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  1393، اول، شماره بیست و یکمجلد 
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  هاي طبیعی استان گلستان طراحی الگوي راهبردي مدیریت بحران
  

  3اول حسین کریمی* و 2، سیدمجید جدي1غالمحسین نیکوکار

  ،)ع( امام حسین استادیار دانشگاه جامع2، )ع(دانشیار دانشگاه جامع امام حسین 1
  )ع(ها دانشگاه جامع امام حسین  دکتري مدیریت سیستم3

  22/1/93:  ؛ تاریخ پذیرش24/10/91: دریافتتاریخ 
  1چکیده

 گذشته و حال بشر محسوب يها  چالشنیتر  جوامع و کشورها از مهمنی بحران در بتیریموضوع مد
 يها در مرحله مقابله تالشویژه  به یتیری توان مد باال بردنيبرامختلف  و جوامع هاتاکنون در کشور. شود یم

 و مطالعه یبا بررسپژوهش  نیا .هستندفراوانی  نقاط قوت و ضعف ي داراکه صورت گرفته است ياریبس
 يسوز  و آتشلیسمانند  یعی طبيها بحرانویژه  به خاص استان گلستان طی موجود و شرايها  مدل،ها هینظر
 و از نظر ياز نظر هدف کاربرداین پژوهش . دنبال دارند را بهه و مشکل در استان لأ مسنیتر شیکه بپردازد  می

 قی از طري، نظری استخراج شده مبانيارهای و معپژوهش ي الگوگر،یاز طرف د.  استیلی تحل- یفیروش توص
  پژوهشدهدست آم به يجامعه آمار. ستا   قرار گرفتهیی نهادیی و تأینفر خبرگان مورد بررس 15 ی بیننظرسنج

 تابعه يها  استان گلستان و شهرستانتیری سازمان مدی هماهنگي شورايکارشناسان و اعضا ،رانینفر از مد 300
 يافزار مورد استفاده برا نرم.  استدهی گردنیینفر تع 81 ه محاسبه شدياساس آن تعداد نمونه آمارباشد که بر یم

 تیری مديالگو. باشد ی مدمنی و آزمون فررهیمتغ چندونی رگرسگیريکار با به SPSSها   دادهلی و تحلهیتجز
 د،ی تهديها با مؤلفه( 326/0ي و ضریب آلفاي ریگ می تصمطی استان گلستان شامل ابعاد شرایعی طبيها بحران

 خط فرمان، ،ی وحدت فرماندهيها با مؤلفه( 305/0ي  آلفابیضری و اصول هماهنگ) يریگ  غافل،یفشار زمان
 منابع شناخت منابع و امکانات، نوع يها با مؤلفه (292/0 و ضریب آلفاي  منابع و امکاناتجیبس)  نظارتطهیح

 هشداردهنده و يها ستمیس و)  منابع و امکاناتعی سری دسترستی منابع و امکانات، قابلتیو امکانات، ظرف
 یرسان  و اطالعیعموم یرسان  اطالعات، اطالعيآور  جمعيها با مؤلفه ( 288/0ی با ضریب آلفاي رسان اطالع
  .قرار گرفتأیید مورد ت) یسازمان درون

  

  و، استان گلستانالگ  راهبرد،،یعی بحران، حوادث طبتیری مد،یطراح :يدی کلهاي هواژ

                                                
 h.karimiaval@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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  مقدمه
براساس . باشد هاي بشر در طول تاریخ می ترین نگرانی گسترده ترین و بالیاي طبیعی را یکی از مهم

 میلیون نفر در اثر 3 سال گذشته بیش از 20هاي جهانی طی   سازمانهاي منتشر شده از سويبرآورد
ها   قاره آسیا نسبت به سایر قارهدر این میان .اند جان خود را از دست دادهبالیاي طبیعی در جهان 

و است  بالیاي طبیعی در این قاره اتفاق افتاده  درصد50حدود . ترین بالیا را تجربه کرده است بیش
 ده و ایران جز.پیوندد  طوفان بزرگ در این قاره به وقوع می18  زلزله عمده و8 هر سال طور متوسط به

نجام شده در مورد بروز هاي ا اساس بررسی و برباشد میسازمان ملل  آمارکشور بالخیز جهان در 
ه بچین مقام چهارم را در قاره آسیا  بنگالدش،  ایران پس از کشورهاي هند،،مترقبه طبیعیحوادث غیر

  .خود اختصاص داده است
 قابل هاي تد حوادث مختلفی بوده است که خسار شاه،عنوان بخشی از کشور بهاستان گلستان 

اشاره نمود که  1380سیل در سال توان به  میدر بررسی این حوادث . به وقوع پیوسته استتأمل در آن 
 که آیا شود مطرح میال ؤ این س بنابراین. نفر کشته، زخمی و مفقود بوده است532تلفات انسانی آن 

پیش  هاي تخسارسیستم مدیریت بحران به بهترین نحو ممکن این حوادث را مدیریت کرده است و 
 قابل رصد در يکمبودها ومسایل، مشکالت قبول در نظر گرفت؟ در پاسخ به  توان قابل  را میآمده

رد و حل مشکالت موجود شود که در صورت اصالح برخی از موا مدیریت این حوادث مشخص می
  .صورت گیردبهتر از گذشته  ،مدیریتحوادث احتمالی آتی  درتوان انتظار داشت که  می

ترین دالیل افزایش  نشینی و تمرکز شدید منابع در نتیجه روند صنعتی شدن از مهمگسترش شهر
 همین  و بهشود هاي آتی محسوب می هاي اخیر و سال پذیري و وقوع حوادث در سال سطح آسیب

 میالدي 2007تنها در سال . شود  میها نامیده چنین قرن بیست و یکم قرن بحران دالیل قرن بیستم و هم
تأثیر   میلیون نفر تحت211 نفر کشته و 16847 در سطوح مختلف گزارش شده است که 1 حادثه414

که  ضمن آن. وده است میلیارد دالر خسارت ناشی از این حوادث ب9/74و بالغ بر اند  گرفتهآنان قرار 
  .)1387جدي، (باشد  ترین حوادث مربوط به قاره آسیا می بیش

، استان ف سازمان امداد و نجات هالل احمر و مطالعات انجام گرفته از طرها براساس پژوهش
 ولی. معرفی شده است 1380و  1379 هاي خیز کشور در سال عنوان چهارمین استان حادثه گلستان به

هاي متعدد  هاي جنگل و زلزله سوزي چنین آتش  و هم1380-84هاي  هاي ویرانگر سال دلیل سیالب به
  .باشد میمقام اول در سطح کشور هاي داراي  و استانخیزي جز این استان از نظر حادثه

                                                
1- Disaster 
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هاي موجود را که تاکنون اندیشمندان مدیریت بحران به آن  ، الگوها و مدلها نظریه پژوهش این
شده از سوى برداشت  و الگوهاى  انجام شده نوع اقدامات. دادخواهد د بررسی قراراند مور دست یافته

