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،  ها زلزلهبر مستندنشدن کامل این  های اخیر در بم و بلده نیز در همین راستا بوده و عالوه تجربه زلزله

مشکالت و موانع مدیریتی در برخورد با زلزله نه چنددان ررقددرتی در شدکر کدوچکی چدون بدم و       

ها و مدرد    ، رسانه ، متخصصان طور مستمر مورد بحث و تبادل نظر مسئوالن روستاهای اطراف آن به

 (.3، 1383: حسنی ) باشد  می

، رشد جمعیدت و تدراکم آن    ا  ابنیهنظیر فقر و عد  استحک -رذیری داخلی با این وصف آسیب

موجدب   -در شکر، مسائل فرهنگی و اجتماعی، تخریب محیط زیست و فقددان آمدوزو و آگداهی   

نیروهای انتظامی و .  افزاید تشدید ضایعات و تلفات شده و بر ابعاد اجتماعی و امنیتی انتظامی آن می

امداد و نجات را داشته و بدا ایجداد چتدر    ها نقش بسترسازی برای اقدامات  گونه بحران امنیتی در این

های احتمالی مجرمان و تبککاران و سکولت ارائۀ خدمات  امنیتی انتظامی موجبات عد  سوء استفاده

عنوان نیروی حافظ امنیدت و آسدایش     این نیروها به.  آورد و تردد بیماران و مجروحین را فراهم می

نقاط کشور در اغلب مدوارد   وظایف و حضور در اقصی، تنوع  دلیل گستردگی زمینۀ فعالیت مرد  به

ای در محل وقوع حاضر است و چنانچه از  اولین نیروی دولتی است که هنگا  بروز هرگونه سانحه

: چدالو  )  زده باشدد  تواند منشأ اثرات مکمی در جامعه بحدران  مدیریت مناسبی برخوردار باشد، می

1383 ،3.) 

 کلیات -1

 تعاریف و اصطالحات-الف

 مفهوم نظم و امنیت( 1

 :مفهوم نظم در بحران 

  (فرهنگ معین)آراستن ، ترتیب دادن و به رشته کشیده: نظم در لغت 

 آرایش، ترتیب و توالی؛ -

 آرامش، انتظا  و اطاعت؛ -

اقداماتی است که از بی نظمی، هرج و مرج و آشدفتگی هدای صدحنۀ حدوادث      :مفهوم نظم

 . جلوگیری می کند

نظم وضعیتی اسدت کده  همده چیدز در جایگداه خدویش قدرار گرفتده         : رایاندیدگاه کارکردگ

 (1888دلستر )است
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 :در بحران  امنیتمفهوم ( 2

شرایطی است که مرد  هیچگونه ترس، هراس و بیمی برای تأمین نیازهای : مفکو  امنیت

 معمول خود نداشته باشند و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد و هیچ عاملی حقوق

 .مشروعشان را به خطر نیندازد 

  (فرهنگ معین)در امان بودن،در آسایش و به دور از تنش بودن -1 :تعریف

 مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت  -2                        

 نبود تکدید منافع حیاتی و ارزو های یک نظا ؛              -3                      

ترس از دسترسی به نیاز های مشروع و معمول در اذهان عمومی و اطمینان  نبود :احساس امنیت

از ریشگیری از وقوع ناهنجاری های اجتماعی و  سوء استفاده از بی نظمی اجتماعی ناشی از بروز 

 حوادث

دو نگاه کلی نسبت به امنیت وجود دارد در نگاه علو  قرآنی امنیت نشات گرفته  :مفهوم امنیت

  .جلوه و ظکورآن در بیرون تبلور ریدا می کنداز درون انسان بوده که 

( خود را با دیگران مقایسه می کندانسان )اما در نگاه علو  تجربی از وضعیت بیرونی نشات گرفته

 .     ل می گیردودر درون به صورت احساس و ظن شک

اجتماعی بزرگ  -شود که فاجعه یک فشارزای روانی از مجموع تعاریف چنین استنباط می :فاجعه

شدود   های اجتماع می های متعارف زندگی و کنش شدن انگاره هم شکسته و ویژه است که باعث در

،  آورد وجددود مددی ای کدده بدده ، خطرهددا و نیازهددای تددازه هددا ، تکدیددد هددای جددانی و مددالی و بددا آسددیب

فاجعده  . سدازد  های منظم ناتوان می کند و از ارائه راسخ انسانی را دچار عد  تعادل می های ارگانیسم

 1بندی آن را به دو گروه بالیای طبیعی ترین تقسیم باشد که معمول در انواع مختلف قابل تعریف می

 (.675-656، 1388: چالو )کنند  بندی می طبقه 2های انسان ساخته و فاجعه

 اهمیت و ضرورت -ب

 ساس امنیت و افزایش روحیه و کارآیی حادثه دیدگان و امدادگراناح -

 کاهش آسیب رذیری ناشی از بی نظمی ،آشفتگی و هرج و مرج  -

                                                 
1- Natural Disaster 

2- Man-Made Disaster 
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 باز تولید امنیت و ایجاد باز دارندگی از ارتکاب جرائم -

 کاهش زمان امداد و نجات -

 ایجاد چتر انتظامی امنیتی برای تداو  ارائۀ خدمات ضروری -

 ایجاد گره های مدیریتی و افزایش اقتدار مدیران بحرانجلوگیری از  -

  ایجاد سکولت در رفت آمد وسایل نقلیه -

 ؛امنیت ترافیکیریشگیری از دستبرد به محموله های ارسال شده و  -

 ؛جان، مال و ناموس آسیب دیدگان به جلوگیری از تعرض -

 امکان توزیع صحیح امکانات و کمک ها؛ -

 ؛... ی، بانک ها، بال صاحب و جلوگیری از غارت اموال دولت -

 جلوگیری از باال رفتن سطح انتظارات مرد ؛ -

 ها؛ برطرف نمودن عوامل محدود کننده و کاهش دهنده فعالیت -

 

 و حوادث غیرمترقبه فاجعه اثرات شناخت -ج

ویدژه تدأثیرات    بالیای طبیعی گرچه در شکل و ظاهر تفاوت دارندد؛ ولدی در بسدیاری از جکدات بده     

تدوان   فاجعده را مدی  .  باشدند  های جامعه تشدابه فراواندی دارا مدی    العمل روحی و روانی و ایجاد عکس

( مانند مناطق و ندواحی )های بزرگ آن  رویدادهای غیرمعمولی نامید که در آن جامعه و زیرساخت

.  شدود  هدایی گسدترده بده آنکدا وارد مدی      ، آسدیب  از نظر اجتماعی دچار گسیختگی و از نظر فیزیکی

، عبارت از رویددادی اسدت کده زنددگی اجتمداعی بخشدی        های روزمره فاجعه در مقایسه با رویداد

 نسبت خرابی به مندابع محلدی موجدود    .  کند ای چشمگیر دچار اختالل می گونه بزرگ از جامعه را به

، نیداز   زده های اضافی منابع خارج از جامعده فاجعده   به حدی باالست که اغلب به کمک( نسبت اثر)

