
 

 

 : بحران

دُذ ّ بَ ّضؼیتی خطشًاک ّ ًاپایذاس بشای فشد،  پیطاهذی است کَ بَ صْست ًاگِاًی ّ گاُی فضایٌذٍ سخ هی

ضْد کَ بشای بشطشف کشدى آى ًیاص بَ الذاهات  بحشاى باػج بَ ّجْد آهذى ضشایطی هی. اًجاهذ گشٍّ یا جاهؼَ هی

بحشاى یک فطاسصایی بضسگ ّ ّیژٍ است کَ . ُا بش حسب ًْع ّ ضذت هتفاّتٌذ بحشاى. استالؼادٍ  اساسی ّ فْق

ُا، تِذیذُا، خطشُا ّ  ضْد ّ آسیب ُای گستشدٍ هی ُای هتؼاسف ّ ّاکٌص باػج دس ُن ضکستَ ضذى اًگاسٍ

 . آّسد ای بَ ّجْد هی ًیاصُای تاصٍ

ّاژٍ . گزاسد ُای ساصًذٍ بحشاى سا بَ ًوایص هی هؤلفَ ّجْد داسد، تصْیش بِتشی اص« بحشاى»ّاژٍ چیٌی کَ بشای 

 بحشاى د

اى کَ بحشاى ُوچٌ. اًذ سا ضکل دادٍ« فشصت»ّ « خطش»است کَ  اص ُواى حشّفی تطکیل ضذٍ صباى چیٌیس 

 ًطاًگش یک هاًغ، آسیب، ضایؼَ یا تِذیذ

 .باضذ است، ًطاًگش فشصت بشای سضذ یا افْل ًیض هی

  

 های بحران ویژگی

اها هؼوْالً ( افتذ بیٌی کشد کَ کی ّ دس کجا اتفاق هی تْاى پیص یؼٌی ًوی)بیٌی است  هؼوْالً غیشلابل پیص

 .ضْد یغیشهٌتظشٍ ًیست بجض بالیای طبیؼی کَ باػج بحشاى ه

 .بیطتش یک ّضؼیت اضطشاسی ّ آًی است تا یک حالت هاًذگاسپْیا ّ هتغیشاست

 مدیریت بحران

ساصی بؼذ اص ّلْع  گیشی اص ّلْع بحشاى، بشخْسد ّ هذاخلَ دس بحشاى ّ سالن بیٌی ّ پیص فشایٌذ پیص

ُا ّ  است کَ بَ ّسیلَ هطاُذٍ سیستواتیک بحشاى ػلوی کاسبشدی .بحشاى سا هذیشیت بحشاى گْیٌذ

ُا،  ْاى اص بشّص بحشاىُا بت ُا دس جستجْی یافتي ابضاسی است کَ بَ ّسیلَ آى تجضیَ ّ تحلیل آى

گیشی ًوْد یا دس صْست بشّص بحشاى، بشای کاُص احشات آى، اهذادسساًی سشیغ ّ بِبْدی اّضاع  پیص

 .الذام ًوْد
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 مراحل مدیریت بحران

 :پیشگیری(1

هجوْػَ الذاهاتی است کَ با ُذف ّلْع حْادث ّ یا کاُص آحاس صیاًباس آى ، سطح خطش پزیشی جاهؼَ سا اسصیابی 

 .ٍ ّ با هطالؼات ّ الذاهات الصم سطح آى سا تا حذلابل لبْل کاُص دُذًوْد

 :آمادگی(2

هجوْػَ الذاهاتی است کَ تْاًایی جاهؼَ سا دس اًجام هشاحل هختلف هذیشیت بحشاى افضایص هی دُذ کَ ضاهل 

اهکاًات، توشیي جوغ آّسی اطالػات ،بشًاهَ سیضی ،ساصهاًذُی،ایجاد ساختاسُای هذیشیتی آهْصش،تاهیي هٌابغ ّ 

 .ّ هاًْس است

 :مقابله( 3

اًجام الذاهات ّ اسائَ خذهات اضطشاسی بَ دًبال ّلْع بحشاى است کَ با ُذف ًجات جاى ّ هال اًساى ُا ، تاهیي 

 .سفاٍ ًسبی بشای آًِا ّ جلْگیشی اص گستشش خساسات اًجام هی ضْد

 :عملیات مقابله شامل

اطالع سساًی، ُطذاس، جستجْ، ًجات ّ اهذاد،بِذاضت ، دسهاى، تاهیي اهٌیت، تشابشی، استباطات فْسیت ُای 

پضضکی، تذفیي، دفغ پسواًذُا، هِاس اتص، کٌتشل هْاد خطشًاک، سْخت سساًی، بشلشاسی ضشیاى ُای حیاتی ّ 

  .سایش خذهات اضطشاسی ریشبط است

 :بازسازی و باز توانی(4

ل کلیَ الذاهات الصم ّ ضشّسی پس اص ّلْع بحشاى است کَ بشای گزساًذى ّضؼیت ػادی بَ باصساصی ضاه

هٌاطك آسیب دیذٍ با دس ًظش گشفتي ّیژگی ُای تْسؼَ پایذاس، ضْابط ایوٌی، هطاسکت ُای هشدهی ّ 

 .هسائل فشٌُگی ، تاسیخی، اجتواػی هٌطمَ اجتواػی اًجام هی گیشد

هاتی است کَ جِت باصگشداًذى ضشایط جسوی، سّحی ّ سّاًی ّ باصتْاًی ًیض ضاهل هجوْػَ الذا

 .اجتواػی آسیب دیذگاى بَ حالت طبیؼی بَ اًجام هی سسذ

 

 


