
 



  

  
  
  

  از درون ما را مصون می کند.  پدافند غیرعامل مثل مصونیت سازي بدن انسان است ،
دستگاه هاي   ... ببینید چقدر مهم است که ما این حالت را در کل پیکره کشور و جامعه، در

مختلف بوجود بیاوریم. ...کاري کنیم که ما مصونیت در خودمان بوجود بیاوریم این با پدافند 
  غیرعامل تحقق پیدا می کند. بنابراین این مسئله ،مسئله بسیار مهمی است که بایستی راه بیفتد.

  ..پدافند غیرعامل یک اصل خواهد بود براي همیشه، نه براي یک مقطع خاصی .. ...
    )مقام معظم رهبري(

 ( در دیدار مسئولین سازمان پدافند غیرعامل با ایشان) 

  1391/ 8 /7مورخ    
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  گفتار یشپ

  
غیرمسـلحانه کـه موجـب    ، پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات طبق تعریف مصوب

تسـهیل   افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي ضروري، ارتقـاء پایـداري ملـی و   
، سازمان پدافند غیرعامل کشـور مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد. ( مدیریت بحران در

1389(  
، فراتـر از  بوجود می آیدموقعیت هاي اضطراري  شرایط خاصی که در بحران ها به دلیل ماهیت و

برنامه هاي موجود مدیریت شوند. غیرمنتظره بودن بحران ها همراه با عـدم   آن هستند که با امکانات و
 ها، حجم باالي اطالعات رسـیده، گسـتردگی تخریـب و    مکان دقیق وقوع آن تعیین زمان و توانایی در

همه سـبب   ماهیت چند وجهی آن، همه و سازمان هاي درگیر وشده، تعدد  جانی ایجاد خسارات مالی و
صـحیح   می شود که مدیران به طور مرتب با شرایطی مواجه شوند که نیازمند اتخاذ تصمیمات سـریع و 

ارائه چارچوبی براي تصمیم گیري ها سعی دارد این حـوادث را بـه بهتـرین نحـو      است. علم مدیریت با
  کنترل نماید.

برنامه ریزي در اداره بحران هاي کشورها یک اصل شناخته شده اسـت. اگـر بـه    استفاده از نظام 
تاریخی خاصی در برنامه ریـزي مـدیریت    متوجه می شویم که سیر شود،تاریخچه مدیریت بحران دقت 

سـناریو بـوده    برنامه ریزي مبتنی بـر  ،اولین مدل برنامه ریزي براي شرایط بحران بحران دیده می شود.
  است. 

شوند. در واقع، سـناریوها جـزء    وها براي استفاده در طراحی اقدامات آمادگی ملی استفاده میسناری
شوند. بر اساس سناریوها است که نیازهاي مقابلـه شناسـایی شـده و     ریزي محسوب می ابزارهاي برنامه

اده نماینـد.  ریـزي اسـتف   توانند از این سناریوها به عنوان مرجع برنامـه  ها می کلیه سطوح دولت و دستگاه
سناریوها هر از چندگاه نیاز به مرور دارند تا دقت و کارایی خود را حفظ نمایند. سـناریوها اسـاس و پایـه    

ها بـراي پیشـگیري، مقابلـه و     هاي مأموریتی و سطوح هدف آن قابلیت ها در همه حوزه شناسایی قابلیت
هـاي متعـدد بـا     ن پایـه اجـراي رزمـایش   بازیابی مؤثر از وقایع بزرگ هستند. همچنین سناریوها به عنوا

 سناریوهاي مختلف هستند.
  )(پنج 



  
  
 

اي طراحی شوند که به صـورت محلـی، اسـتانی، ملـی و دسـتگاهی قابـل        سناریوها باید به گونه
تواننـد ایـن سـناریوها را بـراي خـود بـه        هاي مختلف حکومتی مـی  ها و حوزه سازي باشند. دستگاه پیاده

  تر گسترش بدهند.   تر و عمقی صورت تخصصی
الگوهـاي مطـرح و همچنـین مـدیریت      و در این کتاب ابتدا در فصل اول کلیات مدیریت بحران

الگوهـاي  با توجه به اهمیـت موضـوع، در فصـل دوم     جامع بحران را بصورت خالصه شرح داده شده . 
  شرح داده شده است .بصورت مباحث نظري و گام هاي سناریو نویسی  ها روش ،تدوین سناریو

طرح شده و  کاربرديبصورت  در مدیریت بحران در فصل سوم الگوي پیشنهادي تدوین سناریو 
  ارائه شده است. صل چهارم  مدلی براي سامانه هاي  واکنش اضطراريفدر 

ـ  و کارشناسـان  مورد استفاده محققین  این کتاب امیدواریم با توجه به کمبود منابع،  و  هقـرار گرفت
دانش مدیریتی مدیران و کارشناسان دستگاه هاي اجرایی کشور در حـوزه  حفاظـت    افزایش در راستاي

اعـتالي نظـام مقـدس جمهـوري     جهـت  در  ، موجب خدمتی ناچیزامنیت سیستم ها و از زیر ساخت ها
دانم  از خواننـدگان محتـرم جهـت نقصـان احتمـالی آن پـوزش        در پایان الزم می .اسالمی ایران گردد
  .می پذیریمر صاحب نظران گرامی را به جان خواسته و نقد و نظ

  
  با تشکر                                                                                               

  مؤلف                                                                                             
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  فصل اول
  الگوهاي مطرح در مدیریت بحران   

  
  کلیات -1
  

  بحران
ـ بوجـود آ  ندهیبه صورت فزا ای  یبه طور ناگهان ی یا انسان ساز است کهعیطب يدادیبحران رو و ی و سـخت  دی

 و فـوق العـاده    یاساسـ  ،ياقدامات اضـطرار به برطرف کردن آن  يکند که برا لیتحم یرا به جامعه انسان یمشقت
  باشد.نیاز 

   1بحران ناشی از جنگ
ایجاد شرایط بحران بر اثر اقدامات خصمانه دشـمنان (خـارجی و داخلـی) بصـورت حملـه نظـامی آشـکار ،        

استفاده از عوامل بیولوژیکی به منظور کشـتار انسـان هـا ،     ( اقدامات تروریستی نظیر بیوتروریسم یا اگروتروریسم
ایجاد ناتوانی در انسان یا  محصوالت کشاورزي، ایجاد آلودگی هاي شیمیایی یا رادیو زیست محیطـی، تروریسـم   
سایبري(تهدیدات در فضاي مجازي)، بمب گذاري و خرابکاري، تحریم هاي اقتصـادي جنـگ روانـی در عرصـه     

  ماعی و ...  اجت -هاي فرهنگی 
      2بحران تیریمد
آنهـا   لیو تحل هیو تجز نیشیپ يبحران ها کتیستمایمشاهده س باکه  ياست کاربرد یبحران علم تیریمد

مقابله  يبرا اینمود و  يریشگیپ عیسو بتوان از وقوع فجا کیاز  آن لهیاست که به وس يابزار افتنی يجستجو در
  .و بهبود اوضاع اقدام نمود ینسبت به امداد رسان وقوع آن در صورت گرید يبا آن ها آماده شده و از سو

، مدیریت بحران عبـارت اسـت از  سیاسـت گـذاري، اخـذ      براساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد
تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به منظور آمادگی، کاهش اثرات مخرب بالیا، پاسخگویی، بازسـازي و  

  )1386 ابهري مریم( نی و ترمیم اثرات ناشی از بالیاي طبیعی یا انسان ساخت. بازتوا
دبیرخانه راهبرد بین الملل براي کاهش خطرات بالیاي طبیعی ملل متحد، مدیریت بحران را روند نظام منـد  
به کارگیري تصمیمات مدیریتی، سازماندهی، تقویت مهارت هاي عملیاتی و ظرفیت سـازي ، اتخـاذ راهبردهـا و    

طرات طبیعـی و بالیـاي مـرتبط بـا     ایجاد سازگاري در جوامع به منظور کاهش پیامدهاي زیان بار ناشـی از مخـا  
عوامل زیست محیطی و تکنولوژیک ، را گویند. با این تعریف، مدیریت بحران شامل کلیه فعالیت هـا و اقـدامات   

                                                             
 بحران ناشی از جنگ ، سازمان پدافند غیرعامل کشورنقل از دفتر چه راهنماي استانی پدافند غیرعامل در مدیریت   -1

2 - Crisis  management 
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سازه اي و غیر سازه اي است که به منظور پیشـگیري، اجتنـاب و یـا محـدود کـردن اثـرات زیـان بـار ناشـی از          
  مربوط به کسب آمادگی را شامل می شود.مخاطرات انجام می گیرد و نیز اقدامات 

ارزیـابی بـه منظـور شناسـایی و      ،در فرهنگ واژگان سازمان فدرال مدیریت بحران آمریکا، مدیریت بحران 
برنامه ریزي استفاده از منابع مورد نیاز جهت پیش بینی، جلـوگیري و یـا رفـع تهدیـد یـا یـک عمـل        

  تروریستی معنی شده است.   
  ا در سطح جهان، عبارتند از:سه تیپ مختلف بالی

  بالیاي طبیعی   -الف
  طوفان هاي دریایی و ... -مرتبط با اقلیم و باد: مثل طوفان هاي بادي -
 مرتبط با زمین : مثل زلزله -مرتبط با اقلیم و آب:  مثل سیل  -

   بالیاي انسان ساخت : -ب
  تصادفات (ریلی، زمینی، هوایی، دریایی) حوادث  -ایجاد حریق عمدي  -جنگ ها 

  بالیاي  -انفجارهاي هسته اي  -صنعتی ( مثل انفجارها ونشت گازهاي خطرناك)
 .قحطی و بحران غذا .و .. -زیست محیطی

  : 1همه گیري ها -ج
  بیماري هاي ناشی از ناقلین  مانند طاعون -
  بیماري هاي ناشی از غذا  - بیماري هاي ناشی از آب  -

مخاطرات وسیع در زمان جنگ ، نیاز مبرم به ایجاد یک سامانه آمـادگی بـراي مـدیریت بحـران دارد. ایـن      
سامانه نقش ایجاد و نگهداري سطح توانمندي ها و قابلیت هاي پیشگیري، حفاظـت ، مقابلـه و بازیـابی در برابـر     

  ور را خواهد داشت. انواع بحران ها در جهت کاهش مرگ و میرها و آسیب به اموال و اقتصاد کش
در سال هاي اخیر با توجه به نگرش جامع تر کشورها به مقوله تهدیدات (طبیعـی و انسـان سـاز) ، مراحـل     

بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است.  2مختلف مدیریت بحران و سطوح برنامه ریزي، عبارت مدیریت جامع بحران
  )2007(کانتون، 

به انواع تهدیدات (اعم از طبیعی، انسان ساز و جنگی)، همـه ابعـاد یـک     در نگاه مدیریت جامع بحران، توجه
تهدید (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و امنیتی)، کلیه مراحل مدیریت بحران (پیشگیري تا بازسازي)، همه 

  )2007سطوح برنامه ریزي و هماهنگی کامل بین سازمان ها الزامی است. (لیندل، 
  ي کاهش اثرات و پیشگیر

  کاهش اثرات بحران داراي دو جزء اساسی است:
    3کاهش مخاطره -الف

                                                             
1- Epidemics 

2 - Comprehensive Emergency Management 

3 - Hazard Reduction 
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  کاهش آسیب پذیري -ب
راه هاي کاهش اثر مخاطرات، شامل جلوگیري  از ایجاد مخاطره در مکان اولیـه، جـدا نمـودن مخـاطره از     

رش مکـانی  آنچه که باید حفاظت شود، تغییر در خصوصیات اصلی یک مخاطره، تغییر در میزان یـا حـدود گسـت   
  ایجاد یک مخاطره، تحقیقات در مورد مواد خطرناك و افزایش اطالعات عمومی در مورد مخاطرات هستند. 

میزان خسارت و صدمات ناشی از عوامل و پدیده هاي بالقوه و یا بالفعل خسارت زا نسبت بـه  آسیب پذیري: 
  .گویند پذیري آسیبرا  نیروي انسانی، تجهیزات و تأسیسات با شدت صفر تا صد درصد

  است:  به طور خالصه، مراحل راهبردي کاهش ریسک و اثرات بحران ها شامل موارد زیر
  ارزیابی و ترسیم نقشه براي مخاطرات -الف
  شناسایی اجزاي در معرض خطر -ب
  تعیین اثرات احتمالی -پ
  ارزیابی اثربخشی و کارآیی اقدامات قبلی  -ت
  براي کاهش ریسکاقدامات ممکن  تعریف راهکارها و -ث
  زمینه پاسخ و مقابله فوري تعریف مهارت هاي مطلوب در -ج
  شناسایی منابع و ارتباطات داخلی  -چ
  تعیین اولویت ها  -ح
  طراحی یک راهبرد کلی  -خ
  )1385بررسی عملکرد و ارزیابی اثربخشی راهبرد کاهش اثرات (پژوهشکده سوانح طبیعی،  -د
  

  آمادگی 
آمادگی یکی از مراحل چهارگانه مدیریت بحران بوده و شامل کلیه فعالیت هاي ارتقاي توانمندي جامعـه در  

  زمینه مدیریت بحران است.  
  اجزاي آمادگی: 

) پژوهش: تأمین دسترسی بهینه بخش آمادگی به اطالعات مرتبط با مدیریت بحران در این قسمت انجـام  1
ت، نگهداري اطالعات و تحلیل اطالعات  می باشد. اصول اساسی پـژوهش،  می شود که  شامل گردآوري اطالعا

  گردش آزاد اطالعات و بهره گیري از ظرفیت هاي موجود است.  
) برنامه ریزي: هدف از برنامه ریزي، طراحی و به تصویب رساندن برنامه هاي  اجرایی به ترتیب اولویـت و  2

محتمل، تمامی سطوح بحران و در برگیرنده همـه سـازمان هـاي    براي تمامی مراحل بحران، تمامی بحران هاي 
مدیریت بحران است. براساس نتایج پژوهش ها و با هماهنگی سازمان هاي ذي ربط، برنامه هایی براي  دخیل در

  جنبه هاي مختلف هر چهار مرحله مدیریت بحران تهیه می شود. این برنامه هـا الزم االجـرا بـوده و اغلـب الزم    
در مرجع قانون گذاري به تصویب برسند. اصول اساسی برنامه ریـزي: شـامل مشـارکت سـازمان هـاي      می شود 

همکار، جامعیت استاندارد سازي، بازنگري هاي به موقع، تصویب در مراجع ذي صالح و حداقل تغییر نسـبت بـه   
 وضع موجود می باشند.  
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بین سـازمانی و درون سـازمانی در سـازمان    ) ایجاد ساختارهاي مدیریتی: هدف از این بخش، تعیین روابط 3

هاي دخیل در مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن است. به منظور رعایـت اسـتانداردهاي مـدیریت بحـران و     
اجراي برنامه ها، الزم است ساختارهاي مدیریتی درون سازمانی و بین سـازمانی در کلیـه سـازمان هـاي درگیـر      

و ضـمانت   1حاکم براین بخش شامل رعایت مبانی سامانه فرمانـدهی سـانحه   مدیریت بحران ایجاد شوند. اصول
 اجرایی آن است. 

) آموزش: هدف از آموزش، تغییر رفتار مردم و سازمان ها در راستاي مدیریت بهینـه بحـران اسـت. بـراي     4
اینکه  جامعه (مردم وسازمان ها) بتواند نقش خود را در مدیریت بحران به خوبی ایفا کنند، الزم اسـت بـه انـدازه    

کم بر آموزش شامل توانایی آمـوزش هـا در   نیاز با مدیریت بحران، اصول ایمنی و نقش خود آشنا شوند. اصول حا
 تغییر رفتار، تطابق با فرهنگ جامعه، تطابق با امکانات ، پوشش فراگیر و گسترش محیطی آموزش است.   

) رزمایش و تمرین: هدف از اجراي رزمایش ها قرار دادن نیروي انسانی، امکانات و برنامـه هـا در شـرایط    5
مشابه آنچه در برنامه پیش بینی شده است، می باشد تا سنجش و بازنگري مـوارد فـوق و نیـز افـزایش دانـش و      

کارکردي وعملیاتی اجرا مـی شـوند.   نقش پذیري نیروي انسانی رخ دهد. رزمایش ها در انواع مختلف دور میزي، 
اصول حاکم بر رزمایش ها شامل شروع با تمرین هـاي ابتـدایی، ارتقـاي دانـش و توانمنـدي کارکنـان، ارتقـاي        

 مسئولیت پذیري کارکنان و بازنگري در برنامه ها است. 
واع منـابع مـالی،   ) مدیریت منابع: هدف از این بخش از آمادگی، تأمین دسترسی بهینه مدیریت بحران به ان6

انسانی، تجهیزات و فضاي فیزیکی و اطالعات است. یکی از جنبه هاي مهم توانمندي، منابع (شامل منابع مـالی،  
  تجهیزاتی، فضاهاي فیزیکی، انسانی و اطالعات) می باشد. جهـت ارتقـاي ایـن توانمنـدي الزم اسـت مـدیریت       

جمـع آوري اطالعـات منـابع، بهـره گیـري از امکانـات       بهینه اي اعمال گردد. اصول حاکم بر این بخش شـامل  
  موجود، بسته هاي تجهیزاتی (کیت ها)، قابل اعتمادبودن و تسهیل در توزیع مناسب است.

  مقابله
مقابله در تعاریف علمی، عبارت از انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که بـا  

شـود.  ها و جلوگیري از گسترش خسارات انجـام مـی  ها، تأمین رفاه نسبی براي آنهدف نجات جان و مال انسان
رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تـأمین امنیـت، ترابـري،    عملیات مقابله شامل اطالع

ی، برقـراري  هاي پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناك، سوخت رسانارتباطات، فوریت
  )1387ربط است. (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، هاي حیاتی و سایر خدمات اضطراري ذيشریان

   2بازسازي و بازتوانی
بازسازي به عنوان یکی از مراحل چهارگانه مدیریت بحران، شامل مجموعه فعالیت هایی اسـت کـه جامعـه    

رایط قبل از بحران) بازگرداند. هدف از بازسازي، بازگردانـدن شـرایط   آسیب دیده را به شرایط عادي (و نه لزوما ش

                                                             
1 - Incident Command System 

  -2 Recovery & Rehabilitation 
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جامعه آسیب دیده به شرایط عادي است به نحوي که بتواند به توسعه پایدار خود ادامه دهد. (پژوهشـکده سـوانح   
  )1385طبیعی، 
  

  اتاق بحران 
مـدیریت بحـران  مرکـزي    در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و در حال توسعه براي اسـتقرار فعالیـت هـاي    

 مستقل وجود دارد که هماهنگی، سیاست گذاري و مدیریت کلیه مراحل بحران، در این محل صورت مـی گیـرد.  
در اغلب کشورهاي جهان، ساختمان هایی خاص براي تمرکز فعالیت هاي مدیریت بحران در سطح کشور وجـود  

) براي NECC( 1ی هماهنگی مدیریت شرایط اضطراريدارد. در کشورهاي آمریکا و کانادا، در سطح ملی، مرکز مل
این منظور طراحی شده است. در سطوح ایالتی، شهرستان ها و شهرها نیز بـه نـام مرکـز عملیـات هـاي شـرایط       

شناخته می شود که وظیفه هدایت امور مقابله بـا حـوادث را در حیطـه مـدیریتی دارد. (پژوهشـکده        2اضطراري
  )1385سوانح طبیعی، 

لی از طراحی ساختمان مرکز فرماندهی مدیریت بحران شامل اتاق بحران، ایجاد مکانی امن، ایمن و هدف ک
مقاوم در برابر انواع حوادث و بالیاي طبیعی و تکنولوژیک که با  ویژگی هاي منحصر به فرد خود، قابلیت ساختار 

ایط، فعال خواهد بود. اتاق بحـران در واقـع   مدیریت بحران در منطقه تابعه را دارا می باشد و همواره و در کلیه شر
  بخشی از این ساختمان بوده که محل استقرار مسئوالن، امکانات و کارکنان است.

  
 شرایط جنگ تعریف سند جامع مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی در  

در سندي است که براساس تعریف مدیریت جامع بحران کشور با رویکردي جامع و ملی به مدیریت حوادث 
کل تقسیمات حکومتی (استان، شهرستان، مناطق و نواحی شهري، بخش ها، روستاها و محله ها) و کل سـازمان  
ها، دستگاه ها و زیرساخت ها می پردازد. این سند شامل سامانه ملی حوادث کشور بوده کـه از سـه جـزء اصـلی     

  ):NIMS ،2007و  NFPA1600 ،2007تشکیل شده است (
  حادثه  ) سامانه فرماندهی1
  ) سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی  2
   ) سامانه هاي اطالع رسانی عمومی3
  
 مـدیریت جـامع  ، 1387بنابه تعریف ارائه شده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشـور در سـال    

دولتـی،  هـاي  ریزي، عملکرد و اقـدامات اجرائـی اسـت کـه توسـط دسـتگاه      عبارت است از فرآیند برنامه بحران
مدیریت مقابله و بازسازي و  ،غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات (مدیریت خطرپذیري

پذیرد. در این فرآیند با مشاهده پیش نشانگرها و تجزیـه  بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صورت می
                                                             

1-National Emergency Coordination Center 

2 - Emergency Operations Center 
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صورت یکپارچه، جامع و هماهنـگ بـا اسـتفاده از    شود به ها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش میو تحلیل آن
ها با  آمادگی الزم در جهت کـاهش خسـارات   صورت بروز آن ها پیشگیري نموده یا درابزارهاي موجود از بحران

جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادي باز گردد. (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
  )1385کشور، 
  
  فرآیند مدیریت بحران    -2
  

)، براي مدیریت بحران چرخه اي تعریف کرده است که سه مرحله اصلی را می تـوان  1998فریدریک کانی (
  نشان داده شده اند: 1-2در آن شناسایی کرد. این مراحل در شکل 

    1مرحله قبل از وقوع بحران
  مرحله هنگام وقوع بحران 
 مرحله پس از وقوع بحران  

ل خود از مراحل متعددي تشکیل شده اند که نمی توان مرز مشخصـی بـین آنهـا تعیـین کـرد. در      این مراح
بسیاري از موارد برحسب نوع بحران، تقدم و تأخر این مراحل تغییر می کند. در برخی از انـواع بحـران، بعضـی از    

  ب زیر فهرست نمود:این مراحل وجود ندارند. در کل می توان اجزاي هریک از این سه مرحله را به ترتی

                         
  : چرخه بحران1-2شکل                                 

  مرحله قبل از وقوع) 1
   2تحلیل خطر

پـیش بینـی و هشـدار      -آمادگی  - پیشگیري  -کاهش اثرات مخرب بحران ها -تحلیل آسیب پذیري   -
    (ایجاد سامانه هشدار ملی و منطقه اي ) 1اولیه

                                                             
1- Pre Disaster Phase 

2 - Risk Analysis 

  

فاز قبل از وقوع 
 بحران

فاز هنگام وقوع 
 بحران 

  

فاز پس از وقوع 
 بحران

  نبحرا
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 مرحله وقوع بحران) 2

  شامل:   مرحله مقابله و پاسخگویی
    پاسخ عمومی -اعالم عمومی  -
   3اسکان اضطراري -   2تخلیه اضطراري -

  پشتیبانی          - 4امداد رسانی -جستجو و نجات 
     تحلیل منابع  -تحلیل ملزومات   -ارزیابی    -

  
  مرحله پس از وقوع بحران) 3

  شامل:مرحله بازیابی  
  بازتوانی   -بازسازي 

  ایجاد فرصت هاي توسعه  - بازگشت به وضعیت اولیه -
  
 مراحل مدیریت بحران در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور  
  

  ، مراحل مدیریت بحران عبارتند از: 1387براساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال 
مجموعه اقداماتی است که بـا هـدف جلـوگیري از وقـوع حـوادث و یـا       : ) پیشگیري و کاهش مخاطرات 1

بار آن، سطح خطرپذیري جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم، سطح آن را تا حد  کاهش آثار زیان
  دهد.قابل قبولی کاهش می

مختلـف مـدیریت بحـران افـزایش     مجموعه اقداماتی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل : ) آمادگی2
آوري، اطالعات، برنامه ریزي، سازماندهی، ایجاد ساختارهاي مـدیریتی، آموزشـی، تـأمین    دهد که شامل جمعمی

  منابع و امکانات، تمرین و رزمایش است.
 انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال: ) مقابله 3
شـود. عملیـات مقابلـه شـامل     ها و جلوگیري از گسترش خسارات انجـام مـی  ها، تأمین رفاه نسبی براي آنانسان
هـاي  رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابري، ارتباطات، فوریـت اطالع

هـاي حیـاتی و   رسانی، برقـراري شـریان  ختپزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد خطرناك، سو
  ربط است.سایر خدمات اضطراري  ذي

                                                                                                                                                          
1-  Early Warning & Forecasting 

2 - Emergency Evacuation 

3 - Emergency Sheltering 

4-  Mass Care 
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بازسازي شامل کلیه اقدامات الزم و ضروري پس از وقـوع بحـران اسـت کـه بـراي      : ) بازسازي و بازتوانی4

هـاي توسـعه پایـدار، ضـوابط ایمنـی،      بازگرداندن وضعیت عادي به مناطق آسیب دیده با در نظر گـرفتن ویژگـی  
گیرد. بازتوانی نیـز شـامل   هاي مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب دیده انجام میرکتمشا

دیـدگان بـه حالـت    مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی، روانی و اجتماعی آسـیب 
  طبیعی ، انجام شود.