، ویراندی شددید حاصدل از آن و نیداز بده       خواهد بود سه ویژگی عمده فاجعه را ناگکدانی بدودن آن  

 (.268، 1371: طلب شادی)دانند  کمک متعاقب آن می

 :شمارند ها را چنین برمی های عمده و عمومی فاجعه طور کلی ویژگی به

 بینی؛ شروع ناگکانی و غیرقابل ریش -

 ؛ های متعارف جامعه ساختن انگاره درهم شکستن و آشفته -
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 . شود ، سرگردانی و رریشانی می های تازه که راسخ به آنکا سبب سردرگمی طرح نیاز -

 ا دیددددگان ر شدددناختی آسدددیب  هدددای رواندددی کددده سدددالمتی روان    ایجددداد فشدددارها و تدددنش   -

 .دهد در معرض خطر قرار می

 . (33،  1378: ، براتی نجاریان)ایجاد خسارات مالی فراوان و تکدید و خطر و تلفات انسانی  -

هدای اجتمداعی و بدا بدرهم خدوردن       ها اغلب با درهم ریختن نظا  ، فاجعه گونه که بیان شد همان

، از سدوی   این فروراشدی و عدد  تعدادل   .  (1882تایلور و فریزر )تعادل و هماهنگی اجتماع همراهند 

هدای   الیدت هدا و فع  رود و آنان اقدا  به تالو شمار می ، به مثابه عامل تکدید اجتماع به اعضای جامعه

دنبدال بدروز فاجعده     ، بده  ؛ همچنین کنند تا تعادل منظمی را مجدداً برقرار و بازسازی کنند مختلفی می

.  انجامندد  های اجتماعی مدی  شوند که به تخریب یا تکدید فعالیت های ناگکانی متعددی طرح می نیاز

، خانه و اموال آنکدا   افرادها عالوه بر موجودیت روانی و جسمی  ، فاجعه نویسد می( 1887) ساراسون

دانندد کده تخریدب     العاده مدی  ای فوق فاجعه را حادثه( 1886) کوهن و آهیرن.  کنند را نیز تکدید می

 .، صدمات جانی و رنج و درد انسانی درری دارد ، مرگ شدید مایملک

عی افدراد  های اجتما ها، کنش اعتقاد دارد که در فاجعه( 1854)، کیلیان(1886 رافائلبه نقل از )

دیدگان، درهدم   ومیر، صدمات، از دست رفتن مایملک حادثه در هر فاجعه، مرگ. شود تخریب می

هنجاری  های مورد انتظار به های اجتماعی و حمایتی و انحراف در انگاره شدن روابط و بافت شکسته

: ، براتدی  اریدان نج)دهندد، وجدود دارد    لحظه خود را بر اساس آنکا انجا  مدی  به که افراد اعمال لحظه

1378  ،32.) 

 عنوان فشارزای جمعی فاجعه به

هدای   عندوان یدک اصدطالح عدا  بده حالدت       شناختی بده  فشار روان: گویند می( 1877) جانیس و مان

.  شدود  ها یا رویدادهای تکدیدآمیز محیطدی اطدالق مدی    هیجانی ناخوشایند و معینی ناشی از محر 

شدود   هرگونه تغییری در محیط که مشخصاً موجب ریدایش درجه باالیی از هیجدان ناخوشدایند مدی   

، یدک   تأثیر قدرار دهدد   و الگوهای معمول ریدایش اطالعات را تحت ( یر یا شر ، تقص مانند نگرانی)

در میان عوامل فشارزای گوناگون (. 464، 1382،  برچر و ویلکنفلد)شود  ، فشارآور تلقی می رویداد

هدا را تکدیدد و از    ای از انسان های عمده هایی که گروه دسته از موقعیت ، آن مطرح در زندگی آدمی
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، از  کنند یاد می 2«های فشار جمعی فراگیر موقعیت»یا  1«های فشار جمعی موقعیت»حت عنوان آنکا ت

،  1378: ، براتدی  نجاریدان )الزاروس و کوهن (. 3، 1383شریفی رضا، )ای برخوردارند  اهمیت ویژه

بنددی   گدروه « حوادث بزرگ»ها را تحت عنوان  ، این موقعیت بندی فشارزاهای محیطی در طبقه( 32

دانند  تر از حوادث معمولی فشارزای زندگی می و قوی 3همتا ، بی کنند و آنکا را حوادث ناگکانی می

ایدن  .  ای نیداز دارندد   جانبده و عمدده   شدناختی همده   های روان که افراد برای سازگاری با آنکا به راسخ

آمیدز   اجعده ای نداگوار و ف  هایی هستند که اجتماعی کوچک یا بزرگ را در حادثده  ، وضعیت شرایط

این قبیل فشدارها عمومداً   (. 2، 1383شریفی رضا، )کنند  های فراگیری را ایجاد می درگیر و رریشانی

تدرین رویددادهایی هسدتند کده بشدر از آغداز خلقدت         ، شدید شود از آنکا یاد می« بالیا»تحت عنوان 

 . ، با آنکا درگیر بوده است تاکنون

 عملیات مقابله در فاجعه

ای به نفع خود تغییر  گونه سازد و موقعیت را به های جامعه را دگرگون می ی از شاخص، بسیار فاجعه

 4رژوهشگرانی همچون.  ، مورد به مورد در حد فاجعه متفاوت خواهد بود دهد که عملیات مقابله می

کنند به شش دسته اصلی تقسدیم کردندد    هایی را که نوع عملیات رویارویی با فاجعه تعیین می متغیر

،  ، گسدترو نقدش مشدارکت شدکروندان     ، اجماع نظر اضطراری ، فوریت نبود اطمینان: عبارتند از که

 . دیده شدن روابط قراردادی و حقوقی و همگرایی حضور در مناطق فاجعه رنگ کم

.  شدود  ای جدیدد محسدوب مدی    عبدارتی حادثده   نبود اطمینان ناشی از این واقعیت است که فاجعه به

وجدود   تقاضاهایی که بر اثر بروز فاجعه به.  کند متفاوت با حوادث معمولی ایجاد می ، تقاضاهایی فاجعه

یدک از ایدن    هدیچ .  تقاضاهای واسطه و تقاضاهای واکنشدی : شوند آیند به دو دسته اصلی تقسیم می می

،  ههدای واسدط   تقاضدا .  بسا ممکن است منحصر به فرد نیز باشند ، مطابق با شرایط معمول نیستند و چه دو

رنداه را   ، وقوع سیل ممکن است نیاز به ایجاد حفدا  و جدان   برای نمونه.  ناشی از نوع ویژه فاجعه هستند

تقاضاهای واکنشدی نیدز در اجدرای عملیدات واکنشدی      .  برای جلوگیری از رشد و نفوذ آب ایجاد کند

                                                 

1-Collective stress situation  
2  - Mass collective stress situations 

3 - unique 

4 - E.L.Quarantelli ,RusselDyne 
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.  ه وسایل رشدتیبانی نیداز داریدم   ، ب ، سررناه و روشا  قربانیان فاجعه مثالً برای تکیه غذا: آیند وجود می به

