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  1فصل 

  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در مدیریت بحران

 

  مقدمه :

با توجه به رشد روزافزون بحرانهاي طبیعی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي که ناشی از مسائل جوي و زیست 
باشد و از سوي دیگر رشد روزافزون امکانات و محیطی یا چالشهاي سیاسی دولتها و بحرانهاي مالی جهانی می

هاي انسانی و اجتماعی از روشهاي نوین طلبد که براي مدیریت بحرانها و حفظ سرمایههاي انسانی میسرمایه
  مند شویم.مدیریت بهره

رفی با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات که رویکردهاي جدیدي را در بحث مدیریت باز کرده است و تاثیر شگ
ي مدیریت گذاشته است در این مقاله سعی شده است با توجه به مطالعات قبلی , روشهاي جدید را در حوزه

ارائه داده و در پایان پیشنهاداتی را براي دست اندرکاران مدیریت بحران  ICTهاي عملی از کاربرد بهمراه نمونه
  کشور طرح نماید.

یاي طبیعی، حوادث سیاسی و اجتماعی و حوادث اقتصادي در تمام بروز حوادث شغلی، حوادث غیرمترقبه و بال
کشورهاي جهان همراه با صدمات انسانی و خسارتهاي مالی فراوان است اما در کشورهاي توسعه نیافته و یا در 

باشد. از لحاظ حوادث طبیعی ایران هاي مختلف حائز اهمیت میحال توسعه مانند کشور ما این موضوع از جنبه
کشور اول حادثه خیز جهان است و از لحاظ موقعیت سیاسی استراتژي، ایران در منطقه حساسی   10شمار در 

واقع شده است که بحرانهاي فراوانی را داشته است و از لحاظ اقتصادي هم باتوجه به فضاي رقابتی شدید 
ازمند مطالعات و تالشهاي اقتصادي دنیا و همچنین تحریم هاي اقتصادي، کشور ما از نظر مدیریت بحران نی

عملی و اجرایی فراوانی است که باید از کلیه ابزارهاي جدید و استانداردهاي بین المللی در مدیریت بحران مدد 
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جست که در این مقاله سعی شده است به برخی از این ابزارها و استانداردها خصوصاً ابزار مناسب ارتباطات و 
  فناوري اطالعات بپردازد.

  

  بحران:تعریف 

  شود:از بحران تعاریف مختلفی شده است که در این مقاله به برخی از آنها اشاره می

  الري اسمیت رئیس موسسه بحران مستقر در کنتاکی تعریفی نه چندان دقیق ارائه کرده است:

بر اي بشود، کنجکاوي مردم درباره این موضوع یک اغتشاش عمده از سازمان که داراي پوشش خبري گسترده«
گاتر «تواند اثر سیاسی، قانونی، مالی و دولتی بر سازمان بگذارد. فعالیتهاي عادي اثر خواهد گذاشت و نیز می

  » 6چاك، جک، مدیریت بحران در بخشهاي خصوصی و دولتی، دکتر علی پارسائیان , صفحه 

آید و طور ناگهانی بوجود میشود که در اثر رخداد و عملکردهاي طبیعی و انسانی ببحران به حوادثی اطالق می«
کند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات سختی و مشکالتی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می

  »اضطراري، فوري و فوق العاده دارد 

آید. بحران یعنی یک آشفتگی یا پریشانی و یا اختالل به معنی تصمیم عاجل می Krisisبحران از ریشه یونانی 
   (Lerouss, 2003,P.386)ریزد کی و روانی ناگهانی و شدید که روند و سیر شرایط عادي را به هم میفیزی

، 1383زاده، (تقی» شود بحران یعنی خروج از تعادل که اگر به آن توجهی نشود منجر به خروج از عدالت می« 
  )6ص 

  انواع بحران:

  بندي نمود:توان به صورت زیر طبقهبحرانها را میبحرانها انواع مختلفی دارند، از نظر اهمیت، 

  بحرانهاي ناشی از حوادث و سوانح طبیعی -1

  فجایع طبیعی مثل زمین لرزه، گردباد، آتشفشان و غیره که اغلب اجتناب ناپذیر هستند.
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  بحرانهاي غیرطبیعی-2

  شوند.بندي میع مختلفی تقسیمشوند که خود به انوابحرانهایی هستند که بر اثر عوامل غیرطبیعی ایجاد می 

رویه، آشوبهاي اجتماعی، خشونت در محیط کار، مثل مهاجرتهاي بی بحرانهاي اجتماعی و فرهنگی -الف
  اعتیاد و فساد مالی

که در اثر اختالل در نظامهاي مالی، کاهش ارزش پول، کاهش ارزش سهام در  بحرانهاي اقتصادي، مالی -ب
  آید.ها و ... بوجود میعدم تحقق درآمدها، افزایش غیرمترقبه هزینهبورس، اختالل و ورشکستگی، 

گذاري، آدم ربایی، گروگانگیري، قاچاق مواد مخدر، جاسوسی و مثل خرابکاري، بمب بحرانهاي امنیتی -ج
  باشد.تروریسم می

نظامهاي حفاظتی، بحرانهایی هستند که در اثر اختالل در طراحی، تجهیزات و کارکرد  بحرانهاي اطالعاتی: -د
شود از قبیل تقلب و دهد و موجب آشفتگی میها و جوامع رخ میاي در سازماناطالعاتی، امنیتی و رایانه

دسترسی غیرمجاز، استراق سمع در خطوط مخابراتی و اطالعاتی، افشاي غیرمجاز اطالعات، ناکارآمدي سخت 
  ل و انتقال اطالعات.ها و عدم تبادافزارها و نرم افزارها، مفقود شدن داده

اي، از بین رفتن منابع طبیعی، از بین رفتن مثل آلودگی هوا، انفجارهاي هسته بحرانهاي زیست محیطی -ه
  ها و آلوده سازي منابع حیاتیدریاچه

  شود.دهد و موجب آشفتگی اساسی میکه در اثر اختالل در کارکرد منابع انسانی رخ می بحرانهاي انسانی -و

  بحران:مدیریت 

ریزي مقامات مسئول است که با مشاهده و تجزیه و تحلیل به صورت فرآیند برنامه« تعریف مدیریت بحران:
کند از بحرانها پیشگیري کنند و یا در صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود تالش می

ریع و بهبود اوضاع تا رسیدن به سطح وضعیت عادي بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی الزم، امداد رسانی س
  تالش کنند .
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اي بنام و یا در صنعت آمادگی در برابر وضعیتهاي اضطراري و مخاطره آمیز که نیاز به مدیریت خاص تمرکز یافته
ها، راهبردها و راهکارهاي اجرایی با مشیمدیریت بحران دارد که جهت تهیه و تدوین اهداف، سیاستها، خط

  »رایط موجود در هر واحد صنعتی مطابقت داشته باشدش

  ) 14سازي صنایع و معادن؛ طوسی، محمدرضا , صفحه ( مدیریت بحران، ایمن 

هنوز بدقت ثابت نشده است که وضعیتهاي بحرانی جملگی «گوید ریمون آرون محقق فرانسوي در این رابطه می
دهید هر بحرانی داستان همتا باشد یا اگر ترجیح مییشبیه هم هستند. ممکن است هر بحرانی در نوع خود ب

   (Aron, 1967, p,188)ویژه خود را دارد. 

کند که بایستی به عدم تشابهات بنیادین بحرانها , مدیریت بحران را بسیار مشکل و منحصر بفرد مطرح می
  صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته و راههاي مبارزه با آن بررسی شود.