گردد،  یم  براین موضوع به نوع نگرش آنان به ناخوشایندوضعیت این منظور مقابله با   بحران بهرانمدی
 اتی در ادبيری س. بود خواهدمتفاوتاساس نوع نگرش است که رویکرد مدیریت بحران زیرا بر

  :، سه دیدگاه متمایز وجود داردزمینهاین بحران نشانگر این است که در  تیریمد
یک پدیده و وضعیت منفى و نامطلوب طور اساسی  بهاین دیدگاه بحران را  :دیدگاه سنتى )الف

  .داند که به هر نحوى باید از آن پرهیز کرد یم
دانند که  مىي یعت زندگى بشرى از طبیرفداران این دیدگاه، بحران را جزط :دیدگاه قانون طبیعى )ب

  .خواهد دادچه بخواهیم و چه نخواهیم رخ 
خالف  بر  بحران دارد وهدیدگاه، نگاهى کامالً متفاوت نسبت به مقول این :دیدگاه تعاملى) ج

نگرد و معتقد است نه تنها نبایدآن را نفى یا انکار کرد، بلکه در  مىبه آن  مثبت بادیدهاى قبل،  دیدگاه
  .یز باید به استقبال آن رفتمواقعى ن

  
   بحرانتیری مدي و الگوهاها مدل

 اسامی این مدل. ها استفاده شده است ها از مدل سنتی مقابله با آن  بسیاري از بحراندر :مدل سنتی
اما امروزه  .بوروکراتیک یا خدمات اورژانسی نیز دارد دیگري از جمله دفاع مدنی، فرمان و کنترل،

 اقدامات پس از رحال د با این کنند، ران در مدیریت بحران از این مدل استفاده نمینظ بسیاري از صاحب
  .)2010، همکارانولدبیگی و ( خوبی است هاي این مدل کماکان بیانگر دیدگاه ،ها هانحس

  :رکن مهم است 4  مدیریت سنتی داراي:هاي مدل مدیریت سنتی ویژگی
 ی سازماندیتحت سلسله مراتب شد -3 ،گرندی بازنیتر ها مهم دولت -2 ،توجه به بحران جنگ -1

  . به حوادث اتکا داردانیگو  پاسخنیبه اول -4 و است
مدل را در ه مدل خطی اولین ی با ارا یان دیویس و المبرت1980 دهه در : بحرانتیری مدی خطمدل

د داشتند که در  و منتقدان اعتقاباشد میبعدي و خطی  این مدل تک .ه نمودندیمورد مدیریت بحران ارا
، 1980نجلس در دهه آ کزیکوسیتی و لسپس از زلزله م. استاین مدل جامعه در نظر گرفته نشده 

حسینی و  (اي جایگزین خوبی براي مدل خطی گردید انتقاد از این مدل افزایش یافت و مدل چرخه
  .)2007، همکاران
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 بر پایه ها هانح رویکرد آن به سریت بحران است کهاي نوعی مدی مدل حرفه :اي  مدیریت حرفهمدل
 تأکید دارند که پس از زاي بر این نکته نی طرفداران مدل حرفه. باشد عملیات سازمانی متکی به هم می

  .مردم جامعه بیکار نخواهند نشستها  وقوع بحران
معلوم . و حضور مردم در جریان بحران داردشناسان بحران حکایت از مشارکت  هاي جامعه یافته

 وضعیت بحرانی قادر به مراقبت از خود و از بر خالف است که مردم در جریان وقوع بحران و شده
ولدبیگی و  (ندازه ارتباطات عمودي اهمیت داردبه همین دلیل ارتباطات افقی به ا. باشند سایرین می

  .)2010 ،همکاران
  

  اي هاي مدل حرفه ویژگی
  .ها مواجه شوند  بحرانمدیران بحران ممکن است با مجموعه متنوعی از -
  .باشد گویی کامل نمی ، گروه یا نهادي به تنهایی قادر به پاسخهیچ فرد -
  .ها جلوگیري کرد توان از وقوع بحران نمی -
  .ساز نیست مشکل مداخله مردم ضرورتاً -
ی گان در روند پاسخ گاهکنند رعایت سلسله مراتب و روابط از باال به پایین در میان همه مشارکت -

  .ممکن استاوقات غیر
  .گویان به سوانح بر عهده دارند مدیران بحران وظایفی بسیار بیش از وظایف اولین پاسخ -
به تنهایی قادر به مدیریت  ،ن و سایر رهبران جامعه جدا باشندگیرا اگر مدیران بحران از تصمیم -

  .بحران نیستند
عنوان بخش   بهای از کاهش بالتیبا حما ADRC(1( ای آسيای کاهش بالمرکز :)ایآس( سکی رتیریمد

 پرداخته ای به گسترش فرهنگ کاهش بالای در آسی عمومی آگاهشی دولت و افزايها استی سيمرکز
 امور ی و هماهنگمیمنظور تنظ  در دفتر سازمان ملل بهای آسيایو واحد واکنش به بال) ADRC. (است
 جهی که نتای در کاهش بالکی مؤثر و استراتژيا وهیعنوان ش  را بهای بالسکی رتیریددوستانه، م انسان
مرکز ( باشد توسعه داده است ی مای آسژهیو  در سراسر جهان بهیعی طبيایها تجربه در مقابله با بال سال

  ).2004، کاهش بالیاي آسیا

                                                
1- Asian Disaster Reduction Center 
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 الگو چارچوبى براى سازمان آماده براى بحران فراهم این :شکل میتراف و شریواستاوا  پیازىمدل
 اول آن به راهبردها، ههایى تشکیل شده است که الی گونه که از اسم آن پیداست از الیه همان. سازد مى

هاى   دوم یا ساختار سازمانى، اعمال و سیاستهالی .فناورى سازمانى اشاره دارد ها، رفتارها و برنامه
شمارى از  وم به تعداد بى سهالی .دهد ه مىیریزى مناسب با آن ارا  به برنامهرسمى سازمان را با توجه

هاى  فرض ترین پیش کند که یکى از مهم پردازد و اعالم مى کارهاى دفاعى در مقابله با بحران مىسازو
  .گیرنده فرهنگ سازمانى استین الیه دربرا. ازمانى، تنگناهاى فنى و مالى استس

مدیران و سایر   اعم ازکارهاى دفاعى افراد، چهارم به باورها، مفروضات و سازوه الی،و در نهایت
یت  مدیرنهتوجه در زمی شکل مدیریت بحران، یک رویکرد قابل الگوى پیازى .گردد عوامل بحران برمى

هاى  لفهمؤ  عناصر وتمامیاساس این الگو براى مدیریت مؤثر بحران، بحران است، به این معنا که بر
سازمانى و در نهایت  مانى، ساختاریا عوامل مدیریت بحران، فرهنگ سازو مربوط به شخصیت افراد 

  .)1990 موریسی، ( باید با هم سازگارى داشته باشندراهبردها و فناورى سازمانى
 مرحله 4دهد که در آن هر بحران به   شرح می رامدل دیگري از مدیریت بحران نکیف :مدل فینک

