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دریافت مقاله69/50/28 :
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پذیرش مقاله69/50/26:

چكیده
ازجمله تهدیدهای که همواره جامعه را مورد هدف قرار داده ،وقوع حوادث طبيعیي اسی ا ایی
امر ،لزوم توجه ویژه به نحوه طراحي و پيادهسازی ساختارهای مدیری
با توجه به اهمي

بحران را نمایان ميکنیدا

ای موضوع ،شناسیایي و انتایام میدلي مناسیب و برتیر در میدیری

بحیران

ميتواند نقاط ضعف را تعدیل و تأثيرات چشمگيری در مقابله با ای گونیه حیوادث داشیته باشیدا
بنابرای هدف از مطالعه حاضر ،تحليل و ارزیابي مدلهای مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي

در کشورهای ژاپ  ،آمریکا ،ترکيه ،هندوستان ،روسيه ،چي و استراليا که ازنظر گسیتردگي و نیوع
بالیای طبيعي ،مشابه کشورمان هستند و انتاام مدل برتر بیا کیاربرد رو
آماری موردمطالعه ،شامل خبرگان و صاحبنظران حوزههای مدیری

 AHPاسی ا جامعیه

بحران ميباشیندا در همیي

راستا اطالعات گردآوریشده با استفاده از ترکيیب رو هیای تحليیل سلسیله مراتبیي  )AHPو
دلفي و نرمافزار  Expert Choiceمورد ارزیابي قرارگرفتهاندا شناسایي و ارزیابي یک مدل برتیر

درزمينهٔ مدیری

بحران با طرح یک سؤال اصلي تح

عنوان «مدل برتر مدیری

بحران ناشي از

حوادث طبيعي در کشورهای هدف کدام اس ؟» انجامشده اس ا نتایج ای پژوهش نشان ميدهد
که مدل مدیریتي کشور ژاپ باالتری ارجحي را در بي دیگر مدلهای کشیورهای هیدف را در
مواجه با حوادث طبيعي دارد لذا پيشنهادمي گردد که در مدل مدیری بحران در کشورمان از مدل
کشور ژاپ الگوبرداری و در سياس گذاریها ویژگيهای آن مدنظر قرار گيردا
واژگان کلیدی :حوادث طبيعي ،بحران ،مدیری

بحران ،فرآیند سلسله مراتبي )AHP

 1دانشيار پرستاری دانشگاه علوم بهزیستي و توانباشي
 2دانشجوی دکتری مدیری

راهبردی پدافند غير عامل دانشگاه عالي دفاع ملي نویسنده مسئول)

Timoorhosseini@yahoo.com
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مقدمه

استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

مقابله با حوادث طبيعي برای افزایش تامآوری در بيشتر کشورها

شناسایي مدلي مناسب در جه

موردتوجه قرارگرفته اس اتحليل و ارزیابي مدلهای مدیری

بحران ناشیي از حیوادث طبيعیي در

کشورهای دیگر که ازنظر گستردگي و نوع بالیای طبيعي ،مشابه کشورمان هستند میيتوانید کمیک
شایاني در ای راستا داشته باشدا
بر اساس گزار

سال  2772برنامه عمران سازمان ملل متحید 1کشیور اییران در  12سیال گذشیته

بيشتری آمار کشته شدگان ساليانه را در سطح جهان در اثر زلزله داشیته اسی ا در همیي گیزار
اشاره ميگردد که جمهوری اسالمي ایران یکي از  11کشور حادثیهخيیز دنيیا محسیوم میيشیودا
وجود  91نوع بال از  21نوع بالی طبيعي شناختهشده در جهان همچون بیروز زلزلیههیای متعیدد و
دیگر بالیا در ایران حاکي از ای امر اس

که ایران کشوری بالخيز اس

و ميتیوان آن را یکیي از

مستعدتری کشورهای جهان برای وقوع حوادث و بالیا دانس ا با بررسيهای انجامشیده در حیال
حاضر یکي از اصليتری حلقههای مفقوده درزمينهٔ مدیری
مناسب در خصوص مدیری

بحرانهای طبيعي فقدان یک ساختار

بحرانهای طبيعي در کشور ميباشدا بنیابرای الزم اسی

کشیورمان

مجهز به ساختارهای مدیریتي مناسب در راستای مقابله با حوادث طبيعي در سطوح ماتلف گرددا
بدی منظور محقق در ای پژوهش به مطالعه تطبيقي نوع ساختار مدیری

بحران کشورهای مطیرح

ژاپ  ،آمریکا ،ترکيه ،هندوستان ،روسيه ،چي  ،استراليا) که ازنظر گستردگي و نوع بالییای طبيعیي،
مشابه کشورمان هستند جه
در بام اهمي
مدیری

انتاام مدل ساختاری برتر در مقابله با حوادث طبيعي ميپردازدا

موضوع ساختار مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعیي بایید گفی

بحران و سانحه یک مقوله فرا باشي اس

کیه سیاختار

و تعامل باشهیا و سیازمانهیای ماتلیف را

مي طلبدا در اکثر کشورهای سانحه خيز دنيا چني ساختار و سيسیتمي را در برنامیههیای میدیری
بحران و سانحه طراحي کردهاند که تعامل بي باشها و سازمانهیای ماتلیف را برقرارمیي کنید؛
بنابرای اهمي

پرداخت به شناسایي ساختاری مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي با توجه بیه

بحثهای مطرحشده در بيان مسئله و بروز ای گونه حیوادث در زمیان حیال بیه حیدی اسی
موضوع ساختار مدیری

کیه

بهينه بحران تبدیل به یک چالش ملي در بسياری از کشورها شیده اسی ؛

(UNDP)United Nations Development Programme
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انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP

لذا پرداخت به ای موضوع جه
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انتاام مدل برتر که با نگاه ایجابي باعث عملياتي کردن تجارم