شود که در هنگام وقوع مخاطرات اي از مهارتها و یا فرایند تحقیق گفته میبحران در واقع به مجموعه مدیریت
   (Longman, 2003, P,322)شوند غیر متعارف و یا وضعیت مشکل بکار گرفته می

شود که جهت به عبارت دیگر مدیریت بحران به مجموعه طرحها و روشهاي پیشرفته و خاصی گفته می
   (Nudell,1988, P.14)گیرند. ها مورد استفاده قرار میي و مهار بحرانپیشگیر

  بطور خالصه اهداف مدیریت بحران عبارتند از:

  بینی بحرانها و مخاطراتپیش -الف

  گیري بحرانپیش -ب

  مهار بحران -ج

  بازگرداندن شرایط به وضعیت عادي -د

  استانداردهاي بین المللی و مدیریت بحران:

اند که به برخی از آنان در ذیل اشاره هاي جهانی مرتبط مدیریت بحران , استانداردهایی را تدوین نمودهدر سازمان
  شود:می
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  HSE- MSسیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست     -1

 : آمادگی و واکنش در وضعیتهاي اضطراري  ISO 14001 /4-4-7استاندارد  -2

  : آمادگی و واکنش در وضعیتهاي اضطراري OHSAS 18001 /4-4-7استاندارد  -3

  : طرحهاي شرایط اضطراري یا بالیاي طبیعی AS 4804/-4-3-5-1استاندارد   -4

  )  21صفحه  -دکتر طوسی –(برگرفته از کتاب مدیریت بحران 

 تاثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در مدیریت بحران:

بتوانند اهداف فوق را محقق نمایند قبل از هر چیز نیازمند براي اینکه مدیران و متخصصان مدیریت بحران 
ترین آنها دسترسی به اطالعات و سیستمهاي یکسري چک لیستها، ابزارها و امکانات متنوع هستند که حیاتی

روز، جامع، دقیق و یکپارچه هستند که بتوانند بالدرنگ و به موقع در تمام مراحل اطالعاتی و ارتباطی پایدار، به
  شود.مند شوند که در سطور بعدي به معرفی و اهمیت نقشهاي برخی از آنها اشاره میدیریت بحران از آنها بهرهم

  سیستمهاي اطالعاتی-

رشد روزافزون رایانه و فناوریهاي ارتباطی بطور قابل توجهی پتانسیل خروجیهاي پژوهشی را افزایش داده است. 
ترین رهیافت تقویت همکاري دانشی است که خود نیازمند ارتباطی مناسبهاي تلفیق محاسبات ابزارگرا و سامانه
  باشد.زیرساخت اطالعاتی مناسب می

-افزارها و تکنولوژیهاي وابسته و منابع مختلف اطالق میافزارها، نرماي از سختسیستمهاي اطالعاتی به مجموعه

سازي، پردازش، تولید و آوري، ذخیرهجمعشود که با یکدیگر متشکل، سازماندهی و یکپارچه شده، و زمینه 
ها اطالعات و دانش الزم جهت نمایند و محصول نهایی این سیستمتبادل اطالعات را به صورت مکانیزه فراهم می

  باشد.ریزي و مدیریت میبرنامه
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هستند  هاي اطالعاتی از نظر کاربرد ماهیتهاي مختلفی دارند بعضی از این سیستمها پشتیبان تصمیمسیستم
1(DSS)  و بعضی پشتیبان عملیات(OSS) تعدادي از ،IS  2ها در پردازش اطالعات نقش دارند(PSS)  و

  هستند. (CSS)3تعدادي دیگر پشتیبان ارتباطات 

  کنند عبارتند از:سیستمهاي اطالعاتی کاربردي ,که در یک مدیریت بحران نقش مهمی را ایفا می

که خود داراي انواع گوناگونی هستند همچون سیستم  )(4MISالف: سیستمهاي اطالعات مدیریتی 
-(DSS)7سیستم اطالعات پشتیبان تصمیم  – (SIS)6سیستم اطالعات استراتژیک  -(EIS)5اطالعات اجرایی 

  (TPS)9سیستمهاي پردازش تبادالت  -   (ES)8 سیستمهاي خبره 

جغرافیایی را به صورت کمی و گرافیکی که عمدتاً اطالعات  (GIS)سیستمهاي اطالعات جغرافیایی  -ب
2003Brien , ,(O  ,کند سازي نموده و امکان بازیابی آنها را به صورت اتوماتیک در اسرع وقت فراهم میذخیره

P.359) ها، مختصات جغرافیایی منابع طبیعی، تاسیسات مختلف شهري و زیرزمینی اطالعاتی همچون نقشه
  ها و غیره مخابرات، جادههاي آب، برق، مثل شبکه

هاي اسنادي و اداري را به صورت این سیستمها کلیه داده :(DIS)10سیستمهاي اطالعات اسنادي  -ج
  سازي نموده تا در موقع لزوم در اختیار قرار دهند.بانکهاي اطالعات منسجم و یکپارچه سازماندهی و ذخیره

                                                             
١ - Operation Support Systems 

٢- Processing Support Systems  

٣- Communication Support Systems   

٤ -Managerial information Systems 

٥- Executive information systems  

٦ -Strategical information systems  

٧-Decision support systems  

٨- Expert systems  

٩- Transaction processing systems  

١٠ - Documentary information systems  
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ها، اسناد علمی، نامهانی، قوانین، قراردادها، گزارشها، آئینها، مکاتبات اداري، بایگاطالعاتی همچون بخشنامه
  شوند.نتایج تحقیقات و غیره را شامل می

در هنگام مدیریت بحران مهمترین عاملی که موفقیت اجزاي : (CIS)11سیستمهاي اطالعات ارتباطی  -د
ی کلیه عناصري است که کند ارتباطات صحیح، مشارکت، هماهنگی و یکپارچگطرحهاي عملیاتی را تضمین می

  به نحوي از انحاء در سرنوشت بحران نقش دارند.

CIS  ها در اطالع رسانی، بسیج  و سازماندهی عوامل خصوصاً مردم، جنگهاي اطالعاتی، پیشگیري از شایعات و
  ایجاد محیط و جوي آرام کاربرد بسیار گسترده ومهمی دارند.

توانمند با استفاده از ابزارهایی همچون هوش مصنوعی، داده کاوي،  امروزه بانکهاي اطالعاتی بسیار پیشرفته و
سیستمهاي خبره  و غیره که به برخی از آنها در فوق اشاره شد قادرند که ضمن ذخیره سازي حجم عظیمی از 

ه ها، خصوصیات و تبعات مجموعبندي و پردازش نمایند و بوسیله آنها کلیه عالئم، نشانهاطالعات آنها را طبقه
اي از حوادث و رویدادهاي مختلف را به صورت گزارشات جامع، دقیق و تفکیک شده طبقه بندي و گسترده
سازي نموده و در کمترین زمان از راه دور و نزدیک در اختیار مدیران قرار می دهند مانند بانک اطالعاتی ذخیره

  مرکز زلزله شناسی ژاپن.

