفاهيم بعدى اين مدل بيان مى شوند. مفهوم پنجم، 
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مدل قانون محورى و پاسخگويى است. مديريت دانش و تاكيد بر 
عناصرى چون تجربه، دانش و تحصيالت مفهوم بعدى مدل مى باشد 
و در انتها مفهوم هفتم بركشف آينده از راهكارهايى چون شناسايى 
بالياى آينده، چالش هاى پيش رو، رهبرى آينده و بهره گيرى به روز 

از فن آورى اطالعات تاكيد دارد.

روش   
حوادث  در  بحران  مديريت  واكاوى  در  نظر  مورد  اهداف  به  توجه  با 
اتفاق افتاده كشور و بررسى جنبه هاى مختلف آن، پژوهش كاربردى 
است و از نتايج آن در بهبود مديريت بحران و ارتقاى سطح كيفى 
براساس  ازطرفى  نمود.  استفاده  مى توان  آتى  بحران هاى  مديريت 
ماهيت و روش انجام كه به بررسى وضعيت و شرايط و ابعاد متفاوت 
توصيفى_تحليلى  پژوهش هاى  زمره  در  ميپردازد،  بحران  مديريت 

قرار مى گيرد.
گردآورى اطالعات

ها،  نامه  پايان  ازكتابها،  مختلف  مراجع  و  منابع  اسنادى:  مطالعات 
در  موجود  و  شده  منتشر  مستندات  و  آمارى  مجموعه هاى  مقاالت، 
استفاده  مورد  پژوهش  اين  در  موضوع  با  مرتبط  ادارات  و  سازمانها 

قرارگرفته اند. 
فروردين  سيل  حادثه  از  پس  و  پژوهش  اين  در  ميدانى:  مطالعات 
با  مرتبط  واحدهاى  عملكرد  نحوه  ايران،  استان  چند  در   98 سال 
مديريت بحران درحدود 4ماه پس از بحران حادث شده، با بررسى هاى 
ميدانى، شرايط باقيمانده از عملكردها، گفتگو با مديران مرتبط با 
همچنين   و  سيل   بحران  با  درگير  مردم  و  بحران  مديريت  حوزه 
بررسى اين موارد در خصوص زلزله كرمانشاه پس از گذشت حدود 2 

سال استفاده شده است.
پرسشنامه: در جهت ارزيابى مدل ليتل جان و معيارهاى اين مدل، 
پرسشنامه اى آماده گرديد. اين پرسشنامه با بررسى و اصالح در چند 
مرحله با همفكرى اساتيد و مسئولين مرتبط با حوزه مديريت بحران 
نهايى شد و در بررسى پايايى پرسشنامه از آلفاى كرونباخ استفاده 
گرديد كه عدد 84/ 0 نمايانگر وضعيت مناسب پايايى پرسشنامه 

است.
افراد  بين  مورد  تعداد 420  در  و  سوال   30 با  پرسشنامه  اين 

مرتبط با حوزه مديريت بحران و افراد درگير در بحران هاى لرستان، 
مازندران و كرمانشاه و همچنين استانهاى خراسان، سمنان و البرز 
حداكثر  براى   9 شاخص  با  سوال  هر  در  پرسشنامه  گرديد.  توزيع 

امتياز و 1 براى كمترين امتياز مشخص شده است. 
جامعه آمارى

در اين پژوهش، جامعه آمارى مردم كشور ايران مورد نظر مى باشند 
و  شهرها  كرمانشاه،  مازندران،  لرستان،  استانهاى  از  آمارى  نمونه  و 
در  سال 96  زلزله  و  فروردين 98   سيل  بحران  با  درگير  روستاهاى 
بصورت  سمنان،  و  خراسان  البرز،  استانهاى  همچنين  و  استانها  اين 
تصادفى از ادارات خدمات رسان در بحران ها و از بين مردم ساكن در 
اين استانها (عمدتًا مناطق دچار بحران هاى اخير) انتخاب گرديده اند.

تجزيه وتحليل 
جهت تحليل موضوع ضمن واكاوى و استفاده از منابع و مستندات 
مشاهده  و  ميدانى  بررسى  گرفته،  صورت  مصاحبه هاى  موجود، 
افزار  نرم  و  مديريت  حوزه  در  متداول  آمارى  روش هاى  از  واقعيات، 

SPSS  و روشهاى آمار توصيفى استفاده گرديده است.

يافته ها
مديريت بحران عبارت است از مجموعه فعاليت هاى اجرايى و تصميم 
گيرى هاى مديريتى و سياسى وابسته به مراحل مختلف و همه سطوح 
از  جلوگيرى  خسارات،  و  ضايعات  كاهش  نجات،  درجهت  بحران، 
وقفه زندگى، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات، حفظ محيط زيست 
بحران  مديريت  واقع  در  ها.  خرابى  بازسازى  و  ترميم  سرانجام  و 
مجموعه اى از چاره جويى ها و تصميماتى است كه در مقابله با بحران 
انجام مى گيرد و هدف آن كاهش روند بحران، كنترل بحران و كاهش 

و رفع بحران است(خليلى عراقى و يقين لو، 1383).
زيربرشمرد  شرح  رابه  بحران  مديريت  ويژگى هاى  مى توان 

(محمدپور و همكاران، 1394)
و  بحران  با  مقابله  آمادگى،  امور  در  مردم  داوطلبانه  مشاركت   -1
امدادرسانى، كاهش اثرات بالياى طبيعى و بحران، بازسازى و 

عادى سازى را تشويق و ترغيب مى كند.
2- به نياز آسيب ديدگان واقف مى شود.