موفق در دیگر کشورها در کيفي سازی سازوکارها و سیاختار و برنامیههیای آمیوز
مدیری

و مقابلیه در

بحران ،نجات جان انسانها ،افزایش دانش و بينش عمومي مردم و مصونسیازی و کمیک

به جه گيریهای کلي کشور در امیور راهبیردی ،عمليیاتي و اطالعیاتي میيگیردد حیا ز اهميی
ميباشدا
بهمنظور تبيي ضرورت پژوهش با نگاه سلبي ميتوان گف
در ساختار مدیری

که اگر به مسئله انتاام مدلي مناسیب

بحران ناشي از حوادث طبيعي نپردازیم در مواجه با ایی حیوادث ،کماکیان بیا

مشکالتي از قبيل باال بودن تلفات و خسارات ،سردرگمي در تعيي اولویی هیا و عیدم همیاهنگي
مابي سازمانهای مسئول که بنا بر اذعان بسياری از کارشناسیان عمومیاد در برنامیههیای پيشیگيری،
مقابله و بازسازی و بازتواني در چرخه مدیری

بحران با آنها مواجهيم روبرو خواهيم بودا بيشک

انجام مطالعه تطبيقي و بررسي دقيق ساختار مدیری

بحران کشورهای پيشرو در ایی امیر باهیدف
بهکیارگيری و برنامیهرییزی بیر

انتاام مدل برتر جه

استفاده در مدل بومي و به دنبال آن جه

پایه آن خواهد توانس

ازنظر کاربردی ضم ایجاد زمينه مناسب بیرای ورود سیایر کارشناسیان و

عالقهمندان بهمنظور ارا ه نظرات و طرحهای سازنده در قالب مقاالت ،پروژهها و تحقيقات علمیي،
ازلحاظ تئوریک نيز به غناء و توسعه ادبيات ای عرصه کمک شایاني را بنمایدا لذا ای پیژوهش بیا
اهداف و سؤالهای زیر تدوی و تقدیم به کليه عالقهمندان ای عرصه خواهد گردیدا
هدف اصلي ای پژوهش عبارت اس « :انتاام مدل برتر ساختار مدیری

بحران ناشي از حوادث

طبيعي ميباشد» و هدف فرعي آن «احصاء و ارزیابي ویژگيهای ساختاری مدیری

بحران ناشي از

حوادث طبيعي»
سؤال اصلي ای تحقيق عبارت اس

از« :مدل برتر ساختاری مدیری

طبيعي کدام اس ؟» و سؤال فرعي عبارت اس
بحران ناشي از حوادث چگونه اس ؟»

بحرانهای ناشي از حیوادث

از« :اولوی بنیدی معيارهیای سیاختاری میدیری
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مبانی نظری:

استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

پیشینهشناسی

تحقيقات ماتلفي پيرامون مدیری

بحران براثر حوادث طبيعي صورت گرفته اس ا ای تحقيقیات

اگرچه از حيث رو شناسي از وجاه
حوزه مدیری

قابل قبولي برخوردارنید ولیي هرییک از جنبیهای خیاص

بحران را موردبررسي و ارزیابي قرار دادهانید و کمتیر بیه جنبیه مقایسیهای سیاختار

مدیریتي آنها در دیگر کشورها پرداختهانید و هیي ییک در سیطح راهبیردی و باهیدف شناسیایي
ساختارهای مؤثر مدیری

بحران و ارجحي

بندی آنها انجامنشیده اسی ؛ لیذا ضیرورت اجیرای

تحقيق حاضر باانگيزه دس یابي به مدلي برتر ساختار مناسب) به قوت خود باقي اسی  ،لکی از
نتایج ای پژوهشها در چارچوم ادبيات پژوهش ،ترسيم نمونه مفهومي و تنظيم ابیزار جمی آوری
اطالعات به نحو مطلوم بهرهبرداری گردیده اس ا با توجه به گستردگي تعاریف و مفاهيم میرتب
با مدیری

بحران ،در ای باش به بيان مباحث نظری آن پرداخته خواهد شدا

مفهوم شناسی

با توجه به گستردگي تعاریف و مفاهيم مرتب با مدیری
بيان برخي مفاهيم مدیری

بحران ،در ای باش بهصورت اجمالي به

بحران پرداخته خواهد شد

بحران :هرگونه تغيير ناگهاني در اثر رخ دادن حوادث غيرمترقبه که باعث اختالل در شیرای عیادی
جامعه شود و نياز به اقدام ضروری داشته باشد ،بحران تلقّي ميشود .بحرانها ازلحاظ عامل وقوع،
به طبيعي و انسانساخ

و ازنظر وسع

تأثير و شدّت ،به محلي ،اسیتاني ،ملیي و فراملیي تقسیيم

ميشوند پورمحمد و همکاران )12 :1939،همچني بحران را ميتوان بهمنزله لحظههای سیا

و

مشکل ،مانند مواق خطرناک ،رنجآور ،پر مشقّ  ،آشفته و پرآشوم تلقّي کردا بحران را اخذ تصميم
برای رف مشکالت مربوط به لحظات مشق بار نيز تعرییف کیردهانید سیيگه 1و همکیاران:1333،
)291-201
مدیری

بحران :دانشي کاربردی اس

که طي آن با مشاهده نظاممند بحرانها و تجزیهوتحليل آنها،

ميتوان پيشگيریهای الزم را انجام داد و در صورت بیروز بحیران ،در خصیوص کیاهش اثیرات،
امدادرساني سری و بهبود و بازسازی اوضاع اقدام کرد همان)237:

Seege
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انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در
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بنابرای  ،مدیری
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بحران به مجموعه طرحها و رو های پيشرفته و خاصي گفته ميشود کیه بیرای

پيشگيری و مهار بحران برای افزایش تامآوری مورداستفاده قرار ميگيرند نودل)3 :1333،1
مراحل و چرخة مدیری

بحران :مدیری

بحران از سه مرحله اصیلي قبیل ،حیي و پی

از وقیوع

بحران تشکيل ميشود که برای هر یک از ای مراحل ،باید فعالي ها را دستهبنیدی و تنظیيم کیرد .
متناسب با مراحل سهگانه مذکور ،چرخهای برای فعالي های مدیری
اس

بحیران در نظیر گرفتیهشیده

.در ای چرخه ،فعالي های پيشگيری و آمادگي ،مربوط به زمان قبل از وقوع بحیران؛ مقابلیه،

مربوط به زمان وقوع و بازسازی ،مربوط به زمان پ
آسيبپذیری :استعداد پذیر

از وقوع بحران اس .