  
    تعریف رزمایش یا تمرین  

سازي، انجام تمـرین   هاي مختلف یک برنامه آماده براي پایش و ارزشیابی بخشیک روش متداول رزمایش 
  هاي زیر از آن استفاده کرد: توان براي آزمایش جنبه و رزمایش است که می

 هاي حوادث طرح 
 رویکردهاي مدیریت حوادث 
 تخصصی آموزش عمومی و 
 ارتباطات و غیره 

چون شـیوع   است. انواع بحران هابرابر  مقابله در ستادي براي یک نوع تمرین براي پرسنل صف و رزمایش
 بادر این شرایط افرادي که   شود این عامل باعث میجنگ و حوادث مشابه در یک منطقه ممکن است کم باشد، 

در اصل براي ارزیابی  رزمایشانجام  را چک کنند.کارکنان هاي  هستند کمتر بتوانند مهارت درگیربحران مدیریت 
 یک جامعه براي شرایط حوادث اعم از حوادث طبیعی یـا جنـگ  و کارایی برنامه مقابله و آمادگی  میزان اثربخشی

  شود. استفاده می
هدف از تدوین سند رزمایش و تمرین در مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی، طراحی نظـام اجـراي رزمـایش    

  ناشی از جنگ می باشد براي آماده نمودن نیروهاي انسانی و جامعه در زمان وقوع حوادث و بحران
  
  رابطه مفهومی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل   -3
  

همانگونه که در بخش اول ذکر نمودیم، دفاع یک مفهوم یکپارچه است که شامل دو بخـش دفـاع عامـل و    
دفاع غیرعامل می باشد. دفاع عامل، شامل تمامی طرح ریزي ها و اقدامات دفاعی است که مستلزم به کـارگیري  

  اساس قانون، این اقدام، وظیفه ذاتی نیروهاي مسلح است. سالح و تجهیزات جنگی می باشد. بر
دفاع غیرعامل، شامل تمامی طرح ریزي ها و اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیري هـا، افـزایش    

ف از دفـاع  .هـد  پایداري ملی، تداوم فعالیت دستگاه هاي اجرایی و خـدماتی در مقابـل تهدیـدات خـارجی گـردد     
غیرعامل، استمرار فعالیت هاي زیربنایی، تأمین نیازهاي حیاتی، تداوم خدمت رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور 

بحران تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی از طریق اجراي طرح هاي پدافند غیرعامل و کاهش  در شرایط تهدید و 
  آسیب پذیري زیرساخت هاي حیاتی و حساس کشور است. 
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بق تعریف مصوب ابالغی ، پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعـه اقـدامات غیرمسـلحانه کـه موجـب      ط
افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي ضروري، ارتقاء پایـداري ملـی و تسـهیل مـدیریت     

  شور)(سازمان پدافند غیرعامل ک. بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد
در مدیریت بحران با رویکرد پدافند غیرعامل اقدامات قبل از بحران بسیار با اهمیت تلقی می شود. بـر ایـن   

  اساس، دیدگاه مسؤالن در برنامه ریزي ها در دو بخش عمده تقسیم می گردد:
  ) اقدامات شناسایی و رصد تهدیدات و آسیب پذیري ها و سناریوهاي احتمالی حادثه1
  اجرایی مقابله با تهدید و طراحی طرح مدیریت بحران، آموزش و آمادگی) اقدامات 2

مسؤالن با نگرش پدافند غیرعامل باید بر این اساس باشد که با برنامه ریزي صـحیح مبتنـی     هنر مدیران و
بر اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران عالوه بر تسهیل مدیریت بحران از تبدیل مسائل و معضالت ناشی از 

جـب پایـداري ملـی    بحران پیشگیري نموده و انگیـزه دشـمن را در تهدیـد کشـور از بـین بـرده و در نهایـت مو       
  استانی پدافند غیرعامل ...) گردند.(راهنماي

  
  ي مطرح در مدیریت بحرانو مدل ها الگوها -4
  
  الگوي مدیریت جامع بحران -4-1
بازیـابی)   این الگو، اصول مدیریت بحران به تفکیک فازهـاي چهارگانـه (پیشـگیري، آمـادگی، مقابلـه و      در

عملیاتی مفید است. درکشـور مـا نیـز     براي تهیه وتدوین اصول کاربردي وتعریف شده است. استفاده از این الگو 
  ).  2007همکاران  ، لیندل و2007، کوپوال 2004مدیریت بحران بر این پایه تعریف شده است. (الکساندر، 

  
  )رویکرد فرماندهی وکنترل (الگوي سلسله مراتبی یا هرمی -4-2
 دانشگاه تورنتو کانادا دور هم گرد آمدند تـا  مدیریت بحران درعده اي از متخصصان  2006تابستان سال  در

 بررسی قرار دهند. هدف این کارگاه آن بود که دالیل وجـود اختالفـات در   اصول مدیریت بحران را مورد بحث و
آن ضـمن   چارچوبی فراهم نمایند که در بررسی نماید و جوامع مختلف را اصول مدیریت بحران بین سازمان ها و

افـرادي   براي آن ارائه نمود. صاحب نظران اصـلی ایـن کارگـاه را    يبهتر این اصول، بتوان تعریف جامع تردرك 
تشکیل می دادند. یکی از الگوهاي مطرح شـده    3تري جگل و کنث هویت  ، 2، کنث میشل 1مانند یان دیویس

سطح بندي  الگوي سلسله مراتبی و ،اینجا برنامه ریزي بحران، الگویی است که در براي تدوین اصول مدیریت و
این الگو سازماندهی ساختار آن به صورت سلسله مراتبی از  یان دیویس ارائه گردید. در  که توسط شودمی  نامیده

  )1385جامعه مشکلی ندارد. (جهانگیري،  می گیرد. مشارکت گروه هاي ذي نفع در انجام  باال به پایین

                                                             
1 - Ian Davis 

2 - Kenneth Mitchel 

3- Terry Jeggle 
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اختار در مدیریت بحران، مطالعات نشان داده بود کـه بـه کـارگیري ایـن     باتوجه به سابقه قبلی وجود این س
امـر   امر پاسخ گویی به بحران است، منجـر بـه شکسـت در    رویکرد که فاقد عناصر مربوط به مشارکت جامعه در

 انجـام برنامـه و   جامع بالخیز، طراحـی و  پیشگیري و آمادگی، عدم پاسخگویی به نیازهاي اساسی افراد ساکن در
کلی سازمان هاي مسئول، علی رغم دسـتیابی بـه شـاخص هـاي      عدم رضایت از عملکرد اقدامات غیرضروري و

    )1989مورد انتظار مدیریت می گردد. (ویلموت 
  از: ویژگی هاي برجسته مدل فرماندهی وکنترل عبارتند

  نونمحدوه هاي تعیین شده به موجب قا ثابت با نقش ها، وظایف و اداريوجود ساختار  -
اختیارات آن از سوي یـک   و وضوح تعریف شده  وجود یک ساختار مدیریتی سلسله مراتبی که به دقت و -

  سازمان واگذار می شود.
  بازسازي) فعالیت هاي پاسخگویی متمرکز (به ویژه در مراحل کاهش اثرات مخرب بحران و -
  پشتیبانی از مدل فرماندهی تصمیم گیري از باال به پایین -
   مخاطرات تهدید کننده سرمایه هاي ملی  ساختار مدیریتی وابسته به مرحله پاسخگویی سریع و -
برعهده داشته وکلیه فعالیت ها از مجراي آن جنبه قانونی  وجود یک مرکز فرماندهی که کنترل مرکزي را -

  معتبر می یابد حتی درسطوح محیطی و محلی   و
واکـنش   ضی شرایط مفید است به ویژه در مواجهه با مرحله حاد وبع به کارگیري مدل فرماندهی وکنترل در

شرایط وقوع بالیاي با اندازه هـاي محـدود اسـتفاده از     در مال مردم و برابر حوادث براي حفاظت جان و سریع در
 مراحـل  نیز در سطح گسترده در جامعه روي می دهند و بالیایی که در در این مدل فواید بسیاري داشته است. اما

نیز بازیابی، استفاده از این روش مدیریتی کارساز نیسـت. گرچـه رویکردهـاي     پیشگیري، کاهش اثرات مخرب و
  جاري مدیریت بحران، هنوز تاحد زیادي متاثر از مدل فرماندهی وکنترل است. 

 وبه اثبات رسانده است که کاربرد این مدل تنها محدود به مرحلـه پاسـخ گـویی سـریع بـوده       ) 2001(باکل
محـور   -عوض با تقویـت مـدیریت جامعـه    مراحل دیگر چرخه بحران، نامناسب است. در براي اعمال مدیریت در

براي مدیریت  مراحل پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي می توان فرصت هاي به مراتب بیشتري را بحران، در
  هنگام رخداد بالیا فراهم آورد. موفق مخاطرات در

  
  ملل الگوي سازمان -4-3

برنامه ریـزي بحـران بـوده انـد.      مدارك سازمان ملل، ارائه دهنده اصولی براي مدیریت و بسیاري از اسناد و
میالدي که به عنوان دهه کاهش آثار بالیاي طبیعی نام گـذاري   1990ارائه این اصول از ابتداي سال هاي دهه 

مدارك می توان چنین برداشت نمود که از دیدگاه  و تاکنون ادامه پیداکرده اند. براساس این اسناد گردید، شروع و
  دسته اصلی تقسیم بندي کرد: می توان به دو سازمان ملل اصول مدیریت بحران را

  اصول رویه اي  -  اصول نهادي -      
اصول نهادي بیشتر متوجه نهادهاي مدیریت بحران درکشورها می باشد، درحالی که اصول رویه اي برخـی  

مراحـل پیشـگیري، کـاهش اثـرات مخـرب و آمـادگی        ام فعالیت هاي مدیریت بحران به ویژه درروش هاي انج
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به شیوه اي فنی مورد نظر قرار می دهد. یکی از نمونه هاي این نوع نگرش را می تـوان   جوامع براي بحران ها را
ایـن   جستجو نمود. در  1"چارچوب عملیاتی هیوگو "این زمینه یعنی تدوین  جدیدترین تالش سازمان ملل در در

این اصـول،   بکارگیري براي استفاده وکاربرد توسط کشورها ارائه شده اند. هدف اصلی راهبردي چارچوب، اصول 
  برابر بحران ها ذکر شده است.  ملت ها در توانمند سازي جوامع و

  از:  این چارچوب عبارتند راهبردياصول 
 برنامه هاي توسعه پایدار درکلیـه سـطوح بـا    ت ها ویکپارچه کردن اقدامات کاهش خطرات با سیاس -

  خاص بر روي پیشگیري وکاهش اثرات، آمادگی وکاهش آسیب پذیري تأکید
     سـطح جوامـع کـه    کلیه سطوح به خصوص در ظرفیت ها در و تقویت نهادها، مکانیسم ها توسعه و -

  مخاطرات کمک نمایند.برابر  می توانند به طور سیستماتیک به ساختن جوامع مقاوم در
طراحی اقدامات آمادگی و پاسخگویی به بحران ها  لحاظ کردن نظام مند روش هاي کاهش خطر در -

  برنامه هاي بازیابی جوامع آسیب دیده از بحران ها  و
بـه   مدیریت بحـران   دیدگاه اصلی در این نوع اصول، ارائه خط مش هاي کلی براي کشورها جهت اقدام در

  ها است. احل پیشگیري وکاهش اثرات مخرب آنمر ویژه در
  
  جامعه محور)( دوستانه بشر الگوي سازمان هاي امدادي غیردولتی و -4-4
هالل احمر در چارچوب فدراسیون بـین المللـی    از سال هاي آغازین تاسیس جمعیت صلیب سرخ جهانی و 

بخش پاسخگویی انجام شده اسـت. از   زمینه مدیریت بحران در هالل احمر، تالش هاي زیادي در صلیب سرخ و
میالدي به منظور تهیه و تدوین اصول مدیریت بحـران توسـط سـازمان هـاي بـین المللـی غیردولتـی         80دهه 

  ) 1985اقداماتی انجام شده است. (پیکتت 
  دراین الگو، اصول به سه دسته اساسی تقسیم شده اند:

  اصول اساسی  -
  یا اهداف مورد استفاده قرار می گیرند. اساسی و اصول فرعی: که براي رسیدن به اصول -
  مورد نحوه انجام کار توسط سازمان هاي درگیر در مدیریت بحران است.   در :اصول سازمانی -

اهمیت این گروه را نادیـده گرفـت.    جامعه محور به شمار می آید، نمی توان نقش وکلیه اقدامات از آنجا که 
مداخله اي باید با مشارکت گروه هاي ذي نفع انجام گیرد که از این مداخالت به عنوان پایه این تفکر، هر نوع  بر

    مـدیریت بحـران، از   مداخالت جامعه محور یاد می شود. بنابراین منشا شـکل گیـري رویکـرد جامعـه محـور در     
  سازمان ملل متحد بوده است.  امدادي مثل صلیب سرخ و دوستانه و سازمان هاي بشر

جامعه محور سعی شده است معایبی که در الگوهاي قبلی بـه ویـژه الگـوي فرمانـدهی وکنتـرل       الگوي در
  از: مطرح بود برطرف گردد. ویژگی هاي برجسته الگوي جامعه محور عبارتند

  سطح جامعه هدف محدوده هاي توافق شده در وجود یک ساختار منعطف با نقش ها، وظایف و )1

                                                             
1 - Hyogo Framework of Action 
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آن افراد بر حسب عالیـق، تخصـص ودوره هـایی کـه مـی       وجود یک ساختار مدیریتی شبکه اي که در )2

  برعهده دارند. بینند، وظایف ومسئولیت هایی را
  فعالیت هاي پاسخگویی غیر متمرکز )3
  بر روي انواع خاصی از مخاطرات   تأکیدبه جاي  تمرکز بر روي همه انواع مخاطرات و تأکید) 4
  ی از الگوي تصمیم گیري از پایین به باال پشتیبان )5
کـاهش   بر مرحلـه پـیش از وقـوع و    تأکیدهمه مراحل چرخه مدیریت بحران با ساختار مدیریتی فعال در )6

  خطرات ناشی از بالیا
فعالیـت   برعهده داشـته و  انجام کلیه امور نقش تسهیل گر را وجود مرکزي دولتی براي هماهنگی که در )7

  تسهیل می گردد.  محلی انجام می شود از طریق آن هماهنگ و ح محیطی وهایی که درسطو
   الزمه جایگزین شدن الگوي جامعه محور به جـاي الگـوي فرمانـدهی وکنتـرل، تغییـر نگـرش نسـبت بـه         
بحران هاست. براي ایجاد این تغییر الزم است که به جاي تمرکز بـر روي مخـاطرات، بـر پیامـدهاي حاصـل از      

  ) 2001جوامع تمرکز یابد. (باکل،  افراد، خانواده ها و بحران ها بر
  
   الگوي برنامه ادغام یافته آمادگی جامعه محور در بحران ها -4-5

     تحت عنـوان الگـوي ادغـام یافتـه برنامـه آمـادگی جامعـه محـور در         این الگو توسط صلیب سرخ جهانی و
شـده اسـت.    تـایوان اجـرا   فیلیپین، جزایر سـلیمان و بعضی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی از جمله  بحران ها در

  معرض خطر می باشد.   این الگو، جامعه در محور مدیریت بحران در
       کـه آمـوزش یکـی از    بـوده این الگو، مدیریت موفق بحران از طریق برداشتن شـش گـام امکـان پـذیر      در

  این شش گام عبارتنداز: آن مورد استفاده قرار گرفته است. مهم ترین ابزارهایی است که در
  

مناطقی انجـام مـی شـود     مداخله در: انتخاب محل مداخله با توجه به این معیارها  گام اول: تعیین معیارها و
      اسـاس ارزیـابی آسـیب پـذیري و     هسـتند. انتخـاب منـاطق هـدف بـر      دارا که بیشترین میزان آسیب پـذیري را 

گردد. بدیهی است که در محل منتخب، الزم است از قبـل، برنامـه   هر منطقه، انجام می  در ظرفیت هاي موجود 
قبـول   ات مخرب بحـران مـورد توافـق و   رانجام اقدامات مربوط به کاهش اث عملیاتی مقابله با بحران تهیه شده و

  جامعه باشد.  
مـات  مشارکت مقا در آغاز الزم است موافقت و: واحدهاي دولتی استان  گام دوم: جلب مشارکت شهرداري و

تشـریک   اعتبـاري و  اجراي الگو اخذ گردد. به دست آوردن حمایـت هـاي تخصصـی و    برنامه ریزي و محلی در
کسب اطمینان از نهادینه شدن الگو در برنامه هـاي توسـعه پایـدار     مساعی آنان براي برداشتن گام هاي بعدي و

  ضروري است. 
قلـب برنامـه، گروهـی از افـراد      در :با بحـران  گام سوم: تشکیل و آموزش گروه هاي عملیاتی محلی مقابله 

داوطلب جامعه وجود دارند که دور هاي آموزشی مدیریت مخاطرات، اطالع رسانی و تعامل با جامعه را طی کـرده  



        21/  الگوهاي مطرح در مدیریت بحران
 
مورد چگونگی ارتقاي سطح  تهیه برنامه عملیاتی مقابله با بحران هاي جامعه که اساس آن تصمیم گیري در در و

  جامعه است حضور دارند.  ایمنی در
 جامعه مـورد نظـر و   تعیین میزان خطر پذیري در: منابع  تهیه نقشه خطر و گام چهارم: تعیین خطر پذیري و
روي آن، گام بعدي است. ایـن نقشـه هـا     نشان دادن عوامل تهدید کننده بر تهیه نقشه از مهم ترین مخاطرات و

درآن درج  مواجهه با بالیا انجام شده است ایمنی جامعه در حفاظت واقداماتی که براي  باید مرتب روز آمد شده و
  شده باشد.  

براساس برنامه عملیاتی مقابله با بحران یا برنامـه کـاهش   : گام پنجم: اقدامات کاهش خطر بحران درجامعه 
امات می تواننـد  خطرپذیري بحران، جامعه وظیفه دارد بعضی از اقدامات کاهنده خطر بحران را انجام دهد. این اقد

یا غیرسازه اي باشند مانند تهیه آب آشـامیدنی   سازه اي باشند مثل ایجاد اردوگاه هاي اسکان موقت یا پناهگاه و
  سالم یا تدوین برنامه هاي تخلیه اضطراري.

آخرین گام که به انجام موفقیت آمیز گام دوم بستگی دارد، عبارت : گام ششم: اثرات درازمدت توسعه پایدار 
 صـورتی میسـر    این امر تنهـا در  جامعه مورد مداخله است و از اثرات درازمدت اجراي این الگو بر توسعه پایدار در

همکاري ادامه  واحدهاي دولت محلی تشریک مساعی و اجراي این الگو و می شود که بین مشارکت کنندگان در
تدوین برنامـه عملیـاتی مقابلـه بـا      محلی در یابد. این امر مستلزم مشارکت مردم جامعه محلی با واحدهاي دولت

  اعضاي جامعه است.  استمرار این امر منوط به آموزش مستمر مسئولین و بالیا است  تداوم و
  
  جانسون پاتون و  الگوي جامعه محور -4-6

دهکده شانگ آن تایوان توسط پاتون و جانسـون انجـام    به دنبال انجام مطالعه موردي که در 2001درسال 
بحران مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه روشن کرد کـه نظـام هـاي ارائـه      ، ظرفیت پاسخگویی جامعه درشد

مناسـب بـه    و  بیشتر موارد قادر به پاسـخگویی سـریع   صورت رخداد بحران در خدمات مدیریت بحران دولتی در
و ویژگـی   نوع، گستره بحران خگویی تابعی ازپاس درجه موفقیت در درمعرض خطر نیستند و مناطق آسیب دیده و

آن رخ داده است. به دالیل فوق نتیجه گرفتنـد کـه جوامـع نقـش      هاي جغرافیایی منطقه اي است که بحران در
ها استفاده از سـناریوهاي   آن مرحله پاسخگویی سریع ایفا می کنند.  به اعتقاد مهمی در مدیریت بحران حتی در

منـابع   طر می تواند براي درك عوامل خطر آفرین وکسب اطالعـات و معرض خ رجوامع د مرتبط با مخاطرات، در
ها براي اجراي این راهبردها سـه مرحلـه    اجراي راهبردهاي مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد . آن الزم در

  قائل شدند:
 فعال کردن روند مشارکت جامعه:  ) 1

  بالیاي گذشتهبررسی وجمع آوري تجربیات حاصل از  -آشنایی با موضوع 
 جامعه هدف آسیب پذیري در ارزیابی میزان خطر و تحلیل و تجزیه و 
 یافتن راه حل هاي مناسب  ها و شناسایی مشکالت، اولویت بندي آن 
 سازماندهی تشکلی براي مدیریت جامعه محور بحران   ایجاد و 
 معرفی تشکل به جامعه 



  نویسی در مدیریت بحران سناریوالگو هاي /   22
 

 آموزش ) 2
  تمرین سناریوي بحران مانور و) 3
عوامل خطر آفرینی که آن را تهدید می کند نمی توان نسـخه   ماهیت جوامع و که به دلیل تفاوت دراز آنجا 

واحدي براي مداخالت مبتنی بر جامعه ارائه کرد، الزم است برنامه هاي تـدوین شـده بـراي گـروه هـاي هـدف       
 وژه مدیریتی جامعه محـور در واقع شوند. براي مثال هدایت یک پر مؤثرمختلف جامعه مورد بازبینی قرار گیرند تا 

 ت گرفته از بافت فرهنگـی، اقتصـادي، سیاسـی و   أاین تفاوت نش روستایی با هم متفاوت است و نواحی شهري و
 عمل غیرممکن است اقداماتی را هریک از این مناطق حاکم است. از این روي در جغرافیایی متفاوتی است که بر

  ل مشخص نمود.  که در هر موقعیت باید انجام داد به تفصی
  
  مداخالت جامعه محور مدیریت بحرانانجام  در UNCRDالگوي  -4-7

تعریف کرد که  ) پروژه اي سه ساله راUNCRDدفتر منطقه اي توسعه سازمان ملل ( 2004تا  2002از سال 
غیردولتـی، طراحـی الگـویی بـراي      هدف آن بررسی اثر بخشی فعالیت هاي سازمان هاي خودجـوش مردمـی و  

زمینـه آمـوزش    ومعرفـی بهتـرین تجـارب در    تعمیم آن به دیگر جوامـع   تداوم انجام این فعالیت ها و استمرار و
مواجهـه بـا سـه مخـاطره      ارتقاي ظرفیت هاي جامعه بود. چارچوب این الگو از تجارب شش کشور در همگانی و

 سیل در بنگالدش و کامبوج. در نپال، و وفیلیپین، زلزله در اندونزي  سیکلون، زلزله وسیل بود: سیکلون در هند و
ایـن کشـورها    تایلند آقاي راجیب شاو یکی از مجریان این پروژه به معرفی الگوي استفاده شده در در 2004سال 

  این الگو را مشاهده می نمایید.  2-2 پرداخت. درتصویر

  
  )2004درانجام مداخالت جامعه محور مدیریت بالیا  (منبع: راجیب شاو،  UNCRD: الگوي 2-2شکل 
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  هاي مدیریت بحران   مدل -4-8
کنند که مدیریت اثربخش بحـران   تیري و میتراف اظهار می: مدل مدیریت بحران تیري و میترافالف ـ  

) شناسایی 1کنند: ( طی می ها سازمانی، جدا از نوع بحران، شامل اداره کردن پنج مرحله مشخص است که بحران
) یادگیري. این مـدل بـا شناسـایی یـا     5) بهبود، (4) مهار ویرانی، (3) آمادگی و پیشگیري، (2یا ردگیري عالئم، (

پایان می پذیرد و سپس نتـایج   ردگیري عالئم بحران شروع می شود وسپس با فرایند یادگیري از مرحله بهبود به
  طور ادامه می یابد. و این چرخه همین گردد یادگیري به مرحله اول برمی

شود.  فعال بحران را شامل می پر واضح است، دو مرحله اول، جزء مراحل قبل از بحران است و مدیریت پیش
هاي بالقوه  هر تالش یا فعالیتی در طول این مراحل کمک زیادي به شناسایی، پیشگیري و یا جلوگیري از بحران

قابل آن، مراحل سوم و چهارم به عنوان مراحل بعد از بحران هستند که هـر فعـالیتی   کند. در م در مراحل اولیه می
هاي واکنشی یا منفعل هستند که تالشی است در جهت مقاومـت و   گیرد به عنوان فعالیت در طی آنها صورت می

  هاي احتمالی آن. یا کنترل شدید بر یک بحران ظاهر شده و یا حداقل کردن ویرانی
اي براي هر سازمان بازرگانی دارد زیرا سازمان  اي، مدیریت پیش فعال بحران اهمیت ویژه مقایسهبه صورت 

هاي بحرانی ناخواسته و غیرقابل انتظار آماده خواهد کـرد و آن   ها براي رویارویی با موقعیت را در بسیاري از جنبه
ایش یک چنین مدیریتی باید سـه فعالیـت   دهد. براي پید را در یک موقعیت مساعد در زمان وقوع بحران قرار می

هـاي   ) آمـوزش 3) تشکیل تـیم مـدیریت بحـران، و (   2) ایجاد یک برنامه مدون بحران، (1اصلی صورت گیرد: (
  .   )17(منظم پرسنل براي مواجهه با بحرانها

  
هـاي بحرانـی از دو روش بـه بحـران      : اساساً، در موقعیـت ب ـ مدل واکنشی در مقابل مدل پیش فعال 

  فعال. و پیش 1نگرند: واکنشی یم
توانند عالئم هشداردهنده را نادیده بگیرند و با وقوع بحران نسبت به آن واکـنش نشـان    ها هم می سازمان 

توانند خود را براي رویارویی با بحران و مدیریت آن از قبل آماده سـازند. در حالـت اول پیامـدهاي     دهند و هم می
سـازد   هایی را براي اداره بحران فـراهم مـی   ولی در حالت دوم نه تنها فرصتشوند  ناشی از بحران مشخص نمی

  ).18تواند به دفع بحران منجر شود( بلکه حتی می
فعـال ،   شود ولی در مدل پیش در مدل واکنشی، تصمیمات مربوط به بحران در حین یا بعد از وقایع اتخاذ می

کنند. اولین مرحلـه   بینی می ها را پیش هاي مواجهه با آن هاي مختلف بحران و نیز برنامه گیرندگان شکل تصمیم
پذیر در سـازمان و نیـز    کند نقاط آسیب شناسی بحران است که سعی می فعال، تجزیه و تحلیل آسیب در مدل پیش

مدلی را براي شناسایی عوامل مؤثر در بحران سازمانی ارائه » اسالتر«عوامل مؤثر در وقوع بحران شناسایی شود. 
هاي مدیریتی و سازمانی بر اثربخشی تصمیم اثر مـی گذارنـد و سـپس متغیرهـاي      ه است. در این مدل ویژگیداد

  ).19محیطی و رقابت به همراه اثربخشی تصمیم، میزان حرکت به سوي بحران را شکل می دهد (
کننـدگان،   تأمینکنندگان و  متغیرهاي محیطی و تغییرات ناگهانی در محیط شامل تغییراتی در بازارها، عرضه

  . هستند …عوامل اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و 
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هـاي مـدیران،    هاي نیروي انسـانی و نیـز توانمنـدي    ها و ویژگی هاي مدیریتی عبارتند از : توانائی ویژگی
  ها که تأثیر زیادي بر نوع تصمیمات و توانایی سازمان براي مواجهه با بحران دارد.  هاي رهبري آن شیوه

 هسـتند  …هاي اجرایـی و کنتـرل و    سازمانی شامل اندازه سازمان، منابع، ساختار، دستورالعمل هاي ویژگی
  .  گذارند می تأثیر بحران وقوع هاي موقعیت بر که

دارد که هـر بحـران    نسبت به آن: چرخه عمر بحران بیان می راهبردهايو دیدگاه  ج ـ چرخه عمر بحران 
مواجهـه   راهبردهاياساس چرخه عمر آن، در مشخص کردن  بندي بحران بر کند. طبقه چندین مرحله را طی می

  با بحران در هر یک از مراحل عمرش و حتی چگونگی متوقف کردن بحران براي مدیران مفید است.  
  
  مدیریت جامع بحران -5
  
سال هاي اخیر با توجه به نگرش جامع تر کشورها به مقوله تهدیدات (طبیعـی و انسـان سـاز) و مراحـل      در

بیشتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه       1مختلف مدیریت بحران و سطوح برنامه ریزي، عبارت مدیریت جامع بحران
  است. 

، انسان سـاز و جنگـی، همـه ابعـاد     در نگاه مدیریت جامع بحران، توجه به همه انواع تهدیدات اعم از طبیعی
کلیه مراحل مدیریت بحران (پیشگیري تا بازسازي)، ،امنیتی)  یک تهدید (اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادي و

برنامه ریزي راهبردي تا برنامه ریزي عملیـاتی) و همـاهنگی کامـل     همه سطوح برنامه ریزي (سیاست گذاري و
  )   2007بین سازمان ها الزامی است. (لیندل و کانتون، 

  ،  1387بنابه تعریف ارائه شده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال 
  ریـزي، عملکـرد و اقـدامات اجرائـی اسـت کـه توسـط        مدیریت جامع بحران عبارت است از فرآینـد برنامـه  

هاي دولتی، غیردولتی و عمومی پیرامون شناخت و کـاهش سـطح مخـاطرات (مـدیریت خطرپـذیري) و      دستگاه
پـذیرد. در ایـن فرآینـد بـا     مدیریت مقابله و بازسازي و بازتوانی منطقه آسیب دیده (مدیریت بحران) صـورت مـی  

شود به صورت یکپارچـه،  ها و منابع اطالعاتی در دسترس تالش میه و تحلیل آنمشاهده پیش نشانگرها و تجزی
هـا بـا  آمـادگی    ها پیشگیري نموده یا در صورت بروز آنجامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحران

  از گردد. الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعیت عادي ب
  
  ریزي آمادگیبرنامه -

گرا، داراي مقیاس و کاربري براي تمام انواع حوادث باشد که از وقایع روزانه تا حـوادثی کـه   برنامه باید واقع
ها، برنامه شود. باشند را شامل و آنهایی که نیازمند هماهنگی ملی می بودهسازي کمک هاي دوجانبه نیازمند فعال

 اي آزمـایش گـردد تـا از توانـایی    عملیاتی حادثه، باید اساس آموزش را شکل دهد و به صورت دورهشامل برنامه 
ها باید آمـوزش و مـانور مـدنظر    اطمینان حاصل شود. در برنامه ،افرادي که در مقابله درگیر هستند وظایف اجراي

                                                             
1 - Comprehensive Emergency Management 
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هاي اصالحی بعد از حادثـه بایـد در مـورد هـر     شده و فعالیت هاي گرفتهحوادث، درس قرار گیرد و جلسات مرور
اي به روزرسانی شوند تا تغییرات در مـدیریت بحـران و   ها باید به صورت دورهحادثه یا مانوري انجام گیرد. برنامه

  محیط مقابله و همچنین تغییرات در سازماندهی را منعکس کنند.
زات و دیگر منابع دولتی و غیردولتی را براي پشتیبانی از مدیریت بحـران و  ، تجهیکارکنان نحوه به کارگیري

بـراي تعیـین    کـه ها هسته عملیاتی آمـادگی هسـتند   کنند. آنتوصیف می هابرنامهرا تقاضاهاي مقابله با حوادث 
ابط مشـارکتی و اطمینـان   رو برقراري ها/ حوزه هاي چندگانه و عملکردهایشان،ها، یکپارچه کردن سازماناولویت

ها همچنین باید کند.  برنامهایجاد می هایی رامکانیسم، از پشتیبانی ارتباطات و دیگر سیستم ها به صورت کارآمد
هایی مین مکانیسمأها در حین یا بعد از بحران، تهایی براي حفظ استمرار خدمات دولت و استمرار عملیات راهبرد
در ارتبـاط بـا    همـاهنگی هاي حیاتی و پایداري اقتصادي و ارتباطات و پذیري زیر ساختطمینان از برگشتبراي ا

  کنندتدوین  ،ارتباطات و مدیریت اطالعات ،مدیریت منابع 
  

هـایی را مشـخص مـی کنـد کـه تقاضـاها، اهـداف کـالن، اهـداف ویـژه،           : اولویـت هاي راهبرديبرنامه
ها در سطوح مختلف دولتی، بخش خصوصی، سـازمان  که براي یکپارچه کردن فعالیت ها و منابعی رادستورالعمل

 راهبـردي ریزي د. برنامهنده را مدنظر قرار هاي مقابله و مدیریت بحران هاي غیردولتی و مدیریت کردن فعالیت
رد بودجه و امور مـالی، توسـعه سیاسـی و کـاربري     گیري در موها، تصمیماتخاذ اهداف بلند مدت، استقرار اولویت

 دهد.کردن اقدامات اجرایی را نیز مدنظر قرار می
را ریزي برنامه رسیدن به اهداف براي اجراي وظایف و ،هاي مورد نیاز: منابع و سازمانهاي عملیاتیبرنامه

اي در همـاهنگی  نامه هاي تاکتیکی و فنی هستند. هر حوزهشامل بر لباغهاي عملیاتی دهد. برنامهتشخیص می
توسـعه   ورا مشـخص  مورد نیـاز حـوزه    مدیریت بحران هايآمادگی و فعالیت هايها مرتبط، باید برنامهبا سازمان

پشتیبانی را تعریف کنند  قرارداد هايها، سیاست ها و ها و مسئولیتها باید ساختار سازمانی، نقشدهد. این برنامه
و باید قابل تعمیم به تمام مخاطرات باشند و همچنین به اندازه کافی جامع باشند تا محـدوده وسـیعی از نیازهـاي    

  عمومی را در نظر بگیرد.
 