  : تقسیم شده است
 مرحله بحران کهنه و -3 وقوع بحران شدید، مرحله - 2 ،)م بحرانیبروز عال( مرحله قبل از بحران -1

دارلینگ، این مدل مدیریت بحران را براي کسب و . اراده براي رفع بحران  مرحله عزم و- 4بازیافت و 
توان به  المللی را می  در یک شرکت بین بحراناگرچه که رسیدنتیجه این کار برد و  هالمللی ب کارهاي بین

دارلینگ . باشد  مرحله مشخص و مجزا نمی4اما یک بحران الزاماً داراي ، تقسیم نمود نام برده مرحله 4
هاي   عالمتهاي است ک ، مرحله)بروز عالیم بحران(قبل از بحران دارد که مرحله  این گونه عنوان می

، وقوع بحران شدیداز در این مرحله . گردد  آشکار می و جوامعاه هشدار بحران براي سازمان
هاي خاصی را  العملها و جوامع دستور سازمان و جامعه وارد شده است و سازمانهاي چندي بر  آسیب

، در واقع دوره بازیافت و مرحله بحران کهنه و بازیافت. نندک براي جلوگیري از تشدید بحران اجرا می
عنوان هدف مراحل قبل در نظر  توان به یعنی مرحله رفع بحران را می ،مرحله نهایی. باشد بهبودي می

ها و حوادث طبیعی دارد  اي که استان گلستان در خصوص بحران حال با توجه به شرایط ویژه .رفتگ
گیري و کاهش خسارت ناشی از حوادث   پیشبرايضرورت وجود مدیریت بحران منسجم و پویا 

 هنی در زمای الگوها و مطالعات موجود دن،ها هینظر  ازدیکه با طبیعی در این استان یک امر حیاتی است
  . مناسب استفاده نمودي به الگودنی رسبراي بحران تیریمد
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 در کشورهاي مختلف و ي موجودها نظر از نظریه موردپژوهش براي رسیدن به نتیجهدر این 
خیز جهان از جمله آمریکا، ژاپن، استرالیا، هند،  چنین از مطالعات تطبیقی برخی از کشورهاي حادثه هم

هاي   طراحی الگوي راهبردي مدیریت بحرانبرايبرداري شده است که  بهرهکانادا  ، بنگالدش وترکیه
 پژوهشاین هدف اصلی ، ه شده ارایهاي لببا توجه به مط. طبیعی استان گلستان مدنظر قرار گرفت
اهداف  باشد که به این منظور  میهاي طبیعی استان گلستان طراحی الگوي راهبردي مدیریت بحران

  :ده استدر نظر گرفته شفرعی زیر 
  .هاي طبیعی استان گلستان رهاي الگوي راهبردي مدیریت بحرانو متغیها  لفهؤم تعیین ابعاد،) 1
  .هاي طبیعی استان گلستان رهاي الگوي راهبردي مدیریت بحرانمتغی ها و تعیین ارتباط بین مؤلفه) 2
رهاي الگوي ها و متغی لفهمؤ بندي بین ابعاد، یا اولویت )میزان تأثیر و تأثر( تعیین تقدم و تأخر) 3

  .هاي طبیعی استان گلستان راهبردي مدیریت بحران
  

  ها مواد و روش
صد از مساحت کل کشور را تشکیل در 3/1 مربع کیلومتر74/20437لستان با مساحت استان گ

    ثانیه شمالی و6 دقیقه و 7  درجه و38 ثانیه تا 2  دقیقه و30  درجه و36این استان بین  .دهد می
گرینویچ و در بخش  النهار  ثانیه طول شرقی از نصف4  دقیقه و21  درجه و6 دقیقه تا 51 درجه و 53

از ، این استان از شمال به کشور ترکمنستان از جنوب به استان سمنان .شمالی کشور واقع شده است
 ترین ممه. شود غرب به دریاي خزر و استان مازندران محدود می از شمالی و شرق به استان خراسان

 ،مربعکیلومتر 8/6856هاي استان از نظر مساحت عبارتند از گنبد کاووس با مساحت  شهرستان
در مجموع  که کیلومترمربع 4/2848 گرگان با مساحت  ومربع کیلومتر8/6485 مساحت مینودشت با

وزي س ویژه سیل و آتش هاي طبیعی به  این استان در بحران.باشد  بخش می27شهرستان و  14 داراي
  .باشد هاي کشور می خیزترین استان  حادثهوها جز جنگل

نفر از مسئولین مدیریت بحران استان و کارشناسان مربوطه، شوراي  300جامعه آماري این پژوهش 
اعضاي شوراي ، هاي استان گلستان مسئولین مدیریت بحران شهرستان مدیریت بحران استان گلستان،

  .باشند ناسان مربوطه مدیریت بحران میکارش ها و مدیریت بحران شهرستان
  : براي محاسبه تعداد نمونه آماري استفاده خواهد شد1چنین از رابطه  هم

  

)1(                                                                                                      2
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  ،  درصد5معادل  برابر است با حداکثر خطاي مورد قبول :d، با حجم نمونهبرابر است : n، که در آن
s: و تایی 30 برابر است با انحراف معیار نمونه z: از جدول توزیع طبیعی استخراج شده که با احتمال 

  .96/1 برابر است با  درصد95
هاي استان با  تاناز بین کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت بحران استان و شهرسپژوهش در این 

خصوص این پژوهش  و درشدند عنوان نمونه تصادفی انتخاب   نفر به81 دقیق تعداد هاي محاسبه
آزمون مدل   انجام پیشمانندبررسی روایی مدل از دید خبرگان آن حوزه و اقداماتی . نظر نمودند اظهار

هاي طبیعی استان  یریت بحرانبر همین اساس مدل مفهومی الگوي مد. کند تر ضرورت پیدا می بیش... و
فر از  ن15ها و منابع پشتیبان آن بررسی روایی در اختیار   شاخص،ها گلستان به همراه تمامی مؤلفه
 اصالحی ایشان با مبانی چه نظرهاي  خبرگان، چنانپس از اخذ نظرهاي. خبرگان این حوزه قرار گرفت

این در . گردد  انجام میآندر مدل مفهومی  مغایرتی نداشته باشد، اصالحات پیشنهادي  پژوهشنظري
 پژوهش و مشخص گردید که مدل مفهومی گرفته شد خبرگان حوزه مدیریت بحران  نظرهايپژوهش

 ،ها نظر خبرگان در رابطه با اصالح برخی از عناوین مؤلفهپیشنهادهاي مورد. باشد مورد تأیید ایشان می
 در مدل بنابراین نداشت و پژوهشرتی با مبانی نظري ها بود که مغای بندي آن ها و نحوه دسته شاخص

ها پس از سنجش  نامه این پژوهش آزمون پایایی سازگاري درونی پرسش در .مفهومی اعمال گردید
 ته شده و دریافت نظرایبرداري از ادبیات ارا  با بهره نهاییيالگو .روایی خبرگان انجام شده است