آسيب ناشي از هر حادثهای ،بهصورت فيزیکي یا روانیي بیرای ییک

سامانه ،فرد یا افراد جامعه را آسيبپذیری ميگویند تسینيمي  ،)97 :1937ایی شیرای میيتوانید
فيزیکي ،اجتماعي ،اقتصادی ،محيطي یا مربوط به فرایندهای مدیریتي باشید اردالن و تیيم :1931،
)0
ظرفي  :اصطالح مقابل آسيبپذیری اس

و عبارت اس

سازگاری با مااطرات افزایش ميدهدا ظرفي

از عوامل مثبتي که توانایي مردم را بیرای

ميتوانید رو هیا و امکانیات فيزیکیي ،سیازماني،

اجتماعي یا اقتصادی و همچني خصوصيات شاصي یا گروهي مهیارتیافتیه ،از قبيیل رهبیری و
مدیری

را تداعي کندا ظرفي

ميتواند بهعنوان قابلي

نيز توصيف شود همان)17:

ویژگي و شاخصهای مدیری

بحران در الگوهای ساختاری موفق

ویژگيها و شاخصها مدیری

بحران که ميتواند براثر باشي و کارآمدی مدیری

بحران میؤثر و

بيشازپيش از آن پشتيباني کند به شکل زیر جم بندی شده اس  :حسيني)19 :1932،

Nudell

1
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شکل :1ویژگيها و شاخصهای مدیری

بحران که ميتواند براثر باشي و کارآمدی مدیری

بحران

مؤثر و بيشازپيش از آن پشتيباني کندا

برای اینکه هر نظام مدیری

بحراني بتواند از عهده وظایفش بهخوبي برآمده و پيامدهای منفي بالیا

را کاهش دهد ،به یک الگیوی سیاختاری رسیمي نيیاز دارد؛ بنیابرای در ادامیه بیه بيیان الگوهیای
ساختاری کشورهای ژاپ  ،آمریکا ،ترکيه ،هندوستان ،روسيه ،چي و استراليا که ازنظر گسیتردگي و
نوع بالیای طبيعي ،مشابه کشورمان ميباشند ميپردازیم
ساختار مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در کشورهای هدف:

 )6ژاپن :ژاپ یکي از بالخيزتری کشورهای جهان در رابطه با وقوع بالیای طبيعیي اسی ا وقیوع
زلزلههای شدید و آتشفشان و طوفان از بالیای طبيعي شای در ای کشور محسوم ميشودا یکیي
از ویژگيهای مدیری

بالیا و اصو دال دولی

خصوصي و مردم اس ا دول

ژاپی برقیراری تعامیل نزدییک و هدفمنید بیا بایش

نقش هماهنی کننیده دارد ،مسیئولي هیای اصیلي بیرای اقیدامات

موردنياز بر عهده باش خصوصي ،نهادهای میدني و میردم اسی
باشها برنامهریزی و اقدام ميکندا دولی

و دولی

بیرای کمیک بیه ایی

در برنامیهرییزی و سياسی گیذاریهیای کیالن نقیش

هماهنگي امور را بر عهده ميگيرد صدر ممتاز)110 :1931 ،
در جدول  )1ساختار سلسله مراتبي مدیری

بالیا در ژاپ بهصورت خالصه بيان گردیده اس ا

انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP
جدول  :1ساختار سلسله مراتبي مدیری

ساختار سلسله مراتبي مدیری

بالیا در سطوح ماتلف در ژاپ

970

بالیا در ژاپ

هاللاحمیر جمهیوری اسیالمي

جمعي

ایران)911 :1932 ،

سطح ملي

ناس وزیر

که ناس وزیر مسئولي

شورای عمومي پيشگيری از بالیا

بالیا و هماهنگي کلي را عهدهدار اس

تهيه و اجرای طیرح پيشیگيری از
و شیورای عمیومي

تهيه و تسهيل اجرای طرحهیای

سازمانهای اداری تعيي شده

پيشگيری از بالیا مسئولي

سازمانهای اداری تعيي شده

پایهای برای پيشگيری از بالیا را بر عهده داردا

شورای پيشگيری از بالیای استان

در ای سطح استاندار مسئول تهيه و اجرای طرح پيشگيری

شورای پيشگيری از بالیای استان

از بالیا و انجام هماهنگيهای الزم بیوده و تهيیه و تسیهيل

سازمانهای اداری محلي تعيي شده

اجرای طرح محلي برای پيشگيری از بالیا بر عهده شیورای
پيشگيری از بالیا و انجام هماهنگيهای الزمه بیوده و تهيیه

سطح

تسهيل اجرای طرح محلي برای پيشگيری از بالیا بر عهیده

استاني
شرک های دولتي تعيي شده محلي

شورای پيشگيری از بالیای اسیتان میيباشید سیازمانهیای
اداری محلییي و همچنییي شییرک هییای دولتییي محلییي
تعيییي شییده طبییق دسییتور مقامییات مییذکور انجییاموظيفییه
مينمایندا
تهيه و اجرای طرح پيشگيری از بالیای شیهر و روسیتا بیر

شهرداران

سطح
شهرداریها

عهده شهرداران میذکور و ایجیاد بسیتر الزم بیرای اجیرای
شورای پيشگيری از بالیای شهرداری