باشند که به تی بسیار گسترده و یک برنامه استنتاجی هوشمند میسیستمهاي خبره داراي یک پایگاه اطالعا«
ها را تجزیه ها، شرایط را سنجیده با اطالعات قبلی مقایسه نموده و به این طریق نشانهمجرد دریافت اولین نشانه

د محمد؛ (محمودي،سی» دهندحلهاي مناسب را ارائه میها و راهبینیو تحلیل کرده و در بسیاري از موارد پیش
  .)92-59؛ صفحه 1381فرهنگ مدیریت ، سال اول، شماره چهارم، پائیز و زمستان 

باشد که با استفاده از آنها امکان سازي آنها میکاربرد دیگر سیستمهاي اطالعاتی , مدل سازي حوادث و شبیه
ویدادها و اتفاقات, معلول گردد چون در بسیاري از موارد رپذیر میبینی حوادث و بررسی تبعات آنها امکانپیش

 (TPS)بینی ,سیستمهاي پردازش تبادالت باشد که بهترین ابزار تحلیل و پیشتعامل صدها متغیر و فاکتور می
باشند که قادرند به صورت خودکار و هوشمندانه هزاران متغیر (علت و معلول) را با هم مقایسه کرده و با می

 گران خواهد بود.بدست داده که کمک موثري به تحلیل محاسبات دقیق یک تصویر و برداشت کلی

                                                             
١١ -Communication  information systems  
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ها و مخاطرات را دریافت و ارزیابی نموده و یا بطور مثال سیستمهاي هشدار دهنده که بموقع عالئم و نشانه 
ها نقشه جغرافیایی در مورد مناطق احتمالی زلزله، توانند حاوي میلیونها میGISدهند. هشدارهاي الزم را می

شفشان، گردباد و طوفان باشند که بصورت دینامیک دائما در حال ثبت رویدادهاي جغرافیایی بوده و سیل، آت
ها و عالئم یک بحران وتقعی که سازي بحرانها نشانهبینی هستند و با استفاده از شبیهابزار مناسبی براي پیش

شود و سپس با بانک اطالعاتی ذخیره می قبال اتفاق افتاده است کدبندي شده، آثار و تبعات بحران شناسایی و در
ي تغییرها، فرآیندها و عملیات انجام شده بصورت یک سناریوي مجازي استفاده از یک مدل الگوریتمی کلیه

  شود.مجسم و بازسازي می

  

  

  ریزي مدیریت بحران و نقش فناوري اطالعات در آن:فرآیند برنامه

سازمانها و نهادهایی که بنحوي از انحاءا در اجراي مدیریت بحران ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازي کلیه -1
  نقش خواهند داشت.

آوري، سازماندهی و تحلیل اطالعات در مورد سوابق کامل بحرانهاي قبلی، تحلیل و ارزیابی بحرانها، جمع -2
ط از هر نظر، که هاي مبارزاتی احتمالی، مطالعه شرایتجربیات کسب شده، بررسی و ریسکهاي احتمال و شیوه

ستاد مبارزه با بحران باید اطالعات خود را در قالب سیستمهاي اطالعاتی منسجم به شکل بانکهاي اطالعاتی 
  کند.سازي اي سازماندهی و ذخیرهیکپارچه و شبکه

 ,GIS, GPSدر مورد بحرانهایی که احتمال وقوع آنها زیاد است ستاد مبارزه با بحران موظف است با استفاده از  

ES وOIS ها و عالئم اولیه بحرانها را شناسایی، ارزیابی و تجزیه تحلیل نمایند.کلیه نشانه  

  ها و طرحهاي جامع مدیریت بحران ها، برنامهها، استراتژيمشیتعیین و تدوین خط -3

  سازماندهی و توزیع منابع انسانی و مادي  -4

  فرآیند مهار بحران و بازگشت به وضعیت عادي:
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 Teleconferenاندیشی از راه دور(و سیستمهاي هم ICTبا استفاده از کنترل و نظارت عملیات : -1

cingاي تصمیمات جدیدي را اتخاذ اي بحران را مدیریت و کنترل نموده و در هر لحظهتوان از هر نقطه) می
  کرد. 

  هاي قانونی:پیشگیري از سوء استفاده -2

  جلوي این معضل را گرفت. GISو  (DIS)اي اطالعاتی اسناد اداري توان با استفاده از سیستمهمی

  امداد و نجات: -3

ها  کلیه اطالعات پشتیبانی از مهار بحران را  TPSتوان با استفاده از سیستمهاي اطالعاتی پیشرفته چونمی
  ه قرار گیرند.ذخیره و تجزیه و تحلیل نموده و به عنوان چراغ راهنماي امداد رسانی و نجات مورد استفاد

  گیري مدیریت بحران :هاي سیستمهاي سامانه تصمیممولفه

  هاي اختصاصی مجازي و ...ها، شبکهزیرساخت ارتباطی مانند ماهواره-1

   (DBMS)پایگاه داده یا سامانه مدیریت پایگاه داده  -2

  خصیهاي جیبی و شآوري و نمایش اطالعات مثل تلفنهاي همراه، رایانهسامانه جمع -3

   XMLسامانه پردازش و یکسان سازي ماننده تکنولوژي  -4

  افزارهاي سیستمهاي مدیریت بحرانمعرفی نرم

   SAHANAافزار نرم-1

توانند از آن افزارهایی است که بطور رایگان در اختیار قرار دارند و همه نه تنها میافزار از جمله نرماین نرم
افزار تحت وب طراحی شده است و هدف توسعه داده و بهبود بخشند. این نرمتوانند آن را استفاده کرده بلکه می

آن ارایه امکانات اطالعاتی به مدیران بحران در سطوح و فعالیتهاي مختلف است تا به کمک آن بتوان بخشی از 
  مسائل مربوط به عدم هماهنگی هایی که در هنگام بحران وجود دارد را حل نمود.
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  توان یافت مربوط به :افزار سیستم اطالعاتی میدر این نرممهمترین مواردي که 

  هاي موقت، کمکهاي مردمی و مانند آنها.مدیریت مفقودین، مجروحین، آسیب دیدگان، افراد داوطلب، اسکان

  افزار تاکنون در بحرانهاي زیر مورد استفاده قرار گرفته است:این نرم 

   2005سونامی در سریالنکا در سال -

  2005له پاکستان در سال زلز -

  در فیلیپین 2006زمین لرزه سال  -

   2006زلزله جاوا در اندونزي در سال  -

توان به صورت رایگان از سایت زیر دریافت نمود افزار را میاین نرم
http://WWW.sahana.IK/node/11  

   E-teamنرم افزار  -2

ریزي کلیه فازها را این نرم افزار بر مبناي فازهاي چهارگانه مدیریت بحران است و امکان مدیریت و برنامه ساختار
  نماید. فراهم می

  ها هاي آمادگی و پیشگیري و تنظیم اطالعات و تمرین: برنامهقبل از وقوع بحران-

آوري اطالعات ، دسترسی و جمعمقابله و مدیریت از نظر آگاهی از شرایط موجود هنگام وقوع بحران: -
  رسانی و فراخوانی نیروهاي انسانی مورد نیاز.کلیدي، ارزیابی خسارات و تلفات، اطالع

  بازسازي  -

  بازگشت به حالت عادي  -



یقندال:   استاد                                                  مدیریت بحراندر   کابرد فناوري اطالعات  

 

١٣ 
 

گزارش و ردگیري سوانح، گزارش وضعیت لحظه به لحظه سانحه، مرکز اطالع  افزار:ابزارهاي موجود این نرم
گیري در مورد زیرساختهاي حیاتی، مدیریت ریزي، گزارشیریت منابع و امکانات، برنامهرسانی و مخابرات، مد

  آوري و توزیع اطالعات حساس، مدیریت بازسازينیروي انسانی , جمع

  افزار تاکنون در بحرانهاي زیر مورد استفاده قرار گرفته است:این نرم

  سپتامبر در نیویورك  11ي واقعه-

سوزي جنگلها در آریزوناي ، آتش2003ایوان، فرنسیس، سونامی در آسیا، خاموشی تابستان  هاي چارلی،طوفان -
  آمریکا

