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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

 علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش این ،رو این از .باشد هورجم محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم چارچوب در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در مندرج هیئت این های اهدیدگ

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفاً ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ
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 کلیات-1

 مقدمه-1-1
عنوان به « آموزش و منابع انسانی»توسط ریاست جمهوری، کارگروه « ها گزارش ملی سیلابهیئت ویژه » پس از دستور تشکیل 

گیری این کارگروه، منتت  از تاکیتد و بتاور جهتانی در نقتش آمتوزش در های هیئت فعالیت خود را آغاز نمود. شکلیکی از زیرمجموعه

شتوند کته گتزارش حاضتر ها به دو بخش عمومی و رسمی تقسیم متیباشد. در این فرایند، آموزشکاهش ریسک و خسارات سوانح می

( 1بندی گردید که عبارتند از: محور تقسیم 5های این کارگروه در دهد. بدین ترتیب، فعالیتتوجه قرار میبخش دوم آن را بیشتر مورد 

هتای اجرایتی ذی ربتط ( کمیته آموزش مدیریت بحتران در دستتگاه3( کمیته آموزش دانشگاهی، 2کمیته آموزش ابتدایی و متوسطه، 

ربتط )وزارت نیترو، شترکت متادر تخصصتی های اجرایی ذییت سیلاب در دستگاه(کمیته آموزش مدیر4ها(، )وزارت کشور و استانداری

 ( کمیته منابع انسانی. 5ای( و های آب منطقهمدیریت منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت

دهد. در این خصوص نیز کارها( را به اختصار ارائه ها و راههای گزارش اصلی )چالشترین یافتهخلاصه حاضر نیز تلاش دارد تا مهم

در حتوزه « قانون جدیتد متدیریت بحتران کشتور»هایی براساس نماید. در انتها نیز توصیهبندی گزارش اصلی استفاده میاز همان فصل

م، های کشور، نیرو، آموزش و پرورش و علتوها متناسب با گزارش اصلی؛ وزارتخانهشود. مخاطبین توصیهآموزش و منابع انسانی ارائه می

اتتاق بازرگتانی، صتنایع، معتادن و »هایی را برای آوری )و موسسات آموزش عالی( هستند، ضمن اینکه به اختصار توصیهتحقیقات و فن

 نیز دارد.   «کشاورزی

 

 سیلاب و بحران مديريت اندرکاراندست نگاه انسانی از منابع مديريت و آموزش-1-3
را در مدیریت بحتران بطتور عتام و متدیریت « آموزش و منابع انسانی» های حوزه چالشتوانست ترین منابعی که مییکی از مهم

انتدکاران ایتن ها و دیدگاه دستتگشای مسیر کار باشد؛ نقطه نظرات، تجربیات، دغدغهسیلاب سال جاری بطور خاص، تبیین نماید و راه

 گتزارش 2ها در رده مدیریتی و کارشناسی برگزار شد. فصتل نهای متنوعی با برخی از آحوزه هستند. بدین منظور، جلسات و مصاحبه

ها و نقطته نظترات آنهتا پرداختته استت. ها بیشتر مورد تاکید بوده، به ارائه دیدگاهگیری از فرازها و عباراتی که در مصاحبهبا بهره اصلی

-اند و در ارائه راهکارهای پیشنهادی حتیداشته برای گزارش این کارگروهها و مشکلات مسلما این موارد، نقش موثری در تبیین چالش

 اند.نظر بودهالامکان مد

( جتدی 1ستان برشتمرد: تتوان بتدیناندرکاران مدیریت بحران و سیلاب اخیر را میترین دغدغه دستمهمباتوجه به موارد فوق، 

روزمرگتی، متمرکتز بتر مقابلته و بازستازی و  ( متدیریت بحتران در دام2ای و تخصصی بته آن، نگرفتن مدیریت بحران و نگاه غیرحرفه

( کمبود و عدم نمود بارز 5( آموزش ناچیز مدیریت بحران و سوانح در مدارس، 4( مشکلات بودجه آموزشی مدیریت بحران، 3ای، جزیره

های تئوریک و ش( آموز7های ضمن خدمت مرتبط با مدیریت بحران، ( بازنگری در آموزش6های دانشگاهی در مدیریت بحران، آموزش

( کمبود و ضعف منابع انستانی در متدیریت بحتران، 9( نیروهای تخصصی و مدیران قوی با آموزش محدود مدیریت بحران، 8غیرعملی، 

( 12( مانورهتای محتدود و غیرکارآمتد، 11های مرتبط، ای در رشته مدیریت بحران و رشتهدهندگان حرفه( کمبود اساتید و آموزش11

-( عدم استفاده کافی از ظرفیت موسستات آمتوزش عتالی علمتی13های مدیریت بحران، رایند ارزیابی و اثرگذاری آموزشبازنگری در ف

  .های درگیر در مدیریت بحران با مراکز آموزشی( ارتباط ضعیف ادارات و سازمان14کاربردی در آموزش مدیریت بحران و 

 

  متوسطه  و ابتدايی مقاطع رد مديريت بحران و سیلاب با مرتبط هایآموزش-1-2
آوری جوامع در مقابتل ستوانح، توانمندستازی کودکتان و نوجوانتان کته عمتدتا در نقتش ین اقدامات در ارتقاء تابترمهمیکی از 

ها در سطح پایته کمتتر های این گزارش نشان داد، چه در سطح ملی و چه در استانی به آموزششوند. نتای  بررسیآموز، ظاهر میدانش

ترین آنها عبارتند از )کلیه موارد فوق برای مدیریت سیلاب نیتز قابتل تاکیتد باشد که مهمهایی مواجه میو این مهم با چالش شده توجه
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 هستند(:

 ؛آموزان در دو سطح کودک و نوجوانمخاطب دانش یفهم برامناسب و قابل یعلم یمحتوا کمبود جدی  
  ی  در کتب درس یعیسوانح طبمدیریت بحران و  مربوط به یهامباحث و آموزشر کافی دعدم انسجام 
 نظیر داستان، بازی و ...( نوجوان و کودک هدف قشر با متناسب یجانب یمحتواها عرضه عدم( 
 یعیطب سوانح با حیصح مواجهه یبرا یآمادگ با مرتبط مباحث سیتدر در معلمان یکاف یتوانمند عدم 
 آموزش امر درحوزه کودکان و نوجوانان  یهاتیو وب سا یصفحات مجاز رینظ ییاز بسترها استفاده عدم 

 ی )در مقابل ابعاد دانشی و نگرشی( ومهارت ابعاد خصوص در مطالب ارائه کمبود جدی در 

 از جمله و  (98سال  ییابتدا یهالابیبعد از وقوع س ی)حتی عیطب سوانح با مرتبط یهاآموزش موضوع گرفتن یجد و توجه عدم
 اند. دیده از سیلاب که تقریبا یکسره، سازه محور تعریف شدههای آسیبهای بازسازی در استانبه طور مثال در برنامه

تتوجهی ین عوامل کمترمهماز فراگیری و خسارات، از  وسعتکه عدم مواجهه کشور با سیلابی در این  است یضرورذکر این نکته 

 باشد: های زیر، مورد پیشنهاد میای ارتقاء وضعیت در این حوزه راهکارها و اولویتبه این حوزه بوده و بر

 ی همراه بتا در نظتر عیطب سوانح با مرتبط یهاآموزش یمل برنامه نیتدوی )عرضه مطالب در کتب درس یمنسجم برا یزیربرنامه
 (نسان و محیط زیست در پایه یازدهمگیری از ظرفیت کتاب نونگاشت ابندی نظیر بهرههایی برای جمعگرفتن قله

 گذاران، مجریان و عموم )در حال حاضتر، نگتاه ریزان، سیاستهای پایه برای برنامهآموزش موضوع تیاهم و عمق نمودن مشخص
کته محور قابل حصول است و ناگفته پیداستت -آوری عمدتا از طریق راهکارهای سازهگذاران آن است که مسئله تاببسیاری از سیاست
 شود که مسئله آموزش، به عنوان یک اولویت مطرح نشود(این نگاه، باعث می

 داستان، پویانمایی، بازی( شایان ذکر استت  مرتبط یهاها و دستگاهمناسب توسط موسسه یعلم یمحتوا دیتول یبرا یبسترساز(
-های غیرعلمی نظیتر منشتاءگسترش شایعات و گمانهتواند به باشد که میهایی میکه کمبود و نبود محتواهای آموزشی، یکی از زمینه

 ها )مانند ابردزدی یا هدایت ابرها( و یا حتی باورهای ناصحیح برای مواجهه در شرایط بحران منجر شود. های خیالی برای بارش

 ی عرضه مطالب آموزش یبرا هایتساو وب یمجاز یفضا هاییتاستفاده از ظرف 

 ضتمن یهتاآموزش ریمست دو در ان،یتفرهنگ دانشتگاه با نامهتفاهم تبادل قیطر از معلمان انیم در یسازتیظرف و یتوانمندساز 
 مهارت شیافزا هم و موضوع تیماه به نسبت یآگاه ارتقاء جنبه از هم) دانشگاه نیا انیدانشجو یدرس چارت در یریقرارگ ای و خدمت

 (موضوع با مواجهه در
 ایتن بختش البتته مستتعد هتاهای سیل در منتاطق و استتانبا تاکید بر ویژگی یاساس الگو( بر )مانند مانور سیلابمانور  یاجرا .

 باشد.اقدامات نمایشی نیز می

 دوین تEOP شود)برنامه اقدام برای شرایط اضطرار( و تمرین آن در مدارس، پرداخته می 
 نآموزی در آموزش مباحث مرتبط با مدیریت بحرااستفاده از ظرفیت اردوهای دانش 
 ی آبت سوادهمچون طرح داناب و طرح گسترش  ربطهای اجرایی ذیبا دیگر دستگاه برنامهفوق یآموزش یهااستفاده از بستر طرح

 باشدکه با مشارکت شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب در دستور کار می

 سازی مدیریت بحران را توسعه دهد،  هایی که با انگیزش مناسب نظیر جوایز سالانه، فرهنگطراحی جشنواره 

های در نظر گرفته شده کاملا ضروری مند برای ارزیابی و دریافت بازخورد از روشعلاوه بر موارد فوق، ایجاد سازوکاری ملی و نظام

 باشد.  می

 

 حوزه مديريت بحران و مديريت سیلاب در آموزش عالی-1-5
ف آموزش عالی کشور برای مباحث مرتبط با مدیریت بحران تدوین و فعتال هستتند. رشته در مقاطع مختل 121در حال حاضر حدود 

دانشتگاه و موسسته معتبتر  31تعریف شده که مقایسه آنها بتا عنتاوین دروس مشتابه بتا حتدود  دروس بسیار متنوعی هم در این حوزه
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های جدید بدین منظتور چندانی برای ایجاد رشته رسد ضرورتدهد. لذا، به نظر نمیمی درصدی را نشان 71جهانی؛ پوشش قابل قبول 

هتا را دارا هستتند و هتایی کته ایتن رشتتههایی که با برخی اعضاء هیئت علمتی دانشتگاهوجود داشته باشد. با این وجود بنا به مصاحبه

های داختل ا دو دسته چالشآوری بطور خاص در این حوزه ببندی کارگروه؛ آموزش عالی بطور کلان و وزارت علوم، تحقیقات و فنجمع

 شود:نیز ارائه می کارو خارج از نهادهای رسمی آن درگیر است که در ادامه تشریح و راه

 
 زاهای برونچالش -1-1-1-1

 باشد. علیرغم اهمیت و نیتاز شتدید کشتور بته ها در توسعه این رشته، اقتصاد و وضعیت بازارکار آن میترین چالشیکی از مهم

ها التحصیلان این رشتههای بسیار محدودی برای جذب فارغهای مختلف، در حال حاضر فرصتسطوح و بخش بهبود مدیریت بحران در

های دولتی و غیردولتی و بختش خصوصتی بته داشتتن وجود دارد. چنانچه قوانین بالادستی بتوانند الزاماتی را برای مقید کردن سازمان

 2«هتای عملیتاتی شترایط اضتطراریبرنامته»و یا  1«های استمرار کسب و کاربرنامه» های آمادگی مانندهای برنامهکارشناسان و گواهی

التحصیلان را فتراهم های شغلی مناسب برای فارغها خواهد شد، و هم فرصتها و بنگاهبوجود آورند، هم در درازمدت به نفع این سازمان

 تواند مد نظر قرار داده شود؛نیز می HSE 3سازی مبحث آورند. در این خصوص تجربه نهادینهمی

 اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و به همین ترتیب تعریتف «مدیریت بحران کشور»های قانون جدید استفاده از ظرفیت ،

و استتمرار  (EOP)هتای آمتادگی بحتران هایی که برنامهاستانداردهای جدید برای مجوز کسب و کار و تخفیف بیمه حوادث برای بنگاه

ها دربلند مدت، به مراتب کمتتر از خستاراتی هایی که برای بنگاهتواند اقتصاد این رشته را متحول نماید. هزینهکسب و کار را دارند، می

 نماید.گیر میاست که هر از چند یکبار آنها را دامن

 
 زاهای درونچالش -1-1-1-3

هتا تترین چتالشباشتد، مهتمزایی در این خصوص نیز میزای فوق، آموزش عالی تحت تاثیر مشکلات درونعلاوه بر مشکلات برون

 دراین خصوص عبارتند از:

 ها و دروس متنوعی در آموزش عالی کشور برای مدیریت بحران تهیه، تدوین و اجرا شتده؛ با توجه به آنکه در حال حاضر رشته

رستد ضترورت دهد، به نظر نمتیصدی را نشان میدر 71ها و موسسات معتبر جهانی نیز پوشش قابل قبول حدود مقایسه آن با دانشگاه

های جدید وجود داشته باشد. در عتین حتال، هنتوز توجته بته متواردی ماننتد: حکمرانتی، مباحتث حقتوقی، چندانی برای ایجاد رشته

ت بحران نیاز بته های مرتبط با مدیریگیری در شرایط عدم قطعیت، ارتباطات و رسانه، استمرار کسب و کار در رشتهتغییراقلیم، تصمیم

 توانند با اصلاح سرفصل دروس جاری و یا ایجاد دروس مربوط تا حد زیادی مرتفع شوند.ها میتوجه بیشتری دارند. این خلاء

 خورد و لتازم های انجام شده در تقویت کادر هیئت علمی؛ کمبود تخصصی در این زمینه همچنان به چشم میرغم تلاشعلی-

 برای توسعه نیروی انسانی متخصص در این حوزه استفاده شود؛ های بورس است از فرصت

 توانند در قالب طرحالمللی در این حوزه لازمست تا بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. این تعاملات میتقویت تعاملات بین-

 صورت پذیرند؛ های مشترک آموزشیو مشارکت در برگزاری دوره (TOT)4های تحقیقاتی مشترک، آموزش آموزشگران 

 باشد. این نقیصه شامل رشته مدیریت بحتران نیتز های آمایشی در توسعه آموزش عالی چندان برجسته نمیاصولا، جایگاه طرح

ای؛ نتوع ستوانح در منتاطقی کته هتای منطقتهها )با لحاظ مواردی از قبیتل نیازستنجیرو، لازمست براساس اینگونه طرحشود. ازاینمی
____________________________________________________________________________ 

1 Business continuity plans 

2 Emergency operations plan (EOP) 

3 Health, safety & environment 

4 Training of trainers  
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پذیری آنها از سوانح و پتانستیل بتازار کتار فعلتی و آتتی( شتکل های موجود و آسیباند، صنایع و زیرساختقرار گرفته ها در آندانشگاه

 توسعه آن تعریف گردد؛

 های آموزش مجتازی و استتفاده یکی از راهکارهای اثرگذاری آموزش عالی در ارتقاء توان کشور در مدیریت بحران، توسعه دوره

المللی را برای آمتوزش عتالی بته همتراه های مناسب ملی و بینتواند فرصتباشد. چنین رویکردی مین آموزشی میهای نویآوریاز فن

 ربط انجام پذیرد؛ های اجرایی ذیتواند مشترکا با دستگاهگذاری آنها نیز میباشد. سرمایه داشته

 باشد. بدین منظور، آموزش عالی کشور لازمستت نمیهای مدیریت بحران کافی جایگاه مباحث عملیاتی در بخش آموزش رشته

دهد، داشته باشد. متعاقبا بتواند عوامل وقوع و نحوه مدیریت آن را ها و سوانحی که در کشور رخ میکه نقش موثرتری در بررسی بحران

ریاستت جمهتوری از طریتق  های اخیر توستطبه طور مناسبی مستندسازی و تبدیل به یک مرجع دانشگاهی نماید. اقدامی که در سال

برای بررسی دو سانحه مهم کشتور صتورت « های اخیر کشورهیئت ویژه بررسی سیلاب»و « کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو»تشکیل 

 باشند. گرفت، مصادیقی از آن می

 تقویت پژوهش و  هایی که مستقیم و غیر مستقیم به مدیریت بحران مربوط هستند، جهتهای موجود رشتهلازمست از ظرفیت

های بستیاری را های اخیر از مناظر گوناگون فرصتتوسعه مرزهای دانش آن متناسب با نیاز کشور استفاده گردد. بخصوص وقایع سیلاب

 تواند داشته باشد؛برای آموزش و پژوهش به همراه می

 هتای شتت و ستلامت ...( سرفصتلهای مختلف )مهندسی، معمتاری، عمتران، کشتاورزی، متدیریت، بهدادر شرایط حاضر رشته

ای آن در آموزش و پتژوهش ترین نیاز تقویت بُعد بین رشتهدهند. اما در ارتقاء کارکرد آنها، مهممتنوعی از مدیریت بحران را پوشش می

بازستازی و  باشد که نیاز به تحول دارد. به عبارت دیگر، لازمست تا چرخه جامع مدیریت بحتران )تخفیتف اثترات، آمتادگی، پاست  ومی

ها تعریف شده و هررشته جایگاه خود و دیگران و تعاملات لازم بین بخشی را در این چرخه متورد توجته قترار برای کلیه رشته بازتوانی(

 دهد؛ 

 باشتد. ارتقتاء های جتاری متیهای مرتبط به مدیریت بحران یکی دیگر از چالشجذب دانشجو با استانداردهای لازم برای رشته

ین رشته در کشور و تعریف فرآیندهای جدیدتری برای جذب )مانند: برگزاری مصاحبه بعد از قبولی در کنکورکارشناسی ارشتد جایگاه ا

 توانند در این خصوص موثر واقع شوند.های خاص کارشناسی برای ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی( میو تعریف رشته

 ریت سیلاب قابل تعمیم هستند، ضمن اینکه خاصا برای ایتن حتوزه، تقویتت کلیه موارد فوق برای تقویت مباحث مرتبط با مدی

بینتی، متدیریت یکرارچته منتابع آب بتا نگتاه بته متدیریت های جهانی پیشبینی، پایگاههای پیشآموزش پیرامون مباحثی مانند: مدل

مباحتث حقتوقی و اجتمتاعی، یکرارچه سیلاب، مدیریت یکرارچه سیلاب با نگاه به مدیریت جامع بحتران، حکمرانتی متدیریت ستیلاب، 

 گیری در شرایط عدم قطعیت مورد توجه بیشتری قرارگیرد. مدیریت ریسک و تصمیم

 

 بحران  استانی و ملی سطح در کشور بحران ريتسازمان مدي در آموزش -1-2
ستازمان »هتا تحتت نظتر در وزارت کشور و نهادهای تابعه مانند استانداری« آموزش مدیریت بحران»های مرتبط با حوزه فعالیت

شور کتاربرد صورت مشترک برای کلیه مناطق کهای آموزشی که به. بدین شکل که آن دسته از فعالیتگیردصورت می« مدیریت بحران

هتا هایی که بنا به نیاز و شرایط ختاص استتانشود. اما، آموزشسازمان طراحی و اجرا می «پیشگیری و بینیپیش معاونت»دارد، توسط 

هتای رسد. سازمان مدیریت بحران طی سالها به انجام میدر هر استانداری مرتبط هایباشد؛ توسط ادارات مدیریت بحران و سازمانمی

های مدیریت بحران به انجام رسانده است. در این خصوص آمتوزش اعضتای شتورای همتاهنگی اقدامات متفاوتی در حوزه آموزشاخیر 

نقتش فرمانتدار در مراحتل چهارگانته »ها در قالب طرح غدیر؛ آموزش نیروهای مسلح، آموزش فرمانداران با عنوان ها و شهرستاناستان

هتا بتوده استت. و برگزاری مانورهای آموزشی بخشی از ایتن تلتاش UNDPالمللی  مانند های بین، همکاری با سازمان«مدیریت بحران

های لازم بترای اقشتار مختلتف متردم، در های مختلف با هدف ارائه آموزشتدوین سند راهبردی آموزش بحران در استانپیگیری برای 

های آموزشتی ستازمان طور که اشاره شد، بخش دیگری از فعالیتمانهزمینه مدیریت بحران و سیل از دیگر اقدامات قابل ذکر هستند. 
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هتای مختلتف و همچنتین های آموزشی برای اداره مدیریت بحران استتانها و در دو سطح، شامل: دورهمدیریت بحران کشور در استان

موجتود  شده هرساله بنا به شرایط و امکاناتهای برگزارگردد. تعداد و مدت دورهبرگزار می سوانح مدیریت مرتبط با اجرایی هایدستگاه

 متفاوت است.

بینتی و های آموزشی معاونتت پتیشدوره مصوب از آرشیو فعالیت 81براساس اطلاعات دریافتی از سازمان مدیریت بحران، حدود 

هستند. در ادامه، برای ارزیابی پیشگیری دریافت شد. هردوره اطلاعاتی مانند: شرایط مدرسان، شرایط فراگیران و محتوای مربوط را دارا 

زیربرنامه مرسوم آنها مقایسته  8شوند، براساس المللی برگزار میهایی که در سطح بینجامعیت آنها به لحاظ محتوایی با تعدادی از دوره

 ریتزی برنامته د( فرآینت4( کاهش ریسک، 3( شناسایی و ارزیابی ریسک،2( مباحث مقدماتی در مدیریت ریسک، 1شدند که عبارتند از: 

( 8( اقتدمات بتین بخشتی در  متدیریت بحتران و 7( بازتوانی در سوانح، 6( پاس   در شرایط  اضطراری، 5سوانح،  برابر در برای آمادگی

درصتد  3و  13، 6، 9، 16، 13، 13، 27های ستازمان متدیریت بحتران بته ترتیتب ساخت مجدد بعد از سوانح. نتای  نشان داد که دوره

هتا را در یکجتا پوشتش دهتد. نهایتتا، از زیتر برنامته 8هایی بود که کتل اند. اما، تفاوت عمده عدم وجود دورهها را پوشش دادهزیربرنامه

دوره نیتز بته طتور غیرمستتقیم  7به طور مستقیم و« مدیریت بحران سیل»دوره آموزشی فوق نیز یک دوره با عنوان 81مجموع حدود 

 توان مطابق زیر برشمرد:های آموزش در حوزه مدیریت بحران را میچالش ترینمهم مرتبط با سیل بودند.

  هتای نظتری و تترین چتالشآوری یکتی از مهتمبا تاکید بر مدیریت ریستک و تتاب« مدیریت جامع بحران»عدم وجود رویکرد

ها و نظرات به اجماعی که در مصاحبه عملیاتی در مدیریت بحران در کشور است که جایگاه آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بنا

ای استت کته پتس از گونتهطور خاص، بهطور عام و سیل بهخبرگان وجود داشت؛ رویکرد فعلی کشور در برخورد با مخاطرات طبیعی به

هتا از اولویتتشود و با توجه به فواصل رخداد سوانح طبیعی، متاسفانه پس از متدتی نیتز ها توجهات به سمت آنها جلب میوقوع بحران

 دهد.ها را نیز تحت تاثیر قرار میشود. این واقعیت آموزشخارج می

 هتای های اجرایی مربوط علیرغم فعالیتتهای آموزشی در سازمان مدیریت بحران و دستگاهعدم انسجام لازم و کافی در فعالیت

دیریت که بشدت چند سطحی )محلی، استتانی، ملتی، و گیرند. بخصوص با توجه به ماهیت این مها صورت میمتنوعی که در این زمینه

هتای صترفا های اجرایی مختلف( است، فعالیت آموزشتی در ایتن عرصته بایتد فراتتر از دورهالمللی( و بین بخشی )درگیری دستگاهبین

 تواند نقش موثری را ایفا نماید. می« نظام جامع آموزش مدیریت بحران مخاطرات طبیعی کشور»باشد. در این راستا تدوین تخصصی 

 مستتمر بته بیترون دارد تتا  نگاهی« سازمان یادگیرنده»را محقق نماید. « یادگیری سازمانی»باید نهایتا های آن آموزش و دوره

ها بر آموزشخود را تضمین نماید. درشرایط فعلی، عمده تمرکز  پویایی و محیطی را رصد کند و با مدیریت آن؛ پایداری تحولات و تغییر

را رقم زند. لذا علاوه بر توجه به فترد، لازمستت « یادگیری سازمانی»ها باید باشد، در حالیکه غایت کارکرد آموزشمی« یادگیری فردی»

 ها قرار گیرد؛تا بخش سازمانی نیز در دستور کار ارزشیابی دوره

  باشتد. هتای اجرایتی متیارآمدتر شدن آموزش در دستگاهاز اقدامات لازم برای ک« برنامه جامع آموزش مدیریت بحران»تدوین

و اجترای برنامته ، ریزیطراحتی و برنامته، نیازستنجی( یکرارچگی در 1های این حوزه را در قالب: تواند برخی چالشای میچنین برنامه

-حران با برگتزاری و حضتور در دورههای اجرایی در مدیریت بافزایی دستگاه( بسترسازی برای هم2، هاارزیابی و سنجش اثربخشی دوره

(  نیازسنجی برای استفاده موثر 4ها( و عملیاتی کشور و های علمی )ازجمله دانشگاه( ارزیابی نواقص موجود در ظرفیت3های مشترک، 

ی رویکردهتای های چنین نظامی؛ امکان اضافه شتدن ارزشتیابی ستازمانی بته جتاالمللی؛ فراهم آورد. از دیگر ویژگیهای بیناز ظرفیت

 است. « یادگیری سازمانی»مرسوم صرفا ارزشیابی فردی است که به نوبه خود بستری برای 

 ای که ضمانت اجرایی برای تدوین و انجتام برنامتههای مرتبط با مدیریت بحران به گونهعدم تخصیص و توزیع مناسب بودجه-

هتای آموزشتی را ستلب نمتوده استت. تتوان بهترشتدن کیفیتت دوره مدت و بلندمدت آموزشی را با دشواری مواجه کترده وهای کوتاه

 و بودجه دارد.ها نیاز به همراهی سازمان برنامه تخصیص کامل و مناسب این بودجه

 آمتوزش »بایتد نهایتتا منجتر بته هتای اجرایتی همانگونه که قبلا اشاره شد، ارتقاء جایگاه آموزش متدیریت بحتران در دستتگاه

ریزی آموزشی متناسب با شرح شتغل کارکنتان، بتا تفکیتک ( برنامه1باشد: رای تحقق آن توجه به این موارد لازم میگردند. ب« سازمانی
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محور( و آنهایی که بخشی از شرح شتغلی آنهتا بته -نیروی انسانی که پست سازمانی آنها مستقیما به مدیریت بحران ارتباط دارد )پست

ریتزی بترای مستندستازی ( برنامته2هتای آموزشتی، حاظ نوع مخاطرات و ستوانح در دوره( ل3محور(، -این مدیریت مربوط است )نقش

هتا در ریزی برای انتقال تجربیات و آموخته( برنامه3های بعدی، ها و سوانح قبلی و استفاده از آنها برای آموزشتجربیات مدیریت بحران

وزشتی ختاص در بتدو ختدمت بترای کارکنتان و متدیرانی کته مستتقیم و هتای آمفرآیند جابجایی نیروها و مدیران و لزوم تعریف دوره

( انتخاب آموزشتگران 5های آموزشی، ( تلفیق توأمان مباحث نظری و عملی در دوره4غیرمستقیم درگیر فرایند مدیریت بحران هستند، 

( پرهیتز از ارائته 8هتای بعتد از بحتران، ( توجه بته آمتوزش7ها، ها در شهرستانهای بیشتر برای برگزاری دوره( ایجاد فرصت6مجرب، 

 ها. در آموزش ( الزام مدیران به شرکت11ها با شرایط اقلیمی و ( همسانی آموزش9ای؛ های جزیرهآموزش

 توانتد المللی میمندی از تجارب بیناهمیت بازدیدهای آموزشی از اقدامات عملیاتی کشورهای پیشرو در مدیریت بحران و بهره

 های مناسبی را برای تبادل تجارب فراهم آورد. ها داشته باشد و فرصتدر کیفیت برگزاری دورهنقش موثری 

 

 آن سیلاب در مديريت حوزه و نیرو وزارت در آموزش -1-5
-های تابعه وزارت نیرو هر ساله بر مبنای نیازسنجی از واحدهای مختلف، تقویم آموزشی خود را که در تطابق بتا سیاستتشرکت

انتد؛ یعنتی: های اخیر بیشتر متاثر بتودههایی که طی سیلابهای آموزشی در استانکنند. دورهآموزشی وزارت نیروست، تدوین میهای 

اند. البته، بخشی عمده آن نیز توستط برگزار کرده 1398تا  1395های دوره را تنها برای سال 1511خوزستان، لرستان و گرگان، حدود 

(. در همین راستا، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامتل در شترکت %75)بیش از   ان به انجام رسیده استسازمان آب و برق خوزست

کننتد. بته های مرتبط با مدیریت بحران را دنبال متیای، آموزشهای آب منطقهمدیریت منابع آب و به دنبال آن دفاتر مشابه در شرکت

های خاصی نیز برای متدیران تعریتف ت تخصصی دراین حوزه برگزار شده است. دورهنشس 15دوره و  28؛ 1397عنوان نمونه طی سال 

 شده است.

مؤسسته آمتوزش های مختلف ستازمانی آن بتوده استت. بنا به وظیفه حاکمیتی وزارت نیرو، آموزش سیلاب نیز مورد توجه بخش

از امکانات شتش مجتمتع بتزرا عتالی آموزشتی و  با برخورداریها است که از جمله این بخش صنعت آب و برق کاربردی-یعلم یعال

مهندستی »دوره در حوزه سیلاب برگزار نموده که تمرکز بیشتر آن بتر  15نیز  1397باشد. در سال در حوزه آموزش فعال میپژوهشی 

نامته متوزش ایتن نظتامهای خاص به منظتور آبرگزاری دوره« نامه سیلابنظام»بوده است.  علاوه براین موارد، بعد از تصویب « رودخانه

ستاعت بترای هتر دوره  4ها با متوسط حتدود دوره در سطح استان 27حدود  1396و  1395های برگزار گردید. بدین منظور، طی سال

ساعت دوره در حتوزه متدیریت  2111بیش از  1398لغایت  1396های برگزار شده است. در سازمان آب و برق خوزستان نیز برای سال

 شده است.سیلاب تدریس 

، در سیلاب اخیر بیشترین خسارات مربوط به تجتاوزات «مهندسی رودخانه»نامه بر های وزارت نیرو و نظامرغم تمرکز آموزشعلی

کتارگروه مهندستی »های دولتی و نهادهای عمومی انجام شده است. بنتا بته گتزارش ها بوده که توسط دستگاهبه بستر و حریم رودخانه

ها موثر غیروزارت نیرو )مانند: راه، مستکن، شتهرداری، این هیئت نیز سطح آموزش و آشنایی دستگاه« های هیدرولیکیرودخانه و سازه

باشد که متعاقبا ای مانند: مشخصات سیلاب، حد بستر و حریم، و تفاوت آن با پهنه خطر سیلاب کافی نمیفرمانداری، ...(، با مفاهیم پایه

-های سازمانی خود را در چتارچوب موافقتترهای طراحی را بدنبال دارد. لذا، وزارت نیرو لازمست تا آموزشنادیده گرفتن قوانین و معیا

تر نماید. البته چنین مواردی مسبوق به سابقه هستند، ولی مشکلاتی بخصوص بواسطه جابجایی های اجرایی گستردههایی با دستگاهنامه

 داشته است که باید مرتفع شوند.شدن و استمرار آن وجود  مدیران در عملیاتی

بطور ختاص، « حوزه مدیریت سیلاب»ها و بخصوص اثرگذاری بیشتر دورهای آموزشی بطورعمومی و در جهت تقویت این فعالیت

 گیرند. در ادامه موارد به اختصار مورد اشاره قرار می
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 موارد عمومی -1-5-1

 بتا نگتاهی« سازمان یادگیرنتده»را محقق نماید. « یادگیری سازمانی»د نهایتا بایهای آن بنا به تاکید این گزارش؛ آموزش و دوره

گیری هوشمندانه از تجارب ختود؛ متدیریت محیطی )مانند سیلاب، خشکسالی، تغییراقلیم،...( و با ثبت و بهره تحولات و مستمر به تغییر

 باشتد.می« یادگیری فردی»ط فعلی، عمده تمرکز وزارت نیرو بر نماید. درشرایدر مقابل این تغییرات اصلاح می خود را در جهت پایداری

 ای در دستور کار قرار گیرد؛ضمن توجه به فرد، لازمست تا بخش سازمانی نیز بطور برجسته

  3، ریزی آموزشتیطراحتی و برنامته ( 2، نیازستنجی آموزشتی( 1مرحله شامل:  4برای این گزارش، فرایند آموزش کارکنان در )
بررسی گردیدند و برای تقویت آنها موارد زیر لازم است مورد توجته قترار  هاارزیابی و سنجش اثربخشی دوره( 4و  برنامه آموزشیاجرای 
 گیرند:

  شناسایی گردید. درشترایط حاضتر، شتیوه اول « بالا به پائین»و  « پائین به بالا»برای نیاز سنجی آموزشی در وزارت نیرو دو شیوه
تر( شکل غالب را دارد. اما، شیوه دوم که متاثر از یک برنامه راهبتردی بالادستتی )ستتادی( استت های میانی و پائین)درخواست از واحد
 تواند اثرگذاری سازمانی بیشتری را داشته باشد و لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛نامه سیلاب(، می)مانند آموزش نظام

 افی را نداشته و بخصوص در تبدیل دانش به مهارت فردی و سترس توانمندستازی نیروهتا ها کارآیی کبرطبق بازخوردها؛ آموزش
)KSA( 1 نیاز به تقویت دارد؛ها  های دورهدر انجام یافته 
 افراد باید جای خود را به « هدفِ ارتقاء شایستگی( »1: اجرای برنامه آموزشیو همچنین  ریزی آموزشیو برنامه در فرایند طراحی
گیرنده هردو نسبت به این هدف و انتظارات از دوره در دهنده و آموزش دهد. بدین منظور لازمست، آموزش« شایستگی سازمانیهدف »

ها بته کلیته را دارند، ورود دانشگاه« دهندهآموزش»اکنون دانشگاه ها بیشتر نقش ( هم2راستای شایستگی سازمانی توجیه شده باشند، 
از پتیش متورد توجته قترار های نوین در آموزش بتیش آوری( استفاده از فن3باشد و وزشی قابل توصیه میهای آممراحل طراحی دوره

گیتری از ستوانح گذشتته و ابزارهتای محور با بهره-های سناریو(، آموزشVRمجازی ) های مجازی، واقعیتگیرد. مواردی مانند: آموزش
 ای از این جمله هستند وچندرسانه

  هتا و نتای  صورت گیرند. بررسی رفتار ،)مهارت( یادگیری، واکنش مرحله شامل: 4لازمست در  هاسنجش اثربخشی دورهارزیابی و
)مانند مهتارات و کمتر به سطوح بالایی باشد می« واکنش»بیشتر در سطح  های آموزشیبرنامه دهند که در حال حاضر ارزیابینشان می

 رسند.( مینتای و 

 های اخیتر کمتتر شتده المللی در حوزه آموزش کارکنان و بخصوص مدیران احصاء شد که در سالاز تعاملات بین تجربیات مثبتی
 باشد؛است. این مهم بخصوص در سطح مدیران بسیار قابل توصیه می

 تتا ارزشتیابی  گردد ستازوکارهایی تنظتیم شتوندهای آموزشی هرچند بر ارتقاء شغلی اثرگذارند، ولی توصیه میجایگاه فعلی دوره
هتا نامههایی منجر گردد. سرس، اعتبار این گواهینامههای راهبردی و حساس )مانند مدیریت سیلاب( به صدور گواهیبخشی از آموزش
 هایی مجددا تمدید شوند،هرساله طی آزمون

 ط استاتید دانشتگاهی و هتا بطتور مشتترک توستهای آموزشی نیاز به تقویت دارد. لتذا، بهتتر استت آمتوزشبخش عملیاتی دوره
 کارشناسان خبره به انجام برسند.