، خدارج از تدوان و ظرفیدت     بدودن آن  معمدول  بدر غیدر   ، عالوه شوند تقاضاهایی که بر اثر فاجعه ایجاد می

، بدده  ، بددرای اسددتفاده بکیندده از منددابع موجددود ایددن تقاضدداها . هددای اجتمدداعی هسددتند معمددولی سددازمان

نبود اطمیندان  .  های نو که قبالً سابقه نداشته است نیاز دارند کارگیری شیوه رذیری بیشتر و به انعطاف

، در شرایطی  بودن ماهیت تقاضاهای ایجاد شده ، در کنار تازگی و احتماالً یگانه از وضعیت موجود

کند و موجدب خسداراتی گسدترده بده امدوال       ها را تکدید می شماری از انسان بی که فاجعه جان عده

.  درابدک )سدازد   شود فوریت یک اقدا  مؤثر در برابر شرایط را بیش از ریش مطرح مدی  همگان می
 (.268، 1383: جرالد جی.  ای و هواتمر توماس

فاجعه و عبارت است  های شاخص در زمان وقوع اجماع نظر در شرایط اضطراری یکی از متغیر

،  بدرای نمونده  .  از توافقی ضمنی در میان مسئوالن و امدادگران در خصوص اولویت انجا  اقددامات 

،  (، دارویدی و اسدکان در رناهگداه    های رزشدکی  ، مراقبت عملیاتی همچون نجات)مراقبت از قربانیان 

درندگ عملیدات را اتخداذ     یهای مسئول بایدد بد   معموالً از اولویت نخست برخوردار است و سازمان

 . کنند

وقوع فاجعده  .  های مشخصه فاجعه است ، یکی دیگر از متغیر گسترو نقش مشارکت شکروندان

، موجب افزایش وحدت مسئولیت اجتماعی و میل به همکاری با امددادگران   مدت ویژه در کوتاه به

های گروهی و اجتماعی ریا،  ، در کنار این مشارکت از سوی دیگر.  داده خواهد شد با وضعیت روی

شدده بدرای    هدای قدانونی تعیدین    مدرز .  شدود  تر از سابق می رنگ ، کم روابط قراردادی و حقوق حاکم

کنند برای واکدنش فدوری در برابدر وضدعیت      گراید و مرد  احساس می مالکیت اموال به سستی می

ای خدارج از   گونده  ها را بایدد بده  طور کلی کار آوری است و به اندیشی و نوع ، نیاز به بداهه داده روی

دیدده هجدو     گدروه بده منداطق حادثده     دسته و گدروه  و دست آخر آنکه مرد  دسته  معمول انجا  داد

، برخی دیگر برای کمدک بده    برخی از مرد  برای کمک به نجات خانواده و دوستان خود.  برند می

.  کنندد  کدار را مدی   ی خدود ایدن  مسئوالن و امدادگران و برخی نیز صرفاً برای ارضای حس کنجکاو

، روشدا ، مدواد    های دولتی نیدز در همدۀ سدطوح تجکیدزات     های خصوصی و سازمان ، سازمان افراد

دیددگان بده    ، افرادی را برای کمک بده فاجعده   غذایی و دارویی خود را به منطقه ارسال و برخی نیز

، گذشته از تغییر  فاجعه(. 268، 1383: جرالد جی.  ای و هواتمر توماس.  درابک)کنند  محل اعزا  می
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، مدرد  در   دهدد  ، انتظار آنکا را از مسئوالن محلی و مدیران بحران نیدز تغییدر مدی    در رفتار شکروندان

، انتظار دارندد   نگرند؛ اما به هنگا  وقوع فاجعه شرایط معمولی به مسئوالن به چشم ناظران کارها می

شدود   ترتیدب مدی   بدین(. 268: همان)لیات را برعکده بگیرند ، اقدا  کنند و کنترل و رهبری عم رأساً

 امان برای انجا  اقدا  مناسدب   فشار بی -1: بندی کرد شرح زیر دسته چکار ویژگی محیط فاجعه را به

درهدم ریخدتن حددود اختیدار و مسدئولیت       -4هدا   تغییر اولویت -3اطالعات محدود و نامطمئن  -2

 (.278: همان)

 مراحل فاجعه

 :کند ها را به سه مقطع تقسیم می ، فاجعه هی از لحظه رس از وقوعدیدگا

هدای اساسدی    انجامدد و در آن فعالیدت   مقطع اضطراری که در حدود یک هفتده بده طدول مدی    ( الف

، بیدرون   هدا و مراکدز درمدانی    ، رسداندن مجروحدان بده بیمارسدتان     نجات جان مصددومان : عبارتند از

 . روشا  و سررناه اولیه ، کشیدن و دفن اجساد و تدار  غذا

ای اسدت کده    مقطع انتقالی یا موقت که مدت آن از چند ماه تا حداکثر یک سال اسدت و دوره ( ب

در این .  ؛ ولی هنوز روند بکنجار زندگی آغاز نشده است های امدادی اولیه سپری شده است فعالیت

 . شوند دائم ساکن می دیدگان در واحدهای مسکونی نیمه مقطع حادثه

: نجاریدان )مقطع بازسازی که در واقع زمان بازگشت زندگی به وضعیت بکنجدار دائمدی اسدت     -ج

1378 ،38.) 

 چرخۀ فاجعه

هددای رددس از آن  هددای مختلددف و رددیش از وقددوع آن تددا دوره تددوان از جنبدده سددیر هددر فاجعدده را مددی

جعده دارندد کده در    فاهای گوناگونی از  بندی ، مرحله های مفکومی مختلف دیدگاه.  بندی کرد تقسیم

لحدا  تعیدین ماهیدت بالیدای      بده هدا   بررسی این دیدگاه.  خورد آنکا نقاط مشتر  بسیاری به چشم می

ای برخوردار  های مقابله در هر مرحله از اهمیت ویژه های ناشی از آن و شیوه طبیعی و در  آسیب

 (.56، 1382: شریفی رضا)است 

: اندد  مراحل فاجعه را ریش از وقوع تا رس از آن به رنج مرحله تقسیم کرده( 1874) کینزتون و راسر

 ( اشدددددداره بدددددده زندددددددگی در مندددددداطق در معددددددرض خطددددددر     )مرحلدددددده تکدیددددددد  ( 1

 . مرحله رس از برخورد -5مرحله فروکش  -4مرحله اثر  -3مرحله هشدار  -2
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، فصل و محل وقدوع تعیدین کدرد؛    توان بر اساس نوع حادثه را می( رس از وقوع)دیدگان  نیاز فاجعه

 .دیدگان حائز اهمیت است حتی این عوامل نیز در تعیین نیاز حادثه

 (.182، 1383: جرالد جی.  ای و هواتمر توماس.  درابک) 

 مدیریت بحران در سوانح

هدا، یدا    بحران یک حسی اسدت کده افدراد یدا نخبگدان سیاسدی، گدروه        ، در تعریف بحران گفته شده

شدود کده آنکدا احسداس      های سیاسی یا رهبران حکومت، زمانی حاکم می سئول، نظا های م سازمان