 و  منابعجی بس،یهماهنگاصول  ،يریگ می تصمي شرایطهاربعد به مدل چناراهنما و مشاور هايدستاا
ی گردید که به تشریح  استان گلستان طراحطی مقابله با توجه به شراحله هشداردهنده در مريها ستمیس
  .شود ها پرداخته می آن
 ، فشاردی شامل تهدییها لفهؤ مریثأت  تحتی بحرانطی در شرايریگ میتصم :گیري  شرایط تصمیم-1

 و ی فرعيها  بخشرندهیگها دربر لفهؤ منی از اکی که هر. باشد یمها   و رسانهيریگ غافل، یزمان
 یاتی حاد از ابعیکي یریگ می تصم.دنریگ ی مورد سنجش قرار ميریگ می که در بعد تصمهستند يدمتعد

  . استان گلستان استیعی طبيها  بحرانتیریدر مد
این مطلب  برها  آمیزبودن آنران، ضمن اشاره به تهدیددیریت بح ادبیات متر بیش :تهدید و درك آن

 الزم کید دارند که براي پیدایش بحران، وجود وضعیتی که استعداد تهدید بقا یا اهداف را داشته باشدأت
پس از او . کسی که بحران را تهدید نسبت به بقا و اهداف سازمان تعریف کرد، هرمان بودین اول ،است
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 نیسترون و استار باك، (اند از این اصطالح براي توصیف بحران استفاده کرده گران پژوهشنیز سایر 
 .)1971، بک و تادئو  فینک؛1995 کوور میسرا، ؛1992  پائوچان و میتراف،؛1984

زده انتظار دارد  گیري عبارت است از شکاف بین زمانی که بازیگر بحران منظور از غافل :گیري غافل
و یا به بیان دیگر، وقوع تهدید هنگامی که   رخ خواهد دادکه آن حادثه واقعاًاي رخ دهد و زمانی  حادثه

، از دست پاچگی ی ایجاد سردرگمی، دستیها هثیرات چنین پدیدأ اولین تمعموالً. انتظارش را نداریم
  .باشد می ها بینی  و پیشها هرفتن کنترل و به هم ریختن محاسب

گیري  ها، قابل تشخیص و اندازه ویژه در آغاز بحران هتاهی زمان، ب، کوگران پژوهشاز نظر  :محدودیت زمانی
  .باشد» فشار زمانی«تر  به همین دلیل، شاید عبارت دقیق. نیست و از بحرانی به بحران دیگر فرق دارد

 نظارت طهی ح، خط فرمان،ی وحدت فرماندهمانند ییها لفهؤ شامل میهماهنگ: هماهنگی اصول -2
در بعد و  باشند ی مي متعددی فرعيها  بخشرندهیبرگها در لفهؤ منی از اکی باشد که هر یم... و

  .دنریگ ی مورد سنجش قرار میهماهنگ
افراد باید بدانند که باید . گو باشد  هر فرد یا گروه باید فقط در برابر یک مدیر پاسخ:وحدت فرماندهی

گو و مسئول است، ضمن  ی پاسخبه چه کسی گزارش دهند و مدیریت باید بداند که در برابر چه کس
  .گیرند و چه کسانی باید اجرا کنند که روشن باشد چه کسانی تصمیم می این

شود و تا کارکنان   خط فرماندهی یا مسیر صدور دستور، از مقامات عالی شروع می:اصل خط فرمان
ی از تباطات رسمپذیر است که همه ار وحدت مدیریت فقط هنگامی امکان. یابد سطح عملیاتی امتداد می

  . شود گاهی براي کوتاه نمودن خط فرمان از شوراي هماهنگی استفاده می. طریق خط فرمان برقرار گردند
تا )  نفر7تر از  کم(  باید توجه نمود که افراد تحت نظارت مدیران عالی زیاد نباشند:اصل حیطه نظارت

سطح نظارت مدیران باعث افزایش ارتفاع کردن  البته، کم. مدیران بتوانند کارها را هماهنگ نمایند
  .)2006، بیرودیان (ها و مصرف انرژي را باال می برد سلسله مراتب شده و هزینه

، نابع، نوع منابع شناخت ممانند ییها لفهؤ منابع و امکانات شامل مجیبس :بسیج منابع و امکانات -3
 ی فرعيها  بخشرندهیبرگها در لفهؤم نی از اکی هر که باشد ی منابع متی ظرفعی سری دسترستیقابل

  .ردیگ یامکانات مورد سنجش قرار م  منابع وجیدر بعد بس .باشند ی ميمتعدد
 و ی و رفاه نخست الزم است که منابع انسانی بهبود زندگي برایجوامع انسان : منابع و امکاناتشناخت

 . از منابع را دارا باشندحیاستفاده صحدر درجه دوم توان  و ردی گاری و در اختیی را شناساازی مورد نيماد
  . مناسب جوامع استینسان ايروی و نيها داشتن توان ماد  و بحرانها هانحالزمه مقاومت در مقابل س
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سسات ؤ دوایر و مها، ره ادا،ها ه وزارتخانههم منابع موجود در این بخش شامل :نوع منابع و امکانات
ها و  ، منابع گروه)یمردم( مختلف اجتماع يها گروه اد و، افریدولتری غيها ، منابع سازماندولتی

  .باشد ی میالملل نیسسات بؤم
 برآورد توان خاطر هتر ب هاي منبع بیش ها و توان سازمان  ظرفیتبررسی : منابع و امکاناتتیظرف

  .)1990 ی،اله ناطق( گیرد ها در انجام وظایف محوله در مدیریت بحران صورت می اجرایی این سازمان
، ی عمومیرسان ، اطالعيآور  جمعمانند ییها لفهؤشامل م :رسانی دهنده و اطالعسیستم هشدار -4

 باشد ی مي متعددی فرعيها  بخشرندهیبرگها در لفهؤ منی از اکی  که هرباشد ی میسازمان  درونیرسان اطالع
 هشداردهنده و يها  ستمی س.ردیگ ی مورد سنجش قرار میرسان  هشداردهنده و اطالعيها ستمیدر بعد سس

  .باشد یاستان گلستان م یعی طبيها  بحرانتیری از اهداف کالن مدیکیعنوان  ه بیرسان اطالع
 ی به بحران مستلزم مشاهده محل اصل مربوطيها تی اطالعات و واقعيورآ  جمع: اطالعاتيآور جمع

  . استدادی روریثأت  تحتیحادثه و نواح
غاز آ يها  فرصتنیدر اول. شود یسط افراد متخصص اداره م توستمی سنی ا:ی عمومیرسان اطالع

  .سازد ی هشداردهنده افراد جامعه را مطلع ميها ستمی سلهیوس  کرده و بهافتیبحران اطالعات را در
 و تیری مدنی باطالعاتی -ی شبکه ارتباطکی بحران وجود تیری در مد:یسازمان  درونیرسان اطالع

 در يا طور لحظه به ا رتیری شبکه مدنیا.  رده الزم استنیتر نیی پا تای حتیاتی مختلف عمليها رده
  ).2006، انیرودیب(رساند  ی منی به عاملرعتس  به را ها نام، فردهد می قرار اتی عملههم انیجر