  برنامه هاي آمادگی 
که از تداوم عملکردهاي حیاتی در حـین یـک بحـران    شود ریزي براي  تداوم خدمات دولت سبب میبرنامه

ها (تمام سـطوح دولتـی)،   ریزي تداوم خدمات دولت باید در بین تمام سازماناطمینان حاصل شود. برنامه ،گسترده
هاي حیاتی دولـت  ها و یا عملیاتبخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی برقرار گردد تا از اجراي مداوم قابلیت

قابلیت تداوم خدمات دولت و  به ثه اطمینان حاصل شود. حوادث طبیعی و جنگ هاي اخیر، نیاز در حین یک حاد
  ریزي در تمام سطوح ملی، استانی و محلی را نشان داده است.همچنین برنامه

ها، در ها براي پشتیبانی حوزهاطمینان یافتن از تداوم عملکردهاي ضروري و موجود بودن منابع و زیر ساخت
هـاي مشـاغل و یـا    هاي مقابله بسیار حیاتی است. این توانـایی حفـظ قابلیـت   یت مدیریت بحران و عملیاتموفق
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 هـا، دسـتورالعمل هـا،    خدمات دولت در تمام شرایط و احتماالت است که به عنوان مثال از طریق توسـعه برنامـه  
  گیرد. ها انجام میایگاه دادهپیش بینی فضاهاي فیزیکی جایگزین، پرسنل، منابع، ارتباطات پایدار و یا پ

  
   فرآیند تکامل برنامه ریزي مدیریت بحران  -6
  

استفاده از نظام برنامه ریزي در اداره بحران هاي کشورها یک اصل شناخته شده اسـت. اگـر بـه تاریخچـه     
      ر برنامـه ریـزي مـدیریت بحـران دیـده     مدیریت بحران دقت نماییم متوجه می شویم که سـیرتاریخی خاصـی د  

  :عبارتند از می شود
  برنامه ریزي مبتنی برسناریو: اولین مدل برنامه ریزي براي شرایط بحران بوده است.  -الف
  برنامه ریزي کارکردي: استفاده از نقش ها  کارکردهاي صحنه بحران جهت برنامه ریزي  -ب
بـر  برنامه ریزي مبتنی بر مهارت هاي اداره صحنه بحران: کـه ترکیبـی از برنامـه ریـزي مبتنـی       -پ

  )2007سناریو و برنامه ریزي کارکردي می باشد. (کانتون، 
  

 اساس سناریو  برنامه ریزي بر -الف

سپس وارد بخش هاي  سیستم نظامی شروع شد و در 1960در سال  اساس سناریو اولین بار برنامه ریزي بر
  کشوري گردید.

 براي سناریوهاي خفیف تر آماده می کند. را تدوین بدترین سناریو ما  
  تدوین سناریو در حوادث خاص اهمیت بسیار زیادتري دارد مانند حوادث جنگی نامتعارف یا آسیب

  راهبردي  یک کشور به مراکز حیاتی و
 ) 2007(کانتون، برنامه ها واقع بینانه تر شوند.  برنامه به سمت تمرکز بر سناریو برویم تا باید از تمرکز بر

  : سناریو نوع
  :تاکتیک هاي الزم بـراي مـدیریت    بدترین سناریو تعیین کننده منابع مورد نیاز وبدترین سناریو

  حادثه خواهند بود.
 .سناریوي با حداکثر احتمال ایجاد: که ممکن است بدترین سناریو نباشد  
  جامعـه  در آثار حـوادث  ه شود، ب تمرکزسناریوي مبتنی بر اثر حادثه: بدون اینکه بر حادثه خاصی

گاز در هر حادثه اي ممکن است رخ بدهنـد ولـی    برق و مثال قطع آب و کنیم. تمرکزیا دستگاه 
این نوع از تدوین سـناریو بایـد بـدترین     شدت حادثه است. در شدت آن وابسته به نوع و مدت و

 یک حادثه تدوین شوند.  آثار
  

 برنامه ریزي کارکردي  - ب

 . داریم بلکه با کارکرد هاي زمان بحران کارنداریم ي با سناریو کار دراین نوع از برنامه ریزي ما )1
  :عبارتند از   هشت کارکرد اصلی براي شروع برنامه ریزي کارکردي )2
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  امدادرسانی - تخلیه – اطالع رسانی به مردم - هشدار – ارتباطات – هدایت عملیات کنترل و
  مدیریت منابع  - درمان بهداشت و

  هدف از برنامه ریزي کارکردي )3
  کارکرد مورد نظر تعریف دقیق از )4
  انجام خواهند داد؟  کدام سازمان یا سازمان ها آن کارکرد را )5
گانه کارکردي، اساس برنامه ریزي در کل هرم برنامه ریزي سازمان هستند یعنی از کف  16 مجموعه )6

  هرم تا راس هرم باید براساس همین کارکردها برنامه ریزي انجام گردد. 
ها نیست بلکه نحوه تخصیص  یا تعداد آن کارکردي، لیست کارکرد هابرنامه ریزي  عامل موفقیت در )7

 )2007(کانتون، آن کارکردها به سازمان هاي خاص است. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2004: اجزاي اصلی برنامه ریزي کارکردي (منبع: برنامه ملی واکنش مقابله، آمریکا، 2-3شکل 
  

 برنامه ریزي براساس مهارت ها  - پ

 زمان بحران الزم است؟  در چه مهارت هایی براي انجام کارکردها 
  آموزش - سیستم ها تجهیزات و -رهبري سازماندهی و -  برنامه ریزي -  پرسنل

  فعالیت هاي اصالحی  مانور و تمرین و
 این روش خیلی اقتصادي است.  
  است برجا انواع تهدیدات پاتفکر توجه به.  
  استس اقتبااین روش از سیستم نظامی  
 شکستن سناریوهاي پیچیده به نقش هاي متعدد  
 سناریوي ترسیم شده  تشخیص مهارت هاي الزم براي عملیات در  
 تعیین کمبودها  مقایسه مهارت پیش بینی شده با مهارت هاي موجود و  
 2007(کانتون، اساس کمبودهاي مهارتی موجود  جذب منابع مالی بر( 

  حوزه هاي عملیاتی مدیریت صحنه بحران عبارتنداز:
  رسانه  - 10فرماندهی                                                       )1
 مواد خطرناك نفت و - 11                                     لجستیک                   )2
 منابع طبیعی کشاورزي و -12ارتباطات                                            مخابرات و )3
 سوخت انرژي و -13نجات                                                 جستجو و )4
 بازتوانی بازسازي و - 14امنیت                                                   ایمنی و )5
 بین الملل  - 15آتش نشانی                                                      )6
 عمومی مهندسی شهري و امور -16                                             امدادرسانی جمعی )7
          ماندر و  بهداشت )8
 ترابري )9
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  )2007:  برنامه ریزي مبتنی بر مهارت (منبع: کانتون، 2-4شکل 

  
  : جنگبحران ناشی از سناریوهاي  نقش هاي الزم براي عملیات در

 ند.لیست شده ا ،سناریوهاي مشخص شده اجرایی جهت اداره بحران در و ششصد نقش یک هزار )1
  .نقش ها بین همه ارکان دولت تقسیم شده اند )2
  بین همه دستگاه ها توزیع شده اند تبیین شده اند و نقش ها درکتابی تعریف و )3
  سه سطح ملی، استانی و محلی تقسیم شده اند نقش ها در )4
  :حیاتی مشخص شده اندنقش هاي  )5

 نقشی که مانع ایجاد بحران شود  
  شود ت هامرگ و مصدومیجدي در کاهش  
 کاهش هزینه هاي اقتصادي شود  
 اساسی باشد   و...) پدافند غیرعاملهاي مسئول (موریت سازمان أبراي م 
 ...  

  اساس ارزیابی واقع بینانه از تهدیدات است.  هدف از برنامه ریزي مبتنی برمهارت، توسعه مهارت ها بر) 6 
 )2007(کانتون،  در بحران هاي طبیعی، سیستم هماهنگی جواب می دهد نه فرماندهی) 7 

  

ارت ر مھ :برنامھ ریزی مبتنی ب

)برنامھ ریزی کارکردی+  برنامھ ریزی مبتنی برسناریو  ( 

سناریوھا
نقش ھا

ا مھارت ھ

:  سناریو15
حمالت بیولوژیک

حمالت شیمیایی
تھ ای حمالت ھس

حمالت سایبر
حوادث طبیعی 

ار فاجعھ ب
ا   بمب گذاری ھ

استراتژیک
اطرات کاھش مخ

ھ عملیات مقابل
ای  حفاظت از زیرساخت ھ

حیاتی 
ا تداوم کاردستگاه ھ

بازسازی 

:  مھارت36لیست 
توصیف مھارت

برونده
رتبط در  کارکرد م
برنامھ ملی
گروه نقش ھای

مرتبط
شاخص ھای اندازه
گیری مھارت
ارت اھداف کمی مھ

اجزای مھارت
رتبط مھارت ھای م

منابع 
ایی  منطقھ جغرافی
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 دفاع غیرنظامی  هرم برنامه ریزي در سازمان هاي نوین مدیریت بحران و  
  
ابعاد برنامه ریزي مشخص  سازمان هاي نوین مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی جهان، به همه سطوح و در
یک از سلسله مراتب مشخص شده می تواند آثار متعددي  توجه شده است. عدم توجه به هر 2-5شکل  شده در

  داشته باشد:جامعه  در
 مهم معلوم نگردند، کشور حساس و مراکز حیاتی و انجام نشود و تهدیدات کشور اگر تحلیل ریسک و )1

  نخواهدشد.براي حوادث بالقوه آماده 
  بود. بعدي ناهماهنگ خواهند هاي  اگر برنامه ریزي راهبردي انجام نشود، برنامه )2
  .شد اگر برنامه کاهش مخاطرات تدوین نشود، اثرات بحران بیشتر خواهد )3
  شد.  مرج ایجاد خواهد نداشته باشد، هرج و اگر برنامه عملیات وجود )4
  شد.   بازسازي جامعه ممکن نخواهد اگر برنامه تداوم دستگاه ها نباشد، )5
منطقی انجام نشود، آسیب پذیري جامعه در حوادث جنگی بعدي باال  اگر بازسازي بصورتی جامع و )6

  خواهد رفت. 
  

  
  )2007:  سلسله مراتب برنامه ریزي در سازمان هاي نوین مدیریت بحران جهان(منبع: کانتون،2-5شکل

  
  

پایداري 

برنامه بازیابی 

برنامه استمرار خدمات

برنامه عملیات اضطراري 

برنامه کاهش مخاطرات

برنامه راهبردي   

استراتژي مدیریت ریسک



  نویسی در مدیریت بحران سناریوالگو هاي /   30
 
  انجام   2-6این سازمان ها به صورت مشخص شده درشکل راهبردي همین اساس مدل برنامه ریزي  بر

  می شود:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )2007درسازمان هاي مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی (منبع: کانتون، راهبردي : مدل برنامه ریزي 2-6ل کش
  
  :کاربردينکات  

مدیریت بحران کشور: گاهی ممکن است  سناریو محوري در برنامه ریزي پدافند غیرعامل وعدم باور به  -1
یک برنامه ریزي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بنابه تجربه خود در شرایط حوادث قبلی، حوزه هاي عملیـاتی  

. مـی شـود  انجـام  ران مدیریت بح خاصی را تعریف نموده و براساس این حوزه ها برنامه ریزي پدافند غیرعامل و
را به نام رویکرد برنامه ریزي عملکردي می نامند. نقص اصلی این نوع برنامه ریزي، عدم توجـه   این نوع رویکرد

حوادث و غفلت از ابعاد عملیاتی حوادث مختلف است. گاهی هم ممکن است کـه   به سناریوهاي جدید جنگ ها و
دکرده و کل فرآیند برنامه ریزي را براساس سـناریوها انجـام دهـد.    فرد برنامه ریز فقط به سناریوپردازي ها اعتما

شـرایط بحـران    دریف ااین رویکرد هم دچار یک نقص بزرگ است و آن اینکه کمتر به حوزه هاي عملیاتی و وظ
می پردازد. تلفیق این دو رویکرد یعنی سناریو محوري و عملکردي، می تواند روش اصلی ما در برخورد با حوادث 

 را بپوشانند.  و بحران ها باشد چون این دو رویکرد می توانند نقائص همدیگر

 

 استراتژي مدیریت ریسک

 بازدارندگی راهبرد راهبرد  بیمه بازیابی راهبرد کاهش مخاطرات

 راهبرد مقابله

 راهبرد آمادگی

 ساله  راهبردي   چندبرنامه 

  برنامه هاي 
 کاهش مخاطرات

 برنامه هاي شرایط
 اضطراري

  استمرار خدمات
 تولید  و 

برنامه هاي 
 بازیابی
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مدیریت بحران: اسـتخراج لیسـت نقـش هـا، وظـایف       عدم باور به وظیفه محوري در پدافند غیرعامل و -2
پدافنـد  وقابلیت هاي الزم براي اجراي برنامه هاي مقابله با بحران ناشی از جنگ، نکته اساسی است که مـدیران  

مدیریت بحران را به صورت تجربی فقط محدود بـه  اینکه  ران باید به آن باور داشته باشندمدیریت بح غیرعامل و
براساس ایـن   سازمان هارا درمان، مخابرات، امنیت و.... بدانیم و چند حوزه عملیاتی مانند امداد ونجات، بهداشت و
شرایط بحران بـه   وظایف در ون اوال اگر ما با تحلیل نقش ها وحوزه هاي عملیاتی تقسیم نماییم، کافی نیست چ

دچـار مـی شـویم.    ه کلی گویی ب در اداره صحنه بحرانسپس به حوزه هاي عملیاتی نرسیم، معموال  قابلیت ها و
درمانی در صحنه بحران اشاره می کنـیم ولـی    درمان فقط به ارائه خدمات بهداشتی و مثال براي حوزه بهداشت و

یات عملیات بهداشت ودرمان که مشخص کننده پیوست دقیق خدمات بهداشتی ودرمانی در شرایط حادثـه  به جزئ
همین مسئله باعث می شود که دچار خال هاي عملیاتی فراوانی اعـم از عملیـات صـحنه     است توجه نمی کنیم و

ص هاي عملیاتی سامانه دیگر شاخ وارزیابی وضعیت مدیریت صحنه بحران  حادثه و هماهنگی ها شویم. ثانیا در
قابلیت ها عبارت از همـان شـاخص    وظیفه ها و آمادگی ملی، دچار مشکل خواهیم شد چون استخراج نقش ها و

  هاي ارزیابی هستند که در تحلیل وضعیت سامانه ملی آمادگی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
 
 ،تطبیقی کشورها  اتمطالع بر اساس : بحرانمدیریت  عدم باور به ساختار محوري در پدافند غیرعامل و -3

هم حوزه پدافند غیرعامل مشاهده مـی شـود، ایجـاد     در حوزه مدیریت بحران ودر کشور ما هم به صورت نسبی 
ساختارهایی با عناوینی مانند ستادهاي حوادث غیرمترقبه، کمیته هاي پدافند غیرعامل و... در سطوح ملی، استانی 

پدافنـد غیرعامـل از    ، بسیار مهم می باشد. عدم باور به ساختار سازي در مـدیریت بحـران و  و دستگاهی يشهر ،
مـدیریت بحـران    پدافنـد غیرعامـل و   یکی از تهدید هاي جدي در موضـوع  سطوح ملی تا سطح صحنه عملیات،

  می کنند:  دسته کلی تقسیم واقع این ساختارها را در مدیریت بحران به دو است. در
ه هاي فرماندهی حادثه: عبارت از سامانه هایی هستند که فرمانـدهی میـدان حادثـه را برعهـده     سامان -الف

دارند. این سامانه ها در سطح دستگاه هاي عملیاتی تشکیل می شوند مانند آتش نشانی، پلیس، اورژانس، هـالل  
فرماندهی حادثه با تلفیق  تر است که همین سامانهاحمر و ... گاهی حادثه از سطح خدمت رسانی یک دستگاه باال

با نام فرماندهی یکپارچه نام برده می شود. گاهی هم صحنه حادثه بسیار وسیع و  چند دستگاه تشکیل می شود و
   .هر حادثه منفرد بیش از یک دستگاه دخیل هستند پراکنده است و در

ته هاي پدافنـد غیرعامـل و   سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی: این سامانه ها همانند آنچه که در کمی -ب
مناطق را برعهـده دارنـد.    نقش هماهنگی بین سازمان ها و ستادهاي حوادث غیرمترقبه دیده می شوند، هستند و

  دو سطح کلی تشکیل می شوند: راین سامانه ها د
 اتاق هاي وضعیت و هدایت عملیات: این اتاق ها در سطح دستگاه ها، زیرساخت ها، شهرها و استان ها و -

را  هـدایت اطالعـات و عملیـات صـحنه حادثـه      همچنین در سطح ملی تشکیل می شوند و از نزدیـک کنتـرل و  
  مناطق شرکت دارند.  این اتاق ها نمایندگان تام االختیار دستگاه ها و برعهده دارند. در
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شوراهاي همـاهنگی: ایـن نهادهـا نقـش      ستادها و یا کمیسیون ها و نهادهاي هماهنگی شامل کمیته ها -
وزارتخانه ها در سطح ملی  سازمان ها و راهبردي معموال افراد  هماهنگی ها را برعهده دارند و راهبردي  هدایت 

  یا استانی در آن شرکت می کنند. 
  
در بعضـی کشـورها    شرایط بحـران:  عدم باور به اصول کاهش آسیب پذیري و حفاظت زیرساخت ها در -4

ند کشور آمریکا، کانادا، استرالیا و به طور کلی کشورهایی که تبعیت کامل از آمریکا دارند، توجه جدي به مقوله مان
کاهش آسیب پذیري و حفاظت زیرساخت ها نشده است. پس از حادثه یازده سپتامبر این موضوع جدي تر دنبـال  

اوکـراین از   بر حوادث تروریستی بوده است. اما درکشورهایی مانند سوئیس، روسیه و تأکیدشده است و بیشتر هم 
ها به طور جدي مورد توجـه   ن حفاظت آ نزدیک به یک قرن پیش موضوع کاهش آسیب پذیري زیرساخت ها و

بلـوك  این زمینه انجام شده است. شاید بتوان علت ایـن جـدیت را درکشـورهاي     بوده و اقدامات بسیار خوبی در
شرق مانند روسیه، چین، کوبا، کره شمالی، اروپاي شرقی و در کشور سوئیس را به علت وجود تهدید دائمی ناشـی  

بـه   )هـم پیمـان آمریکـا   (هم پیمانان او نسبت به این کشورها دانست و عدم توجه کشورهاي غربـی   از آمریکا و
جانبه گرایی و جهان تک قطبی آمریکا و  یک موضوع زیرساخت ها را می توان به احساس امنیت مطلق مبتنی بر

  پیمانان او دانست.   هم
  
 دفاع غیرنظامی در پدافند غیرعامل و مدیریت بحران: به نظر عدم باور به اهمیت مشارکت فعال مردم و -5

دفاع غیرنظامی  این تحقیق، مهم ترین تهدید در پیاده سازي سند جامع مدیریت بحران و گروه محققین حاضر در
مـدیریت   هـا در پدافنـد غیرعامـل و    ما، باور به نیروهاي مردمی و اهمیت مشـارکت آن  ر شرایط جنگ درکشورد

این گونـه   بحران است. اگر مسئولین کشور به موضوع مردمی کردن دفاع باور عمیقی نداشته باشند، پیاده سازي 
  موانع زیادي برخورد خواهد کرد.  طرح ها با

  از نشانه هاي اصلی عدم باور به نیروهاي مردمی است.  واطالع رسانی به مردم نیزکم توجهی به آموزش  -
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  فصل دوم
  روش هاي تدوین سناریو

  
 چیست سناریو -1

  
داند. اما اگر تخصصی تـر   می 1»طرح کلی وضعیت طبیعی و یا مورد انتظار حوادث «فرهنگ لغت سناریو را 

هاي موجه است که بـه بخـش    سناریو داستانی توصیفی از بدیلتوان گفت که  بخواهیم سناریو را تعریف کنیم می
  خاصی از آینده نظر دارد.

تر  سناریو، چهره آینده است. پیش گویی نیست، هدف سناریو سازي، گسترش تفکر در مورد آینده و عریض
  .تواند مورد نظر ما باشد است که می عناصريکردن طیف 

شوند. آینده نامعلوم است و سناریو، اندیشیدن در مورد  سناریو مجموعه امکاناتی است که به آینده مرتبط می 
ها بیندیشیم و فرض هاي دسـت   باره همین نامعلومی آموزند که در می آموزد. سناریو ها به ما  نامعلومی را به ما می

نیم گسست هایی را که ممکن است جهـان مـا را دگرگـون    و پاگیر امروزي را از دست و پاي ذهن باز کنیم و بتوا
اي براي دست روي دسـت گذاشـتن    تواند بهانه سازند، شناسایی کنیم. البته اقرار به نامعلوم بودن آینده هرگز نمی

 ولـی  کـرد،  اقـدام  بایـد  آن کاري دست براي فردا که است نامعلوم اندازه همان آینده باشد. برخی می پندارند که
هـا را مـی تـوانیم     ردا باید بر پایه شناخت امکاناتی باشد که بـراي تغییـر وجـود دارد و امـروز آن    ف در ما تاقداما

  شناسایی نمائیم.

، بزرگترین و طوالنی ترین تالش بشري در دوره حیات خود بـوده اسـت. یکـی از    یشناخت طبیعت نامعلوم
نـامعلومی در ذات و نهـاد طبیعـت جـاي     وضعیت « معتقد است که  2خر، ورنر هایزنبرگأبزرگترین فیزیکدانان مت

در تفسیر مـا   . البته نامعلوم3برد ال میؤاصل عدم قطعیت توانایی انسان در درك کامل حقیقت را به زیر س »دارد.
توانیم بدانیم که فردا چگونه است، بلکه نامعلومی آن است که نمی دانیم مسائل، روندها،  بدین معنا نیست که نمی

بخشند. نامعلومی با احتمال نباید اشتباه شود. احتماالت یک امر کمی  تصمیمات و حوادث چگونه فردا را شکل می
آن را حدس زد، اما نامعلومی از جنس دیگري است. اگر آینـده رونـد و   است که با توجه به روند گذشته، می توان 

                                                             
 ماتس لیند گرن، هانس باند هولد  - 1

  -2  Werner Heisenberg 
 .9، ص. فرآیند تصمیم گیري در سازمانسعادت، اسفندیار،  - 3



  نویسی در مدیریت بحران سناریوالگو هاي /   34
 

 

مـارس بـراین   ( توانیم بگوییم که بـا نـامعلومی مواجـه هسـتیم.     یا جریانی باشد که ما به آن روند آگاه نباشیم می
1998(  

ته هاي پیش بینی در این است که سناریو سازي یک روش کیفی و وابسـ  تفاوت اصلی سناریو با سایر روش
دهـد. بـه عبـارت دیگـر،      هاي توصیفی است که جریان تحوالت از حال تا آینده را مورد بررسی قرار می به قرینه

  راهبردي.دارد و نه با برنامه ریزي  راهبرديسناریو سازي ارتباط مستقیم با تفکر 
نگـریم و تحـت    مـی سناریو سازي با کیفیت تفکر مرتبط است. در حال حاضر ما با شرایط زمان حال دنیا را 

اسـت کـه بـه مبنـاي      "نگـرش شـرطی  "سنجیم، نگرش ما به دنیا یـک   تاثیر اتفاقات اطراف خود، مسائل را می
سـازد. بـدین ترتیـب هـدف اصـلی نگـرش        فرهنگی ما وابسته بوده که خود دید ما را نسبت به آینده محدود می

 ،ت توسط گروه بزرگی از مردم و نظرات متفاوتباشد، چرا که احتماال ها و اماها می سناریویی، شکستن محدودیت
  باشند تا به یقین تبدیل گردند. از ما تاثیر پذیر می

معنی دار و مربـوط   فیلم سازي و سینما، سناریو متنی است که به تشریح دسته اي حوادث منظم و هدر حوز
ي یکـی از روش هـاي آینـده    سناریوسـاز  به یکدیگر و نتیجه خاص حاصل از آن ها می پردازد. در مقابـل، روش 

آینده با طراحی سناریوهایی فرضـی مـی پـردازیم. مـثالً هنگـام       ري است که بر طبق آن ، به ترسیم و تصورانگ
 عراق، پنتاگون بیش از یک صد سناریوي مختلف را براي اشغال عراق در نظر داشت. جنگ خلیج فارس و اشغال

  یشیده بود.یعنی براي هر رویداد ممکن ، راه چاره اي اند
چالش هـا و فرصـت    سناریوها تصویر روشنی از آینده اند که برنامه ریزي به کمک آن ها می تواند مسائل، 

خاص نیست، بلکه توصـیف همـۀ   ه یک آیند هاي محیط را به روشنی ببیند و بشناسد. یک سناریو، تنها پیش بینی
  .ممکن و محتمل است هاز آیند احتماالت است. در واقع، سناریو تصویري

  
  سناریو و ویژگی هاي تعریف -2
  

ارزش  ها، نیازهـا، و  سناریو ابزاري براي تحلیل سیاست ها و شناخت شرایط، تهدیدات، فرصت
تعامـل میـان آن هـا،     آینـده و پیچیـدگی و   هبه سبب گوناگونی عوامل و نیروهاي سازند هاي برتر آینده است.

متخصصان آینده نگري انتخاب محتمل ترین  بینی کرد. از این روي، دقیق پیشهرگز نمی توان آینده را به طور 
باید سناریوهاي مختلفـی را بـراي برنامـه ریـزي بـه کـار بـرد.         تصویر آینده را چندان درست نمی دانند، چرا که

ریـزي بـه شـمار    تصاویر ممکن آینده باشد، می تواند ابزار قدرتمندي براي برنامه  بنابراین، اگر سناریو شامل همۀ
  توان به استقبال آینده رفت. بهره برداري و بکارگیري این سناریوها به خوبی می آید؛ چنان که با

  تعاریف متفاوتی از طراحی سناریو ارایه شده است :
  )1985اجماع داخلی در مورد آنچه ، آینده ممکن است پیش رو بگذارد.( مایکل پورتر   -
هاي ممکن که در آن تصمیم هاي سازمانی می تواند به اجـرا در آیـد(پل    روشی علمی براي تجسم آینده -

  ) 1995شومیکر  
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با متنـی اسـت کـه     سناریو برگرفته از هنر قصه گویی است. این واژه در هنرهاي نمایشی و سینما برابره واژ
        را سـناریو طـرح اصـلی موضـوع فـیلم      نویسنده در آن موضوع اصلی را مطرح می سازد. تهیـه کننـدگان سـینما   

  نگارش سناریو، گروهی از افراد به چنین پرسش هایی پاسخ می دهند: هنگام می نامند.
  نیروهاي پیشران کدام و هر یک بر چه چیزي مؤثرند؟ •
  کدام اند؟ عدم قطعیت ها •
  وقوع چه چیزهایی حتمی است ؟ •

مـی کننـد.    سـپس شخصـیت پـردازي    به همین ترتیب نیز فیلم نامه نویسان یک ایده را نظم می دهنـد و 
  شخصیت هاي فیلم با اجزاي اصلی سناریوها متناظر است.