 :کنند

 منافعشان در خطر است  (1

به مسئولی خبری بدهند که اصالً انتظدار  )گیری سریع در دست ندارند  زمان برای تصمیم (2

 ( نداشته باشد

چیست؟ مکدان  گیری  تواند بگوید در آن شرایط، که ابزار مناسب برای تصمیم اصالً نمی (3

اعمال تصمیم کجا باشد؟ زمان را که از دست داده اطالعات هم که نددارد چدون اصدالً    

 .کرده است فکرو را نمی

ریزد که اصالً دنبال این است کده یکدی    قدر به هم می آنیک فرمانده نکته بعدی این است که 

زنگ بزند که  در دسترسثوق بیندازد، یا سریع به یک آد  مورد و او گردنکار را به را ریدا کند و 

در شدرایط بحدران رهبدران از یدک سدطحی از      ؛ البته ممکن اسدت  کمکم کن ،توانم بگوید من نمی

یدک سدطحی    یا ندکنروشی  یک سطحی از مشروعیت ابزارها را چشم یا روشی کنند چشم انمنافعش

فداعش  دقابلیت  تصمیم گونه نایاصالً  .دکننگیری  تصمیم سپس روشی کنند و از مشارکت را چشم

 .این است که در شرایط بحرانی باشد

 منفعدددت اصدددلی بعضدددی مواقدددع   یبدددین منفعدددت اصدددلی و منفعدددت ثدددانوی، حیدددات و بقدددا 

رفتارهدایی کده    شرایطی کده  در بنابراین ؛شود برای اخذ تصمیم در شرایط بحرانی در نظر گرفته می

در زمان ثبات قابل دفاع نیست آنکا رفتارهای شرایط بحران است مدیریتی که در شرایط ثبات قابل 

قددرت بداز   ولی در آن شرایط تولید رفتاری کرده است که مندافع تحقدق ریددا کندد و      ؛دفاع نیست

ومی س و تثبیت است رفتار است، که دوتای آن 3بحران تابع  .بشود آنکا شرایط بحرانی هستند تولید

 :از است انعطاف دارد که عبارت کم و بیش
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 :که ثبات دارد این است که زییچ نآولی  ؛ها باشند از این وضعیت یکی توانند ها می بحران

ولی زمان کم باشد  ؛زیاد باشد امکان دارد اطالعاتیمدیریت احساس نگرانی کند در هر کدا  از این تغییرات ( 1

این مدت کدم، فعدال بشدود     درن مدیر این است که این آسیب اگر آولی نگاه  ؛آسیب هم هنوز فعال نشده باشد

 .شود نگرانی بیشتر می

کدار بایدد    رسدد ایدن   مید به نظر نگوی و می.گیری و اخذ نتیجه تزلزل وجود دارد در ثبات و اطمینان در تصمیم (2

اقتدارگرا و مدبّر داشته باشند، خیلی کم هستند همیشه  ۀبحران مدیران و مدیرانی که قیاف ةلذا در حوز ؛انجا  شود

  .خودشدددان نیاورندددد ةالعمدددل چدددالش بحدددران را در حدددوز کنندددد بدددا کلمددداتی امکدددان عکدددس سدددعی مدددی

ها، رفتارها، نمادها و بسترهایی هسدتند کده ناشدی از نقدص،      ولی آسیب ؛در آسیب ما رفتارمان راتولوژیک است

 یدک  ةها، رفتارها، امکانات، ابدزار و مددیریت در قالدب ذات و جدوهر     وارز ةکاستی، کمبود و ضعف در حوز

هدا   ضعف و کمبودها ،ها رس آسیب را باید همیشه در ذات یک ساختار و در رناه نقصان د؛گیر ساختار شکل می

 .وجو کرد کارگیری ابزار جست هم یا تعاملش یا بتدر سیس

غیر یا منافع خودی و در معرض خطر قرارگرفتن امکدان،  از عد  تطابق، منافع  است تکدید عبارتبه عبارتی 

منافع خودی است عموماً منبع این فشار و تحمیل اراده خارجی، عرضدی و دور از قددرت نفدوذ و     یحیات و بقا

 ؛کنترل یک مدیر باشد ةتکدید مدیریتی، خارج از حوز یک منابع و منافع؛ البته ممکن است کنترل خودی است

گوییم مدیر دچار آسیب است،  وجوتر است، چون وقتی می ای مدیریتی، در اینجا قابل جسته لذا مفکو  آسیب

امکانات عملیات دچار نقص و ضعف و خدشده و جریدان اسدت و از سدوی      و یعنی اینکه در مفکو  سازه، رفتار

حوزه رفتارهدای  حوزه تبیین هنجارهای مدیریتی و شاید در  های مدیریتی و شاید در دیگر شاید در حوزه ارزو

به همین دلیل رئوس اهم اقدامات الز  در مدیریت و فرماندهی انتظدامی در   مدیریتی این فرد دچار کمبود است

بحران زلزله که تلفیقدی از کلیده اقددامات مقتضدی و مفدروض در عملیدات انتظدامی و امددادی در زلزلده اسدت           

 (.18، 1388زمستان : چالو .)

  ناامنی در بحرانعوامل تولید بی نظمی و  -2

 .موجود باشد و زیاد ،ممكن است كم: اطالعات -1
 

 .مناسب باشد ،ممكن است كم: زمان واكنش -2
 

ممكن است آسیب فعال شده، آسیب فعال نشدده، تهدیدد فعدال شدده،     : دیده تهدید یا منافع آسیب -3
 .تهدید فعال نشده باشد
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های مکرر نشان داده است که رس از وقوع زلزله انسجا  اجتماعی و انتظامی منطقه و بنیادهای اساسی  تجربه زلزله
دوستی بر کلیۀ قوانین و مقررات غالب شده و مرد  از شکرهای  حس نوع.  رود محیطی و معیشتی مرد  از بین می

شتابند  هی و اجازه مقامات مافوق به هر وسیله به کمک هموطنانشان میمجاور فارغ از هرگونه دستور کتبی و شفا

 :در شرایط بروز یک زلزله شدید فرضیات زیر متصور است(. 286، 1383: عبادی)
، اقتصادی و امنیتی بر اثر وقوع زلزله بده شددت تخریدب شدده و خسدارات       گیری کالن سیاسی مراکز تصمیم( 1

هدای   ، ارگدان  هدا  ، سدازمان  گیدری  ها، مراکز تصمیم ، تجاری و وزارتخانه مسکونیجانی و مالی سنگینی به اماکن 

 .شود ، بکداشتی و درمانی کشور وارد می ، انتظامی ، نظامی ، امدادرسانی خدماتی
های بلند  ها و ساختمان دلیل تخریب رل های دسترسی به ها و کلیه راه معابر زیرگذر، روگذر، خیابان: ها بزرگراه( 2
دود و عبورومرور وسایل نقلیه و امداد نجات و تخلیۀ مصدومین و مجروحین ناممکن یا بدا اشدکال و کنددی    مس

 . شود انجا  می

های روحی و  ها نفر از مرد  شکر دچار شو  ناشی از زلزله و آثار تخریبی آن واقع گردیده و با بحران میلیون( 3
 .شوند روانی مواجه می