  افزار به سایت زیر مراجعه نمایید:براي اطالعات بیشتر در مورد این نرم

http://WWW.eteam.com/index.html   

  تبط با مدیریت بحراناي مربازیهاي رایانه

بازي کامپیوتري را  (ISNDR)المللی کاهش خطرات طبیعی بحرانهاي سازمان ملل اخیرا دفتر استراتژي بین
توانند آن را بصورت آنالین بازي نموده و در عین حال که طراحی و در اینترنت قرار داده است که عالقمندان می

  ریت آنها نیز آشنا شوند.کنند با خطرات و همچنین نحوه مدیتفریح می

کشد گروه هدف این دقیقه طول می 20تا  10این بازي مبتنی بر سناریوهاي مختلف است که هرکدام از آنها 
ها نحوه ساختن تواند از آن بهره ببرد.این بازي به بچهسال است ولی هرکس می 16تا  9هاي بین بازي بچه

اطرات طبیعی مانند سیل، زلزله، سونامی و غیره را یاد میدهند.شما روستاها و شهرهاي مقاوم در برابر انواع مخ
  دسترسی پیدا کنید. www.stopdisastergame.orgتوانید به این بازي از طریق وب سایت می

  آدرس آن  مطالب فوق از مجله اینترنتی مدیریت بحران و سوانح برداشته شده است و

.aspx30-http://www.disasterman.blogfa.com/post   

http://mojepishro.net   

  بندي و پیشنهادات:جمع
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ي مراحل ارتباطی به چه میزان می توانند در کلیه باتوجه به مطالب فوق مالحظه شد که سیستمهاي اطالعاتی و
اندکاران مدیریت بحران گردد دستفرایند مدیریت بحران نقش سازنده ایفا نماید بر این اساس پیشنهاد می

  کشور خصوصا وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور و استانداریها نسبت به موارد ذیل اقدام نمایند.

ارتباطی استانها به روشهاي گوناگون و متنوع اعم از ماهواره ها,فیبر نوري ,فرکانسهاي  توسعه زیرساختهاي-1
  رادیویی

تهیه سیستمها و بانکهاي اطالعاتی جامع , یکپارچه ,بهنگام و دقیق از کلیه موارد و مسائل با ستاد مدیریت  -2
  بحران استانها و کشور

ه از کشور و نگهداري اطالعات مهم مردم استانهاي کشور در این اندازي مراکز امن داده  در چندین منطقراه -3
  مراکزبصورت دیجیتالی

  ایجاد اتاق مدیریت بحران بصورت کامال مکانیزه و امن و چند رسانه اي با امکانات ارتباطی مختلف در استانها  -4

  قبل به آن اشاره گردید.افزارهاي کاربردي مرتبط با سیستم مدیریت بحران که در تهیه و تولید نرم -5

هاي آموزش عمومی و تخصصی ویژه اعضاي ستاد مدیریت بحران استانها، دستگاههاي اجرایی تدوین دوره -6
  افزارها, سخت افزارهاي آموزشی مرتبط مرتبط و اقشار مختلف مردم جهت استفاده ازنرم

شکل بومی شده و در سطوح متفاوت و در اختیار  اي مرتبط با بحرانهاي مختلف بهتهیه و تولید بازیهاي رایانه -7
  آموزان، دانشجویان، مدیران و ...گذاشتن آنها در بین دانش

  سازي بحرانها و انجام مانورهاي مرتبط با آنها جهت آمادگی مبارزه با بحرانافزارهاي شبیهتهیه نرم -8

  گانه بحران 4براي فازهاي   تهیه چک لیستهاي جامع و دقیق و منطبق بر استانداردهاي جهانی -9

  سازماندهی نیروي انسانی و امکانات بصورت چند الیه اي و شناور براي سناریوهاي مختلف مدیریت بحران  -10

  تهیه نقشه ها و عکسهاي دقیق مکانی و بروز رسانی مستمر آنها در کلیه نقاط شهري و روستایی کشور -11

  و بروز رسانی ساالنه آنتدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور  -12
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تهیه و تدوین پیش نویس پیامهاي مهم مدیرت بحران و چارچوبهاي اطالع رسانی آنها در وب سایتها و  -13
  رسانه هاي از قبل تهیه شده و اقدام اتوماتیک آن در زمانها یخص مراحل مدیریت بحران

جهت اطالع رسانی و مدیریت بحران با سطوح راه اندازي یک پایگاه اطالع رسانی متمرکز , بهنگام و جامع  -14
  دسترسی هاي مختلف به عنوان درگاه یا پرتال مدیریت بحران
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  2فصل 

  هاي اطالعات جغرافیایی در مدیریت بحراننقش سیستم

 و آیدمی وجود به فزآینده صورت به یا و ناگهانی طور به بشر توسط یا و طبیعی طور به که است ايحادثه بحران
 جهت سانحه، وقوع از بعد و وقوع حین در وقوع، از قبل که شودمی اطالق هاییاقدام مجموعه به بحران مدیریت
ایست که در آن عدم اطمینان درباره گیرد. بحران مرحلهچه بیشتر آثار و عوارض بحران انجام می هر کاهش

یابد. مدیریت بحران، چرخه اي آن کاهش می برآورد وضعیت و راهکارهاي مهم آن افزایش و کنترل واقعه و تاثیر
در زمان است و هدف نجات جان و مال است و از آنجا که هدف آماده شدن براي بحران بعدي است، براي کنترل 
بحران و رفع آن نیاز به آمادگی از پیش و الگوي از پیش تعیین شده براي یکپارچگی و گردش اطالعات، 

اي را در حین بحران باشد. نبود این الگو مشکالت پیچیدهریزي و هماهنگی میهگیري، برنامسازماندهی، تصمیم
 .ترین شرایط پس از سانحه کمبود اطالعات و عدم اطمینان از صحت آَنهاستنماید. مثالً یکی از عمدهایجاد می

رسانی و مجریان آن هاي کارگزاران کمک گیري از حوادث، از اولویتتالش براي برقراري آمادگی بهتر و پیش
باشد. به همین دلیل، نیاز به اطالعاتی کامل و بازبینی شده درباره حوادث و تاثیرات انسانی و اقتصادي آن می

ریزان، سیاست گزاران و کارگزارانی که در امور مربوط به کمک رسانی درگیر هستند، نیاز شود. برنامهاحساس می
ین حال حتی المقدور یکپارچه دارند. در جریان یک بحران، واکنش موثر مبرم به اطالعات درست و سریع و در ع

اي به متضمن تهیه نقشه مربوط به حادثه، برپا کردن مقدمات، ایجاد و توسعه طرح هاي عملیاتی و اجراي برنامه
توانیم یتوانیم بالیاي طبیعی را ریشه کن کنیم، ولی مباشد. ما نمیمنظور محافظت از جان و مال و محیط می

ضررها را از طریق آگاهی بجا و به موقع از بالیاي محتمل و اثرات آن و با توسعه یک سیستم هشدار دهنده 
 مناسب و آماده ساز در مقابل بالیا با استفاده از تکنولوژي جغرافیایی، کاهش دهیم. سیستم اطالعات جغرافیایی

(GIS) ربوط به مدیریت حوادث باشد. اطالعات یکپارچه، تواند بخش مهمی از چاره سازي براي مسایل ممی
باشد. سیستم اطالعات ترین بخش از هر برنامه مدیریتی مهم و اضطراري موفق میدرست و به موقع، مهم