هـا و   توانـد مسـائل چـالش    ها مـی  ریزي به کمک آن اند که برنامه سناریوهاي بحران تصویر روشنی از آینده
ص نیسـت،  بینی یـک آینـده خـا    هاي کشور را به روشنی ببیند و بشناسد. یک سناریوي بحران، تنها پیش فرصت

  بلکه توصیف همه احتماالت است. در واقع سناریوي بحران تصویري از آینده ممکن و محتمل است.
ها، هرگـز   ها و تبعات فراوان ناشی از آن گیري آن به سبب گوناگونی حوادث، پیچیدگی عوامل مؤثر در شکل

ن روي، باید سناریوهاي مختلفی را براي بینی کرد. از ای توان آینده را بر مبناي این حوادث به طور دقیق پیش نمی
تواند ابـزار   ریزي در زمینه بحران بکار برد. بنابراین اگر سناریوي بحران شامل همه تصاویر ممکن باشد، می برنامه

  ریزي به شمار آید. ي براي برنامهقدرتمند
حمـالت تروریسـتی بـالقوه،    بندي  ریزي هستند که قابلیت دسته سناریوهاي ملی در حقیقت ابزارهاي برنامه

باشـند. در صـورت تـدوین، ایـن سـناریوها در       هاي طبیعی و ساخته دست بشر را در سطح کشـور دارا مـی   بحران
باشند. ایـن سـناریوها طـوري     هاي آمادگی امنیتی در سطح محلی، استانی و کالن کشور قابل استفاده می فعالیت

ها عموماً خاص یک محل جغرافیایی نیستند و ضربات  باشند؛ آن شوند که به طور گسترده قابل کاربرد طراحی می
  باشند. عیتی کشور قابل کاربرد میاع مختلف مالحظات جغرافیایی و جمها براي انو و صدمات تعریف شده در آن

  
  تاریخچه استفاده از سناریو  

احتمـاالت آتـی نظـم     » 2000سـال   به سوي«در کتابی به نام  کان با همکاري آنتونی واینر 1967در سال 
د، رنچالش هاي بین المللی اي که در برابر امنیت آمریکا قرار دا جهانی را با توصیف توان نظامی ذاتی قدرت ها و

 از سناریوهاي مطرح در این کتاب انعقاد پیمانی میان ایاالت متحده و شـوروي سـابق   مورد بررسی قرار داد. یکی
اسـت کـه شـوروي سـابق      ه است. سناریوي دیگر، بر این فرض استواربا هدف کنترل تسلیحات به تصویر کشید

  برقراري پیمـان هـاي جدیـد میـان کشـورها را       کنترل جنبش کمونیستی را از دست خواهد داد. یک سناریو هم
   پیش بینی کرده است.

و عمـومی اقتصـادي    شرکت جنـرال الکتریـک، بـراي ارزیـابی شـرایط      70براي نخستین بار در اوایل دهۀ 
  ت.صنعتی بهره جس ءاز روش سناریوسازي در زمینه 80اجتماعی آمریکا در دهۀ 

ایـن شـرکت پـیش از پدیـده     بوده اسـت.   شرکت بین المللی نفت شل مربوط به مشهورترین کاربرد سناریو
برد. این روش ، شرکت شل را قادر ساخت که بـا بررسـی    روش سناریوسازي را به کار 1973شوك نفت در سال 
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راهکارهاي مناسـبی   ،کاهش ناگهانی قیمت نفت هنگام بروز احتمالی چنین مشکلی پیامدهاي احتمالی افزایش و
قیمـت هـاي مختلـف هـر      اختیار داشته باشد. دست اندرکاران این شرکت براي واکنش هاي احتمالی در برابر در

ر شرایط کامالً بی ثبـاتی کـه قیمـت نفـت     ترتیب د برنامه ریزي کردند و به این ،بشکه نفت با استفاده از سناریو
به طور قابل مالحظه اي خود را با شرایط منطبق ساخت و سود زیـادي بـه    نوسان زیادي داشت، مدیریت شرکت

ـ  کشور شوروي تصویر کرد. زیرا ایـن کشـور،   هآیند هبار سناریوهایی را در 80در میانه دهۀ  دست آورد. شل ب رقی
    شمار می رفت.ب اصلی او در بازار نفتی اروپا

طرح مشـهور سـناریوي    آغاز بحران انرژي، محرکی براي توسعۀ سناریو و سبب گسترش کاربرد آن شد. دو
ایـن سـناریوها آگـاهی عمـومی را      .انرژي بنیاد فورد انرژي عبارت است از: طرح خودکفایی و طرح سیاست هآیند

    برانگیخته است. نسبت به اهمیت مسألۀ انرژي
گوناگون خـود بـه    دولتی و بخش هاي خصوصی آمریکا نیز با تهیۀ سناریوهایی در زمینۀ اهدافبخش هاي 

برنامه ریزي هاي دفاعی، به تصویر کشیدن جایگزین  استقبال آینده رفته اند. بخش هاي دولتی از سناریوها براي
انـد. همچنـین تقریبـاً     محیط زیستی و کشاورزي و کاربردهاي متعدد دیگر بهره جسـته  هایی براي سیاست هاي

بـراي درك اهمیـت    صنایع بخش خصوصی روش سناریوسازي را به کار برده اند. مثالً صنعت خدمات مالی تمام
  از سناریوها استفاده کرده است. عدم قطعیت هاي اقتصادي، شرایط رقابتی و غیره به طور گسترده اي

  
  هاي مختلف سناریو بخش 

  
باشـد. پـس از    مهمترین امر شفافیت کامل در مورد کل موضوع تا حد امکان مـی جهت بنا کردن سناریو ها، 

هایی که ایـن   درك کامل از تم و یا موضوع باید کلیه اطالعات جمع آوري گردند. سپس کلیه احتماالت و حالت
ایی است بررسی گردد. مرحله بعد، شناخت و تجزیه و تحلیل نیروه ،توانند شکل بگیرند اطالعات در طی زمان می

گردند. آنگـاه عوامـل    هاي کمی تصحیح می ثرند. سپس به یاري منطق و تحلیلؤکه در شکل دهی این محیط م
  توان بر پایه عوامل زیر بنا کرد: تر سناریو ها را می شوند. بطور جامع نامربوط حذف می

  .سناریوها باید بر اساس وقایع حال بنا گردند  
  کننده از آن سناریو مورد قبول قرار بگیرد. هر سناریو باید از دید استفاده  
    یک سناریوي خوب باید بر پایه تجزیه و تحلیل دقیق بنا گردیده و بین عوامل تشکیل دهنـده داخلـی

  آن هماهنگی وجود داشته باشد. 
 حقیقت سناریو به ابزاري براي  دهد در که یک سناریو طرز تفکر استفاده کننده از آن را تغییر می زمانی

  آموزش تبدیل گشته است. 
    براي اینکه مستقیما امکان استفاده از سناریوها وجود داشته باشد باید منظور سـازندگان آن مسـتقیم و

                          .به وضوح بیان گردد
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        تلـف موضـوع روشـن    خاري است از جمله دیـد مـا را نسـبت بـه ابعـاد م     ییک سناریو داراي مزیت هاي بس
ها بر می آید و به حوادث که مانند نقاط منفردي هستند، معنا می بخشـد. در   می سازد، سناریو از عهده پیچیدگی

  گردد.عین حال سناریو داراي نقاط ضعف نیز هست که به آن اشاره می 
  
  
  سناریو می تواند خطاهاي تصمیم گیري را کاهش دهد.  -
برخی کاستی ها و نواقصی که در تصمیم گیري مطرح است، می تواند با استفاده از روش سناریو به حـداقل   

برسد. تعامالت مابین تصمیم گیري و سناریو توسط دانشمندانی همچون پیتر شوارتز مورد بحث قرار گرفته است. 
ت هاي تصمیم گیري در سطح رهبـري  او نشان داد که برنامه ریزي بر اساس سناریو خود یک پیشرفت در ظرفی

  سازمان است. دیگران نیز در زمینه تعامالت مابین برنامه ریزي بر اساس سناریو و تصمیم گیري کار کرده اند.
  
  سناریو و موضوع عقالیی محدود -

اسـت، زیـرا    مـؤثر سناریو می تواند محدودیت هاي موضوع عقالیی محدود را کم نماید. سناریو یـک ابـزار   
بصورت گسترده اي بیادآوردنی، قابل گفتگو و قابل روایت است. در علوم شناختی ثابت شده است کـه اطالعـات   
بیادآوردنی و بازیافته شده از حافظه بیشتر قابل اجراست تا اطالعاتی که در ضمیر ناخودآگاه انسان موجـود اسـت.   

  ی نماید، احتمال بیشتري دارد که معنا و مفهوم بیشـتري بیابـد.  بنابراین هر چیزي که اطالعات را بیشتر بیادآوردن
ماندنی باشد، از احتمال و شانس بیشتري براي استفاده از آن در  به همین دلیل اگر سناریو داراي نام روشن و بیاد

 اسـت کـه   دارد. مطالعات مربوط به آینده اکثرا آنقدر غیر دقیـق و پیچیـده    تصمیم گیري و اجرا در سازمان وجود
در حالیکه قبال گفته شد که سناریو نقاط منفرد حـوادث را بـه    .نمی توان آن را بصورت جدول و منحنی نشان داد

  موضوعات پیوسته معنادار تبدیل می کند.
ها تمایل بیشتري به درك موضوعات از طریق روش هاي ساده تر که در ذهـن بیشـتر    بصورت کلی انسان

است دارند. در یک نظر سنجی از دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه استانفورد، آنان آگهی هایی  ماندگار
که بیشتر حالت روایی و داستانی را داشته و در عین حال اطالعات به مشتري منتقل می نماید را به آگهی هـایی  

    رجیح می دادند.ت ،نمایدمی که اطالعات را از طریق اعداد و یا جدول و گراف منتقل 
  
  سناریو و متغیرهاي خارجی -
به سازمان است. با تفکر سیستمی بسیاري از وقایع نـا بهنگـام نسـبتا     ناریو سازي مبتنی بر نگاه سیستمیس

ینـده را ترسـیم نمـود.    سـال آ  50توان یک شمایی از جریان تجارت در  قابل پیش بینی هستند. به طور مثال می
بر تعامل متغیرهاي خارجی و داخلی براي تغییر سیستم متمرکز می شود. هدف و غایت این اسـت   تفکر سیستمی

که خود را براي طیف وسیعتري از حوادث آماده سازیم و روابط انسانی را تفسیر نمـاییم تـا هـر آنچـه کـه بـراي       
آوریـم. ارتبـاط     ها را بدسـت  گردد براي ما قابل توجیه باشد و قدرت تطابق با واقعیت دیگران بحران محسوب می

سازمان را داراي  صاحبنظران بوده است. تفکر سیستمیتئوري سیستم با برنامه ریزي مبتنی بر سناریو مورد توجه 
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مرز می داند و همانطور که به نیروهاي خارجی توجه دارد، به متغیرهاي داخلی نیز نظر دارد. به همـین منـوال در   
  خارجی را کامال در نظر می گیرد. روش هـایی ماننـد مصـاحبه، تحلیـل داخلـی،     هر موضوع، متغیرهاي داخلی و 

  .می دهند همگی ما را از تمرکز تنها بر متغییرهاي خارجی اجتناب ،ثیرگذارأگروه هاي داخل سازمان و افراد ت
  
  سناریو، چسبندگی و اصطکاك -

هزینه انتقال اطالعات را کـاهش داده و  فرض بر آن است که برنامه ریزي مبتنی بر سناریو ابزاري است که 
لحاظ نظري اگر هزینه انتقـال اطالعـات   ه اصطکاك مابین تصمیم گیران سازمان هاي دانا را افزایش می دهد. ب

بازدهی بیشتر اتخاذ شود. بـا افـزایش اصـطکاك مـابین تصـمیم گیـران        ثرتر و باؤکمتر شود، تصمیم می تواند م
ت مشهود و جلوي آنها گرفته شود و همچنین ابعاد جدیدي از موضـوع مـورد   انسانی، خطاهاي کوچک ممکن اس

  تصمیم فاش شود.
در بخشی از برنامه ریزي مبتنی بر سناریو براي افراد داخل سازمان جلسات مشترکی را بایـد ترتیـب داد تـا    

در عین حـال مجـال   تدریج به یکدیگر نزدیک می شود و خود را مطرح نمایند. این نظرات بنظریات دقیق و فنی 
هایدن در .  نام دارد»  راهبردي گفتگوي «بروز ظرفیت هاي سازمان پیدا می شود. یکی از انواع چنین همگرایی 

مابین اعضاي سازمان موجب پیـدایش مـدل   راهبردي   کتاب خود به همین نام توضیح می دهد که چگونه محاوره
کمتـر شـدن چسـبندگی     نهایتدر باعث پیدایش زبان مشترك و  ذهنی مشترك می گردد و مدل ذهنی مشترك

این بدان معناست کـه مـدل ذهنـی مشـترك باعـث روانتـر شـدن انتقـال          اطالعات در درون سازمان می گردد.
  کاهش هزینه را شاهد هستیم. سرانجاماطالعات در درون سازمان می گردد و 

ا از مزیت هاي اصطکاك الزم براي تصمیم گیري سناریو همچنین می تواند تصمیم گیران را کمک کرده ت
تخصصی در سازمان استفاده نمایند. زیرا همانطور که گفته شـد، سـاختن سـناریو از لحـاظ مقـدار زمـان پروسـه        

سا و مدیران میانی در تعامل بـا یکـدیگر بایـد باشـند. ایـن      ؤطوالنی است و در این زمان طوالنی مدیران عالی، ر
باشد، باعث می شود که نیروهاي خارج سازمان و  »اصطکاك «که نام دیگر آن می تواند تعامل در تصمیم گیري

که اگر یک نفر تنها می خواست تصمیم بگیرد، ممکـن بـود    جهت و مقدار آنها کامال شناسایی گردند. در صورتی
       در سـازمان سـخن   ، هایـدن از افـراد قابـل توجـه    راهبـردي که این نیروها را نتواند شناسایی نماید. در گفتگوي 

   می گوید. افراد قابل توجه آندسته از کارشناسانی هستند که تنها در یک ارتباط عادي بـا سـازمان نیسـتند، بلکـه    
و به جمـع آوري اطالعـات    یده فکر گروهی جلوگیري می نمایندها بینش سازمان را افزایش داده، از ایجاد پد آن

باعث افزایش اصـطکاك و تعامـل مـابین اعضـاي گـروه       نهایتدر  نمایند وپردازش آن کمک می در سازمان و 
  برنامه ریز می شوند.

  
  سناریو و مدل هاي ذهنی، نقشه شناختی، سیاست ها و مفروضات تصمیم -

یکی از اهداف جانبی سناریو نویسی آن است که مدل ذهنی مدیران و تصمیم گیران سازمان را آشـکار و در  
صورت لزوم آن را تغییر دهد. گفته شد که یکی از فعالیت هاي سناریو نویسی بر تغییر دادن مـدل ذهنـی اسـتوار    
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با تغییـر مـدل ذهنـی، مفروضـات      است. با توجه به ارتباط مدل هاي ذهنی و مفروضات تصمیم طبیعی است که
   تصمیم نیز عوض خواهد شد. با تغییر مـدل ذهنـی، سـناریو شـناخت جدیـدي و جـامعتري از جهـان در اختیـار         
تصمیم گیر می گذارد. سناریو هایی که به شکست منتهی شدند، ممکن است بدان دلیل باشد که آنان مدل ذهنی 

  ك نمایند و یا تهدیدات فراروي سازمان را بشناسند.درستی نداشتند تا نامعلومی ها را درست در
بـراي بـه جنـبش در آوردن تفکـرات و     راهبردي   کار هایدن در شرکت شل آن بود که توانست از گفتگوي

دیدگاه هاي غیر سازماندهی شده کارکنان سازمان استفاده نماید و همزمان شناخت از جهان که بر اسـاس مـدل   
به همدیگر نزدیک نماید. در نهایت آنان بـه  راهبردي   نوعی متفاوت بود با گفتگوي ذهنی هر یک از کارکنان به

بـه سـود هـاي     90و  80دیدگاه هاي مشابهی رسیدند و شرکت شل توانست در دوره هاي پرآشوب دهـه هـاي   
    فراوانی در صنایع نفت و گاز دست یابد.

یه اي رسمی که روابط مابین اطالعات ورودي در گذشته نشان داده شد می توان خط مشی تصمیم را به بیان
همنوایی با رسوم، فشارهاي اجتماعی، مفاهیم درهم و جریان تصمیمات متخذه را مشخص می سازد، تعبیر نمود.  

موضـوعات مـی تواننـد بـا     قبیـل  این و تنیده مربوط به اهداف سازمان، توجه به نقاط داراي قدرت درون سازمان 
معانی تازه اي بیابند. بنابراین در سیاست هاي حاکم بر تصمیم گیري می توان  ،هر فرد تغییر مدل ذهنی در ذهن

تجدید نظر نمود و آنها را با نگرش جدیدي به جهان و سیستمی که هر فرد در آن عمل می کند مطـابق سـاخت.   
وها و آزمایش بر همچنین سناریو خود می تواند محلی براي تست سیاست هاي تصمیم باشد و با دستکاري در نیر

ها در محیط آزمایشگاهی، سیاست هاي تصمیم گیري و تاثیرات دراز مدت آنها را امتحان نمود.  آن دروي بازخور
مشـابه   یبه یک مدل نسبدر میان افراد سازمان و زمانی که راهبردي   از طرف دیگر با استفاده از روش گفتگوي

  با مشارکت همگان مورد بازبینی قرار دهیم. هدوبارسیاست هاي تصمیم را   رسیدیم می توانیم
  
  نتیجه گیري - 

عین در روش ها  و است، اما توجه به عوامل ري متداول ترین کار در زندگی بشردر عین حال که تصمیم گی
  سـناریو،  بـا  شـد کـه    مطـرح حال خطاهاي آن کمتر مورد توجه است. همچنین چهار نوع خطاي تصمیم گیـري  

تا حدي می تواند این خطاها را کاهش دهد. در عین حال باید راهبردي   مبتنی بر سناریو و گفتگويبرنامه ریزي 
این زمینه باید مـورد   گفت که چنین مباحثی نیاز به تحقیق و تعمق بیشتر دارد. بخصوص موارد عملی بیشتري در

   بحث قرار گیرد.
بودن مزیت هـاي متعـدد داراي معـایبی نیـز      راکر این نکته نیز ضروري است که روش سناریو عالوه بر داذ

  هست. از جمله این معایب و یا نقاط ضعف می توان به موارد زیر اشاره داشت:
  عدم قطعیت در نتیجه گیري و ندادن یک پاسخ براي هر تصمیم -
پیـدا  بیش از اندازه گرایش داشتن به کلیات و جامع بودن که باعث می گردد تا قوه شهودي مدیران براي  -

  کاهش پیدا نماید. ،کردن راه حل
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 ویژگی هاي یک سناریوي خوب

تصمیم گیري تمرکز  سناریو یک توصیف داستانی از آینده است که بر فرایندهاي علت و معلولی مؤثر بر امر
از است. به همین دلیل میزان دقـت و درسـتی    وقوع سناریو نه تنها حتمی نیست، بلکه احتمال آن نیز اندك دارد.

  نمی رود. یک سناریوي خوب باید داراي ویژگی هاي زیر باشد: ویژگی هاي یک سناریوي خوب به شمار
منطقی از حال به آینـده را   موجه باشد، یعنی امکان وقوع آن وجود داشته باشد یا به عبارتی، مسیري •

  تصویر کند.
  اجزاي آن سازگاري درونی داشته باشند. •
  به وصف روابط علت و معلولی بپردازد. •
  در امر تصمیم گیري به کار آید. •
  باشند. یوها باید در یکی از فاکتورهاي کلیدي با هم تفاوت اساسی داشتههمه سنار •
  آینده اي که یک سناریو پیش بینی می کند، نباید با گذشته کامال بی ارتباط باشد. •
  ه اشاره کند.یک سناریو باید به چالش هاي آیند •
  یک سناریو باید داراي عنوانی خوب و متناسب با نوع آینده باشد. •
قـرار گیـرد و سـایر     محتمل اصلی به عنوان بستر کار به دقت مورد بررسیه افی است که یک آیندک •

  سناریوها بر محور آن باشند.
  

 :بیشتر سناریوها به دو منظور شکل می گیرند
عوامل و شرایط متغیرهاي  هنگامی که بخواهیم تصویري را در یک زمان خاص در آینده توصیف کنیم و )1

 کلیدي مهم آن دوره زمانی را بیان کنیم.
این آینده ها خواهیم رسـید   براي توصیف روند تاریخی آینده و این که چگونه از شرایط کنونی به یکی از )2

  کلیدي در طول زمان. ر متغیرهايو همچنین، بیان فرایند رشد و مقدا
عوامـل و   ،اتفاقـات  زنجیـره  ،نگرش دوم بیشتر به کار می رود. زیرا این نگرش فرایندهاي علـت و معلـولی  

بهتـرین سـناریو آن اسـت کـه شـرایط و رونـد        ثر از حال است، توصیف می کند.أشرایط محیطی آینده را که مت
به زمان به تصویر کشد، زیرا در تحلیل سیاست هـا، ذات   را نسبت (گلوگاه ها)متغیرهاي مهم و معیارهاي کلیدي

 است. این بیان داستانی را می توان با روش هاي محاسبات عددي غنی تر ساخت. تکاملی مسیر آینده بسیار مهم
رونـدهاي تکامـل تـدریجی     نگرش نخست براي نمایاندن پیامدهاي فرضیه هاي نخسـتین متفـاوت و شـرایط و   

نقل، طراحی چندین سناریو با فرضیه هاي متفاوت  ار می رود. مثالً به هنگام مطالعۀ سیاست حمل ومتفاوت به ک
سناریوها در فرایند تکامـل   در هر سناریو پارامترها و عوامل یکسانی با سناریوهاي دیگر دارد، و تفاوت. الزم است

  و ارزش واقعی هر پارامتر است.
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 آثارراهبردي سناریوها

  
سیاست هـایی اسـت کـه در     اهداف طراحی سناریوهاي مختلف، شناخت مجموعه اي از راهبردها ویکی از 

  ،سودبخشـی و اثرآفرینـی را دارا باشـد. گـروه آینـده      رویارویی با شرایط محیط و عدم قطعیت هاي آن بیشـترین 
  دسته بندي کرده است: روش هاي تدوین سناریو را چنین

شرایط و دگرگـونی هـاي    خشی عوامل کلیدي مؤثر بر زمان حال را بربرخی از سناریوها میزان اثرب )1
در آینده نیز مؤثر و مبنـاي تغییـرات    (گلوگاه ها)،کلیدي آینده به تصویر می کشد، بر این مبنا که این عوامل

  آینده هستند.
مـی شـوند.    تدوین برخی دیگر از سناریوها خوشبینانه و یا بدبینانه و بر مبناي یک یا دو عامل مؤثر )2

خـارج شـدن یـک فنـاوري یـا تغییـر سیاسـت         این سناریوها ممکن است که با فرض اتفاقاتی مانند از رده
  اقتصادي کشور شکل بگیرند.

یا  و تجارب شکوفایی بخشی از سناریوها با فرض وقوع حوادث مهم شکل می گیرند، حوادثی چون: )3
  ورشکستگی اقتصادي و... این روش کامال شهودي است. 

  
 تدوین سناریو هايروش  -3

  
براي تصمیم گیري تجاري الزم است بدانند را جمـع آوري مـی کننـد و    که مواردي  ،مدیران در مرحلۀ اول،

به سپس می کنند و  روندها و عدم قطعیت هایی که بر تصمیم گیري مؤثرند را مشخص ،سناریو نیز اتفاقات گروه
 تجزیه و تحلیل نیروهایی که آینده را شکل می دهند، می پردازند. 

(نیروهـاي   نظـر نظیـر رقبـا و نیروهـاي بیرونـی      نیروها شامل نیروهاي مرتبط با صنعت یا تجارت مورد این
  اجتماعی، سیاسی و اقتصادي) است. 

مسیرهاي مختلف حرکت آینده را مشـخص  سناریو که قوانین حرکت و  تدوین گران سناریو سپس به منطق
  می پردازند.  می سازد،

دارد. آن هـا بـا اسـتفاده از ایـن      اصلی و عدم قطعیت هاي منحصر به خـود را  ،هر نظریه، نیروهاي بحرانی
مـی کننـد. سـپس بـراي بکـارگیري در تصـمیم هـا و         سناریو را به طور مفصل و جزء به جزء توصیف ،نظریه ها

  مهیا می سازند.آن را  ،دستیابی به آن ها راهبرد ،هاي مختلفارزشیابی گزینه 
  
 گام هاي هفت گانه براي سناریوسازي موفق -3-1

جلسـه اي بـا متخصصـان     مدیر طـی  5تا  3ساخت حاالت نهایی و اتفاقات: یک گروه اصلی متشکل از  )1
پیشامد را که ممکن است به آن  200الی  100از آینده و  دیدگاه متفاوت 5یا  4داخلی و خارجی درونی و بیرونی، 

 تصویر می کشند. آینده ها منجر شود، به
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آن هـا را تـا چـه میـزان      رتبه بندي حاالت نهایی: هر شرکت کننده حاالت نهایی را با توجه به این کـه  )2
  دست یافتنی یا مطلوب می داند، رتبه بندي می کند.

تقسیم می شـوند و هـر    تخمین احتمال پیشامدها: شرکت کنندگان به گروه هایی به تعداد حاالت نهایی )3
  بر اساس احتمال آن ها رتبه بندي می کند. گروه پیشامدهاي منجر به حاالت نهایی مربوط به خود را

مـی سـازد و آن را    ،خود ساخت و دفاع از سناریوها: هر گروه سناریویی را بر محور حالت نهایی مربوط به )4
سناریوي خود را ارائه می کنند تا دیگـران را نسـبت بـه     به وضعیت کنونی ربط می دهد. سپس اعضاي هر گروه

  ، با ایشان در میان بگذارند.کسب کرده اندمتقاعد کنند و آنچه را که هنگام ساخت آن  منطقی و موجه بودن آن
اساس شرایط گـام، دوبـاره    سناریوي خود، شرکت کنندگان بر رتبه بندي مجدد: پس از دفاع هر گروه از )5

  حاالت نهایی را رتبه بندي می کنند.
دگرگونی هـایی کـه   ه دربار مقایسۀ تفکر قدیم و جدید: شرکت کنندگان در یک جلسه بحث و تبادل نظر )6

  اصلی شرکت می کنند. ، با راهبري گروه در دیدگاه هایشان پدید آمده
  عملی را طراحی می کند. اتخاذ راهبرد: حالت نهایی مطلوبی را انتخاب و براي دستیابی به آن یک برنامه )7
  
  

  یک روش نُه مرحله اي -3-2
 
 یک هدف ابتدایی یا موضوع اصلی براي سناریو در نظر گرفته می شود. )1
اقتصاد، فناوري، اجتماعی، ارزش ها، سیاسـت،   یک برنامۀ گسترده براي جمع آوري اطالعات در زمینۀ )2

  :تا و اکولوژي طراحی می کنند 
   .(الف) محدوده ها یا مرزهاي مناسبی به دست بیاید

گسترده اي که هدف مورد نظر را تحت تأثیر قرار می دهنـد بـا پرسـش هـایی      (ب) فرایندهاي
مشخص شوند. این مرحله کمـک   “چه کسی و چه چیزي براي سازمان شما اهمیت دارد” مانند:

  می کند که نیروهاي پیشران سازمان به خوبی شناسایی شوند.
هنگـام سناریوسـازي    هایی کـه  انجام پژوهش هاي عمیق تر و جهت دار براي برجسته ساختن فرض )3

  قوت و ارتباط با هـدف مـورد نظـر ارزیـابی      ها از نظر منطقی بودن، میزان باید به کار رود. این فرض
  همگرایی تکرار می شود. شوند. این کار تا دستیابی به یکمی 

  سناریوها به کار رود. زنجیره هاي متفاوتی از رویدادها و فرایندها تهیه می شود تا به عنوان اسکلت )4
  ی شوند.م سناریوها به روشی که مناسب ارائۀ هدف و فرهنگ سازمانی باشد، نوشته  )5
تجزیـه و   ،شـود  یا انشعاب که ممکـن اسـت موجـب بحـران     سناریوها به منظور یافتن نقاط بازگشت  )6

 تحلیل می شوند.
پـیش بگیـرد و مرزهـاي     با استفاده از نتیجۀ این تجزیه و تحلیل ها، سیاست هایی که سازمان باید در )7

   دستیابی به هدف خود مجـاز بـه زیـر پـا گذاشـتن       اعمال این سیاست ها و باورهایی که سازمان براي
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می شود که سازمان چـه ابزارهـایی را بـراي اعمـال      معلومهمچنین،  می شود. آن ها نیست مشخص
  دست آمده، در اختیار دارد و چه ابزارهایی را ندارد. سیاست به

  با توجه به ابزار یادشده، سه دسته راهبرد می توان در نظر داشت:   )8
  کارا باشند.راهبردهایی که در برابر تغییرات غیرقابل اجتناب درونی و بیرونی  (الف)
  راهبردهایی که به تأمل بیشتر نیاز دارند.   (ب)
  بررسی و ارزیابی عمومی هستند. راهبردهایی که نیازمند  (ج)

هستند، استفاده می شـود   از یک مدل محاسباتی براي بررسی راهبردهایی که از نظر ارزشی با هم رقیب )9
  تا قابل قبول ترین گزینه ها مشخص شوند.