 

 موارد ويژه آموزش مديريت سیلاب -1-5-3

های مرتبط با مدیریت سیلاب نیتز قابتل توصتیه هستتند. بعلتاوه بتا فتر  گردد که کلیه موارد بالا برای ارتقاء آموزشابتدا متذکر می

 گیرند:های مربوط، موارد زیر مورد تاکید قرار میو متعاقبا آموزش وزارت نیرو در مدیریت این مخاطره در« نامه سیلابنظام»محوریت 

 بالتا بته »و  « پائین بته بالتا»)بخصوص در وزارت نیرو(، دو شیوه   ها، برای نیاز سنجی آموزشیدر جریان بررسی اسناد و مصاحبه
____________________________________________________________________________ 

1 Knowledge, Skill and Ability 
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تر( شتکل غالتب را دارد. امتا، شتیوه دوم کته میانی و پائینشناسایی گردید. درشرایط حاضر، شیوه اول )درخواست از واحدهای « پائین
تواند اثرگذاری سازمانی بیشتری را داشته باشد که لازم است است، می«( نامه سیلابنظام»متاثر از یک برنامه راهبردی بالادستی )مانند 

 مورد توجه بیشتری قرار گیرد.   
 که مسئولیت آن بتا « سیل و طغیان رودخانه»ر دارند. در شرح وظائف کارگروه های آموزشی نظام نامه سیلاب نیاز به استمرادوره

صتراحت دارد )بتدون توجته بته « ریزی جهت تتداوم آمتوزشبرنامه»وزارت نیرو است )موضوع طرح جامع امداد و نجات کشور( نیز به 
به انجام رسید. لذا، انتظار چندانی  1396در سال نامه خشکسالی و ترسالی(. طبق گزارشات بررسی شده، آخرین دوره آموزشی این نظام

هتایی کته ها هم نحوه پاس  به پرسشداشته است. طی مصاحبهکارایی بالایی می 1397-98های های آن برای سیلابنیست که آموخته
 نامه به عمل آمد، موید آن بود؛ از این نظام

 یین نظری و فنی فرآیندهایی که در آن مورد توجته قترار گرفتته استت. نامه عمدتا معرفی خود آن بود تا تبهای نظامنوع آموزش
نامته در یتک دوره بترای به عنوان بخشتی از فراینتدهای تعریتف شتده در نظتام -«بینی بارش موسسه تحقیقات آبسامانه پیش»البته 

هتای بتی بود. طبق گزارشات واصله نیز در ماهای و مراکز ستادی وزارت نیرو به انجام رسید که اقدام بسیار مثهای منطقهنمایندگان آب
نامه باید آموزش تمامی ابعاد خود را گردد. لذا، نظامهای مختلف وزارت نیرو به آن مراجعه میمورد در روز از طرف بخش 111پرباران تا 

 در دستور کار قرار دهد؛ 
 ل )موارد عمومی( به اندازه کافی ارائه شد؛ اشاره دارد که موارد مربوط در بند )ب( بخش قب« مانور»نامه به نظام 
 نامه نیز آمده است. نتیجتتا در برنامتههای بین بخشی دارد که در نظامبخش مهمی از مدیریت سیلاب نیاز به تعاملات و همکاری-

هتایی زاری چنتین دورههای آموزشی نگاه بین بخشی و حضور نمایندگان آنها باید مورد ملاحظه و توجه بیشتری قرار گیرند. البتته برگت
های جدید، اشکالات مربوط نیاز به مرتفع شدن دردستور کاربوده است که برای دوره« کارگروه سیل و طغیان رودخانه»قبلا درچارچوب 

 دارند؛
 هتای های آن جهت استفاده از آن بترای دورهریزی برای مستندسازی وقایع سیلاب )بخصوص سیلاب اخیر( و درس آموختهبرنامه

 آموزشی امری ضروری است.
 ریزی برای ثبت تجربه مدیران و کارشناسان درگیر در مدیریت سیلاب و انتقال آن بته متدیران و کارشاستان بعتد لازمستت برنامه

مورد تاکیتد قترار  1397-98های مورد توجه جدی قرار گیرد. از طرف این کارگروه نیز در چندین فرصت مستندسازی مدیریت سیلاب
 گرفت؛

 رودخانته دز و حضتور  1395ها تجربته ستیل نزدیتک و عظتیم فتروردین ستال عنوان مصداقی از بندهای فوق، طبق مصاحبه به
هتا لحتاظ گتردد تتا ایتن کارشناسانی که در آن نقش داشتند، در مدیریت سیلاب اخیر بسیار موثر بود. لذا، باید ستازوکاری در آمتوزش

هتا متورد هتا ذخیتره و در بزنگتاه بحترانها، در سازمانو یا فواصل بیشتر رخداد سیلاب آموخته با فر  عدم حضور چنین کارشناسانی
 استفاده قرار گیرند. 

 های آموشتی های جدید در مدیریت ریسک و سیلاب باید بیش از گذشته در برنامهاستفاده از تجارب عملی دیگر کشورها و نظریه
 قرار گیرد و

 حین سیل است، لازمست اقدامات قبل و بعد از سیل نیز در چارچوب یک نظریه فکری تقویتت نامه مدیریت اصولا وجه قالب نظام
 های لازم برای آن تبیین شود. و آموزش

 

 های آموزشی در حوزه مديريت سیلابعناوين درخواستی برای دوره -1-5-2

اجرایی بودند، موارد ذیتل قابتل توجته هستتند. های های مصاحبه شوندگان که عمدتا از کارشناسان خبره دستگاهبراساس توصیه

باشتد کته توانند برای سایر مخاطرات نیز مورد توجه قرار گیرند. قابتل ملاحظته متیاین موارد هرچند به سیلاب مربوط هستند، ولی می

 هستند:  بخشی و غیرمهندسیهایی که موضوعات آن مربوط به فرآیندهای بینگردد به دورهها بازمیبیشترین درخواست
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 بررسی نحوه تصمیمات بزرگی که در حین سیل سال جاری اتخاذ شد )مانند: نمونه افزایش تتراز  :اصول فرماندهی مدیریت سیلاب
باشتد، ولتی ها(، هرچند که تا حتد زیتادی بحثتی ستاختاری متیهای عمدی برخی از راهسد کرخه و سرعت این افزایش، نحوه تخریب

 ترین آن است. مقدماتی دارد که آموزش مهم

 های آموزشی جدید، جایگاه دستتگاهاز موارد مورد تاکید برای تدوین برنامه: های اجرایی در مدیریت سیلابجایگاه قانونی دستگاه-

توانتد متناستب بتا باشد، ضتمن اینکته متیهای اجرایی در مدیریت بود. این دوره برای دو سطح مدیران و کارشناسان لازم به توجه می
   های متفاوتی را شامل گردد.مخاطره، دورهموضوع 

 شتد، ترین تصمیماتی که درحین این ستیل بایتد اتختاذ متی: از چالشیملاحظات فنی و اجتماعی در فرمان تخلیه مناطق جمعیتی
انتدکاران دستت بود. طی این سیلاب، این سوال را . بودهای تخلیه و راهو متعاقبا شناسایی مناطق امن « دستور تخلیه مناطق مسکونی»

ای هتای دانشتگاهی نیتز ستابقههای این کارگروه نیز از پرداختن به چنین موضوعی در پتژوهشبه کررات با آن مواجه شدند. در بررسی
 تخلیه آن مشاهده گردید. -ملاحظه نشد و تنها مواردی برای تبعات اقتصادی

 ی مدیریت بحران عمدتا به قبل و حتین بحتران پرداختته استت. های آموزشتمرکز دوره :ملاحظات روانی و اجتماعی پس از بحران
هتای های اجتماعی و روانی کمتر وجود دارد )مانند: ملاحظات رفتارهای قبائتل در استکانهای بعد از بحران، بخصوص از بُعد مولفهدوره

 ها و تسلط برخود(موقت، نحوه تعامل با ناهنجاری

 های مختلف اجرایی بترای انجتام وظتائف حتاکمیتی درحین این مدیریت این سیلاب، دستگاه :های اجتماعی مدیریت سیلابجنبه
هتایی ماننتد بطور مستمر درتعامل با مردم بودند که بنا به اقرار خود، از دانش کافی برخوردار نبودند. به همین ترتیب استفاده از ظرفیت

 «.  های مردم نهادسازمان»

 هتای های انجام شده، گزارش شتد کته فشتار بستیار ستنگینی از ستوی شتبکهطی مصاحبه زی:های اجتماعی مجامدیریت شبکه
 بود.      « شایعه ترک برداشتن سد کرخه»اجتماعی برمدیران این بحران بوده است که نمونه آن پخش 

 بحث مورد تاکید هستتند. بتدین ها در بحران دو ممدیریت رسانه و کار با آن و متقابلا نقش رسانه :مدیریت رسانه در شرایط بحران
هتایی بترای هایی خاص برای تعامل با رسانه داشته باشند و بته همتین ترتیتب، دورههای اجرایی نیاز به آموزشمعنا که مدیران دستگاه

 ها و نحوه پوشش اخبار بحران و کمک به مدیریت آن را فراگیرند.  رسانه

 های هواشناسی میبینیمنابع عدم قطعیت در مدیریت سیل، عدم قطعیت پیشترین : از مهمگیری درشرایط عدم قطعیتتصمیم-

 ها مورد توجه قرار گیرد.گیری دراین شرایط بویژه در سطح مدیران اصولی دارد که در لازم است در آموزشباشد. تصمیم

 هتای بینتی در حتین ستیلابکاران پتیشاندر: این دوره مورد تاکید دستهای جهانی اقلیمیبینی و پایگاههای پیشآشنایی با مدل
اکنون هم در داخل و هم در خارج از کشور دراین راستا بوجود آمده استت، بترای های مناسبی که هماخیر بوده است. بخصوص ظرفیت

 های مختلف لازم به آموزش هستند.     دستگاه

 :باشد، آموزش ابعاد مختلف بوده است؛ لازم می« تغییراقلیم»نظر به اینکه از علل اصلی سیلاب اخیر  تغییراقلیم و مخاطرات طبیعی
 ریزی سازمانی، بخصوص در سطح مدیران مورد توجه قرارگیرد؛این پدیده و جاری سازی آن در برنامه

 های اجرایی در نحوه آموزش رفتتار صتحیح های خاص برای آموزش دستگاهدوره برگزاری ها:اصول آموزش تعامل مردم با رودخانه
مردم با رودخانه )بخصوص برای ساکنین مجاور آن(، آگاهی نسبت به خطرات ناشی از تصترف غیرمجتاز در بستتر و حتریم رودخانته، و 

ن آمتوزش در آوری در برابر سیلاب مهتم استت. اهمیتت ایتها بر سازگاری و تاباثربخشی آموزش بر ایجاد باور ساکنین مجاور رودخانه
 های گلستان با لرستان و ایلام کاملا محسوس بود.تفاوت رفتار مردم با سیل در استان
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 مديريت منابع انسانی در حوزه مديريت بحران و سیلاب وضعیت ارزيابی -1-7
هتا( و متدیریت یهای مرتبط با مدیریت بحران )سازمان مدیریت بحران کشور، استانداروضعیت مدیریت منابع انسانی در سازمان

فراینتد کته در  7و طی  341111بر اساس مدل  ]گردداطلاق می« سازمان مدیریت بحران»این مجموعه در ادامه [سیلاب )وزارت نیرو( 

های انجام شتده و بررستی استناد بندی و نتای  حاصل، براساس تحلیل موضوعی مصاحبهآیند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمعمی ادامه

گردد. قابل ذکر است که بسیاری از مواردی که خواهند آمد، بته باشد، ضمن اینکه برای هر بخش نیز راهکارهایی پیشنهاد میمی مربوط

 باشند. های اجرایی مورد بررسی در این گزارش نمیمشکلات ساختاری در کلیت دولت ربط دارد و منحصر به دستگاه

بازدیدهای متنوعی که در تهیه این گزارش صورت گرفت، شاهد ایثار و از خودگذشتگی باشد، طی در انتها نیز لازم به تاکید می

رسید، بیشتر نتیجه تعهدات اخلاقی و ملی بود تا نتیجه بسیاری از نیروهای درگیر در مدیریت سیل سال جاری بودیم. اما آنچه بنظر می

 های فردی. ود، بررسی فرایندهاست و نه رفتارشفرایندهای سازمانی. مواردی هم که در اینجا به آن پرداخته می

 

 مشاغل یابیارزش و شغل لیتحل ،یلیتفص لاتیتشک -1-7-1

( شناستایی مشتاغل متورد نیتاز و 1تترین آنهتا عبارتنتد از: باشد که مهمبررسی این فرایند حاکی از برخی نقاط ضعف در آن می

( شترح 2های به روز دارد و ساختار تفصیلی نیاز بته تقویتت دارد، شناسیبا روشکارسنجی برای تعیین تعداد نفرات لازم، نیاز به اصلاح 

( 3وظایف موجود عمدتا جزئیات کافی را دارا نیستند که بتوان به آنها بعنوان یک سند برای مدیریت منتابع انستانی قابتل اتکتا باشتند، 

پذیری و ها؛ عدم انعطافترین نارسایی( یکی از اصلی4فی ندارند، شان در مدیریت بحران اطلاع کافرایند آشنایی کارکنان از شرح وظایف

شود. ویژگی که لازمه مدیریت بحران استت و عدم چابکی مورد نیاز در ساختار سازمانی است که مانع از پاسخگویی به موقع و سریع می

-سطح از وزیر تا کارشناس/کارمند( در ستازمان 7 از شیب یسازمان یها هیلا براساس نموار سازمانی،) یعمود یساختار سلسله مراتب( 5

در  یبحتران، چتابک طیدر شرا یمولفه ساختار سازمان نیتریاصلمحور، -های پستبا توجه به این که در سازمان. های مذکور وجود دارد

 بحتران طیشرا در مشابه یساختارها .است آن یمانع جد ادیز یساختار یهاهیاست؛ لا یطیمح راتییبه تغ عیسر ییساختار و پاسخگو

. با توجه به شناسایی وضع موجود و راهکارهای ذیل در این فرایند، جهتت رستیدن بته وضتع دارند هیلا 3 حداکثرهای متلاطم و محیط

 گردد: مطلوب پیشنهاد می

 محور مدیریت بحران؛-های پستدر سازمان 5های ساختاری به کمتر از کاهش لایه 

  محتور متدیریت -هتای نقتشمنابع انسانی )ساختار متناسب( برای شرایط عادی و بحتران در ستازمانتعریف چیدمان  متفاوت
 بحران؛

 گیتری از ها و شرایط احراز مورد نیاز مشاغل مدیریت بحران و سیلاب با بهرهتجزیه و تحلیل مشاغل جهت شناسایی شرح شغل
2ONET  3 های شناخته شده مانندو ارزشیابی آنها بر مبنای مدلG20 . 

 

 جذب و انسانی منابع ريزیبرنامه -1-7-3

در سازمان مدیریت بحران شناسایی مشاغل مورد نیاز و کارسنجی برای تعیین تعداد نفرات لازم، به اندازه کافی انجام نشده است. 

____________________________________________________________________________ 
در جهت را سازمان کند. سرس می یابیآنها را ارز یو اثربخش یشناس بیآسرا  یمنابع انسانمدیریت  یندهایو منسجم همه فرا کرارچهیبه طور  34111مدل  1

تبیین  را آنبهبود و توسعه لازم برای و اقدامات  یدر سازمان بررسفوق را  تیریموجود مد تیتوان وضعیم ،مدلاین  اساس. بر نمایدیم یاریو ارتقاء آنها  جادیا

 .رقم زد سازمان در را کمال و یتعال فرهنگ کنمود، بطوریکه بتوان با آن ی

(، بانک اطلاعاتی جامعی از مشخصات و ویژگی های کامل مشاغل می باشد که مرجعیت بالایی دارد. از مزایای آن امکان تطبیق ONETشبکه اطلاعات شغلی) 2

 سیستم استاندارد کدگذاری مشاغل می باشد.با 
 عامل اهمیت و ارزش شغل مشخص می شود و نقش آن در تحقق استراتژی های سازمان ترسیم می شود. 21بر اساس  G20مدل  3
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منابع انسانی متوازن و متناستب ریزی منابع انسانی برای شرایط اضطراری و عدم توجه به ترکیب های دقیق برنامهدر مجموع نبود روش

ترین نقاط قابل بهبود شرایط موجود است. همچنین، با توجته بته تحلیتل شترح با نیازهای آینده سازمان برای مدیریت بحران، از اصلی

احراز،  دهند که در فرایند جذب به اسنادی مانند: شرح شغل و شرایطهای صورت گرفته نشان میمشاغل در فرایند بخش قبلی، بررسی

، به عنتوان نخستتین ورودی «فرایند جذب»پروفایل شایستگی و نظایر آن توجه کافی صورت نگرفته است. این موضوع  موجب شده تا 

منابع انسانی با مشکلاتی مواجه باشد. اتکای این فرایند به صرف آزمون و مصاحبه؛ و عدم استفاده از ابزارهای نتوین جتذب و استتخدام، 

 گردند:ط قابل توجه هستند. جهت رسیدن به وضع مطلوب در این فرایند، راهکارهای زیر پیشنهاد میترین نقااصلی

 هتای تخمتین ماننتد: مثتل های احتمالی از طریتق روشتعیین تعداد نیروی مورد نیاز )کمیت و کیفیت( برای مواجهه با بحران
 و« تحلیل روند»و « سازیشبیه»، «سناریونویسی»
 جهت انتختاب نهتایی از ایتن  1«کانون ارزیابی»های شناسایی شده داوطلبین و برگزاری های سنجش شایستگیبرگزاری آزمون

 برای انتصابات. 4 2داوطلبین و استفاده از حداقل نسبت انتخاب

 

 کارکنان عملکرد مديريت -1-7-2

( عتدم 2نبتود سیستتم متدیریت جتامع عملکترد، ( 1ترین آنها عبارتند از: باشد که مهمبرای این فرایند نواقصی قابل ملاحظه می

های ارزیابی عملکرد با نتوع ارتباطی شاخص( بی3کارآیی سیستم ارزیابی عملکرد و عدم استفاده از نتای  آن در پرداخت پاداش و ارتقا، 

 نیتا بهبتود جهتت در لیتذ یراهکارها( نبود بازخورد عملکرد به کارکنان. 5( عدم ارتباط عملکرد فردی و سازمانی و 4شغل کارکنان، 

 :دنگردیم شنهادیپ ندیفرا

 های کلیدی عملکرد مشاغل مدیریت بحران )از جمله سیلاب( و تدوین اهداف مربوط برای قبل، حتین و پتس از تدوین شاخص
ان آب و بترق محور )مانند سازم-محور )مانند سازمان مدیریت بحران( و نقش-های پستبحران متناسب با نوع سازمان )یعنی سازمان

 خوزستان(( ؛
 های مناسب )مثلا شش ماهه و یا پس از وقوع بحران( و برای بکارگیری افراد با عملکرد بالتا در ارزیابی عملکرد کارکنان در دوره

 های حساس؛پست

 

 خدمات جبران -1-7-5

انگیتزه بختش نیستتند. شتفاف نبتودن های فعلتی علیرغم نقش کلیدی سیستم جبران خدمات در ایجاد انگیزه کارکنان، سیستم

شود. عدم ارتباط پرداخت با عملکرد کارکنان موجب شده تا این سیستم کارایی منطق پرداخت موجب حس بی عدالتی در کارکنان می

ردیتد. داری بین سطح پرداخت مشاغل درگیر با مدیریت بحران با سایر مشاغل مشتاهده نگلازم را احصاء ننماید. همچنین، تفاوت معنی

نمایتد )همانگونته کته قبلتا آمتد، همچنین، حقوق و مزایای فعلی انگیزش لازم را برای حفظ نخبگان و افراد با عملکرد بالا را ایجاد نمتی

 باشند:اند(. برای اصلاح این فرایند پیشنهادات زیر مورد تاکید میهای اخلاقی بیشتر موثر بودهانگیزه

 حات فردی کارکنانِ حوزه مدیریت بحران وشناسایی نیازهای انگیزشی و ترجی 

  اتصال جبران خدمات به عملکرد کارکنان، با توجه به نتای  فرایند مدیریت عملکرد و طراحی منوی پاداش انگیزشتی و اعطتای

 .آن بر اساس ترجیحات آنها و همچنین توجه به مزایای معنوی

____________________________________________________________________________ 
ی دلالت دارد که به منظور شناسایی و یا به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان توسط تیم ارزیابی با استفاده از ابزارهای متنوع کانون ارزیابی یا مراکز ارزیابی 1

ها و توانایی های فعلی افراد و یا ابی ها می توان برای سنجش آمادگی. از این ارزیشودانتخاب افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب کلیدی استفاده می 

 .استعدادهای بالقوه آنها استفاده کرد

 واحدها یتقاضا مورد یانسان منابع کل تعداد بر میتقس یشغل داوطلبان کل تعداد از است عبارت استخدام در انتخابنسبت   2
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 روابط کارکنان، سلامت و تامین اجتماعی -1-7-2

آیند. اولین موردی که در ی کارکنان در هنگام وقوع بحران در یک سازمان از عوامل اساسی به حساب میروحیه و انگیزهسلامت، 

هتای متورد بررستی شتواهدی از ایتن در سازمان .است یتیریمد یترس از خطاها و اضطراب تیوضع ،شودآغاز یک بحران مشاهده می

روی آنها ملاحظه شد که قطعا در مدیریت بحران اثر سوء دارد. در این راستا راهکارهتای  وضعیت در زمان سیلاب و فشار روحی و کاری

 گردند:زیر پیشنهاد می

 شناسایی و تعیین مسیرهای متعدد و مناسب ارتباطی بین کارکنان و مدیران در مدیریت بحران )بخصوص حین آن(؛ 
 ران، جلتوگیری از اعمتال فشتارهای غیرضتروری درون و بترون ریزی برای تقویت روحی کارکنان درگیر در متدیریت بحتبرنامه

 سازمان و

 های آنها(.های بیرون سازمانی آنها در حین بحران )مانند آسایش خانوداهتوجه به وابستگی 

 

 یانسان منابع توسعه و یریادگي آموزش، -1-7-5

ندارند و موارد مثبتی هم که ملاحظه شدند، عمدتا به های کافی را برای یادگیری های سازمانی مشوق( محیط1در شرایط حاضر، 

( ضتعف ستازوکارهای 3ها و دانشگاه )که بخشی ناشی از دانشگاه است(، ( ارتباط کم بین سازمان2های فردی بودند، روحیات و خلاقیت

توجه در وضعیت موجود این ترین نقاط قابل های مناسب، از مهمهای آموزش( کاهش بودجه4مشخص برای توسعه فرهنگ یادگیری و 

 فرایند است. راهکارهای پیشنهادی در جهت ارتقاء این فرایند عبارتند از:

 ،ها و نتیجه مدیریت عملکرد کارکنان؛سند شایستگی نیازسنجی آموزشی بر اساس سند شرح وظایف 

  باشد، در غیراین صورت اثربخشی لازم آموزش لازمست تا در جهت ارتقاء فرایندهای موجود سازمان و یا ایجاد فرایندهای جدید
 های یادگیرنده آمد( ورا نخواهد داشت )آنچه که در قبل تحت عنوان سازمان

 ها.اتخاذ رویکردهای جدید در طراحی دوره 

 

 یپرور نیجانش و استعدادها تيريمد -1-7-7

منتد فراینتد متدیریت ( ضتعف نظتام1مواردی مانند: ها مواجه هستند. هایی در این سازماناکنون با چالشمدیریت استعدادها هم

( کمبود فضای مناسب برای رشتد 3( عدم شناسایی و یا اعلام مشاغل استراتژیک و کلیدی و بسترسازی برای جذب نخبگان، 2استعداد، 

( ضتعف 5ظ آنهتا و ریتزی بترای حفت( کمبود سازوکارهای رسمی شناسایی نخبگان درون سازمان و عدم برنامته4و پرورش استعدادها، 

-بندی این بخش از گتزارش متیها و جمعترین نقاط ذکر شده در مصاحبهتفویض اختیار مناسب توسط مدیران به نخبگان، جزء اصلی

های مدیریتی و کارشناسی(، اما در مواردی این افتراد بتدون اند )در ردهگذاری کردهها روی افراد زیادی سرمایهباشد. در حالیکه سازمان

گذاری روی منتابع انستانی را های مناسب، از آن خارج شده و عدم بازگشت سرمایهنتقال دانش خود به سازمان و بدون تربیت جانشینا

ستازی بترای استتفاده بهینته از آنهتا ریزی و  عدم فرهنگها به استعدادها، و ناتوانی در برنامهشوند و فضای بی تفاوت سازمانسبب می

توانند در مدیریت بحران نقش موثری ایفا کنند. در راستای اصلاح ایتن فراینتد؛ سیاری از استعدادهایی شده که میموجب بی انگیزگی ب

 گردند:اقدامات زیر پیشنهاد می

 های استعدادها و رفتارهای متناسب با آنها؛شناسایی و تعریف شایستگی 

  ؛«های ارزیابیکانون»آنها از طریق طراحی مدل شایستگی مدیران برای مدیریت بحران و سنجش شایستگی 
 ای برای متولیان بحران و برنامه مربیگری برای توسعه شایستگی وریزی مسیر حرفهبرنامه 

 ها و انتقال دانش به افراد جایگزین.ریزی برای رسوب دانش و تجربیات در سازمانبرنامه 
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 «کشور قانون جديد مديريت بحران»ها در چارچوب پیشنهادات و توصیه -3
قتانون »ها و نکات مهم مدیریتی گزارشِ این کارگروه ارائه شد. در این قسمت نیز با توجه به تصتویب های گذشته، یافتهدر بخش

هتا و پیشتنهاداتی در چتارچوب ارتقتاء گتردد(، توصتیهاطلتاق متی« قانون»)در ادامه  1398/ 7/5مصوبه « جدید مدیریت بحران کشور

های کشتور؛ نیترو؛ علتوم، توجه این گزارش وزارتخانه گردد که حوزه موردشود. یادآوری می، ارائه می«انسانی آموزش و مدیریت منابع»

هتای های آمده، بترای بختش وستیعی از دستتگاهشود که توصیهآوری و آموزش و پروش هستند. اما، با اطمینان ذکر میتحقیقات و فن

 اجرایی قابل توجه و اعمال خواهد بود. 

 

 وزارت کشور و سازمان مديريت بحران کشور -3-1
 شوند:های این بخش در قالب قانون جدید برای سازمان مدیریت بحران کشور مطابق زیر ارائه میتوصیه

 ماده»های بین بخشی بود. در ریزی آموزش و مدیریت منابع انسانی هماهنگیهای مورد مشاهده در برنامهترین کاستییکی از مهم( 1

و نظارت دقیق بر فعالیت  ...ریزی، گذاری، برنامهایجاد مدیریت یکرارچه در امر سیاست "ترین اهداف آن را قانون یکی از مهم «1

دارد. هرچند قانون به اندازه بیان می "ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشورهای ذیدستگاه

م برای همکاری بین بخشی را تبیین نکرده است، اما سازمان مدیریت بحران باید بتواند از همین ظرفیت هم برای کافی سازوکار لاز

تواند می« برنامه جامع مدیریت منابع انسانی»و « برنامه جامع آموزش مدیریت بحران»تدوین تحقق استفاده نماید. دراین راستا، 

سند راهبرد ملی »)بند الف( آن نیز به  4های بین بخشی باشد، ضمن اینکه در ماده رنامههای این قانون و توسعه بقسمتی از خروجی

 تواند دو برنامه فوق بخشی از آن باشد؛ دارد که میاشاره می« مدیریت بحران

گیران را برای های تصمیمآموزش( است که دیدگاه-های مدیریتی خاص )متانیاز آن آموزشقانون به مواردی اشاره دارد که پیش( 2

های مدیریت خشکسالی و سیلاب )موضوع بند پ تحقق اهداف برنامه تعمیق و تقویت و حتی تغییر نماید. به عنوان نمونه، تدوین برنامه

توسعه ریزی برای باشد. تجربیات قبلی نیز نشان از عدم موفقیت اینگونه برنامه( به مراتب فراتر از ظرفیت یک وزارتخانه می14و ماده 

. به 1المللی هم استفاده کرده بودندهای علمی بینها در کشور بوده است، درحالیکه حتی بعضی از آنها، از اعتبارات و ظرفیتاین طرح

برنامه ملی و سوانح » ،«برنامه ملی کاهش خطر حوادث»های آن )مانند و زیر برنامه« سند راهبرد ملی مدیریت بحران»همین ترتیب 

هایی است که در پردازی خاص دارند که به مراتب فراتر از آموزشنیاز به نظریه«( برنامه ملی بازسازی و بازتوانی»و « اس آمادگی و پ

 قانون آمده است؛ 

  نماید:میاقدامات ذیل به انجام موظف های مشمول را آن دستگاه 13در ادامه بند قبل، ماده ( 3

ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از بین گونهی مدیریت بحران را بهساختار واحد سازمانی مناسب برا -الف "
 .های سازمانی موجود تأمین شودپست

 .براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند -ب  

 طی کنند. شرایطمدت را های آموزشی بلندمدت و کوتاهول در امر مدیریت حوادث موظفند دورهئکلیه مدیران و کارشناسان مس -پ  
 ".رسدعالی می شود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورایاحراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می

 شوند:عملیاتی شدن بندهای فوق موارد زیر توصیه می برای

 محور هستند که برای آنها تشتکیل واحتدی ختاص را تعریتف -های نقشاین ماده عمدتا سازمان« بند الف»ورد توجه سازمان م
محور )مانند ستازمان آب  بترق خوزستتان( بایتد -های نقششود، برای سازمانرسد کافی باشد. توصیه مینموده است که به نظر نمی

____________________________________________________________________________ 
 کشاورزی با مشارکت سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )فائو( به انجام رسید:-زیر که در وزارت جهاد مانند: طرح 1

National Strategy and Action Plan on Drought Preparedness, Management and Mitigation in the Agricultural Sector 
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انی از منابع انسانی متناسب با شدت بحران تعریف گردد که با آرایش شترایط عتادی آرایش سازمانی در شرایط بحران و متعاقبا چیدم
 باشد؛   بخشی از راهکارهای سازگاری می« پذیری سازمانیانعطاف»متفاوت خواهد بود. طبق مراجع معتبر 

  ،نوع آموزش جایگتاه ختود را  بیند. هرچند، اینمی« محور-فرد»ها را آموزش در سازمان« ماده ب»مطابق با رویه مرسوم کشور
بخشتی از « ستازمان یادگیرنتده»و « آمتوزش ستازمانی»دارد، ولی بنا به تاکیدات این گزارش، لازمست از فرد به سازمان ارتقاء یابتد. 