 يها  سامانهجرها،ی پ،ی دستيها میس ی بام،ی مرکز پيها  ثابت و متحرك، کنسوليها میس یب
 گری و باال و دنیی باند پايها  مادون قرمز، فرکانسيها  مرتبط، سامانهزاتی تجهها، کننده، ماهوارهتکرار

  .)2010، علمداري(  هستندیرسان  و اطالعی سامانه ارتباطي نگهداري الزم برازاتیهجت
این پژوهش  استفاده در تحلیل مورد  اصلی تجزیه وروش :پژوهشهاي آماري مورد استفاده در  روش
 SPSS يافزار  شده وارد بسته نرميآور  جمعاطالعات. باشد میاستنباطی  فی وتوصی هاي آمار روش

  .شود می داده حی توضها یک از آن ها اجرا شده است که هر  آني روي آماريها انواع آزمون  ودیگرد
 نما و، انهی من،یانگی به مرکز مانند ملی تمايارهایها از مع  دادهفی توصبخش در :ها  دادهفیتوص) الف

نمودارها ، ها نسبت،  درصدها،حداکثر،  حداقلرات،یی دامنه تغار،ی مانند انحراف معی پراکندگيارهایعم
  .دی استفاده گردها ستوگرامیه و

 براساس ری مسلی از تحل پژوهشری مدل مسیطراح ها و  دادهلیمنظور تحل به :ها  دادهلیتحل) ب
  .دی استفاده گرددمنی و آزمون فررهیمتغ چندونیرگرس
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  نتایج و بحث
 مورد پژوهش یبعد در مدل مفهوم 4 ، مختلفيعمل آمده در الگوها ه بيها ی به بررستی عنابا

 بعد در 4 بحران هر تیرینظر در حوزه مد افراد صاحب از فر ن15 یبا نظرسنج .اعمال نظر قرار گرفت
 و اناتک منابع و امجی بس،ی اصول هماهنگ،يریگ می تصمطی شامل شراپژوهش ی مفهوميالگو

 ابعاد نی از اکی  اضافه کرد که هردی با. قرار گرفتدیی مورد تأیرسان  هشداردهنده و اطالعيها ستمیس
 از ی هستند که البته با نظرسنجری متغنی چنديها، دارا  مؤلفهنی از اکی  چند مؤلفه بوده هريخود دارا
ها   آن که نتایج قرار گرفتدیی مورد تأارهیها و متغ مؤلفه،  ابعادتر بیش االتؤ و میزان آلفاي سخبرگان

  .اند ه شده ارای2  و1هاي  در جدول
  

  .اساس نظر خبرگاننامه بر  بررسی روایی پرسش-1 جدول
  نهایی  جدید  حذف  ادغام  اصالح  اولیه  متغیرها  نهایی  اولیه  بعد

  5  -  -  -  -  5  تهدید
  5  2  1  -  -  4  غافلگیري
  6  1  1  -  -  6   زمانیمحدودیت

  شرایط
  گیري تصمیم

20  16  

  0  -  5  -  -  5  ها رسانه
  5  1  -  -  -  4  وحدت فرماندهی

  4  2  1  -  -  3  خط فرمان
  اصول

  هماهنگی
11  13  

  4  -  -  -  -  4  حیطه نظارت
  5  1  -  -  -  4  شناخت منابع و امکانات

  5  1  -  -  -  4  نوع منابع و امکانات
  5  -  -  -  -  5  ظرفیت منابع و امکانات

بسیج منابع و 
  امکانات

17  19  

  4  -  -  -  -  4  قابلیت دسترسی سریع
  5  -  -  -  -  5  آوري اطالعات جمع
  5  1  -  -  -  4  رسانی عمومی اطالع

هاي  سیستم
هشدار و 

  رسانی اطالع
14  15  

  5  -  -  -  -  5  سازمانی رسانی درون اطالع
  63              63  62  جمع

  
ها پس از سنجش روایی خبرگان انجام  نامه ی سازگاري درونی پرسشدر این پژوهش آزمون پایای

  .شده است
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  .ها لفهؤاالت ابعاد و مؤ میزان آلفاي س-2جدول 

  مؤلفه ها  ابعاد  ردیف
تعداد 
  سؤاالت

آلفاي 
  کرونباخ

  800/0  16 ي، محدودیت زمانیریغافلگتهدید،   گیري تصمیم  1
 718/0 13 یطه نظارت، حوحدت فرماندهی، خط فرمان  اصول هماهنگی  2

  بسیج منابع  3
  ،  نوع منابع ظرفیت منابع،شناخت منابع و امکانات

 قابلیت دسترسی سریع منابع
19  809/0  

  دهندههاي هشدار سیستم  4
  رسانی عمومی، آوري اطالعات، اطالع جمع
 سازمانی رسانی درون اطالع

15  797/0  

  
 بعد اصول ،ی زمانتی و محدوديریگ فل غاد،ی سه مؤلفه تهدي دارايریگ می تصمطی شرابعد
 منابع و امکانات جی نظارت و بعد بسطهی خط فرمان و ح،ی سه مؤلفه شامل وحدت فرماندهیهماهنگ

 منابع عی سریترس دستی منابع و قابلتی مؤلفه شامل شناخت منابع و امکانات، نوع منابع، ظرف4 يدارا
 يابعاد الگو) پژوهشنامه  پرسش(سنجش   ابزارهی اوليها اساس داده ذکر است که برقابل .باشد یم

نظران حوزه  اساس نظر صاحببر.  قرار گرفتدییمورد تأ) 781/0(  کرونباخبیپژوهش، با ضر
 استان گلستان در یعی طبيها  بحرانتیری در مدي راهبرديتواند به الگو ی ابعاد منی بحران اتیریمد

وجود ) شاخص( ری متغيها تعداد  از مؤلفهکی  در هر افزود کهدیبا.  پاسخ مثبت دهدابلهمرحله مق
 يها شاخص ها،  شاخصنی اانیاز م) باشد می  عدد63 پژوهشاین ها در  مجموع شاخص(داشت 

 يال اول پژوهش براؤ در پاسخ به سضمن در .دی گرديبند تی مشخص و الو،ری تأثنیتر شی بيدارا
 و بعد از دهد می قرار لیوهش را مورد جرح و تعد پژاتیدست آمده، ادب ه محتوا، سازه بییسنجش روا
 ي سازگارانگری کرونباخ که بي و محاسبه آلفارهی چندمتغونی آزمون رگرسلهیوس ه سازه بییسنجش روا

ها   آنحی که در ادامه به تشردی گردنیی تعدباش ی پژوهش ميها ها و شاخص  ابعاد، مؤلفهیدرون
دهنده و  هشداريها ستمی منابع و امکانات و سجی بس،یهماهنگ اصول ،يریگ می تصمطیشرا: میپرداز یم

  . قرار گرفتدیی بعد مورد تأ4 که هر یرسان اطالع
 فشار د،یتهدشامل  یعی طبيها  بحرانتیری در مديریگ می تصمطی بعد شرادشدهیی تأيها مؤلفه