، بکداشت و درمان و نظامی  ، امداد و نجات رسانی ، خدمات رسانی های اطالع ، ارگان ها اوضاع داخلی سازمان( 4
 . شود دهی برای آنان غیرممکن یا محدود می گیری و هرگونه سرویس ، مختل و امکان تصمیم و انتظامی

راری ارتباط تلفندی  دلیل خسارات وارده به تأسیسات و تجکیزات مخابراتی از کار افتاده برق شبکه تلفنی شکر به( 5

برای مسئوالن و مرد  مقدور و میسر نبدوده و مسدئوالن و مقامدات تدراز اول و اعضدای سدتاد بحدران و حدوادث         
 . اطالع هستند غیرمترقبه کشور در ساعات اولیه سانحه از میزان ضایعات و عمق فاجعه بی

در سطح گسترده مختل یدا قطدع شدده و     سیم و باسیم ستاد ناجا و فرماندهی انتظامی شکرهای بزرگ شبکه بی( 6

 . امکان برقراری ارتباط در ساعات اولیۀ حادثه ممکن نیست

برداری از آنکا  دیدگی تأسیسات قطع و امکان بکره علت تخریب و آسیب ، برق و گاز شکری به های آب شبکه( 7
 . باشد مقدور نمی

 .شکر خواهد شدگرفتگی مناطق مختلف  های آب شکر موجب آب ترکیدگی لوله( 8

هدای مکیدب در منداطق     سدوزی  های بدرق سدبب بدروز انفجدار و آتدش      های گاز و اتصال سیم ترکیدگی لوله( 8
های عرضۀ مواد سوختی شده و در نتیجه خطری جدی شکر را تکدید  خصوص در جایگاه ، به ، تجاری مسکونی

 . کند می

دار شده و  ، خطرنا  و سابقه ، زندانیان شدن افراد تبککارها موجب فرار و رها ، برج و باروی زندان فرو ریختن( 16
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 . تکدیدی جدی برای نظم و امنیت شکر خواهد شد

های لشکری و کشوری در معرض آسیب و دسدتبرد قدرار خواهدد     ، سازمان شده بندی اسناد و مدار  طبقه( 11

 . گرفت

و دسترسی به مراکز خدماتی و درمانی مشکل ، شناسایی  ریختگی بافت ساختمانی شکر بر اثر تخریب و درهم( 12

 . خواهد شد

منظور امدادرسانی و نجات مجروحین و مصدومین وجود  ای به ، هیچ نوع وسیله در ساعات اولیه وقوع حادثه( 13

 . ندارد

 . باشند واحدهای خدماتی شکر دچار آسیب شده و قادر به ارائه خدمت به مرد  نمی( 14

خصوص مایحتاج اولیۀ زندگی مرد  بسیار محدود شده یا اصالً وجدود   ع ارزاق عمومی بهامکان تکیه و توزی( 15

 . ، تشویش خاطر و ناراحتی روحی و روانی مرد  خواهد شد ندارد که این عارضه موجب نگرانی

،  آب، نبدود   ها ، وجود مصدومین و مجروحین و جنازه افراد و ناردید شدن اعضای خانواده آبی ، بی گرسنگی( 16

هدای وسدیع رفتداری و     برق و ترس از اراذل و اوباو موجب تشویش زندگی مرد  و به تبع آن بدروز ناهنجداری  

 . اجتماعی در سطح شکر خواهد شد

طرح جامع مددیریت  )زنند  طلب با سوء استفاده از وضعیت موجود دست به چپاول و غارت می افراد فرصت( 17

 (.3، 1383: بحران کشور

 (235، 1385: امیری)اثرات و پیامدهای فقدان نظم و امنیت بر جامعه نمودار اصلی 
 عوامل در معرض                       اثرات فقدان نظم و امنیت                               ها        پیامد

 سرقت   

 قتل    
 تجاوز   

 زورگیری
 جعل        

 کالهبرداری   
 ترانزیت زنان  

 دزدی بچه

 حوادث طبیعی

 

 زمین ساختی

 
 بالیای اقلیمی

 
 زیست محیطی

 

 

ساختار 

اجتماعی 

 نظم و امنیت

 

 افراد

 مكان های

 جغرافیایی

 ها هادن

 ها سازمان

 روابط

 بی نظمی محیطی -
 

 منطقه خفا  -

 

 فضای بدون دفاع -
 

 نا امنی ساختاری -
 

 فرصت طلبی مجرمانه -
 

 تغییر رفتاری -
 

 اثرات تركیبی -

نتایج و 

ثیرات أت

عوارض 

 منفی
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 :فرایند تولید بی نظمی و ناامنی -الف

 :فرایند تولید بی نظمی و ناامنی در سوانح طبیعی خصوصاض زلرله به شرح زیر است 

 .روی می دهد یفاجعه طبیعی در یکی از زیر سیستم ها با درجه آسیب رذیری مشخص (1

صدمه خوردن زیر ساخت های فیزیکی و روانی نظم و امنیت اجتماعی فاجعه موجب از بین رفتن یا  (2

 .می گردد

ثبات و تعادل زیر سیستم در دو بعد عینی و ذهنی و سه سطح فردی ، نکادی و اجتماعی بده هدم مدی     (3

 .خورد

و تغییر رفتار به عنوان اثدرات  ... بی نظمی محیطی ، ناامنی  ساختاری ، شکل گیری فضاهای بی دفاع   (4

 .ی حوادث طبیعی موجب شکل گیری تکدیدات و نیازهای جدید امنیتی انتظامی می گرددثانو

ریامد های امنیتی انتظامی ناشی از بحران های طبیعی با توجه به درجه آسیب رذیری سیستم در معرض  (5

 .خطرو مقاطع زمانی مختلف خود را نشان می دهند

، بی نظمی و ناامنی بدا شددت، گسدتره و    (شخصیتکادردسترس بودن و هجو  )انواع خاصی از نیاز ها  (6

تداو  در سه مقطع زمانی کوتاه ، میان و بلند مدت در دو بعد عینی و ذهنی فرصت ظکور و بروز می 

 .یابند

سیستم آسیب دیده بر حسب میزان توان راسخگویی، وارد فرایند عادی سازی و بازسازی در دو بعد  (7

شدده و بدا اسدتفاده از فعالیدت هدای انطبداقی و       (رواندی و مدذهبی  یاری رسانی مادی و )عینی و ذهنی 

  .نگکدارنده خود را با شرایط جدید وفق می دهد

 :در این حال میزان آسیب رذیری جامعۀ در معرض فاجعه تابعی است از 

 ...(استحکا  زیر ساخت ها و ) معرض خطرنظا  در ویژگی های  (1

 ...(نوع، شدت، وسعت، دوا  و) بحران ویژگی های (2

 ...(آموزو، آمادگی، هماهنگی و ) بازیگران صحنه بحرانویژگی های  (3

 :مصادیق تولید بی نظمی در بحران زلزله -ب

 : اهم مصادیق تولید بی نظمی در بحران زلزله به شرح زیر است   

 نداشتن ریش بینی و برنامه (1
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 تجمع خودروها در مقابل جایگاه های سوخت (2