3-سازمانى ساده و شمار اندكى كارمند ستادى دارد.
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4-جان انسان ها را نجات مى دهد.
5- در راستاى كاهش خسارت به اموال، دارايى ها و محيط زيست 

عمل مى كند.
تقسيم  كلى  مرحله  چهار  به  بحران  يكپارچه  مديريت  چرخه 

گرديده است كه عبارتنداز: (عليپور و بادمروا، 1394: 21)
1-پيشگيرى و كاهش اثرات

2-آمادگى
3-پاسخ و واكنش در برابر بحران

4-بازگشت به وضعيت قبل از سانحه 
مدل هاى مديريت بحران

انديشمندان حوزه مديريت بحران، مدل ها و الگوهاى مختلفى را ارائه 
و تبيين نموده اند. هدف در تمامى اين الگوها، دستيابى به مديريت 
با  مدل ها  از  كدام  هر  و  مى باشد  بحران ها  در  فراگير  و  مطلوب 
شيوه اى به اين ارتباط پرداخته است. براى موضوعات خاص، شرايط 
متفاوت و جوامع مختلف، تدوين الگويى مناسب و متناسب با آن 
ارائه  مدل هاى  از  تعدادى  باشد.  بخش  اثر  بسيار  مى تواند  شرايط 
شده در مديريت بحران، مدل جامع مديريت بحران (الگوى چرخشى 
مدل  بحران،  مديريت  بخشى  دو  مدل  ملل،  سازمان  مدل  كامل)، 

تشديد بحران و مدل فروكش بحران مى باشند.
 :(Little John)مدل ليتل جان 

مدل شش مرحله اى ليتل جان چارچوبى است كه رهنمودهاى اساسى 
مديريت بحران را ارائه مى دهد. برطبق نظريه ليتل جان، اولين مرحله 
بحران  مديريت  سازمانى  ساختار  طراحى  سازمانى،  بحران  مديريت 
است. به دنبال اين مرحله، انتخاب تيم فرا مى رسد.پس از انتخاب 
تيم از طريق آموزش و شبيه سازى موارد  تيم، سازماندهى  اعضاى 
بحران زا صورت مى پذيرد. مرحله بعدى، طراحى و اجراى رسيدگى 
به موقعيت بحرانى است. پس از بررسى كامل موارد بالقوه بحران 
زا، برنامه اقتضايى بايد تنظيم و آماده گردد. مرحله نهايى اين مدل، 
مديريت واقعى بحران از طريق به كارگيرى محتواى برنامه اقتضايى 

است(بابايى اهرى،1383: 120).
به عقيده ليتل جان اولين گام مديريت بحران، طراحى ساختار 
سازمانى مديريت بحران است و پايه ريزى مديريت بحران براين 
مبنا شكل مى گيرد. در صورتى كه طراحى ساختار سازمانى مناسبى 

چارچوب  با  بعدى  مراحل  در  بحران  مديريت  باشد،  شده  انجام 
انتخابى  افراد  تناسب  و  تيم  انتخاب  داشت.  خواهد  تداوم  بهترى 
تيم در مديريت بحران مربوطه، بسيار موثر واقع مى شود. از طرفى 
با  مقابله  براى  تيم  سازى  آماده  و  كافى  آموزش  و  تيم  سازماندهى 
بحران، نياز ضرورى مديريت بحران ها است. سازماندهى و آموزش 
تيم هاى انتخابى در بحران هاى مختلف از طريق تدارك مانورهاى 
شبيه سازى شده تمرين مى گردد. در راستاى نزديك سازى شرايط 
و  تدوين  مشخصى  سناريوهاى  بحران،  موقعيت  با  تيم ها  آموزش 
الزم  آمادگى  به  رسيدن  و  تمرين  با  تيم ها  مى شود.  ارائه  تيم ها  به 
مختلف  اتفاقات  براى  شده،  طرح  سناريوهاى  مختلف  مراحل  در 
در  تا  مى گذرانند  تعدد  به  را  شده  ديده  راهكارهاى  ها،  بحران  در 
الزم  اقدامات  تمرينى،  سناريوهاى  اساس  بر  بحران  وقوع  هنگام 
را با فوريت عملياتى، پياده سازى نمايند. اين سناريوها با تدوين 
اين  بكارگيرى  و  بحرانى  مختلف  شرايط  با  متناسب  برنامه هاى 
برنامه ها در زمان حادث شدن بحران هاى مشابه با آنچه تدوين شده، 

به مديريت مطلوب بحران منجر مى گردد.
مدل  وپيرسون،  ميتراف  مرحله اى  پنج  مدل  اى،  چهاراليه  مدل 
مديريت  مدل  كانگى،  مك  مدل  بحران،  مكعب  مدل هاى  لچات، 
در  شناور  مديريت  سيستم  مدل  اريكسون،  مدل  بحران،  جامع 
مديريت بحران و مدل ترانس تئوريكى  از ديگر مدل هايى هستند 