  .باشد ی ميریگ  و غافلیزمان
 نیچن  و همانیگو  پاسخ،نظر  صاحب،افراد خبره از ی با نظرسنجيریگ می تصمطی بعد شرايها مؤلفه

 قرار دییمورد تأ) 80/0( کرونباخ بیبا ضر) پژوهشنامه  پرسش( ابزار سنجش هی اوليها براساس داده
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 ادبیات تر بیشو  کنند متوجه آماج خود می» تهدید جدي«که  هستنداي   پدیدهینوع بهها  بحران. گرفت
کید دارند که براي پیدایش بحران، وجود أها ت بودن آن آمیزددیریت بحران، ضمن اشاره به تهدیم

 بعدي پیشنهاد کردند گران  پژوهش.وضعیتی که استعداد تهدید بقا یا اهداف را داشته باشد، الزم است
 نیچن استفاده شود و هم» هاي اساسی ارزش« از اصطالح ،»اهداف با اولویت باال«جاي عبارت  که به

توان گفت  ید و در مجموع مندان ی می را اضطراب جمعی بحرانيهادیتهد) 2006(لوك  ریموند و وان
 و ها ه محاسبختنی از دست رفتن کنترل و به هم ر،یپاچگ  دست،ی سردرگمجادی ادیاثرات تهد

 تر شی بیآشفتگ و ی باشد احتمال سردرگمدتری شددیچقدر تهد  هر بنابراین.باشد ها می ینیب شیپ
 ی برخهاي با توجه به نظربنابراین.  خواهد کردی تلقدتری بحران را شدنده،ریگ می و تصمباشد می

عوامل ( انیگو  و نظر پاسخیدانی و میقی بحران، نظر خبرگان، مطالعات تطبتیریمد نظران صاحب
عنوان  ه بيریگ  و غافلی فشار زماند،ی تهديها مؤلفه)  بحران استان گلستانتیری مديستادها ییاجرا

  .دی گردنیی تعيریگ میعد تصم بيها مؤلفه
 ،ی وحدت فرماندهشامل یعی طبيها  بحرانتیری در مدی بعد اصول هماهنگدشدهیی تأي هامؤلفه

،  از افراد خبرهی با نظرسنجی بعد اصول هماهنگيها مؤلفه. باشد یم  نظارتطهیخط فرمان و ح
با ) پژوهشنامه  پرسش ( ابزار سنجشهی اوليها  براساس دادهنیچن  و همانیگو پاسخ، نظر صاحب

جمله  نظران از  از صاحبیضمن از نظر برخ  قرار گرفت دردییمورد تأ) 718/0( کرونباخ بیضر
افراد باید بدانند که به چه . گو باشد  برابر یک مدیر پاسخدرهر فرد یا گروه باید فقط ) 2006 (انیرودیب

که  گو و مسئول است، ضمن این  پاسخکسی گزارش دهند و مدیریت باید بداند که در برابر چه کسی
 ی به خط فرماندهنیچن  هميو .گیرند و چه کسانی باید اجرا کنند روشن باشد چه کسانی تصمیم می

، )2001 (انی رضائهمانند يگرینظران د  صاحبنیچن هم.  دارداشاره زی نها صدور دستورری مسای
 تیری نظارت، افراد تحت نظارت مدطهیح ،یچون وحدت فرمانده  همییها به مؤلفه) 2010 (يعلمدار

 مشخص زی را نرهای متغز ای و برخنمایند می دی تأکی سامانه فرماندهطی شده از و دستورات یعال
 یقی بحران، نظر خبرگان، مطالعات تطبتیرینظران مد  صاحبی با توجه به نظرات برخبراینابن. کنند می
 وحدت يها مؤلفه)  بحران استان گلستانتیری مديادها ستییعوامل اجرا (انیگو  و نظر پاسخیدانیو م

  .دی گردنیی تعیاهنگ بعد هميها عنوان مؤلفه ه نظارت بطهی خط فرمان و ح،یفرمانده
شناخت منابع شامل  یعی طبيها  بحرانتیری منابع و امکانات در مدجی بعد بسدشدهیی تأيها مؤلفه

 منابع و امکانات عی سری دسترستی امکانات و قابل منابع وتیو امکانات، نوع منابع و امکانات، ظرف
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 و انیگو  پاسخ،نظر صاحب،  از افراد خبرهی منابع و امکانات با نظرسنججی بعد بسيها مؤلفه .باشد یم
مورد ) 809/0( کرونباخ بیبا ضر) پژوهشنامه  پرسش( ابزار سنجش هی اوليها  براساس دادهنیچن هم
 مرگبار در جامعه يا  مقابله با فاجعهي که برای امکاناتجموعهمضمن شناخت   قرار گرفت دردییتأ

 بر دیتأک) 2006( انیرودی بنیچن  هم.دهد ی ملی خطر را تشکلی بخش تحلنیتر ، مهم)ندارد(وجود دارد 
 ی الوانيرعادی غطیالعاده در شرا  منابع فوقيریکارگ ه باب) 2007( ینی حسی و انساني به منابع مادازین
 یاله توجه کرده ناطق) ... ویزاتی تجه،ی مال،یانسان( منابع و امکانات شامل ست فهرهی تهبه) 2004(
 يها  و کمکی و مردمیخصوص ،یدولتری و غی دولتيها وزارتخانه(بر نوع منابع و امکانات ) 1990(
 و یگیدبچون ول  هميگری افراد دنیچن هم . اشاره داردی دسترستی منابع و قابلتیو ظرف) یالملل نیب

 يها  و کمکی مردميها ه گرو،ی خصوصيها بر منابع و امکانات شرکت) 2010( يدریپورح
 بحران، نظر خبرگان، تیرینظران مد  صاحبی با توجه به نظرات برخبنابراین. دارندکید أت یالملل نیب

) ستان بحران استان گلتیری مدي ستادهاییعوامل اجرا (انیگو  و نظر پاسخیدانی م،یقیمطالعات تطب
 منابع و امکانات عی سری دسترستی شناخت منابع و امکانات، نوع منابع و امکانات و قابليها مؤلفه

  . دی گردنیی منابع و امکانات تعجی بعد بسيها عنوان مؤلفه هب
 اطالعات، يآور  جمعشامل یرسان  هشداردهنده و اطالعيها ستمی بعد سدشدهیی تأيها مؤلفه

 هشداردهنده و يها ستمی بعد سيها مؤلفه .باشد  مییسازمان  درونیرسان طالع و ای عمومیرسان اطالع
 هی اوليها  براساس دادهنی و همچنانیگو  پاسخ،نظر صاحب، ه از افراد خبری با نظرسنجیرسان اطالع

ضمن   قرار گرفت دردییمورد تأ) 791/0( کرونباخ بیبا ضر) پژوهشنامه  پرسش(ابزار سنجش 
 به بحران مستلزم  مربوطيها تی واقعو اطالعات يآور جمع) 2006 (انیرودیچون ب  همینظران صاحب