جغرافیایی این نوع اطالعات را فراهم می کند. سیستم اطالعات جغرافیایی می تواند نقش سازنده و مفیدي را در 
تصمیم گیري دقیق و صحیح نیازمند دسترسی هر چه بیشتر به اطالعات  .ایفا کند  انتقال سریع اطالعات

جغرافیایی و آماري است و استفاده صحیح از اطالعات نیازمند سیستمی است که این مهم را تسهیل نماید. 
ر نقش بسیار مهمی را د GIS اطالعات منتج شده از .سیستم اطالعات جغرافیایی پاسخگوي این نیاز است
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شود کند. کاربرد موثر آن نه تنها به ویژگیهاي تکنیکی مربوط میمدیریت حوادث و پیش گیري از بحران ایفا می
ها، پردازش و پخش، ایجاد ظرفیت، توسعه نهادي و به بلکه تحت تاثیر فاکتورهایی مانند جمع آوري داده

گیري بهره اي است که باعبارت از مجموعهباشد. روش سیستم اطالعات جغرافیایی اشتراك گذاردن اطالعات می
کارگیري و تحویل و ارایه خروجی برداري و جغرافیا جهت ذخیره ـ بهاز امکانات و ابعاد پیشرفته علوم نقشه

اطالعات جغرافیایی، توانایی انسان در دستیابی به اطالعات مکانی و توصیفی به صورت یکپارچه را افزایش 
آوري برداري مناسب، کلیه اطالعات جغرافیایی را گرددهد که با بهرهما این امکان را میدهد. این سیستم به می

  .سازدها هرگونه فعالیت بازنگري در اطالعات و وارد نمودن اصالحات را میسر میسازیم و به کمک رایانه

  سیستم اطالعات جغرافیایی و یکپارچگی اطالعات

اوري ارتباطات و ایجاد شبکه، مفهوم جدیدي بنام فناوري اطالعات به در عصر حاضر و با توجه به پیشرفت فن
هایی گفته می شود که به منظور ورود، ذخیره، پردازش و وجود آمده است. فناوري اطالعات به مجموعه ابزار

 گیري اطالعات به کار می رود. طبق تعریفی دیگر، فناوري اطالعات شامل طراحی، توسعه، نصب و اجرايگزارش
هاي اطالعات مدیریتی، در رابطه با موضوع پیشرفت علوم و تکنولوژي کامپیوتر است. افزارها و نرمکلیه سیستم

شود، بلکه این ابزار انجام امور از استفاده از فناوري اطالعات فقط در ابزار مدیریتی و تصمیم گیري خالصه نمی
   .دهدی را پوشش میرده مدیریت کالن تا رده هاي پایین کارشناسی و اجرای

  :دهدهاي تکنولوژي اطالعات را نشان میموارد زیر برخی از منافع استفاده از ابزار

مدیریت نیروي انسانی، به منظور بهره گیري بهینه از منابع انسانی و کاهش دوباره کاري و هرز رفتن نیروي )1
  .انسانی و همچنین نگهداري تجارب به دست آمده

یري، قرار دادن اطالعات درست و به روز در اختیار مدیران در همه سطوح براي تصمیم کمک به تصمیم گ)2
  .گیري، از سطح تصمیم هاي استراتژیک تا تصمیم هاي اجرایی

 ... طبیعی و مدیریت منابع، استفاده بهینه از منابع مالی، )3
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و جلوگیري از خروج اطالعات طبقه مدیریت اطالعات، اطالع رسانی شفاف و همگانی، کنترل جریان اطالعات  )4
 .بندي شده

مدیریت بحران، کنترل و مهار بحران در مواردي مانند سیل،زلزله، آشوب هاي اجتماعی و... همچنین مدیریت  )5
 .ربط با استفاده از ابزار هاي اطالعاتینهاد ها و ارگان هاي ذي

رت و کنترل بر محیط، ارزیابی راه حلها، انتخاب ) ارایه داده است، نظا1980بر مبناي الگویی که ارنست آرچر(
بهترین راه حل و اجراي تصمیم، از مهمترین مراحل تصمیم گیري عقالنی می باشد. در جهت برنامه ریزي 

اطالعات نقش مهم و حیاتی را  .مناسب براي این مراحل، در دسترس بودن اطالعات، مورد نیاز و ضروري است
درصد از اطالعات به دست آمده از محیط  80د و با توجه به این نکته که حدود در این فرآیند بازي می کن

ترین بخش هاي صنعت فناوري اطالعات می باشد. یکی از مهم GISباشند، زندگی بشر داراي بعد جغرافیایی می
رد یک به دلیل ماهیت کامپیوتري سیستم اطالعات جغرافیایی می توان حجم اطالعات بسیار زیادي را در مو

نقطه و یا منطقه خاص هم زمان و به صورت یکپارچه ذخیره کرده و در تحلیل ها از آن استفاده کرد. هنگامی 
که با نقشه هاي کاغذي کار می کنیم با دو نوع محدودیت مواجه هستیم؛ اول محدودیت سطح کاغذ زیرا کاغذ 

را در کاغذ هاي جدا از هم رسم نمود تا با در کنار نقشه نمی تواند از حد معینی بزرگتر شود. بنابراین باید نقشه 
هم قرار دادن آنها نقشه کامل به دست آید.در حالی که در سیستم کامپیوتري نقشه ها به صورت یکپارچه 

(Seamless)  در اختیار کاربر قرار دارند. دوم محدودیت رسم اطالعات بر روي کاغذ، به دلیل کمبود جا ما
اطالعات مربوط به یک منطقه را بر روي کاغذ درج نماییم، همچنین عوارض را نمی توان از توانیم کلیه نمی

یکدیگر تفکیک نمود، بنابراین مجبوریم نقشه هاي متفاوتی را از یک منطقه تهیه کنیم. در حالی که در یک 
اي اطالعاتی، می سیستم اطالعات جغرافیایی این محدودیت وجود ندارد و با تغییر در وضعیت نمایش الیه ه

یکی از کارآمد ترین ابزارها براي تصمیم گیري مدیران GIS .توان نقشه هاي مختلف یک منطقه را مشاهده کرد
است، زیرا به کمک آن به بهترین و گویاترین وجه می توان گزارش هاي تصویري روشنی از یک محدوده 

  .ري از آن استفاده نمایندجغرافیایی را در اختیار مدیران قرار داد، تا در تصمیم گی

آوري و استفاده دقیق و صحیح از اطالعات ریزان و مدیران اجرایی ما اهمیت دارد گردامروزه آنچه براي برنامه
تري را براي ریزي دقیقکند تا با داشتن این اطالعات برنامهاست. کسب اطالعات جغرافیایی به مدیران کمک می

گیري از بهره اي است که باعبارت از مجموعه (GIS)سیستم اطالعات جغرافیایی کاربرند. روش هاي خود بهطرح



یقندال:   استاد                                                  مدیریت بحراندر   کابرد فناوري اطالعات  

 

١٩ 
 

کارگیري و تحویل و ارایه خروجی برداري و جغرافیا جهت ذخیره ـ بهامکانات و ابعاد پیشرفته علوم نقشه
این سیستم به ما دهد. اطالعات جغرافیایی توانایی انسان در دستیابی به اطالعات مکانی و توصیفی را افزایش می

ها آوري سازیم و به کمک رایانهبرداري مناسب، کلیه اطالعات جغرافیایی را گرددهد که با بهرهاین امکان را می
هایی ما استفاده از چنین فناوري .سازدهرگونه فعالیت بازنگري در اطالعات و وارد نمودن اصالحات را میسر می