طرحهای محل پيشگيری از بالیا بر عهده شورای پيشگيری
از بالیای شهرداری اس ا

سطح شهروندان

 )2اياالتمتحده آمريکا :مدل ایاالتمتحده آمریکا تشکيل آژان
بوده اس ا آژان

مدیری

بحران فدرال با مأموری

هدای

مدیری

بحران فیدرال )fema

شهروندان آمریکیایي بیرای آمیادگي،

پيشگيری ،واکنش و بازسازی از بالیا با نگاه آمادگي ملي) ،درگذشته آژانسي مستقل بود اما در ماه
مارس  2779بهعنوان باشي از اداره جدید امني

ملي قرار گرف ا وظيفهی ای آژان

پاسخگویي،

برنامهریزی ،بازسازی و پيشگيری از بالیا ميباشدا کیه در جیدول زییر ویژگیيهیای اسیتراتژیک
آژان

مدیری

بحران آورده شده اس

همان)
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جدول :2ویژگيهای کلي برنامه استراتژیک آژان مدیری بحران در آمریکا )fema
چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931
استراتژیک  -سال
مدیری بحران
ویژگيهای کلي برنامه استراتژیک آژان
بحران را با رویکردی جام برای تمامي خطیرات و

رویکرد
مأموری
ارز های داخلیي ایی
آژان

اهداف

توسعهی سيستمي جام برای مدیری
ایجاد آمادگي ملي در قالب فدرالي
هدای آمریکا درزمينهٔ آمادگي ،پيشگيری ،پاسخگویي و بازسازی بالیا
راستي -نوآوری -جوام گویي-احترام -اعتماد -تمرکیز بیر مشیتری-نظیارت همگیاني-
مشارک  -تنوع -دل سوزی
-1کیییییییاهش صیییییییدمات جیییییییاني و خسیییییییارات میییییییالي شیییییییهروندان
-2بیییه حیییداقل رسیییانيدن تلفیییات ،رنیییجهیییا و شکسیییتگيهیییای ناشیییي از بالییییا
-9آمادگي ملي برای شناسایي احتمال هجوم تروریسم
 -2خییدم رسییاني ملییي درزمينییهٔ اطالعییات و کارشناسییي امییور مییدیری بحییران
-1ایجییییاد انگيییییز و رقابیییی در محییییي هییییای کییییاری ميییییان کارکنییییان
-1طراحي  femaبهعنوان یکي از تشکيالت جهاني

 )9ترکيه :ساختار مدیری

بحران ترکيه بهصورت زیر پایهگذاری شده اس

همان)

برنامهریزی :سياس گذاری متمرکز و اجرای غيرمتمرکز و تفویض اختيار به استانها
سازماندهي :تشکيل نظام مدیری

بالیا در ترکيه بیا همیاهنگي سیازمانهیای دولتیي بیرای تنظیيم

سياس های مربوط به مراحل قبل ،حي و بعد از بالیا
هماهنگي:
 در حي وقوع یک بال ،مرکز مدیری

بالیای ناس وزیری  PMCMCموظیف بیه میدیری

و

هماهنگي فعالي های مربوطه ميباشدا

 شورای امني

ملي در کنیار نقیش خیود در میدیری

هماهن سازی و مشیارک

بحیرانهیا در فیاز پاسیاگویي بیه مسیئله

نهادهیای نظیامي و غيرنظیامي در مراحیل پیيش از وقیوع بالییا نيیز

ميپردازدا
کنترل :معاوني وزارتاانه های ذیرب به ریاس

جانشي ناس وزیر عهدهدار مسئولي های زییر

اس :
 )1ارا ه پيشنهاد به کميته هماهنگي بهمنظور تصویب دستورالعملهای اورژان

برای بالیاا

 )2تصدی امر کنترل عمليات و بیازنگری برنامیههیا و تصیميمات مصیوم و ارا یه نظیرات
اصالحي و پيشنهادهای اصالحيا
 )9تال

در راستای جلب و جذم اعتبارات و مناب موردنياز از طریق سازمانهیای وابسیته

به دول ا

انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP

 )2همکاری و تعامل با دبيرخانه مدیری
 )1تال

973

بالیا مستقر در ناس وزیریا

در راستای همسو ي فعالي های باشهای ماتلف درگير با مدیری

 )4هندوستان :تأسي

یک سازمان ملي مدیری

بالیاا

بحران سطح ملیي )1و تشیکيل سیروی

حالی

فوقالعاده ایالتي سطح دول  )2و همچني تشکيل گیروههیای مقابلیه بیا فجیای ناحيیهای سیطح
ناحيهای )9همان)
که ضم آمادگي الزم برای مقابله با طيف گستردهای از حوادث و بحرانهایي کیه امکیان ظهیور و
بروز دارند ،با ایجاد طرح و مفهوم کلي عمليات در زمان مقابله بیا بحیران امکیان اسیتفاده از تمیام
ظرفي های خود را به گونه فراهم آورده اس

تا ضم مدیری

بحران بهصورت متمرکز اقیدامات

اجرایي بهصورت غيرمتمرکز و در قالب یک برنامه هدفمند مهيا شوندا
بحران

 )5روسيه :تشکيل وزارت دفاع غيرنظامي و مدیری

روسيه2

وظایفي که بر عهده ای وزارتاانه قرار دارند عبارتاند از:
 – 1تهيه لوایح مربوط به حفاظ

شهروندان ،پيشگيری و مقابله با انواع بحرانها حتي حوادث هستهای

 – 2برنامهریزی برای ایجاد و توسعه سامانه یکپارچه مدیری

 – 9کنتییرل بییر اقییدامات ملییي حفاظ ی

بحران جه

اقدامات پيشگيرانه و مقابله

شییهروندان و خییدمات جسییتجو و نجییات در انییواع بحییرانهییا

 – 2اجرای فعالي های پيشگيری و مقابله در بحرانها
 – 1کنترل بر کليه اقدامات امدادی در کليه تهدیدات ملي
 – 1نظارت بر مدیری
 – 0سازماندهي آموز

مناب مالي در حوزه بحران
و آمادگي برای مردم

 )1چي  :تشکيل نظام مدیری

بالیا بهصورت مدیری

واحد و متمرکزاکه در ای نظام نقش اصلي

درزمينهٔ نهادینه کردن و سازماندهي فرآیندهای اجرایي سياس هیای مربوطیه ،قیواني  ،اصیول و
برنامیههیا بییر عهیده دولی