 را ی مختلفيها  منظور روشنی اي است، برادادی روریثأت  تحتی حادثه و نواحیمشاهده محل اصل
 يها ستمیاستفاده از س،  کارشناسان از هواهمشاهد، میمشاهده مستق توان در نظر گرفت که شامل یم

 باشد می ي مصاحبه با افرادو میس ی بلهیوس  بحران بهدهکسب اطالعات از داخل محدو ،رسنجش از دو
 از ی و اطالعات ارسالری استفاده از تصاونیچن هم.  در محل بحران هستندای و ری درگمیمستقطور  بهکه 

 ،یبان دهیخصوص در بخش شناخت مخاطرات د  بهای بالتیری مدی اصلي از ابزارهایکیماهواره به 
 از يا  شامل مجموعهيآور  فننیا.  شده استلی تبدعیدهنده سر هشداريها ستمی و سینیب شیپ

  .باشد ی م...و) GIS (ییای اطالعات جغرافستمی، س)RS( برداشت از راه دور مانند مختلف يها يآور فن



 1393) 1(، شماره )21(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش

 118

 ام،ی مرکز پيها  ثابت و متحرك، کنسوليها میس یمعتقد است ب) 2010( ي علمدارنیهمچن
 مادون قرمز، يها  مرتبط، سامانهزاتیها، تجه کننده، ماهواره تکراريها  سامانهجرها،ی پ،ی دستيها میس یب

 الزم یرسان  و اطالعی سامانه ارتباطي نگهداري برازاتیهج تگری و باال و دنیی باند پايها فرکانس
  .هستند

 یاتی مختلف عمليها ه و ردتیری مدنی ب اطالعاتی–ی شبکه ارتباطکی بحران وجود تیریدر مد
 هر گروه يها يازمندید، ننرسانب نی به عاملعتسربه  را ها انم الزم است تا فرو جزيها  تا رستهیحت
 را برقرار تیری مدستمی سیافق و ي ارتباط عمودیکلطور  و بهنمایند اعالم نیرسته را به مسئول و

  .دنساز
هاي طبیعی   مدیریت بحران از ابعادکی طه هر رابرهی چندمتغونیدست آمده از آزمون رگرس ه بجینتا

دهنده وجود رابطه معنادار و باال بین  نشان و  مشخص نموده استگریکدی را نسبت به استان گلستان
  هشداردهنده ويها ستمی س،يریگ می تصمطیامکانات، شرا  منابع وجی بس،یابعاد اصول هماهنگ

 جیاساس نتادهنده آن است که بر رابطه نشان بحران است، جهت و شدت تیری با مدیرسان اطالع
، اصول 326/0 ي آلفابی با ضريریگ می تصمطی ابعاد شرابیترت  بهره،یمتغ چندونیآزمون رگرس

 با یرسان اطالع  هشداردهنده ويها ستمی و س292/0امکانات با   منابع وجی، بس305/0 با یهماهنگ
 100 ابعاد نی بحران هستند، اتیریبطه معنادار با مد راي و دارامانده ی باقونیمعادله رگرس  در288/0

  .نندک ی منیی بحران را تبتیری مدراتییدرصد از تغ
 تحلیل واریانس و به کمک ،متغیرهبا استفاده از آزمون رگرسیون چنددر این پژوهش  :مدل نهایی مسیر

ابعاد مدیریت با رابطه در ون  آزمنتایج.  میزان ارتباط ابعاد مدیریت بحران تعیین گردیدSPSSافزار  نرم
 ، بین ابعادهاي هابط ر.داري با مدیریت بحران دارند معنیو ها ارتباط باال   که آندهد بحران نشان می

هاي  اصول هماهنگی، بسیج منابع و امکانات و سیستم گیري، ها و متغیرهاي شرایط تصمیم مؤلفه
دست آمده مدل نهایی  هبا عنایت به ارقام بتاي ب. هشداردهنده با استفاده از تحلیل مسیر محاسبه گردید

  .دست آمده است هب 1شرح شکل  ه بمسیر پژوهش
گیري، اصول هماهنگی، بسیج  ترتیب ابعاد شرایط تصمیم شود که در مدل موردنظر به مالحظه می

ستان طور مستقیم در مدیریت بحران ا رسانی به هاي هشداردهنده و اطالع منابع و امکانات و سیستم
 را به مدیریت بحران ر غیرمستقیم نیز اثرهاییطو  بهبر تأثیر مستقیم ابعاد باال گلستان تأثیرگذارند، عالوه

  .دارند
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  . مدل نهایی تحلیل مسیر مدیریت بحران استان گلستان-1 شکل

  
 تیری مديهبرد راي الگويرهایها و متغ  ابعاد، مؤلفهنی بيبند تی الوای ری تأثزانی تقدم و تأخر و مجینتا
  .دی مشخص گرديریگ  اندازههاي ه معادليبا استفاده از روش آمار استان گلستانی عی طبيها بحران

 با استفاده از انیگو  استان گلستان توسط پاسخیعی طبيها حران بتیری مدي راهبرديابعاد الگو
 ی، بعد هماهنگ326/0 يریگ می بعد تصمبیترت ها به  آني آلفابی که ضررهیمتغ چندونیآزمون رگرس

 288/0 یرسان دهنده و اطالع هشداريها ستمی و در بعد س292/0 منابع و امکانات جیو بعد بس 305/0
 ی و تأثر و بعد اصول هماهنگری تأثنیتر شی در بيریگ می تصمطی بعد شراانیگو سخ پادگاهی و از دنییتع

 در بیترت  بهیرسان داردهنده و اطالع هشيها ستمی منابع و امکانات و سجیدر رتبه دوم و ابعاد بس
  . سوم و چهارم قرار دارنديها رتبه
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 شده بر نیی از ابعاد تعکی  هرمیمستقری و غمی مستقراتی تأثزانیدهنده م  نشانجی نتانیچن هم
  : استان گلستان عبارتند ازیعی طبيها  بحرانتیریمد
) 133605/0 (ي بتابی و ضرمیتقطور مس هب) 326/0( ي بتابی با ضريریگ می تصمطی بعد شرا-1
 رگذاری بحران تأثتیری بر مدی منابع و امکانات، اصول هماهنگجی ابعاد بسقی از طرمیمستقریطور غ هب

  .است
طور  هب )345856/0( ي بتابی و ضرمیطور مستق هب) 305/0( ي بتابی با ضری بعد اصول هماهنگ-2
 تیریمد  هشداردهنده بريها ستمی و امکانات و س منابعجیبس ،يریگ می ابعاد تصمقی از طرمیمستقریغ

  .بحران اثرگذار است
) 323971/0( ي بتابی و ضرمیطور مستق هب) 292/0( ي بتابی منابع و امکانات با ضرجی بعد بس-3
 هشداردهنده بر يها ستمی و سی اصول هماهنگ،يریگ می تصمطی ابعاد شراقی از طرمیرمستقیطور غ هب

  .ر است بحران اثرگذاتیریمد
 ي بتابی و ضرمیطور مستق هب) 288/0( ي بتابی با ضریرسان  هشداردهنده و اطالعيها ستمی بعد س-4
 تیری منابع و امکانات بر مدجی و بسی ابعاد اصول هماهنگقی از طرمیرمستقیطور غ هب) 167199/0(