بتر آورد دو دهه خشکسالی که نقش چندانی فرایندی است که در عملیاتی شدن این قانون لازم به توجه دارد. در غیر اینصورت، دست
 افزایش ظرفیت سازمانی کشور در مدیریت این بلیه نداشت، برای سایر سوانح نیز تکرار خواهد شد؛ 

 «های مدیریتی و کارشناسی را تفکیک کرده است. بدین منظور لازم به تاکیتد استت کته بتا توجته بته بخوبی آموزش« ماده پ
شوند، نیتاز بته تغییتر دارد. راهکتار پیشتنهادی دریافتت ر برگزار میها که معمولا یک با( رویکرد فعلی آموزش1فواصل رخداد سوانح: 

باشتند. مرجتع صتدور  باشد که حداقل هر ساله نیاز به تمدید داشتتههایی برای فراگیران )اعم از مدیران و کارشناسان( مینامهگواهی
( 2هتا باشتند ، نامههای مربوط نیز تمدید این گواهیمشوقنیاز استفاده از هایی غیر از سازمان مستقیم آنها باشد. پیشگواهی هم نهاد

کنند، ملزم به آموزش در بتدو ختدمت و اختذ ها؛ کلیه افرادی که مسئولیت قبول میبا توجه به سرعت نسبتا بالای جابجایی مدیریت
گاهی هردو لازم به توجه هستتند ها آموزش تخصصی دستگاه اجرایی و تعاملات بین دست( در طراحی دوره3های مربوط باشند، گواهی

-های جزیترهبایست یکرارچگی مدیریت بحران را پوشش دهد و از ارائه دورههای کوتاه و بلند مدت مد نظر این قانون می( آموزش4و 

حتران ها و مستندسازی لازمست بخشی از اقدامات واحدهای سازمانی مترتبط بتا متدیریت ب( ثبت تجربیات، آموزه5ای پرهیز گردد و 
 بایست به عنوان محتوی آموزشی در اختیار سازمان مدیریت بحران و متعاقبا آموزش کشور قرار گیرد؛ باشد و می

  در مقایسه با رویکرد « ماده ب و پ»نگاهKSA هتای قتانون، در آنها و سایر بخش« توانمندی»و « مهارت»است و « دانش»، محدود به
 بایست ابتدا این سه ویژگی را در کارکنان و متعاقبا در سازمان رقم زند.ها میگردد که آموزشجایگاه مشخصی ندارد. لذا، تاکید می

ها، تسلسل آنها و کیفیت افراد در دستور کار باشد. در این خصوص تجربه برخی کشورها در مدیریت آموزش سازمان؛ محتوی دوره( 4

-اند( و شایستگی افراد در پیادهساله برای آموزش تعریف کرده 5و نقش آموزش )بعضا برنامه  1« سامانه ملی مدیریت سوانح»در توسعه 

 باشد؛  سازی آن قابل توجه می

 7که در  34111مدل گردد، باشد. توصیه میدر قانون تعریف مشخصی قابل استنباط نمی« مدیریت منابع انسانی»از نحوه ارتقاء ( 5

 عملکرد مدیریت( 3، جذب و انسانی منابع ریزیبرنامه( 2، مشاغل یابیارزش و شغل لیتحل ،یلیتفص لاتیتشک( 1فرآیند شامل: 

 تیریمد( 7ی و انسان منابع توسعه و یریادگی آموزش،( 6( روابط کارکنان، سلامت و تامین اجتماعی، 5، خدمات جبران( 4، کارکنان

آنها را  یو اثربخش یشناسبیآسرا  یمنابع انسانمدیریت  یندهایو منسجم همه فرا کرارچهیطور ی؛ به پرور نیجانش و استعدادها

 کند، در فرایند توسعه آن در مدیریت بحران کشور در دستور کار قرار گیرد؛می یابیارز

ه کافی به اثبات رسیده و مورد توجه قرار نگرفته است. این پدیده و تبعات آن بر وقایع حدی کشور به انداز« تغییر اقلیم»در قانون، ( 6

اند )مانند تفسیر هواشناسی المللی اثرات سوء آن را روی منطقه جغرافیایی ایران گزارش نمودههای مراکز تحقیقاتی داخلی و بینیافته

، «نراهبردهای مدیریت بحرا»اکنون در برخی کشورهای توسعه یافته با اقلیم مشابه کشورمان، (. هم1398های سال علت سیلاب

گردد که سازمان اند. این مهم در قانون مورد توجه نبوده، ولی تاکید میدر بستری همبسته تدوین شده« تغییر اقلیم»و « امنیت ملی»

 را مورد توجه قرار دهد؛« تغییر اقلیم»مدیریت بحران لازمست در تدوین راهبردها پدیده 

 و مسکن ( در خصوص وظائف وزارت راه،6-)بند   14کلی و یکبار نیز در ماده آن بطور  1بار در ماده  در قانون؛ یک« آوریتاب»( 7

های حمل و نقل؛ مورد اشاره قرار گرفته است. این مهم باید بسیار فراتر از این مورد توجه مدیریت بحران شهرسازی در حفظ زیرساخت

های دولتی، خصوصی و جامعه قرار مسئولیت تمامی بخش دهد و آن راالویت می« پاس »را بر « آوریتاب»قرار گیرد. ادبیات جدید 

سند راهبرد »»های متولی مدیریت شرایط اضطراری تنها مسئولان امر نیستند. در چارچوب توسعه دهد و تاکید دارد که سازمانمی

____________________________________________________________________________ 
1  National Incident Management System 
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راهبردهای »و « بلایای طبیعیآوری در برابر راهبردهای ملی تاب»شود به عنوان بخشی از این قانون؛ توصیه می« ملی مدیریت بحران

ترین ارکان برای شروع چنین رویکردی، آموزش و در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است که مهم« های حیاتیآوری زیرساختملی تاب

 توسعه منابع انسانی خواهد بود؛

رود و از ر این فواصل به فراموشی میریزی برای مدیریت بحران دشود که برنامهنظر به فواصل زمانی رخداد سوانح، مشاهده می( 8

های مستمر بخشی از سازوکارهای ممکن بدین منظور است. این شود. دراین خصوص، مانورهای آمادگی و آموزشها خارج  میالویت

 اند؛ های مختلف قانون مورد اشاره قرار گرفتهاست که در بخش« آمادگی»موارد بخشی از فرایند 

آن( آموزش فراتر از وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد.  9در جهت اجرای وظائف سازمان )موضوع ماده گردد که توصیه می( 9

؛ «تدوین سند راهبرد ملی مدیریت بحران»ترین کارکرد مورد انتظار ایجاد بستر نظری برای انجام بخشی از این وظائف، شامل: مهم

در راستای ارتقای مدیریت  توسعه دانش و فناوری»؛ «زسازی و بازتوانیبا»، «آمادگی و پاس  مخاطرت،ملی کاهش  هایبرنامه»

 هایهمکاریو « ها و مؤسسات پژوهشیهای دوجانبه یا چندجانبه با دانشگاهبانی علمی از طریق همکاریایجاد نظام دیده» ؛«بحران

 باشد.می المللیای و بینمؤثر در سطح منطقه

بندهای قبل به عنوان وظائف قانونی سازمان مدیریت بحران کشور آمده است، بیش از نیروهای گردد که آنچه در ملاحظه می (11

 باشد وعملیاتی به نیروهای فکری نیاز دارد که مستلزم ارتقاء کیفیت منابع انسانی، جذب نخبگان و مدیریت آنها می

هایی قانونی باشد و لازم است، با حمایتبحران کشور می مسلما حصول به اهداف فوق بسیار فراتر از ظرفیت فعلی سازمان مدیریت (11

مدیریت »و اعتباری که در چارچوب این قانون متصور است؛ بستر لازم برای تقویت منابع انسانی و دانش در این سازمان محقق گردد و 

 دارد، در فضای جدیدی دنبال شود.« پاس »در کشور از وضعیت فعلی که عمدتا تمرکز بر « بحران
 

 وزارت نیرو -3-3
آن مستتقیما  14جایگاه دارد، ضمن اینکته ذیتل متاده  مدیریت بحران کشور در قانون جدید وزارت نیرو در شورای عالی و ستاد

. در ایتن راستتا متوارد ذیتل پیشتنهاد مشتارکت داردهتای اجرایتی دار است و در مواقعی در انجام وظائف دیگر دستگاهوظائفی را عهده

 گردد: می

های مدیریتی، تبیین نماید و فعالانه  آموزش« قانون مدیریت بحران کشور»شود، وزارت نیرو جایگاه و تعهداتش را در وصیه میت (1

سند راهبرد »کارشناسی و بسترهای فنی برای اثربخشی آنها را در دستور کار قرار دهد. به عنوان نمونه، نقش این وزارتخانه درتوسعه 

؛ «برنامه ملی بازسازی و بازتوانی»و « برنامه ملی آمادگی و پاس و سوانح » ،«برنامه ملی کاهش خطر حوادث»، «ملی مدیریت بحران

 مواردی هستند که تعمیق بسترهای نظری آن در وزارت نیرو مورد نیاز خواهد بود؛

سازمان هواشناسی، موظف به  کشاورزی و-قانون و با همکاری وزارت کشور، وزارت جهاد« 14پ ماده »وزارت نیرو در قالب بند  (2

هایی آموزشی مختص کنترل و پیشگیری سیلاب و خشکسالی شده است. همانگونه که در بخش قبلی نیز آمد، نیاز است طی برنامه

های آن تبیین های اصلی بین بخشی و چالشها ارائه گردد و بخصوص مولفهگیران؛ اصول نظری توسعه اینگونه برنامهمدیران و تصمیم

 های دو دهه اخیر، نباید تکرار شود؛ مسلما رویکردهای گذشته به عنوان مثال در مدیریت خشکسالی ود.ش

برای اثرگذاری بیشتر وزارت نیرو بر مدیریت بحران؛ فرآیند آموزش در آن نیاز به تحول جدی دارد. کارکرد فعلی آن عمدتا  (3

داشته باشد. موارد مثبتی که  KSA(1(تواند تاثیری در ارتقاء آن به مهارت و سرس توانمندسازی فراگیران محدود به دانش است و نمی

 ریزی آموزشی؛هم مشاهده شده، عمدتا مرهون دیدگاه فردی مدیران و کارشناسان بوده تا ناشی از برنامه

را نهادینه نماید. این رویکرد « زمان یادگیرندهسا»گیری برای رسیدنِ زیرمجموعه خود به شود، وزارت نیرو جهتتوصیه می (4

____________________________________________________________________________ 
1 Knowledge, Skill and Ability 
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باشد )مانند خشکسالی و ضرورتی است، برای آمادگی این وزارتخانه در مقابل تغییرات محیطی که بطور مستمر با آن مواجه می

 ها و مدیریت منابع انسانی نیز هدف نهایی رسیدن به چنین سازمانی باشد. سیلاب(. در آموزش

 را نیز در برگیرد؛« محوری-سازمان»؛ «محوری-فرد»ها ضمن که فرایند ارزشیابی دورهگردد توصیه می (5

تفکیک بین آموزش مدیران و کارکنان و سطح انتظار از هرکدام نیاز به توجه بیشتری را دارد. شروع و برنامه ابتکار بسیاری از  (6

 های کارکنان؛  تغییر و تحولات مستلزم ارتقاء دیدگاه و باور مدیران است تا مهارت

شود که بخش آموزش، نقشی « سازیجاری»از پیش در این وزارتخانه  و سازگاری با آن لازمست تا بیش« تغییراقلیم»پدیده  (7

-اساسی در این باره خواهد داشت. همچنین در این خصوص لازم خواهد بود تا مفاهیمی را مانند: ریسک و مدیریت آن، اصول تصمیم

 طعیت و اصول سازگاری در سازمان این وزارتخانه عملیاتی گردد؛گیری در شرایط عدم ق

 های آموزشی و بطور خاص برای آموزش مدیریت سیلاب وزارت نیرو نیاز به توجه دارند؛موارد فوق بطور عام برای کلیه برنامه (8

و در چارچوب یک برنامه راهبردی « بالا به پائین»براساس رویکرد « نامه سیلابنظام»ریزی آموزشی برای تجربه مثبتی از برنامه (9

نامه براساس تجربیات ( اصل نظام1شود: نامه، این موارد توصیه میدر وزارت نیرو ملاحظه شد. در عین حال برای اثرگذاری بیشتر نظام

ربط اصلاح و ذی هایسیل اخیر نیاز به بازنگری دارد و بخصوص ابعادی که در آن خارج از حوزه وزارت نیرو است، با حضور دستگاه

های آموزشی جایگاه خود را ( مدیریت بحران؛ بدون توجه به اینکه سال خشک و یا تر است باید با استمرار خود در دوره2تقویت شود، 

( آموزش آن باید براساس موضوعی، رده مدیریتی و کارشناسی؛ تولید محتوا شده و برنامه خاص برای آنها طراحی شود، 3حفظ کند، 

های آن باید کل فرایند مدیریت بحران ( در آموزش5های آموزشی باید ارتقاء یابند و از ابزارهای نوین برای آن استفاده گردد، وه( شی4

( ارتباط و تعاملات 6نامه در آن تبیین شود. ضمن اینکه اقدامات بعد از فروکش سیلاب نیز نیاز به توجه دارد، تعریف شده و جایگاه نظام

ها، ( مدیریت رسانه و فضای مجازی نیز لازمست تا در آموزش7ازم است بجد تقویت شده و بخشی از برنامه آموزشی باشد، بین بخشی ل

-نامه همراه با صدور گواهیهای مربوط به نظامشود، بخشی از ارزشیابی( توصیه می8بخصوص در رده مدیریتی مورد توجه قرارگیرد، 

سازوکار لازم و استفاده از  های مدیریتی و کارشناسی باشند و همه ساله بانیاز مسئولیتها به عنوان پیشنامههایی باشد. این گواهینامه

( فرایندی برای آمادگی سازمانی برای مدیریت بحران بطور عام و سیلاب بطور خاص برای آمادگی 9های ارزیابی تمدید شوند و کانون

های خاصی برای آنها تدوین شود که همه ساله نیاز به تمدید داشته باشند )فرایندهایی کم و امهنها تعریف شود و مجددا گواهیسازمان

 (.ISOهای بیش مانند گواهینامه

های مختلف مدیریتی، فنی، ( برای بخش1نامه وارد حوزه مدیریت منابع انسانی نیز شود، بدین شکل که: گردد که نظامتوصیه می (11

های مرتبط با مدیریت سیل، با ( همچنین، ساختار سازمان2شرایط احراز صلاحیت کارکنان مربوط تعیین گردد و عملیاتی و پشتیبانی آن؛ 

های سازمانی متفاوتی )مانند تبدیل ساختار عمودی به افقی و نامه تطبیق داده شود و در صورت لزوم، آرایشبهترین شکل عملیاتی شدن نظام

 باشد. قابل توصیه می  34111تعریف گردد. برای این موارد، توجه به مدل تعالی برعکس( برای شرایط عادی و سیلاب 

 

 وزارت آموزش و پرورش -3-2
آمتادگی در »بترای درستی با تمهیداتی که در آن آمده، ملزم است تا  آموزش و پرورش وزارتخانه، بند الف(، 14طبق قانون جدید )ماده 

-. در تقویت کارکرد این درس و حصول به ارتقتاء تتابآموزان الزامی استبرای تمامی دانشکه را تعریف نماید « مقابل حوادث و سوانح

 شوند: آموزی و حتی کمک آنها در فرایند مدیریت بحران، موارد زیر توصیه میآوری جامعه دانش

)نظیر داستان، بازی  نوجوانکودک و آموزانِ های مناسب و جذاب، متناسب با سطح دانشتولید محتوای آموزشی منسجم با شیوه (1

  و ...(؛

های فوق برنامه )مانند اردوها(، برگزاری مسابقات مناسب در جهت ارتقاء فرهنگ های فضای مجازی، فعالیتاستفاده از ظرفیت (2

 هی؛های فردی و گروآمادگی برای مدیریت بحران )مانند عکاسی، تدوین برنامه اقدام در شرایط اضطراری...( و افزایش مهارت

آموزان برای بخشی به دروس در مقاطع تحصیلی مختلف بطوریکه مجموعه آنها بتوانند ظرفیت و مهارت لازم را در دانشانسجام  (3
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شان( حتی کمک به آوری آنها ایجاد کنند و در مواقع ممکن )متناسب با سنها به خانواده و ارتقاء تابحفاظت از خود، انتقال آموزش

 شند؛مدیریت بحران نیز با

 ی؛ عیطب سوانح با حیصح مواجهه یبرا یآمادگ با مرتبط مباحث سیتدر درسازی معلمان توانمند توجه به (4

آموزی و معلمان در مدیریت بحران )مانند طرح داناب های اجرایی در تقویت نقش فعالانه جامعه دانشانعقاد موافقنامه با دستگاه (5

 آب ایران منعقد شده است( ومنابع که بین این وزارتخانه و شرکت مدیریت 

 . آموزش امر درحوزه کودکان و نوجوانان  یهاتیو وب سا یمجازفضای  یاز بسترها استفاده (6

 

 آوری )عتف( و ديگر موسسات آموزش عالیوزارت علوم، تحقیقات و فن -3-5
نسبت به طراحتی و ارائته واحتد تا  نمایدمی موظف تف و سایر موسسات آموزش عالی راع)بند الف( قانون جدید؛ وزارت  14ماده 

ی خواهتد بتود. در راستتای این درس برای تمتامی دانشتجویان الزامتنماید، بطوریکه اقدام « آمادگی در مقابل حوادث و سوانح»درسی 

 شوند: های آموزش عالی کشور موراد زیر توصیه میاثربخشی فعالیت

دهد و های خود جای های آمادگی را در سرفصلبین بخشی و برنامه ارائه درسی الزامی براساس قانون، بهتر است؛ تعاملات (1

 الامکان به جایگاه رشته تخصصی دانشجویان در مدیریت بحران توجه نماید؛ حتی

هایی مرتبط با مدیریت شود؛ ولی تدوین دروس جدید و تقویت دروس موجود با سرفصلهای جدید نمیتوصیه برای توسعه رشته (2

گیری در شرایط عدم قطعیت، ارتباطات و رسانه، و شرایط اضطراری، حکمرانی، مباحث حقوقی، تغییراقلیم، تصمیمیکرارچه سوانح 

 استمرار کسب و کار نیاز به توجه بیشتری دارند.  

های تحقیقاتی مشترک و آموزش آموزشگران( و ایجاد المللی )مانند طرحهای بینتقویت کادر هیئت علمی از طریق همکاری (3

 های بورس قابل توصیه هستند؛ رصتف

-گیری از فنهای لازم برای آن با بهرههای خاص برای مدیریت بحران و زیر ساختشود نسبت به تقویت آزمایشگاهتوصیه می (4

 المللی در دستور کار قرار گیرد؛  های جدید در همکاری با موسسات ملی و بینآوری

شود، وزارت های مدیریت بحران نیاز به تقویت دارد. بخصوص توصیه میبا رشته مباحث عملیاتی در دروس دانشگاهی مرتبط (5

-ها و سوانح بزرا کشور نماید، آنها را مستندسازی نماید )چندرسانهعتف خود را ملزم به تهیه بستر لازم برای بررسی و تحلیل بحران

 ای( و سرس به عنوان یک مرجع در دروس مورد استفاده قرار دهد؛

شود )مانند: های مرتبط با مدیریت بحران توصیه میری در نحوه جذب دانشجو متناسب با استانداردهای لازم برای رشتهبازنگ (6

 های خاص کارشناسی برای ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی(؛برگزاری مصاحبه بعد از قبولی در کنکورکارشناسی ارشد و تعریف رشته

های اجرایی به عنوان بخشی از محتوی دروس دانشگاهی مورد توجه قرار بحران در دستگاه های مهم مرتبط با مدیریتنامهنظام (7

 نامه سیلاب در وزارت نیرو(؛گیرند )مانند نظام

های بینی، پایگاههای پیشدر حوزه مدیریت سیلاب؛ تقویت دروس موجود یا تعریف درس جدید پیرامون مباحثی مانند: مدل (8

یکرارچه منابع آب با نگاه به مدیریت یکرارچه سیلاب، مدیریت یکرارچه سیلاب با نگاه به مدیریت جامع بینی، مدیریت جهانی پیش

 گیری در شرایط عدم قطعیت نیاز به توجه دارد. بحران، حکمرانی مدیریت سیلاب، مدیریت ریسک و تصمیم

ی )با تاکید بر کار مشترک( در تولید محتوای های اجرایهایی بین وزارت عتف با دیگر دستگاهنامهشود، موافقتتوصیه می (9

ی نامه سیلاب( و توسعه برخی اسناد راهبردها )مانند مشارکت با وزارت نیرو برای تقویت نظامنامهها/نظامآموزشی، اصلاح دستورالعمل

 های آن( در دستور کار قرار گیرد. و زیر برنامه« سند راهبرد ملی مدیریت بحران» )مانند

 

 تاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزیا -3-2
باشد. در عین حال توصیه دارد، هرچند به اندازه کافی قوی نمی قانون جدید به مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بحران اشاره
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ش صتنوف در ( ارتقتاء دانت1به عنوان پارلمان بخش خصوصی مواردی را برای: « اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»گردد که می

( 4( بسترسازی برای التزام واحتدها بته ارتقتاء ایمنتی ختود، 3( تعریف استانداردهای جدید برای مجوز کسب و کار، 2مدیریت بحران، 

-( مذاکره بتا شترکت5متناسب با ابعاد واحدها و  2«های عملیاتی شرایط اضطراریبرنامه»و یا 1«های استمرار کسب و کاربرنامه»توسعه 

های مورد اشاره را در دستور کار قرار دهد. ایتن اقتدامات و های لازم درصورت رعایت استانداردها و برنامهبرای دریافت مشوقهای بیمه 

های اندک آن در مقابل خسارات سنگین سوانح کاملا به نفع بخش خصوصی خواهد بتود و از طرفتی نیتز هتم حرکتتی عظتیم در هزینه

های بزرا صتنعتی بته در بسیاری از بنگاه HSE 3سازی مبحث اشد. در این خصوص تجربه نهادینهبکشور می« آوریتاب»جهت ارتقاء 

 تواند مد نظر قرار گیرد.عنوان الگو می

 

 ها درس آموخته -2
ای آن ابعادی از مدیریت بحران و سیلاب را به نمایش گذاشت که به مراتب فراتر از اقدامات سازه 1398های ابتدای سال سیلاب (1

های صورت گرفته در جهت بود. حکمرانی سیلاب و اهمیت بسترهای اجتماعی و فرهنگی از جمله این موارد هستند.  بررسی
-ها با محوریت اقدامات سازهدهد که این ابعاد بخوبی دردستور کار قرارنگرفته و همچنان تلاشهای بعد از این سیلاب نشان میبازسازی

 کند.بارات، مسیر  گذشته را دنبال میای و تمرکز بر جذب بیشتر اعت

پذیری مستحدثات در حوزه آموزش پرورش عبارتند از: موقعیت مدارس در آسیبترین نقاط ضعف مشاهدات نشان داد که مهم (2
در آموزان به مدارس )بخصوص ای و تاسیساتی مدارس و نهایتًا مسیر دسترسی دانشها هستند، ضعف سازهکه بعضا در حریم رودخانه

ها آموختهکنند(. این موارد باید با دقت بیشتری به عنوان های نه چندان ایمن و اصولی باید  عبور  میمناطق روستایی که بعضا از پل
 ریزی شود.ثبت شوند و برای اصلاح آنها برنامه

نظیر آشنایی با برخی از  هاییشود، ضمن آن که ظرفیتهاست در مدارس انجام میهایی نظیر مانور زلزله که سالبرنامه (3
اند. مسلما بخشی از رفتارهایی اند توسعه دهند، اما مواجهه صحیح با سیلاب را مورد توجه نداشتههای مدیریت بحران را توانستهجنبه

ا، نزدیک که بدلیل عدم آگاهی در برخورد باسیلاب رخ داد، مانند: حرکت در مسیرهایی که آب در جریان بود، پناه گرفتن در خودوره
های آنها آموزان و متعاقبا خانوادههایی که با سیلاب مواجه بودند؛ مواردیست که از طریق این مانورها قابل انتقال به دانششدن به سازه
 بوده است.

کاملا مشهود بندها رسانی و اقدماتی مانند سیلآموزان در امدادرغم نبود هرگونه برنامه و آموزش قبلی؛ حضور معلمان و دانشعلی (4
 آفرینی موثرتری داشته باشد.دهی مناسب به خوبی در مدیریت بحران نقشو سازمان تواند با آموزشو موثر بود. این ظرفیت می

های ضمن خدمت در حوزه مدیریت بحران و سیلاب صورت گرفته، کارآیی آنها های مختلفی که برای آموزشریزیرغم برنامهعلی (5
ربط ضروری است. در عین های اجرایی ذیب به اندازه کافی موثر نبود و لزوم اتخاذ رویکردهای جدید برای دستگاهدر مدیریت این سیلا

های برخط پایش متغیرهای هواشناسی بینی و سامانههای جهانی پیشحال اقدامات مثبتی در حوزه آموزش در زمینه استفاده از پایگاه
التحصیلان از ها نتیجه خلاقیت برخی مدیران مرتبط، کارشناسان خلاق و جذب فارغزیرساخت و هیدرولوژیکی مشاهده شد. توسعه این

 های اجرایی توسعه یابد. مند در دستگاهباشد به صورت نظامهای تراز اول کشور بوده است که لازم میدانشگاه

سیلاب بطور خاص )با تأکید بر توجه به مراحل ها برای مدیریت بحران بطور عام و در فرایندهای فعلی، آموزش و حفظ آمادگی (6
 ISOباشد )فرایند مانند آنچه در های آنها نیز لازم به تمدید در فواصل مناسب میمختلف مدیریت بحران( نیاز به استمرار دارند. گواهی

____________________________________________________________________________ 
1 Business continuity plans 

2 Emergency operations plan (EOP) 

3 Health, safety & environment 
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 طراحی شده است(. 

هایی با ن آنها کمبود دروس و سرفصلتریدر محتوای دروس دانشگاهی در مدیریت سیلاب نقاط ضعفی ملاحظه شد. از مهم  (7
های کلان در مدیریت بحران و جایگاه آنها در هدف مدیریت یکرارچه سیلاب، مباحث مرتبط با ابعاد حقوقی و اجتماعی آن و نظریه

  ز به تقویت دارد.باشد. درضمن بخش عملیات دروس نیز نیامدیریت سیلاب می

های مربوط احظه شد که تجربیات قابل توجهی در حوزه سیلاب داشتند. در سازمانمواردی از تغییرات و جابجایی مدیران مل (8
 مندی برای ذخیره دانش آنها و تبدیل آن به دانش سازمانی ملاحظه نگردید؛های نظامریزیبرنامه

های بدو خدمت هایی که بطور مستقیم و غیر مستقیم درمدیریت مخاطرات طبیعی نقش دارند، آموزشلازم است مدیران سازمان (9
 ریزی خاصی قبل از شروع مسئولیت، بگذرانند.مدیریتی را طبق برنامه

مدیریت »ترین آنها های تخصصی نیازمند هستند که از مهمهایی فراتر از آموزشمدیران درگیر در مدیریت سیلاب به آموزش (11
های مردم نهاد منطقه جغرافیایی آشنایی با سازمان» ،«دیدگان و ابعاد اجتماعی آنتعامل با آسیب»، «های اجتماعیرسانه و شبکه
 باشد؛می« فرماندهی و اطاق بحران»و « جایگاه سازمان خود و دیگران در مدیریت سیلاب»، «تحت مدیریت

هایی مورد توجه باشد،  کاستی« سلامت روحی مدیریت منابع انسانی حین بحران»در حین مدیریت بحران، مواردی که باید برای  (11
زده و درگیر شدن برای مقدمات و موخرات این بازدیدها، داشت. مواردی مانند: مراجعات مکرر مسئولین کشوری به مناطق سیل

 شد؛ از آن جمله هستند.ریزی میبایست از قبل برای آنها برنامههایی که حین بحران زمان مناسب آن نیستند، تصمیماتی میبازخواست

نگری در کشور بطور عام و در حوزه مدیریت سوانح بطور تواند نتیجه نگاه حاکم بخشین بخشی که میهایی در تعاملات بیکاستی (12

 های اجرایی باشدو عدم شفافیت حوزه مسئولیت دستگاه« مانورهای مشترک»خاص همراه با ضعف در 
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 مقدمه -1-1
بته عنتوان « آموزش و منابع انسانی»، کارگروه توسط ریاست جمهوری «هاسیلاب ملی گزارشهیئت »پس از دستور تشکیل 

منت  از تاکید و باور جهانی در نقتش آمتوزش در گیری این کارگروه، های هیئت فعالیت خود را آغاز نمود. شکلیکی از زیرمجموعه

شوند که گتزارش حاضتر میها به دو بخش عمومی و رسمی تقسیم آموزشدر این فرایند،  باشد.کاهش ریسک و خسارات سوانح می

 :ردیدگبندی محور مطابق ذیل تقسیم 5در های این کارگروه بدین ترتیب، فعالیتدهد. بخش دوم آن را مورد توجه قرار می
 کمیته آموزش ابتدایی و متوسطه 

 کمیته آموزش دانشگاهی 

 ها(ربط )وزارت کشور و استانداریهای اجرایی ذیکمیته آموزش مدیریت بحران در دستگاه 

 صتی متدیریت ربط )وزارت نیترو، شترکت متادر تخصهای اجرایی ذیکمیته آموزش مدیریت سیلاب در دستگاه
 ای(ب منطقههای آتان و شرکتمنابع آب، سازمان آب و برق خوزس

 کمیته منابع انسانی 
 

 «مديريت بحران»واژه شناسی  -1-3
استتفاده خواهتد شتد. در « متدیریت بحتران»ات از واژه به کر آن، در متن در این گزارش متناسب با موضوعات مورد بررسی

بترای « مدیریت ریستک»تعریف شده؛ و در مقابل های از پیش را برخوردی انفعالی و بدون برنامه« مدیریت بحران»؛ 1ادبیات جهانی
  Crisis Managementنیتز برند. معادل لاتین آنبکار می سوانحتعریف شده در مدیریت های از پیشبرخوردی فعال و دارای برنامه

رغتم ایتن اشتکال، کل و سندی معتبر در حوزه مدیریت سوانح با این عنوان یافت نگردید. علیتشود که تاکنون هیچ سازمان، پرومی
کته اینگونته  مجلس شورای اسلامی( 7/5/1398قانون مدیریت بحران کشور )مصوب مورخ و مشخصا  مطابق با ادبیات جاری کشور 

بینتی، ها و اقداماتی است که بتا هتدف پیشمدیریت بحران: نظام حاکم بر راهبردها، رویکردها، برنامه" :(ث ، بند 3آمده است )ماده 
ای صتورت صتورت چرختهکاهش خطر، آمادگی و پاس  کارآمد و بازتوانی و بازسازی پس از وقوع حتوادث و ستوانح، بهپیشگیری و 

   ، در این گزارش نیز از همین واژه استفاده خواهد شد."گیردمی
 

 3مديريت بحرانجايگاه آموزش و منابع انسانی در  -1-2
بستتر اصتلی بترای  آنهتاطور مستقیم و غیتر مستتقیم دارد. ر کاهش خسارات سوانح بدنقش تاثیرگذاری  های رسمیآموزش

جوامتع هتای اجرایتی و دستتگاهستازی ها در جهت ارتقاء کیفیت منابع انسانی و ظرفیتتو ایجاد شایستگی یادگیری دانش، مهارت

 آموزش و فراگیران آن عبارتند از: این نوع های ترین ویژگی. در این راستا، مهمهستند

های مربوط بته ادبیتات های شناختی آنها دارد. مهارتتری بر ذهن فراگیران و مهارتی رسمی تاثیر بلندمدتهاالف( آموزش

( در اقلیمتی بینتیهتای پتیشمتدلهتا و پایگاهمحاسباتی مربوط )مانند ابزارهای های اطلاعاتی و پایگاهاستفاده از مدیریت بحران و 

 کنند،میپیدا هایی تحقق چنین دوره

بایستت باشد. در هنگام وقوع سوانح و سرعتی که میبرای حل مسائل میبهتر فراگیران  ها، تواناییکارکرد بعدی این دورهب( 

 و برخوردار هستنددیده از ظرفیت بسیار بالاتری افراد آموزش اتخاذ گردد،تصمیمات صحیح در 

ریزی بلندمتدت در متدیریت های مدیریتی، به برنامهبخصوص در رده ،دهد که منابع انسانی آموزش دیدهج( سوابق نشان می

 دارند. پذیری را سبب گردد، توجه بهتری معطوف میکه کاهش آسیب یهایو اتخاذ سیاست هاص الویتی، تشخریسک سوانح
____________________________________________________________________________ 

1 Iglesias A, Moneo M, Gabiña D (2006) Guidelines for drought management. Executive summary, CIHEAM – 

IMAZ, Special publication of the Medroplan Project, Spain. http://www.iamz.ciheam.org/medroplan; Wilhite D., 
Sivakumar V.K. and Pulwarty R. (2014) Managing drought risk in a changing climate: The role of national drought 
policy, Weather and Climate Extremes. Volume 3, June 2014, Pages 4-13 

2 Muttarak, R. and W. Lutz. 2014. Is education a key to reducing vulnerability to natural disasters and hence 

unavoidable climate change? Ecology and Society 19(1): 42. http://dx.doi.org/10.5751/ES-06476-190142 

http://www.iamz.ciheam.org/medroplan
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22120947
https://www.sciencedirect.com/science/journal/22120947/3/supp/C
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 توان به موارد زیر اشاره داشت:ها اثرات غیرمستقیمی نیز دارند که میعلاوه بر اثرات مستقیم بالا، آموزش

-گذاری برای آن، لحاظ موقعیت جغرافیایی ریسک سوانح در برنامتهاجتماعی؛ توجه به بیمه و سرمایه-الف( درحوزه اقتصادی

 های آمادگی در مقابل سوانح؛ ریزی بهتر برای برنامهها و برنامههای توسعه، کیفیت زیرساخت

عات دسترسی دارند که همگی در مدیریت بحتران بستیار تری از خبرگان و اطلاب( افراد آموزش دیده معمولا به شبکه وسیع

 حیاتی هستند و

های اجرایی مربوط را بالتا افزایی بین دستگاه( هماهنگی و هم1تواند: های بین بخشی میآموزشمشخصا ها و ج( این آموزش

رقم بزند. بدین ترتیتب جتوامعی کته از  بحرانهای موثرتری را در فرایند مدیریت ( پاس 3( تبادل اطلاعات را تسریع کند و 2 ،ببرد

 . در این خصوص هستندتری هایی برخوردار هستند، دارای نهادهای قویچنین آموزش

 

 سوالات اصلی کارگروه آموزش و منابع انسانی -1-5
 :ندین شداین کارگروه مطابق زیر تعیاصلی سوالات در راستای تعهدات هیئت، 

 ها چگونه است؟سازمان مدیریت بحران کشور و استانداری آموزش مدیریت ریسک و شرایط اضطراری در -1

 ها و راهکارهای ارتقاء کارکرد آموزش در مدیریت بحران کدامند؟چالش -2

 سیلاب در مجموعه وزارت نیرو چگونه است؟   مدیریت بحران وآموزش در  -3

 و چگونه است؟وزارت نیر ها و راهکار در ارتقاء آموزش در مدیریت بحران و سیلاب در مجموعهچالش -4

هتا و ها برای تبدیل آموزش به مهارت فردی و سازمانی در سازمان مدیریت بحتران کشتور، استتانداریها و توصیهچالش -5

 ؟وزارت نیرو چگونه است

 چگونه است؟تجربیات سیل اخیر و تقاضای آموزشی بخش اجرا  -6

چگونته  ران و ستیلاب و راهکارهتای ارتقتاءهای رسمی )ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی( مدیریت بحتها در آموزشچالش -7

 است؟

 های مرتبط با مدیریت سیلاب و سدها در وزارت نیرو چگونه است؟ارزیابی احراز مسئولیت -8

چگونته  وضعیت موجود مدیریت منابع انسانی در حوزه سازمان مدیریت بحران و سیلاب و راهبردهای لازم در ارتقتاء آن -9

 باشند؟می

 

 ر تدوين گزارشتوجه د نهادهای مورد -1-2
هتای رستمی درگیتر در آمتوزش و متدیریت منتابع نقطه نظرات بختشگذاری اصلی این گزارش، استفاده حداکثری از هدف

گیرندگان و همچنین، بررسی اسناد مربوط بود. بدین منظور نهادهای ذیل دهندگان و آموزشهای کارشناسی آموزشانسانی، دیدگاه

 فتند: مورد بازدید و مصاحبه قرار گر

 مرکز
 حوزه ستادی وزارت نیرو 

 حوزه ستادی وزارت کشور 

 بحران کشور تیریسازمان مد  

  منابع آب ایران مدیریتشرکت 

 گروه مدیریت سوانح، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران 

 صنعت آب و برق یکاربرد-یعلم یموسسه آموزش عال   

 موسسه علمی کاربردی هلال ایران 

 استان خوزستان

 استانداری خوزستان 
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  ستانزاستان خو برقسازمان آب و 

  چمران اهواز  شهیددانشگاه 

 خوزستان آب و برق یشگاه عالزآمو 

 نگلستااستان 

  گلستاناستانداری 

 گلستانای استان شرکت آب منطقه 

 استان لرستان

 استانداری لرستان 

 ای استان لرستانشرکت آب منطقه 

  لرستاناداره کل آموزش و پرورش استان 

 زیستیطاداره کل حفاظت مح 

 یاتاق بازرگان 

 استان خراسان رضوی

 ای خراسان رضویشرکت آب منطقه 

 سان رضویااداره کل آموزش و پرورش استان خر 

 زیستمحیط حفاظت کل اداره 

 استان کرمان
 گروه مدیریت بحران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 

 ندی گزارشبفصل -1-5
، روایتتی از نگتاه جتاری دستت انتدرکاران متدیریت 2ه است. پس از این قسمت، در فصل فصل تدوین شد 8این گزارش در 

شتود کته در جهتت تقویتت های مربوط ارائته متیدر دستگاه« مدیریت منابع انسانی آموزش و»بحران و مدیریت سیلاب به موضوع 

  مربتوط شرح کار و نتای 7تا  3کمیته ذیل این کارگروه، فصول  5سب با شناخت درست مسیر تهیه گزارش خواهد بود. سرس متنا

شوند. برخی از اسناد مهتم ها خواهند بود، ارائه میبندی کلی که نتای  کمیتهنمایند. سرس در انتها جمعبه هر کمیته را تشریح می

 .اندرش آمدهپیوست در انتهای گزا 8نیز که پشتیبان فصول بودند، در 

 

 و قدردانیتشکر  -1-7
بتا ایتن  و همکاران مربوط، در مجموع نهایت همکتاری را مورد اشاره در بخش قبلهای اجرایی در انجام این گزارش، دستگاه

همچنین برای انجتام وظتائف محولته از  تقدیر و تشکر خود را بیان داریم.تا مراتب  دانیمکارگروه به عمل آوردند که وظیفه خود می

ریتزی آمتوزش موسسه پژوهش و برنامته ،اهواز دانشگاه شهید چمران های تربیت مدرس، دانشگاه تهران،دانشگاههای علمی ظرفیت

آلمتان )ایرانیتان مقتیم( و خبرگتان صتنعت آب و  Aachen کانادا، دانشگاه Yorkاجتماعی آبانگان، دانشگاه  -عالی، گروه مهندسی

 مل آمد که مجددا جای قدردانی دارد. مدیریت بحران )بدون مسئولیت دولتی( استفاده به ع

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 فصل دوم
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 مقدمه -3-1
را در « آموزش و منتابع انستانی» های حوزه توانست چالشترین منابعی که میکارگروه و گزارش حاضر، یکی از مهماز منظر این 

ه نظترات، تجربیتات، گشای مسیر کار باشتد؛ نقطتمدیریت بحران بطور عام و مدیریت سیلاب سال جاری بطور خاص، تبیین نماید و راه

با برختی از  1398طی خرداد و تیرماه های متنوعی هستند. بدین منظور، جلسات و مصاحبه اندکاران این حوزهها و دیدگاه دستدغدغه

 های مربوط مطابق ذیل هستند: رده مدیریتی و کارشناسی برگزار شد که اسامی سازماندر ها آن

 ستانزسازمان آب و برق استان خو   

 خوزستان یسازمان آب و برق منطقه ا   

 بحران تیریعامل و مد رغیپدافند ای خوزستان: رق منطقهسازمان آب و بسوم:  جلسه 

 خوزستانای منطقهمان آب و برق زسا رعاملیچهارم: مد جلسه 

 بحران استان خوزستان تیریپنجم: اداره کل مد جلسه 

 خوزستان آب و برق یشگاه عالزششم: آمو جلسه 

 دانشکده آب اهوازهفتم: دانشگاه چمران  جلسه 

 صنعت آب و برق یکاربرد-یعلم یهشتم: موسسه آموزش عال جلسه   

 یریشگیمعاونت پ -بحران  تیرینهم: سازمان مد جلسه 

 و مقابله یمعاونت آمادگ -بحران کشور تیریدهم:  سازمان مد جلسه 

 ترین اهداف این جلسات عبارت بودند از:مهم

 ی فوق بطتور کلتی و متدیریت ستیلاب بطتور هاشناخت وضع موجود و مشکلات آموزش مدیریت بحران در سازمان

 حوزه؛این خاص، از نگاه مدیران و مسئولان مربوط و پیشنهادات و راهبردهای ممکن در جهت تقویت 

 هتای مربتوط و پیشتنهادات و هتا و دستتگاهشناخت وضع موجود و مشتکلات متدیریت منتابع انستانی در ستازمان

 ؛ ریت بحرانمدیآن در  راهبردهای در جهت افزایش توانمندی

پردازد. بدیهی است هدف این فصتل های حاصل از نظرات ارائه شده در این جلسات میبندی و یافتهاین فصل به اختصار به جمع

موارد مطرح شده در این جلسات نیست. جهت محفوظ نگاه داشتن افراد، از ذکر نام و مشخصتات افتراد در و الزاما تایید تجزیه و تحلیل 

کننتده در هتای مستتقیم افتراد شترکتگفتته ،انتدو با رنگ متفاوت آورده شده "..."ولی مواردی که در  ،امتناع شده استمتن گزارش 

 باشند. میمربوط های برداشته شده در جلسات ها بر اساس یادداشتمصاحبه

 

 ای و تخصصی به آنجدی نگرفتن مديريت بحران و نگاه غیرحرفه -3-3
ها )دولتی، خصوصتی و غیتر مدیریت بحران هنوز جایگاه و اهمیت واقعی خودش را در سطح کل کشور، بخشرسد که به نظر می

هتا شترکت داشتتند شتنیده ن و افرادی که در جلسات و مصاحبهها پیدا نکرده است. این موضوع بارها از زبان کارشناسادولتی( و استان

بتاور " و لازم است "یماا پایین جدی نگرفتهرا از بالا تمدیریت بحران "سطح کشور  شد که بطور کلی درشد. به عنوان نمونه بیان میمی
و پدافنتد غیتر  مدیریت بحران"و یا اینکه در سطح بخشی مانند آب و برق  بوجود آید "به بحران و مدیریت بحران در مردم و مسئولین

برخورد خیلی " ،"شرح وظایف هست ولی اهمیت و جایگاه لازم را نداردو پست "و یا اینکه  ".اش را در سازمان نداردعامل جایگاه واقعی
شد کته وجود دارد. گفته می "غیر تخصصی به مدیریت بحراننگاه "نوعی و اینکه اصولا  "های لازم نشدهظرفیت سازی "، "فانتزی است

بدیهی است در شرایطی که اصل متدیریت بحتران بطتور جتدی متورد توجته  ".ضعف اصلی ما است ،عدم تخصص در بدنه کارشناسی"
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نباشد و یا اهمیت لازم به آن داده نشود آموزش مدیریت بحران در سطوح مختلف رسمی و ضمن خدمت نیز متورد توجته جتدی قترار 

 گردند. وظایف مربوطه به خوبی تامین نمی نگرفته و منابع انسانی لازم برای انجام

تناسب کتد عدم "ای و تخصصی لازم را پیدا نکرده است. حرفه ت بحران در کشور هنوز جایگاهیرسد که مدیرنظر می همچنین به
های انجام شده بسیار مورد اشتاره قترار داشتت. مودهای بارز آن است که در مصاحبهیکی از ن "افرادمشاغل با تحصیلات و محل خدمت 

کرده این رشته نبوده و یتا حتتی تجربته لتازم در ایتن زمینته را بحران هستند لزوما تحصیلمدیریت  های مرتبط باافرادی که در پست

جز مدیران اصلی و سیاسی که ه و برخورد شود. ب ت و لازم است اینگونه به آن نگاهندارند. مدیریت بحران اکنون یک حرفه در جهان اس

بحتران بایتد  دارند، مدیران و کارشناسان درگیر در فازهای مختلف مدیریتهای اصلی مدیریت بحران را بر عهده حسب قانون مسئولیت

هتا و مشتاغل مربوطته را تخصصی باشند و کسانی که پست-ای باشند و همانند مهندسی، پزشکی و حسابداری دارای نظام صنفیحرفه

ه و ارزیتابی و ای طراحی، ارائتهای حرفهیق نظامها از طرها و صلاحیتای باشند و بخشی از آموزشهای حرفهعضو نظام ،کننداشغال می

 به روز شوند.