كه در مديريت بحران طرح و ارئه شده اند.
نرم افزارهاى مديريت بحران

در جهت سرعت و نظم دادن به هماهنگى و تصميم ها در مديريت 
افزار  نرم  است.  شده  گرفته  بكار  مختلفى  افزارهاى  نرم  بحران، 
مديريت  براى  سريالنكا(2004م)  سونامى  در  بار  اولين   SAHANA

اطالعات در آن حادثه توسعه يافت. به دليل كاربردى بودن و پس از 
پيوستن ساير مجامع و سازمان ها ازكشورهاى مختلف دنيا و كامل 
براى  رايگان  افزار  نرم  يك  عنوان  به  امروزه  افزار،  نرم  اين  شدن  تر 
مديريت بحران در سطح جهان ارائه شده است. مهمترين مواردى كه 

در اين نرم افزار سيستم اطالعاتى مى توان يافت مربوط است به:
مديريت مفقودين، مجروحين و آسيب ديدگان، افراد داوطلب، 

اسكان هاى موقت، كمك هاى مردمى و...
نرم افزار E-Team در سال 1998 ارائه گرديد. اين نرم افزار 
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اكنون توسط برخى سازمان هاى دولتى، خصوصى و غير دولتى در 
بخش هاى مختلف مورد استفاده قرارمى گيرد. ساختار نرم افزار بر 
مديريت  امكان  و  است  بحران  مديريت  چهارگانه  فازهاى  مبناى 
آمادگى،  برنامه  مى نمايد.  فراهم  را  فازها  كليه  ريزى  برنامه  و 
پيشگيرى، تنظيم اطالعات وتمرين و آزمايش برنامه هاى تهيه شده 
خسارت  ارزيابى  كليدى،  اطالعات  آورى  جمع  ازبحران،  قبل  در 
و  رسانى  اطالع  بحران،  به  واكنش  ظرفيت هاى  شناسايى  وتلفات، 
از  پس  و  بحران  هنگام  در  نياز  مورد  انسانى  نيروهاى  فراخوانى 
از  اوليه  حالت  به  بازگشت  و  بازسازى  فرايندهاى  كليه  نيز  بحران 
جمله مديريت ارزيابى و پرداخت خسارت، مديريت افراد داوطلب، 

پيگيرى كمك هاى نقدى هديه شده را در برمى گيرد.
نرم افزار CAMEO نيز براى بخش صنعت طراحى شده و مورد 
از  خاصى  نوع  براى   OILMAP افزار  نرم  و  مى گيرد  قرار  استفاده 

بحران هاى صنعتى كاربرد دارد.(حسينى وجدى،1387: 147)
بحران هاى طبيعى درايران

طبق بررسى هاى انجام شده، ايران جزء 10 كشور بحران خيز جهان 
است و از نظر آمار وقوع حوادث طبيعى در مقام ششم جهانى قرار 
گرفته است. بر اين اساس 90٪ جمعيت كشور در معرض خطرات 
ناشى از سيل و زلزله قرار دارند. بالياى طبيعى تنها در طى هفت 
سال گذشته بيش از هزار و يكصد و پنجاه ميليارد ريال خسارت به 
كشور وارد نموده است(ازسرى متون تخصصى ويژه شهرداران مديريت 
بحران شهرى،1385: 37). طبق گفته رئيس سازمان فضايى ايران، 
امروزه در حوزه بالياى طبيعى و در زمينه ريسك وقوع، ايران رتبه 
يكم  زلزله  حوزه  در  كشور  رتبه  كه  اين  ضمن  دارد،  دنيا  در  را   11
جهان است. در سال 2017، ايران و فيليپين با 7 زلزله مهم، در صدر 

كشورهاى زلزله خيز بودند.
مى دهد  نشان  كشور  زلزله نگارى  سازمان  در  موجود  آمارهاى 
از  بيشتر  قدرت  با  زلزله   21 تاكنون،  شمسى   1300 سال  از  كه 
لرزه ها  اين  انسانى  تلفات  است.  افتاده  اتفاق  ايران  در  ريشتر   6
و  داده  قرار  خود  مستقيم  تاثير  تحت  را  نفر  ميليون  يك  از  بيش 
ميلياردها دالر ضرر مالى به كشور وارد كرده است. پر تلفات ترين 
زلزله اخير، زلزله شهر بم در دى ماه 1382 بود كه جان حدود 50 
هزار نفر (آمارها بين 35 هزار تا 70 هزار نفر است) را گرفت و 

صدها هزار نفر را زخمى و بى خانمان كرد. عمليات امداد و نجات و 
كمك رسانى به مردم بم پس از زلزله بيش از يك ماه طول كشيد. 