اسی ا سییایر سیطوح ماتلیف دولتییي کیه درزمينییهٔ میدیری

مسئولي هایي را بر عهدهدارند ميبایس
مسئولي

مسئولي ها و وظایف محوله را در نواحي تحی

بالیییا
اداره و

خود به اجرا نمایندا تصميمگيری در مورد تاصيص بودجه و چگونگي اعطای کمک بیه
1

National Level
State Level
3
District Level
4
EMERCOM
2
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مناطق آسيبدیده یا در معرض خطر برحسب تعدد و شدت بالیا در هیر اسیتان بیر عهیده دولی
استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

اس ا تقسيمبندی سطوح سازماني در ساختار مدیری

بالیا در چي بیهصیورت سیطوح مرکیزی،

استاني ،محلي و محلهای اس ا
ساختار مدیری

بالییا در چیي  :از بیي رفیت فقیر ،توسیعه علیوم ،ارتقیای سیطح تحصیيالت و

بهکارگيری تکنولوژیهای پيشرفتها
درواق ميتوان سيستم مدیری
دول  ،اعمال مدیری

بالیا در چي را در یک عبارت خالصه کرد« :رهبری واحد توسی

در سطوح ماتلف از طریق سازمانها و وزارتاانههیایي بیا مسیئولي هیای

جداگانه و منحصربهفرد عليرغم وجود تشکيالت متعدد) و تفویض اختيارات به دول های محلیي
برای مقابله با بالیاا»
 )0استراليا :تشکيل سازمان مدیری

بحران استراليا  )EMAبهعنوان مرج اصیلي و اسیتراتژیک

تصميمگيری و اقدام در وقوع بحرانهای استراليا و عهده دار کاهش اثرات ناشي از بالیای طبيعي و
غيرطبيعيا
اهم حوزه فعالي های ای سازمان در مقابله با بحرانها در حوزه بالیای طبيعي به شرح زیر اس :
خشکسالي ،موج هوای گرم ،آتشسوزیهای گسترده ،طوفانها و گردبادها ،زلزله ،رانیش زمیي و
آتشفشان ،بيمیاری هیای واگيیردار ،جیانوران میوذی ،آفی هیای ناشیي از حشیرات ،حيوانیات و
بيماریهای حيواني ،سياهزخم ،بيماریهای محصوالت غذایيا
در حال حاضر  EMAبه عنوان ییک سیازمان مقابلیه بیا بحیران در سیطح ملیي جهی
بحران های طبيعي و غيرطبيعي در استراليا و جنیوم غربیي اقيیانوس آرام بیه فعاليی

مقابلیه بیا
خیود ادامیه

ميدهد و بهطور کامل وظایف کمک به ایاالت ماتلف در زمينههایي از قبيل پشیتيباني ،همیاهنگي،
آموز  ،تأمي مناب اضافي موردنياز ،مقابله با خطر تروریسیم ،تغييیرات آموهیوا و بيمیاریهیای
همهگير و واگيردار را بر عهده داردا
ساختار  :EMAساختار  EMAدارای چهار باش اساسي زیر اس :
 )1باش مربوط به هماهنگيهای امنيتي
 )2باش مربوط به هماهنگيهای بحران
 )9باش مربوط به پشتيبانيهای موردنياز در زمان بحران

انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP

911

 )2باش مربوط به بازیابي فاجعه 1در حوادث طبيعي

که بهطور اختصار ميتوان مباحث بيانشده در بحث ساختاری مدیری

بحران در کشورهای پيشرو

در زمينة مقابله با حوادث طبيعي را در  0مدل به شرح زیر بيان نمودا
 )1مرکزی ،استاني ،شهری و محلهای چي )
 )2متمرکز استراليا)
 )9متمرکز غيرمتمرکز ترکيه)
 )2فدرالي ،ایالتي ،محلهای ،قبيلهای غيرمتمرکز آمریکا)
 )1مرکزی ،استاني ،ناحيهای نيمهمتمرکز هند)
 )1مرکزی ،استاني ،شهری غيرمتمرکز ژاپ )
 )0مرکزی ،استاني ،ناحيهای غيرمتمرکز روسيه)

مدل مفهومی :مدل مفهومي برای انتاام مدل برتر مدیری

بحران در برابر حوادث طبيعي

بامطالعه تطبيقي کشورهای پيشرو در ای زمينها
معیارهای مدیریت بحران

مدلهای ساختاری مدیریت بحران

اثربخشی
مدیریت بحران و انتخاب مدل برتر

شکل :2مدل مفهومي منب نویسندگان)

Disaster Recovery

1
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روششناسی
در ای پژوهش از رو

استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

آمياته بهره گرفتهشده اس

و ازنظر هدف ،تحقيق حاضر کیاربردی بیوده

و جامعه آماری در ای پیژوهش شیامل خبرگیان و صیاحبنظیران حیوزههیای ماتلیف سياسیي،
فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی ،دفاعي و امنيتي ميباشد که حدود  177نفر تامي زده میيشیود کیه
با رو

نمونهگيری هدفمند  97نفر از خبرگان و صیاحبنظیران ،بیرای انجیام مقایسیات زوجیي

انتاام شدندا ابزار اصلي گردآوری اطالعات در ای پژوهش ،مطالعیات کتاباانیهای و اینترنتیي و
پرسشنامه ميباشدا
با توجه به ای که هدف تحقيق ،ارزیابي مدلهای مدیری

بحران ناشیي از حیوادث طبيعیي اسی ،

یافتههای پرسشنامه با اسیتفاده از تکنيیک  AHPتجزییهوتحليیل سلسیله مراتبیي) کیه ییک رو
تصميمگيری گروهي در محي هیای پيچيیده میيباشد کارباسیي آن ،)22 :2770،1میورد ارزییابي و
پرداز