 ترافیک و تراکم خودروها (3

 ناهماهنگی در جابجایی و تخلیه جمعیت (4

 ضعف اطالعات در توزیع کاالهای امدادی (5

 ورود و خروج خودروهای متفرقه به مناطق بحران زده (6

 هجو  افراد سازماندهی نشده برای کمک رسانی به بازماندگان (7

 سازماندهی نامناسب نیروهای امدادی در مناطق مختلف زلزله زده  (8

 نظامی و امنیتی در بحران ها عد  حضور به موقع نیروهای (8

 عد  اطالع رسانی به موقع از طریق رسانه های جمعی  (16

 عد  حضور به موقع دستگاهکای امدادی در محل (11

  کمبود و انسداد راهکای شکری و روستایی (12

  قطع شدن شبکه های مخابراتی و رادیویی (13

  قطع شبکه آب برق گاز منطقه (14

  نکادهای امدادی هجو  و تداخل کاری ناخواسته سازمانکا و (15

 هجو  زلزله زدگان برای اخذ نیاز مندیکای اولیه و ثانویه  (16

 ریزو آوار و انسداد معابر و ایجاد ترافیک و اختالل در امداد و نجات  (17

 عد  آمادگی قبلی  و سازماندهی  الز  سازمانکای متولی  (18

  سراسیمه گی و آشفتگی زلزله زدگان و افراد مصیبت دیده (18

 ه و سلیقه ای بعضی از افراد و سازمانکا اقدا  خود سران (26

 ورود و دخالت افراد و نکاد های غیر مسئول و غیرمتخصص در فرایند امداد رسانی (21

  عد  ریش بینی  و تامین جا و مکان مناسب برای استقرار و اسکان زلزله زدگان (22

  عد  ریش بینی  و تامین جا و مکان مناسب برای استقرار و اسکان امداد رسان ها (23

 توزیع نا عادالنه  و ناقص مایحتاج  اولیه زلزله زده گان  (24

  هجو  بدون هماهنگی افراد و مرد  شکرستانکای اطراف جکت کمک رسانی (25

  تکمیل ظرفیت مراکز درمانی و فقدان بیمارستان صحرایی مناسب (26
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  نبود یکپارچگی و هماهنگی بین نکادها و مدیریت بحران (27

  بدون شناسایی اجساد دفن خودسرانه و بدون برنامه و (28

  عد  سازماندهی مناسب در ارائۀکمککای مردمی و بین المللی (28

  شایعه رراکنی و ایجاد نا امیدی در مرد  و بازماندگان (36

 :در بحران زلزله مصادیق تولید ناامنی -ج

 :اهم مصادیق تولید ناامنی در بحران زلزله به شرح زیر است 

 بحران هاکمبود نیروهای نظامی و امنیتی در  (1

 تخریب و غارت اماکن نظامی و امنیتی (2

 فرصت مناسب برای معاندین، دشمنان نظا  و افراد سودجو (3

 آلودگی محیط و مرد  به موادخطرنا  و رادیواکتیو (4

 قطع ارتباط تجکیزات و وسایل وسایل ارتباط جمعی (5

 تخریب و غارت انبارهای مواد غذایی (6

 ...(ها، رمپ بنزین ها و فرودگاه ) تخریب و خسارت به زیرساخت ها  (7

 ورود جاسوس بعنوان خبرنگار بدون مجوز به محل حادثه (8

 (رخش مواد غذایی مسمو  برای بکره برداری سیاسی)خرابکاری گروه های معاند در جریان امداد رسانی  (8

 هجو  افراد سودجو و فرصت طلب از سایر شکرستانکا  (16

 وجود سارقین در محل زلزله (11

 مین سابقه دار از زندان و تحت نظرگاه ها فرار زندانیان و مجر  (12

  غارت و سرقت سالح و مکمات موجود در مراکز نظامی و انتظامی و رادگانکا (13

 ضعف و کاهش ضریب امنیتی اماکن طبقه بندی شده (14

 حضوررسانه های بیگانه و بزرگ نمایی زلزله و نقاط ضعف امداد رسانی  (15

  زلزلهآتش سوزی ها و انفجارها ی ناشی از بروز  (16

  تعرض به اجساد و اموال زلزله زده گان (17

 شیوع بیماریکای واگیردار و مسری  (18

  اعتراض و نارضایتی زلزله زده گان از کمبود امکانات و نحوه خدمات رسانی (18



 15/     مدیریت نظم و امنیت در حوادث طبیعی

 

15 

 

  عد  سازماندهی بازمانده گان و اسکان آنان در محل های امن و مناسب (26

  یترس و اضطراب ناشی از زلزله و رس لرزه های احتمال (21

  هجو  حیوانات وحشی و درنده به اجساد و افراد خصوصا در تاریکی شب (22

 عد  حضور به موقع عوامل انتظامی و امنیتی  (23

  .تعارض و درگیری بین نیروهای خدمات رسان در انجا  وظایف (24

 عد  کنترل نظا  مند ورود و خروج افراد و وسایط نقلیه (25

 ن و شکر ها عد  کنترل مجرمین و سارقین سابقه دار در استا (26

 

 میزان آسیب دیدگی نهادهای انتظامی امنیتی در سوانحمدل تحلیلی 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عوامل تولید  نظم  و امنیت  -3
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هدای اجرایدی عمدومی و     ریزی مقامات امنیتی انتظامی هر منطقده و دسدتگاه   ، عملکرد و برنامه فرایند

صدورت یکپارچده و    بینانده از اوضداع و احدوال حادثده زلزلده باشدد و بده        دولتی که با مشداهدة واقدع  

هدا و   هماهنگ در قالب یک مدیریت واحد و با استفاده از ابزارهای موجود موجب هددایت تدالو  

، آمدادگی مناسدبی را بدرای     جلوگیری از گسترو دامنۀ بحران و کداهش آثدار و عواقدب آن شدود    

، امنیت و آسدایش تدا نیدل بده وضدعیت عدادی فدراهم         ، امدادرسانی شرایط الز  جکت بکبود اوضاع

، نظارت و کنترل اقدامات انتظامی امنیتی موجبات  ، سازماندهی ریزی ، برنامه گذاری هدف.  آورد می

کدردن کلیدۀ عناصدر و عوامدل مددیریت بحدران و فرمانددهی مدنظم در          ریوسدته  هم حدت رویه و بهو

، موجبدات کداهش آثدار     ، تجکیزات و نیروهای دولتی و مردمدی  ، امکانات کارگیری از استعدادها به

شرایط اولیه فقط از بحدران  زلزله تقلیل تلفات انسانی و خسارات اقتصادی و تسریع در بازگشت به 

 (.35، 1383: عبادی)کند  می ا در ذهن متبادرر

 لزلهاهداف امور امنیت و انتظامات در بحران ز (الف

،  های مربدوط بده مراحدل ریشدگیری و کداهش اثدرات       ها و سازماندهی ریزی این اهداف شامل انجا  برنامه

،  دیدده  منطقده آسدیب   ، تدأمین نظدم در سدطح    ها و اماکن ، سازمان آمادگی و مقابله برای تأمین امنیت مرد 