کند. به منظور توسعه و کمک به پیشرفت برنامه کالت و معضالت کمک میتر و حل مشریزي دقیقرا در برنامه
کارگیري صحیح، به موقع و یکپارچه اطالعات اي نیازمند بههاي معطوف به مسایل و معضالت شهري و منطقه

 .هستیم
اهمیت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی به عنوان یک تکنولوژي مدرن، در اجراي برنامه ها و طرح ها 

اند. در بندي شدهها بر مبناي رویکرد به نوع اطالعات، محل و نحوه ذخیره آن، تقسیمحیاتی دارد. این سیستم
هایی نیازهاي مدیران و کارشناسان را در سطح مطلوب پاسخگو هستند که بتوانند این میان تنها سیستم

پارچه در اختیار اي رقومی، به صورت یکب نقشهاطالعات جغرافیایی را، به همراه سایر اطالعات توصیفی در قال
قرار دهند. یکپارچگی اطالعات بدین معنی است که با استفاده از یک یا چند پایگاه داده، چندین جدول 

هاي هاي متعدد، بتوان اطالعات را بر روي یک نقشه کامل مشاهده نمود. بنابراین از میان سیستماطالعاتی و الیه
پارچه با ، سیستمی مطلوب است که بتواند بیشترین حجم اطالعات را به صورت یک(GIS)ییاطالعات جغرافیا

پذیري در اختیار مدیران قرار دهد. سیستم اطالعات هاي سه گانه سرعت، دقت و انعطافحفظ شاخص
ندهی تواند چهار چوبی مناسب براي ساماجغرافیایی محیطی ایده آل براي برنامه ریزي است. این سیستم می

شود. سیستم اطالعات جغرافیایی از طریق ها و اطالعات مختلفی باشد که به نحوي به مدیریت مربوط میداده
متمرکز و یکپارچه کردن اطالعات، گزارش گیري هاي مختلف و متنوعی را در کوتاه ترین زمان ممکن می 

 .سازد

  سیستم اطالعات جغرافیایی و مدیریت بحران

یاي طبیعی و انسانی در سراسر جهان شمار بسیار زیادي از افراد را متاثر کرده است. بودجه در سالهاي اخیر، بال
هاي کالنی براي کمک هاي اضطراري انسانی صرف شده است. تالش براي برقراري آمادگی بهتر و پیش گیري از 

نیاز به اطالعاتی کامل و حوادث، از اولویت هاي کارگزاران کمک رسانی و مجریان آن می باشد. به همین دلیل، 
بازبینی شده درباره حوادث و تاثیرات انسانی و اقتصادي آن احساس می شود. سیستم اطالعات جغرافیایی 
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نگهداري و حفظ رکوردهاي اطالعاتی را تسهیل و فعالیت هاي در جریان را که از مهمترین امور مدیریت بحران 
درست بر مبناي یک برنامه اصولی حاصلی از آنالیزداده هاست.  می باشد آسان تر می کند. امروزه تصمیم گیري

عات و یکپارچگی آن، زمان و سرعت متغیرهاي اصلی آنالیز داده ها می باشند. یکی از مهمترین روش هاي اطال
  .است GIS بهینه کردن این متغیرها، آنالیز داده ها با استفاده از

همچنین در  .کنند¬قبل، حین و پس از بحران تقسیم بندي می معموال مراحل زمانی بحران را به سه مرحله
تعریف مدیریت بحران گفته شد که به مجموعه اقدام هایی اطالق می شود که قبل از وقوع، در حین وقوع و بعد 
از وقوع سانحه، جهت کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آن انجام می گیرد. متاسفانه در برخی از کشورها نظیر 

گردد. با اینکه احساس نیاز به آمادگی از پیش براي ما مدیریت بحران تنها پس از وقوع بحران اعمال میکشور 
گیرد. در مرحله پیش از بحران مقابله با بحران وجود دارد، ولی عمالً تمام تصمیمات همزمان با وقوع صورت می

پاسخگویی و عادي سازي در وضعیت  که مرحله آماده سازي است به نظر می رسد تهیه نقشه براي آمادگی،
بحران ارزش دارد و وجود یک سیستم اطالعاتی مناسب در این راستا ضروري است. یکی از مهمترین اقدامات در 

  :مرحله آمادگی پیش از بحران تهیه نقشه هاي آسیب پذیري شهر است با استفاده از اطالعاتی مانند

  محل گسلها و حریم آنها •

  ان هاي مقاوم در برابر زلزله در سطح شهرشناسایی ساختم •

  مراکز تجمع جمعیت در ساعات مختلف شبانه روز •

  نقشه تراکم ساختمانها •

  نقشه راه هاي ارتباطی شهر• 

  تقوع حوادث ثانویه در آن موجود اسشناسایی مکانهایی که در صورت وقوع حادثه اي شدید امکان و •

  مکان پلها، کانال هاي آب و فاضالب •

  مخازن گاز و نفت •
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  .مکانهایی که احتمال آتش سوزیهاي بزرگ وجود دارد •

  وضعیت بیمارستانهاي شهر • 

  یانی، محل استقرار نیروهاي انتظامنقشه محل ایستگاه هاي آتش نش• 

بررسی ظرفیت و توان مناطق اطراف و شهرهاي نزدیک جهت پشتیبانی در امداد و نجات، درمان و اسکان  •
 موقت

  نواحی پر تراکم جمعیت •

  .تهیه نقشه هایی که در آن اماکنی را که احتمال وقوع بحران هاي طبیعی در آنها بشتر است مشخص می کند •

) به صورت شبکه اي منسجم و یکپارچه 1این نوع اطالعات زمانی از بازدهی باالیی برخوردار خواهند بود، که 
سیستم اطالعات جغرافیایی این امکان را فراهم می آورد که  .) درست و به موقع استفاده شوند2درآیند و 

اطالعاتی از این دست به صورت همزمان و یکپارچه قابل مشاهده و تحلیل شوند. در حالت عادي ما اطالعات را 
به صورت جداگانه و در نقشه هاي مجزا خواهیم داشت و این قابلیت که اطالعات و پایگاه داده اي آنها را در 

و بر روي یک نقشه داشته باشیم وجود ندارد. سیستم اطالعات جغرافیایی چنین امکانی را براي مدیران و  یکجا
تصمیم گیران فراهم می کند که اطالعات ضروري و حیاتی در جهت مدیریت بحران را به صورت یکپارچه داشته 

تمامی اطالعات مکانی و آماري در دسترسی یکپارچه و هم زمان به  GIS هاي مهم استفاده ازباشند. از مزیت
مثالً می توان محل گسلها و حریم آنها را در کنار موقعیت ساختمان هاي مقاوم به  .باشدمحدوده مورد نظر می

طور همزمان ارزیابی و تحلیل کرد. نیازي نیست تا براي هر کدام، یک نقشه خاص و مجزا طراحی و پیاده کرد. 
شود. تحلیل، ارزیابی شود جلوگیري میها که خود باعث پراکندگی اطالعات میدادهها و در نتیجه از تعدد نقشه

و مدیریت صحیح و موثر در مرحله پیش از بحران مستلزم به کار گیري سیستمی است که اطالعات مورد نیاز و 
طالعات به صورت مربوط به پیش از بحران را به صورت یکپارچه در اختیار مدیران قرار دهد. مشاهده کلیتی از ا