  
  شبکه اي جهانی براي تدوین سناریومدل  -3-3
  

 گام اول: مشخص کردن موضوع اصلی

بـه درون. یعنـی بـا     هنگام سناریوسازي، بهتر آن است که حرکت از درون به بیرون انجام گیرد نه از بیرون
آن موضوع حرکت کنیم. سـناریوهایی کـه    یک موضوع یا تصمیم مشخص شروع و سپس به سوي محیط بیرون

(محیط بیرون) تغییراتی را که براي یـک شـرکت خـاص اهمیـت      تغییرات اقتصاد کالن ساخته می شوندبر پایۀ 
قیمت  مثالً یک شرکت خودروسازي بیشتر مایل است که سناریوهایی را بر محور تغییرات دارد، نمایان نمی کنند.

در رار اسـت اتخـاذ شـود و    که ق سوخت تهیه کند. بهترین کار این است که ساخت سناریو از تصمیم هاي مهمی
  ضروري است که به این پرسش ها پاسخ داده شود: آغاز شود. بنابراین ، ،چهارچوب ذهنی مدیران تصمیم گیرنده

  تصمیم گیرندگان شرکت در آینده نزدیک به چه چیزي خواهند اندیشید؟ -
  م است؟داشت، کدا تصمیم هایی که باید اتخاذ شود و اثري دراز مدت بر آتیه شرکت خواهد -
  

 (گلوگاه ها)مشخص کردن فاکتورهاي کلیدي و فرایندهاي مهم محیطیدوم: گام 

فاکتورهاي کلیدي کـه بـر    مشخص کردن موضوع یا تصمیم، نکتۀ اساسی گام اول است و تهیۀ فهرستی از
تصـمیم   که در گام دوم باید بـه آن توجـه داشـت.    موفقیت یا شکست آن تصمیم تأثیر می گذارد، نکته اي است

در این تصمیم گیـري هـا چـه چیزهـایی      گیرندگان براي انتخاب هاي کلیدي الزم است چه چیزهایی را بدانند؟
  موفقیت یا شکست دانسته می شود؟

  
 شرانپیگام سوم: نیروهاي 

وقتی فاکتورهاي کلیدي فهرست شد، با فهرست کردن نیروهاي پیشران کالن محیطی مؤثر بر فاکتورهاي 
می شود. عالوه بـر تهیـۀ فهرسـتی از نیروهـاي اجتمـاعی،       قبال شناسایی شده اند، گام سوم برداشتهکه  کلیدي

  ، راه دیگر براي رسیدن به عوامل کالن محیطی پاسخ به این پرسش است:فنی اقتصادي، سیاسی محیطی و
  " ؟کدام اندنیروهایی که در پس نیروهاي خرد محیطی که در گام دوم قرار گرفته اند، وجود دارند  "
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تحقیق و پژوهش مورد نظر ممکن  این هدر این مرحله، پژوهش و تحقیق نقش مهمی را ایفا می کند. گستر
  نیروهاي اقتصادي و غیره را در برگیرد. است بازارها، فناوري هاي نوین، فاکتورهاي سیاسی،

  
 گام چهارم: رتبه بندي بر اساس اهمیت و عدم قطعیت

 اساس دو نکته مهم است: اکتورهاي کلیدي و نیروهاي پیشران برگام بعدي، رتبه بندي ف
  . میزان اهمیت دستیابی به هدفی که در گام اول مشخص شده است.1
فاکتور یـا فراینـد    . تشخیص میزان عدم قطعیت آن فاکتورها و فرایندها. که به تعیین دو یا سه2

  مهم تر و نامعین تر می انجامد.
مشـخص کـردن ایـن     گام، تعیین فاکتورهایی است که معیار تفـاوت سناریوهاسـت.  در واقع، مقصود از این 

که به تعداد محـدودي سـناریو برسـیم کـه      هدف اصلی این است فاکتورها مهم ترین بخش سناریوسازي است. 
سـائل  که یک سناریو ابزاري کارا و مفید به شمار آید، باید بر پایه م تفاوت هاي چشمگیري داشته باشند. براي آن

 تدوین شود. تفاوت هاي اساسی یا پیشران هاي یک سناریو نیز، بایـد محـدود باشـد تـا از     بنیادین و تعیین کننده
ممکـن اسـت، ولـی     زیادي سناریوهاي مختلف بر محور هر عدم قطعیتی جلـوگیري شـود. اتفـاق هـاي زیـادي     

  فرایند را مختل می سازد.کل  ناریوها، کاراییس سناریوهاي اندکی می توان ساخت. تعدد و زیادي 
  

 گام پنجم: انتخاب منطق سناریو یا نقشه ي حرکت

 که سـناریو بایـد بـر    پس از مشخص شدن نیروهاي پیشران و اتفاقات ممکن گوناگون، باید منطق و طرحی
تأثیر نقشه حرکت داستان باید از چگونگی  اساس آن نوشته شود، را انتخاب کنیم. براي انتخاب منطق سناریو و یا

کدام نیرو، نیروي دیگر را و به چه دلیل تقویت می کند؟ چـرا یـک    نیروها بر یکدیگر آگاه شویم. یعنی بدانیم که
  حرکت مقاومت می کند؟ و تالش ها و تصمیم گیري ها بر اساس چه هدفی استوار است؟ نیرو در برابر یک

  : انواع نقشه هاي راه
بـازي هـاي دیگـر    ه ک بازي بزرگ است که همانند همبرنده و بازنده: جهان صحنه اجراي ی )1

است و بازیگران آن همانند دشمن با هم  برد و باخت و پاداش دارد. مجموع برد و باخت هاي آن صفر
 رقابت دارند.

و آن ها را فـتح   چالش و پاسخ: جهان مجموعه اي از موانع عظیم است که باید بر آن ها غلبه )2
     نـوآوري هـاي خـود بـر موانـع پیـروز غالـب         با برانگیختن خالقیت ها وکرد. قهرمان کسی است که 

  می شود.
جلو جریان دارد.  تکامل: رشد و تکامل در یک مسیر مارپیچی شکل و به طور پیوسته به سوي )3

آن را می پیماید عموماً از ایـن نقشـه    به خاطر مسیر عادي و ساده اي که تفکر دانشمندان و مهندسان
  محور استفاده می کنند. به عنوان

شبکه ي جهـانی وب،   انقالب: ناپیوستگی از صفات بارز سناریوهاي انقالب محور است. ظهور )4
شده است. تنها افراد اندکی وب را آینده نگـري   راهی است که از مسیر معمول تکامل فناوري منشعب
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حیطـۀ آن و سـرعت    هاي دربارپیش بینی کردند، هیچ ایده ي پیشرفته  کردند و عده اي هم که آن را
  نداشتند. رشدش
جمعیتی هسـتند،   دوره: بعضی نقشه ها، مخصوصاً آن هایی که بر مبناي روندهاي اقتصادي و )5

  ذات و طبیعت دوره اي دارند.
رایج نیستند،  سه مورد اول مسیرهاي رایج هستند و دو مورد بعدي هرچند به اندازه سه مورد اول

انتخاب نقشـه بایـد توجـه     هستند و در بعضی از سناریوها دیده می شوند. در ولی براي عده اي جذاب
  قطعی هستند، سازگاري داشته باشد. کرد که آن نقشه با شرایطی که ترکیب خاصی از پیامدهاي غیر

  
 گام ششم: کامل کردن سناریو

از آن، پرورانـدن   نیروهاي پیشران، منطق هایی را که موجب تمایز سناریوهاست، مشخص می سـازند. پـس  
کلیدي در گام هاي دوم و سوم میسـر خواهـد    طرح ابتدایی سناریوها با استفاده از فهرست فاکتورها و فرایندهاي

توجه قرار بگیرد. گاهی اوقات به خوبی واضح است  سناریو باید مورد بود. همۀ فاکتورها و فرایندهاي کلیدي یک
   ناریو قرار بگیرد.عدم قطعیت باید در کدام س که کدام سوي یک

  :راه هاي تکمیل سناریو -
 توجه قرارمی دهنـد و دو یـا    روش شهودي: کاربران این روش هر یک از عوامل کلیدي را مورد

سپس ، هر یک از پیامدها را به یک  سه پیامد احتمالی آن را به عنوان فرضیه در نظر می گیرند.
 داستان پیچیده ضمیمه می کنند.

  تأثیر عوامل کلیدي  فرایند: این روش ، طراحی ماتریسی را دربر می گیرد که نشانگرتحلیل تأثیر
ممکن براي یافتن مؤثرترین راه حـل   و یا فرایند بر یکدیگر است. در این روش، همۀ فرایندهاي

همیشه یک راه حل نـدارد، راه حـل هـا و سـناریوهاي      مسئلهبررسی می شود. از آن جاکه یک 
شرکت رند این روش را ابداع کرد و گروه آینده آن را به کـار بسـت.    شود. ابتدامختلفی ارائه می 

  استفاده می شود. House of Qualityبه نام از آن   QFDاین روش شبیه آن چیزي است که در
 می شود و تـأثیر ایـن    تحلیل تأثیر متقابل: در این روش براي هر عامل، پیامدهاي متعددي ارائه

  می شود.  احتماالت شرطی با تأثیري متقابل بررسیپیامدها یعنی 
  

 : بررسی پیامدها و نتایج هر سناریوگام هفتم
  :این پرسش ها که پس از تدوین سناریوهاي مقدماتی، باید به موضوع اصلی و هدف سناریوها بازگردیم و

 دارد؟  این هدف در هر سناریویی چگونه جاي می گیرد و چه نقاط ضعفی  
  مؤثر اسـت   مورد نظر در صورت وقوع تمام سناریوهاي به دست آمده مفید و يراهبردآیا تصمیم

سـناریو سـازگار    یا فقط در یک یا دو سناریو جاي می گیرد؟ هدفی که تنها با ویژگی هاي یـک 
     سـناریو را بـه کـار    باشد، هدفی با خطر پذیري بسیار باال خواهد بود، به ویژه، اگـر شـرکتی کـه   

 رل اندکی روي احتمال وقوع سناریوي مطلوب داشته باشد.می گیرد، کنت
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     وقـوع   در این جا این پرسش مطرح است که اگر سناریوي دلخواه نشـانه هـایی از امکـان عـدم
  هماهنگ ساخت؟ داشته باشد، چگونه می توان آن را براي کارایی استفاده بهینه با شرایط موجود

  
 براي انتخاب راهبرد و رسیدن به هدف راهبردي: انتخاب نشانگرها و راهنماهاي گام هشتم

موضـوع روشـن    این نکته بسیار اهمیت دارد که بدانیم کدام سناریو به هدف نزدیک تر اسـت؟ گـاهی ایـن   
است. مثالً چگونه می تـوان   نشانگرهاي راهبردي براي یک سناریوي خاص مبهم و گیج کننده یاست، ولی گاه

وقتـی   نسبت به یک اقتصاد دانش محور کالیبره کـرد؟  زسازي اقتصادي رادر یک اقتصاد صنعت محور، سرعت با
است که چند شاخص مهم انتخاب  که سناریوهاي مختلف تدوین و نتایج حاصل از اجراي آن مشخص شد، مفید

شرکتی که از سناریو استفاده می کند از دیگر شرکت ها موفق تر ، دنشود. اگر این شاخص ها به دقت انتخاب شو
 که بر اساس گام هاي یاد شده تدوین شود، به خوبی نشانگر روند تغییرات و تکامل تعداد هد بود. سناریوهاییخوا

سـاخت سـناریوها بـه     محدودي شاخص کلیدي به دسته منظمی از نتایج صنعتی خواهد بـود. منطـق موجـود در   
  استخراج نتایج منطقی از شاخص هاي راهبردي یاري می رساند.

  
  نویسی نظامی سناریو -3-4
  

سناریونویسی را به روش هاي مختلفی به انجام می رسانند اما یکی از مهم ترین روش هـا کـه بـر مبنـاي     
  کاربرد اصلی آن نام گذاري شده روش سناریونویسی نظامی است که شامل مراحل زیر می باشد:  

  
مکن است که روش دیگري براي تعیین سئواالتی که باید توسط سناریو پاسخ داده شوند. در این مرحله م )1

کم هسـتند روش هـاي دیگـر ممکـن      مؤثرمثالً اگر تغییرات کوچک و تعداد المان هاي   انجام کار انتخاب شود
  تر باشند زیرا سناریو نویسی دیدگاه هاي کالن را بررسی می کند.  مؤثراست 

تعیین زمان و محدوده آنالیز: توجه به اینکه تغییرات در گذشته با چه سرعتی اتفـاق افتـاده انـد و تـالش      )2
عیت شناسـی، چرخـه عمـر محصـول و...     از پیش گویی در مواردي مانند جم براي دستیابی به اینکه چه درجه اي

  سال مناسب است.  10تا  5میسر است. یک دوره زمانی 
است. بررسی عالیـق   مؤثرفع از پروژه: تعیین اینکه این پروژه چه میزان براي چه افرادي تعیین افراد منت )3

  کنونی و اینکه چرا و چگونه افراد در حال حاضر به این مورد رغبت دارند.
شـامل مـواردي ماننـد صـنعت، اقتصـاد، سیاسـت،        مـؤثر تعیین مسیر و روند مقدماتی نقشه و نیروهـاي   )4

نـد. ابتـدا هـر    مؤثرتماعی و حقوقی: بررسی اینکه این موارد هر کدام چقدر بر اهداف پـروژه  تکنولوژي، قوانین اج
مورد تشریح می شود و بررسی اینکه چگونه می تواند بر موضوع تأثیر گذار باشـد نیـز انجـام مـی شـود. در ایـن       

  مرحله معموالً از روش طوفان فکري استفاده می شود. 
ارد نامعلوم: طرح نیروهاي محرك از دو محور، بررسی هر نیرو از جنبـه هـاي   یافتن و تعیین کلیدها و مو )5

. این مرحله به منظور تعیین دقیق موارد مهم و باشد قابل پیش گویی بی اهمیتنامعلوم و همچنین از جنبه هاي 
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ریوهاي قابل پیش بینی است، همچنین براي بررسی اینکه آیا هیچ ارتباطی میان نیروهاي محرك موجـود و سـنا  
  غیر محتمل وجود دارد نیز کاربرد دارد. 

مربوط به هم را می توان در یک گروه قرار داد تا میزان آنها حتی بـه   مؤثربررسی احتمال اینکه آیا موارد  )6
قابـل اداره   x،yدو مورد کاهش یابد یا خیر؟ این مرحله به منظور دستیابی به اینکه سـناریو بـر اسـاس دو محـور     

  باشد، انجام می شود. 
تعریف حدود نتایج ممکن از دو عامل تعیین شده در مرحلـه قبـل و بررسـی اهمیـت و معقـول بـودن و        )7

  باورپذیري هر یک از آنها. در این مرحله سه نقطه کلیدي باید بررسی شوند:
ــازگار     - ــروژه سـ ــراي پـ ــده بـ ــف شـ ــانی تعریـ ــا دوره زمـ ــوارد، بـ ــا مـ ــانی: آیـ ــتند؟ دوره زمـ   هسـ

هماهنگی درونی: عواملی که تحت عنوان نامعلوم مشخص شده اند آیا می توانند سـناریوهاي محتمـل را    -      
  شکل دهند؟ چرا که سناریوهاي مختلف از درون با یکدیگر سازگار هستند.

  آیا در حال حاضر کاربري در حال عدم تعادل در مقایسه با شرایط ایده آل، وجود دارد.  -
   عریف سناریوها و رسم مسیر حرکت در یک شبکه باورپذیر: در این مرحلـه دو یـا چهـار سـناریو شـکل      ت )8

می گیرند. شرایط کنونی الزم نیست در وسط دیاگرام قرار بگیرند. سناریوهاي ممکن، فقط یک یا چنـد عامـل را   
سناریو و بـراي تمـام احتمـاالت     نسبتاً ثابت فرض می کنند. در بعضی دیدگاه ها براي تمام احتماالت مثبت یک

  منفی یک سناریو دیگر خلق می شود، سپس دیدگاه ها پاالیش و با هم ترکیب می شوند.
به تفصیل نوشتن سناریوها: شرح دادن چیزي که اتفاق می افتد و چیزهایی که می توانند دالیلـی بـراي    )9

بر دالیلی که تغییرات در حال رخ دادن هستند.  پیشنهاد شرایط باشند. تالش براي به دست آوردن نتایج خوب بنا
این راه به آنالیز ویژگی ها کمک می کند. در نهایت به هر سناریو یک نام توصیفی داده می شود تا در مرحله آخر 

  به راحتی قابل استفاده قرار گیرند. 
هم سازگارند؟ آیا آنهـا مربـوط بـه    ارزیابی سناریو ها: آیا آنها با هدف سازگاري دارند؟ آیا آنها از درون با  )10

  آن شبیهند؟  بهطرح اصلی هستند و یا 
تعریف نیازهاي تحقیق: یافتن و ارزیابی مواردي، بر پایه سناریوها، که به اطالعات بیشتري نیـاز دارنـد.    )11

مثالً مواردي که باعث تحریک بیشتر کاربر می شوند و یا نوآوري هایی که ممکن اسـت در صـنعت رخ دهنـد و    
  سایر مواردي از این قبیل.

براي کسب نتایج کمی از سـناریوهاي مختلـف از قبیـل    توسعه روش هاي کمی: توسعه متدهاي کمی  )12
  سرعت رشد، گردش وجود و...  

تقارب به سمت سناریوهاي تصمیم گیري: دنبال کردن رد پروسه هاي تکراري براي رسیدن به سناریو  )13
  نهایی.
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 سازمانها و... ،واحدها و بنگاه هاي کسب وکارناریو نویسی براي س -3-5

   
 ، کـار  و کسـب  هـاي  بنگـاه  اینده  براي ریزي برنامه و نوین مدیریت مبانی کشف با همزمان  واژه سناریو

 نویسی سناریو واژه ورود  توان می واقع در گذاشت سیاست و اقتصاد ،صنعت عرصه به پا ها شرکت و ها سازمان
صنایع نظامی ، صنایع و اقتصاد و ... نیز تصـور   ،به عرصه مدیریتراهبردي   ورود علم مدیریتا تولد و ب مقارن را

  نمود.
بینی آینده) است که از عالم هنر به ورطه مـدیریتی وارد   هاي آینده پژوهی (پیش سناریونویسی یکی از روش

هـا.   تنـی بـر آمـار و واقعیـت    پـردازي مب  شده است. این روش را شاید بتوان مهندسی تخیـل نامیـد؛ یعنـی خیـال    
هایی که در آینده  ترین سناریو سعی دارند محتمل  هاي آماري و محیطی، ها بر اساس تجزیه و تحلیل سناریونویس

ها و تهدیدهایی که در هر سناریو نهفته است، اقدام به تدبیر و  دهد را ترسیم کرده، آنگاه با توجه به فرصت رخ می
 ریـزي  هاي نـوین و کـاربردي در برنامـه    زه سناریونویسی به عنوان یکی از روشامروکنند. ریزي می برنامه

  . کند می نقش ایفاي هاي پیشرفته، سازمانراهبردي  
  

  (به صورت خیلی مختصر) عبارتست از:  :گام هاي نوشتن یک سناریو
  بر روي مسئله کلیدي که بر اساس تجزیه و تحلیل جواب داده خواهد شد تصمیم بگیرید.  -گام اول
  اي را مشخص کنید.  مدت و محدوده  براي تجزیه و تحلیل، -گام دوم
  ذي نفعان اصلی را مشخص کنید.  -گام سوم

  روندهاي اصلی و نیروهاي محرك را مشخص کنید.  -گام چهارم
  هاي کلیدي را پیدا کنید.  عیتعدم قط -گام پنجم
  نیروهاي مرتبط را دسته بندي کنید.  -گام ششم
  ارزیابی نیروها  -گام هفتم

   سناریوها تعریف  -گام هشتم
  به تفصیل نوشتن سناریوها  -گام نهم
  ارزیابی سناریوها  -گام دهم

  شناسایی نیازهاي تحقیقاتی  -گام یازدهم
  هاي کمی  توسعه روش -گام دوازدهم
  به سناریوهاي تصمیمی توجه کنید.  -گام سیزدهم

    
  بر روي مسئله کلیدي که بر اساس تجزیه و تحلیل جواب داده خواهد شد تصمیم بگیرید.  -گام اول

با انجام این کار تشخیص اینکه برنامه ریزي سناریو بر سایر متدها ارجح است یا نه، ممکن خواهد شد. اگـر  
  دیگر متدهاي فرموله شده کاراتر خواهند بود.   مسئله بر اساس تغییرات کوچک یا تعداد بسیار کمی از اجزا باشد،
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  کنید.  اي را مشخص مدت و محدوده  براي تجزیه و تحلیل، -گام دوم
اند و سعی کنید تشخیص بدهید در چه حـدي ممکـن    توجه کنید در گذشته تغییرات با چه سرعتی رخ داده 

است رویدادهاي عمومی (مانند دوره عمر یک محصول و ...) را با استفاده از علـم آمـار پـیش بینـی کـرد. مـدت       
  سال آینده است.  10تا  5معمول براي سناریونویسی، 

   
  نفعان اصلی را مشخص کنید. ذي  -گام سوم

مشخص کنید چه کسانی از نتایج سناریو سود خواهند برد و همچنین چه کسانی در این سناریو تحت تاثیر  
چرا و چگونـه در گذشـته     و یا تاثیرگذار خواهند بود. سپس منافع هر کدام را شناخته و بررسی کنید که این منافع،

  اند.  دچار تغییرات شده
   

  روندهاي اصلی و نیروهاي محرك را مشخص کنید. -مگام چهار
این شامل روندهاي صنعتی، اقتصادي، سیاسی، تکنولوژیکی، قانونی و اجتماعی می شود. مشخص کنید که  

 از معمـوالً  گـام  ایـن  در. بـود  خواهد گذار تاثیر شما تحقیق مسئله هر کدام از روندها چرا، چگونه و تا چه حد بر 
  . شود می استفاده ذهنی طوفان فرایند
   

  هاي کلیدي را پیدا کنید.  عدم قطعیت -گام پنجم
  بینی و دیگري محور اهمیت. نیروهاي محرك را بر روي دو محور ترسیم کنید؛ یکی محور قابلیت پیش

 مثالً( باشند بینی پیش قابل  نسبتاً که مهم محرك نیروهاي بگذارید کنار را مهم غیر محرك نیروهاي تمام 
ها باشند چـون   لبته سناریوها نباید مبتنی بر عدم قطعیتا. باشند سناریویی هر شامل توانند می) هستند آمار داراي

کننـد. در صـورتی کـه بتـوان ارتبـاط بـین        بینی رها مـی  شما را با تعدادي از نیروهاي محرك مهم غیرقابل پیش
شود  ت تمام سناریوهاي غیر ممکن کنار گذاشته مینهای تواند مفید باشد. در می  نیروهاي محرك را تشخیص داد،

  (براي مثال استخدام کامل و تورمِ صفر). 
  
  نیروهاي مرتبط را دسته بندي کنید.  -گام ششم 
در صورت امکان نیروها را به دو نیروي مهم کاهش دهید (تا امکان نمایش سناریوها در یک نمودار شسته  
  پدید آید).  XYرفته 

  
  ارزیابی نیروها  -گام هفتم

  براي بررسی پایداري و معقول بودن نیروهاي محرك سه نکته کلیدي زیر باید ارزیابی شوند:  
  چارچوب زمانی: آیا نیروهاي محرك با چارچوب زمانی مسئله سازگار است؟ 

  سازگاري درونی: آیا نیروهاي نامعینی که بتوانند سنارویوهاي ممکنی بسازند وجود دارد؟ 
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منابع مجازي ذینفعان: آیا در حال حاضر برخی از ذینفعان در یک عدم تعادل نسبت به موقعیت قبل هسـتند  
و آیا این سناریو را استنتاج خواهند کرد؟ آیا ممکن است سناریوهاي محتملی ساخت کـه در آنهـا بـه ذي نفعـان     

یره این مهمترین مسئله است که بـر  توجه می شود؟ در ساخت سناریوهاي کالن در دولت، سازمانهاي بزرگ و غ
  خروجی تاثیر خواهد گذاشت. 

   
   سناریوها تعریف  -گام هشتم

سناریو ساخته مـی شـوند. نیـازي     4الی  2در صورت امکان سناریوها را در یک شبکه ترسیم کنید. معموالً  
د) نیروي نسبتاً پایدار ،  ممکن است سناریوهاي ممکن یک (یا چنوقعیت جاري در وسط دیاگرام باشدنیست که م

توانـد   شود. یـک رویکـرد مـی    می  نیروي محرك استفاده 3و یا بیشتر از  3هنگامی که از   را نگه دارد، مخصوصاً
تمام عوامل مثبت را در یک سناریو بسازد و تمام عوامل منفی را (وابسته به وضـعیت جـاري) در یـک سـناریوي     

بد اجتناب  عی کنید از سناریوهاي نمونه مطلق خوب و نمونه مطلقس  دیگر، و سپس آنها را پاالیش کند. در انتها،
  کنید. 
   

  شتن سناریوها به تفصیل نو -گام نهم
شرح دهید چه چیزي اتفاق افتاد و دالیل سناریو پیشنهاد شده چیست. براي کمک به تحلیل هاي بعـدي،   

اي بیان شود که بتواند گویاي چرایی تغییر باشد. در نهایت به هـر سـناریو یـک نـام      سعی کنید تا دالیل به گونه
  توصیفی و جذاب بدهید تا مراجعات بعدي ساده شود. 

   
  ارزیابی سناریوها  -ام دهمگ
هـا   مین کرده است؟ آیا داراي سازگاري درونی است؟ آیا به طرح اولیـه شـبیه اسـت؟ آیـا آن    أآیا هدف را ت 

   هستند؟ متناسبی  بیانگر نتایج
  

  شناسایی نیازهاي تحقیقاتی  -گام یازدهم
بر اساس سناریوها، تعیین کنید کجا اطالعات بیشتري مورد نیاز است. هرجا که بود، اطالعـات مـورد نیـاز     

هایی که ممکن است در صنعت رخ دهد، بدست  خالقیت و نوآوري  هاي ذینفعان، بیشتر را از طریق شناخت انگیزه
  آورید. 
   

  هاي کمی  توسعه روش -گام دوازدهم
  وردهاي سناریوهاي مختلف کمـک کنـد،  آ ا را توسعه دهید تا به کمی شدن دسته مدل  در صورت امکان، 

 بودهها، نیازمند مقدار قابل توجهی از کار  مثل نرخ رشد، گردش وجوه و غیره. البته این گام در مقایسه با دیگر گام
  زیرا ممکن است در کنار سایر تحلیل هاي مورد توجه قرار نگرفته و کنار گذاشته شود.
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  به سناریوهاي تصمیمی توجه کنید.  -گام سیزدهم 
گام هاي باال را در یک فرایند تکرار شونده پیگیري کنید تا جایی که به سناریوهایی برسید که پی آمـدهاي  
اساسی را که با سازمان مواجه است مورد توجه قرار می دهد. سعی کنید تمام جنبه هـاي سـناریوهاي ممکـن را    

  ارزیابی نمایید.
  