در مرحلدۀ بازسدازی نیدز هددف     . باشد حفظ تداو  تبعیت از دولت مرکزی و اجرای قوانین و مقررات می

هدای   نامده و شدرح وظدایف کدارگروه     آیدین )، بازگشت بده وضدعیت عدادی امنیتدی انتظدامی اسدت        اصلی

 (.71: تخصصی فصل بیستم

های این مسئله آشکار گردیده که بدرای مددیریت    های تحقیقی و بررسی تعدادی از بحران دریافته

بحدران بایدد روو یدا چدارچوب کلدی وجدود داشددته باشدد، در غیدر ایدن صدورت وضدعیت بده واقددع             

هدا   هدا و چدارچوب   ؛ البته معنی این حرف آن نیست که بگوییم انسان با بکترین روو ناامیدکننده است

ریشگیری کامل به واقع ناممکن اسدت بدا ایدن وجدود بدا      . ها ریشگیری کند اند از بروز همۀ بحرانتو می

هدای   هدای بحدران   زمدان و خسدارت   توان تا اندازه زیدادی از مددت    ریزی بجا و آمادگی قبلی می برنامه

 د هدا آمدادگی دارند    هایی کده بدرای رویدارویی بدا بحدران      واقعیت این است که سازمان.  بزرگ کاست

هدایی کده آمدادگی ندارندد      یابند؛ بلکده در مقایسده بدا سدازمان     تر ترمیم می نه تنکا تا اندازه زیادی سریع

 (.37: های تخصصی فصل بیستم نامه و شرح وظایف کارگروه آیین)بینند  خسارت بسیارکمتری می

 تدبیر کلی (ب
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ها در بعد تأمین نظم  ک از ردههای الز  و ترسیم و تعیین وظایف هر ی بینی اتخاذ تمکیدات و ریش -

 . کننده قبل از وقوع زلزله و امنیت با تأکید بر آموزو و انجا  مانور و تمرین مقدماتی نیروهای عمل

صیانت از جان نفدرات و کارکندان واحددهای تابعده و هدر ندوع وسدایل و تجکیدزات سدازمانی و           -

، حفدظ   شارکت در عملیدات امدداد و نجدات   مانده در اختیار و م گیری از استعداد نیروهای باقی بکره

هدای معدین در زمدان وقدوع      المال و تأمین نظم و امنیت تا رسیدن نیروهدای اسدتان   اموال مرد  و بیت

 . زلزله

هدای   برقراری نظم و امنیت عمومی توسط نیروهای مسدتقر در شدکرها و نیروهدای کمکدی اسدتان      -

وجدو، امدداد و نجدات و     ، جسدت  ت شناسدایی معین در مناطق شکرداری و مشارکت آنکدا در عملیدا  

طدرح  )سازی اوضاع و ایجاد شرایط نسبی برای ادامه زندگی شدکروندان ردس از وقدوع زلزلده      روان

 (.4، 1383: جامع مدیریت بحران کشور

 اهداف کلی (ج

 دهی سریع نیازهای اجتماعی؛ انتظا ( 1

 کاهش ناامنی؛( 2

 روانی و حاکمیت نظم مشروع؛تمرکز اقدامات انتظامی بر کاهش آسیب ( 3

 کردن مشروعیت رفتارهای انتظامی؛ حاکم( 4

 تکیه بر تخصص و مکارت تکنیکی و استفاده از فناوری در عملیات انتظامی؛( 5

 بازیابی سریع توان و آمادگی انتظامی؛( 6

 ها و کاهش خسارات انتظامی؛ رذیری رفع آسیب( 7

 یجاد امنیت انتظامی؛های از ریش تعیین شده در ا اجرای طرح( 8

 (.12، 1386زمستان : چالو )دیده  تأمین امنیت در نقاط حیاتی و حساس آسیب( 8

  روش ها و مصادیق تولید نظم در وقوع زلزله  (د

  (حداقل سه برابر نیروی قبل از حادثه)ریش بینی اعزا  نیروی نظامی و انتظامی کافی (1

  شخصی باز نمودن راه ها و ممانعت از هجو  خودروهای (2

  (ستاد احیاءایجاد )هدایت توانائیکای باقیمانده  (3

  حضور به موقع نیرو های انتظامی و خدمت رسان (4
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 ابراز همدردی با مرد  و در خواست همکاری و صبوری در مصایب و مشکالت    (5

 یکپارچگی اقدامات برای هدایت متمرکز تمامی سازمانکای دخیل  (6

 اطالع رسانی ایجاد مرکز روابط عمومی، راسخگویی و (7

 ریش بینی محل اسکان زلزله زدگان با امکانات رفاهی اولیه مانند حما  و دستشویی (8

  راه اندازی سریع شریان ها و شبکه های آسیب دیده آب، برق، گاز، تلفن و راه (8

  ریش بینی و تامین سریع وسایل سرمایشی و گرمایشی (16

 یانبکارگیری تکنولوژی نوین در امر کشف و شناسایی قربان (11

  دفن سریع و نظا  مند اجساد قبل از ایجاد فساد نعشی (12

  ایجاد واحد راسخگویی برای مفقودین و گمشدگان (13

 توزیع عادالنه خدمات و امکانات  (14

  اعزا  به موقع تیم های نجات، امداد و رزشکی با امکانات و تجکیزات و دارو (15

  ریش بینی و ذخیره مایحتاج ضروری حادثه دیدگان (16

  استان های معین جکت امداد و کمک رسانیحضور بموقع  (17

  به روز نمودن طرح های مقابله با زلزله (18

 در وقوع زلزله امنیتوش ها و مصادیق تولید ر( هـ

  تکیۀ و به روز نمودن طرح های امنیتی حفاظت از اماکن ویژه، حیاتی، حساس و مکم (1

  در شکر و کانون زلزله ایجاد کمربند امنیتی (2

 بازرسیایجاد تورهای  (3

 و عملیات شکری گشت شکری (4

  مبارزه باشرارت و بزهکاری (5

  در اسرع وقت دستگیری، انتقال، اجرای حکم (6

  کنترل اتباع بیگانه و تیم های کمک خارجی (7

 ...کنترل و جلوگیری از سرقت منازل، اماکن دولتی و  (8

 کنترل و جلوگیری از زورگیری و سرقت مسلحانه (8

 فروشگاه ها، اماکن دولتی، بانک ها و سایر مؤسساتکنترل و جلوگیری از غارت  (16
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 کنترل و جلوگیری از فعالیت جواسیس (11

 کنترل و جلوگیری از فرار زندانیان و تحت نظر گاه ها و ریش بینی محل یدکی (12

  کنترل ورود و خروج خودروهای شخصی و گروه های مردمی (13

  حضور به موقع نیرو های امنیتی و ایجاد چتر امنیتی (14

  سازماندهی و کنترل امنیتی گروه ها و باندهای سازمان یافته مدیریت، (15

  ریش بینی امنیت محل ذخیره مواد غذایی و مایحتاج ضروری حادثه دیدگان (16

 ایجاد واحد نگکداری و سرررستی موقت زنان و کودکان بی سرررست (17

 ررهیز از سخنرانی های هیجانی و ایجاد توقعات ناممکن در سانحه دیدگان (18

 حد روابط عمومی و اطالع رسانی با نصب بلندگوهای ثابت و متحر ایجاد وا (18

 