ارزيابى مديريت بحران درايران
-  در ايران ساختار مديريت بحران با ايجاد سازمان مديريت بحران 
 1387 درخرداد  مى نمايد،  فعاليت  كشور  وزير  نظر  زير  كه  كشور 
شكل گرفت و شروع به فعاليت نمود. در اين سازمان 14 كار گروه 
و  حمل  درمان،  و  بهداشت  اطالعات،  فناورى  و  ارتباطات  جمله:  از 
و  امنيت  بازتوانى،  و  بازسازى  و  بيمه  نهاد،  مردم  تشكل هاى  نقل، 
انتظامات، امور سيل و مخاطرات دريايى و برق و آب و فاضالب، 
وظيفه  ديگر  تعدادى  و  مسكن  تامين  نفتى،  مواد  و  سوخت  تامين 
مديريت بحران هاى كشور را عهده دار هستند. در هراستان، استاندار 
استان  بحران  مديريت  مديركل  و  بحران  مديريت  فرمانده  عنوان  به 
زير نظر استاندار، مسئول اين حوزه مى باشند. شهردار مركز استان، 
كل  مديران  درمان،  و  بهداشت  احمر،  هالل  سيما،  و  صدا  رييس 
با  مرتبط  ادارات  و  مخابرات  گاز،  برق،  آب،  رسان  خدمات  ادارات 
حوزه مديريت بحران از جمله پليس راه، سپاه و بسيج، اطالعات، راه 
و شهرسازى اعضاى مديريت بحران استان هستند و در شهرستان ها 
مديريت  گروه  كار  استانى،  متناظر  اعضاى  و  فرماندار  مديريت  با 
بحران شكل مى گيرد. كار گروه ها كامل براى ارائه خدمات مديريت 
بحران سازمان يافته  است، چه از بابت فرماندهى كه باالترين مقام 
بعنوان رييس و فرمانده در مديريت بحران وجود دارد و چه از منظر 
دراين  نمايند،  ارائه  را  بحران  مديريت  خدمات  بايد  كه  گروههايى 

كارگروه بطورگسترده حضوردارند.
- هدايت و فرماندهى عمليات، مهمترين موضوع حوزه مديريت 
بحران است. اگر چه در ساختار تعريف شده اين فرماندهى ديده شده 
مديران  و  استاندار  و  كشور  بحران  مديريت  سازمان  است(رييس 
كل /عامل) اما در عمل و در مراحل ملى، مديريت بحران با اخالل 
محلى  و  استانى  سطوح  در  بحران  مديريت  وضعيت  و  است  همراه 
با  ارتباط  در  متعدد  جلسات  برگزارى  نمى شود.  ديده  مناسب  نيز 
مديريت بحران ها و جمع شدن افراد سازمانى از ادارات و سازمانهاى 
نبوده  شده  حادث  بحران هاى  مديريت  در  مناسبى  راهكار  دولتى، 
نمى دهد. در عمل  است ونتايج كارآمدى اين سازماندهى را نشان 
كار  مديران  صورتيكه  در  است،  شده  مشاهده  بحران ها  در  آنچه  و 
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شكل  به  بحران  اند،  داشته  حضور  بحرانى  شرايط  در  مسلط  و  آمد 
مطلوبترى مديريت گرديده است و عمال مديريت بحران ها در كشور 
چندان  بحران،  حين  و  قبل  مراحل  گردد.  برمى  بحران  از  پس  به 
مشخص و داراى برنامه هدفمند ديده نمى شود. براى حين و پس از 
مرتبط  شده  ايجاد  مشكالت  رفع  متولى  سازمانى  هر  تقريبا  بحران، 
جهت  در  ادارات  بين  هماهنگى  و  مى گردد  خود  فعاليتى  حوزه  با 
گير  همه  و  جامع  فرماندهى  و  مهم  مسائل  رفع  به  بخشى  اولويت 
نفرات  و  تجهيزات  باشد  نياز  شايد  مثال  براى  نمى گردد.  مشاهده 
رفع مسائل حوزه گاز يا برق يا آب با اولويت  درجهت  سازمانها، 
ورود نمايند ولى عمال سازمانها به رفع نواقص حوزه سازمان خود 
انتظامى  و  نظامى  ارگانهاى  تجهيزات  و  نيروها  ورود  مى پردازند. 
واحد  مديريت  يا  نمى گيرد  صورت  واحدى  مديريت  براساس  نيز 

بصورت كمرنگ ديده مى شود.
-  از مشكالت عملكردى در مقابله با بحران ها، كمبود اطالعات 
و عدم ثبت اطالعات است. حال آن كه برخى از كشورها از جمله 
اين  در  بايد  اصلى،  زلزله  گسل هاى  مسير  در  گرفتن  قرار  با  ايران 
نفر  هزاران  كنون  تا  گذشته  از  متاسفانه  كند.  عمل  جدى تر  حيطه 
از  را  خود  جان  وسيل  زلزله   وقوع  اثر  بر  عزيزمان  هموطنان  از 
دست داده اند. اخيرا درسال 1398، بحران سيل هم بصورت جدى 
كشور  به  اساسى  آسيب هاى  و  كرد  تهديد  را  مردم  مال  و  جان 
تمام  از  بايد  بحران  مديريت  براى  نياز  مورد  اطالعات  كرد.  وارد 
سازمانهاى ذيربط (مسكن و شهرسازى، بنياد مسكن، نظام مهندسى، 
مشخصى  مكان هاى  در  و...)  گاز  و  برق  و  آب  ادارات  شهردارى، 
براى فرماندهى بحران در دسترس باشد و در تصميم گيرى مديران 
وكمبود  نبود  سازند.  فراهم  را  الزم  اثربخشى  و  سرعت  بحران، 
اطالعات، نقص اطالعات، نبود سيستم اطالعاتى جامع از مشكالت 
بزرگ در ساماندهى بحران و افراد درگير با مديريت بحران ها شده 
با  گونه اى  به  و  شده  تكرار  بحران  هر  از  پس  موضوع  اين  و  است 