قرار گرف ا از اوایل دهه  37آنچه اندیشمندان علم مدیری

به آن توجه نمودنید ،در نظیر

گرفت بيش از یک معيار برای هر مسئله و نيز مؤثر دانست معيارهای کيفي در کنار معيارهای کمي
در تصميمگيریها بود ساعتي)211 :2772،2ا ازای رو محققي به نام تومای ال سیاعتي9در دهیه 37
بهمنظور سيستماتيک نمودن تصميم سازی در شرایطي که تلفيقي از معيارهای کمي و کيفي میدنظر
اس

و مدیران عالقهمندند نظرات و تجربيات شاصي خود را در تصميمگيریهیا اعمیال نماینید،

فرایند تحليل سلسله مراتبي را بهعنیوان یکیي از شیاخههیای تصیميمگيیری چنید شاخصیه ابیداع
نمود تقوایي)29-12 :1931،ا اسیاس ایی رو
اس

تشیکيل سیاختار سلسیله مراتبیي تصیميمگيیری

همان)اهر مسئله تصميمگيری را ميتوان در قالب یک درخ

طراحي کیردا سیطح اول ایی

درخ  ،هدف تصميمگيرنده را نشان ميدهد و اولوی گذاری گزینههای رقيب برای دسترسیي بیه
ای هدف اس ا سطح یا سطوح مياني نشاندهنده مالکها و معيارهای موردنظر برنامهرییزان بیرای
دسترسي به هدف در سطح یک اس

و سطح آخر آن گزینههیای در دسیترس بیرای دسیتيابي بیه

هدف را نشان ميدهد اسدپور)39 :1903،ا
)1تهيه ساختار سلسله مراتبي

1

Carbasioun
Saaty
3
T.Lsaaty
2
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در ای تحقيق سطوح ساختار درخ
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سلسله مراتبي تصميم به شکل زیر اس :

سطح اول شامل هدف اصلي ،اولوی بندی و انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشیي از حیوادث

طبيعي اس ا سطح دوم دربرگيرندهی معيارهای اساسي تأثيرگیذار روی میدیری

بحیران ناشیي از

حوادث طبيعيا سطح آخر نيز شامل گزینههای مهم حاصل از دستهبندی مؤلفهها اس ا
)2تشکيل جدول مقایسه زوجي
جدولهای مقایسهای با توجه به ساختار سلسله مراتبي فیوق تهيیه میيشیوند ،مقایسیه زوجیي بیا
استفاده از مقياسي که از ترجيح یکسان تا بياندازه مرج طراحيشیده اسی

انجیام میيگيیرداایی

مقياس در جدول زیر نشان داده شده اس ا
جدول :9مقياس مقایسه زوجي

ارجحي

1
9

یکسان

کمي ارجحي
ارجحي

1

ارجحي

0
3

قوی

هر دو گزینه اثر یکساني بر هدف دارند
ارجحي

یکي از گزینهها بر دیگری گزینه مورد مقایسه) اندک اس ا

ارجحي

یکي از گزینهها بر دیگری گزینه مورد مقایسه) قوی اس ا

بسيار قوی ارجحي

یکي از گزینهها بر دیگری گزینه مورد مقایسه)بسيار قوی اس اا

ارجحي

یکي از گزینهها بر دیگری گزینه مورد مقایسه) در حداکثر مقدار

بياندازه مرجح

ممک قرار دارد

 2،2،1،3امتيازات مياني نشاندهنده حال های مياني هر یک از حاالت مقایسهای فوق اس ا

 -9محاسبه ميانگي عددی
پ

از جوام دادن به سؤاالت پرسشنامه  ،با نظرات متفاوتي بیرای هیر ییک از گزینیههیا روبیرو

خواهيم بود که برای رف ای مشکل باید جداول مقایسهای باهم ترکيب شوندا
 -2محاسبه وزن نسبي معيارها و گزینهها
پ

از تهيه درخ

سلسله مراتبي و محاسبه ميانگي هندسي ،بیه منظیور اولویی بنیدی  ،عمليیات

ریاضي در محي نرمافزاری  Expert Choiceدنبال شدا در ابتدا معيارها با توجه به هیدف میورد
مقایسه زوجي قرار گرفته و وزن نسبي هر معيار با توجه به هدف بیرآورد گردیید ،در مرحلیه بعید
گزینهها با توجه به معيارها مورد مقایسه زوجي و وزن نسبي هر گزینه محاسبه گردیدا
 -1تلفيق

فصلنامه مطالعات دفاعي
فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

912

1931
سالسال
استراتژیک،
دفاعيفاعي
مطالعات د
فصلنامه
زمستان1931
،07زمستان
پانزدهم،شماره،11
چهاردهم ،شماره
استراتژیک -
مطالعات
فصلنامه

بعد از مقایسه زوجي و محاسبه وزنهای نسبي گزینهها و معيارها ،الزم اسی
استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

تیا وزن نهیایي هیر

گزینه محاسبه شودا بدی منظور از عمل تلفيق استفاده مينمایيم ،بیدی طرییق پاسیخهیای نهیایي
مسئله را مشاهده خواهيم کردا
بهمنظور اعتبار سنجي مطالعه از آزمون آلفا کرونباخ برای پرسشنامه استفادهشده اس ا
تعاريف عملياتی متغيرها بهصورت زيرمی باشد:
 حوادث طبيعی:هر اتفاق طبيعي غيرمترقبه و در موارد ناگهیاني کیه موجبیات تفیعيف و نیابودی توانمنیدیهیای
اقتصادی ،اجتماعي و فيزیکي مانند خسارات جاني و مالي ،تارییب تأسيسیات زییر بنیا ي ،منیاب
اقتصادی و زمينههای اشتغال جامعه را فراهم آورد بهعنوان حوادث طبيعي تعریف میيشیود کیه از
مصادیق بارز آن ميتوان زلزله ،سيل ،خشکسالي ،پيشروی آم دریا ،آتشفشان ،لغیز