  گانه پیاده سازي روش سناریو هاي هفت گام -4
  

  گانه از این قرار است: هاي هفت گامدیدگاه هاي دیگري نیز مطرح است لذا 
  و آزمایش سیستم مسئلهفرمول بندي  )1

 طرحهاي م هاي جاري فردي و سازمانی جهت نیل به آینده از آنجایی که معموالً سناریوها براي بهبود روش
هـا   له یا مشکل مورد نظر داشته باشیم. گاهی افراد یـا سـازمان  ئبندي مشخصی از مس روند، باید فرمول به کار می

است نـاظرانی خـارج از محـیط    کنند، اما ممکن  هاي جاري خود احساس نمی یا مشکلی را در روش مسئلهشخصاً 
سازي سناریو این است کـه   براي تدوین و پیاده مشکالت احتمالی را شناسایی کنند. از این رو بهترین راه  سازمان

  براي این کار دعوت کنیم.را خارج از سازمان کارشناسانی 
ت احتمالی موجود باشد، اگر ورودي و خروجـی هـاي   التواند روشنگر مسایل و مشک آزمایش سیستم نیز می

یا  مسئلهاین صورت به طور حتم  کند، در غیر تم به درستی کار میسسیستم از تناسب منطقی برخوردار باشند، سی
  مشکلی در میان است و باید آن را یافته و برطرف نماییم.

  
 :  جستجوي متغیرهاي کلیدي )2

توانیم متغیرهاي کلیدي آن را نیز شناسـایی کنـیم.    اگر شناخت صحیحی از سیستم مورد نظر پیدا کنیم، می
به طور مستقیم یا غیر مستقیم بـر کارکردهـاي فـردي و    توانند در خارج یا داخل سازمان باشند و  این متغیرها می

هـا بـه    هاي الزم را در ماهیـت و نقـش آن   توانیم بازنگري سازمانی تاثیر داشته باشند. با شناسایی این متغیرها می
م کـه جـایگزین   یریزي کنیم. البته باید بـه یـاد داشـته باشـ     عمل آوریم و روندها و عوامل کلیدي جدیدي را پایه

 عوامل جدید به جاي عوامل قدیمی همیشه به سرعت امکانپذیر نیست و معموالً فعالیتی زمانبر است. ساختن
  :هاي راهبردي و اهداف تعیین ستون )3

هاي راهیردي و اهداف فردي و  ریزي و اجرا شود که در آن ستون تواند به درستی پایه یک سناریو زمانی می
وقعیت هاي فردي تغییر پی در پی و مستمر اهداف یک آفت است کـه  سازمانی به درستی تعیین شده باشد. در م

اي قـرار   باید با آن مقابله نمود. در بعد سازمانی نیز کارکردهاي سازمانی تحت تاثیر اهـداف از پـیش تعیـین شـده    
تعـادلی   اي در آنها اجتناب ناپذیر است. باید میان تجدید نظر در اهداف فـردي و سـازمانی   دارند که بازنگري دوره

سازي متعادل سناریو میسر شود. شناخت جایگاه درست و واقعی عوامل تعیین کننـده،   منطقی برقرار کنیم تا پیاده
ها موجود میان عوامل تعیین کننده از اهمیت شـایان   ها یا واگرایی ایجاد توازن قواي منطقی و شناسایی همگرایی

  توجهی برخوردار است.
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 :پایش میدان احتماالت )4
آینده همیشه آن گونه که ما می خواهیم به وقوع نمی پیوندد و افزون بر شناسایی احتماالت متفـاوت بایـد    

ساز نیز باشیم. سناریوها موفق سناریوهایی هستند که تمامی مالحظات ممکـن   منتظر رویارویی با عوامل شگفتی
سازي سناریوهاي جامع آسانتر  ند. همواره پیادها را در ارتباط با احتماالت گوناگون و حتا شگفتی سازها رعایت کرده

و منطقی تر از اجراي سناریوهاي یکجانبه گرایانه اعم از خوشبینانه و بدبینانه اسـت و سـناریوهاي جـامع همـان     
دهیم یـا حـذف    یعنی آن چیزهایی که براي آینده ترجیح می "ترجیحات"سناریوهاي واقع نگر هستند. شناسایی 

 ی از جمله مالحظاتی هستند که باید در این مسیر رعایت شوند.عوامل نامطلوب همگ
 :هاي کلیدي براي آینده طرح پرسش )5

هاي گوناگون هستند. یکی از نکـات مهمـی    هاي محتمل از فرضیه ي مجموعه سناریوها همواره دربردارنده 
ود بسیار تعیـین کننـده اسـت،    ي خ شود، اما به نوبه که همواره در پیاده سازي سناریوها مورد توجه اندك واقع می

هاي کلیدي براي آینده است. به بیانی دیگر پس از دریافت سناریوهاي تدوین شـده از دسـت یـک     طرح پرسش
 ها را مطرح کنیم.  سناریونویس یا آینده پژوه باید در نشستی مشترك به همراه او این پرسش

سازي سناریو یا سناریوهاي مورد نظر  یا پیادهترین پرسش این باشد که پس از اجرا  شاید مهمترین و کلیدي
با چه شرایطی در آینده رو به رو خواهیم شد و نقش ما در شکل دادن به آینده یا آینده آفرینی تا چه اندازه خواهد 
بود؟ کدام یک از سناریوهاي در دسترس از کارکرد قدرتمندتري برخوردارند و اولویت بندي سناریوهاي بـدیل یـا   

هاي آنها چگونه است؟ آیا سناریوهاي موجود ما را قادر به تاثیرگذاري بر آینده  بر حسب میزان توانمنديجایگزین 
دهنـد؟ طـرح ایـن     ي) آینده افزایش مـی  سازند یا برعکس تاثیرپذیري ما را از شرایط پیش بینی شده (یا نشده می

  ي آنها است.ساز ها در حقیقت نوعی عیارسنجی سناریوها پیش از پیاده گونه پرسش
 اجراي سناریو )6

توانیم سناریوهاي دریـافتی یـا پیشـنهادي را اجـرا      هر از آنها می تأییدپس از طی نمودن مراحل باال و در صورت 
کنند و تا وقتی در ایـن مسـیرها    کنیم. باید به یاد داشته باشیم که سناریوها مسیرهاي آینده را براي ما تعیین می

ي تصـاویر   دهحرکت خود را آغاز نکنیم افقی از آینده را پیش روي خود نخواهیم داشت. سناریوها در واقع دربردارن
توانیم تغییرات الزم را در آنها ایجاد  اند و هر گاه ضروري دانستیم می آینده هستند که به دست خود ما ترسیم شده

ي ما منعطـف هسـتند. اهمیـت یـک      کنیم، بنابراین این تصاویر ثابت و غیرقابل تغییر نیستند، بلکه در برابر اراده
نی است و پیش از رویارویی با آینده شکل مطلوب آن را در ذهـن خـود   بی سناریو در این است که خود نوعی پیش

  ایم. رقم زده
 :یادآوري اهداف و معیارها )7

ي نگـارش و   شود، باید اهداف و معیارهاي اولیـه  سازي می همواره در طول مدت زمانی که یک سناریو پیاده 
مجموع پنج هدف یـا معیـار را مـی تـوان بـراي      اجراي سناریو را به یاد داشته باشیم و آنها را فراموش نکنیم. در 

سناریوهاي جامع در نظر گرفت که عبارتند از: ارتباط، انسجام، معقول بودن، اهمیت و شفافیت. بدیهی اسـت کـه   
ها برخوردار نیسـتند و   این پنج معیار تنها در سناریوهاي جامع قابل مشاهده است و تمامی سناریوها از این ویژگی

  .اند ها را در خود جاي داده سبی برخی از آنهر یک به طور ن
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  سایر مباحث -5
 کارآترین سناریوها

از آنجـا کـه تعـداد     کاراترین سناریوها مختصر و شفاف و بر پیامدهاي اصلی و اتفاقات مهم متمرکز هستند.
تعـداد سـناریوها   است ، با افزایش متغیرها،  موضوع هاي مهم و پیامد آن ها و به تبع آن سناریوهاي ممکن بسیار

ندارد. بدون جهت گیري مناسب و انتخاب خالقانه، به سختی می تـوان   افزایش می یابد و هر متغیري نیز، کاربرد
 سناریوهاسـت.  تمرکز بر هدف در هنگام آغاز تـدوین  ،را محدود ساخت. بنابراین، بهترین کار پیشران ها و نیروها

راه هاي پیچیده نیست. بلکـه   ده و یا محتمل ترین مسیر از میانهدف یک سناریو، دستیابی به محتمل ترین آین
منطقی آن هاست. در انتخاب یک سیاست درسـت   مجموعه اي از متغیرها، اتفاق ها، پویایی سیستم و پیامدهاي

  تدوین سناریو گام نخست به شمار می رود. به منظور رسیدن به هدفی مهم،
  

 مشکالت درمسیر تدوین سناریو 

 مدیریت قوي و برنامه ریزي عالی و شناخت هدف و تمرکز بر آننبود  )1
  نبود ورودي هاي متنوع و متخصصان گوناگون )2
  مشخص نشدن نقش هر یک از شرکت کنندگان و تعارض بین نقش هاي آن ها )3
  مشخص نشدن نقشه و مسیر حرکت )4
  طراحی سناریوهاي زیاد )5
  اشاره به اهداف و انتظارات غیرواقع گرایانه )6
  م گیري و انتخاب راهبرد پس از پرورش سناریوهامشکل تصمی )7
  نتایج به دست آمده همحدودیت بیش از حد دامنه یا گستر )8
  تمرکز بیش از حد بر نتایج به دست آمده )9

  تمرکز ناکافی بر نیروهاي پیشران )10
  مشکل ادغام روش هاي متفاوت )11
  شکست در نحوه داستان گویی )12
  برد راهبردهاي نوینناتوانی سناریونویس در ترغیب افراد براي کار )13
  مشکل ترغیب افراد به کار گروهی )14
  مشکل در دسترس قرار دادن سناریو و ملموس ساختن محتواي آن براي افراد گوناگون )15
  

  نقاط قوت روش سناریوسازي
 

 شناسایی و مدیریت عدم قطعیت ها و پیچیدگی ها، دگرگونی ها و خطرها •
  کشف آینده هاي محتمل گوناگون و تجربه اندوزي از آن ها •
  شکل بخشیدن به انواع راهکارها، برنامه ها و چالش ها در راهبردهاي فعلی •
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  سریع تر از آن ها پیش بینی آینده هاي ممکن براي رقباي نوظهور و ایجاد شرایط تصمیم گیري •
  آزمایش و شناسایی پیامدهاي تصمیم ها در آینده هاي رقابتی متفاوت •
  بپیش بینی شرایط رقابتی، فرصت ها و تهدیدات با مطالعۀ سیاست هاي رقی •
  چه که هنوز اتفاق نیفتاده است.پیش بینی آینده و تصمیم گیري براي آن •
  سازمان حصول اطمینان درباره تصمیم گیري هاي مدیریت در زمینۀ آیندة •
تصمیم گیري سریع تر و  مشخص کردن سیاست ها و راهبردهاي رشد رقبا و درك لزوم تندآموزي و •

دونده اي که میـزان تـالش بـراي اول شـدن را      برآورد میزان تالش الزم براي کسب ضریب رقابتی (مثل
  برآورد می کند).

  ن و مشتریان جدید.کنندگا هاي درست و ارائه خدمات بهتر به مصر ف فراگیري واکنش •
 تسهیل در خلق ایده هاي خالق و سازنده •
  انتخاب راهبردهاي بهتر •
  محتمل هانعطاف پذیرشدن و پاسخ گفتن به هر آیند •
  به بهتر شدن تغییر نگرش سنتی نسبت به مشتري (نیازها و ارزش هاي ثابت) و ایجاد تمایل •
  کمک به تعیین اولویت ها براي تخصیص منابع •
  برقراري یک ارتباط مشخص میان بخش هاي درونی و بیرونی •
  بر رفتارهاي فردي ارائه چهارچوبی از دیدگاه هاي سازمان یافته براي تغییر نگرش عمومی و تأثیر •
  شناسایی نیروهاي کالن شکل دهنده آینده و ایجاد امکان تأثیر بر روند آن ها •
مسایل تکنولـوژیکی   وع ها مانند اهمیت پیشرفت درملموس و برجسته ساختن اهمیت برخی از موض •

  و یا حفاظت محیط زیست و غیره
  نمایان ساختن نتیجه سیاست هاي اتخاذي براي تذکر به مدیران •
  تغییر نگرش مردم نسبت به مسایل مختلف •
  يتغییر، بهبود و تکمیل راهبردهاي اتخاذ •

  
 مهم ترین فایده سناریو سازي

که قبالً هم به آن  یک سازمان است، هسناریو، کاربرد آن در برنامه ریزي استراتژیک آینداز مهم ترین فواید 
فاصلۀ آن بـا مـا بیشـتر باشـد، آینـده هـاي        اشاره کردیم. باید توجه داشت که آینده، امري نامعلوم است و هرچه

ک برنامه ریزي پویا و کسب موفقیت و حفظ بقا در آینده نیازمند ی محتمل بیشتري ممکن خواهد بود. دستیابی به
شده باشد  روبه رویی با احتماالت مختلف است. پیش بینی هاي خاص، چه نتیجۀ فرایندهاي تنظیم آمادگی براي

  برنامه ریزان کمک می کند. هاي الهام بخش ، با اشاره به احتماالت غیرقابل محاسبه به و چه نتیجه فرض
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 مشکالت سناریوسازي

سـناریوهاي زیـادي بـدون     مسایل سناریوسازي برآمده از فقدان تمرکز است. چنان کهبرخی از مشکالت و 
به طور مستقیم به موضوع مهـم راهبـردي مربـوط     هدف و جهت مشخصی تدوین شده است که محتواي آن ها

از نقـایص ایـن    یکی دیگر از لوازم سناریوسازي تفکر خالق و تخیل براي پیشرفت کار اسـت. همچنـین،   نیست.
به آینده هاي گونـاگون و پیامـدهاي    ش آن است که سناریو عدم قطعیت ها را از بین نمی برد و براي رسیدنرو

  داستان واري طی کرد. آن ها باید مسیر طوالنی حال به آینده را به طور
  
 مخروط توجیهی -6

  
در فراینـد آن انجـام    سناریوسازي ابتدا یک روش کامالً کیفی بوده است و در طول سالیان گذشته تغییراتی

همچنین تاکنون براي سناریوسازي چنـدین   شده است که آن را به سوي یک روش شبه عددي پیش برده است.
تمرکز اصلی تالش هاي کنونی بر اسـتفاده از   فرایند به کار رفته است. روش عددي پیش بینی مانند تحلیل تأثیر

  است.  سناریوسازي در انتخاب راهبردها بوده
مخـروط  «  یک فرایند به نام متخصص آینده نگاري و راهبرد با همکاري دانشگاه نظامی آمریکا تیلورچارلز 

ارائه داده است که با مبنا و اساسی کلی نگر براي پیش بینی اتفاقات و روندها و پیامدهاشان در آینـده   »توجیهی 
می رود. مخـروط تـوجیهی، نتـایج نظـري     زمان هاي از پیش تعیین شده، به کار  و تولید سناریوهاي چندگانه در

جامعه، اقتصاد  را در بر دارد که هر یک موضوع ها و عوامل پیشران مخصوص به خود مانند فناوري، چهار سناریو
دیدگاه و سناریو را هدایت می کند. خارج  و سیاست را شامل است. هر کدام از موضوع ها و نیروهاي پیشران یک

شامل اتفاقات طبیعی مهم مانند زلزلـه و جنـگ و رکـود اقتصـادي      ظره قرار دارد کهاز مخروط، سناریوي غیرمنت
  وقوع، می تواند بر بقیۀ سناریوها تأثیر عمیقی گذارد و بر آن ها غلبه کند. است و در صورت

می شـود. آن هـا ابتـدا     این فرایند، با همکاري خبرگان داخلی سازمان ، آینده نگاران و سناریونویسان انجام
باشند، مشخص مـی کننـد. در مرحلـۀ بعـد، ده      سناریوهایی را که تا حد قابل قبولی انعطاف پذیر و مدیریت پذیر

برنامه ریزي تأثیر می گذارند، مشخص می کنند. این عناصـر   اتبر موضوع را که راهبرديموضوع مهم و عناصر 
کوچک تهیـه   ر مهم اول، سناریوهاي بسیارمیزان اهمیت آن ها مرتب شده اند. با استفاده از چهار عنص بر اساس

هـر عنصـر و    همی شوند. این سناریوهاي کوچک ، شامل چهار عبارت مختصر مبنی بردیدگاهی مثبت نگر دربـار 
هر عنصر را بازتاب می دهد، هستند. طی فرایند جایگشـت   هبار در چهار عبارت مختصر دیگر که دیدگاهی متضاد

هـر   بارت به طور تصادفی انتخاب و مرتب می شوند. پس از آن، متخصصـان عبارت، چهار ع و دسته بندي هشت
را بـه سـناریوهاي بسـیار     سناریو را با تکیه بر دیدگاه خود نسبت به آینده شکل می دهنـد. سـناریوهاي کوچـک   

  سناریوهاي کوچک اساس کارهاي بعدي است. سناریو هستند، تبدیل می کنند. این 500کوچک که در حدود 
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مخـروط   اسـت.  کارگیري مخروط تـوجیهی معتبـر  ه ی که به این طریق به دست می آید به سبب بسناریوی
داخل مخروط در صورتی موجه خواهد بود که از امروز تا  مانند حصاري فرایند تفکر را محدود می سازد. سناریوي

 د. کن زمانی معلوم در آینده ازپیشرفت منطقی فرایندها و اتفاقات و پیامدهاي آن ها پیروي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

  

  فصل سوم  
  در مدیریت بحران الگوي پیشنهادي تدوین سناریو

  
  حساس زیرساخت هاي حیاتی والگوي تدوین سناریوي تهاجم موشکی به  -1
  

واقع، سناریوها جـزء ابزارهـاي    سناریوها براي استفاده در طراحی اقدامات آمادگی ملی استفاده می شوند. در
است که نیازهاي مقابله شناسـایی مـی شـوند. کلیـه سـطوح       سناریوهابرنامه ریزي محسوب می شوند. براساس 

دولت و دستگاه ها می توانند از این سناریوها به عنوان مرجع برنامه ریزي استفاده نمایند. سناریوها هر از چندگاه 
    همـه   ا درپایـه شناسـایی قابلیـت هـ     حفظ نمایند. سـناریوها اسـاس و   را کارآیی خود نیاز به مرور دارند تا دقت و

وقایع بـزرگ هسـتند.    از مؤثربازیابی  سطوح هدف آن قابلیت ها براي پیشگیري، مقابله و یتی ومأمور يحوزه ها
می توانند استفاده شوند. این اقدام باعث مـی شـود کـه     همچنین سناریوها به عنوان پایه اجراي مانورها در کشور

 سناریوهاي مختلف پرهیز نماینـد و قابلیـت هـاي دسـتگاه هـا و     دستگاه هاي کشور از انجام مانورهاي متعدد با 
  استانها به صورت هماهنگ، تقویت یابد. 

دسـتگاهی قابـل پیـاده سـازي      سناریوها باید به گونه اي طراحی شوند که به صورت محلی، استانی، ملی و
 تـر و  د به صـورت تخصصـی  براي خو حوزه هاي مختلف حکومتی می توانند این سناریوها را باشند. دستگاه ها و

            واقــع، ســناریوهاي عمــومی کشــور، نقطــه شــروع کلیــه ســناریوهاي دیگــر و تــر گســترش بدهنــد. در عمقــی
  برنامه ریزي هاي عمومی و عملیاتی دیگر هستند.  

  
  اجزاي سناریو -1-1
     مربـوط بـه  تدوین یک پیش سناریو: هدف از این بخش از سـناریو، ارائـه تصـویري از فعالیـت هـاي       )1

بیشتر بر  تأکیداین بخش،  ها است. در بازیابی و نیازهاي مرتبط با آن قابلیت هاي پیشگیري، مقابله و
 دارد. اصرار ها  آن یادآوري قابلیت هایی است که سناریوي خاص بر

  
  این بخش از سناریو به ارائه اطالعات زیر می پردازیم:  اطالعات کلی حادثه: در )2

  زخمی هاي حادثه  تخمینی کشته ها وتعداد  -الف
  میزان صدمه به زیرساخت ها  -ب
  شده/ تخلیه شده  تعداد جمعیت جابجا -پ
  وجود یا عدم وجود آلودگی منطقه -ت
  آثار اقتصادي حادثه -ث
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  نه؟ دارد یا آیا پتانسیل حوادث متعدد و پشت سرهم وجود -ج
  پیش بینی مدت زمان الزم براي بازیابی منطقه حادثه  -چ

 ،توصـیفی از دشـمن مهـاجم     قبیـل  ازتوصیف عمومی سناریو: این بخش از سـناریو بـه موضـوعاتی     )3
نیات او، نوع سالح هاي مورد استفاده احتمالی دشـمن، مسـیر تهـاجم و محـل      انگیزه ها و ،راهبردها

  دقیق تهاجم می پردازد. 
  
ـ جزئیات  )4 مین سـالح،  أسناریوي تهاجم: دراین بخش، به نحوه هماهنگی دشمنان براي تهاجم، نحوه ت

  نحوه شروع تهاجم، و نحوه انتخاب هدف تهاجم توسط دشمن اشاره می شود.
  
     توصیف منطقه جغرافیایی مورد هدف: مشخصات جغرافیایی منطقه مـورد تهـاجم و نقشـه منطقـه بـا      )5

  این بخش از سناریو مشخص شوند.  اتی، حساس و مهم باید درنظر گرفتن کلیه مراکز حی در
  
هـم بـه    اتفاقاتی که پشت سـر  این بخش از سناریو، به وقایع و دینامیک واقعه و سیر زمانی اتفاق: در )6

دنبال تهاجم دشمن ایجاد می شود، اشاره می گردد مانند آتش سوزي، زخمـی وکشـته شـدن مـردم،     
منطقه، ازدحام مردم، فـرار مـردم، امـداد رسـانی و نجـات،       ثانویه درخطرناك، انفجار هاي  نشت مواد

دستگاه هاي فعال شونده  براي امداد از ابتداي حادثه تا مراحل نهایی، تخلیه جمعیت، آلودگی منطقـه،  
  بهداشت و ... مستندات حادثه، خدمات پزشکی و

  
  صورت کاربرد داشتن هوایی منطقه در شرایط آب و )7
  
: این مفروضات، شامل اقدامات بازدارنده، پیشگیرانه و وحشـت ناشـی از تهـاجم کـه     مفروضات سناریو )8

  رخ خواهند داد، می باشد.  عاديطبق نظر تهیه کننده سناریو، به صورت کامل در یک جامعه 
  
هـا توجـه جـدي     تدوین سناریو باید بـه آن  حوزه هاي عملیاتی فعال شده: حوزه هاي عملیاتی که در )9

  از: گردد، عبارتند
 بازدارنـدگی: شـامل اقـدامات انجـام شـده در جهـت شناسـایی تهدیـدات،          اقدامات پیشگیري و

  پیشگیري، و بازدارندگی از اقدامات دشمن است. 
  کاهش آسیب پذیري و حفاظت زیرساخت ها: شـامل اقـدامات انجـام شـده بـراي       براياقدامات

  کاهش آسیب پذیري و حفاظت زیرساخت ها می باشد.  
  مربوط به آمادگی: شامل اقدامات انجام شده براي برنامه ریـزي، سـازماندهی، تجهیـز و   اقدامات 

اسـاس اسـتانداردهاي    یت هاي محولـه بـر  مأمورتمرین نیروهاي انسانی دستگاه ها جهت انجام 
  پذیرفته شده ملی می باشد. این اقدامات شامل آموزش و اطالع رسانی همگانی نیز می باشد.  
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   اقدامات ارزیابی و شناسایی شرایط منطقه حادثه دیده: شامل اقدامات شناسایی حادثه، شناسـایی
  آثار آن، تعیین سیر پیشرفت حادثه و ایجاد هشدار هاي عمومی است.  

 هماهنگی مقابلـه، مـدیریت    اقدامات فاز مقابله: شامل اقدامات انجام شده براي هدایت، کنترل و
شرایط بحران است. این اقدامات شامل فعال شدن سامانه هـاي   مومی درو اطالع رسانی ع منابع

فرماندهی حادثه، مراکز کنترل بحران و سامانه هماهنگی بین سازمانی است. مجموعـه اقـدامات   
  زیر باشد: این مرحله می تواند شامل موارد

  نقل و ترابري حمل و -1حوزه عملیاتی 
  مخابرات ارتباطات و -2حوزه عملیاتی 
  مهندسی اقدامات عمومی و -3حوزه عملیاتی 
  مواد خطرناك مدیریت حریق و -4حوزه عملیاتی 
  مدیریت بحران -5حوزه عملیاتی 
  امداد و نجات -6حوزه عملیاتی 
  پشتیبانی منابع -7حوزه عملیاتی 
  درمان بهداشت و -8حوزه عملیاتی 
  غذا تأمین -9حوزه عملیاتی 
  سوخت تأمین -10حوزه عملیاتی 

  امنیت  نظم و تأمین -11وزه عملیاتی ح
  رسانه و اطالع رسانی   -12حوزه عملیاتی 

  کاهش مخـاطرات: شـامل اقـدامات کنتـرل، جمـع آوري و محـدود نمـودن یـک          براياقدامات
مخاطره، کاستن آثار آن و هدایت پایش زیست محیطی است. این اقدامات، ممکـن اسـت قبـل،    

  از: چند نمونه از این اقدامات عبارتنداز حوادث ایجاد شوند.  حین یا بعد
  سرعت تخلیه واسکان -
  توزیع درست اطالعات -
  آلودگی زدایی فوري مردم تخلیه شده -
  جداسازي محدوده منطقه حادثه -
  مشخص نمودن منطقه خطر -
  تثبیت فرماندهی حادثه -
  حفظ صحنه حادثه -
  انجام مقابله با حریق -
  پایش سایت حادثه -

  اسکان در پناهگاه: شامل اقدامات هشدار اولیه به کل جمعیت  مربوط به تخلیه جمعیت واقدامات
به مردم براي تجمع در پناهگـاه هـا یـا مراکـز اسـکان، فـراهم نمـودن         معرض خطر، هشدار در
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 پشتیبانی جهت تخلیه جمعیت یا اسکان در مراکز اردوگاهی، مدیریت وکنتـرل ترافیـک و ورود و  
  خروج به منطقه حادثه دیده است. 

  صحنه حادثه، جابجایی  درمان مصدومین در :مراقبت از مصدومین: شامل اقدامات  براياقدامات
 مصدومین، درمان در صحنه حادثه و مراکز درمانی، نحـوه اداره اجسـاد، حفـظ امنیـت مـدارك و     

  رفتارهاي مردم است.  روانی وعملیات مدیریت  ،اموال مردم 
 منطقه حادثه دیده: شامل اقدامات مربوط به بررسـی   اخبار ات مربوط به مدیریت اطالعات واقدام

  منبع حادثه و شناسایی و پیگیري افراد مسئول تهاجم است.  علت و
  منطقه حادثه دیده: شامل اقدامات مربوط به برگشت خـدمات   بازتوانی در بازیابی و براياقدامات

ایمن کردن آن، بازتوانی مصدومین حادثـه، فـراهم نمـودن     و منطقه، پاکسازي محیط اساسی در
  مردم می باشد.   ایجاد حس سالمت در خدمات طوالنی مدت سالمت روانی و

  
جمعیت، آثار فیزیکـی بـر سـاختمان هـا و      : شامل مرگ انسان ها، آثار بهداشتی برآثار حادثه بر جامعه) 10

    :مردم می باشد صنایع و آثار روانی بر
  تهدیدات ثانویه: می تواند شامل موارد زیرباشد: ووقایع  

افتـادن خطـوط    فـرو  –تخریب ساختمان هـا   - حرارت ناشی از انفجارها آتش سوزي و -
آثـار   - شکسـتن لولـه هـاي آب    -تونـل هـا   تخریب پل هـا و  -نشت خطوط گاز - برق تلفن و

صـدمات صـنایع شـیمیایی، نفتـی،      - الکترومغناطیسی ناشی از بمب هاي اورانیومی رقیق شـده 
صدمه به زیرسـاخت هـاي پشـتیبانی عمـومی      - ...انبارهاي ذخیره اي و کارخانجات تولیدي و 
  و ...،  مترو  سیما، ایستگاه هاي قطار و و مانند بزرگراه ها، فرودگاه ها، اسکله ها، صدا

  کشته ها وزخمی ها  
 صدمات به اموال مردم  
 ب رسانی، مخـابرات، اطـالع رسـانی و صـدا وسـیما، خـدمات       قطع خدمات به مردم: برق، آ

  آموزشی، پست، پلیس، دادگاه ها، آتش نشانی، بیمارستان ها واورژانس و...
 بازار، خـدمات بـانکی، از دسـت دادن شـغل و     آثار اقتصادي: شامل قطع خدمات بازرگانی و 

  ذخایر بازار کاهش محل کار افراد، تخریب مراکز بیمه، افزایش هزینه هاي دولت و
  

محاسبه کمی پارامترها: شامل اطالعات ناحیه بندي منطقه جغرافیایی حادثه و نقشه هاي مربوطه ) 11
از نظر شدت هرکدام از آثار مشخص شوند. مثال از نظـر  این نقشه ها، باید وضعیت نواحی  می باشد. در

 ناحیه، احتمال نشت مواد خطرناك در هر حساس در هر ناحیه، مراکز حیاتی و زخمی در تعداد کشته و
  ناحیه و...   هر
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  تدوین سناریوي معیار -2
  

تهدید، علیـه   4الی  3  ،تیم سناریو نویسی بر اساس میزان احتمال وقوع یک تهدید، علیه یک دارایی خاص
هـا بـه    توسـعه آن هاي متناظر آنها را، بعنوان تهدیدات محتمل انتخاب می نماید. و براي تدوین سناریو و  دارایی

انتخاب در حقیقت سناریوهاي تهاجمی پایه می باشند، که در مراحل بعدي  4الی  3گام بعدي وارد می نماید. این 
  به بسط و توسعه آنها پرداخته خواهد شد.