  .بحران اثرگذار است
 ي راهبردي الگويها بعاد و مؤلفها) يبند تیالو (اي یبند  ادامه پاسخ به سؤال سوم رتبهدر
 هم دمنی از آزمون فررهی چندمتغونیبر استفاده از آزمون رگرس  استان گلستان عالوهیعی طبيها بحران

  .دست آمد نتایج زیر به که دیاستفاده گرد
 با استفاده از آزمون انیگو  استان گلستان توسط پاسخیعی طبيها  بحراني راهبرديابعاد الگو

 هشداردهنده و يها ستمی، س50/2 ی، هماهنگ68/2 يریگ می تصمینیانگی رتبه مي دارابیترت  بهدمنیفر
  .32/2 منابع و امکانات جی و بس51/2 یرسان اطالع
 در ی بعد اصول هماهنگ، اولتی در الويریگ می تصمطی بعد شراانیگو  پاسخدگاهی و از دنییتع

 سوم يها تی منابع و امکانات در الوجی و بسیرسان عدهنده و اطال هشداريها ستمی دوم و ابعاد ستیالو
 گلستاناستان  بحران تیری مديها لفهؤ ابعاد و ميبند تی و الويبند رتبه 3 جدول .و چهارم قرار دارند

  .دهد یرا نشان م
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  .هاي مدیریت بحران گلستان لفهؤبندي ابعاد و م بندي و الویت رتبه -3جدول 
  مؤلفهالویت   رتبه مؤلفه  مؤلفه  بعد

  اول  29/4  سازمانی رسانی درون اطالع  دهندههشدار
  دوم  51/3  شناخت منابع و امکانات  بسیج منابع و امکانات

  سوم  39/3  وحدت فرماندهی  اصول هماهنگی
  چهارم  13/3  نوع منابع  بسیج منابع و امکانات

  پنجم  92/2  محدودیت زمانی  گیري شرایط تصمیم
  ششم  89/2  آوري اطالعات جمع  سیستم هشدار

  هفتم  68/2  ظرفیت منابع  بسیج منابع
  هشتم  65/2  تهدید  گیري  تصمیمطیشرا

  نهم  62/2  قابلیت دسترسی سریع منابع  بسیج منابع و امکانات
  دهم  61/2  خط فرمان   هماهنگیاصول

  یازدهم  98/1  گیري غافل  گیري  تصمیمطیشرا
  دوازدهم  92/1  رسانی عمومی اطالع  سیستم هشداردهنده

  سیزدهم  50/1  حیطه نظارت   هماهنگیاصول
  

 آمده 4مستقیم در جدول طور مستقیم و غیر همربوط ترسیم گردیده اثرات هر یک از ابعاد ب ریمس
  .است

  
  .بندي ابعاد الگوي مدیریت بحران  الویت-4جدول 

  یممستقغیر  یممستق وابستهمتغیر   متغیر مستقل
 326/0 گیري شرایط تصمیم 06132/0
072285/0 
107712/0 
 305/0 اصول هماهنگی 116382/0
121762/0 
122915/0 
 292/0 بسیج منابع و امکانات 101952/0
099104/0 
 رسانی دهنده و اطالعهاي هشدار سیستم 086315/0

 مدیریت بحران

288/0 080884/0 
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  در استان گلستانیعی طبيها  بحرانتیریمده شده مدل و الگوي نهایی ی اراهاي لببا توجه به مط
  . استدهیه گردی استان ارایعی طبيها  بحرانگیرندگان ان و تصمیمریو استفاده مد  مطالعهي برا2شکل 

  

  
  .هاي طبیعی استان گلستان  مدل نهایی مدیریت بحران-2 شکل

  
  گیري نتیجه

سی قرار گرفت و مشخص شد هاي موجود مدیریت بحران مورد برر ها و مدل در این مقاله نظریه
)  بعدقبل، حین و(شورها بر محور چرخه و مراحل ها و مطالعات تطبیقی ک ، نظریهها تر مدل که بیش

اساس  بر.کید داردأ است تآنتر بر اصول مدیریت بحران که روح حاکم بر  بحران استوار هستند و کم
 منابع و امکانات و هدایت و کنترل دهی، بسیج سازمان ،ریزي  مدیریت شامل برنامه،تعریف کالسیک

هاي طبیعی گذشته  ل موجود در مدیریت بحرانی با مطالعه و بررسی مشکالت و مسابنابرایناست 
شامل که ها  هاي مدیریتی در بحران لفهؤدست آمد که باید بر روي ابعاد و م هنتیجه باین استان گلستان 



  و همکارانغالمحسین نیکوکار
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 باشد  میرسانی و هشداردهنده هاي اطالع سیستم، بسیج منابع و امکانات و گیري، هماهنگی تصمیم
 بخش برها، مدیریتی اثر ن ابعاد در بحرانتوانند با اهتمام دقیق به ای تري شود و مدیران می کید بیشأت

  . جلوگیري کنندها از توسعه و گسترش بحرانداشته باشند و  جانی و مالی هاي تکاهش خسار
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Abstract1 
The issue of crisis management in countries and communities is one of the most important 

challenges in the past and present time for human beings. So far, in countries and 
communities, there have been many attempts to increase the managerial power especially in 
the encountering stage, but these attempts have had many advantages and weak points. This 
research deals with inspecting and studying the existing theories and models and the specific 
conditions of Golestan province, esp. the natural disasters for flooding and firing, which have 
been the most frequent problems in this province in the encountering stage particularly in 
managerial dimensions including conditions of decision making, principles of coordinating 
and gathering sources and facilities and communications and alarming systems. It also seeks 
for a definition for the function and conditions of the role of these managerial dimensions to 
help the managers of this province in encountering natural crises. The objectives and Methods 
discussed in the present study are applicable and analytical. On the other hand, it should be 
pointed out that the research pattern and criterion extracted from theoretical bases, have been 
investigated and approved by using a survey program involving 15 experts. The statistical 
society of the research involves 300 individuals from managers and experts and Golestan 
management Coordinating Council and Subsidiaries cities, which on that base the number of 
calculated statistics is 81. To analyze the data collected, SPSS software and multivariate 
regression analysis and Friedman test was used. The investigation to calculate face validity of 
the components dimensions and the relationship between them and also the amount of validity 
of each component variables, besides, the mutual effects and prioritization of the aspects and 
components, were calculated quantitatively using SPSS software and multivariate regression 
analysis and Friedman test. Finally, Golestan natural disaster management model involving 
aspects of decision making and the alpha coefficient 0.326 (The components of threat, time 
pressure, surprise) principles of coordination and the alpha coefficient 0.305 (the component 
of unity of command, Command Line, gamut monitor) mobilize resources and the alpha 
coefficient 0.292 (Component of the resource, type of resource, resource capacity, quick 
access resources) and warning systems and information and the alpha coefficient 0.288  
(The components of the collection of information, public information and awareness within 
the organization) were approved. 
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