   .همزمان در نقشه به طور بصري، نگرشی تحلیلی تر را براي برنامه ریزان فراهم می کند

اطالعات درست و به موقع، مهم ترین بخش از هر برنامه مدیریتی مهم و اضطراري موفق می باشد. به تعبیر 
طالعات مخدوش و کدر می شوند. از کالوس ویتز، در فرآیند بحران اطالعات در خطر جدي قرار خواهند گرفت. ا
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) و در 145طرفی الزمه مدیریت بحران لبریز شدن مستمر و مداوم اطالعات پرورش یافته است ( تاجیک ص.
دسترس بودن اطالعات جهت برنامه ریزي هاي آتی و اندیشیدن راه حلها مورد نیاز و ضروري است. در شرایط 

ی گیرد، و فقدان اطالعات ضروري براي تصمیم گیري، اضطراب بحرانی تحلیل اطالعاتی تحت تاثیر قرار م
موجود در امر مدیریت و کمک رسانی را افزایش می دهد. همچنین در اثر پیچیدگی مسایل اطالعاتی غالباً پیش 
بینی هاي اطالعاتی نیز غیر دقیق می شوند. سیستم اطالعات جغرافیایی دسترسی سریع به اطالعات را در 

امکان پذیر می سازد. در صورتی که اطالعات در سیستم اطالعات جغرافیایی و به صورت شبکه اي  جریان بحران
منسجم ذخیره شده باشند، در جریان بحران، این اطالعات نه تنها از بین نمی روند بلکه به راحتی و به سرعت 

  .قابل دسترسی خواهند بود

را نیز تبیین می کند این است که اطالعات در آن، از مهمترین ویژگی هایی چنین شبکه اي که ضرورت آن 
محدود به زمان و یا مکان خاصی نخواهد بود. با وجود چنین سیستمی، در هر شرایط قابلیت دسترسی به 
اطالعات وجود دارد. از آنجا که ارتباط مستقیم و پایدار بین تمام مراکز ذي ربط وجود خواهد داشت، اطالعات 

ه یک مکان و یا مرکز خاص نخواهد بود. ضرورت وجود سیستم شبکه اي در مواقع خاص نیز هیچ گاه محدود ب
به ویژه در زمان وقوع حوادث بحرانی بیشتر احساس می شود. در چنین شرایطی که ممکن است اطالعات یک 

ی دارند. مرکز به دلیل آسیب هاي وارد آمده از بین رفته باشد، دیگر مراکز کماکان به اطالعات ضروري دسترس
ها، عدم دسترسی در هنگام بحران و امکان از بین رفتن اطالعات در عدم هماهنگی، بروز نبودن اطالعات ارگان

بحران، از عوارض دسترسی و به روز رسانی اطالعات از طریق انتقال فایل می باشد. وجود یک شبکه منسجم 
  :اطالعات چنین ویژگی هایی خواهد داشت

  ها بین مراکز هماهنگی در فعالیت 

  یکپارچه بودن نقشه •

  نقشه Online به روز بودن 

  امکان برقراري شبکه در هنگام بحران •

 پشتیبانی اطالعات از بین رفته •
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ها را امکان جمع آوري اطالعات در همه زمینه GIS به کارگیري شبکه منسجم و یکپارچه اطالعات از طریق
متمرکز که موجب ارتقاء سطح کارآمدي و اثربخشی تصمیمات  GIS فراهم و مرکز اطالعات در قالب مرکز

توانند با اتصال به این شبکه گردد ایجاد می کند. کلیه مدیران بر اساس زمینه فعالیت بخش خود میمدیران می
با  هاي الزم را دریافت نمایند.در هر لحظه آخرین و جدیدترین اطالعات را بر روي نقشه مشاهده نموده و گزارش

صرف کمترین زمان و هزینه، هر گونه اطالعات اعم از نقشه، جدول آماري یا هر گزارش دیگر، بازیابی و تحلیل 
ریزي جهت توسعه را ، مدیریت و کنترل اطالعات و همچنین برنامه GISمی شوند و تمرکز اطالعات در مرکز

کیفیت تصمیم گیري و هماهنگی بین  تحت وب به طور قابل توجهی GIS سازد. سیستم و مطلوب می بهینه
  . دهددرصد کاهش می 40سازمان ها را بهبود می بخشد و مدت زمان پاسخگویی را حداقل 

از آنجا که در جریان بحران، آگاهی ها و اطالعات مورد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص و غیر کافی خواهد بود و 
مده ترین شرایط پس از سانحه کمبود اطالعات و عدم روابط بین عوامل درگیر دگرگون می شود، و یکی از ع

اطمینان از صحت آَنهاست، استفاده از سیستمی که بتواند در مدیریت این مرحله از بحران، کنترل موثرتري بر 
گیري رسد. با دسترسی سریع به اطالعات جغرافیایی و بهرهاوضاع و شرایط داشته باشد ضروري به نظر می

توان برنامه ریزي دقیق تري براي مقابله با بحران داشت. دسترسی سریع مدیران اجرایی به مناسب از آن، می
هایی چون اسکان آسیب دیدگان، مدیریت هاي آنان را در راستاي برنامهگیريچنین اطالعاتی، تصمیم

دهد. در صورت هاي امدادي تحت تاثیر قرار میهاي درمانی، فنی و خدماتی و دیگر فعالیتامدادگران، حمایت
تغییر شرایط یا موقعیت، اطالعات می توانند به سرعت به روز شوند و از طریق یک سیستم اطالعات جغرافیایی 

 .متمرکز، گزارش ها تولید و قابل دسترس شوند

  در مدیریت بحران و حوادث طبیعی GIS تجربه استفاده از

وز افزون صلیب سرخ خدمات تحت وب، به توسعه رنقشه برداري، تحلیل هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و 
  کمک کرده است.

استفاده کرده GISهایش در راستاي طوفان کاترینا و ریتا از ها و تالشصلیب سرخ به منظور کمک به برنامه
ها، تحت وب به این آژانس کمک کرد تا انجمن GIS است. نقشه برداري کامپیوتري، تحلیل فضایی و خدمات

 GIS بوط به خوراك، پوشاك، پناهگاه و دیگر خدمات ضروري را براي افراد فراهم کند. تکنولوژيامکانات مر
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هاي موقت، ها، تهیه خانهکمک کرد تا کارمندان ارشد در مرکز فرماندهی واشنگتن در راستاي ایجاد پناهگاه
ه منظور فراهم آوردن اطالعات هاي عاطفی و یا تهیه مواد غذایی حمایت شوند. صلیب سرخ، بریزي حمایتبرنامه

کمک  GIS کنند، ازهاي بهتر و موثرتر استفاده میبراي مدیران اجرایی که از نقشه ها براي گرفتن تصمیم
گرفته است. نوع فعالیت هایی که در صلیب سرخ انجام میشود، بدون وجود چنین تکنولوژي، بسیار کند و 

تواند بر اساس نیازها و درخواستها شود مییل هایی که انجام میرفت . نوع نقشه برداري و تحلآهسته پیش می
پاسخگوتر و موثرتر شده است. سیستم  GIS هدفمند شود. در حال حاضر صلیب سرخ، به خاطر وجود تکنولوژي

اطالعات جغرافیایی میتواند منابع خود را به منظور کمک به تولید نقشه ها و اطالعات درباره نواحی بادگیر، 
   .طق تخریب شده، جمعیت ساکن، زیر سازي شهري، خیابانها و....افزایش دهدمنا

این اطالعات یکپارچه براي مدیران صلیب سرخ، روسا و رهبران ارشد آن که تصمیمات و برنامه ریزي ها را اتخاذ 
آید که  این امکان براي آژانس هاي کمک رسانی بوجود می GIS می کنند فراهم شده است. از طریق تکنولوژي

  .به افراد نیازمند در سریع ترین حالت ممکن دسترسی پیدا کنند

در فقدان یک تکنولوژي موثر و کارآمد، پروسه نجات و تخلیه با مشکالت زیادي رو به رو می شود. در این صورت 
 .دارند تنها راه ممکن براي تیم ها، گرفتن کمک از افراد محلی داوطلب است که در جریان عملیات نجات حضور

تیم هاي نجات از این افراد محلی در وسایل نقلیه، قایق ها و هلیکوپترها به منظور جستجوي افراد و نجات آنها 
استفاده می کنند. با پیشرفت در حوزه تکنولوژي، انجام چنین عملیاتی به شکل تاثیر گذار آسان تر شده است. 