گذشت چند ماه از بحران به فراموشى سپرده مى شود.
نيازمندان،  شناسايى  نيازمندان،  به  نياز  مورد  منابع  رساندن   -
آنچه  و  است  برخوردار  بااليى  اهميت  از  مناسب  و  متناسب  توزيع 
در بحران هاى اخير اعالم گرديد، اگر چه فعاليت گسترده و بسيار 
نيز  مناسب  اقدام  و  نظم  در  اختالل  اما،  مى دهد  نشان  را  زيادى 

مشكالت  رفع  در  زيادى  تالش هاى  هرچند  است.  گرديده  مشاهده 
صورت گرفته، اما نحوه اقدام بسيارى از تالش ها را به نتيجه مناسب 
زده  زلزله  منطقه  از  بحران  از  پس  كه  بازديدى  در  است.  نرسانده 
كرمانشاه و همچنين سيل لرستان صورت گرفت، نبود ساختار منظم 

و سازماندهى همراستا كامال مشاهده مى شد.
امكان  و  استحكام  منظر  از  ساختمانها  وضعيت  شناسايى   -
اسكان، خسارات ايجاد شده و تخمين ميزان كمك مورد نياز براى 
بازسازى و ايجاد اسكان موقت به ميزان نياز از ضرورت هاى پس از 
بحران مى باشد. در سيل اخير لرستان و استان هاى شمالى كشور، در 
بخش شناسايى خسارات اقدامات مختصرى صورت گرفت و بعضًا 
تصميمات يكسان با دادن وام با مبالغ يكسانى براى جبران بخشى 
از خسارات گرفته شد و در اجرا با نواقص و عدم نظم همراه گرديد. 
در بخش بررسى استحكام ساختمان ها، عمال اقدام موثرى صورت 
نگرفت و افراد با نظر خود به منازل حادثه ديده برمى گشتند و يا از 
چادرهاى اسكان موقت استفاده مى كردند. چادرهايى كه به منظور 
اسكان موقت افراد تعبيه شده بود، با مشكل كمبود آب آشاميدنى، 
غذا، پتو و وسايل حمام و بهداشتى مواجه بودند و دولت تالش نمود 
تا مايحتاج آنها را بفرستد. بسيارى از پناهگاه ها، مواد غذايى الزم 
را در اختيار نداشتند و به لحاظ پزشكى وخدمات بهداشتى، به طور 

كافى مجهز نبودند.
فاقد  اشخاص  ورود  با  بحران،  از  پيشگيرى  اوليه  اصول   -
صالحيت در امر ساخت  و ساز در ايران، ناديده گرفته شده است. در 
چنين كشورى با اين ميزان از بحران هاى مختلف طبيعى، سازمان 
طرح هاى  و  استراتژى ها  در  اساسى  نقش  بايد  بحران  مديريت 
برابر  راهبردى عمرانى كشور داشته باشد. شهرهاى كشور بايد در 
بحران هاى طبيعى مقاوم و تاب آور باشند. بنظر مى رسد اصلى ترين 
بلند  برنامه هاى  نبود  طبيعى،  بحران هاى  با  مقابله  در  كشور  مشكل 
فرايند  كه  است  بحران  مديريت  اجرايى  دستورالعمل هاى  و  مدت 
از  بسيارى  نمايد.  ساماندهى  را  دركشور  توسعه  و  ساز  و  ساخت 
پروژه هاى بلند مدت كشور با تغيير دولت يا مسئول مربوطه رو به 
فراموشى سپرده مى شوند. متاسفانه مديران غالبا عالقمند هستند تا 
پروژه هايى را پيگيرى كنند كه در زمان مديريت خودشان بازخورد 

داشته باشند.
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- ايران از تجربيات و حوادث مختلف به اندازه الزم و به درستى 
درس نگرفته است. اين رويكرد موجب مى گردد با وقوع يك بحران، 
در اكثر زمينه ها اقدامات اساسى صورت نگرفته و خرابى هاى مشابه 
تكرار شوند. مديريت بحران در ايران غالبأ به مرحله پس از وقوع 
حادثه و يا حين وقوع آن محدود شده و براى اجزاء مختلف چرخه 