 

 ایمديريت بحران در دام روزمرگی، متمرکز بر مقابله و بازسازی و جزيره -3-2
به معنای آن است که  های برخی مدیران و کارشناسان، مدیریت بحران در کشور دچار روزمرگی عمل کردن است. اینبنا بر گفته

باشتند، یت جامع بحتران متیهای مهمی از مدیرسازی که بخشانجام اقدامات پیشگیرانه و آمادهریزی، مدیریت ریسک و جای برنامهه ب

شتوند. ایتن هتای بوجتود آمتده متیغالبا بطور انفعالی عمل شده و بیشتر توجهات و زمان و منابع صرف مقابله و بازسازی پس از بحران

شتونده نیتز احبهشته و نیاز به تغییر جدی دارد. این مساله به خوبی مورد توجه و نظر افترد مصتروندی است که در گذشته نیز وجود دا

 "پیشگیریتغییر رویکرد از مقابله به  "نیاز به و یا  "صورت روزمرگی به حل مسایل پرداخته شده استبه "بود. از جمله اشاره به اینکه 

. در این شیوه فرصتت و "گذارندنمیای پیشگیری و آمادگی امکانات هستیم ولی بر خوبدر مقابله "و  "باشدباید مقدم پیشگیری "و یا 

شتوند کوتاه، میان و بلند مدت محسوب میها و اقدامات پیشگیرانه و آمادگی منابع کافی برای آموزش مدیریت بحران که نوعا از فعالیت

 ماند.باقی نمی

های مهم برای مدیریت بحران است. یکتی از انعطاف ناپذیر قرار داشتن از آفتو عمل کردن و در سیلوهای اداری فکر و  ایجزیره

ها و سیلوها است. هر شکست و نقصی در مدیریت بحران در حقیقت شکست و نقتص ها از بین بردن این جزیرههای اصلی آموزشقشن

کارها به صورت  "اد مصاحبه شونده عباراتی مانند های افرفیقت برای همه است. در میان صحبتبرای همه و هر توقیق و پیروزی نیز مو
اگتر چته عوامتل متعتددی در شتد. به کرات شنیده متی "دنهای مختلف وجود داردیوارهایی بین بخش" و "گیرندای صورت میجزیره

م استت بتدون تردیتد لتازها و دیوارها تاثیر گذارند و این موضوع باید از همه جهات مورد توجه قرار گیترد، ولتی گیری این جزیرهشکل

 ها و مانورها مورد توجه قرار گیرند.ای عمل کردن در آموزشپیامدهای تفکر و جزیره

 

 خلاء سازمانی در مديريت بحران از ديدگاه آموزشی -3-5
-ستازمان. ندریزی شده، یکسان و جامع نیستبحران به شکلی استاندارد، برنامههای موجود در مدیریت رسد که آموزشبه نظر می

هتای در دستترس و ستایر بودجتههتا و مراکتز، روی از دیگر سازماندهندگان، دنبالهدسترسی به آموزشها متناسب با سلیقه، موقعیت، 

تند کته نمایند. مصاحبه شوندگان غالبا بر این موضوع تاکید داشتعریف و اجرا میبه صورت پراکنده های آموزشی را دورهبرخی امکانات 

. سازمان متدیریت بحتران "باشدهای دیگر آشنا سازمانی مدیریت شود که با همه سازمانتوسط "تواند آموزشی فقط می چنین سیستم

شی را بخوبی ایفا نین نقچ تاکنون نتوانسته استو همچنین وابسته بودن به وازرت کشور کافی موجود به دلیل نداشتن بودجه آموزشی 

ان در بسیستم آموزشی پشتتینبود  ". در هر صورت "کندمدیریت بحران در سطح وزارت شاید کمک تشکیل "که  ودشنماید. گفته می
ها اداره مدیریت بحران در وزارتخانهتشکیل . در کشور یک ضعف اساسی وضع موجود آموزش در این زمینه است "زمینه مدیریت بحران
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هتای متدیریت بحتران ویتژه ه آمتوزشسازی و ارائتواند حداقل در استانداردمی "بدهدهای لازم را که بتواند آموزش "مانند وزارت نیرو 

 ها کمک نماید. های وزارت نیرو در بحرانفعالیت

هتا گتذاری و کتارایی آمتوزشتواند بر کیفیت و اثرهای ضمن خدمت میهای مدیریت بحران بویژه آموزشسازی آموزشاستاندارد

سازی آموزش مدیریت بحران توسط سازمان مدیریت بحران در حال انجام است و گزارشات استاندارداقداماتی برای  بیافزاید. خوشبختانه

ایتن پتروژه  سازی صورت گرفته اجرایی شتوند.ها بر اساس استانداردآن در سه جلد کتاب تدوین شده است. البته لازم است این آموزش

ی متدیران ارشتد و کشور بخصوص برا هایمدیریت بحران را برای استانداری های آموزشدوره ،انجام شده است UNDPکه با همکاری 

هتای ایتن پتروژه مشخص کرده است. از جمله خروجی ،ا که باید ببینندهایی رسازی کرده است و نوع و کیفیت آموزشمیانی استاندارد

 اند.ها ارسال شدههای آموزشی است که مجوز آنها نیز گرفته شده و به استانها و منابع دورهسرفصل
 

 مشکلات بودجه آموزشی مديريت بحران -3-2
رسد که مشکلات آموزشی مدیریت بحران تا حدودی به کمبود و تخصیص ناکافی بودجه به مدیریت بحران بطور کلتی به نظر می

دیریت بحتران بته متدرصتد بودجته عمتومی کشتور بایتد  5"شود کته شود. گفته میدر این مجموعه بطور خاص مربوط میو آموزش 
ترین ستازمان متدیریت بحتران مهم ."شودهایی انجام ها و حوادث ممکن است تخصیصیابد.  فقط بعد از بحراناختصاص یابد ولی نمی

کته در اولویتت باشتد هایی متیشرایط آموزش معمولا از جمله عرصهکشور دارای بودجه با ثبات همراه با تخصیص کامل نیست. در این 

ها برای متدیریت بحتران بودجه آموزشی استان ."استخود مدیریت بحران همواره با مشکلات مواجه اعتبارات " شود.قرار داده نمیلازم 

شوند که نظام مدیریت بحران کشور در مجموع در مقابلته ختوب باشتد ولتی در پیشتگیری و میلیون تومان است. اینها باعث می 6فقط 

مقابله خوب هستیم ولی برای پیشتگیری و در "تن امکانات و اولویت از پیشرفت چندانی برخوردار نباشد. آمادگی به دلیل ندادن و نداش
شتود و این باعث می "استساز آموزش و بودجه جاری مسالهادغام "شود که اصولا از طرف دیگر بیان می ."گذارندآمادگی امکانات نمی 

بودجته کتل اعتبتارات پتن  درصتد "ها قرار بوده است شود که در استانگفته می .نشودریزی بلند مدت آموزشی میسر که امکان برنامه
هتا . بودجه و اعتبارات ادارات کل مدیریت بحتران استتان"شودنمیران اختصاص داده شود که عملی های اجرایی به مدیریت بحدستگاه

شتود و کارشتناس آمتوزش هزینته لتازم نمتیبرای "در بسیاری از موارد  شود.و بخش ناچیزی از آن صرف آموزش میهم محدود است 
 .  "نداردآموزش وجود 

 

 آموزش ناچیز مديريت بحران و سوانح در مدارس -3-5
آموزش متدیریت بحتران از "های مدیریت بحران باید از مدارس شروع شوند )شوندگان بر این عقیده بودند که آموزشبسیاری از مصاحبه

هایی که اخیرا برای گنجانیدن مباحث مربوط به پدافند غیر عامتل در دروس (. مانورهای زلزله در مدارس و تلاش"شروع و اجباری شودکودکی 

رابتر حتوادث و ستوانح مطتالبی در خصتوص آمتادگی دفتاعی و آمتادگی در ب 11و  9های های درسی سالدر کتاب"اند )گذاشته شده مدارس
اکتافی هستتند ( اقداماتی خوب ولی ن"ریزی دفاعی در حال پیشرفت استمدارس به عنوان عضو اصلی برنامه آموزش در "و  "اندگنجانیده شده

ریتزی مدارس به عنوان عضو اصلی برنامته های رسمی کشور جای بیشتری برای این موضوعات گذاشته شود. آموزش درو لازم است در آموزش

ه هتای مناستبی بترای ارائتها و زمانغت برای کودکان و نوجوانان زمینههای تابستانی و اوقات فرابرنامهل پیشرفت است. استفاده از دفاعی در حا

(. بتا "های مربوط به مدیریت بحترانآموزان برای آموزشاستفاده از اوقات فراعت دانش"شود )ستفاده لازم نمیها هستند که از آنها ااین آموزش

 ه داد.ریزی و ارائمخاطرات مناطق مختلف کشور برنامهتر و با تمرکز بر توان مانورهای متنوعزلزله در مدارس میجارب مانورهای گیری از تبهره

 

 های دانشگاهی در مديريت بحرانکمبود و عدم نمود بارز آموزش -3-7
مرتبط با مدیریت بحران و های ل مربوط به آن در بسیاری از رشتهواقعیت این است که آموزش دانشگاهی مدیریت بحران و مسای

استی، هایی در کشور هستند که در مقاطع مختلف کتاردانی، کارشنشود. اگر چه دانشگاهروس تخصصی مربوطه کمتر مشاهده میه دارائ
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و  "ستلامت در بلایتا"یتا و  "متدیریت ستوانح"و یتا  "مدیریت بحران"التحصیل در رشته مدیریت بحران )کارشناسی ارشد و دکترا فارغ

هتا را یازهای گستترده کشتور در ایتن زمینتهدهند، تعداد و پراکندگی فضایی آنها در سطح کشور به گونه ای نیست که نیره( ارائه میغ

مربوطه یتا ختالی هستتند و یتا توستط های پست"ها کم است و آموخته مدیریت بحران بویژه در استانور کلی دانشبطپاسخگو باشند. 
ها به ایتن واقعیتت اشتاره داشتتند کته . به عنوان مثال در استان خوزستان اغلب سازمان"اندو یا دانش پر نشده افراد آشنا با این حرفه 

 ."کرده رشته مدیریت بحران نداریمتحصیل"و یا  "دانش مدیریت بحران در استان کم داریم"

مختلتف متدیریت بحتران )متدیریت ریستک و التحصیلان آنهتا مستتقیما در فازهتای هایی که فارغهمچنین در بسیاری از رشته

حران وجود ها و مدیریت بپیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی( مورد نیاز هستند درس و یا دروس خاصی در زمینه مخاطرات و ریسک

ندارنتد های مهندسی منابع آب دروس تخصصی مربوط به مخاطرات مانند خشکستالی و ستیلاب وجتود به عنوان مثال در رشته ندارند.

 "و  "مربوطتههای فنی های تخصصی: خشکسالی و سیلاب در رشتهر رشتهدبه مخاطرات و مدیریت آنها دروس تخصصی مربوط نبود ")

شتوند. بته زعتم ورت اختیاری بوده و یا ارائه نمتیو یا اگر وجود دارند معمولا به ص ("ندارندتخصصی ویژه مدیریت سیلاب وجود دروس 

 "ستیلابدر  زمینته ستیلاب و متدیریت بحتران درستی "اند آنهتا های اخیر شرکت داشتهخودشان در مدیریت سیلابکارشناسانی که 

( هستتند درستی در های تخصصی )دکترای منتابع آبدارای مدرک دکترا در این رشتهاند. به عنوان مثال با آنکه بسیاری از آنها نداشته

یی هتم کته ایتن هاآورند. در دانشگاهار و یا بر اساس تجربه به دست میها را یا در محل کاین آموزش، اینبنابر اند.خصوص سیل نداشته

  شوند.نمیه و ارائپیشنهاد معمولا ها اند )مثلا دانشگاه شهید چمران اهواز( این درسالتحصیل شدهافراد از آنها فارغ

شناستی بحتران، اقتصتاد ن مانند روانشناسی بحران، جامعهاهای روانشناسی و علوم انسانی دروس مرتبط با مدیریت بحردر رشته

نتد بطتور تخصصتی بته توانها و بلایا وجود ندارنتد. در حالیکته ایتن متوارد متیبحران، مدیریت استمرار کسب و کار، تامین مالی بحران

های دانشگاهی حتی آنها که ر رشتهته شوند. در حال حاضر بیشتهای مرتبط آموزش داده شوند و در عمل نیز بکار گرفدانشجویان رشته

د. شان ممکن است بطور مستقیم و غیر مستقیم در مراحل مختلف مدیریت بحران حضور یابند درسی در این زمینه ندارنتالتحصیلانفارغ

 ."رشته دانشگاهی یک درس اختصاصی مرتبط با همان رشته در مدیریت بحران تعریف نموددر هر "توان در صورتیکه می

صتورت ")عمتدتا بته  ه دروس مربوطتهو ارائتدر مقتاطع مختلتف اندازی رشته مدیریت بحتران اقدامات متعددی برای راهچه اگر
 محسوسبه خوبی در سطح کشور در مدیریت بحران های موجود التحصیلان دورهد، تاثیر فارغسراند ولی به نظر میآغاز شده ("اختیاری

در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو های کشور تعداد معدودی از دانشگاههمچنین با آنکه . گردنده نمیو یا از آنها استفاد نباشد و ملموس

هتای متادر در سازمان مدیریت بحران با همکاری دانشتگاهها با هم متفاوت است. های این دورهولی شکل و ماهیت و خروجی پذیرندمی

های کنکتور اضتافه سی سوانح از سال آینده به دفترچهمهنددکترای "عنوان مثال . به دنباشاندازی مقطع دکترای میکشور در صدد راه
ختیاری پیشنهاد نماید کته گفتته درس عمومی مدیریت بحران را به صورت ا ،. سازمان مدیریت بحران همچنین توانسته است"شودمی

ه دهنتد توانند آن را ارائهای این درس و کسانی که میموافقت شده است. این سازمان سرفصل های کشوره آن در دانشگاهشود با ارائمی

 را نیز پیشنهاد نموده است.

یتن های دانشگاهی در سیستم اجرایی علل متعددی دارد. به اعتقاد آنها ابه اعتقاد بسیاری از کارشناسان عدم بروز و نمود آموزش

آمتوزش اصتولا "شتود کته شود. به عنوان مثال گفته متیر میود در نظام مدیریت بحران کشوهای موجمساله تا حدودی مربوط به خلاء
دیریت . در نظام موجود دو کار گروه هستند که وظایف آموزشی مربوط به م"نداردرسمی جایگاهی در نظام فعلی مدیریت بحران کشور 

که یک ستری اقتداماتی  "استل احمر آموزش همگانی بر عهده هلاکارگروه "اند: هلال احمر و صدا و سیما. بحران بر آنها محول گردیده

رسانی و آموزش که مسئولیت آن با صتدا و ستیما استت و عمتده تمرکتز آن بتر انجام داده است و کارگروه اطلاع را در آموزش همگانی

 ها است.رسانی حین بحرانطلاعا

التحصیلان رشته است. به دلیل ساختارهای موجود در نظتام متدیریت بحتران ل دیگر عدم اطمینان نسبت به بکارگیری فارغمشک

و یا خیر و یا اصولا امکان بکارگیری آنهتا  "شوند؟لتحصیلان دانشگاهی بکار گرفته میافارغ "کشور سوال این است که آیا در این شرایط 

اند بته متدیریت یرند. افراد از هر جایی که ماندهدر آن قرار بگ وجود ندارد که فارغ التحصیلانساختاری "وجود دارد و یا خیر؟  متاسفانه 
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شتود در متواردی کته های ارائه شده استت. گفتته متیالتحصیلان و درسمشکل بعدی مربوط به کیفیت فارغ. "اندبحران فرستاده شده

آمتوزش "در ایتن شترایط  "ستتندهها، محتتوا و غیتره همته قتدیمی درسطرح "های مدیریت بحران هم وجود دارند و رشتهها درس
 .  "نداردای نتیجه

بختوبی  . این مستاله در همته جلستات"داریممشکل شناسی واژه"شود که در بسیاری از مفاهیم اولیه مدیریت بحران و گفته می

رایی لتازم را ندارنتد. شود کته تحقیقتات کتاکنند. همچنین گفته میطلاحات بسیار متفاوتی استفاده میها و اصمشهود بود. افراد از واژه

ای بترای حتل آنهتا برنامته"اند و در مدیریت بحران کشور نررداخته "مسایل و مشکلات موجودریشه "تحقیقات انجام شده به شناسایی 
 .  "انددادهنه ارائ

بخصوص در بخش آموزش در دستتور کتار نیستت. متردم، دانشتگاهیان و متدیران و مستئولان گذاری در مدیریت بحران سیاست

تشکیلات تخصصتی استت و هتر ". درک اینکه "ساختار اجرایی دچار مشکل است"، چون ندارندشناخت کافی در مورد مدیریت بحران 

آدم ". در ستازمان متدیریت بحتران "نیستآموزشی لازم برای کارهای منابع "هنوز حاصل نشده است.  "تواند در آن کار کندکسی نمی

 تواند یکی از دلایل آن باشد. التحصیلان کافی میپا بودن رشته و حرفه و نبود فارغ. البته نو"نداریمای رشتهاین 

های مرتبط نیز یکی از مشکلات ذکر شده در این زمینته استت. بته عنتوان ها در ارائه دروس مربوطه در رشتهکم توجهی دانشگاه

رود که مباحث حالیکه در این دانشکده انتظار میتا به حال دانشکده علوم آب دارد. در  1382مثال دانشگاه شهید چمران ایران از سال 

تی به تدری  از آنها دور شده اند. کارشناستان و هایی در این مجموعه وجود نداشته و حسیل و خشکسالی تدریس شوند، چنین آموزش

التحصتیلان آب وقتتی فتارغ "داننتد. گرفتن در زیر مجموعه کشاورزی می اساتید یکی از دلایل آن را رفتن به سمت آبیاری بخاطر قرار
توجه به اهمیت رود با ر می. این در حالی است که انتظا"شودهای سیل بهشان اهمیت داده نمیشوند کشاورزی داشته باشند در بحثپی

ه ها حضور فعال آموزشی و تحقیقاتی داشته باشند. این نیازی است که در کشور بتآب در این زمینه هایمسایل و مشکلات آب دانشکده

 خوبی مشهود است. 

وجتود مرتبتا ارائته  رنتد و یتا در صتورتهایی در زمینه سیلاب و مدیریت ریسک آن در مقاطع مختلف یا وجتود ندادر حال حاضر درس

دیریت ستیلاب بته صتورت هتا متدر برختی دانشتگاه". "گیرندها را نمیهای فنی و مهندسی دانشجویان این درسدر اکثر دانشکده"شوند. نمی
بته  تتوان دروس مربتوطاده متیبجای برخی دروس قتدیمی و کهنته و بلتا استتف" ."شوندها ارائه هم نمیشود که خیلی وقتاختیاری ارائه می

ه توانند بتیدتر است. سر فصل دروسی هم که می. مشخص نیست که کارایی این دروس در چه مقاطعی مف"مدیریت بحران و سیلاب را گذاشت

 واننتد بهتتر از آنچتهتها میگیرند. این درسهای اخیر را در بر نمیروز نیستند و بسیاری از تغییر و تحولات سال این موارد برردازند قدیمی و به

هتا ندارنتد و منتابع انستانی کتافی بترای م دانتش و اطلاعتاتی در ایتن حتوزهه شده و به مسایلی مانند سیلاب برردازند. اساتید هارائ ،که هستند

ب آمتوزان بایتد بتا ستیلاو مازندران و گیلان و غیتره دانتش هایی مانند خوزستان، لرستان، گلستانپرداختن به این موارد وجود ندارند. در استان

 آشنا شوند.

شتته و درس داریتم ما به اندازه کتافی ر" عالیشوندگان در بخش آموزش هالبته باید اشاره کرد که از جانب برخی دیگر از مصاحب
دیتده در افتراد آمتوزش"و  "شتودهای موجود استفاده بهینه نمتیاز ظرفیت"که و مشکل اساسی در این است  "کنیمولی بد تربیت می

   ."توانیم درست استفاده کنیمنمی منابع )آموزشی( داریم،"شود. آموزشی موجود استفاده بهینه نمی منابع از ."نیستندراس کار 
دارنتد ولتی شود که اگر چه دروس آموزشی در حیطه مدیریت بحران در سطوح مختلف و انواع گوناگون وجود همچنین گفته می

هتا و در ایتن دورهکننده ان کافی حاصل نمود که افراد شرکتتوان اطمینرو نمیندارد. از اینمند بین آنها وجود پیوندی ارگانیک و نظام

هتای تهیته کنند و یا خیر.  سرفصلمی و تخصصی مدیریت بحران پیدا میهای عموشی اطلاعات و دانش کافی در زمینههای آموزکلاس

 سر فصتل" اند.دیران بر آن اشاره و تاکید داشتهتی است که کارشناسان و مباشند. اینها نکای دروس نیز پراکنده و ناهمگون میشده برا
 ."ها ارتباط سیستماتیک با هم ندارندها و آموزشدرس" ت دیگربه عبار ."باشندمگون میدروس پراکنده و ناه

مدیریت بحران و مرتبط با آن بویژه های ای بین نظام آموزشی کشور و سازمانرسد که ارتباط ارگانیک و پیوستهاصولا به نظر می

عبارت  به ."ارتباط با مراکز آموزشی و تعلیم و تربیت ضعیف است"ها کننده در مصاحبهاز نظر آموزشی وجود ندارد. به نظر افراد شرکت
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همچنین در مواردی کته  ."، مردم هم مسیر خودشانهای اجرایی مسیر خودشان راروند. دستگاهها مسیر خودشان را میدانشگاه" دیگر

شوند حاکم نیست. مثلا  شتنیده  ها بکار گرفتهو باید در این زمینه دتواننهایی که مینگاه جامع به همه رشته ،جود دارنداین ارتباطات و

ه قترار های علوم اجتماعی و انسانی و روانشناسی به بتازی گرفتته نمتی شتوند و متورد توجتیر فنی و رشتههای غدانشکده" شود کهمی
طوریکه بتوانند آنهتا را ب "اندفنی ارتباط لازم را برقرار نکردههای اجرایی و تماعی و انسانی با حوزههای علوم اجرشته"و یا اینکه  "ندارند

منعقتد ها و مراکتز آموزشتی شگاهربط با دانهای ذیهایی توسط سازمانتفاهم نامههایی که دچار مشکل هستند کمک نمایند. در زمینه

 باید با جدیت بیشتری دنبال گردند. "یها و تحصیلات تکمیلها با دانشگاهکردن تفاهم نامهعملی "اند ولی شده

 

 های ضمن خدمت و مديريت بحرانآموزش -3-1
هتای های ضمن خدمت طبق قانون وجود دارند و مدیران و کارمندان و کارشناسان هر ساله موظف بته گذرانتدن آمتوزشآموزش

چته استت. اگر "کارشناستانستاعت در ستال بترای  41ساعت در سال برای متدیران و  61" باشند که در حال حاضرضمن خدمت می

رستد کته وجود دارند ولی به نظر متیدر کشور به اشکال مختلف ها ه این نوع آموزشهای آموزشی لازم برای ارائتشکیلات و زیر ساخت

دیریت بحران به دلایل مختلف و از جمله کم اهمیت دادن به مساله و از سوی دیگر نداشتتن افترادی ها بویژه در ارتباط با ماین آموزش

شتوندگان حبهامصاکثر اند. نبوده ه دهند آنچنانکه باید و شاید از کم وکیف لازم برخوردارها را به صورتی موثر ارائکه بتوانند این آموزش

مستایل متدیریت های ضمن خدمت تخصصتی بتوده و بته آموزش"تخصصی مانند آب و برق  هایبر این نظر بودند که بویژه در سازمان
در بستیاری از متوارد  ."هیچگونه توجهی به مدیریت بحران نبوده استت"ها در مواردی در این آموزشاصولا و  ."پردازندبحران کمتر می

 کته شتودمتی گفتته. مترتبط بتا متدیریت بحتران استت هتایبیشتر از آمتوزش "هاهای غیر ضروری و غیر مرتبط در سازمانآموزش"

هتای گذاری و اهمیت آمتوزشدر حالیکه تاثیرعلاوه بر اینها،  ."ندارندها شوند که ربطی به ماموریت شرکتهای آموزشی اجرا میبرنامه"

عدم شترکت تقویت نمود،  "بقیههای آموزشی در کنار حضور خود مدیران در دوره"توان با خدمت در حوزه مدیریت بحران را میضمن 

 فرصتت اینکه دلیل به یا. "کنندها شرکت نمیرهدر دومدیران ". های آموزشی مشهود استدیران در کنار کارشناسان در دورهمو حضور 

 .  "ندارنداز مدیران آموزش را قبول خیلی "اصولا  اینکه یا و ندارند

های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل به شگاه عالی آب و برق خوزستان دورهزآموکاربردی مانند -های علمیچه در آموزشگاهاگر

 ، اغلباندکه مشکل به حد نصاب رسیدن نداشتهاند بوده ی آموزشیهاو از جمله دوره انده شدهارائتا کنون صورت آموزش ضمن خدمت 

در حال حاضر یتک بستته آموزشتی . "ندارندهای تخصصی وجود دوره"و  "هستندابتدایی و پایه خیلی "شوند هایی که ارائه میآموزش

 وجود ندارد. برای کارشناسان آب و برق در زمینه مدیریت بحران ویژه 

هتای هتای اجرایتی دورهبه درخواست و نیاز ستازمانبنا "کنند وص آنهایی که آموزش ضمن خدمت ارائه میمراکز آموزشی بخص
مراکتز آموزشتی نیتز در  کننتدهای خود را به درستی ارزیتابی نمتینیاز لزوما هااز آنجا که سازمان. "کنندآموزشی را طراحی و اجرا می

رود بعد از بحران سیلاب اخیر اند. مثلا در حالی که انتظار مییریت بحران چندان پیشرفتی نداشتهتبط با مدرهای آموزشی ماجرای دوره

پیشتنهاد " آمورشگاه عالی آب و برق خوزستتان، مرکزی مانند رسیده باشد هاآموزش دهندهادهایی در این خصوص به مراکز ارائهپیشنه
البتته بتا  .انتدتا کنون نبودهدر این زمینه و در عین حال خودشان هم پیشگام برگزاری دوره خاصی  "استدوره جدیدی دریافت نکرده 

 ه شوند وجود دارد.درخواست و ارائهایی در این زمینه های انجام شده احتمال اینکه آموزشتوجه به صحبت

. "انتدهتای رستمی شتدههای ضمن خدمت خیلی شبیه آموزشآموزش"ها متناسب با فرایندها نیستند. شود که آموزشگفته می

یتادگیری و در ایتن شترایط های رستمی یکستان هستتند. های ضمن خدمت و محتوای آنها با آموزشحتی گاهی اوقات اساتید آموزش

 افتد. اتفاق نمی لازم آموزش

عمتدتا تخصصتی هستتند و کمتتر بته مستایل "هتا آموزشاین  پیوسته نیستند.شوند نیز که ارائه می یهای ضمن خدمتآموزش

باید یک کار اساسی در این ". به نظر کارشناسان "هیچگونه توجهی به مدیریت بحران نبوده است"پردازند. در واقع می "مدیریت بحران

 تا آموزش مدیریت بحران نیز انسجام بیشتری پیدا کند. "تشکیل مدیریت بحران در سطح وزارت شاید کمک کند". "ام دهیمزمینه انج
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هتا صترف وقتت زیتادی بترای آمتوزش "شتودمبالغ کلانی هزینه می"ها کننده در مصاحبهسان و مدیران شرکتبه اعتقاد کارشنا

، و یتا اینکته  "آمتوزش ضتمن ختدمت اصتولا آمتوزش متوثری نیستت"شود که گفته می، "ولی نتای  لازم به دست نمی آیند"شود می

گفتته  .شتونددر ستال انجتام متی "ستاعت 41ساعت و یتا  61پر کردن "و عمدتا برای رفع تکلیف و  "ها خیلی تئوری هستندآموزش"

کننتدگان در شترکت. "رویتمهتا متیوزشخیلی با اکراه به آمت" و اینکه"آموزش ضمن خدمت اصولا آموزش موثری نیست"شود که می

هتای دولتتی کتاری های ضتمن ختدمت در کلیته ستازمانآموزش"بطور کلی  ."ی برای جذب و توجه و یادگیری وجود ندارداحوصله"
و هتای رستمی بروکراسی بالایی در آمتوزش" همچنین ."فرمالیته و صرفا برای گرفتن گواهینامه برای ارتقاء و کسب مزایای شغلی است

شود وقت زیادی برای مبالغ کلانی هزینه می"نماید. پذیر میهای جدید را به سختی امکاناندازی دورهکه راه "ضمن خدمت وجود دارند
 ."آیندشود ولی نتای  لازم به دست نمیها صرف میآموزش
    

 سازمان مديريت بحران و آموزش مديريت بحران -3-2
ویژه آموزش و پژوهش دارد. این واحد هتم آمتوزش نیروهتای انستانی ختودش، هتم شتورای سازمان مدیریت بحران کشور واحد 

ستازمان متدیریت بحتران  کند.ریزی و اجرا میدمی را برنامههای مرهای کشور و همچنین برخی آموزشها و شهرستانهماهنگی استان

ون همته معتاونین عمرانتی کنحضور پیدا کرده است. تا های آموزشیهای موجود در همه عرصهکشور اعتقاد دارد که علیرغم محدودیت

هتا هتر شود که این آموزشد. گفته میهای کشور، مدیران کل بحران و کارشناسان آنها را طی دو مرحله آموزش کامل داده اناستانداری

 111111حتدود  96ل نوان مثال ستابه ع های لازم را ببینند.شوند تا هم فراموش نگردند و هم نیروهای جدیدتر آموزشساله تکرار می

شتوند. مختلتف متیهای ها و برگزاری کارگاهمیدانی مانند زدن اردوگاههای عملیاتی و ها شامل آموزشاین آموزش اند.نفر آموزش دیده

شتوند. فاده میریوهای مختلف در آنها استشوند که سناها برگزار میدر چارچوب این آموزش ین تمرینات و مانورهای مختلفی نیزهمچن

نفر از اعضای شورای همتاهنگی  3111سناریوهای سیل و زلزله در این تمرینات وجود داشته است. بیش از  97به عنوان مثال در سال 

یابند. با همکاری نیروهای مسلح همچنین آمتوزش نیروهتای ها ادامه میهم این آموزش 98اند. قرار است در سال ها را دیدهاین آموزش