الییههیای

زمي  ،رانش ،طوفان و آفات طبيعي را نام بردا
تعریف بحران1
بحران :یعني بهم خوردن روند عادی و طبيعي زندگي انسان؛ یعني ایجیاد بیينظمیي و اخیتالل در
زندگي و باعث بهم خوردن توازن و تناسب بي نيازهیا و منیاب اسی  .در شیرای بحیران تیوازن
موجود از بي ميرود.
مدیری

بحران:

مدیری

بحران به مجموعهای از مهارتها یا فرایندهای تحقيقي گفته ميشود که در هنگیام وقیوع

مااطرات غيرمتعارف یا وضعي

مشکل بیا در نظیر گیرفت معيارهیای همچیون عوامیل فيزیکیي

امکانات عمومي ،تسهيل ارتباطات و حملونقل ،تسهيالت تاليه) ،مدیری

منیاب

آم ،غیذا وااا)

دانش و مهارت انساني ،کاهش فقر و بهبود اقتصادی و سرمایهگذاری در کنار معيارهیای اجتمیاعي
فرهن

و هنجارها) به کار گرفته ميشود تا تعادل به سيستم بازگردد

تجزیهو تحلیل و یافتههای تحقیق:
 شاخصهای مدیری

بحران که بر مبنای افزایش تامآوری و بیا نظیر کارشناسیان زمينیه

تصميمگيریهای مربوط و مطالب گفتیهشیده تعيیي شیده  ،شیامل بسیتر انسیاني ،بسیتر

Crisis

1

انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP
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اجتماعي ،بستر اقتصادی ،بستر فيزیکي ،بستر طبيعي ميباشدا
 مؤلفهها گزینهها) :مدلهای ساختاری با در نظر گرفت مطالیب گفتیهشیده در زییر بيیان
گردیدهاند
 )1مرکزی ،استاني ،شهری و محلهای چي )
 )2متمرکز استراليا)
 )9متمرکز غيرمتمرکز ترکيه)
 )2فدرالي ،ایالتي ،محلهای ،قبيلهای غيرمتمرکز آمریکا)
 )1مرکزی ،استاني ،ناحيهای نيمهمتمرکز هند)
 )1مرکزی ،استاني ،شهری غيرمتمرکز ژاپ )
 )0مرکزی ،استاني ،ناحيهای غيرمتمرکز روسيه)
تصميمگيری (نتايج )AHP
در ای مرحله با استفاده از اوزان بهدس آمده از پرسشنامههیا و بیا اسیتفاده از نیرمافیزار Expert
 Choiceماتری
را به دس

مقایسهای زوجي گزینیههیا

مقایسات زوجي را برای معيارها و همچني ماتری

ميآوریما
جدول  :9مقایسه دودویي معيارها منب  :نویسندگان)
طبيعي

فيزیکي

اقتصادی

اجتماعي

922ا

0

0

1112

1

211ا

0171

9172

1131

223ا

9130

1

121ا

9

انساني
انساني
اجتماعي
اقتصادی
فيزیکي
طبيعي

721ا

Inconsistency=0. 86

فصلنامه مطالعات دفاعي
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جدول  :2مقایسه دودویي گزینهها با معيار اجتماعي منب  :نویسندگان)
استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931
معيار اجتماعي
ژاپ
 Weightsاستراليا ترکيه آمریکا هند روسيه چي

921ا

217

917

117

117

1172

203ا

117

2133

9133

213

1179

112ا

117

117

917

917

733ا

917

217

917

713ا

917

917

712ا

217

117

ژاپ
چي
روسيه
هند
آمریکا
ترکيه
استراليا

791ا

Inconsistency=0. 13
جدول  :1مقایسه دودویي گزینهها با معيار اقتصادی منب  :نویسندگان)

Weights

چي

هند

آمریکا

200ا

217

217

117

9172

201ا

0171

117

1131

211

101ا

217

117

211

2171

731ا

917

2172

739ا

917

117

732ا

917

ژاپ

ترکيه

استراليا

9179

117

117

روسيه

معيار اقتصادی
روسيه
استراليا
ترکيه
ژاپ

117

آمریکا
هند
چي

720ا

Inconsistency=0. 32
جدول :1مقایسه دودویي گزینهها با معيار انساني منب  :نویسندگان)
روسيه

Weights

استراليا

ترکيه

993ا

117

017

117

911ا

117

1131

0171

121ا

9177

217

9133

733ا

2133

9191

2133

702ا

117

117

7911723ا

917

هند

آمریکا

217

017

211

2132

2133

چي
117

ژاپ

معيار انساني
ژاپ
چي
آمریکا
هند
روسيه
ترکيه

Inconsistency=0. 14

استراليا

انتاام مدل برتر مدیری
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جدول  :0مقایسه دودویي گزینهها با معيار طبيعي منب  :نویسندگان)
Weights

استراليا

ترکيه

هند

روسيه

آمریکا

ژاپ

931ا

017

1171

1112

1133

1113

2133

211ا

017

017

217

117

917

193ا

2171

117

2179

9172

730ا

017

117

917

710ااا

217

917

799ا

217

چي

معيار طبيعي
چي
ژاپ
آمریکا
روسيه
هند
ترکيه

721ا

استراليا

Inconsistency=0. 11
جدول :3مقایسه دودویي گزینهها با معيار فيزیکي منب  :نویسندگان)

Weights
909ا

استراليا

ترکيه

هند

آمریکا

چي

ژاپ

217

217

917

117

117

9133

222ا

017

217

017

117

217

113ا

017

1173

2171

9170

731ا

217

917

1171

711ا

917

217

722ا

217

روسيه

معيار فيزیکي
روسيه
ژاپ
چي
آمریکا
هند
ترکيه
استراليا

797ا

Inconsistency=0. 15
وزن نهایي
جدول  :3وزن نهایي ساختار کشورهای هدف
امتيازات حاصل ازنظر کارشناسان و تجزیهوتحليل با نرمافزار
استراليا