که مناطقی را که مستعد بحران  GIS راه دور از طریقتکنیک هاي در دسترسی وجود دارند مانند دریافت از 
هستند مشخص ساخته، آنها را بر اساس میزان خطر و جمعیت و مال و امالك موجود در معرض خطر منطقه 
بندي می کنند. این نوع ابزار از آنجا که دسترسی لحظه به لحظه به اطالعات ضروري و مورد نیاز براي تصمیم 

 .ی کند، در مدیریت بحران ها بسیار سودمند استهاي مدیریتی فراهم م

ترین بالیاي طبیعی است. در سونامی اخیر در اقیانوس هند، نواحی آسیب دیده در سونامی یکی از بزرگ
خانمانها و آوارگان بسیار قابل توجه النکا، هند و تایلند بودند. آمار کشته ها، مفقودین، بیاندونزي، مالزي، سري

میر به عالوه حجم هاي مالی قابل تصور نبود. آمار باالي مرگ و ها و خسارتفاجعه، میزان کشتهبود. در این 
هاي اساسی نمود، در این ارتباط نه تنها فعالیتهاي دریافتی، مدیریت بحران به طور موثر را الزم میکثیر کمک

لذا در این  .شدنیز باید به کار گرفته می هاي تکنولوژیکحلها) بلکه راه(مانند فراهم کردن امکان نجات انسان
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اند و نسبت به قبل اهمیت بیشتري یافت. مانند اینکه کدام نقاط بیشتر آسیب دیده GIS شرایط، تکنولوژي
هاي اضطراري و فوري توان به نقاط آسیب دیده دسترسی یافت، باعث کاهش اتالف زمان در موقعیتچگونه می

 .شدمی
بعد از چند هفته اول فاجعه، اطالعات تکنیکی (تکنولوژیکی) از سر تا سر جهان براي نقاط آسیب دیده، اندك 

هاي ارزشمندي را در رونوشت مشخصات ابتدایی و اطالعات ها، زمانسازمان نیافته بود. بسیاري از سازمان
خی اطالعاتی که انتشار آنها می توانست ها تلف کردند. به خاطر عدم هماهنگی، بري خسارتضروري مانند نقشه

ها را در مسائل یاري کند، منتشر نشد. نیاز به تولید اطالعات جدید ضروري بود و همه این مسائل سایر ارگان
داد. مدیریت فوري، هم اطالعات ثابت و هم اطالعات پویا را در نیاز به مدیریت اطالعات را مورد تأکید قرار می

آوري توانست براي هر دو جنبه (جمعدر بهترین شکل می GISآل، لبید. در حالت ایدهطمراحل مختلف می
  .اطالعات ثابت از قبل و اطالعات پویا به طور همزمان) مفید واقع شود

هاي مالی کافی بود، هماهنگی ضعیف عملیات المللی به بحران سریع و کمکهاي ملی و بینگرچه ظاهراً پاسخ
ساخت. و در نتیجه دانش مدیریت فوري نسبت به قبل انجام کارهاي مورد نیاز را دشوارتر می پاسخ گویی، اجرا و

تر شد و اثبات کرد که استفاده ار تکنولوژي براي نجات بیشتر جان و مال انسان ها، عملی ضروري است. به مهم
دیده، شکست هاي آسیبهاي هماهنگ به علت تنوع و گوناگونی سطوح اطالعات در کشورطوریکه، غالب تالش

توانستند موثر واقع شوند، پایه اطالعاتی یا تکنولوژیک جهت تشخیص رسانی میکشورهایی که در کمک .خورد
ها نداشتند. البته فقدان اطالعات تنها عامل مهم بازدارنده تالشهاي بشر دوستانه نبود، ولی یکی از نیازمندي

 .عوامل عمده محسوب می شد
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  نتیجه گیري

شود و سوانحی ز آنجا که سرزمین جمهوري اسالمی ایران یکی از ده کانون حادثه خیز در جهان محسوب میا
هاي جوي و همچنین سوانح انسان ساخت نظیر هجوم آوارگان و چون زلزله ، سیل ، تغییرات اقلیمی و ناپایداري

اوانی بسیاري در کشور وجود دارند، اي و حوادث شیمیایی و صنعتی و غیره با فرپناهندگان ، تصادفات جاده
توان در ایران سراغ گرفت، چنین وضعیت نوع آن را می 32نوع سانحه شناخته شده در جهان ،  43بطوریکه از 

جغرافیایی ، شرایط زیست محیطی و پراکندگی جمعیتی ، تنوع و فراوانی بالیاي طبیعی را افزایش داده است. در 
ت از مسایل و مشکالت فیزیکی، اجتماعی و اقتصادي ناشی از حوادث ذکر شده چنین شرایطی که ایران به شد

ها رسد سیستمی یکپارچه که بتواند با ارائه اطالعات صحیح و کاربردي، بر تصمیم گیريبرد، به نظر میرنج می
و کیفیت توان سرعت در مواقع لزوم اثر بگذارد ضروري است. با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی می

هاي معطوف به حوادث را افزایش داد و از آنجا که دستیابی به اطالعات، بوسیله این سیستم با تصمیم گیري
گیرد، در نتیجه ضرورت وجود چنین سیستمی به منظور مدیریت موثر تر و کارآ تر حس سرعت و دقت انجام می

   .شودمی

هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله ، سیل و ي خدمات امدادي در جمعیت هالل احمر ایران، ارائه
غیره در داخل و خارج از کشور و اقدام در جهت آمادگی مقابله با این حوادث و سوانح را اولین وظیفه خود 

گیري یکپارچه و مناسب از تواند با دسترسی سریع به اطالعات جغرافیایی و بهرهداند. جمعیت هالل احمر میمی
ه ریزي دقیق تري براي مقابله با بحران داشته باشد. دسترسی سریع مدیران اجرایی هالل احمر به آن، برنام

هایی چون اسکان آسیب دیدگان، مدیریت امدادگران، هاي آنان را در راستاي برنامهگیريچنین اطالعاتی تصمیم
   .دهدار میهاي امدادي تحت تاثیر قرهاي درمانی، فنی و خدماتی و دیگر فعالیتحمایت

سیستم اطالعات جغرافیایی ابزاري ارزشمند در جهت کاهش آشفتگی و بی نظمی در مدیریت به طور کلی و 
مدیریت بحران به طور خاص می باشد. در وهله اول، درك و آگاهی از کارکرد موثر این ابزار ضروري است و 

اده از فناوري سیستم اطالعات جغرافیایی، سپس مرحله قبول و پذیرش آن. امید است که با توسعه فرهنگ استف
 .در جهت مدیریت موثرتر و کارآمدتر قدم برداریم