نوع از تهدیدات متصور براي زیـر سـاخت نیـز     4الی  3با انتخاب سناریوي کالن دشمن :  ترسیم وضعیت
هـا   د و دارایی هاي حیاتی و جذاب از دید دشمن نیز لیست شده اند و آسیب پذیري هر کدام از آنانتخاب شده ان

نیز در برابر تهدیدات منتخب ارزیابی شده اند در این گام باید تالش گردد، پیا مدهاي وقـوع هـر تهدیـد بـر هـر      
  دارایی توسط درخت رویداد شناسایی و سناریوها رو به جلو توسعه یابند.

لیل رخداد، بدترین حالت معقول ناشی از یک حمله را تعریف می کند.این مرحله به طراحـی، چیـدمان و   تح 
عملکرد زیرساخت به منظور تعریف رخداد ممکن توجه دارد. همچنین تأثیرات مـالی کـه در نتیجـه سـناریوهاي     

  گوناگون ایجاد می شود، نیز بررسی می گردد.
رخدادهاي جدي مخاطره آمیز مابقی پتانسیل هاي ایجـاد خطـر قابـل اغمـاض     بغیر از پتانسیل هاي ایجاد 

بدترین حالت ممکن براي سـناریوهاي خـاص بایـد تخمـین زده شـود. در        هستند. براي ارزیابی و مدیریت خطر،
دارایـی و    بخشـند، هـاي دسـتگاه هـاي اجرایـی را بهبـود مـی       گیـري هایی که دانش مورد نیاز در تصمیمتحلیل

  سناریوهاي بسیاري که رخداد بالقوه جدي ندارند باید حذف شوند.
شامل تعیین خطرات مربوط به یک دارایی و رخداد خاص خسارات  مـی باشـد. پیامـدها     شناسایی رخداد

باید در حوزه هاي نیروي انسانی، اقتصادي و زمان بررسی گردند.لیست زیر نمونه اي از رخدادهایی است که بایـد  
 قرار گیرند:  مورد توجه

فشارهاي اجتماعی  -فشارهاي محیطی -فشار و خسارت اقتصادي  - رخداد امنیت و سالمت نیروي انسانی
خسران محصوالت و قابلیت هاي اسـتمرار فعالیـت و    -قطع ارتباط فرماندهی و فشارهاي امنیت ملی -و سیاسی 

 فشارهاي روانی -ش آستانه مقاومت مردمیاطمینان عمومی و کاه -اثرات زیان بار بر ارزش اعتبار -خدمات 
 

پس از طی گام هاي ذکر شده و توسعه درختی تهدیدات انتخابی دارایـی هـاي حیـاتی و    :  تدوین سناریو
جذاب، بر اساس آسیب پذیري و پیامدهاي ناشی از آن ها، تیم سناریو نویسی زیر ساخت باید از بین چند سـناریو  

داسـتان وار   انتخابی ضمن انتخاب سناریوي محتمل تر ، عنوان مناسب و جذابی براي سناریو مشخص و بصورت
  کر گردد:ذهر یک از سناریوها را تدوین نماید، موارد زیر  می بایست بطور خالصه در سناریو 

 دوره بازبینی سناریو -رویکرد و بافت سناریو -هدف از تدوین سناریو  -زیر ساخت مدنظر  - عنوان سناریو
ترسیم  -مدت تداوم حمله  -زمان حمله  -ابزار حمله -نوع حمله  -سناریو کالن انتخابی دشمن  -معرفی دشمن  -

  اقدامات و برنامه هاي کشور و زیر ساخت. -ترسیم وضعیت هاي مختلف ناشی از حمله -نحوه حمله 
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در این مرحله باید سناریو شبیه سازي و تمرین شده و با اهداف تعریف شـده اولیـه انطبـاق داده شـوند و در     
  دند.صورت وجود انحراف، اصالح و بازسازي گر

  
 شاخص هاي راهنما  

دانستن هر چه سریعتر این موضوع که، کدام یک از چندین سناریوي نوشته شده، نزدیک تر بـه واقعیـت در   
ها براي موضوع اصـلی   حال ظهور هست، بسیار مهم است وقتی سناریوهاي مختلف پر بار شده اند و مضامین آن

براي تخیل و شـناخت چنـد   مشخص شده است، در این هنگام، به منظور نظارت مداوم بر تحوالت، صرف زمان 
ها با دقت و به طور تصوري انتخاب شوند کشور هدف قبل از شـروع   شاخص راهنما، ارزش دارد. اگر این شاخص

  هر گونه تهاجمی، به ماهیت و چگونگی آن و زمان تهاجم پی برده و دچار غافلگیري نخواهدشد. 
شمن در آغاز تهاجم عمل نمایند و نیز خبـر  برخی از عوامل و شاخص هایی که می توانند به عنوان مشوق د

  از احتمال وقوع اقدامات خصمانه از سوي دشمن را، نمایان کنند عبارتند از: 
  :بخش سیاسی  

روابط خارجی : اگر روابط خارجی کشور هدف با کشورهاي دیگر پر تنش باشد خود می تواند بعنوان مشوقی 
لب نظر سـازمانهاي بـین المللـی بـراي آغـاز تهـاجم باشـد.        براي دشمن براي جذب کمک هاي بین المللی و ج

ژي هسته اي، حقوق زنان و ... بهانه ها و دسـتاویزهاي خـوبی بـراي     مواردي از قبیل بحث دستیابی کشور به انر
  آغاز تهاجم می باشند.

  روابط مرزي:  تنش با همسایگان در مرزها از عوامل تحریک کننده براي شروع تهاجم می باشد.
است داخلی:  اگر به جاي  وحدت ملی ،کشور در بعد داخلی با مشکالت و افتراق روبرو باشـد و احـزاب و   سی

گروهها بجاي منافع ملی به منفعت شخصی و گروهی بپر دازند، زمینه اي مناسب براي تهاجم دشمن مهیـا شـده   
  است.

یت کشورهاي دیگر براي شروع هاي بین المللی: توان دشمن در جلب حما جایگاه و نقش دشمن در سازمان
  تهاجم(اعم از نظامی،اقتصادي،سیاسی و...)

 :بخش فرهنگی و اجتماعی  
  و .... -وضعیت رفاه   -وضعیت رسانه ها و مطبوعات  -اقلیت هاي قومی و مذهبی

 انتظـار و  اگر شاخص هاي فوق بجاي تقویت همگرایی و قرارگیري در راسـتا مسـیر صـحیح خـود، در حـد     
  مطلوب مردم نباشند یقینا خود به عنوان محرك هاي بیرونی براي شروع تهاجم دشمن محسوب می گردند.

 :بخش اقتصادي  
 وضعیت اشتغال -
 وضعیت سرمایه گذاري دولتهاي خارجی در کشور -
 هاي صنعت، کشاورزي، انرژي و ... متناسب با زیر ساخت مورد بحث بررسی وضعیت -
 اقتصاد کشور هاي خصوصی در میزان نقش شرکت -
 میزان نقش دولت در اقتصاد -
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 و ...          آسیب پذیري اقتصادي -
عامل باز دارنده  ، تمام این شاخص ها در صورت ضعف می توانند مشوق دشمن در تهاجم و در صورت قوت

  باشند.
  بخش نظامی و دفاعی:

 ها و کشور هاي دفاعی کشور در حفاظت از زیر ساخت بررسی قابلیت
 تسلیحات و تجهیزات نظامی و دفاعی کشوربررسی 

 هاي نظامی و مجتمع هاي دفاعی و صنعتی پایگاه
راهبـرد   -آسیب پذیري نظامی و دفاعی کشـور   -سوابق تهاجم به زیر ساخت هاي  -شرکاي نظامی کشور 

 هاي دفاعی 
 و ...

تهاجم قـرار خواهـد    در صورت مطلوب بودن نتایج بررسی شاخص هاي فوق از دید دشمن ،کشور در آستانه
  گرفت.

تمامی شاخص هاي فوق توسط دشمن مورد مطالعه واقع مـی گردنـد و در صـورتیکه نتیجـه ارزیـابی آنهـا       
  مطلوب دشمن باشد دشمن شروع به بهانه تراشی براي آغاز تهاجم می نماید.

 
 ي معیارهاي سناریو ژگی       وی: 

 .با شناخت کامل از محیط زیر ساخت تهیه شود -
 .باشد جامع -
 .اثرات و عملکرد ناشی از وقوع تهدید در آن احصا شود -
 .واقعی بوده و منطبق با شرایط و امکانات باشد -
 .دشمن تدوین گرددو توانایی رفتار  ،مطابق با اهداف -
 .باشد و مبتنی بر راه حل پاسخگوي مقابله با تهدیدات -
  .مراحل سناریو، هماهنگ باشداجراي فرآیند  -
  به کلیات کار توجه گردد.پرداخته شده و همزمان  در آن به جزئیات -
 .یکنواخت نبوده و از منحنی شروع ، اوج ، پایان تبعیت نماید -
   .قابل اجرا باشد -
  .منعطف بوده و با افزایش یا کاهش دامنه تهدید براحتی تغییر نماید -
-  
 :انتظارت پیش رو از یک سناریوي معیار 

 اثر بخش است که بتواند : یک سناریو زمانی به معنی واقعی کلمه
 .دهد ءارتقا و قابلیت هایش میزان شناخت ما را نسبت به دشمن -
  .از بین کلیه تهدیدات احتمالی ما را به تهدید مبنا نزدیکتر نماید -
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 .تبیین نماید سلسله علت ها و معلول ها را پس از کشف، -
 خص کند.ارتباط بین بخشی و تعامل با مجموعه هاي درگیر در سناریو را مش -
 .آن و هم افزایی تهدیدات ارائه نمایدي پیامدها تصویري هرچند کلی ازحادثه و -
 .ما را به راهکارهاي برون رفت از بحران احتمالی راهنمایی نماید -
 نقاط ضعف و قوت ما را بنمایاند -
  
  
زیرساخت هاي حیاتی قابلیت هاي الزم براي اداره بحران ناشی از تهاجم موشکی به  -3

  حساس و
  تعریف قابلیت )1

این قابلیت به زیرساخت هاي حیاتی کشور این توانایی را می دهد که شناسـایی، ارزیـابی، اولویـت بنـدي و     
و کـاهش مخـاطرات   ت شناسایی، پیشگیري، بازدارندگی حفاظت زیرساخت هاي حیاتی و منابع کلیدي را در جه

  ناشی از تهاجم دشمن به زیرساخت را انجام دهد. 
 
  برونده قابلیت  )2

  درصورت پیاده سازي این قابلیت، اتفاقات زیر رخ می دهد:
ریسک، آسیب پذیري و پیامدهاي تهاجم به زیرساخت حیاتی از طریق شناسـایی زیرسـاخت حیـاتی، اجـرا،     

مـورد   مستندسازي، استاندارد سازي ارزیابی ریسک، اولویت بنـدي گلوگـاه هـاي زیرسـاخت، تصـمیم گیـري در      
  پدافند غیرعامل زیرساخت و پیاده سازي اقدامات، کاهش می یابد. اقدامات 
  
  گانه 12رابطه قابلیت  با حوزه هاي عملیاتی  )3

حـوزه   اسـت. در  مـؤثر یک زیرساخت حیـاتی   گانه در 12این قابلیت در پشتیبانی کلیه حوزه هاي عملیاتی 
  رین ارتباط را دارد. حوادث تروریستی بیشت تهدیدات نیز این قابلیت با حوادث سایبر و

  
  فعالیت ها و نقش هاي مطرح در قابلیت  )4 

 نگهداري برنامه ها، دستورالعمل ها و سامانه ها تدوین و  
 نگهداري برنامه هاي آموزش و مانور تدوین و  
 مدیریت حفاظت زیرساخت هاي حیاتی: هماهنگ سازي اقدامات حفاظت زیرساخت  هماهنگی و

  محلی و بخش خصوصی با سطوح ملی، استانی و
     ،شناسایی زیرساخت هاي حیاتی و منابع کلیدي: ایجاد یک شناسنامه از گلوگاه هـا، سـامانه هـا

بـاره وابسـتگی    جمـع آوري اطالعـات در   ،شبکه ها و کارکرد هاي زیرساخت ها و منابع کلیدي
   .سایبري در آن زیرساخت و میزان وابستگی هاي درونی و بیرونی گلوگاه ها و
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  ارزیابی ریسک: شناسایی گلوگاه ها، سامانه ها، شبکه ها و کارکرد هاي حیاتی با محاسبه ریسک
غیرمستقیم یـک تهـاجم بـه زیرسـاخت (شـامل بررسـی        هر یک و ترکیب پیامدهاي مستقیم و

بیرونی گلوگاه ها)، آسیب پذیري هاي گلوگـاه هـا نسـبت بـه تهـاجم و       وابستگی هاي درونی و
  .مورد تهدیدات  اختصاصی در اطالعات عمومی و

 یک ارزیابی جامع از زیرسـاخت هـا در    اولویت بندي: جمع بندي ارزیابی هاي انجام شده و ایجاد
کشور و فراهم نمـودن اطالعـات اساسـی     جهت تعیین اولویت هاي اقدامات پدافند غیرعامل در

  .براي تخصیص منابع ملی 
 دافند غیرعامل و تخصیص منـابع بـراي اجـراي    برنامه هاي مناسب پ حفاظت: انتخاب اقدامات و

  اولویت ها 
 شاخص هاي ارزیابی در سطح ملـی و بخشـی،    استفاده از معیارها و ارزیابی اثربخشی اقدامات: با

  زیرساخت ها ارزیابی گردد.  میزان پیشرفت و اثربخشی اقدامات پدافند غیرعامل در
  
  قابلیت هاي مرتبط  )5

  از: قابلیت حفاظت زیرساخت ها هستند عبارتندقابلیت هایی که مرتبط با 
 این قابلیت تدوین می شوند باید با برنامه هاي  توانایی برنامه ریزي: برنامه هاي مدیریت بحران که در

  حفاظت زیرساخت ویژه بخش هاي مختلف، هماهنگ باشند. 
 حیـاتی را تشـکیل  کشـاورزي جزئـی از زیرسـاخت هـاي      امنیت غذا و کشاورزي: چون غـذا و  ،ایمنی      

  می دهند، قابلیت حفاظت زیرساخت ها امر مهمی براي این زیرساخت ها محسوب می شود.
  مدیریت ریسک: مدیریت ریسک شامل فرآیندهایی است که براي اولویت بندي زیرساخت هاي حیاتی

  و منابع کلیدي استفاده می شوند.
 خبار): پشتیبانی از همـاهنگی بـین سـاختارهاي    طبقه بندي شده (ا مشارکت و توزیع اطالعات عادي و

  انجام می دهد. امنیتی در حفاظت زیرساختها را
 هشدار: اطالعات حاصله از این قابلیـت در تثبیـت تصـویر     جمع آوري اطالعات و شناسایی نشانه ها و

 تهدید که اساس برنامه ریزي حفاظت زیرساخت ها است، استفاده می گردد. 
  بازدارندگی و پیشگیري از تهاجم انتظامی ضد عملیات تروریستی: یکی از روش هاياقدامات امنیتی و 

 به زیرساخت هاي حیاتی است. 
 شرایط بحران: یکی از اشکال حفاظت از زیرساخت هاي حیاتی است.  امنیت عمومی در ایمنی و 
 ر طراحـی اقـدامات   تولید اطالعات طبقه بندي شده (اخبار): اطالعات حاصله از این قابلیت د تحلیل و

 زیر ساخت هاي حیاتی ارزش دارد.  خاص پدافند غیرعامل در
 منفجـره در   عملیات مقابله با مواد منفجره در تهاجم دشمن: این قابلیت مانع ایجاد انفجار ناشی از مواد

 زیرساخت هاي حیاتی می شود. 
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 ین قابلیت اثر بازدارندگی بر شناسایی حمالت شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک، هسته اي و منفجره: ا
زیرسـاخت هـا    تهاجم علیه زیرساخت هاي حیاتی و همچنین انجام اقدامات خاص پدافند غیرعامل در

  می شود. 
  .ترمیم شریان هاي حیاتی منطقه: در ترمیم سریع زیرساخت ها بعد از تهاجم دشمن اهمیت دارد  
  زیرساخت ها پس از تهاجم دشمنبازیابی اجتماعی و اقتصادي: بازیابی و ساخت مجدد  
        ارزیابی صدمات ساختمانی: بازرسی زیرساخت حیاتی بـراي کسـب اطالعـات و اولویـت بنـدي منـابع

  این قابلیت انجام می شود.  کاهش مخاطرات در
  
  )3-1فرآیند اجرایی فعالیت ها (شکل  )6

  به شکل مراجعه شود.     
  
  توصیف منابع مورد نیاز براي پیاده سازي قابلیت  )7

  از: منابعی که براي پیاده سازي قابلیت حفاظت از زیرساخت ها الزم هستند عبارتند
 نیروهاي انسانی الزم براي برنامه ریزي حفاظت از زیرساخت هاي حیاتی  
 هماهنگ کننده هاي زیرساخت ها با بخش هاي عمومی وخصوصی جامعه 
  انسانی الزم براي تکمیل ارزیابی آسیب پذیري هاي زیرساخت هانیروهاي 
 نیروهاي انسانی تحلیل ریسک 
 متخصصین امنیت زیرساخت 
 تحلیل گران اطالعات طبقه بندي شده (اخبار) زیرساخت 
  برنامه حفاظت زیرساخت هاي حیاتی 
 توسعه زیرساخت هاي حیاتی برنامه تحقیق و 
  زیرساختی (نفت، گاز و...)برنامه ویژه حوزه هاي مختلف 
 ابزارهاي شناسایی  
 ابزارهاي حفاظت  
 ابزارهاي کاهش مخاطرات  
 فناوري ها  سامانه آمادگی تیم ها براي پیاده سازي اقدامات پدافند غیرعامل و 

  
  ) مفروضات برنامه ریزي8
  

  مفروضاتی که در برنامه ریزي قابلیت حفاظت زیرساخت ها وجود دارند عبارتند از:
  .در همه سناریوهاي تهدیدات، حفاظت زیرساخت ها به عنوان یک قابلیت عمومی مطرح است 
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  : فرآیند اجرایی فعالیت ها در قابلیت حفاظت از زیرساخت ها3-1شکل  
  

  

  

هماهنگی و 
مدیریت عملیات 

حفاظت 
زیرساخت هاي 

  حیاتی:

  

  برنامه ریزي - 1
  لجستیک - 2
  ارتباطات -3
مدیریت  -4

  هماهنگی
  نظارت - 5
  ایمنی -6
درخواست  -7

  منابع
 

شناسایی زیرساخت هاي 
 حیاتی 

 ارزیابی ریسک ها 

شناسنامه زیرساخت 
 هاي حیاتی

فراهم نمودن 
 گزارش ارزیابی

 اولویت بندي 

فراهم نمودن اولویت 
هاي زیرساخت هاي 

 حیاتی

  ریسک
 شده محاسبه 

انجام برنامه ریزي براي 
 حفاظت زیرساخت ها

اقدامات پدافند 
 غیرعامل پیشنهادي

کسب اختیارات براي 
اجراي اقدامات پدافند 

اولویت هاي 
پدافند غیرعامل 

 تثبیت شده

ارزیابی اثربخشی اقدامات 
 پدافند غیرعامل اجراشده

 گزارش ارزیابی 
پایان: ارزیابی 

 اثربخشی و پیشرفت 

 توانایی برنامه ریزي

ایمنی و امنیت غذا و 
 کشاورزي

 مدیریت ریسک

عات مشارکت و توزیع اطال
 عادي وطبقه بندي شده 

جمع آوري اطالعات و 
 هشدار شناسایی نشانه ها و

  اقدامات امنیتی و انتظامی 
 ضد عملیات تروریستی

 امنیت عمومی در ایمنی و
 شرایط بحران

  تحلیل وتولید اطالعات 
 شده (اخبار)طبقه بندي 

عملیات مقابله با مواد منفجره 
 در تهاجم دشمن

حمالت شیمیایی، شناسایی 
بیولوژیک، رادیولوژیک، هسته اي و 

 منفجره

ترمیم شریان هاي حیاتی 
 منطقه

 ارزیابی اجتماعی و اقتصادي
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  ها از موضوعات مهم برنامه ریزي اسـت. بنـابراین    زیرساخت ها و گلوگاه هاي درون آناولویت بندي

  مورد به مورد زیرساخت ها باید بررسی شوند.
 محلی ممکن است از طریق ایجاد یـک مـدل کـه در برگیرنـده      منابع مورد نیاز براي سطوح استانی و

 ی است، مشخص شوند. وجود و تراکم زیرساخت هاي حیاتی در نواحی مختلف جغرافیای
  معیار هاي حیاتی بودن یک زیرساخت ارتباط زیادي با میزان وابستگی بین زیرساخت ها دارد. بنابراین

 سیر زمان تغییراتی داشته باشد.  درممکن است معیارها 
  .اطالعات زیرساخت ها باید بین سطوح مختلف دولت مبادله گردد 

  
  مشخص نمودن سطح آمادگی هدف در قابلیت مربوطه )9
 نیروهاي انسانی الزم براي برنامه ریزي حفاظت از زیرساخت هاي حیاتی: براي هر زیرساخت به تعداد 

داشـته   استانی نیروهاي انسانی کافی وجود سطوح ملی و مورد نیاز باید فراهم گردد به گونه اي که در
  باشند. 

 سطوح ملی و اسـتانی   خصوصی جامعه: در خت ها با بخش هاي عمومی وهماهنگ کننده هاي زیرسا
 به تعداد الزم باید فراهم شوند. 

 سطوح ملـی و اسـتانی    نیروهاي انسانی الزم براي تکمیل ارزیابی آسیب پذیري هاي زیرساخت ها: در
 به تعداد الزم باید فراهم شوند.

 به تعداد الزم باید فراهم شوند. سطوح ملی و استانی نیروهاي انسانی تحلیل ریسک: در 
 سطوح ملی و استانی به تعداد الزم باید فراهم شوند. متخصصین امنیت زیرساخت: در 
 سطوح ملی و استانی به تعداد الزم فراهم شوند. تحلیل گران اطالعات طبقه بندي شده زیرساخت: در 
 داشته باشد.  دبرنامه حفاظت زیرساخت هاي حیاتی: یک برنامه ملی منفرد باید وجو 
 داشته باشد. توسعه زیرساخت هاي حیاتی: یک برنامه ملی منفرد باید وجود برنامه تحقیق و 
  برنامه ویژه حوزه هاي مختلف زیرساختی (نفت، گاز و...): به ازاي هر بخش ملی باید یک برنامه منفرد

 داشته باشد.  وجود
 داشته باشند.  باید ابزارهاي الزم وجودمحلی  سطوح ملی، استانی و ابزارهاي شناسایی: در  
 داشته باشند. محلی باید ابزارهاي الزم وجود سطوح ملی، استانی و ابزارهاي حفاظت: در  
 داشته باشند. محلی باید ابزارهاي الزم وجود سطوح ملی، استانی و ابزارهاي کاهش مخاطرات: در  

فناوري هـا: مانورهـاي ملـی بایـد      غیرعامل و سامانه آمادگی تیم ها براي پیاده سازي اقدامات پدافند
  اجرا شوند.   طراحی و



  
  
  

  فصل چهارم 
  مدلی براي سامانه هاي واکنش اضطراري

  
  
 
 تحقیقات در مورد سیستم واکنش اضطرار -1

  
 تعاریف 

  
  :  سیستم واکنش اضطرار

       این سیستم بوسیله سازمان ها، براي کمک به امر مقابلـه بـا یـک حالـت اضـطراري، مـورد اسـتفاده قـرار         
می گیرند. مؤلفـه هـاي      گیري بهره آوري و تحلیل داده ها و امر تصمیممی گیرد. این سیستم از ارتباطات، جمع 

یک سیستم پاسخ اضطرار شامل: پایگاه داده ها، پایگاه دانش، بخش تحلیل داده ها، مدل هاي معیاري، سیسـتم  
ارتباط، کاربران آموزش دیده (کاربران، اشخاصی هستند که از این سیستم براي انجام واکنش به حالت اضطرار یا 

هاي دینامیکی و یکپارچه (در حد امکان بصورت توزیـع   می کنند)، روش ایجاد ارتباط در مورد این حالت استفاده
یافته فیزیکی) براي ارتباط میان کاربران و منابع اطالعات، پروتکل هایی بـراي تسـهیل ارتباطـات و فراینـدها و     

ف ود، مـی باشـد. اهـدا   روش هایی که براي هدایت پاسخ و بهبود امر تصمیم گیري در موقع اضطرار بکار مـی ر 
    بهبـود کـارایی و تـأثیر گـذاري امـر      ،فراهم سـاختن ارتباطـات شـفاف    :حالت اضطرار عبارتند ازسیستم واکنش 

  و یا حداقل، کاهش انباشت اطالعات اضافی می باشد. ي و مدیریت داده ها براي جلوگیريتصمیم گیر
  :حالت هاي اضطرار

، طوري واکنش نشان دهنده کـه متفـاوت بـا    حالت هاي پر تنشی که الزم است سازمان ها در آن حالت ها
  روش هاي عملیاتی عادي آن ها است .

  
سیستم هاي واکنش اضطرار بوسیله سازمان ها، براي پاسخگویی در یک حالـت اضـطراري، مـورد    
استفاده قرار می گیرد. این سیستم ها از ارتباطات، جمع آوري و آنالیز اطالعـات و امـر تصـمیم گیـري     
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ند. سیستم هاي واکنش اضطرار، هر چند که بندرت مورد استفاده قرار می گیرند، ولـی  پشتیبانی می کن
  . هنگام لزوم باید بخوبی و بدون ایراد عمل کنند

براي طراحی و ایجاد چنین سیستم هایی، طراحان باید پیش بینی نمایند که چه چیزهایی مورد نیـاز خواهـد   
بود، چه منابعی در دسترس خواهد بود و شرایط با حالت طبیعی چه فرقی خواهد کرد. یک مـدل اسـتاندارد بـراي    

RES داده ها، مدل هاي    ک داده ، قابلیت آنالیزبوسیله بالردو، کاروان و واالس  ارائه شده  و اجزاء آن شامل بان
و نیز یک واسط ارتباطی می باشد. این سیستم فقط تا حدودي مفید می باشد، چرا که قادر به جوابگویی  1معیاري

، شـمولیت  سـامانه واکـنش اضـطرار    ، زیرسـاخت    سامانه واکنش اضـطرار به مواردي مانند :چگونگی قرارگیري 
 هـاي چندگانـه،    هاي اضطراري گذشته، و یکپارچه سـازي سیسـتم   دانش مربوط به حالت هاي چندگانه، ن سازما

، مگر  را ندارند سامانه واکنش اضطرارنمی باشد. بعالوه، بسیاري از سازمان ها قابلیت جوابگویی به ملزومات یک 
نتیجه ایـن خواهـد    در زمان رخ دادن یک حالت اضطرار، تا زمانی که یک حالت سخت تر دیگري اتفاق می افتد.