بحران شرح وظايف و قاعده خاصى تعيين نشده است.
و  غيردولتى  تشكل هاى  و  مردمى  مشاركت هاى  مكانيسم   -
نامشخص  آن ها  نقش  و  است  ضعيف  بسيار  قوانين  در  مردم نهاد 
بخش  اين  در  مردمى  نهادى  بعنوان  بسيج  سازمان  اگرچه  است. 
حضور و فعاليتى گسترده دارد، اما عدم سازماندهى مناسب چه در 
بخش شناسايى و چه در بخش بكارگيرى افراد توانمند و كار آمد 
در مديريت بحران، به نتايج قابل قبولى منجر نشده است. كاهش 
خسارت هاى ناشى از زلزله نيازمند همكارى تمام ارگان هاى دولتى، 
كمك  براى  تالش  و  مشهور  افراد  حضور  است.  مردم  و  غيردولتى 
رسانى در زلزله كرمانشاه نشانه اى از عدم اعتماد مردم در اعطاى 
كمك ها به سازمانهاى دولتى مى تواند تصور شود و آشفتگى وكمك 
از  موضوع  اين  لرستان  درسيل  بود.  مشهود  كامال  سليقه اى  رسانى 
طرف دولت كنترل گرديد و كمك هاى مردمى را به چند سازمان 
وارگان مشخص واگذار نمود تا از آشفتگى توزيع پيشگيرى گردد.
از  بحران،  مواقع  در  استفاده  جهت  نرم افزارى  بستر  ارتقاى   -
قبل  اطالعات  ثبت  است.  بحران ها  مديريت  الزامات  و  ضروريات 
وپس از بحران، دسترسى به اطالعات قبل، حين و پس از بحران، 
جمع آورى داده ها و تحليل آن ها در سرعت بخشى به مديريت بحران 
بموقع  مديريت  در  فراوانى  تأخير  آنها  ونبود  مى باشند  موثر  بسيار 
بحران ها ايجاد نموده است. نرم افزارها در سرعت بخشى به دسترسى 
وبخش بندى اطالعات بسيار راهگشا هستند. در مديريت بحران هاى 
اخير از سامانه هاى نرم افزارى خاصى استفاده نشده و نبود اطالعات 
اطالعات  همچنين  است.  شده  بحران ها  مديريت  در  تاخير  موجب 
پس از بحران نيز به درستى ثبت نشده و كارشناسان مشخصى براى 

ثبت و درج آنها بكارگرفته نشده اند.
يافته هاى آمارى

مرد  آنها  كه ٪83  نمودند  شركت  ارزيابى  اين  در  نفر  تعداد 420   -
بودند. 39٪ افراد بين 30 تا 40 سال سن داشته اند و30٪ افراد بين 

20 تا 30 سال بوده اند. از اين تعداد 49٪ داراى مدرك دانشگاهى 
كارشناسى و 9٪ آنها مدرك تحصيلى ارشد و باالتر را دارا بوده اند. 
در بين افراد شركت كننده درارزيابى، 93٪ آنها يكى از انواع بحران 
همچنين  اند.  كرده  تجربه  را  زلزله  و ٪28  سيل  و ٪71  اند  ديده  را 
20٪ از اين افراد عضو مديريت بحران در ادارات و سازمانهاى خود 
بوده اند. از بين افراد 126 نفر در استان لرستان، 197 نفر مازندران 
و97 نفر از استانهاى كرمانشاه، البرز، خراسان و سمنان بوده اند. در 
ارزيابى از نفرات خواسته شده است به پرسشنامه 30 سوالى به هر 
نظر  امتياز،  بيشترين  عنوان  به   9 و  كمترين  عنوان  به   1 از  سوال 

بدهند. همچنين، 5 حد وسط وميانگين را نشان مى دهد.
- ارزيابى مديريت بحرانها از ديدگاه افراد با شش مرحله مدل 
ليتل جان بررسى شده است. اولين معيار در مدل ليتل جان طراحى 
ارزيابى  در  شاخص  اين  است.  بحران  مديريت  سازمانى  ساختار 
صورت گرفته 3/8 را نشان مى دهد و از وضعيت مطلوبى برخوردار 
از  است.  يكسان  تقريبا  شاخص  اين  زنان  و  مردان  نظر  از  نيست. 
نظر افراد باالى 50 سال 4/2، افراد داراى تحصيالت ارشد و باالتر 
4/5، افرادى كه در تيم هاى مديريت بحران عضو بوده اند 4/2 و 

در استانهاى مختلف ميانگين 3/8 و يكسان ديده شده است.
- معيار دوم از منظر مدل ليتل جان انتخاب تيم ها است. تيم هاى 
مناسب براى مديريت بحران با افراد متناسب و داراى مهارت شكل 
بعنوان  را   3/3 دهندگان  پاسخ  معيار،  اين  ارزيابى  در  مى گيرند. 
شاخص عملكردى اراده نموده اند. افراد باالى 50 سال و همچنين 
را   4/1 عدد  معيار  اين  در  باالتر  و  ارشد  تحصيالت  داراى  افراد 
اند 4/2  بوده  بحران  مديريت  عضو  كه  افرادى  و  اند  نموده  اعالم 
را مشخص نموده اند. براى بحران هاى مختلف و استانهاى متفاوت 

تقريبًا نظرات يكسان بوده است.
آموزش هاى  وارائه  تيم  معيارسازماندهى  براى  ارزيابى  -اين 
اوليه ميانگين 3/2 را نشان مى دهد كه وضعيت مناسبى براى معيار 
را بيان نمى كند. اين شاخص از ديدگاه زنان پاسخ دهنده عدد 2/8، 
براى افراد باالى 50 سال 3/8، از نظر افراد داراى تحصيالت ارشد 
و باالتر 4/1، از ديدگاه افرادى كه عضو گروههاى مديريت بحران 
نشان  را   3/3 مازندران  و  لرستان  استانهاى  در  و   4/4 اند  بوده 
بحران  مديريت  عضو  افراد  شده،  داده  پاسخ هاى  براساس  مى دهد. 
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و همچنين افراد داراى تحصيالت ارشد و باالتر، نظر مثبت ترى به 
معيار سازماندهى تيم ها و آموزش هاى اوليه آنها در مديريت بحران 