ا آغتاز شتده استت و قترار استت سترباز بت 1561به صتورت آزمایشتی بتا حضتور  97از سال  با شعار هر نظامی یک امدادگر نیز مسلح 

مسلح اضافه شوند تا ایتن نیروهتا بتواننتد بتا دانتش و اطلاعتات  های آموزشی نیروهایهای مرتبط با مدیریت بحران به سر فصلآموزش

 98در ستال "شتود کته ای مسلح  انجام شده است. گفتته متیاین کار با همکاری ستاد نیروه ند.ها مداخله و کمک نمایکافی در بحران

 متردم بته چگونته و دهند نجات شرایط این در را خودشان چطور بدانند است لازم نیروها ایننفر برسانیم.  21111خواهیم این را به می
هتا و با همکاری یونیسف سه دوره آموزشی را در زمینه کودکتان و بحتراننین این سازمان همچ ."نمایند کمک هابحران از هدید آسیب

هتای لتازم در زمینته نقتش ها برگزار کرده است. همچنین آموزشای آنها برای مدیران بحران ملی و استاننیازهای آب، بهداشت، تغذیه

متدارس بته  .  آموزش در"اندشده داده آموزش کشور فرمانداران همه"ان در مراحل چهارگانه مدیریت بحران برگزار شده است. فرماندار

مطالبی در خصوص آمادگی دفاعی و  11و  9های های درسی سالریزی دفاعی در حال پیشرفت است. در کتابعنوان عضو اصلی برنامه

 اند.  رابر حوادث و سوانح گنجانیده شدهآمادگی در ب

 

 های تئوريک و غیرعملیآموزش -3-11
هتای رسد که در بسیاری از آموزشن است مورد نیاز باشد، به نظر میمشخصی از مبانی نظری در هر آموزشی ممکاگرچه میزان 

هتا شآمتوز"با عباراتی ماننتد  هشوندو غیر عملی هستند. افراد مصاحبه بسیار نظریها آموزشه شده بویژه در زمینه مدیریت بحران ارائ
حتوزه دانشتگاهی در "همچنین  ،"ها کاربردی نیستندآموزش "لی و "خوبی انجام شده استکارهای تئوریک  " ،"خیلی تئوری هستند

ضمن آنکه به اعتقاد کارشناستان . ردازندپه میاین مسالمختلف به تشریح ابعاد  "هستندها تئوری هستند و کمتر عملیاتی اغلب آموزش

هتایی کته اداره کتل مثلتا در آمتوزشاند. مورد استقبال بیشتری قرار گرفته اند موثرتر بوده وها عملی بودهو مدیران هر کجا که آموزش
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در موفقیت و استقبال از  "جو عملی و غیر تئوری"شود که گفته می ،کرده بودندبرگزار  1397مدیریت بحران استان خوزستان در سال 

ینتد آنهتا را هتای ختود بگوخواهند از مزایای آموزشکه می ها نیز در مواردیکنندگان آموزشها بسیار موثر بود. بطوریکه برگزارآموزش

و دروس پایته در زمینته آمتار و احتمالتات و ریستک ها آموزش "و یا  "نیستیمخیلی تئوری "دانند. مانند اینکه عملی و غیر تئوری می
شود کته موجود دانشگاهی گفته می هایو یا اینکه در نقد آموزش "نیستندهست ولی کاربردی در زمینه های مدیریت ریسک و سیلاب 

ها بته ستمت کتاربردی شتدن پتیش تید به روز شوند و هم پایان نامههم اسا"لازم است  ."باید کاربردی و کار آموزی باشندها آموزش "
 ."باشندکاربردی -ها باید علمیدرس "و اینکه  "روند

 

 بحران مديريت محدود تخصصی و مديران قوی با آموزش نیروهای  -3-11
های تخصصی حضور دارند ولی نیاز به تخصصی در سازماننیروهای  "رسد که های انجام شده چنین به نظر میبر اساس مصاحبه

هتایی هستتند کته های تخصصی مانند آب و برق خوزستان سازمانسازمانبه عنوان مثال . "های مرتبط با مدیریت بحران دارندآموزش

بسیاری را در خود دارند ولی به اعتقاد مدیران این نیروها برای آنکته بتواننتد در شترایط بحرانتی بهتتر عمتل نیروهای تخصصی و ماهر 

هایی در زمینه مدیریت بحتران داشتته باشتند. لتازم های تخصصی خود را انجام دهند لازم است آموزشنمایند و با درک شرایط فعالیت

تری از هایی که آنها را با ابعاد جامعی مربوط به حوزه کاری خودشان نشده و آموزشهای تخصصها فقط به آموزشاست که این آموزش

شتوند خیلتی شوند و یا اگتر ارائته متیهایی ارائه نمیمدیریت بحران و شرایط بحرانی آشنا نماید بشود. در حال حاضر یا چنین آموزش

 اند.تاثیرگذار نبوده

سالاری است ولی توجه صرف به ابعتاد تخصصتی و شایسته سرردن کار به کاردانداشتن مدیران متخصص کم و بیش در راستای 

باشتد، در  آفترینمشتکل توانتدنکه در شرایط عادی متیافراد ضمن ای یدر انتخاب و انتصاب مدیران بدون توجه به توانایی های مدیریت

ات بیافزایتد. ایتن نکتته از ل و مشتکلتواند بر ابعاد مستائهای تخصصی آنها غالب است میشرایط بحرانی که توان مدیریتی افراد بر توان

 ."شتودمی توجه مدیریتی هایتوانمندی از بیش تخصصی هایتوانمندی به مدیران انتخاب در"گردید که شوندگان برداشت میمصاحبه
ارتباط برقرار کردن بتا "ی در زمینه هایبه عنوان مثال بسیاری از کارشناسان و مدیران درگیر در مدیریت سیلاب اخیر بر اهمیت آموزش

رغم زیرا این افراد علیت ،تاکید داشتند "ها در مدیریت بحران برای مدیران و مسئولانحوه ارتباط برقرار کردن با رسانهمردم و همچنین ن

 است. بوده  اشکالات جدی ها دچارشان در این زمینههای کاری خود تواناییهای بالا در زمینهداشتن تخصص

 

 کمبود و ضعف منابع انسانی در مديريت بحران -3-13
هایشان تاکید داشتند کمبتود و ضتعف نیتروی انستانی در کلیته ها و گفتهکننده در مصاحبهکی از مسایلی که اکثر افراد شرکتی

بحتران کته هتم آشتنایی علمتی و  کمبود و در مواردی نبود نیروهای متخصص مدیریتها و ادارات مدیریت بحران کشور است. سازمان

ای نسبت به رشته داشته و هم تجربیات عملی در این حوزه داشته باشند بسیار اندک و در مقاطعی ماننتد دکتترا تقریبتا کمیتاب حرفه

تان ر که قبلا هتم اشتاره شتد در استهمانطو (."کنید که مدرک مدیریت بحران داشته باشدر کل وزارت نیرو کسی را پیدا نمید")است 

رشتته متدیریت کرده تحصیل " و یا اینکه "داریممدیریت بحران در استان کم دانش "شد که ان به عنوان مثال مرتبا شنیده میخوزست
 ."نداریمبحران 

تخصتص و دانتش مربوطته ای کته افتراد دارای دارات مراحل درست خود را به گونهها و ارسد استخدام در این سازمانبه نظر می

باشتد و از طرفتی التحصتیلان در ایتن زمینته متیدیده و فتارغرفی مربوط به نداشتن افراد آموزشنماید. این مشکل از طنمیباشند طی 

نگاه غیتر تخصصتی بته  "شود که باشد. به عنوان مثال گفته میا و منابع انسانی در این حوزه میمربوط به اهمیت کافی ندادن به نیروه
. تغییرات مداوم مدیران و نیروهتای موجتود "ر کسی جایی برایش پیدا نکنند می فرستند مدیریت بحرانمدیریت بحران وجود دارد و ه

شتده را پتر های ارائهافزایند و آموزش( بر ابعاد این مشکلات می"کنندمین و کارشناسان مرتب تغییر مدیرا"ها و ادارات )در این سازمان
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نین علیرغم آنکه قتانون . همچ"روندمیها از دست و آموزشتجارب "کنند. با عو  شدن مداوم مدیران و کارشناسان اثر میهزینه و بی

پست وجود داشته باشد ولی این اجرایی نشده  5به داشتن پست مدیریت بحران کرده و باید در هر اداره حداقل مکلف "ها را استانداری
عدم تناسب کد مشتاغل بتا "و به عبارتی نوعی "دد توسط افراد دارای مدرک در این رشته نیستنانها اگر تکمیل شدهپستاین ". "است

. "نیستتمدیریت بحران در اولویت کارهای کشور " ممکن است به معنای آن باشد که  این  ."وجود دارد تحصیلات و محل خدمت افراد

از بزرگتترین یکتی "در حقیقتت و  "استافراد و مدیران بخصوص در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل زیاد جابجایی "همچنین 
هتای مختلتف بتویژه از نظتر اتلتاف توانتد از جنبتهیی مداوم افراد میجابجا. "استستی به پست دیگر پها تغییرات مداوم نیروها ازعفض

 باشد. ها و استفاده از تجربیات به دست آمده لطمه زننده آموزش

 

 های مرتبطای در رشته مديريت بحران و رشتهدهندگان حرفهاساتید و آموزشکمبود  -3-12
های مختلتف بتر آن تاکیتد ها در سازمانکنندگان در مصاحبهو شرکتیکی از مشکلاتی که در بخش آموزش بسیار مشهود است 

های شد که یکی از مشکلات موجود در آموزشها بسیار شنیده می. در حین مصاحبهباشددهنده میآموزش کمبود نیروهایزیاد داشتند 

-دکترا در ایتن رشتته و تربیتت فتارغ نداشتن دوره ."بدهندهای لازم را هستند که بتوانند آموزشنیروهایی  "مربوط به مدیریت بحران 

در "های رسمی دانشگاهی استت. در آموزشیش مدیریت بحران یکی از علل پایه ضعف در این زمینه های مرتبط با گران رشتهالتحصیلا
-ولی این اندشدههای آموزش مربی برگزار رای رفع این مشکل در مواردی دورهب ."نداریمزمینه مدیریت بحران دکترای مدیریت بحران 

 است.  بوده و تخصصیمدت های کوتاهها محدود به آموزش

در بستیاری از متوارد باشتند. های مرتبط و جانبی میمدیریت بحران نیز غالبا از تخصص دهندهبه همین ترتیب نیروهای آموزش

-های ضمن خدمت و آمتوزشاوقات اساتید آموزشهی گا"دادند. مواردی مانند اینکه شوندگان این مساله را مورد توجه قرار میمصاحبه

ی هتای، از جملته صتحبت"هستتندها و تحقیقات جنبه سیستماتیک نداشته و فتردی از آموزشخیلی  "، "هستندهای رسمی هم یکی 

تتا تواند میکه از اقداماتی که سازمان مدیریت بحران در دست انجام دارد کردند. های به آن اشاره میهستند که افراد حاضر در مصاحبه

است. این سازمان به کلیه دستگاهای علمتی  "ید در زمینه مدیریت بحرانتهیه بانک اطلاعات اسات"کمک کند حل این مشکل به حدی 

دهنتد را ایجتاد نمایتد. ای مرتبط با مدیریت بحران را ارائته متیهو اجرایی مراجعه کرده است تا بتواند بانک اطلاعات اساتیدی که درس

 ها و کمبودهای موجود در این زمینه را روشن نماید.ندیتواند به شکل بهتری توانممی ،بانک اطلاعاتی اگر به روز شودوجود چنین 

 

 آمدمانورهای محدود و غیرکار -3-15
های رستمی ترین ابزارهای آموزشی و تمرینی در مدیریت بحران هستند که می توانند آموزشمانورها از انواع مختلف یکی از مهم

هتا آمتوزش و حالات مختلف و اجرای موفق وظایف محوله حین بحران دهنده را برای سناریوهای را کاربردی کرده و افراد آموزشو نظر

استت. مانورهتا بتا  هتا متورد توجتهو یا در بیشتر آمتوزش"شودمانور زلزله هر ساله برگزار می" دهند. در میان مانورهای مدیریت بحران

های آموزشی برای آب و برق )خوزستان( دوره سازمان"( 1397ها بسیار محدود است. در سال گذشته )به سایر بحران سناریوهای مزبور

سیل متانور بخصتوص انجتام نشتده و دوره خاصتی روی ". در استان خوزستان در مجموعه مدیریت بحران "حمله سایبری گذاشته بود
و اقدامات بیشتری در این زمینه در حال شکل گرفتن استت  "است شده برگزار سیلاب واکاوی سیلاب از بعد". البته "نشده استبرگزار 

د ولتی خروجتی گرفتته نشتده نتگردهر ساله مانورهایی برگزار متی"شود که اگر چه نفعالی دارد. با این حال گفته میکه باز هم جنبه ا
خشکستالی و ستیلاب در مانورهتا پرداختته به ". "نمی شوندگرفته جدی "و زیاد  "ندارندکارایی لازم را مانورها " از خیلی اصولا . "است
. در مجموعته "نیستتنددهیم خیلی موثر که انجام میمانورهایی "ها کننده در مصاحبه. از دیدگاه برخی کارشناسان شرکت"استنشده 

 ."استهای دیگر نبوده ولی عمدتا درون سازمانی بوده و با مشارکت دستگاه"اند مانورهای سیلاب برگزار شدهبرق آب و 
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 های مديريت بحرانارزيابی و اثرگذاری آموزش -3-12

گردیتد زمینه آموزش زیتاد بته آن اشتاره متیهای مختلف در در سازمان ها و جلسات برگزار شدهمصاحبهیکی از مواردی که در 

هتا کتم بخشی آموزشاثر  "شد که بود. شنیده می "شوندها باید بررسی آموزشگذاری اثر"و تاکید بر اینکه ها میزان اثر بخشی آموزش
. اگر چه در اغلب متوارد "شوندبوده و آنگونه که باید تکرار نمیها مداوم نآموزش "و "ندشومنجر به تغییر رفتار نمیا هشآموز" و "است

هتایی کته بختوبی ارزیتابیگیرند ولی های ارزیابی صورت میه شده به صورت فرمهای ارائای از آموزشهای اولیهشد که ارزیابیگفته می

-م بهتر وظایف محوله به آنها آمتدهدیده برای انجافته شده و یا به کمک افراد آموزشها در عمل بکار گرنشان دهند تا چه اندازه آموزش

رستمی و هتای های تخصصی آن و نته در آمتوزشه کلی مدیریت بحران و نه در حوزهها نه در عرصند صورت نگرفته است. این ارزیابیا

رد. شواهدی از ایتن نتوع ها بیشتر پی بگذاری آموزشتوان به میزان اثرها صورت بگیرند میاند. اگر این نوع ارزیابیدانشگاهی انجام شده

هتا اثرگتذار هستتند متوزشآ"شوندگان توب شوند. به گفته یکی از مصاحبهگیری و مکشوند که لازم است اندازهها مشاهده میاثرگذاری
هتای از خوابگتاهیکتی "یکی از مدیران گفته استت کته  های اخیران سیلاببه عنوان مثال در جری ."تگذاری متفاوت اسمیزان اثر ولی

دانشجویی را که دستخوش سیل گردید قبل از رسیدن سیل تخلیه کردند و اذعان نمودنتد کته بختش مهمتی از ایتن تصتمیم بختاطر 
بتودن آنهتا استت. ایتن نتوع  ها زمتان و هزینته بتراز دلایل عدم انجام این ارزیابی . یکی"اندبودهی بود که در این رابطه دیده هایآموزش

هتای دائمتی و مهتم ایتن شوند ولی لازم استت در متورد برختی از آمتوزشر آموزشی و دائما بکار گرفته نمیها البته در زمینه هارزیابی

ها پتی بترد. بنتابر گذاری آنها و همچنین انجام اصلاحات و تغییرات لازم در آموزشاثر نجام شوند تا بتوان بر میزانها و مطالعات اارزیابی

فقط به پتر کتردن  و  گروهی مستقل باید این کارها را انجام دهدکار  "و  "گیردها و نظارت بر آنها باید صورت آموزشاثر بخشی "این  
ها شدهیم چون آموزآموزش اهمیت نمی به باطل آموزش باید پایان داده شود.دور به "شود که به هر حال گفته می. "نشودها اکتفا فرم
 ."شودچون به آموزش بها داده نمی ،شوده نمییده ندارند. آموزش خوب ارائفا

 

 کاربردی و مديريت بحران-موسسات آموزش عالی علمی -3-15
های تخصصی توانند آموزشگسترده در سطح کشور هستند که می کاربردی از نهادهای آموزشی –موسسات آموزش عالی علمی 

ه نمایند.  به عنوان مثال موسسته ها و شهرهای مختلف کشور ارائای و ضمن خدمت در زمینه مدیریت بحران در استانکاربردی و حرفه

کشتور )غترب، خراستان،  کنتد در منتاطق مختلتفبرق که به صورت تخصصی فعالیتت متی کاربردی صنعت آب و-آموزش عالی علمی

ریستک و متدیریت "هتای مترتبط بتا این مراکز از ورود به آمتوزش اصفهان، آذربایجان، فراس، خوزستان مازندران و گیلان( فعال است.
ربوط به مدیریت بحتران در کشتور های مهای مناسبی برای توسعه آموزشاین مراکز ظرفیت ."کنندمیبحران و فرایندهای آن استقبال 

 تجربیات بر مبتنی"کنون زمینه تا عمده اقدامات انجام شده در این ."اندکردهبحران ضعیف عمل مدیریت " کنون درچه تاباشند. اگرمی
م و امکانات زیادی داریتها ظرفیت"بوده است. بنا بر گفته مدیران یکی از بزرگترین این مراکز در کشور  "شده سازماندهی نیمه و فردی

باعتث هتدر "توانتد راکز میشود که مصوبه شورای اداری در منحل کردن این م. اگرچه گفته می"شوندنمیولی به صورتی کارا استفاده 
 1384کته از ستال  کاربردی صنعت آب و بترق-عالی علمی. بطوریکه به عنوان مثال موسسه آموزش "ها و منابع شودرفتن این ظرفیت

های مقطع دار را متوقف کرده است و تعداد دانشتجویان مقطتع دوره 96گرفته است از سال در مقاطع کارشناسی و کاردانی می دانشجو

انتد. ایتن مراکتز متدت و ضتمن ختدمت گذاشتتههتای کوتتاهکاهش پیدا کرده استت. فعلتا تمرکزشتان را بتر آمتوزش 3531دارش به 

دهند و اکثر اساتیدشان نیز از متخصصان و کارشناسان خبره و فعال صنایع مربوطه ارائه می ها ازهایشان را بر اساس نیاز سنجیآموزش

توقتف ایتن  تواند بسیار بالا باشد.های ارائه شده میی آموزشدهای کاربرباشند. از این رو جنبهرو( میدر صنعت مربوطه )مانند وزارت نی

هتای مربتوط بته متدیریت ضمن خدمت سازمانی بویژه در زمینتههای فی آموزشتواند به گسترش کمی و کیمراکز در آموزش عالی می

های غیر ضتروری های مورد نیاز را ارائه و دورهها و دورهپذیر بوده و درسعطافبحران و عملیات مختلف مربوط به آن باشد. این مراکز ان
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کتاربردی -عتالی علمتیاست. موسسته آمتوزش  2و  1ها در این مراکز نیز عمدتا در سطح ها و آموزشگذارند. ارزشیابی دورهرا کنار می

 دهند. ی در زمینه سیل و مدیریت سیل ارائه میهایدارای کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه است و دوره صنعت آب و برق

 

 آموزشی های درگیر در مديريت بحران با مراکز ارتباط ضعیف ادارات و سازمان -3-17
شتد سان مدیریت بحتران بتر آن تاکیتد متیها با دست اندرکاران و کارشنالات و خلاءهایی که در حین مصاحبهیکی دیگر از مشک

های مدیریت بحران با مراکز آموزشی بوده است. در مواردی که این ارتیاطات برقرار بتوده نتتای  ختوبی بته ارتباط نسبتا ضعیف سازمان

بترای اولتین بتار در "نوان مثال در استان خوزستان اداره کل مدیریت بحران با همکاری دانشگاه شتهید چمتران دست آمده است. به ع
های مناسب را به مستئولان و کارشناستان اند تا آموزشرا تهیه کرده "ریزی آموزش بحرانبرنامهایران در خوزستان نظام جامع آموزش 

 کارشناستان و استاتید حضتور بتا فنتی و علمی کارگروه ما خوزستان استان بحران مدیریت کل اداره در"همچنین بیان شد که بدهند. 
 هتایهمتایش چهارچوب این در. ایمداده پیشنهاد هم کشور کل بحران مدیریت به را تخصصی کمیته چنین تشکیل ما. ایمداده تشکیل
 طترح ستند. ایمکرده تهیه چمران دانشگاه همکاری با آموزش جامع طرح... خاک و گرد زمینه در مثلا .کنیممی برگزار المللیبین و ملی
 ."ایمگرفته هادستگاه خود از را پیشنهادها. آموزش ساله  5 جامع

دهنتد مرتبط با مدیریت بحران تشکیل متی هاینهادهای آموزشی را سازمان التحصیلانایی فارغکننده نهبا توجه به اینکه مصرف

 بته نیتاز آموزشتی هتایشیوه"شود که رو گفته میگردند. از اینهای مورد نیاز نمیه آموزشارتباط بین دو نهاد منجر به ارائ عدم وجود
. مثلتا "آموزشتی هتایدوره در چته هانامهپایان در چه" ."اندنکرده برخورد فعالانه هازمینه این در هادانشگاه"و یا اینکه  "دارند بازنگری

. مدیریت بحران رشتته پویتا و در حتال رشتد و تغییتری "کنندسال پیش را تدریس می 11های مدرسان دانشگاه جزوه"شنویم که می

ین درسی واحدهای درسی اگر وجود دارند جزء دروس انتخابی هستند. توقع داریم چن". "اندبرخی مطالب قدیمی و کهنه شده"است و 
 ."ه شودبه صورت واحد اجباری ارائ

 

 نامه سیلاب و آموزشنمونه موردی: نظام -3-11
یکی از ارکان و محورهتای مهتم متدیریت تهیه و تصویب شد  1395 که در سالنامه سیلاب توان گفت که نظامدر حال حاضر می

نامه دچتار مشتکلات محتتوایی و و مدیران نظامدر عین حال که اجرایی کردن آن به زعم کارشناسان . بحران سیلاب در کشور می باشد

نامه ستیلاب تجتارب داخلتی و در نظام"اجرایی و عملیاتی است و هنوز نتوانسته است مشکل سیلاب و نحوه برخورد با آن را حل نماید. 
امه ستیلاب ننظام"شود که گفته می ."دهی از پیرامون به مرکز استنی و گزارشرساانده است. بیشتر روشی برای اطلاعخارجی مغفول م

نامته محتتوای نظتام"ای دیگر به اعتقاد عده ."اند. باید بازنگری شودکنندگان تحصصی نداشتهجله و شتاب تنظیم شده است. تدوینبا ع
و اصتلاح نامته نظتامجرایتی شتدن . ا"بستر فعلی آمادگی لازم برای اجرای آن را ندارد"و  "خوب است ولی به شکل فعلی اجرایی نیست

-این نظام "شود که گفته میتواند بسیار ارزشمند باشد. های اخیر میآن با استفاده از تجربیات کسب شده در سیلابو نواقص اشکالات 

-نامه و همای ویژه آشنایی با این نظامه. آموزش"رسانی در مورد آن شده استی و مفصل است کمتر آموزش و اطلاعنامه که بسیار جزی

انتد بستیار انتدک و محتدود هایی داده شتدهشود. در مواردی که آموزشکردن آن به شدت حس میه اجراییزمان بسترسازی برای نحو

نامته آشتنا یتن نظتامآگر سوال شتود چنتد نفتر بتا ا"دانند بطوریکه با آن آشنا باشند از آن چیزی نمیبسیاری از افراد که باید  اند.بوده
آن در ایتن خصتوص اشتاره داشتتند  یکی از اشکالاتی که مدیران بخش آب و برق به ."هستند، تعداد معدودی پاس  مثبت خواهند داد

هتم  نامه کمتر به آموزش توجه شده و آن مقتداردر نظام". های عمومی و تخصصی بوده استث آموزش اعم از آموزشحتوجهی به بکم
نظتام  95در ستال  ."انتدبه دقت و خوبی تعریف نشتدهانورها نامه سیلاب مدر نظام" و "ر سررده شده استکه هست نیز به وزارت کشو

بترای زمتان وقتوع "نامته اشاره کرد که متاسفانه نظامتوان به این موضوع توجهی نیز میهیه و ابلاغ شد. از دلایل این کممدیریت سیل ت
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ستازی بته ظرفیتت"نامه سیلاب در نظام و یا اینکه اصولا "پردازداید در شرایط عادی انجام شوند میسیل است و کمتر به اقداماتی که ب

 ."مدت کمتر توجه شده استبلند

 

 توسط اداره کل مديريت بحران استان خوزستان نمونه موردی: آموزش مديريت بحران -3-12
بترای ها از سال گذشته شروع شد. این دوره های غدیررند. دورهمحور دا 5اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان آموزش را در 

کنتد. کنتد و برایشتان آمتوزش برگتزار متیاستان را در یک جا جمع می 5ر هر های غدیر وزارت کشوشوند. در دورهها برگزار میاستان

ا در شهرستتان ر 6تا  5ها برگزار کرد. هر ها را در استان برای شهرستانالگو گرفت و خودش همین دورهها دورهاستان خوزستان از این 

رستانی و استکان موقتت و غیتره متورد های حیاتی، نحتوه امتدادها موضوعات زیرساختاند. در این دورهرده و آموزش دادهیکجا جمع ک

 موزش قرار گرفتند. آ

های عمومی و اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان با همکاری دانشگاه امام حسین تولید محتوا و مدرس کرده است. آموزش

در زمینته  دانشگاه هلتال احمترخوزستان . در استان ه استر هر رشته ای یک کتاب تهیه شده است و دده شدتخصصی هر رشته ای دا

ه گفتت. کنتدمتیدیگر استفاده مراکز و  گاهدانشاز مدرسین های خود سازمان مدیریت بحران در آموزشدهد. مدیریت بحران آموزش می

کارشناسی متدیریت اندازی دوره این اداره همچنین راهتاسیس شد. این اداره نهاد با پیش 91دانشگاه علمی کاربردی از سال شود که می

به کارهایی بود که باید انجتام بیشتر مشکل مربوط  مان عدم آموزش نبود.سیلاب اخیر مشکلات اصلیدر ". ه استپیشنهاد دادرا بحران 
 ."دشدند ولی نشده بودنمی

نظر آموزش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در کشور اول شد. در گسترش آمتوزش در همین وضع موجود استان خوزستان از 

 خوزستتان ها برقرار شده است. استتانهای خوبی صورت گرفته است. مکاتباتی با آموزش عالی و دانشگاهمدیریت بحران در استان تلاش

در زمینته بتا همکتاری استاتید دانشتگاه تخصصتی -یته فنییل کمکهای آموزشی غدیر بود. استان اقدام به تشهمیزبان دور 97در سال 

ازهای آموزشتی شناستایی شتده و کمیته نی این کند. بر اساس نظرها را پیگیری و بررسی میمدیریت بحران کرده و این کمیته آموزش

انتد کته از جملته آنهتا آوری و سیلاب و غیره برگتزار کتردهنارهایی در زمینه تابسمی 97اند. در سال های آموزشی تعریف گردیدهدوره

اقتدام همچنین ایتن اداره المللی، با همکاری اسرانیا اشاره کرد. های بینکارگاه هواشناسی، کارگاهتوان به سمینار مهندسی رودخانه، می

ها شونده سطح علمی دورهاست. به اعتقاد کارشناسان مصاحبهاشته های تربیت مدرس گذسند جامع آموزشی کرده است و دورهبه تهیه 

انتد. بوده و مورد استقبال قرار گرفتته ها عملی و غیر تئوریبالا است و سعی شده است که از امکانات بومی استان استفاده شود. آموزش

  اند.سازی و اجرا نمودهها را الگوهای استان نیز این نوع آموزشبرخی شهرستان

 

 اندرکارانهای مورد تاکید دستبندی نظرات و چالشجمع -3-31
 شد. این مواردشامل میاندرکاران مدیریت بحران و سیلاب اخیر را ترین دغدغه دستمهمهای قبلی این فصل آمد، آنچه در بخش

رج از موضوع این گارگروه بودند، ولتی غیتر گشا برای تعیین مسیر و تهیه گزارش جاضر قرار گرفت، هرچند برخی از آنها مستقیما خاراه

 ها به اختصار عبارت بودند از: ترین این دغدغهگشتند. مهممستقیم به آموزش و مدیریت منابع انسانی باز می

 ،در کشور ای و تخصصی به آنگاه حرفهمخاطرات طبیعی و عدم ن جدی نگرفتن مدیریت بحران و -1

 مدیریت بحران آن با سبقه اجرایی تا سبقه علمی و نظری،انتخاب مدیران ارشد مرتبط با حوزه  -2

 بودن اقدامات،  ایتمرکز بر مقابله و بازسازی و جزیرهگی، روزمر -3

 مشکلات بودجه آموزشی مدیریت بحران،  -4

 آموزش ناچیز مدیریت بحران و سوانح در مدارس،  -5

 های دانشگاهی در مدیریت بحران، کمبود و عدم نمود بارز آموزش -6
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 های ضمن خدمت مرتبط با مدیریت بحران، ری در آموزشبازنگ -7

 های تئوریک و غیرعملی، آموزش -8

 نیروهای تخصصی و مدیران،  برای آموزش محدود مدیریت بحران -9

 کمبود و ضعف منابع انسانی در مدیریت بحران، -11

 های مرتبط، ای در رشته مدیریت بحران و رشتهدهندگان حرفهکمبود اساتید و آموزش -11

 رهای محدود و غیرکارآمد، مانو -12

 ، و سیلاب های مدیریت بحرانبازنگری در فرایند ارزیابی و اثرگذاری آموزش -13

  و کاربردی در آموزش مدیریت بحران-عدم استفاده کافی از ظرفیت موسسات آموزش عالی علمی -14

 های درگیر در مدیریت بحران با مراکز آموزشی ارتباط ضعیف ادارات و سازمان -15
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 مقدمه -2-1
 آمتوزش آن برختورد بتا هتایراه های اضطراری وموقعیت در مدیریت نحوه در فرآیند آمادگی جامعه برای سیل، ضروری است تا

کته  اندر این بین، کودکان و نوجوان .وارده به ویژه در حوزه خسارات انسانی به حداقل برسدهای داده شده باشد، تا از این طریق، آسیب

پذیر در این مخاطرات هستند کته ختود نیتز باشند، بخش بزرگی از جامعه آسیبعمدتاً در شبکه آموزش و پرورش در حال تحصیل می

کاملتاً  وان قشری تأثیرپذیر و تأثیرگتذار،ها و به عنبه آن بحرانیریت زنند. در این راستا، ضرورت آموزش مدنسل آینده کشور را رقم می

 شود:زند و در آن اهداف ذیل دنبال میاین مهم، هدف فصل حاضر را رقم می باشد.کلیدی می

 بخشتیمیان یهابرنامتهدر  نیتز و یدرست کتتب در لابیسمدیریت شرایط اضطراری و  بامرتبط  یهاموجود آموزش وضعیت 

  چگونه است؟ یلیو متوسطه تحص ییابتدا مقاطع در( برنامهفوق)

 ها چه هستند؟های موجود برای تأثیر بیشتر این برنامهها و نیز چالشکاستی 

 های آموزشی قابل توصیه هستند؟چه راهبردهایی برای ارتقاء اثرگذاری برنامه 

هتای های مرتبط با شترایط اضتطراری )ماننتد زلزلته( و آمتوزشوزشمجموعه موارد فوق و بخصوص، تجربیات/اقدامات قبلی در حوزه آم

 ریزی جدید در حوزه خاص سیل نیز بشوند که در این فصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.توانند کمک مؤثری در برنامهبرنامه، میفوق

 

 شناسی و تأمین داده و اطلاعات روش -2-3
و  یتلتکمتأمین اطلاعات موردنیاز این فصل عمدتاً متکی به مصاحبه و بازدیتدهای میتدانی بتوده استت. بتدین منظتور و جهتت 

هتای ابتتدای دیده از سیلابآسیباز مناطق  یکیاز  یدیحوزه، بازد یندر ا هایتها و ظرفچالشوضع موجود و نیز شناخت هر چه بهتر 

 بتاشآماده، در حالتت 98ستال  یکه در ابتتدا یاستان عنوانبه یاستان خراسان رضو(( و 98 مرداد 25 و 24)استان لرستان ) 98سال 

اندرکاران بتا دستت ییهامصتاحبه؛ به عمتل آمتد. در طتی ایتن بازدیتدهای استتانی و نیتز در تهتران، بوده است یلابنسبت به وقوع س

 هاییافتته. مجموعته آمده استت (1-3وطه، در جدول )اطلاعات مرب به عمل آمد که یمدارس و جوامع محلمدیران  ی،دولت یهادستگاه

 یتبهبتود وضتع روییشپت یراهکارهتادر نهایتت هتا و چالشوضع موجود،  یمدر قالب ترس ید،بازد یدستاوردها یزو ن یاز بررس حاصل

 .گرددیمنعکس م و متوسطه، در گزارش حاضر ییآموزان ابتدادانشیان در مدارس و در م یلابمباحث مرتبط با س موزشآ

-نیز مصاحبهدر خصوص محتواهای آموزشی مرتبط با بحث سیلاب و مدیریت بحران در کتب درسی پیش از بازدیدهای میدانی، 

 مترتبط تعدادی از مؤلفین کتب درسیو  و پرورشآموزش وزارت  آموزشیریزی و برنامه پژوهش های سازمانهایی با مدیران و سرگروه

آموز از مقاطع تحصتیلی مختلتف در به منظور بررسی بیشتر، با تعدادی دانشها و آن موازاتبه عمل آمد. به در مقاطع تحصیلی مختلف

تر بررستی دقیتقدر ادامته نیتز بترای ، به صورت حضوری، مصاحبه صورت پذیرفت. هاآنخصوص محتواهای ارائه شده در کتب درسی 

 گردید.های درسی وزارت آموزش و پرورش دریافت کتب معرفی شده از پایگاه کتابی، سرفصل و محتوای آموزش

شترکت  -بخشتی، بتا همکتاری وزارت نیتروطرح هایی نیز به صورت میتان ؛علاوه بر کتب درسی، به عنوان برنامه رسمی آموزشی

آبتی و  باسواد، مباحث مرتبط ایزاویهکه هر کدام از  شودمیمدیریت منابع آب ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در مدارس دنبال 

و ابعتاد آموزشتی و  اهاطلاعات مربوط به برنامهمرتبط است.  هاآنپربارشی و سیلاب نیز با  هایبحثکه  نمایدمیمحیط زیستی را دنبال 

، همچنتین زیستتمحیطها، از طریق مراجعه به گزارشات رسمی شترکت متدیریت منتابع آب ایتران و ستازمان حفاظتت مشارکتی آن

گردیتتد.اجتمتتاعی آبانگتتاه( گتتردآوری  -)گتتروه مهندستتی هتتاطرحگزارشتتات و تجتتارب میتتدانی مشتتاور ملتتی اطلتتاع رستتانی ایتتن 
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 ها و گفتگوهای صورت گرفته جهت تنظیم گزارش حاضرمصاحبه -1-2 جدول

 اهم مباحث مطرح شده بازه زمان حدودی نام و سمت فرد يا گروه مورد مصاحبه و گفتگو رديف

1 
الملل شرکت مدیریت منابع آب مدیرکل روابط عمومی و امور بین

 ایران
 زیستمحیط و انسان کتاب تیمحور با یآب داسو گسترش طرح و داناب طرح در موجود تیظرف ساعت 1 -نیمه مرداد