  ي هستند که شاید هم کافی و مناسب نباشد. سامانه واکنش اضطراربود که بسیاري از سازمان ها داراي 
موارد اضطرار، موقعیت هاي پر فشاري هستند که در آن، سازمان ها باید طوري واکـنش نشـان دهنـد کـه     

) در مورد این فشار بـر مـدیران حالـت هـاي     1999ها می باشد. باتون و فلین ( متفاوت با رویه عملیاتی نرمال آن
اضطرار و نیز راه هاي کاهش آن بحث می کنند. عوامل تنش زا و محرك حالـت اضـطرار، عـالوه بـر خسـتگی،      
ـ        ا شامل کنار آمدن با واکنش هاي پیچیده، غیر منتظره و پویا، فشـارهاي ناشـی از زمـان،  ارتباطـات در تعامـل ب

  رسانه ها و فعالیت در یک حالت مدیریت اضطرار انسجام یافته می باشد. 
براي کاهش این فشارها، برنامه هاي واکنش اضطرار باید بر پایه نیازهاي عملیاتی بوده، بطور مـنظم مـورد   

و آزمـایش  آزمایش قرار گرفته و داراي منابع تخصیص یافته باشد. این برنامه ها نباید بر پایه مفروضـات ضـمنی   
نشده که منعکس کننده الزامات و شرایط عملیاتی عادي است، باشد، چرا که برنامه هایی که بر اساس توانمنـدي  
هاي مفروض باشد، کارایی کمتر از حالت مورد انتظار داشته و موجب افزایش بروز نیازهاي ویـژه و خـاص بـراي    

الزامی می باشد و داشتن یک تـیم آزمـوده ، مجـرب و     مدیریت خواهد شد.فعالیت در قالب تیم در مواقع اضطرار،
ماهر باعث خواهد شد تا فشار عوامل محرك وتنش زا کاهش یابد. بعالوه، حالت هـاي اضـطراري ممکـن اسـت     
نیازمند هماهنگی ها میان سازمانی و کنتـرل چـالش هـاي میـان سـازمانی و تـنش ناشـی از ازدیـاد واژگـان و          

  اصطالحات، باشد.
می یابد که سازمان ها در مواقع واکنش با هـم متحـده شـده و      ا در صورتی کاهشاین تنش ه 

سازمان هاي مشمول، با هم آموزش ببینند، طوریکه با یکدیگر آشنا شده و در تعامل با برنامه واکـنش  
         براي رساندن اطالعـات درسـت بـه افـراد مناسـب، سیسـتم هـاي ارتبـاطی ضـروري          اضطرار، راحت باشند. 

که  سازمان هاي دست اندر کار، براي اسـتفاده صـحیح از آن هـا آمـوزش      می باشند، اما این سیستم ها تا زمانی
  ندیده و تمرین نکرده باشند، فشارهاي وارده را کاهش نخواهند داد. 

                                                             
١  .  normative 
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)،تنش مربـوط  1984) شناسایی شد، بالرد و همکارانش (1999(عالوه بر فشارهایی که توسط پاتون و فلین 
براي کمـک   سامانه واکنش اضطرار به امر تصمیم گیري در زمان واکنش اضطرار را شناسایی کرده و ایجاد یک 

  به تصمیم گیرندگان را توصیه می کنند.
  اضطراري واقعی استفاده  که بطور منظم مورد استفاده قرار نگیرد، در یک حالت سامانه واکنش اضطرار یک

وقـت  مـردم  نخواهد شد. در مواقع اضطرار، براي پرداختن به اموري که به حالـت اضـطرار مربـوط نیسـت،     
 ندارند.

 .یادگیري اینکه واقعاً چه حادثه اي رخ داده است براي بهبود کارایی واکنش اضطرار خیلی مهم می باشد 
  کاري انجام خواهد داد، مشکل  می باشد.تشخیص اینکه در مواقع اضطرار چه کسی و چه 
 .بخاطر حساسیت موضوع، نیاز به تخصیص منابع ضروري می باشد 
   نقش ها و وظایف می تواند برنامه ریزي شود، اما اینکه چه کسی در هر لحظه خاص، چه نقشی را بر عهـده

 خواهد گرفت، نیاز به کوشش براي تجویز رفتار دارد.
 وند و دقت اطالعات فراهم شده براي آنهایی کـه تصـمیم گیـري مـی کننـد، بـه       لزوم داشتن اطمینان در ر

 میزان خیلی زیادي در گرفتن تصمیمات بموقع و موثر، تأثیر خواهد گذاشت.
     موارد استثناء در رفتار و عملکرد برنامه ریزي شده، فاکتورهاي مهمی در محاسبه دقیقه بـه دقیقـه عملیـات

 می باشد.
 ،نیازمند در اختیار داشتن تعداد نفرات زیاد براي تبادل اطالعات بدون اینکـه باعـث    شرایط اضطراري سخت

 انباشت بیش از اندازه اطالعات غیر مفید شود، می باشد.
     فعالیت هاي دقیق و مسئولیت هاي افراد را نمی توان پیش بینی کرد، چرا که بـه هنگـام بحـران، حـوادث  

  غیر مترقبه اي رخ می دهد. 
، داشتن الگوهاي چندگانه براي فعالیت هاي مختلف کـه  سامانه واکنش اضطرار ) براي بهبود 2002تورآف (

بهسازي شوند را پیشنهاد  می کند. این الگوها باید طـوري باشـند کـه توسـط      می توانند بر اساس نیاز، اصالح و
بل استفاده باشد. بعالوه، این یادداشت هـا  ها، اقدام به تهیه یادداشت می کنند، قاPDAاشخاصی که با استفاده از 

کننده زمان و مشخصات شناسایی  دهنده بوده و اطالعات وارد شده باید داراي برچسب مشخص باید، خود سازمان
فرد وارد کننده یادداشت باشد. در نهایت، گروه ها و جامعه هاي کارشناسی اینترنتی نیز باید براي کمک به حالت 

  ته شود. اضطرار، بکار گرف
سـامانه  ) واکنش در مورد فاجعه زلزله کوب در ژاپـن را بررسـی کـرده و اسـتفاده از یـک      2000لی و بوي (
  بر اساس آن الگو را پیشنهاد می کنند. با این وجود، آنها دریافتند که: واکنش اضطرار 

       بخاطر شرایط اضطراري یک فاجعه، الزم است تا اطالعات مربوطه بـراي برطـرف کـردن فاجعـه بـه
 اندازه ممکن، قبل از روي دادن حادثه جمع آوري گردد. 

      تحلیل اطالعات فاجعه باید همراه با درس هایی از فجایع قبلی که براي سـاختن مـوارد جدیـد مـورد
 استفاده قرار گرفته، باشد.
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 اقل رساندن تنش، فرآیند واکنش و جریان کار باید تا اندازه ممکن، خودکار باشد. آندرسـن  براي به حد

بـر اسـاس فـرم بررسـی کردنـد و       سامانه واکنش اضـطرار  )، کاربرد نوشته هاي لوتوس را به عنوان یک 1998(
 مشکالت احتمالی مختلف ارتباطاتی را شناسایی کردند:

  به واحد دیگر، بخاطر پیام اولیه که باز نشـده یـا گـم شـده اسـت،      ترتیب پیامها از یک واحد سازمانی
 نادرست تفهیم می شود. 

   یک فرمان بوسیله گیرنده، بخاطر موارد گرامري بطور اشتباهی به عنوان اطالعات، تفسیر می شـود (و
 به عنوان فرمان، شناسایی نمی شود).

 ار، در حالیکه واکنش هاي مربوط به فرمانهـا  افراد تصمیم گیرنده یا سایر افراد در مراکز واکنش اضطر
 ها را ردیابی می کنند، در کار دفتر اداري دستپاچه و سرگردان شده اند.  و پیام
   معنی یک پیام، اشتباه فهمیده می شود، این موقعی است که این پیام در محتواي سایر پیام هایی کـه

 هاست، دیده نمی شود.  مربوط به آن
  باشـد، هنـوز تأخیرهـایی در فرسـتادن هشـدارها و       اضطرار، کامالً شناخته شده میهر چند که برنامه

 فرمان ها به سازمان هاي مربوطه، و نیز اتخاذ واکنش ها وجود دارد. 
هاي اضطراري، واکـنش و بازیـابی    )، در مورد کاربرد تکنولوژي هاي جدید در مقابله با حالت1998فیشچر (

را مـورد   سامانه واکنش اضـطرار  الت مربوط به تکنولوژي استفاده شده در یک بحث کرده و برخی موارد و مشک
توجه قرار داد. این موارد، شامل انباشت اطالعات، از بین رفتن اطالعات، نگهـداري اطالعـات منسـوخ، احتمـال     

  شد.  فزاینده نشر اطالعات نامناسب، کاهش ارتباطات غیر کالمی، ناگزیر بودن خرابی هاي سایبري  می با
و تیم واکنش اضطرار، برخی از محققان آموزش را توصیه می کنند. پـاتون و    ERSبراي بهبود کارایی یک 

) کشف کردند که تمرینات آموزشی و شبیه سازها، باید فرضیات را مورد آزمایش قـرار داده و مـوارد   1999فلین (
هاي واکـنش  و فرایند سامانه واکنش اضطرار فرآیندي و مفهومی را بررسی کنند تا اطمینان حاصل شود از اینکه 

  کنند. اضطرار در مواقع لزوم کار می
فیشچر استفاده از تکنولوژي هاي آموزشی راه دور، براي حصول اطمینان از اینکه اکثر تـیم هـاي واکـنش     

که  سامانه واکنش اضطرار چرا یک « ) در مورد اینکه2002کند. نورآف ( اند، را توصیه می اضطراري آموزش دیده
  بحث می کند. » نمی شود، در یک حالت اضطرار هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت بطور متداول استفاده

          توصــیه مــی کننــد. فیشــچر، اســتفاده از  ســامانه واکــنش اضــطرار دیگــران نیــز بهینــه ســازي را بــراي 
ك کـه  ،در سایت هاي شبکه اي را به عنوان زیر ساخت مشـتر DVD/CDهایی مانند ابزار ذخیره سازي  فنآوري

امکان دسترسی به تیم هاي واکنش حوادث ناگوار در سازمان هاي مختلف را دارد، فراهم می کنـد و نیـز پسـت    
  الکترونیک را براي بهبود ارتباطات، پیشنهاد می کند. 

سـامانه  بـراي   و امکانات مـاهواره اي را  1) اضافه کردن سیستم اطالعات جغرافیایی2001گیورگ و وامانو (
  توصیه می کند.  واکنش اضطرار 

                                                             
١  .  GIS 
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استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی را براي کمک به امر تصمیم گیري در مواقع اضطرار اضافه کرده و از 
  ها هشدار می دهد.  طرف دیگر در مورد مشکالت یکسان سازي با دیگر تکنولوژي

و فنی که عبارتست از وابسته کردن انسـجام   دي راهبرنمایش واقعی حادثه یازده سپتامبر، استدالل غلط در 
ارتباطات میان سیستم هاي ناسازگار (آتش نشانی، پلیس، بهداشتی و غیره)، به یـک مرکـز فرمانـدهی و کنتـرل     

. چنین مراکزي در برابر اعمال خرابکاري برنامه ریزي شده، آسیب پذیر می باشند. اگـر یـک   تجربه شدفیزیکی ، 
حوادث یازده سپتامبر گرفت، نیاز به گسترش یک توانمندي ارتباط انسجام یافته می باشد که  نتیجه فنی بتوان از

تواند به عنوان یک سیستم مجازي عکس العمل نشان دهد و هیچ نیازي به اینکه افراد شرکت کننده در یـک   می
که مسـئولیت هـا، وظـایف     ندارد. یک مرکز فرماندهی مجازي وقتی می تواند ایجاد شود ،مکان تنها قرار بگیرند

تصمیم گیري و گزارش دهی، پیشگیري پاسخگویی و نیز عملیات نظارت و مانیتورینگ کلی، بـه صـراحت ارائـه    
شده و در نرم افزار حمایتی ارتباطات براي عمل چنین شبکه انسانی موجود باشد. در واقع، کسانی که در این کـار  

  از هر نقطه اي هنگام شروع بحران، باشند. شرکت می کنند، باید قادر به انجام عملیات
خیلـی کمـی تـا     اطالعـات در مورد الزامات ویژه عملیاتی، براي واکنش گران اول در یک حالت اضـطراري  

بحال منتشر شده است. ضمناً باید توجه داشت که مقدار قابل توجهی از نوشته هـاي مربـوط بـه واکـنش حالـت      
ـ  دواکنش شرکت هاي تجاري اضطرار، قبل از یازده سپتامبر، بر  میـزان زیـادي   ه ر مواقع اضطرار یا بحران، کـه ب

محدود به محیط و فضاي شرکت می باشد، متمرکز می باشد ، یا اینکه بر روي جنبه هـاي روابـط عمـومی یـک     
  .بحران متمرکز می باشد

یک حالت اضطراري سازمانی، که تأثیرات فراسازمانی بخود گرفته و باعـث ایجـاد  آسـیب هـاي فیزیکـی       
یک سازمان خارج شده و بسـته بـه وسـعت و ماهیـت      يبالقوه یا واقعی به مردم یا تأسیسات شود، دیگر از قلمرو

گرفـت. بـا ایـن همـه برخـی      حالت اضطراري، مورد توجه سازمان هاي محلی، ایالتی و یـا فـدرال قـرار خواهـد     
  مالحظات مهم وجود دارد که در مواقع بحران کاربرد داشته و بستگی خاصی به سازمان هاي درگیر ندارد. 

    1یک منبع مهم براي الزامات، عملکردهاي گذشته و تجربه گسترده اداره آمـادگی بـراي حالـت اضـطراري    
بوده و قبل از وزارتخانه جدید امنیت ملی، تنها آژانـس   موجود 1973سال، از سال  25می باشد که بمدت بیش از 

غیر نظامی بوده و می توانست کنترل کل بحران یا وضعیت ناگوار را از طریق فرامین اجرایـی رئـیس جمهـور در    
  دست گرفته و فرامین و دستورات کنترلی را در میان تمام سازمان هاي مرکزي که شـامل سـازمان نظـامی هـم    

  ند.می شد، اجرا ک
استفاده از یک سیستم گسترده اطالعـات فرمانـدهی و   )، 2004براي جوابگویی به این نیاز، توآف و بقیه ( 

توانـایی هـاي      کـه  کنترل حالت اضطراري/ واکنش بحران و الزامات طراحی شناخته شده را توصیه مـی کنـد  
  می دهد. مدیریت دانش توسعه  را در مدیریت ارتباطات گروه داده ها، اطالعات و سامانه واکنش اضطرار 

  
  

                                                             
١  .  LEP 
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 مدل سیستم واکنش اضطرار توسعه یافته -2

  
) این یافته ها را بصورت یک مدل سیستم واکنش اطالعات اضطرار توسـعه یافتـه خالصـه    2004جنکس (

کرد. این سیستم ها بیش از مؤلفه هاي پایه اي اطالعات موجود، تحلیل داده ها، مدل هـاي معیـاري و سیسـتم    
پایـه اي    مل این مؤلفه هـاي  تر، شا کامل RESارتباطی می باشند که بوسیله بالرد و بقیه ، ارائه شد. یک مدل 

بعالوه کاربران آموزش دیده (کاربران اشخاصی هستند که از سیستم بـراي پاسـخ یـا ارتبـاط در حالـت اضـطرار       
 مکان از نظر فیزیکی توزیع یافته)استفاده می کنند)، روش هاي دینامیکی و انسجام یافته (و در عین حال در حد ا

براي ارتباط میان  کاربران و منابع اطالعات، پروتکل هایی براي تسهیل ارتباطات و فرآیندها و راه کارهایی براي 
  راهنمایی پاسخ به حالت اضطراري و نیز اصالح امر تصمیم گیري هنگام اضطرار می باشد.

کردن کارایی و مؤثر  اهداف سیستم واکنش اطالعات حالت اضطرار، فراهم کردن ارتباطات شفاف، بهینه 
 بودن امر تصمیم گیري و مدیریت داده ها براي جلوگیري و یا کاهش انباشت اطالعات بـی مـورد مـی باشـد.    

  طراحان، از تکنولوژي و تحلیل روند کار، بهبود عملکرد سیستم در رسیدن به این اهداف، بهره  می گیرند. 
  

 ت دانش و سیستم هاي واکنش اضطرارمدیری

  
را به عنوان تمرینی براي اعمال آگاهانه دانش، از تجربیـات قبلـی تصـمیم     1) مدیریت دانش2005جنکس (

گیري به فعالیت هاي تصمیم گیري کنونی و آینده، با هدف ارتقاء تأثیر گذاري سازمان، تعریف می کند. مدیریت 
باشد؛ الزم است تا علم و دانش، مورد استفاده قرار گرفته و در مـورد   عملکرد میجاري  دانش به عنوان یک روش

  باشد.تأثیر گذار مدیریت دانش اعمال شده تا 
واکنش حالت اضطرار، بر استفاده از دانش موفقیت هاي گذشته تکیه دارد تا روش هاي واکنش را  

زي در حالت هاي مورد نظر، درس هاي آموخته شده و درك اینکه چه چی براي حال و آینده تولید کند.
به بهترین نحو عمل می کند، مدیران بحران را قادر می سازد تا واکنش هـاي برنامـه ریـزي شـده را بـه      

سـامانه واکـنش   عنوان یک دفاع در برابر تنش حاصل از اضطرار آماده کنند. ادغام مدیریت دانـش در  
  خواهد شد.  باشد که در مورد آن بحث ، از پیشرفت هاي اخیر میاضطرار 

تعداد زیادي از گروه هایی که احتماالً به یک حالت اضطرار، واکنش نشان دهند، همگی نیاز دارنـد کـه بـه    
یک محدوده وسیعی از اطالعات لحظه به لحظه و علومی که نیاز بـه همـاهنگی و یکسوسـازي دارد، دسترسـی     

را بهینه کرده اند بـه   سامانه واکنش اضطرار ه اند، داشته باشند. گروه هایی که مدیریت دانش را ارائه و ایجاد کرد
طوري که اجازه استفاده بهتر داده ها و واکنش سریعتر را می د هد. مثالی که ارائه شده اسـت، سیسـتم مـدیریت    

.  این سیستم مدیریت اطالعات که بر پایه یک طراحی اطالعات،موضـوع  2اطالعات براي فاجعه طوفان می باشد
                                                             

١  .  KM 
٢  .  IMASH 
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ها می باشد. سیسـتم مـدیریت اطالعـات     و قادر به ساختن اطالعات براي واکنش در برابر طوفانمحور می باشد 
براي فجایع طوفان با این فرض طراحی شده که شـبکه جهـانی اینترنـت، یـک محـیط انتخـاب بـراي نمـایش         

فاجعـه   اطالعات متنی و گرافیکی، به جامعه گسترش یافته کاربران می باشد. ایـن طـرح در محـیط متغیـر یـک     
موثر می باشد، که بخاطر نیاز، به عنوان ابزارهاي استفاده شـده در  بیشتر ابزارهاي استاتیکی  بکارگیريطبیعی، از 

  واکنش فاجعه بوده اند. 
)، طراحی یک سیستم مدیریت اطالعات، تایفون دیجیتالی، را توصیف می کنـد، کـه بـراي    2005کیتاماتو (

ینترنت، به هنگام فاجعـه تـایفون طراحـی شـده اسـت. تـایفون دیجیتـالی،        تأمین یک مرکز اطالعات در شبکه ا
دسترسی اطالعات منابع رسمی (مانند اخبار، تصاویر ماهواره اي) را فراهم  می کند و مانند یک میدانی است کـه  

می باشند. این میدان بصورت یک مرکـز اطالعـات      ول به تهیه اطالعات (محلی، شخصی)اشخاص در آن مشغ
آمده، ولی سئوال هایی را در مورد ساماندهی، فیلتر سازي و ویرایش طرح می کند. سیسـتم هـایی کـه بـراي      در

واکنش طوفان کاترینا مورد استفاده قرار گرفت، فواید و مشکالت ایـن سیسـتم هـا را تشـخیص دادنـد. هماننـد       
در میان جامعه کاربران استفاده  آنمیش، که سیستم هاي توصیف شده، در شبکه اینترنت را، براي پخش اطالعات

 اي واکنش در برابر طوفـان کاترینـا را  کرده، و مانند تایفون دیجیتالی، سیستم هاي مدیریت دانش تشریح شده بر
  بصورت مراکز اطالعات در آمدند که مدیریت داده ها را ملزم به کم کردن اجازه ویرایش کرده است. 

کـه بوسـیله    سـامانه واکـنش اضـطرار    به مدل گسترش یافتـه   )، مدیریت دانش را2006مورفی و جنکس (
جنکس  تولید شد، اضافه کردند و نشان دادند که چگونه در سیستم هاي توسعه یافتـه ماننـد کمـک در جریـان     

انسان و پناهگاه مورد استفاده قرار گرفـت. ایـن    زنده یابکاترینا، از طریق کاربرد سیستم هاي طوفان واکنش به 
از این جهت منحصر به فرد بودند که مستقل از منابع و کمک هاي دولتی گسترش داده شـده بودنـد.   سیستم ها 

       توسعه این سیستم ها توسط داوطلبان انجام شده و از یـک ارتبـاط شـبکه اي متصـل بـه پایگـاه دانـش بـراي        
می کند. تجربه ایـن سیسـتم هـا،     جمع آوري اطالعات و داده هاي مرتبط با افراد زنده و منابع پناهگاه، استفاده 

نشـان داد.  سـامانه واکـنش اضـطرار    وپکیدیا را بـراي ایجـاد   اطالعات ارزش استفاده از منابع آزاد، ابزار تجاري و 
  موفقیت این سیستم ها وابسته به ارتباط و کیفیت اطالعات ذخیره شده و بازیابی شده سیستم ها می باشد.  

و مدیریت دانـش وجـود دارد. ایـن بـدین     سامانه واکنش اضطرار بطور خالصه، یک وابستگی میان 
دلیل است که تصمیم گیرندگان، در مواقع تنش، به سیستم هایی نیاز دارند که می تواند سریعاً اطالعات 
مربوط به وضعیت را یافته و در فرصتی که امکان انجام تصمیم گیري راحت تر را به تصمیم گیرنـدگان  

  .هدمی دهد، نمایش می د
ادامه پیدا کند تا مفاهیم و روش هـاي مـدیریت دانـش     سامانه واکنش اضطرار  بررسیانتظار  می رود که  

سـامانه واکـنش   دهد کـه ایـن سیسـتم هـا از      بکار گرفته شود، چرا که تجربه واکنش به حوادث ناگوار نشان می
کمک مدیریت دانـش در واکـنش بـه     مثال هایی که نشاندهنده چگونگیمتداول، بسیار موثرتر هستند. اضطرار 

: استفاده از اطالعات حـوادث نـاگوار گذشـته، بـراي طراحـی      اضطرار یا بحران است، شامل موارد زیر می باشد
پروتکل هاي ذخیره ارتباطات، داده ها و اطالعات و نیز الگوها؛ ذخیره اطالعات واکـنش اضـطرار در راه کارهـا و    
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نامه آموزشی تیم واکـنش گـر؛ طراحـی ارتبـاط و نمـایش ؛ تولیـد و انجـام        پروتکل ها؛ داخل کردن دروس در بر
تصمیم گیري به کمک روشهاي سعی و خطا؛ و استفاده از اطالعات براي کمک به تولید پایگاه هـاي داده هـاي   

  تجربی که واکنش گران می توانند براي ایجاد فعالیت هاي واکش اضطرار استفاده کنند. 
  
  

 گرایش هاي آینده:

  
سـامانه واکـنش   ، مشـکالت ایجـاد   2004حالت هاي اضطراري شایع مانند طوفان کاترینا و سونامی سـال  

ها، واکنش در مواقع اضطراري اسـت).   ، با هدف واحد را نشان داده است (سیستم هایی که تنها هدف آناضطرار
ي، در مواقعی که منابع بـا کمبـود   ها براي فعالیت هاي عاد این سیستم ها پر هزینه بوده و استفاده نکردن از آن
سازي در برابر اپیدمی احتمالی آنفلـوانزاي پرنـدگان، و یـک     روبرو می شود، مشکل می باشد. تمرینات براي آماده

اپیدمی توأم با یک حمله تروریستی به زیر ساخت هاي حساس آموزش تعداد زیـادي از مـردم در برابـر واکـنش     
هدف، کاهش هزینه، زمان و تالش الزم براي تولید و اجراي یک باشد.  میامانه ساضطرار و نیز استفاده و توسعه 

، و در عین حال، حفظ امنیت سیستم، بخصوص هنگام استفاده از اینترنت و دیگر شبکه سامانه واکنش اضطرار 
  هاي ارتباطی تجاري و غیر نظامی، می باشد.

تکنولوژي ، براي تسهیل امکان استفاده از مـدیریت دانـش   باره استفاده از  ) در2006رامان، ریان و اولفمن ( 
در سیستم هاي واکنش اضطراري، بحث می کنند. انتظار می رود که از تکنولوژي هاي منبع آزاد مانند تکنولوژي 
ویکیپدیا، براي بهبود اتصال و ارتباطات میان گروه هاي پراکنده که نیازمند برقراري ارتباط هنگـام یـک بحـران    

، استفاده خواهد شد. انتظار می رود که استفاده روز افزون سیستم هاي دانش محور و مـدیریت دانـش، در   هستند
واکنش اضطرار ادامه داشته باشد. تکنولوژي هاي بهینه شده مدیریت دانش براي ذخیره سازي، جستجو و بازیابی 

  طرار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. تصمیم گیري حالت اض   اطالعات، براي همراه سازي مدیریت دانش در امر
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 نتیجه -3

و زیر ساخت هاي حساس  حالتی که عوامل دفاعی شکست خوردهسازمان ها باید براي انجام واکنش براي  
داشته باشند. در ا ین آمادگی را  ریب شدهسازمان مانند ارتباطات، سیستم هاي حساس و پایگاه هاي اطالعات تخ

مدل براي سیستم واکنش اضطرار ارائه شده که در صورت کاربرد، به مدیران کمک خواهـد کـرد تـا    فصل، یک 
، استفاده از این مدل باید به عنوان یک بخشـی از  ا حادثه ناگوار آماده کنند. در ضمنسازمان خود را براي مقابله ب

)، یک بازنگري و روش خوبی بـراي  2004یک برنامه انسجام یافته واکنش حالت اضطرار باشد. و تیمن و ماتورد (
براي سازمان،  سامانه واکنش اضطرار انجام این برنامه ریزي ارائه می کنند. انجام این برنامه ریزي و داشتن یک 

که مورد حمله قرار بگیـرد، بحرانـی    در حالتی که مورد حمله قرار بگیرد، مهم بوده و کالً براي جامعه، در صورتی
  می باشد.  

ضطرار مقیاس بزرگ در ایاالت متحده، در حال بوجود آمدن از چیزي است که بطور محلی به چیـز  واکنش ا
، سیسـتم مـدیریت ملـی    2004دیگري تبدیل شده، و تحت فرمان استاندارد شده است. ایاالت متحـده، در سـال   

تهیـه کـرده، کـه    هاي مدیریت حوادث استاندارد را  ، پروتکل و روشNIMS، را به اجرا گذاشت. NIMSحوادث، 
)، در مورد 2006تمام واکنش گران باید استفاده کنند تا فعالیت هاي واکنش را هدایت و هماهنگ کنند. تاونسند (

هـاي   هاي یاد گرفته شده از کاترینا بحث می کند، که شامل ساختار ارتباطات، اطالعـات در مـورد برنامـه    درس
واکنش اضطرار، یکی شدن فعالیت هاي واکنش غیر نظامی و نظامی، و مسـائل ارزیـابی سـاختارهاي حسـاس و     

ها بـوده   سامانه واکنش اضطرار آسیب هاي وارده می باشد. بازبینی این موارد، نشان می دهد که نقاط ضعفی در 
  که مدل توسعه یافته همراه مدیریت دانش، آن ها را برطرف می کند.  

بر روي ارتباطـات، آمـوزش، یکپـارچگی     سامانه واکنش اضطرارچیزي که قطعی است، اینست که 
توسعه یافته بـا  مـدیریت دانـش،     سامانه واکنش اضطرار اطالعات، ساختار دینامیکی و تمام اجزاء مدل 

وانند در هایی که می تسامانه واکنش اضطرار تکیه دارند. مدیریت اطالعات، یک حامی کلیدي در ایجاد 
. اجزاء با منبع آزاد و اجزاء تجاري موجود در بازار افـزایش خواهنـد   مواقع اضطراري سریع عمل کنند، می باشد

، براي کمک به کم کردن هزینه و پیچیدگی سیستم، مـورد  سامانه واکنش اضطرار یافت، که در زیر ساخت هاي 
  استفاده قرار می گیرند.

  
  
  

  »پایان « 
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  : در این زمینه  ناشر چاپ کرده استکتاب هایی که 
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