دارند.
- طراحى سناريوى پاسخ به موقعيت بحرانى معيار بعدى مدل 
نشان  را   4/7 شاخص  ارزيابى  در  معيار  اين  مى باشد.  جان  ليتل 
مى دهد. بنظر مردم بهترين حوزه مديريت بحران در كشور، با معيار 
اما  است،  بحرانى  موقعيت  به  پاسخ  سناريوهاى  طراحى  و  وجود 
خروجى عملياتى آن چندان مناسب نيست. از منظر افراد باالى 50 
سال و همچنين افرادى كه عضو كارگروههاى مديريت بحران بوده 
اند، اين معيار عدد 5 را نشان مى دهد و افراد داراى تحصيالت ارشد 

و باالتر عدد 5/3 را بيان كرده اند.
-در معيار بعدى مدل ليتل جان، تهيه و تدوين برنامه اقتضايى 
دريافت  را   2/9 يعنى  مقدار  كمترين  معيار  اين  است.  شده  ديده 
نموده است. افراد باالى 50 سال در اين معيار 3/3 را اعالم داشته 
اند. نفرات با تحصيالت ارشد و باالتر شاخص 3/5 را بيان نموده اند 
و افرادى كه عضو مديريت بحران بوده اند نيز 3/4 مورد نظرشان 

بوده است.
- در آخرين معيار از مدل ليتل جان، بكارگيرى محتواى برنامه 
مى دهد.  نشان  را  شاخص 4/5  ارزيابى  اين  در  كه  است  اقتضايى 
دراين معيار افراد باالى 50 سال و همچنين افراد با تحصيالت ارشد 
و باالتر شاخص 5 را انتخاب نموده اند و افراد عضو كارگروههاى 

مديريت بحران 5/1 را انتخاب كرده اند.
-در ارزيابى كلى مديريت بحران شاخص 4/6 را نشان مى دهد 
كه از ميانگين پايين تر قرار مى گيرد و بيانگر وضعيت مناسبى از 
مديريت بحران در كشور نيست. در ارزيابى كلى مديريت بحران 
واز  مى شود  ديده  يكسانى  ديدگاه  تقريبا  مختلف،  بخش هاى  از  و 
منظر تحصيالت، سن، جنسيت و. شاخص تقريبا نزديك به عدد4/6 

مى باشد.
برقرارى  معيارهاى  به  مربوط  مردم  نظر  از  وضعيت  بهترين   -
سريع خدمات آب و برق وگاز، همچنين توزيع سريع اقالم مورد نياز 
است كه در مديريت بحران هاى بررسى شده اين دو معيار امتياز( 
6/4 ) را داشته اند و از ميانگين باالتر قرارگرفته اند. همچنين در اين 
ارزيابى؛ ثبت اطالعات مكانهاى آسيب ديده و دسترسى به اطالعات 

مكانها(1/85)، استفاده از افراد محلى و آموزش آنها(1/9)؛ بررسى 
وضعيت استحكام ساختمانها پس از بحران(2)، وجود سامانه براى 
ارسال و توزيع مناسب اقالم مورد نياز(2)، اطالع رسانى سيستمى 
به افراد و مديران عضو مديريت بحران (1/8) بعنوان ضعيفترين 
نشان  شاخص ها  اين  اند.  شده  مشخص  بحران  مديريت  بخش هاى 
مى دهد در اين موارد نيازمند برنامه ريزى و كار بيشتر براى ارتقا 
هر  در  هدفمند  بصورت  مى توان  و  هستيم  بحران  مديريت  بهبود  و 

بخش گامهاى اصالحى را پايه ريزى و اجرا نمود. 

نتيجه گيرى
خدمات  كيفى  سطح  ارتقاى  و  دربهبود  زيادى  تالش هاى  چه  اگر 
مديريت بحران انجام شده است، با اين حال در مقايسه با كشورهاى 
پيش رو مانند ژاپن در حوزه مديريت بحران، نقاط قابل بهبود بسيارى 
وجود دارد.معيارهايى كه وضعيت آنها از منظر مديريت بحران بيشتر 
نيازمند به بهبود مى باشند،وجود سامانه و سيستم براى ثبت اطالعات 
تيم هاى  در  قرارگرفته  نفرات  به  فورى  رسانى  اطالع  و  افراد  و  مكانها 
مديريت بحران مى باشد. اطالعات ثبت شده و مورد نياز، پس از هر 
قرار  بحران  مديريت  كارگروه  دسترس  در  بايد  فورى  بصورت  بحران، 
گيرد. استفاده از سامانه براى ارسال و توزيع مناسب اقالم در بين بحران 
زدگان از ديگر ضروريات مى باشد. پس از وقوع بحران ها، برخى از 
منازل مى توانند مورد استفاده واقع شوند و اين نيازمند به بررسى سريع 