 وظایف  دستگاه های تولید نظم و امنیت در بحران  -5

  دستگاه های تولید نظم شرح وظایف کلی -الف

  نظمهای مناسب پیشگیری از وقوع جرائم و حفظ  ارائه برنامه( 1

 آموزش همگانی( 2

به نحوة اجرای قوانین و عد  آشنایی آنان با اصول و قدوانین   ، عد  توجه مرد  عد  آگاهی عمومی

نشدن قوانین امنیتدی و انتظدامی    تواند باعث سوء استفاده مجرمان و رعایت امنیتی حاکم بر جامعه می

؛ لذا آموزو همگانی و ارتقای سطح آگاهی آندان منجدر بده جلدب همکداری       در سطح جامعه شود

 . عمومی در هنگا  وقوع حوادث غیرمترقبه خواهد شد مرد  و کاهش جرایم و حفظ امنیت

 رامو های پیشگیری و کاهش اثرات سایر هماهنگی با برنامه( 3

هدای مسدئول و همکدار در     برای مدیریت مناسب و هماهنگ در این مرحله الز  است کده سدازمان  

در سدایر امدور    های ریشگیری و کداهش اثدرات حدوادث غیرمترقبده     امور امنیت و انتظامات با برنامه

 . هماهنگ شوند

 شرح وظایف خاص ناجا در سوانح و بالیا( ب

هیئت وزیران و ماده واحدده قدانون تشدکیل کمیتده ملدی کداهش        12/2/72موجب مصوبه مورخه  به

محوله و )، وظایف ذاتی و دستورات تصریحی و استنتاجی ناجا 1376اثرات و بالیای طبیعی مصوبه 
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 :زیر استبه شرح ( بنا به دستور

  .سازماندهی و برنامه ریزی و هدایت نیروها جکت حفاظت اموال وامنیت محل موردنظر (1

نیروهای مسلح،ارگانکای امدادی، نکادهدای  ) هماهنگی و تعامل با سایر نیروهای درگیر   (2

  (.اجرائی استان و شکر

  .تشکیل جلسه شورای مقابله با سوانح غیرمترقبه و یا مدیریت بحران (3

 . رشتیبانی واستقرار نیرو جکت امنیت امدادگران وتالشگران در صحنه (4

  .انتخاب مکانکای امن برای استقرار آسیب دیدگان و حفظ امنیت محل انتخابی (5

  .شناسایی مراکز درمانی و درمانگاهکای موقت کمک وامداد (6

 برقراری امنیت ترافیکی جکت رفدت و آمدد وسدائط نقلیده انتقدال اورژاندس و ضدروری        (7

 ...نجات، امداد و 

  .تعیین چگونگی و  راه های تخلیۀ جمعیت و اثاثیۀ سانحه دیدگان (8

  .شناسایی عوامل محدود کننده و کاهش دهنده فعالیت ها (8

سالح و مکمات و تجکیزات از واحددهای   ،سازماندهی و برنامه ریزی در انتقال مدار   (16

 . نظامی آسیب دیده

  .آسیب دیدن خطوط ارتباط برقراری مخابرات و ارتباطات هنگا  (11

 . چگونگی تشکیل جلسات و ستاد بحران داخلیتعیین  (12

انعکاس گزارو اولیه از وقوع فاجعه، تعیین محل، وسعت و میزان تقریبی آسدیب هدا و     (13

 . خسارات و تلفات 

فرماندهی باالتر، استانداری، فرماندداری،  ) ارسال گزارشکا به مقامات مسئول و ذیصالح  (14

 (.غیر مترقبه و شورای شکرستاد حوادث 

 سایر نیروها و سازمان ها و نهادها(ج

 در قالب مدیریت یا فرماندهی بحران بر اساس دستورات تصریحی و استنتاجی  :سپاه 

 در قالب گردان های عاشورا و الزهرا  و  بر اساس دستورات تصریحی و استنتاجی  :بسیج 

 ساس دستورات تصریحی و استنتاجی بر ا در قالب فرماندهی واحد بحران و :ارتش 

 بر اساس دستور مدیریت بحران در صحنه : سازمان های درگیر نجات و امداد و حراست مربوطه 
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  هدایت و آرا  سازی مرد  آسیب دیده :امامان جمعه و جماعات 

 در بحران و وظایف آنها امنیت  سازمان های تولید -ب

شددن وضدعیت امنیدت     تواند باعث مختل می غیرمترقبهتوجه به اینکه وقوع حوادث  با
وقدوع   ریشدگیری از هدای   ارائده برنامده   ، گدردد  مجرمانجامعه و سوءاستفاده برخی از 

تواندد باعدث    ، مدی  قبل از وقدوع بحدران   ۀمرحل حفظ امنیت عمومی درة جرایم و نحو
منیدت  هنگا  وقوع حوادث غیرمترقبه گردد و در حفظ ا کاهش جرایم و تخلفات در

 .کننده باشد کمک
براساس وظایف و دستورات محوله از سوی وزارت کشور و  :استانداری ها 
  شورای امنیت ملی

  وظایف و دستورات محولۀ شورای تأمینبراساس  :شورای تأمین 

محوله و بنا به )براساس وظایف ذاتی و دستورات تصریحی و استنتاجی :ناجا 
 (دستور

 بر اساس دستورات تصریحی و استنتاجی  :سپاه 

 بر اساس دستورات تصریحی و استنتاجی  :بسیج 

 بر اساس دستورات تصریحی و استنتاجی  :ارتش 

 در قالب مدیریت و فرماندهی بحران :مسئوالن اطالعات استان ها

در قالب مدیریت  :مسئوالن سازمان های آسیب دیده و حراست مربوطه 
 و فرماندهی بحران

 بر اساس قوانین شرایط اضطرار یا عادی قضاییاحکا   انجا  و ارائۀ :وۀ قضائیه ق

 

 :ت در  سؤاال

  .در بحران را بنویسید نظممفکو   -1

 را تعریف کنید احساس امنیت -2

 .نظم و امنیت را بنویسید اهمیت و ضرورتچکار مورد از  -3

 .را بنویسیدها  های عمده و عمومی فاجعه ویژگی سه  -4



 مدیریت نظم و امنیت در حوادث طبیعی/    22
 

 

  .را بنویسید مصادیق تولید بی نظمی در بحران زلزلهچکار مورد از  -5

   .را بنویسید در بحران زلزله مصادیق تولید ناامنیچکار مورد از  -6

 .را بنویسید (زلزله)روو ها و مصادیق تولید نظم در وقوع حوادثچکار مورد از  -7

 .را بنویسید (زلزله)در وقوع حوادث امنیتروو ها و مصادیق تولید چکار مورد از   -8

 .را بنویسیدشرح وظایف خاص ناجا در سوانح و بالیا چکار مورد از  -8

 .را بنویسید وظایف آنکا دو موردو  را نا  برده امنیت سازمان های تولید -16
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