چي

ترکيه

آمریکا

هند

روسيه

ژاپ

172ا

7279ا

737ا

731ا

732ا

137ا

223ا

امتياز نهایي

فصلنامه مطالعات دفاعي
فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف-نتیجهگیری:

استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

در ای تحقيق مدل هیای میدیری
گزینههای مورد اهمي

بحیران ناشیي از حیوادث طبيعیي موردمطالعیه قیرار گرفی

را بر اساس رو

 AHPمحاسیبه شیدا رو

و

 AHPبیهعنیوان ییک رو

کارآمد ،کمهزینه شناخته شده و در انتاام بهتری گزینه بسيار دقيق اسی

و بیهعنیوان ییک ابیزار

قدرتمند ميتواند به شما بهتری گزینه در حداقل زمان و هزینه را بدهدا واضح اس

کیه دادههیای

دقيقتر ،نتایج دقيقتری را برميگرداندا معيار و ویژگي بالقوه انساني یعني ایجاد بستری مناسیب در
راستای افزایش آموز  ،مهارت ،دانش و اطالعات کليه افراد جامعه بیهعنیوان مهیمتیری معيیار و
معيارهای اجتماعي تسهيل در همکاری و همیاهنگي ،تسیهيل در دسترسیي بیه منیاب ) ،اقتصیادی
ایجاد بستری در راستای کاهش فقر و بهبود بهداش ) ،فيزیکي ایجاد بستری مناسب در راسیتای
تسهيل ارتباطات و حملونقل ،تسهيل تاليه و امکانات عمومي) ،طبيعي ایجاد بستری در راسیتای
حفاظ

از محي زیس

و جلوگيری از بروز حوادث طبيعي) به ترتيب بهعنیوان دیگیر معيارهیا و

شاخصها ،بر اساس تجزیهوتحليل حاصل گردید همچني نتایج حاصل از مطالعات تطبيقیي نشیان
مي دهد که مدل ساختاری کشور ژاپ با توجه به معيارهای بيانشده و موردنظر بيشیتری امتيیاز را
در مقایسه با دیگر کشورهای هدف به دس

آورد یعني مدل برتر ما در ای مطالعیه میدل سیاختار

مدیریتي کشور ژاپ ميباشد
در ای تحقيق مشاهده شد که کشیور ژاپی در راسیتای سیاختار میدیریتي از نیوع برنامیهرییزی و
ساختاری مرکزی  -استاني ،ناحيهای بهره گرفته و مدل برنامهریزی مدیری

بالیا در ای کشیور بیر

مبنای برقراری تعامل نزدیک و هدفمند با باش خصوصي و میردم اسیتوار اسی

و دولی

نقیش

هماهن کننده دارد و مسئولي های اصلي بر ای اقیدامات موردنيیاز بیر عهیده بایش خصوصیي،
نهادهای مدني و مردم اس

و دول

برای کمک به ای باشها برنامهریزی و اقدام ميکند.

ب-پیشنهاد

نتایج حاصل از مطالعات تطبيقي ،مؤلفههیای ماتلیف را در خصیوص میدلهیای سیاختاری را
بهمنظور بهبود ساختار مدیری

بحران کشورمان مورد تأکيد قرار داده اس

توجه به راهکارهیای

مورد تأکيد و همچني اقدامات صورت گرفته در کشورهای منتاب ،لزوم توجه ویژه به سیاختار

انتاام مدل برتر مدیری

بحران ناشي از حوادث طبيعي در

کشورهای هدف بر اساس مدل تصميمگيری چند معياره AHP
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مدیریتي را بهمنظور معرفي رویکردهای اجتماعمحور و جلب مشیارک هیای مردمیي را در ایی
زمينه نمایان ميکند.
بنابرای با توجه به انتاام مدل ساختاری کشور ژاپ پيشنهاد ميگردد با تغيير و اعمال مدیری های علمي
در سطح کشور ،به ساختاری برتر جه

جلب مشارک های مردمي توجه شودا درنهای

شيوه های موفق منجر شده به افزایش مطلوبي

پيشنهاد ميگیردد

ساختار مدیریتي در سطح کشور ژاپ  ،در قالب برنامیههیا و

سياس گذاریهای مناسب برای مردم و مسئولي کشور انعکاس یابد

فصلنامه مطالعات دفاعي
فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931
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فهرست منابع:
الف -منابع فارسی

 -اردالن ،علي و شمسي تيم

استراتژیک  -سال چهاردهم ،شماره  ،11زمستان 1931

)1931؛ تهران ،سازمان غيردولتي همياران غذاا

 اسدپور ،ح و غا ر ،پيکیانيا «)1903تصميمگيری گروهی در محيطهای پيچيده با استتفاده از تکنيتك »AHPمجموعه مقاالت سومي کنفران

اقتصاد کشاورزی ایرانا

 پورمحمد ،بهزاد و محمدرضا هوشمند مرو دستي )1939؛ «بحران زمينلرزه و مديريت آن» ،شماره 13ا تسنيمي ،عباسعلي )1937؛ «تأملی بر ضرورت مديريت بحران و مديريت کاهش خطرپذيری زلزلته»،شماره 1ا
 -تقوایي ،ما سا را غفیاریا « )1931اولويتبندی بحران در سکونتگاههتای روستتايی بتا رو

AHP

(مطالعه موردی دهستان بازيافت)» ،مجله پژوهشي علوم انساني ،دانشگاه اصفهان ،شماره  ،1جلد بيستما
 حسيني ،راحلیه )1932؛« تدوين معيارهای توسعه فضاهای زيرسطحی از منظر شاخصهای متديريتبحران شهری»،فصلنامه علمی پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و شهرسازی ،شتماره  /95ستال
دوازدهم
 صدر ممتاز ،ناصر « )1931-30طراحی الگوی مديريت باليا برای ايتران» ،رسیاله دکتیرا ،دانشیگاه آزاداسالمي واحد علوم و تحقيقات.
 -مجل

شورای اسالمي « ،)1932اساسنامه جمعيت هاللاحمر جمهوری اسالمی ايران» ،تهران
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