وضعيت استحكام آنها توسط كارشناسان متخصص دارد.
بحرانها  از  پس  وگاز  برق  آب،  خدمات  سريع  سازى  آماده 
يابد.  بهبود  بايد  همچنان  ولى  است  برخوردار  مناسبى  وضعيت  از 
نيز  نياز  مورد  اقالم  سريع  توزيع  و  افراد  موقت  اسكان  در  سرعت 

وضعيت مناسبى دارند كه مى تواند ارتقا داده شود.
و  آنها  سازماندهى  ها،  محله  توانمند  افراد  شناسايى  ضرورت 
استفاده بموقع از آنها درمديريت بحران ها از ديگر نكات بسيار مهم 
در ارتقاى مديريت بحران است. يادگيرى از اقدامات انجام شده در 
كشورهايى چون ژاپن و پياده سازى آن با شرايط فرهنگى و بومى 
ايران، ميتواند در باال بردن كيفيت مديريت بحران بسيار موثر واقع 

گردد.
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پاسخگوي محترم:  پرسشنامه زير در راستاي بررسى مديريت بحران در ايران تهيه شده است. درصورتى كه در اداره/سازمان دولتى 
كارمند مى باشيد و در مديريت بحران مشاركت داشته ايد، منظور از پرسش ها، عملكرد يا وضعيت موضوع در اداره/سازمان شما نمى باشد 
و برآيند كلى موضوع در كشور مدنظر مى باشد. لطفا براساس آنچه بطور كلى درحوزه مديريت بحران در كشور برخورد داشته و مى دانيد، 
پاسخ را ارائه بفرماييد. لطفا نمره مورد نظر خود را از 1 تا 9 براى هرموضوع درج نماييد.1:بسيار ناچيز          5:متوسط           9:بسيار زياد

از وقتى كه صرف  مى نماييد بسيارسپاسگزارم.
تحصيالت:سن:جنس:

عضو تيم مديريت بحران بوده ام؟ بلى.. -خير....نوع بحران: سيل.. –زلزله.... – ساير......در بحران حضورداشته ام؟بلى. – خير....
123456789عنوان

1-براى سازمان مديريت بحران، ساختار مشخصى طراحى شده است؟
2- ساختار مشخص شده سازمان مديريت بحران، كاربردى است؟

3- انتخاب تيم هاى مديريت بحران،هدفمند است؟
4- تيم هاى مديريت بحران از ميان افراد كاربلد انتخاب شده اند؟

5- تيم هاى مديريت بحران براى هرمنطقه از كشور مشخص هستند؟
6- تيم هاى مديريت بحران براى بحران هاى متفاوت(زلزله،سيل و..) آموزش ديده اند؟
7- در وقوع بحران ها، افراد تيم ها ى مديريت بحران بصورت سيستمى مطلع مى گردند؟

8-تيم ها  وظايف خود در مقابله با بحران ها را مى دانند؟
9- فرماندهى تيم ها مشخص و افراد تيم از آن مطلع هستند؟

10- براى مقابله با بحران ها از قبل سناريو ها/برنامه هاى مقابله مشخص است؟
11- تيم ها از سناريوهاى مقابله با بحران ها مطلع هستند؟
12-تيم ها سناريوهاى مقابله بابحران هارا تمرين كرده اند؟

13- پس ازبحران،برنامه ريزى  براساس شرايط متفاوت بحران ها صورت مى گيرد؟
14-فرماندهان مديريت بحران،توانمند در بكارگيرى برنامه هاى مناسب بحران هستند؟

15- برنامه ريزى هاى انجام شده براى مديريت بحران ها،عملياتى مى شوند؟
16- ساختار طراحى شده  براى مديريت بحران ها، در شرايط متنوع بحران ها قابليت مقابله دارد؟

17- برنامه هاى  تدوين شده براى مديريت بحران بروز مى شوند؟
18-افراد محلى براى مقابله با بحران ها آموزش ديده اند؟

19- در هرمحله،افراد توانمند براى استفاده درمديريت بحران ها مشخص شده اند؟
20- سيستم اطالع رسانى به افراد مشخص شده در ليست مديريت بحران هر استان وجود دارد؟

21- سيستم ثبت اطالعات براى درج خسارات و مشخصات افراد حادثه ديده وجود دارد؟
22-اطالعات مكان ها وافراد منطقه بحران ديده،آماده و دردسترس است؟

23-ارنقاط قوت در بحران ها،آماده سازى سريع تاسيسات خدمات رسانى(آب،برق،گازو..)مى باشد؟
24-از نقاط قوت در بحران ها، سرعت زياد دراسكان دهى موقت افراد مى باشد؟

25-از نقاط قوت در بحران ها، شناسايى واعالم سريع وضعيت استحكام ساختمان هاى حادثه ديده است؟
26-از نقاط قوت در بحران ها،توزيع سريع اقالم موردنياز است؟

27- از نقاط قوت دربحران ها، كنترل آلودگى و خدمات رسانى بهداشتى است؟
28- سامانه اى جهت امكان ارسال اقالم مورد نياز توسط مردم وجود دارد؟

29- امكان ارسال اقالم توسط مردم به مكان هايى كه خودشان عالقه دارنديا ترجيح مى دهند، وجود دارد؟
30- درمجموع ارزيابى شما از قوت مديريت بحران دركشور چگونه است؟