 یعیطب سوانح با مرتبط مباحث با رابطه در یلیتحص یهاهیپا یدرس هایابکت یمحتواها یبررس ساعت 2.5 -نیمه مرداد وزارت آموزش و پرورش یدرس یزیرو برنامه سازمان پژوهش 2

 هامحتواهای ارائه شده درکتب درسی در رابطه با سوانح طبیعی و اقدامات پیش، حین و بعد از وقوع آن دقیقه 31 -مرداد پایان تعدادی از دانش آموزان ابتدایی و متوسطه 3

4 

زیست در بخشی از های کتاب انسان و محیطهم اندیشی با سرگروه

برگزارشده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران در  1کارگاه

 ؛1398شهریور 

 1.5-ابتدای شهریور

 اعتس

زیست و فصل اول آن، ارائه توضیحاتی در خصوص مانور های مرتبط با سیلاب ذیل کتاب انسان و محیطگفتگو در خصوص ارائه آموزش

 سیلاب، ارائه محتوای آموزشی در ارتباط با سیلاب، معرفی هیئت ویژه سیلاب توسط نماینده هیئت )جناب آقای دکتر ناصری(

5 

ان
ست
 لر
ان
ست
ا

 

 زیستیطاظت محاداره کل حف

 (یعیطب زیستیطاداره مح یس)جلسه با رئ 
 ساعت 1 -پایان مرداد

ها و های سمنهای اخیر و غفلت از موضوع سیلاب، اقدامات آموزشی در راستای کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب، فعالیتخشکسالی

و مدیریت زیست بومی در ارائه مباحث آموزشی مرتبط با  هایی همچون سیراهای مردمی در امر آموزش، استفاده از ظرفیت پروژهگروه

 سیلاب

 یک یزی،رگفتگو با معاون برنامه یک) یاشرکت آب منطقه

 مرتبط( یرانو مد ینمعاون یرعامل،با حضور مد یجلسه رسم
 ساعت 2 -پایان مرداد

درپی و مغفول ماندن توجه های پیمسئله خشکسالیدر استان؛  98های سال اجتماعی ناشی از سیلاب–خسارات انسانی و اقتصادی 

ای به منظور مواجهه با سیلاب و عدم توجه به مسئله آموزش، اقدامات انجام شده به مناسب به امر سیلاب، پررنگ شدن اقدامات سازه

قه داناب و طرح گسترش سواد های اخیر در استان، مسئله اطلاع رسانی و مشکلات ناشی از سیلاب در استان؛ سابمنظور مدیریت سیلاب

 آبی در استان

معاون آموزش با حضور پرورش ) واداره کل آموزش

 یندهمتوسطه، همکاران حوزه معاونت آموزش متوسطه، نما

 (ییحوزه آموزش ابتدا

 ساعت 2 -پایان مرداد

ارائه مطالب آموزشی در این خصوص در ها ارائه شده و یا ظرفیت بررسی کتب درسی که محتوای های مرتبط با سوانح طبیعی در آن

های عملی، لزوم ارائه مباحث آموزشی مرتبط با سیلاب در کتب درسی و ها و عدم توجه به آموزشها وجود دارد، تئوری بودن آموزشآن

یر، موارد ناشی از های اخها وارده به مدارس در سیلابهای اخیر، آسیبدیده از سیلابویژه در مناطق آسیبآموزش دانش آموزان به

 هاهای موجود برای توانمندسازی معلمان، دانش آموزان و توجه به توانمندسازی خانوادههای ذهنی، ظرفیتاسترس بعد از حادثه، مقاومت

جهاد  ی بخش ترو ،اتاق یندگانی از)نما یاتاق بازرگان

 و دانشگاه( یکشاورز
 ساعت 1.5 -پایان مرداد

رسانی در بخش کشاورزی، عدم توجه به مسئله آموزش های جامع اطلاعهای ابتدای سال و عدم آمادگی، سامانهلابدور از انتظار بودن سی

 ویژه در مخاطب دانش آموزانبه

های اندرکاران محلی بحثبازدید میدانی و گفتگو با دست

آموزشی )مدیر و معلم مدرسه و ...( در مناطق آسیب دیده 

 استان

 از طریق مصاحبه با افراد محلی بازدید از مناطق آسیب دیده و تکمیل پرسشنامه ساعت 1.5 -پایان مرداد

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
 یئت پرداختند.هیز حضور یافته و به معرفی و ارائه گزارشی از در این نشست علاوه بر مهندس سمیعی از کارگروه آموزش و منابع انسانی، نماینده محترم هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب )آقای دکتر ناصری( ن  1
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 ها و گفتگوهای صورت گرفته جهت تنظیم گزارش حاضرمصاحبه -1-2ادامه جدول 

 اهم مباحث مطرح شده بازه زمان حدودی نام و سمت فرد يا گروه مورد مصاحبه و گفتگو ردیف

  

 ساعت 1 -پایان مرداد منطقهمدیریت آموزش و پرورش ویسان و یکی از مدارس 

ها پس از سیلاب مرور تجربیات سیلاب اخیر، فضای اجتماعی و روانی پس از سیلاب، قطع شدن راه ارتباطی مدارس، شیوع بیماری

سیلاب،  خسارات ناشی از سیلاب وارده به )موردی مشاهده نشده(، عدم توانمندسازی دانش آموزان در خصوص مباحث مرتبط با 

 مدارس

 یهااز موسسه یکیآموزش و پرورش معمولان و مدیریت 

 منطقه در یگر یلتسه -یآموزش اییریهخ
 ساعت 1.5 -پایان مرداد

های اخیر، خسارات سیلابتلفات جانی ناشی از عدم آگاهی به اقدامات پس از وقوع سیلاب، تخریب و خسارات وارده به مدارس در اثر 

انسانی سیلاب به معلمان و دانش آموزان مدارس، لزوم اجرای مانور سیلاب، عدم آگاهی از مسئله دوره بازگشت، نهادهای غیردولتی 

 هاگرفته توسط آندیده و اقدامات انجامحامی مناطق آسیب

 ساعت 1 -پایان مرداد آموزش و پرورش پلدخترمدیریت 
، مغفول ماندن مسئله سیلاب و موزان مدارسآبه معلمان و دانش  یلابس یخسارات انسانهای اخیر، مسائل روانی بعد از وقوع سیلاب

 های اخیر در منطقهها و مانورها، فعالیت نهادهای غیردولتی و بنیادهای خیریه بعد از وقوع سیلابلزوم توجه به آن در آموزش

۶ 

ی
ضو
ن ر
سا
خرا
ن 
ستا
ا

 

 یرمد و یمعاون فن)جلسه با  زیستمحیط حفاظت کل اداره

 یعی(طب یطاداره مح
 ساعت 1.5-نیمه شهریور

 تحت مناطق هیحاش یروستاها در که بانطیمح با یساعت برنامه در موجود تیظرف ر،یاخ یهاسال در حاکم یخشکسال طیشرا

 یتاستفاده از ظرف شود،اکنون در مناطق ارائه میهای غیرمستقیم مرتبط با سیلاب که همدر حال اجرا هست؛ آموزش تیریمد

ای و عدم توجه یلاب، پررنگ شدن مباحث سازهمرتبط با س یدر ارائه مباحث آموزش یبوم یستز یریتو مد یراهمچون س ییهاپروژه

سنجی آموزشی در مناطق و در اولویت و اقدامات صحیح در مواجهه با آن، لزوم اولویتبه مباحث آموزشی در خصوص مدیریت سیلاب 

 پذیری بیشترقرار گرفتن مناطق با آسیب

روابط  یرمد یرعامل،مد)با حضور  ایمنطقه آب شرکت

دفتر  یر؛ مدیبردارمعاون دفتر حفاظت و بهره ی،عموم

 ریزی(معاون برنامهحفاظت؛ 

 ساعت 2 -نیمه شهریور

های اخیر و در حاشیه قرار گرفتن مسئله آمادگی برای وقوع سیلاب، اقدامات انجام گرفته در استان شرایط خشکسالی حاکم در سال

، عدم توجه به مسئله آموزش، لزوم آشنایی مردم با مسئله سیلاب و حریم و بستر 98های ابتدای سال در راستای مدیریت سیلاب

ها در راستای گی در خصوص ارائه مباحث آموزشی توسط کارشناسان این ارگان در رابطه با سیلاب و رودخانهها، اعلام آمادرودخانه

 زیستمحیط درس کتاب انسان و

رضوی )با حضور  خراسان استان وپرورشآموزش کل اداره

و  امور مالیمعاون آموزش متوسطه؛ معاون توسعه ؛ معاون 

 معاونتحوزه ی، نماینده و فرهنگ یمعاون پرورش ؛یبانیپشت

اداره  یس؛ رئیحوزه معاونت حقوقنماینده ؛ ییابتدا

 ی(و فرهنگ ی؛ معاون پرورشیآموزش یهاو گروه یتکنولوژ

 ساعت 2 -نیمه شهریور

ارده بر های اخیر و در حاشیه قرار گرفتن مسئله آمادگی برای وقوع سیلاب، خسارات جانی و مالی وشرایط خشکسالی حاکم در سال

ویژه جایی مدارس در مناطق با ریسک بالای سیلاب، لزوم توانمندسازی معلمان به، لزوم جابه 98های ابتدای سال مدارس در سیلاب

زیست در خصوص مباحث مرتبط با سیلاب، کمبود بودجه و عدم توجه به مسئله آموزش، تئوریک بودن مدرسان کتاب انسان و محیط

 های عملیل ماندن ارائه آموزشمباحث آموزشی و مغفو
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 کتب درسی  در سوانح طبیعیمرتبط با  یهات موجود آموزشیوضع -2-2
ی مترتبط بتا ستوانح طبیعتی و هتاآموزشمتناسب با اهداف این فصل، در ادامه به محتوای موجود در کتب فوق که بته نحتوی، 

 گردد. دهند، اشاره میرا پوشش می هاآنبرخورد با 

 یلیتحص ششم هیپا علوم کتاب 
( بته بیتان 37-45فصل بوده که در فصل پنجم آن تحت عنوان زمتین پویتا )صتفحات  14کتاب علوم پایه ششم تحصیلی شامل 

آمتوزان در خصتوص اقتدامات از دانش "گفتگتو"لرزه و آتشفشان پرداخته است. در این فصل در قسمتی تحت عنتوان ینزمدلایل وقوع 

و نیز در قسمتی تحت عنوان علم و زندگی در خصتوص اثترات بهداشتتی، ستاختمانی و  "قبل از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع زلزله"

 (.1398های درسی وزارت آموزش و پرورش، کتاب)پایگاه  شده است سؤاللرزه اجتماعی زمین

  یلیتحص هفتم هیپا یاجتماع مطالعاتکتاب 
( ایتن کتتاب تحتت 21-31صفحه( است. فصل ستوم )صتفحات  154فصل ) در  12تحصیلی شامل  هفتم پایه اجتماعی مطالعات کتاب

استت. در ایتن دروس  "بیمته و مقابلته بتا حتوادث"و  "ثهمدلی و همیتاری در حتواد"دارای دو درس با موضوعات  "مقابله با حوادث"عنوان 

های گردیده و در ادامه بته ستازمان و جنگهای واگیر ین احتمال وقوع رخدادهایی مانند بیماریهمچنای به بلایای طبیعی سیل و زلزله و اشاره

، وپرورشآمتوزشهتای درستی وزارت پایگتاه کتاب) امدادرسان و نیز همدلی و همیاری در هنگام وقوع حوادث و بلایای طبیعی، پرداخته استت

1398  .) 
  یلیتحص دهم هیپا یدفاع یآمادگ کتاب 

 "های دفاع هوشتمندانهمهارت"باشد، فصل دوم این کتاب با عنوان صفحه( می 125در شامل دو فصل و دوازده درس ) این کتاب

پردازد. در درس دهم این کتاب )ذیل فصل دوم( تحت یمنی و پیشگیری و نیز امداد و نجات میاجنگ نرم، پدافند غیرعامل،  به مباحث

یرطبیعی توضیحاتی ارائه شده است. همچنین در این فصل، غ(، درباره حوادث طبیعی و 94-113)صفحات  "ایمنی و پیشگیری"عنوان 

دث بیان شده استت. در فصتل دوازدهتم ایتن کتتاب تحتت توضیحات مختصری در خصوص اهمیت ایمنی و پیشگیری از وقوع این حوا

هتای درستی )پایگتاه کتاب ی پرداخته شده استتسوزآتشهای اولیه و اقدامات لازم حین وقوع به مبحث کمک "امداد و نجات"عنوان 

 (.1398وزارت آموزش و پرورش، 
 یلیتحص دهم هیپا یایجغراف کتاب 

ان و صتفحه(، بتا موضتوعات جغرافیتا، جغرافیتای طبیعتی ایتر 114در ل کلتی )فصت 3ایه دهم تحصیلی شامل کتاب جغرافیای پ

هتای ایتران، آب و هتوای فصل دوم این کتاب به موضوعاتی از قبیل موقعیت جغرافیتایی ایتران، ناهمواریجغرافیای انسانی ایران است. 

(، تحتت 33-46یلی )ذیتل فصتل دوم( )صتفحات تحص دهم پایه ایران و منابع آب ایران پرداخته است. در درس پنجم کتاب جغرافیای

یر آب و هوا بر زندگی مورد بحث قرار گرفته و در این زمینه به طتور خیلتی مختصتر در خصتوص ستیل، تأث "آب و هوای ایران"عنوان 

  (.1398رسی وزارت آموزش و پرورش، های د)پایگاه کتاب ای توضیحاتی ارائه شده استبهمن و وقوع سوانح جاده
 یلیتحص ازدهمی هیپا یشناس نیزم کتاب 

ل چهتارم ایتن کتتاب بتا عنتوان باشتد. در فصتصتفحه می 121کتاب زمین شناسی پایه یازدهم تحصیلی، شامل هفت فصتل در 

هتا و... ذکتر هتا، ستدها و تونلهای مهندسی از قبیتل راهیابی احداث سازهنکاتی در خصوص مکان "های مهندسیشناسی و سازهزمین"

( نکاتی در خصوص علل وقوع زمین لرزه، 89-112)صفحات  "پویایی زمین"همچنین در فصل ششم این کتاب تحت عنوان  شده است.

آن بتا  وقتوعبینی زلزله ارائه شده است، در این فصل همچنین نکاتی در خصوص اقدامات قبل، حتین و بعتد از یشپانواع امواج زلزله و 

دیدگی حتین وقتوع علتل آستیبین تترمهمرائه گردیده است. در ادامه این فصل به بررسی های انسانی و اقتصادی اهدف کاهش آسیب

هتای درستی )پایگاه کتاب یزات مورد نیازی که لازم است در دسترس باشند، پرداخته استتجهیکی از بلایای طبیعی( و  عنوانبهزلزله )

 (. 1398وزارت آموزش و پرورش، 

 یلیتحص ازدهمی هیپا زیستیطمح و انسان کتاب 
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ها، مخاطرات و صفحه(  به تشریح مسائل، محدودیت 115زیست مقطع یازدهم تحصیلی در هفت فصل ) در کتاب انسان و محیط

ای بتر ( نگتاه ویتژه1-14پردازد. در فصل اول این کتاب با عنتوان آب سرچشتمه زنتدگی )صتفحاتزیست کشور میهای محیطظرفیت

 ا و بازچرخانی و استفاده مجدد آبهمصارف آب در ایران، آب مجازی، مدیریت منابع آب، آلودگی آبوضعیت منابع آب کشور، وضعیت 

زیست؛ تنوع های این کتاب شامل: خاک سرچشمه زندگی؛ هوا نفس زندگی، انرژی، حرکت، زندگی؛ زباله، فاجعه محیطدارد. سایر فصل

های درستی وزارت آمتوزش و پترورش، )پایگاه کتاب باشدی مسئولانه، میزیست، بستر گردشگریطمحزیستی، تابلوی زیبای آفرینش و 

1398.) 

 یلیتحص دوازدهم هیپا یایجغراف 
صفحه(  شتامل  118آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی، شامل سه فصل )در پایه دوازدهم تحصیلی، مختص دانش کتاب جغرافیا

(، بته صتورت 89-115ایتن کتتاب )صتفحات  باشد. فصتل ستومطرات طبیعی میها، جغرافیای حمل و نقل و مخاگاهجغرافیای سکونت

ها، مخاطره و بحتران، ازجمله، زلزله، سیل، خشکسالی، لغزش زمین(، علل وقوع آنهای مخاطرات طبیعی )واع و ویژگیمفصل به بیان ان

های )پایگاه کتاب وقوع این بلایا پرداخته استمدیریت مخاطرات طبیعی و همچنین مدیریت اقدامات پیش از وقوع، حین وقوع و بعد از 

 (.1398درسی وزارت آموزش و پرورش، 

 

 های آموزشی ويژه دانش آموزان در حوزه آبهای میان بخشی در رابطه با طرحهمکاری -2-5
زیستتی ستواد آبتی و محیط ءهتای در راستتای ارتقتااقدام بته انجتام فعالیت 1های اخیر، شرکت مدیریت منابع آب ایراندر سال

های  بلایای طبیعی به چالش در پاس آموزان مقاطع مختلف تحصیلی، در همکاری نزدیک با وزارت آموزش و پرورش نموده است. دانش

آموزان در خصوص اقدامات پیش از وقوع، حین وقتوع را جهت آموزش دانش های مناسبیی اخیر؛ این اقدامات ظرفیتهادر سالکشور 

آمتوزان توستط های پشتیبانی ویتژه مدرستان و دانشتوانند دارا باشد. همچنین بستهیژه سیلاب میوبهس از وقوع مخاطرات طبیعی و پ

ی هاسرفصلزیست و یکی از های آب و محیطباشد، برای آموزشزیست نیز در دست تنظیم است که بستری مییطمحسازمان حفاظت 

هتا در وضتع موجتود یتظرفاجمالی هر یتک از ایتن  مروربههای سیلابی باشد. در ادامه لاب و آموزشتواند مباحث مربوط سیآن نیز می

 .گرددپرداخته می هاآن

 
 طرح داناب  -2-5-1

علمتی  هاییتدهشتود؛ براستاس ایتاد متی "دانتاب"نجات آب که بته اختصار از آن بتا عنتوان  یآموزطرح ملی دانشسنگ بنای 

استتان  در 1388-89در سال تحصیلی  های عمومی،سازی اجتماعی و ارتقاء آگاهیهای ظرفیتبرگرفته از مطالعات جامع پیرامون طرح

 هتزار 311 (. بدین طریق با مخاطب قرار گرفتن1389، "داناب"گذاری شد )گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایرانیهپا خراسان رضوی

( در استان خراسان رضتوی، در همکتاری وپرورشآموزش)معادل دوره اول متوسطه در نظام جدید  ایی تحصیلیآموز مقطع راهنمدانش

ستازی در ایتن یتظرفمند به منظور انتقال مفاهیم و مسائل آبی و استان، طرحی نظام وپرورشآموزشای و اداره کل شرکت آب منطقه

طرح دانتاب،  ی)گزارش مل کشور را فراهم آورد کلبهقیق آن زمینه گسترش و تعمیم آن نیز ارزیابی د در ادامهسازی گردید. یادهپرابطه 

1397).  

-شد تا مسائل و چالش یزیرقشر دانش آموزان، برنامه مخاطب قرار دادنبتا طرح داناب استان خراسان رضوی )سال نخست(، در 

مسائل کیفی، بحث آب مجازی، ارزش ذاتی و اقتصادی آب و ... در ی، های اصلی حوزه آب اعم از مسائل ارزشی پیرامون آب، مسائل کمّ

ریزی شتده استت تتا ، برنامه"آبفا"و  "آب"ان دو بخش ذکر است، این طرح در تعامل مییانشا مند مورد آموزش قرار گیرد.روندی نظام

____________________________________________________________________________ 
 (یرساندر حوزه آموزش و اطلاع یآبانگاه )به عنوان مشاور مل یاجتماع-یمهندس گروه تیظرف از یریگبهره با 1
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رف آب شترب و ...( و مبتاحثی کته بیشتتر ی مدیریت مصتهابحثی آبی در مقطع ابتدایی، توسط آبفا دنبال شود )متمرکز بر هاآموزش

ی آب هاشترکتهای زیرزمینتی، حفاظتت از منتابع آب و ... هستتند، توستط بختش آب )انتزاعی و یا ناملموس همانند: آب مجازی، آب

 (، در مقطع متوسطه )راهنمایی و دبیرستان سابق( دنبال گردد. هااستانی در امنطقه

ی میزان موفقیت طرح در دستتیابی بته اهتداف تعیتین شتده ارزیابیدر روند اجرای پایلوت در استان خراسان رضوی، به منظور 

 آمتوزدانش 1511ا نمونته آمتوزان تحت پوشتش طترح بتتصادفی از دانتش یادر میتان نمونه آزمون استتانداردو پس آزمونیشپ اولیه؛

گانه طرح از قبیل: اطلاع داشتن از وضعیت اقلیمتی، انتواع منتابع آب، وضتعیت 14ی هاشاخص تفکیک گرفت. تحلیل نتای  بهیمانجام 

گردیتد. پتس از یم...، تنظتیم و منتشتر شارکت فردی و گروهی در نجتات آب وهای مختلف، مهای زیرزمینی، مصارف آب در بخشآب

پتایلوت ملتی گستترش یافتت تتا بتا  عنوانبتهاستتان کشتور، شتش  طتترح در، 1389-91اجرای الگویی اولیه، در سال تحصیلی بعتد 

 مستائل آبتی متنوع بتا ها از نقتاط جغرافیاییایتن پایلتوت بازخوردهای اخذ شده، زمینه اجرای سراسری آن بیش از پیش فراهم گردد.

بتدین ترتیتب و بتا ملاحظتات شد. تر با، فراهمآنل بعدی حتعریف گردیدند تا امکان تعمیم برای مرامتکثر فرهنگی مختصات و  مختلف

ند )استان خراستان رضتوی در شتدپایلوت انتخاب  عنوانآذربایجان شرقی، گلستتان، همتدان، فتارس و یتزد بهتهران،  یهااستان فوق؛

 این سال کماکان به اجرای طرح پرداخت(.

مدیریت منابع آب ایران، طرح دانتاب از ستال  ها و ارزیابی نتای  حاصل از آن، بر اساس تصمیم شرکتپس از اجرای پایلوت طرح

ی هااستتانطور سالانه در تمامی ی کشور تعریف و دنبال گردیده است. از آن زمان نیز طرح بههااستانبرای تمامی  1391-91تحصیلی 

هتای درون استتانی؛ روابتط یهای به عمل آمده در مسیر ارتقای دائمی قترار دارد. علتاوه بتر ارزیابکشور محتواسازی و بر اساس ارزیابی

عمومی شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان دبیرخانه ملی طرح، نسبت به ارزیابی کلان از اجرای آن در هتر ستال تحصتیلی اقتدام 

 .(1397طرح داناب،  ی)گزارش مل گرددیمای ابلاغ ی آب منطقههاشرکتنموده و نتای  به 

 
 داناب طرحدر مدل آموزش   -2-5-1-1

بترای ی آموزشتی از منظتر سترانهیتابی اقتصتادی از یک سو و لزوم بهینتهدر طرح داناب گستردگی و پراکندگی جامعه مخاطب 

مورد بررسی قرار گیرد. در تعاریف طرح های آموزشی مختلفی مدل ، موجب گردید تای مفاهیم و محتواهای مقصود نظرپوشش و اشاعه

استت کته براستاس آن، ( 1-3)شتکل  1برفتی/بهمن موسوم بته گلولته یار طرح داناب، مدل شبکهدنهایی مورد انتخاب برای اجرا مدل 

هتتر استتان بتته طتتور )بیننتد ، در کارگتاهی آمتوزش متییا ناحیه آموزش و پرورش نخست در هر استان، یک کارشناس از هر منطقه

، در مدارس راهنمتایی تحتت پوشتش ختود، از هتر سرس این کارشناسان( شودمنطقه آموزش و پرورش تقسیم می 31-41متوسط به 

هتای هتا و برنامتهآموزش کارشناسان مناطق و نیتز معلمتان هتر منطقته براستاس دستتتورالعمل دهند.م را آموزش میلمدرسه یک مع

. در استتان تهتران نیتز شترایط گیتردصورت میهای آبی ویژه آن استان( )بر اساس مسائل و چالشآموزشی مشخصی ویتژه هتر استان 

آن دنبتال  متناستب بتا شترایط هاآموزشخاص استان در رابطه با محتوای آموزشی و نیز الگوی پیاده سازی طرح در نظر گرفته شده و 

 . 2(1397طرح داناب،  ی)گزارش مل گردیده است

____________________________________________________________________________ 
1 Snowball 

 .بر آن بوده که معلم انتخابی از هر یک از مدارس، از معلمان علوم و یا جغرافیا که با مبانی مسائل حوزه آب آشنا هستند، انتخاب گردد یدترجیح و تأک 2
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 هر دسته از مخاطببرفی( به همراه تعداد حدودی مدل آموزشی طرح داناب )مدل گلوله  -1-2 شکل

آمتوزان مدرسته ختود را در قالتب کارگتاهی مشتارکتی و براستاس نهایی آموزشتی طترح، هتر یتک از معلمتان، دانتش سطحدر 

های موجود در رابطه با مباحث  (انیمیشنیانمایی )پو به منظور اثر بخشی بیشتر در این رابطه، دهند.دستورالعملی مشخص، آموزش می

. پس از انتقال آموزش به همته گیردیقرار م در این زمینه از طریق لوح فشرده یا فلش مموری در اختیار معلمان و مفاهیم آموزشی نیز

تتر شتده و از ستویی دیگتر در مختاطبین ها از سویی گستتردهگردد تا این آموزشطرح آغاز می مشارکتی یهاسطوح مخاطبین، برنامه

ی آموزشتی، هتانظامانتد از: شتود کته عبارتگانته ای دنبتال می 6های پیوستگی و انسجام در طرح داناب، از طریق نظام .تثبیت شوند

 هااستتاننامه سالانه شرکت مدیریت منابع آب ایتران در یوهشی و ارزیابی. در این طرح که براساس ارسانهمشارکتی، تشویقی، ارتباطی، 

 .1نمایندیمهای مسائل آبی خود نسبت به پیشبرد طرح، اقدام یتاولوی، براساس امنطقهی آب هاشرکتشود، هر یک از یماجرایی 

آمتوز هتر دانششود. در بختش مستابقات، یمبندی یمتقسهای جمعی و ناجی آب یتفعالنظام مشارکتی در سه بخش مسابقات، 

نویستی، مقالته نویستی، سابقاتی متنوع از قبیتل، نقاشتی، وبلتاادر مبه شرکت آموز دیگر صورت انفرادی و یا با مشارکت چند دانشبه

طترح  ی)گزارش مل باشدیها در راستای تحقق اهداف طرح ملی برای مشارکت آنف. این مسابقات محشودیم... تشویق اجرای نمایش و 

 .(1397داناب، 

 
 زيستسواد آبی با محوريت فصل نخست کتاب انسان و محیط گسترشطرح  -2-5-3

های آبی باهدف داشتن نسلی آگاه و مسئول در قبتال مستائل با دهمین سال اجرای طرح داناب در کشور، تمرکز آموزش زمانهم

 "زیستتانسان و محیط"آبی در ابعاد مختلف، در قالب پیشبرد سواد آبی و محیط زیستی در کتاب درسی مستقلی دنبال گردید. کتاب 

بترای  95-96در ستال تحصتیلی ی تحصیلی، چنین هدفی را برآورده نمتوده و هارشتهوسطه در کلیه ویژه دانش آموزان پایه یازدهم مت

ایتن  .شودمی محسوب زیستی محیط و آبی هایآموزش برای مهم این کتاب به درستی، نقطه عطفی گردید.نخستین بار تدوین و چاپ 

زیستتی متورد ، انرژی، زباله، تنوع زیستی و گردشتگری محیطفصل تدوین شده و طی این فصول، موضوعات آب، خاک، هوا 7کتاب در 

آموزان برای دانشبا رویکرد هم بسته، زیستی ترین موضوعات محیطبحث و گفتگو قرار گرفته است و از این منظر، بستر آشنایی با اصلی

 . (1398 زیست،یطکتاب انسان و مح یتبا محور یطرح گسترش سواد آب ی)گزارش مل دورآفراهم می

هایی نظیر: محتدودیت آب، وضتعیت آب در کشتور در مقایسته بتا ؛ سرفصل"آب، سرچشمه زندگی"در فصل اول کتاب با عنوان 

آبی، جهان، وضعیت مصارف آب در ایران )در سه بخش کشاورزی، شرب و صنعت(، آب مجازی، تجربه کشورهای دیگر در مواجهه با کم

ها، بازچرختانی و استتفاده ها، آلودگی آبسطحی و زیرزمینی(، به هم خوردن تعادل در آبخوانهای مدیریت منابع آب )در دو بخش آب

____________________________________________________________________________ 
 باشد.شیوه نامه از طریق سایت شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب قابل دسترس می 1
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کنتد. همچنتین در ایتن گستره مسائل آبی به مخاطتب عرضته میکلان از جامع حریم منابع آب ارائه شده است که دیدی  و مجدد آب

روز از وضعیت منابع آبی، کتتاب را بته بستتری اطلاعات ملموس و بهآموزان در کنار ارائه های مشارکتی برای دانشفصل، تعریف فعالیت

 .آموزان تبدیل نموده استها و سواد آبی دانشمهم برای افزایش آگاهی

هتای توستعه پایتدار را فتراهم آورده و گتام تدوین این کتاب و تعریف این درس در برنامه آموزشی، تنها بستتر محتتوایی آموزش

های جتانبی و هایی کته قادرنتد جنبتهدر این مسیر همراهی سازمان .س محتوای آن به نحوی مؤثر و جذاب استتأثیرگذار بعدی، تدری

ای و آبفتا، های آب منطقتهزیستت، ادارات منتابع طبیعتی، شترکتمحیطحفاظتت تقویتی برای این درس فراهم آورند )نظیتر ستازمان 

زیستی؛ با دبیران حائز اهمیت بسیار مندان محیطها، فعالان و علاقهمچنین سمنای و ...(، ههای برق منطقههای پسماند، شرکتسازمان

  است.

ی کشتور ابلتاغ امنطقتههای ای را به کلیه آبشیوه نامهسازی یکرارچه این طرح، ظور پیادهشرکت مدیریت منابع آب ایران به من

منتدی را بترای ای در تعامل با ادارات آموزش و پرورش متبوع خود، تلتاش نظامی آب منطقههاشرکت، هااستاننمود تا براساس آن در 

نامه در یوهشتهتای تعریتف شتده در ایتن ی مشارکتی، بازدید و ...(. گامهابرنامهی آبی دنبال نمایند )بسته پشتیبان آموزشی، هاآموزش

 . (1398 زیست،یطکتاب انسان و مح یتربا محو یطرح گسترش سواد آب ی)گزارش مل هستند مشاهدهقابل( 2-3شکل )

یباً نیمی از تقرحاکی از آن بوده است که  1398یری حاصل از گزارشات صحت سنجی شده استانی در پایان خرداد ماه گبازخورد

طترح های در نظر گرفته شتده ا و برنامههزار نفر( تحت پوشش آموزش، بازدیده 451ی پایه یازدهم کشور )نزدیک به آموزدانشجامعه 

بتا  یطرح گسترش سواد آب ی)گزارش مل ی تحصیلی پیش رو، در برنامه گسترش و افزایش خواهد بودهاسالاند. امری که در قرار گرفته

 .  (1398 زیست،یطکتاب انسان و مح یتمحور

 
 زيستکتاب انسان و محیط مدرسانبسته پشتیبان  -2-5-2

زیست و وزارت آموزش و پترورش در زمینته گستترش ستواد آبتی و یطمحی آغاز شده توسط سازمان حفاظت هابرنامهدر تداوم 

زیست، در زمان تنظیم یطمحی و معلمان کتاب انسان و آموزدانشمحیط زیستی، بسته جامعی در قالب وب سایت به تفکیک دو بخش 

ی یتادگیری مشتتمل بتر هارسانهیک فصول هفتگانه کتاب از جمله فصل اول آب، باشد. در هر درگاه، به تفکیمگزارش، در دست تهیه 

آموز و معلمان عرضه شده و بستری را نیز برای تعامتل و ویدئو، کلیپ، انیمیشن، مقالات علمی، تصاویر و ... متناسب با گروه هدف دانش

 آورد. یمی تجارب فراهم گذاراشتراکبه 

 

 وضع موجود بندیجمع -2-2
، توجه به حوزه آمتوزش «سیلاب»ترین اقدامات و کارهای زیر بنایی در مدیریت شرایط اضطراری و از جمله یهی است که از اصولیبد

مخاطبین کودک و نوجوان که عمتدتاً در  نی به حداقل برسد. در این راستا،باشد تا از این طریق، خسارات وارده به ویژه در حوزه انسامی

دهند. این قشتر از منظتری در باشد، بخش بزرگی از جامعه و نسل آینده کشور را تشکیل میدر حال تحصیل میوپرورش شبکه آموزش

تواند به نهاد خانواده تسری پیدا کنتد و ها به شکلی میهای آنپذیری بالایی دارند، از منظری آموزشبرخورد با مخاطرات طبیعی آسیب

(. برای حصول به چنین اهدافی، کتب درسی ظرفیت 1391جامعه باشند )سمیعی و همکاران، آوری بسترسازی مناسبی برای ارتقاء تاب

 آموزان دارند.ها به جامعه وسیع دانشبسیار مناسبی را برای انتقال این آموزه

 کتب درسی 
رورش نشتان وپشده از کتب درسی موجود در مقاطع تحصیلی مختلتف در آمتوزشهای انجامرفته و بررسیگهای صورت مصاحبه

شتده استت. ایتن ها مباحثی مرتبط با سوانح طبیعی، بحتران و ستیل، مطرحمورد از آن 7داد؛ در حال حاضر از مجموع کتب درسی در 

هتای رغم اثرگذاری آموزشمطالب عمدتاً پراکنده و فاقد انسجام محتوایی است، از طرفی این مباحث عمدتاً حالت تئوریک داشته و علی
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ها توأمان هتم بته شتکل ها پرداخته شده است.؛ با توجه به ماهیت سوانح طبیعی، نیاز است این آموزشه این نوع آموزشعملی، کمتر ب

های مرتبط با سوانح آموزان منتقل شود. از طرفی عدم وجود یک عنوان درسی مشخص که آموزشتئوری و هم به شکل عملی به دانش

آن ارائه گردد، مورد دیگریست که منجر به ایجاد ابهام و سردرگمی به ویژه حین نیاز بته  طبیعی به شکل پیوسته در مقاطع مختلف در

 شود. ها میاین آموزش

لازم به ذکر است با توجه به اینکه تاکنون کشور ما  کمتر درگیر سیلابی با این وسعت دربرگیری و حجتم بتوده، کمبتود مطالتب 

رسد؛ در اینجا هدف صرفاً بررسی دقیق و کمک به ارتقاء محتوای کتب درسی در می آموزشی در کتب درسی تا حدودی طبیعی به نظر

 باشد.خصوص مباحث آموزشی مرتبط با  سیلاب می

 

های تعريف شده در شیوه نامه ابلاغی شرکت مديريت منابع آب ايران برای حمايت از تدريس موثر فصل نخست مودار شماتیک گامن -3-2 شکل

 (1221 ست،يزطیمح و انسان کتاب تيمحور با یآب سواد گسترش طرح یمل)گزارش زيست یطمحکتاب انسان و 

 

 های فوق برنامه طرح 
بخشتی یتا هتای میتانآمتوزان تحتت طرحعلاوه بر کتاب درسی، بسترهای دیگر جهتت انتقتال دانتش لتازم بته معلمتان و دانش

به این « سیلاب»باشد. اضافه شدن دستور کار می در «آبی و محیط زیستیرح گسترش سواد ط»و نیز « طرح داناب»ای نظیر برنامهفوق
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توجهی قابتلهتای برنامه و با تعریف ابعاد مشارکتی و تشویقی، ظرفیتها به صورت فوقاکنون در دستور کار است. این طرحطرح نیز هم

 شرایط اضطراری دارند.ها در مدیریت آموزان و مدرسان و افزایش توانمند آنجهت درگیر نمودن دانش

 مانورها 
های جمعتی در آمتوزش و برنامه(، درکشور ما سابقه تعریف برنامههای فوقهای درسی و طرحشده بالا )کتاب علاوه بر دو بستر یاد

مه ستاله که ه است دهه دو به آموزان جهت اقدام مناسب در شرایط بروز بلایای طبیعی وجود دارد. به عنوان مثال قریبمشارکت دانش

 علتوم، وزارت پترورش، و آمتوزش وزارت همکاری با و زلزله مهندسی و شناسیزلزله المللیبین پژوهشگاه ابتکار در روز هشتم آذرماه به

متانور سراستری زلزلته بته منظتور  ایران اسلامی جمهوری صداوسیمای سازمان و احمرهلال جمعیت کشور، وزارت فناوری، و تحقیقات

آمتوزان و براساس این تجربه، تدوین یک برنامه میان بخشی جهت آمادگی دانش .گرددمی برگزار کشور مدارس آموزان دردانشآمادگی 

متحتده وجتود دارد. تواند در آینده نزدیک، در برنامه قرار گیرد. موردی که تجربیات آن مثلاً در ایالاتمعلمان در هنگامه سیلاب، نیز می

مدارس، جهت انجام اقدامات پیش از وقوع سیلاب، حین وقوع و پس از وقوع آن، در  ای درز تدوین چارچوب برنامهاین تجربیات حاکی ا

راستای کاهش خسارات انسانی، اجتماعی و اقتصادی است. ایتن امتر بتا در نظتر گترفتن یتک روز ختاص جهتت تتدوین برنامته اقتدام 

(Emergency Operation Planدر متتدارس و اجتترای مان ) باشتتد می ستتازیپیادهورستتیلاب، قابتتل(Canadian Red Cross, 

2019;FEMA,2019). 

 

 متوسطه و ابتدايی مقاطع در سیلاب با شرايط اضطراری و مرتبط هایها در حوزه آموزشچالش -2-5
استت، امتا  های اخیر در حوزه آموزش مدیریت شترایط اضتطراری بته انجتام رستیدههایی که طی سالتلاشو  یقاتتوف رغمیعل

تواند وضع موجود را ارتقاء دهد و هم ظرفیت مناسبی را بترای متدیریت ستیل بوجتود هم می هاآنهایی نیز وجود دارد که مرور چالش

-دستت نقطته نظتراتشود که در تهیته ایتن مطالتب؛ بازدیتدها، مصتاحبه و گردد. متذکر میاشاره می هاآنای از آورد. در ادامه به پاره

هتا در جتدول بختش روش اند که سرفصل این موارد بته تفکیتک نشستتی داشتهمؤثراندرکاران محترم آموزش و پرورش نقش بسیار 

 شناسی در ابتدای گزارش، آمده است. 

 

 های درسینحوه پوشش مطالب در کتاب  -2-5-1

دهتد کته ی را نشتان متیضتعف، نقتاط نحوه پوشش مطالب کتب آموزشی و محتوا مربوط برای مواجهه صحیح با سوانح طبیعتی

 از: اندعبارتها ترین آنمهم

 یعیسوانح طب بامربوط  یهامباحث و آموزش انسجام نحوه   

شده در خصوص سوانح طبیعی اقدامات لتازم پتیش از دهد، مطالب ارائهبررسی کتب درسی در مقاطع تحصیلی مختلف نشان می

 بتاکند و نوعی پراکندگی در مقتاطع تحصتیلی مختلتف و بعضتاً از یک سیر مشخص تبعیت نمی ها،نوقوع، حین وقوع و پس از وقوع آ

چند پایه تحصیلی ارائه شده است. نتیجه اینکه، مطالب تکمیل کننده یکدیگر نیستند. همچنتین، در ارائته محتتوا کتتب درستی  فاصله

است مباحث متناسب بتا رشتد ستنی کودکتان از ستاده تتا  توان یک وحدت رویه و یا وحدت موضوعی خاص را مشاهده نمود. لازمنمی

 پیچیده تدوین گردد. بعضاًمطالب عمیق و 

  (یلابوقوع و پس از وقوع س ین)اقدامات قبل از وقوع، ح یابعاد مهارت خصوصعدم ارائه مطالب در 
آمادگی بترای انجتام  منظوربهمحتوای فعلی کتب بیشتر آموزشی و در خصوص شناخت ماهیت موضوع است و از منظر مهارتی و 

یگر، دعبارتبته(. 1-2هایی دارند )رجوع شود بته جتدول اقدامات مناسب پیش از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع سوانح طبیعی کاستی

 اند. کارهای کاهش خسارات و تلفات، مورد توجه چندانی در محتوای آموزشی کتب درسی نبودهراه

 ی مرتبط  هاآموزش سازییکرارچهمشخص جهت ارائه و  یدرس یواحدهانبودن واحد/ مشخص 
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بررسی کتب درسی در مقاطع تحصیلی مختلف نشان داد، هم اکنون مطالب مرتبط به سوانح طبیعی و پس از آن، اقتدامات لتازم 

طور شود. بتهنمیاقتصادی حاصل از وقوع این سوانح، در یک واحد درسی مشخص ارائه -جهت پیشگیری از خسارات انسانی و اجتماعی

شتود و صتورت پراکنتده ارائته میشناسی، آمادگی دفتاعی بههای مطالعات اجتماعی، جغرافیا، زمیناکنون این مطالب در کتابمثال هم

ی اقلتهاقل یافتت )یتا حتد Xتوان در واحد درستی طور خاص سیلاب را میتوان گفت مباحث مربوط به سوانح طبیعی و بهمشخصاً نمی

مشتخص بتودن و ایتن نا .(قترار گیترد ستازیی و یکرارچهبنتدجمعهتا، متورد ها در نظر گرفت که در آن، این آموزشآموزش برای این

آموزان و نیز کار ویژه هنگام نیاز و مراجعه به این کتب خواهد شد. کما اینکه در مصاحبه با دانشسردرگمی خود منجر به ایجاد ابهام، به

 روشنی مشخص بود.این ابهام بهشناسان تألیف کتب درسی، 

 یلیتحص رشتهیک خاص یدرس کتب در مباحث ارائه به اکتفا 

یکی دیگر از ابعادی که در بررسی کتب درسی مقاطع تحصیلی مختلف مشخص شد این مسئله بود که برختی مباحتث مترتبط بتا 

آمتوزان ویژه یک رشته تحصیلی خاص استت و دانش ای ارائه شده است که تنهااقدامات لازم در خصوص سوانح طبیعی، در واحد درسی

 آمتوزان دانتش مختص تحصیلی، دوازدهم پایه جغرافیا مثال، کتاب عنوانبهبهره هستند. های آن بیهای تحصیلی از آموزشسایر رشته

به یک گروه تحصیلی خاص  های مرتبط با سوانح طبیعی، نباید منحصراین در حالیست که آموزش .باشدانسانی می علوم و ادبیات رشته

 )انسانی، تجربی، ریاضی، کار و دانش( باشد.

  لزوم تعمیق محتوا  و  مدیریت سوانح طبیعی مباحث به پرداختننحوه 

شود، لازم استت اقتصادی که همه ساله کشور ما در اثر رخداد سوانح طبیعی متحمل می–متناسب با خسارات انسانی و اجتماعی 

ها در خصوص اقتدامات ای به ارائه آموزشویژه در بخش خسارات انسانی، توجه ویژهراستای کاهش این خسارات بهدر  آموزشی نظام در

لازم پیش از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع این سوانح صورت گیرد. مرور محتوای آموزشی کتب درسی در مقتاطع تحصتیلی مختلتف 

یشتان( مشتخص هاو خانوادهآمتوزان )در زندگی واقعی دانش هاآننیاز است تا اهمیت دهد، اهتمام کافی به این مسئله نشده و نشان می

 شود تا تنها یک موضوع درسی )حفظی( تلقی نشود و آن را  یک ضرورت و لازمه زندگی خود بدانند.

 
 آموزان هدف نحوه عرضه محتواهای دروس متناسب با دانش  -2-5-3

مدیریت شرایط اضطراری نیز نیاز به تغییروتحولاتی دارد. بته عنتوان نمونته بترای  در حوزه هاآنعلاوه بر کتب درسی، نحوه ارائه 

هتای موجتود کتتب یی در حاشیه داستانمحتواو یا قرار دادن چنین  گویی، تدوین کتب داستانیقصه هایی نظیرمقطع ابتدایی؛ فعالیت

تتوان لذا می .اوست یموردعلاقه هایبرنامه از یکی همیشه انسان، فطری نیاز لحاظ به داستان. تواند، بخشی از این تلاش باشددرسی می

های مرتبط بتا مختاطرات طبیعتی استتفاده یژه در مقطع ابتدایی در حوزه آموزشوبهاز این ظرفیت در راستای ارتقا سواد دانش آموزان 

هتای عملتی و ی، فرصتی است برای برخی تمرینآموزدانشای نمود. به همین ترتیب برای مقطع بالاتر و حتی استفاده از ظرفیت اردوه

 آموزان. آمادگی فردی و گروهی دانش بالا بردنحال پرنشاط در راستای یندرع

 
 های تخصصیو تیم ها، مراکز پژوهشیدانشگاهگیری از ظرفیت بهره سطح -2-5-2

هایی ها هستتند. بته علتاوه، مجموعتهعلمی و صحیح، دانشتگاههای مسئول و تأثیرگذار در تولید محتواهای شک یکی از ارگانبی

هتای ای، انجمتنهتای تخصصتی و حرفتهتیم های هنری، همچنینمانند کانون پرورش فکری کودکان و انتشارات ویژه کودکان یا حوزه

هتا اند. این ظرفیتتی نررداختهاقل به طور گسترده(، به تولید محتواهای مرتبط مدیریت سوانح طبیعحدها نیز تاکنون ) NGOعلمی یا 

 ینی داشته باشند.آفرنقشتوانند، هم در محتوا و هم در نحوه ارائه محتوا می
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 آموزشگران یتوانمند میزان -2-5-5

نظر به اینکه محتوا آموزشی مباحث مرتبط با مخاطرات طبیعی، خارج از تخصص اصلی بخشی از معلمان و دبیران است، به نظتر 

یتد تأکهتای متعتدد متورد زمینه کافی را برای ارائه چنین محتواهایی را ندارند. موردی که در نشستها دانش و پیشب آنرسد، اغلیم

 (.  6ردیف-3آید )رجوع شود به جدول به وجودتا بسترهای مناسبی برای تقویت آن  لازم استبوده است. لذا، 

 
 ها سايتهای فضای مجازی و وباستفاده از ظرفیت -2-5-2

. متروی بتر ایتن ظرفیتت در هاستتیتساوبهتای اجتمتاعی و دنیای امروز آمیخته با تعامل دائمی با فضاهای مجازی در شتبکه

 Government of Canadaخاص موضتتوع ستتیلاب درکشتتوری نظیرکانتتادا( )طوربتته) کشتتورهای درمعتتر  ستتوانح طبیعتتی

Services,2019;Canadian Red Cross, 2019 های مخاطرات طبیعتی ت که از این ظرفیت، در حوزه ارائه آموزشاز آن اس( حاکی

ستایت ی اجتمتاعی، وبهاشتبکهگذشته از صتفحات مجتازی متدارس یتا معلمتان یتا اولیتاء در قرار گرفته است.ی مورد استفاده خوببه

هتای دخیتل در نی و نیتز ارگانآموزان به طور خاص وزارت آموزش پروش و ادارات کل استتاهای مسئول در زمینه آموزش دانشارگان

های هلال احمر و ستازمان متدیریت بحتران(، مسئله مدیریت بلایای طبیعی )مانند وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، سازمان

 یک ظرفیت مناسب در این راستا هستند.

 

 مقاطع آموزشدر لابیس و یعیطب سوانح تيريمد گاهيجا ارتقاء در پیشنهادی یراهکارها -2-7

 متوسطه و يیابتدا
های رسمی و فوق برنامه مقاطع ابتدایی و متوسطه اشتاره ی موجود در اثرگذاری آموزشهاچالشای از های قبل به پارهدر قسمت

متوزش تواند اثرگذاری آها و بازدیدها؛ راهکارهایی که میگیری از مصاحبههای فوق و بهرهشد. در این بخش تلاش است تا براساس یافته

 خاص ارتقاء بخشد را تبیین نماید.  طوربهعام و سیلاب را  طوربهجاری در مدیریت سوانح طبیعی 

 
 تقويت و گسترش مباحث آموزشی در کتب درسی -2-7-1

 توان در قالب بندهای زیر ارائه داد:ی که در این راستا قابل انجام هستند را میاقدامات نیترمهم

 یدرس کتب در مطالب عرضه یبرا یآموزش منسجم یزیربرنامه 

 بهتره نوشتتاری و آموزشی علمی، مناسب هایروش از فراگیران علمی نیازهای با متناسب زمانی یک آموزش موفق خواهد بود که

عام مخاطرات طبیعی( لازم  طوربهگرفته و از انسجام مفهومی مناسبی برخوردار باشد. لذا، در ارائه مباحث آموزشی مربوط به سیلاب )و 

( انستجام 2( علل وقوع آن، مخاطرات و همچنین اقدامات پیش از وقوع، حین وقوع و پتس از وقتوع ، 1است تا این موارد مد نظر باشد: 

( تعریف انتظار از نقش 3منطقی در محتوا کتب درسی چه در یک مقطع تحصیلی خاص و چه در کتب درسی مقاطع تحصیلی مختلف، 

مثال حفظ جان خود، کمک به سایرین، آموزش خانواده، کمک به اقدامات حفتاظتی...( متناستب بتا ستطح و ستن  عنوانبه) آموزدانش

( 4و  هتاآندانش آموزان در مواجهه با سوانح طبیعی و تنظیم دروس )چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ شکل و ساختار( متناسب با 

 .ای به خود بگیرد ها یک محتوای یکرارچهکه در پایان هر مقطع تحصیلی، مجموعه آموختهریزی شود یتاً طوری برنامهنها

  یلیتحص یهارشته تمام نیب مشترک یدرس کتب بر یدتأک با مباحث یبندجمع 

با توجه به اهمیت مباحث آموزشی مربوط به مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب، لازم است واحدهای درستی انتختاب شتده بترای 

لتازم را ببرنتد.  آموزان بتوانند از این مباحث بهترههای تحصیلی مشترک بوده تا تمامی دانشرائه مباحث مربوط به آن، بین کلیه رشتها

 ها از مباحث ارزشتمندی کته بترای آنآموزان سایر رشتهارائه مباحث در یک کتاب درسی ویژه یک رشته خاص باعث خواهد شد دانش

 های مختلف تحصیلی مورد استفاده قرار نگیرد.بهره بوده و مطالب ارائه شده در بین گروهرف شده است، بیهزینه زیادی ص وقت و
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 مرتبط و مشخص یدرس واحد کی در مباحث ارائه 

تعیین یک واحد درسی مشخص که بستری برای ارائه مباحث آموزشی مرتبط با سوانح طبیعی )ازجملته ستیل( بستیار ضتروری 

به انسجام مباحث آموزشی در مقاطع مختلف در خصوص اقدامات لازم در شرایط پیش از وقوع، حین وقتوع و پتس از است. این مسئله 

از متخصصین نوع مخاطره )مانند سیلاب(  بختش  لازم استکند. همچنین، در تدریس مباحث توسط آموزشگران وقوع سوانح کمک می

ند مهندسین مشاور( نیز دعوت به عمتل آورد. ایتن مستئله بته انتقتال صتحیح ای( و خصوصی )مانهای آب منطقهدولتی )مانند شرکت

 طوربتهزیست و آمادگی دفاعی، یطمحتر آن بسیار کمک خواهد نمود. دو کتاب انسان و ها به دانش آموزان و اجرای هرچه صحیحآموزه

 باشند. یمخاص، مورد پیشنهاد 

 موضوع تیاهم و عمق نمودن مشخص 

کتب درسی زمانی اثر بخش خواهد بود کته ایتن مباحتث چته بته  در طبیعی مخاطرات با مقابله برای لازم موزشیمحتوای آ ارائه

لحاظ محتوایی و چه به لحاظ نحوه ارائه در کتب درسی بتواند بیانگر اهمیت موضتوع و مترتبط بتا زنتدگی واقعتی افتراد باشتد. ستطح 

ریسک بلایای طبیعی و ی مدیریت سازفرهنگ در خصوصبرانگیختگی احساسی از طریق بخشی از یک کتاب درسی کافی نیست و باید 

ریزی نمود. در این خصوص مواردی مانند: نحوه برخورد معلمان بته موضتوع ستوانح طبیعتی، تولیتد آموزان برنامهایجاد بینش در دانش

 یرگذار خواهند بود.تأثی و شکل ارائه دروس بسیار آموزشکمکیل وسامحتواهای علمی مناسب، استفاده از 

 

 مرتبط یهادستگاه و هاموسسه توسط مناسب یعلم یمحتوا دیتول یبرا یبسترساز -2-7-3

هتای ستنی مختلتف، گروه ها بیان شد، علاوه بر کتب درسی، تولید محتوای علمی و مناستب ویتژهطور که در بخش چالشهمان

قتصتادی ناشتی از ستوانح ا-تواند به کاهش خستارات انستانی و اجتمتاعیهای مختلف دانش آموزان، تا حد قابل توجهی میویژه گروهبه

های آموزشی ویژه این موضتوعات از جملته ستیل، ( تدوین محتواهایی نظیر داستان1خصوص مواردی مانند: طبیعی کمک نماید. دراین

هتای کتانون ( استتفاده از ظرفیتت4ها، ( تولید محتواهای علمی توسط دانشگاه3طبیعی،  سوانح( برگزاری نمایش و تئاتر با محوریت 2

ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جهتت تولیتد محصتولات رش فکری کودکان و نوجوانان همراه با سازمان پژوهش و برنامهپرو

( 8ای راهبتردی و هتای رایانته( تولیتد بتازی7(  طراحی و برگزاری مسابقات ، 6ریزی برای  اردوها و بازدیدها، ( برنامه5جانبی خلاقانه، 

های اجرایی مانند وزارت کشور، نیرو، مسکن و شهرسازی و سازمان پدافند غیرعامتل کشتور بخشتی از ایتن هحمایت و مشارکت دستگا

 توانند باشد. اقدامات می

 
  ها برای عرضه مطالب آموزشیسايتهای فضای مجازی و وباستفاده از ظرفیت  -2-7-2

کشورهای موفق در زمینه کنترل و مدیریت سیلاب از جمله کانادا و آمریکا نشان داد که مواردی مانند: صتفحات  بررسی تجربیات

هتای آب های رستمی )از جملته آمتوزش و پترورش و شترکتسایت ارگانهای مجازی در سطح مدرسه و اولیاء )غیررسمی(؛ وبشبکه

های عمومی و خاص هر استان در خصوص متدیریت ستوانح ی از آموزشامجموعهد تواننیرعامل میغای استانی و سازمان پدافند منطقه

هتدف( و حتتی عمتوم متردم  )متناسب با مقطع آموزشی های مدارسطبیعی بارگذاری و ارائه دهند. سرس از این ظرفیت برای آموزش

 آن بهره ببرند. های نمود، تا در صورت نیاز افراد بتوانند به آن مراجعه نموده و از آموزش استفاده

 
 توانمندسازی معلمان  -2-7-5

ستازی های حوزه سوانح طبیعی لازم است علاوه بر وجود محتواهای علمی مناسب، توانمنددر راستای ارائه مناسب و مؤثر آموزش

ل دستیابی استت: ابتتدا (. این اقدام از دو طریق قاب1-3معلمان و مدرسان نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد )رجوع شود به جدول 

ای نظیر روش گلوله برفی که در آن ابتدا در هر استان یک و یا چند فرد آمتوزش دیتده و سترس ایتن های شبکهاینکه از طریق آموزش

( و دومین روش توانمندسازی معلمتان 1-1-4-3دهند )مراجعه شود به بخش تری از معلمان انتقال میها را به گروه بزراافراد آموزش
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های اجرایتی نامه بین دستگاهتواند از طریق تبادل تفاهمباشد )این اقدام میشده توسط دانشگاه فرهنگیان مییفتعرهای از طریق برنامه

مرتبط )مانند وزارت کشور و نیرو( و دانشگاه فرهنگیان دنبال شود(. در گام نخست نیز لتازم استت بته صتورت ملتی، پایشتی از ستطح 

 مه منسجم بدین منظور تدوین شود. رسان صورت گیرد تا براساس آن، یک برناتوانمندی فعلی مد

 
تدوين برنامه ويژه مدارس در خصوص اقدامات لازم پیش از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع سیلاب )مانور   -2-7-2

 سیلاب(

 دهتتتدنشتتتان متتتی... ن از جملتتته ایالتتتات متحتتتده،کانادا وبررستتتی تجتتتارب کشتتتورهای موفتتتق در زمینتتته متتتدیریت بحتتترا

(Canadian Red Cross, 2019;FEMA,2019; Flood Emergency Plans (GOV.UK),2012) در این کشتورها یتک برنامته ،

صتورت  ویژه جهت مواجهه صحیح با سوانح طبیعی )از جمله سیلاب(، ویژه هر مدرسه تدوین و در سال چندین بتار متورد تمترین و در

ای از اقدامات پیش از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع سوانح طبیعی هستند. رد. این برنامه شامل: مجموعهگیلزوم مورد بازبینی قرار می

ویژه تلفتات انستانی بترای کشتور این تجربیات بیانگر آن است که تدوین یک برنامه ویژه برای هر مدرسه در راستای کاهش خسارات به

ارت انسانی، اجتماعی و اقتصتادی در ایتن متدارس بتود. آنچته ذکتر آن در اینجتا توان شاهد کاهش خسضروری است. از این طریق می

هتای مختلتف، اقدامات زیربنایی و مشتارکت گروه (1 چیز نیازمند: ای پیش از هراست، این مطلب است که تدوین چنین برنامه ضروری

روزرسانی است. بدیهی استت کته تتدوین چنتین رزیابی و به( ا4( اجرای مانور و 3( آموزش و انتقال مفاهیم و در پایان تدوین برنامه، 2

المللی و استانداردهای جهانی در این حوزه و نگاه ویژه به شرایط و تجتارب بتومی کشتور بتوده بایست بر اساس تجارب بینای میبرنامه

 باشد.

 
 یآب وادس گسترش طرح و داناب طرح همچون برنامهفوق یآموزش یهاطرح بستر از استفاده -2-7-5

، تاکنون 1396زیست از سال یطمحو طرح گسترش سواد آبی با محوریت کتاب انسان و  1388داناب در سال  از ابتدای شروع طرح

 آب حتوزه اصتلی هتایچالش و مستائل تا شده ریزیبرنامه آموزان، دانش قشر دادن قرار مخاطب بتا )به صورت سراسری در کل کشور(

 منتدنظام رونتدی در...  و آب اقتصتادی و ذاتتی ارزش مجتازی، آب بحث کیفی، مسائل کمّی، مسائل آب، پیرامون ارزشی مسائل از اعم

 مقطتع در آبتی هتایآموزش تا است شده ریزیبرنامه ،"آبفا" و "آب" بخش دو میان تعامل در است، ذکرشایان. گیرد قرار آموزش مورد

هستتند،  ناملموس یا و انتزاعی بیشتر که مباحثی و...(  و شرب آب مصرف مدیریت هایبحث بر متمرکز) شود دنبال آبفا توسط ابتدایی،

 مقطتع در ،(هااستتان در ایمنطقته آب هایشرکت) آب بخش توسط ،... و آب منابع از حفاظت زیرزمینی، هایآب مجازی، آب همانند:

های مربوط به سیلاب )به عنوان بستر بسیار مناسبی جهت ارائه آموزشها این طرح .گردد دنبال ،(سابق دبیرستان و راهنمایی) متوسطه

های مهم حوزه آب( و اقدامات لازم پیش از وقوع، حین وقوع و پس از وقوع آن و حتی اجرای مانورهای مترتبط بتا آن در یکی از چالش

 باشند. مدارس کشور می

 
 هاتیظرف ريسا -2-7-7

های جانبی موجتود های مرتبط با سیلاب در مدارس ذکر چند نکته به عنوان ظرفیتحوزه آموزشدر زمینه افزایش سواد آبی در 

 ضروری است:

 زده آمادگی بالتایی بترای دریافتت های سیلویژه در استانو تازه بودن این رخداد، افراد به 98های سال با توجه به سیلاب

 های ویژه سیلاب از همین امسال آغاز گردد. وزشاست که آم ها دارند. بنابراین بسیار ضروریاین آموزش
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 ها  همراه بتا  باشند. لذا، تداوم آموزشها میها مقطعی بودن و عدم تداوم آنیکی از دلایل عدم تأثیرگذاری مناسب آموزش

سانی قرار گیرد سالانه مورد رصد و بروزر صورتبهگردد این امر یمها مورد تأکید بسیار است. پیشنهاد ای بودن آنزنجیره

 تا از کانون توجه، خیلی فاصله نگیرد. 

 زده هستند که در صورت توانمندستازی های سیلویژه در استانهای موجود بههای خیریه از جمله ظرفیتها و گروهسمن

در  عمتدتاًآموزان و جوامع محلی بستیار اثرگتذار باشتند )دانشتوانند در آموزش و در اختیار داشتن اطلاعات مناسب، می

 ...(.  گری ویلتسههای های جانبی مدارس نظیر اجرای نمایش، کارگاهبرنامه

 های مرتبط با سیلاب تواند در راستای افزایش آگاهیها میهای موجود در نظام آموزش و پرورش که از آنازجمله ظرفیت

یز انجمن اولیا و مربیتان استت کته بایستتی بته ها بهره برد، استفاده از ظرفیت طرح بوم و ندر دانش آموزان و والدین آن

 ها توجه ویژه نمود.آن

 های مرتبط در حاشیه قرار دارد و عمده تتوان و بودجته دولتت در راستتای مسئله آموزش در حال حاضر در تمامی ارگان

خستارات شود. در صورتی که اهمیت یتافتن بحتث آمتوزش و توانمندستازی افتراد در کتاهش ای صرف میاقدامات سازه

 سازی(.یتظرفتواند چندین برابر اثرگذار باشد )نیازمند بسترسازی و سیلاب، می

 بومی زیست از جمله حفاظت از منتاطق و پوشتش گیتاهی، طترح متدیریت زیستتهایی در سازمان حفاظت محیطپروژه

ی مرتبط با ستیلاب از هاموزشآتواند در توانمندسازی جوامع محلی و در جریان است که میCEPA ها و نیز پروژه تالاب

 جمله در مدارس تأثیرگذار باشد.

 آن بتا متردم وجتود دارد، ظرفیتت  های پیامکی که در هر ارگان با توجه به ارتبتاطآگاهی ازجمله سامانههای پیشسامانه

تر به آن توجته های آموزشی و توانمندسازی افراد از جمله فرهنگیان است که تاکنون کمبسیار مناسبی جهت ارسال پیام

 شده است )به طور مثال سامانه ویژه بخش تروی  جهاد کشاورزی استان لرستان(.

 روانتی در افتراد شتده کته -اقتصادی بعضاً منجر به بروز مشکلات روحی-های انسانی و اجتماعیزده آسیبدر مناطق سیل

-هتای روانلذا انجتام مطالعتات و فعالیت حتی درصورت ارائه آموزش هم ممکن است، نتیجه بخشی لازم را نداشته باشد.

ها مورد تأکید ویژه است )به طور مثال، بحث نابودی و تخریب گستترده در شناسانه در این مناطق برای ارائه موثر آموزش

آن،  تبعبتهآمتوزان و اقتصادی آن بر روی ختانواده دانتش های کشاورزی در سطح وسیعی از استان لرستان و تبعاتینزم

   .باشد(یممحسوس  کاملاً هاآنخود 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 حوزه مدیریت بحران و مدیریت سیلاب در آموزش عالی

 

 

 

 

 



 

  

 



      65    فصل چهارم: حوزه مدیریت بحران و مدیریت سیلاب در آموزش عالی   هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 مقدمه -5-1
ها در راستای آموزش و پتژوهش در حتوزه متدیریت بحتران و از این فصل، بررسی نقش نظام آموزش عالی کشور و دانشگاه هدف

 شود تا به سوالاتی مانند ذیل پاس  داده شوند:می باشد. در این راستا تلاشویژه سیلاب میسوانح و به 

 کنند یا خیر؟ها و مراکز علمی کشور بطور فعال و مشارکت جویانه در مدیریت بحران و سوانح عمل میآیا دانشگاه 

   ها توسعه پیدا کرده است؟ ها و سوانحناآموزش عالی کشور به اندازه کافی برای مدیریت علمی بحرآیا 

 های درسی آموزش عالی در راستای حمایت و پشتتیبانی علمتی از متدیریت بحتران و ستوانحها و برنامهتا چه اندازه دوره 

 ؟گسترش پیدا کردند
 

 و نحوه تامین اطلاعاتشناسی روش -5-3
های کمّی و توان از انواع روششود. در این روش میتحقق اهداف و پاس  به سوالات فوق، از روش تحلیل شکاف استفاده می برای

 آوری شواهد و مستندات مربوط به مسئله استفاده نمود.آید، جهت جمعکیفی به شرحی که در ادامه می
 
 

 آماری آموزش عالی هایداده -5-3-1

ریتزی آمتوزش مؤسسته پتژوهش و برنامته»آوری داده و اطلاعات این فصل، آمارهای موجود در پایگاه اطلاعاتی جمعیکی از منابع اصلی 

، ریستک و ستیلاب از نظتر بحترانهای رسمی از جمله مدیریت ها و دورهباشد. در این پایگاه؛ رشتهموسوم است، می 1که به سامانه سهام« عالی

، اعضای هیأت علمی به تفکیک رشته، مقطع، دانشگاه، پراکندگی جغرافیایی و ... تشریح شده است. قابل ذکتر التحصیلانتوزیع دانشجویان، فارغ

 های بخش آموزش عالی در ایران است.آوری و انتشار دادهباشد که مؤسسه فوق به عنوان تنها مرجع رسمی برای جمعمی
 

 مصاحبه، بازديدهای میدانی و اسناد و مدارک -5-3-3
ربط )خبرگان از نظرات خبرگان، متخصصان، مسئولین ذی آوری شواهد و مستندات مربوط؛بخش دیگری از تلاش به منظور جمعدر 

های درگیر مسئله سیل ها و جلساتی در استانعلمی و عملی( استفاده گردید. در این بخش هم در حوزه عملیاتی و هم ستادی مصاحبه
جمله سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فنتاوری، ...( انجتام شتد. منبتع دیگتر های ملی )از و همچنین در سازمان

ها در اختیار کارگروه قرار گرفتنتد. جتدول اطلاعات نیز اسناد و مدارک مثبته مربوط به موضوع است که عموما حین بازدیدها و مصاحبه
 دارد.ها و اسناد دریافتی اشاره به این مصاحبه (4-1)

 ها و اسناد دريافت شدهفهرست بازديدها، مصاحبه -1-5جدول 

 محل دريافتی اسناد کنندگانشرکت
 سازمان آب و برق خوزستان هاتقویم آموزشی دوره معاون پشتیبانی و منابع انسانی
 سازمان آب و برق خوزستان - معاون مطالعات پایه آب
 سازمان آب و برق خوزستان - غیرعاملمدیر دفتر مدیریت سوانح و پدافند 
 سازمان آب و برق خوزستان تقویم آموزشی سازمان رییس سازمان و معاونان

 استانداری خوزستان سند جامع آموزش مدیریت بحران معاون مدیر کل اداره کل مدیریت بحران
 موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق خوزستان - رییس مرکز و همکارانش

 دانشکده مهندسی آب دانشگاه چمران اهواز - از اعضاء هیئت علمی درگیر سیل تعدادی
 سازمان مدیریت بحران کشور های آموزشیعناوین دوره معاونت پیشگیری و آموزش
 سازمان مدیریت بحران کشور - معاونت آمادگی مقابله

 هیئت رئیسه موسسه
های موسسه در حوزه مدیریت گزارش فعالیت

 یلبحران و س
 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق

____________________________________________________________________________ 
1 https://irphe.ac.ir/ 
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 موجود آموزش عالی در حوزه مديريت بحران و سوانحیت ارزيابی وضع -5-2
( توزیع آموزش عتالی کشتور در رشتته هتای 1ارزیابی وضعیت موجود آموزش عالی براساس محورهایی شامل: برای این قسمت، 

اعضتای  وضتعیت( 4دانتش آموختگتان ،  و ( توزیع دانشتجویان3ها، ( وضعیت فعال یا غیر فعال بودن رشته2 ،مرتبط با مدیریت بحران

همانطور که قبلا اشاره شتد، مرجتع . رسدبه انجام می( توزیع و پراکندگی جغرافیایی این رشته ها در استان های کشور 5هیات علمی و 

هتم در متواردی شناسایی شتدند. مدیریت بحران های مربوط به بدین منظور، ابتدا رشتهباشد. اصلی اطلاعات این بخش پایگاه سهام می

رشتته  118. در ایتن بررستی، نهایتتا لازم به عمل آمد هایمشورت ،نبودبا محورهای فوق  کاملا گویای میزان ارتباط آنها آنهاعنوان که 

درصتد آنهتا  33از این تعتداد، حتدود هستند. قابل توجه اینکه  ( قابل ملاحظه1-1)جدول پ 1در پیوست شناخته شد که فهرست آنها 

ها نشان داد که علتت آن عمتدتا مربتوط بته مصتوبه شتورای عتالی اداری . البته، بررسیباشداند که نسبتا درصد بالایی میغیرفعال شده

عتدم  (،2/11/1396متورخ  181 های اجرایتی )مصتوبه جلستهجهت ساماندهی مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاهکشوردر

 های موسسات و عدم استقبال کافی بوده است.احراز صلاحیت

  

 بحران مديريت موضوع با مرتبط هایرشته در تحصیلی مقاطع توزيع -5-2-1

 %51گردد که حدود ( قابل مشاهده هستند. ملاحظه می2-4های مرتبط با موضوع مدیریت بحران در جدول )توزیع مقاطع رشته

 اند.آن در مقطع دکتری تمرکز داشته %11در کارشناسی ارشد و تنها حدود  %41آنها کاردانی و کارشناسی، 

 

 های مرتبط با موضوع مديريت بحران و سوانحمقطع تحصیلی در رشته -3-5جدول 

 فراوانی نسبی)%( فراوانی مقطع تحصیلی

 2/21 25 کاردانی ناپیوسته

 3/21 24 کارشناسی ناپیوسته

 3/9 11 کارشناسی پیوسته

 8/39 47 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 3/9 11 دکتری تخصصی

 111 118 جمع کل

 

توان انتظار داشت که موضوعات مرتبط با مدیریت بحران و باشد. می( به لحاظ موضوعی بهتر قابل بررسی می3-4اما، جدول )

ها را دارا هستند، بر مباحثی که بیشتر درصد دوره« نظامی و انتظامی» و  «یو خدمات اجتماع تیریمد »های آموزشی سوانح در گروه

مانند آمادگی عمومی، پدافند غیرعامل و سوانح با منشاء انسانی تمرکز دارند. مواردی که با صنعت مرتبط هستند )مانند مهندسی 

 ی مهندسی عمران، علوم جغرافیا، منابع طبیعی وهادهند. ازاین بین در رشتهرا پوشش می 1HSEصنایع، برق و شیمی( نیز بیشتر 

کنند، ولی عموما سیلاب بخشی از رشته است نه کلیت به حوزه مدیریت سیلاب ورود پیدا میدرصد هستند که  2/14کشاورزی با جمع 

 آن.

 

 

 
____________________________________________________________________________ 
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 های مرتبط با موضوع مديريت بحران و سوانحهای آموزشی در رشتهگروه -2-5جدول 

 فراوانی نسبی)%( فراوانی های آموزشیگروه
 8/28 34 مدیریت و خدمات اجتماعی

 3/26 31 نظامی و انتظامی

 7/12 15 صنعت

 4/8 11 مهندسی صنایع

 3/3 4 علوم جغرافیایی

 2/9 11 مهندسی عمران و کشاورزی

 7/1 2 مهندسی برق

 7/1 3 مهندسی شیمی

 8/1 1 معماری

 7/1 3 منابع طبیعی

 3/3 4 مدیریت

 

 های مرتبط با مديريت بحران و سوانحتوزيع مراکز آموزشی و دانشجويی در مقاطع تحصیلی در رشته -5-2-3

است، تا وضتع موجتود بهتتر تبیتین صورت گرفته  اخیر یلیتحصهای سالهای مربوط به این بخش عمدتا باتوجه به آمار بررسی

مترتبط بتا  یهتاکتل کشتور در رشتته ینش آموختگان موسسات آموزش عالو دا انیثبت نام شدگان، دانشجو شود. براین اساس؛ توزیع

( 1-4) است. شکل ( آمده1-4در شکل ) یلیو دوره تحص یلیمرکز، رشته تحص ینوع وابستگ کیبحران و سوانح به تفک تیریموضوع مد

توستط جتذب  ؛دار یمعنت اریبست ایسرس با فاصتله ،یکاربرد یجذب دانشجو مربوط به دانشگاه جامع علم نیشتریکه ب دهدنشان می

در رتبته چهتارم قترار دارد. نیز  یآورو فن قاتی. وزارت علوم، تحقصورت گرفته است یانتفاع ریو موسسات غ ییاجرا هایمراکز دستگاه

ثبت نام  وضعیت .باشدیقابل مشاهده مآموختگان ( به ترتیب برای تعداد دانشجویان و دانش 3-4 ) تا(  2-4)در اشکال  زیروند ن نیهم

 باشد.( قابل ملاحظه می6-2( تا )پ1-2)جداول )پ 2در پیوست  شدگان

 

 

 1225-27های مرتبط با مديريت بحران و سوانح در سال تحصیلی  توزيع تعداد ثبت نام شدگان در موسسات آموزش عالی کل کشور در رشته -1-5شکل 
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 1225-27های مرتبط با مديريت بحران و سوانح در سال تحصیلی  نمودار تعداد دانشجويان در موسسات آموزش عالی کل کشور در رشته -3-5شکل 

 

 

 1222-25های مرتبط با مديريت بحران و سوانح در سال تحصیلی  نمودار تعداد دانش آموختگان در موسسات آموزش عالی کل کشور در رشته -2-5شکل

 

 توزيع دروس دانشگاهی در حوزه مديريت بحران و سوانح -5-2-2

انتد، ارزیتابی هتای مختلتف دولتتی تعریتف شتدهها و دروسی که بطور خاص در حوزه مدیریت بحران در دانشتگاهبرای این بخش، رشته

توان به ترتیتب کاردانی تا دکتری(، می، علوم انسانی و فنی مهندسی )در مقاطع تحصیلی  های پزشکی. این بررسی نشان داد که در گروهگردید

درس که مستتقیما بته متدیریت بحتران و ستوانح  11و  35، 31ها نیز به ترتیب رشته را در این زمینه شناسایی کرد. برای این رشته 4و  9، 8

 باشد. لاحظه میقابل م( 3-3( تا )پ 1-3)جداول )پ 3پیوست و دروس در  هااست. اسامی این رشتهمربوط هستند، تعریف شده 
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-( متی1المللی )فهرست آنها در پاورقی قابل ملاحظه استها و موسسات معتبر بینبا مقایسه رشته و دروس فوق با برخی دانشگاه

و  ستوانح، ستوانح تیریاقتصتاد متدتوان ملاحظه نمود که نسبتا پوشش کافی در رشته و دروس وجود دارد. در عین حال مواردی مانند: 

و  یاضتطرارات در شترایط ارتباطسوانح،  تیریمددر و مقررات  نیقوانسوانح،  کمرانیحسوانح، در برابر  آوریتاباقتصاد لیم، اق راتییتغ

در  کته المللتیها و موسسات معتبر بیندانشگاه ها ورشته اسامیدر مدیریت سوانح نیاز به توجه بیشتری را دارد.  تیجنسنقش  سوانح،

 باشد.  قابل ملاحظه می( (1-4دول )پ)ج 4پیوست 
 

   سیلاب حوزه مديريت در پژوهش و آموزش -5-5
-رشته و دانشکده در آن دانشگاهی، براساس توزیع مختلف مقاطع در آن مدیریت و سیلاب با مرتبط دروس وضعیت فعلی بررسی

آوری شود که اطلاعات دریافتی و جمتعها )پژوهش( صورت گرفت. متذکر میرساله و نامه)آموزش( و پایان درسی مختلف، محتوی های

 :شدند بندیدسته زیر مطابق «آن مدیریت و سیلاب» حوزه در بخش 6 شده در

 آماری هایتحلیل 

 رودخانه مهندسی و سیل کاهش اثرات مدیریت 

 سیل هیدرولیک و هیدرولوژی 

 ریسک مدیریت 

 بینیپیش   

 مخزن مدیریت 

 

 آنها بندیدسته و اطلاعات تامین منابع -5-5-1

 آوریفتن و تحقیقتات علتوم، وزارت رستمی سایت از آن محتوی و دروس خصوص در بررسی این نیاز مورد اطلاعات تامین منابع

)https://www.msrt.ir( 5 پیوستت( در 1-5جدول )پ در آنها فهرست که بود هادانشگاه برخی سایت در موجود اطلاعات همچنین و 

 فنتاوری و علتوم پژوهشتگاه مطالعتات مجموعته نیتز مقالتات و رساله ها،نامهپایان اطلاعات استخراج برای. هستند مشاهده گزارش قابل

 کته شتودمی متذکر. گرفتند قرار بررسی مورد 4دانشگاهی جهاد علمی اطلاعات مرکز پایگاه و 3اسلام جهان علوم استنادی پایگاه ،2ایران

 1361 زمتانی بتازه در پژوهشی حوزه به مربوط موارد و بود، دردسترس 1396 تا 1366 دوره برای آموزشی حوزه برای فوق هایبررسی

 .  گردیدند آوریجمع تاکنون

 
 دانشگاهی مختلف مقاطع در سیلاب دروس -5-5-3

 در سیلاب با مرتبط هایسرفصل با درس 39 توانمی ،1396 تا 1366 سال از فناوری و تحقیقات علوم، وزارت مصوبات بررسی از

ستیل  به مربوط دروس هایسرفصل مقایسه با. کرد شناسایی ایران کشور هایدانشگاه در مختلف هایرشته در تحصیلی مختلف مقاطع

 کمتترین و شکل گویای آن استت کته بیشتترین نمود. مشاهده( 4-4شکل )در  را فراوانی نسبی آنها توانمی بندی مورد اشاره،با دسته

____________________________________________________________________________ 
1 Denver University  ،North Carolin University  ،UNICEF Institute ،UCL Institute ،Gender and Disaster Network 
Institute ،College London University ،South Dako University ،Online therapy Institute ،Uludag University  ،The Ohio 
State University ،Pace University ،Loyola University Maryland ،Johns Hopkins University ،Griffith University ،
Nairoby University ،Delaware University ،Northumbria University ،York University،Arkansas Tech University ،
Newcastle University ،Colorado Boulder University ،Florida Institute of Technology ،North-West University ،Delaware 
University ،Kentucky University ،Bournemouth University ،Duke University ،Gothenburg  ،Mississippi University 
2 Irandoc (https://irandoc.ac.ir) 
3 Islamic World Science Citation Center (https://isc.gov.ir) 

4 Scientific Information Database (https://www.sid.ir) 

https://www.msrt.ir/
https://www.atu.edu/gradcollege/degree-emhs.php
https://www.atu.edu/gradcollege/degree-emhs.php
https://irandoc.ac.ir/
https://isc.gov.ir/en
https://www.sid.ir/En/Journal/
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 هیتدرولیک و هیتدرولوژی» ترتیب به پرداخته شده، مختلف تحصیلی هایرشته در سیل به مربوط دروس هایسرفصل در که موضوعی

 .هستند «بینیپیش» و «سیل

 

 

 موضوعی بندی طبقه  5 اساس بر سیل به مربوط دروس فصل سر فراوانی تعداد -5-5شکل 

 

 و «کارشناستی» تحصتیلی مقطتع دو (5-4)مطتابق شتکل  را فراوانی نسبی دروس توانمی گانه، 6 موضوعی بندیطبقه براساس

 و ارشتد مقطتع تحصتیلی کارشناستی شتدن ترصیبا تخص همزمان که دهدمی شکل نشان. نمود ملاحظه «دکتری و ارشد کارشناسی»

 . شوندمی ارائه «بینیپیش» و «سدها و مخازن مدیریت» حوزه جدیدی در دکتری، دروس

 

 

 موضوعی بندیطبقه  5 در تحصیلی مقطع اساس بر سیل به مربوط دروس فصل سر فراوانی تعداد -2-5شکل 
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   مديريت سیلاب با مرتبط هایپژوهش -5-5-2

آوری اطلاعتات و پاس  پژوهشگاه علوم و فن 1ایران پایگاه اطلاعات علمیهمانگونه که قبلا اشاره شد، مرجع اصلی برای این بخش 

 2449 درمجمتوع باشد. به استناد اطلاعات این پایگتاه،می (31/6/1398مورخ  6821/33ایران به هیئت ویژه سیل )موضوع نامه شماره 

قابتل  ( 6-4) شتکل گانه در6 طبقه براساس آنها فراوانی نسبی توزیع موضوعی پژوهش در حوزه مدیریت سیلاب شناسایی شد که مورد

 .باشدمشاهده می

 

 

 گانه 5 بندیطبقه تفکیک به  «آن مديريت و سیلاب» حوزه در شده انجام هایپژوهش فراوانی نسبی -5-5 شکل

 

دهتد. های کشور نشتان متیهای انجام شده در حوزه مدیریت سیلاب را باتوجه به رودخانه، منطقه مطالعاتی پژوهش(7-4)شکل 

باشتند. می گرگانرود، و سرس کارون ،تجنهای آبریز ترتیب مربوط به حوضههمانطور که قابل ملاحظه است، بیشترین مطالعات سیل به 

 باشد. ها؛ نزدیکی دانشگاه محل تحصیل و رودخانه مینامه و رسالهوامل موثر بر انتخاب موضوع پایانست که از عبدیهی

 

 

 ا(هرودخانههای کشور در حوزه مديريت سیلاب )حوضه آبريز منطقه مطالعاتی پژوهش -7-5شکل 

____________________________________________________________________________ 
1 ganj.irandoc.ac.ir 
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شود، روند مطالعات در بتازه زمتانی آمده است. همانطور که ملاحظه می (8-4)های کشور نیز در شکل بررسی روند زمانی پژوهش

 باشد. . بخشی از این روند رو به رشد مربوط به توسعه تحصیلات تکمیلی در کشور میتاکنون افزایشی بوده است 1311سال 

 

 

 های آموزش عالیدر پژوهشمطالعات سیل سری زمانی  -1-5شکل 

 

گتردد کته دهتد. ملاحظته متیتاکنون روند فوق را با توجه به موضوع تحقیقات نشان متی 1372، از سال (9-4)همچنین، شکل 

موضوعات هیدرولوژی و هیدرولیک و سرس مهندسی رودخانه بیشترین توجهات را به خود جلب کرده است. مدیریت ستوانح نیتز جتزء 

 .باشد که کمترین توجه را به خود جلب نموده استموضوعاتی می

 

 

 مطالعات سیل انجام شده به تفکیک زمانی -2-5شکل 
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 های مديريت سیلابدر حوزه پژوهشهای وزارت نیرو با آموزش عالی در همکاری -5-5-5

مدیریت منتابع آب و ستازمان آب و بترق هایی از وزارت نیرو و بخصوص شرکت مادر تخصصی های صورت گرفته، بخشطی بررسی

بته فراوانتی ( 4-4)اند. بته عنتوان نمونته، جتدول های مستقل را در دستور کار داشتهها و پژوهشنامه، رسالهخوزستان؛ حمایت از پایان

مرتبط با مدیریت های ، تنها در حوزه1393لغایت  1379های بخشی از آنها که توسط شرکت مادر تخصصی مدیرت منابع آب بین سال

ها تا حد زیادی تابع اعتبارات بخش تحقیقتات وزارت البته، روند و حجم این حمایت. 1دارداند، اشاره میسیلاب مورد حمایت قرار گرفته

 است.های اخیر افت داشته نیرو بوده که طی سال

 
 هایت منابع آب در حوزه مديريت بین ساليادر تخصصی مديرنامه، رساله( مورد حمايت شرکت مفراوانی موضوعات پژوهشی )پايان -5-5جدول 

 1222لغايت  1272

 (تعداد) موضوعات
1 2 3 4 5 6 

 و سیل تخفیف مدیریت آماری تحلیل

 رودخانه مهندسی

 و هیدرولوژیک

 سیل هیدرولیک

 مدیریت

 بحران

 سدها و مخازن مدیریت بینی پیش

4 41 11 1 1 13 

 

 آموزش عالی در مديريت بحران و سوانح و راهکارهای ممکن های موجودبررسی چالش -5-2
هتای مترتبط بتا متدیریت بحتران و ستوانح های موجود در توسعه رشتهها چالشبراساس تحلیل اسناد، آمار و اطلاعات و مصاحبه

شت، درمان و آموزش پزشتکی( آوری و وزارت بهداتوان ناشی از عوامل خارج از آموزش عالی )وازرت علوم، تحقیقات و فنطبیعی را می

 گیرند.بندی نمود. در ادامه هر یک به تفکیک مورد بررسی قرار میو عوامل داخلی طبقه

 
 های خارج از آموزش عالی چالش -5-2-1

 جايگاه تخصصی مديريت بحران و سوانح -5-2-1-1

شتوندگان و به ویژه در پاس  به انتظاراتِ مصتاحبه گرفتها بسیار مورد اشاره قرار میمصاحبه یکی از ایرادات و نقاط ضعف که در

شد، عدم وجود نگاه به حوزه مدیریت بحران و سوانح بته عنتوان یتک حتوزه از آموزش عالی در حوزه مدیریت بحران و سوانح مطرح می

ایتن حتوزه؛  یرنتدگانِگعلمی تخصصی و دانشی است. به زعم )به گفتهء( بسیاری از مصاحبه شتوندگان، در انتختاب متدیران و تصتمیم

های مربوط توستط های تخصصی مربوط در سازمانداشتن تحصیلات تخصصی چندان در الویت نبوده است. در بسیاری موارد نیز پست

است. این موضوع در سایر فصول این گزارش نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بتدین ترتیتب افرادی با خارج از این تخصص اشغال شده 

   نماید.، بستر لازم برای حضور موثر آموزش عالی کشور و توسعه این رشته را بسیار محدود میاین نگاه

 
 عدم توجه به اقتصاد رشته مديريت بحران  -5-2-1-3

های مترتبط التحصیلان آن چالشی است که اقتصاد رشتههای مختلف و نحوه استفاده از فارغوضعیت بازارکار، جایگاه آن در بخش

باشد، در این از بتین تعتداد ( قابل ملاحظه می5-4ت بحران را بسیار مبهم ساخته است. به عنوان نمونه همانطور که از جدول )با مدیری

گردد که بخش قابتل تتوجهی از شتاغلین نیتز درصد بوده است. متذکر می 45نفر دانش آموخته، میانگین نرخ بیکاری در حدود  6837

____________________________________________________________________________ 
1 http://research.wrm.ir/ 
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دهنتد. بتدین ترتیتب اند و برای ارتقاء مقطع تحصیلی خود ادامه تحصیل میهای مرتبط اشتغال داشتهانکه از قبل در سازمافرادی بوده

 باشد تا بستر کاری جدیدی برای آنها فراهم گردد. برای تقویت جایگاه این رشته لازم می

 
 25-22ان سال تحصیلی ای مرتبط با موضوع مديريت بحرهل و بیکاری دانش آموختگان در رشتهنرخ اشتغا -2-5جدول 

 رشته تحصیلی
مجموع 

 آموختگاندانش

مجموع 

 شاغلین

آموختگان به نسبت شاغلین به دانش

 درصد )نرخ اشتغال(
 نرخ بیکاری

 37.51 62.51 5 8 مخاطرات محیطی -شناسی( آب و هواشناسی )اقلیم

 52.17 47.83 44 92 پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث -نشانی آتش

 23.29 76.71 56 73 اطفای حریق -نشانی و خدمات ایمنی آتش

 53.33 46.67 14 31 های بلندایمنی و حفاظت ساختمان -نشانی و خدمات ایمنی آتش

 23.46 76.54 62 81 مدیریت عملیات در حریق و حوادث -نشانی و خدمات ایمنی آتش

 28.17 71.93 82 114 نشانی و خدمات ایمنی)نجات(آتش

 52.36 47.64 192 413 امداد و سوانح

 1 111 1 1 مخاطرات محیطی -جغرافیا 

 21.13 78.87 56 71 زلزله شناسی -ژئوفیزیک 

 25 75 3 4 مخاطرات طبیعی -سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی 

 33.33 66.67 21 31 مدیریت مخاطرات محیطی-ز دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییسنجش ا

ایمنی و حفاظت تصرفات  -ای آتش نشانی و خدمات ایمنی کاردانی حرفه

 ساختمانی
18 1 5.56 94.44 

 21.16 79.94 247 319 ای اطفاء حریق شهریکاردانی حرفه

 61.28 39.72 1141 2621 ای امداد و سوانحکاردانی حرفه

 41.24 59.76 245 411 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

 111 1 1 37 ای پدافند غیرعاملکارشناسی حرفه

 43.32 56.68 123 217 ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثکارشناسی حرفه

 42.61 57.39 313 528 ای مدیریت امداد سوانح طبیعیکارشناسی حرفه

 49.11 51.91 85 167 ای مدیریت امداد سوانح غیرطبیعیکارشناسی حرفه

 22.26 77.74 262 337 ای مدیریت عملیات امداد و نجاتحرفهکارشناسی 

 27.17 72.83 211 276 ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثکارشناسی حرفه

 1 111 4 4 مخاطرات آب و هوایی

 51 51 2 4 گرایش انسانی -مخاطرات محیطی 

 51 51 6 12 گرایش طبیعی -مخاطرات محیطی 

 32.43 67.57 25 37 سوانح غیرطبیعی -امداد در سوانح مدیریت 

 23.18 76.92 11 13 سوانح غیرطبیعی( -مدیریت امداد در سوانح )سوانح طبیعی 

 88.89 11.11 1 9 مدیریت امور امداد

 21 81 8 11 مدیریت سوانح

 31.82 68.18 181 264 مدیریت در سوانح طبیعی

 31.82 68.18 31 44 مدیریت عملیات امداد و نجات

 26 74 316 427 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

 28.89 71.11 128 181 سازه -مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 

 45.1 54.9 3753 6831 مجموع
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 نقش قوانین بالادستی برای توسعه رشته مديريت بحران -5-2-1-2

هتای استتمرار برنامته»های اقتصادی در جهت  داشتن کشورها با الزام بنگاهالمللی، این رشته در برخی از به استناد تجربیات بین

انتد. های شغلی بسیاری را برای متخصصتین ایتن رشتته فتراهم آورده، فرصت«های عملیاتی شرایط اضطراریبرنامه»و یا « کسب و کار

حظه نخواهند بود. چنتین رویکردهتایی متعاقبتا ستبب های انجام شده در مقابل منافع این برنامه چندان قابل ملابدیهی است که هزینه

؛ 1398مصوبه مهرماه  «مدیریت بحران کشور»ز در کشور با تصویب قانون جدید اکنون نیهم توسعه آن در آموزش عالی نیز خواهد شد.

 هایی از قانون مانند:، بخشتواند بوجود آیدهایی برای توسعه تقاضا برای توسعه تقاضا و گسترش این رشته در آموزش عالی میظرفیت

ریزی و ایجاد هماهنگی جهتت استتقرار نظامهتای ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای پاس  به بحران از جمله برنامه"

مادگی های آ، تهیه برنامه ...قابل اطمینان آمادگی و ایمنی در مؤسسات دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسات وابسته به آنها، 

 "، بند ث(9)ذیل ماده  در سطح کشور ...ها و و پاس  استان

-باشد. این رشتته هتمدر آموزش و صنعت کشور می HSEسازی و جا انداختن مبحث در این خصوص از تجربیات موفق، نهادینه

ن، امتروزه و بعتد از گذشتت شتوندگااکنون هم در صنعت و هم ایران برای توسعه آموزش مدیریت بحران )به اذعان برختی از مصتاحبه

ای در صنعت و به تبتع آن در توستعه آمتوزش عتالی استت و در خیلتی از ، مبحث جا افتاده(HSE)چندین دهه، مبحث ایمنی در کار 

ر ستازی و استتقراشود. لزوم استفاده از تجربیات مربتوط بته نهادینتههای دانشگاهی اهتمام ویژه ای به این موضوع میها و دورهدانشگاه

HSE توان برای توسعه رشته مدیریت بحران بسیار کارساز باشد.  در کشور، می 
 

 آموزش عالی ل های موجود در داخچالش -5-2-3

باشد کته در های مرتبط با بحران میزایی نیز جهت توسعه رشتهزا، آموزش عالی تحت تاثیر مشکلات درونعلاوه بر مشکلات برون

 شود. پرداخته میان قسمت به بخشی از آنها 
 

 کمبود کادر هیأت علمی مرتبط با آموزش مديريت بحران و سوانح  -5-2-3-1

های مدیریت بحران و سوانح که در مصاحبه بتا افتراد، بستیار متورد های اساسی در توسعه آموزش عالی رشتهیکی دیگر از چالش

التحصتیل باشتند. های مرتبط با بحران و سوانح طبیعی فتارغشتههایی است که مستقیما در رتأکید قرار گرفت، عدم وجود هیأت علمی

هتای های آموزشی این نقیصه تا حدی رفع شده است. اما بنا به تاکیتد همتین گتروهاکنون با تلاش ارزشمند کادر هیئت علمی گروههم

سوانح، توسعه نیروی انستانی  ت بحران ووزش عالی در حوزه مدیریترین پیش نیازهای توسعه آمرسد یکی از اساسیآموزشی، به نظر می

 باشد.  متخصص در زمینه آموزش مدیریت ریسک و سوانح می

 
 تهیه برنامه آمايش برای نحوه توسعه رشته مديريت بحران در آموزش عالی -5-2-3-3

رشتته متدیریت بحتران نیتز  باشد. این نقیصه شتاملهای آمایشی در توسعه آموزش عالی وزارت چندان برجسته نمیاصولا، جایگاه طرح

ستعه ایتن رشتته براستاس رو، لازمستت در در توباشد، هرچند در توسعه این رشته در دانشگاه شهید باهنر، سوابق زلزله قبلی موثر بود. ازاینمی

ن دانشگاه درخواستت ای که دانشگاه در آن قرار گرفته است )کمک به تخصصی شدنوع بلایای منطقه ای؛نیاز آن در سطح منطقه طرح آمایشی:

 ای مورد توجه قرار گیرد.پذیری آنها از بلایا و پتانسیل بازار کار منطقهها موجود در منطقه و آسیبکننده(؛ صنایع و زیرساخت

( 2( نحوه توسعه رشته در مقاطع کاردانی تا دکتری را نیز مشتخص نمتود، 1 تواند:ویژگی دیگر برنامه آمایشی در آن است که می

-های لازم دروس را نیز تعیتین نمتود. درهرصتورت، تاکیتد مصتاحبهها و واحد( ارزیابی سیلاب3های دیگر و جایگاه آن در رشته تعریف

ریتزی بترای آن های مرتبط با مدیریت بحران و سوانح؛ نحوه پذیرش دانشجو و برنامهدر آن بود که لازمست مدل توسعه رشته شوندگان

 ط ویژه آن مورد توجه قرارگیرد.ها و متناسب با شرایباید متفاوت از سایر رشته
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 سوانح ن واهای مجازی )رسمی و غیرسمی( در مديريت بحرلزوم توجه آموزش عالی به گسترش آموزش -5-2-3-2

بودنتد. ها نیز مورد تاکید های آموزش مجازی است که در مصاحبهامروزه یکی از راهکارهای توسعه آموزش عالی، استفاده از دوره

و ایجتاد  1های متوکها، همراه با دورهشدهد که این نوع آموزبررسی اقدامات جدید در حوزه آموزش مدیریت بحران و سوانح نشان می

گتذاری نمایتد و سترس تواننتد در توستعه آنهتا سترمایههای بالقوه آموزش عالی هستند کته متیبخشی از ظرفیت VR 2هایآزمایشگاه

های آموزشی بخشی از این خدمات هستتند کته های رسمی قرار دهد. همچنین، برگزاری کارگاهتقویت آموزش محصولات را در خدمت

 های اجرایی به کار گرفته شوند. تواند در توسعه دانش مدیریت بحران و سوانح در دستگاهمی
 

 به مراجع آموزشی ها و سوانح برجسته توسط آموزش عالی و تبديل آنها لزوم مستندسازی بحران -5-2-3-5
های نقش آموزش عالی در آموزش مدیریت بحران و  سوانح متذکر شد، تمرکز اساتید ها به عنوان ضعفاز مواردی که در مصاحبه

برمباحث فنی و کاستی در مباحث عملیاتی بوده است. آموزش عالی کشور لازمست که نقش موثرتری در بررسی سوانحی که در کشتور 
ه باشد. متعاقبا نیز بتواند عوامل وقوع و نحوه مدیریت آن را به نحتو مناستبی مستندستازی و تبتدیل بته یتک مرجتع دهد، داشترخ می

هیئتت »و « کمیته ویژه بررسی حادثه پلاستکو»های اخیر توسط ریاست جمهوری از طریق تشکیل دانشگاهی نماید. اقدامی که در سال
باشتند. هرچنتد درایتن ابعتاد ه مهم کشور صورت گرفت، مصادیقی از آن میبررسی دو سانحبرای « ای اخیر کشورهویژه بررسی سیلاب

آوری و وزارت توان در ابعادی کوچکتر در دستور کار وزارت آموزش عتالی، تحقیقتات و فتنخارج از ظرفیت آموزش عالی است، ولی می
ی چنین وقایعی را بدنبال دارد و به نوعی ظرفیتت آمتوزش قرار گیرند. چنین رویکردی هم ثبت علم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 برد. عالی را در طرح مبحث عملیاتی در مدیریت بحران و سوانح بالا می
 

 تقويت مقاطع تحصیلات تکمیلی به عنوان پايه پژوهش در مديريت بحران و سوانح  -5-2-3-2

اسی ارشد و دکتری( علتاوه بتر هتدف تتأمین نیتروی انستانی همانطور که مرسوم است، معمولاً توسعه تحصیلات تکمیلی )کارشن
های بستیار قتوی بترای تولیتد دانتش و متخصص در سطوح کارشناسی ارشد و تأمین کادر آموزشی دانشگاهی، به عنوان یکی از محمل

ن و ستوانح در مقتاطع هایی که مستقیما به مدیریت بحراهای موجود رشتهباشد. لازمست از ظرفیتعمق علمی در یک زمینه خاص می
هایی که غیرمستقیم درگیر هستند )مانند مهندسی منابع آب، مهندسی زلزلته،....( و تحصیلات تکمیلی مربوط هستند و همچنین رشته

بطور کل تقویت تحصیلات تکمیلی در این حوزه؛ مرزهای دانش را متناسب بتا نیتاز کشتور توستعه داد. مستلما، موضتوعات چالشتی در 
 باشد. ل اخیر و ابعاد بسیار گسترده آن، بستری مناسب دراین راستا میمدیریت سی

 

 ای مديريت بحرانتقويت سرفصل دروس در راستای ويژگی بین رشته -5-2-3-5
های قبلی نشان داده شد، در مجموع حوزه مدیریت بحران بطور عامتل و در ستیلاب بطتور ختاص، جایگتاه همانگونه که در بخش

کشتاورزی، های مختلف )مهندسی، معمتاری، عمتران، موزش عالی کشور دارد. در این خصوص، در شرایط حاضر رشتهقابل توجهی در آ
ریزی آموزشی آن مهمترین نیاز دهند. اما، در ارتقاء این رشته و برنامههای متنوعی را پوشش می...( سرفصلمدیریت، بهداشت و سلامت

های سال جاری بشتدت کاستتی آن مشتاهده یاز به تحول دارد. موردی که در مدیریت سیلابباشد که نای آن میتقویت بُعد بین رشته
 4های موجود لازمست تا چرخه جامع مدیریت بحتران. لذا، در تقویت رشته3شد و در مراجع معتبر نیز مورد تاکید قرار گرفته شده است

هتا و سیاسی برای کلیه رشتته، حقوقی اجتماعی، فنی-اقتصادیهای مولفهبا لحاظ  )تخفیف اثرات، آمادگی، پاس  و بازسازی و بازتوانی(

____________________________________________________________________________ 
1  Massive Open Online Courses 

2 Virtual Reality 

3 Chhokar, B.: Higher education and curriculum innovation for sustainable development in India. International Journal 

of Sustainability in Higher Education, 11(2), 141–152, 2010.  
4 Mitigation, Preparedness, Response and Recovery  
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 در دستور کار قرار گیردشان متناسب با جایگاه
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 مقدمه -2-1
باشتد. ایجتاد ایتن آمتادگی برای مقابله با سوانح طبیعی مانند سیلاب می یکی از اصول اساسی در مدیریت بحران، آمادگی بخش اجرا

همچنتین استتفاده از آن  دانش مدیران و کارشناسان، فراهم نمودن بسترهای لازم برای تبدیل این دانتش بته مهتارت و مستلزم ارتقای

 باشد. برای تغییر افق دید مدیران و کارشناسان می

تحتت نظتر هتا در وزارت کشور و نهادهای تابعه مانند استتانداری« مدیریت بحران آموزش»با حوزه های مرتبط اکنون فعالیتهم

صورت مشترک بترای کلیته منتاطق های آموزشی که بهآن دسته از فعالیتبدین شکل که  توجه قرار دارد. سازمان مدیریت بحران مورد

هایی کته بنتا بته نیتاز و شترایط اما، آموزش ؛دشوطراحی و اجرا میان سازم «پیشگیری و بینیپیش معاونت»کشور کاربرد دارد، توسط 

 .  رسدبه انجام میدر هر استان  مرتبط هایباشد، توسط ادارات مدیریت بحران و سازمانها میخاص استان

 کند:با توجه به مقدمه فوق، این فصل اهداف زیر را دنبال می

 مدیریت بحران در دو سطح ملی و استانی و بررسی اثربخشی آنها شده در خصوص آموزشهای انجامبررسی فعالیت 

 هاهای موجود در انجام و اثربخشی آموزشچالش 

 بحرانکارهای ممکن در ارتقاء اثربخشی آموزش در حوزه مدیریت راه 

    

 شناسی و نحوه تأمین اطلاعات موردنیازروش -2-3
هتا بتا توجته بته اهتداف در دو تحلیتل دادهچنین مطالعات میدانی استفاده نموده است. همرویکرد از  ها،گردآوری داده برای حاضر فصل

های آموزشی در حتوزه متدیریت بحتران ریزی فعالیتمنظور شناسایی وضع موجود و روند طراحی و برنامهگیرد؛ در بخش اول؛ بهبخش قرار می

ها بتا استتفاده از ها و ارزشیابی برنامهشود. در بخش دوم؛ چالشاستفاده می «وامحت تحلیل» شیوه به توصیفی تحقیق و طرح« رویکرد کیفی»از 

افترادی انتختاب از  کننتدگان متورد مطالعتهگردد. برای بخش اول، مشارکتو طرح تحقیق توصیفی از نوع پیمایش استفاده می« رویکرد کمی»

 کارشناستان و آماری بخش دوم نیز از بتین متدیران جامعه .داشتند زش بحرانهای آموو ارتباط را با مباحث و فعالیتتعامل  شدند که بیشترین

 خوزستان، گلستان، لرستان و فارس انتخاب شدند. هایاستان بحران مدیریت کل ادارات

 
 هاها و تحلیل آنروش گردآوری داده -2-3-1

منتد و بود. رویکرد مصاحبه از نتوع نیمته ستاختارروش گردآوری، مصاحبه عمیق با جامعه مورد مطالعه و بررسی اسناد و مدارک 

شتده بتر روی کلیتات آمتوزش، های انجامآورد. مصاحبهای را فراهم میای غنیها، پایگاه دادهبدون ساختار انتخاب شد، زیرا این رویکرد

وزش تمرکز داشت. بترای ایتن منظتور از های آمها و فعالیتهای برنامهارکان آموزش )آموزشگر، فراگیر، محتوا و ارزشیابی( و نیز چالش

باشد. لازم به ذکر است که این پروتکل برمبنتای ارکتان ( قابل مشاهده می1-5پروتکل مصاحبه استفاده گردید که اجزاء آن در جدول )

 شده است.باشد، تنظیمهای آموزشی مطرح میرایجی که در طراحی برنامه
 

 نظرپروتکل مصاحبه و سؤالات مورد -1-2جدول 

 سوال رکن

 کلیات

 گردد؟های آموزشی به چه زمانی برمیتاریخچه برگزاری دوره

 ها در سازمان مدیریت بحران چگونه است؟ساختار برگزاری دوره

 شده است؟ها تقویم آموزشی طراحیآیا برای برگزاری دوره

 ...(های ضمن خدمت و های آموزشی، دورهاند )کارگاهها کدمانواع دوره

 ها، سمینار و ... چگونه است؟وضعیت برگزاری همایش
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 پروتکل مصاحبه و سؤالات موردنظر -1-2ادامه جدول 

 سوال رکن

 ای، استانی و ...(ها چگونه است )ملی، منطقهسطح برگزاری دوره 

 شود؟استفاده میها آیا از پتانسیل مراکز آموزشی مثل دانشگاه و ... در طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره

 شوند؟ها به چه صورت انتخاب میآموزشگران دوره آموزشگر

 فراگیر

 ها چه کسانی هستند؟مخاطبین دوره

 های مختلف سازمانی وجود دارد؟های خاصی ویژه مدیران و ردهآیا دوره

 شده است؟ها استاندارد خاصی تعریفآیا برای شرکت مخاطبین در دوره

 محتوا

 استخدام با سایرین متفاوت است؟ های مربوط به نیروهای تازهآموزشآیا 

 ها به نیازسنجی مخاطبان توجه شده است؟آیا در تنظیم دوره

 های مهارتی توجه شده است؟در تنظیم محتوا به چه میزان به آموزش

 توجه به برگزاری مانورهای آموزشی به چه میزان است )مثل مانور زلزله و ...(؟

 از تجربه سیل اخیر در زمینه بهبود آموزش چه درسی گرفتید؟

 شده است؟بینیهای آموزشی پیشنامه مدیریت سیلاب چه برنامهدر زمینه نظام

 ارزشیابی

 گیرد؟شده صورت میهای ارائهروزرسانی آموزشچه اقداماتی برای مرور و به

 محیط( چگونه است؟ها )آموزشگر، فراگیر و نحوه ارزشیابی دوره

 شده است؟بینیها به مهارت پیشچه اقداماتی برای تبدیل دانش فراگرفته شده در آموزش

 شود؟های بعدی استفاده میآیا از نتای  ارزشیابی پایان دوره در جهت ارتقای دوره

 

. دیرس یبه اشباع نظرحداقل سه جلسه مصاحبه گروهی و چند مصاحبه انفرادی انجام  یطکنندگان مشارکتاطلاعات حاصل از 

 نیانگیمگردید. ها ضبط مصاحبهتمامی  کنندگانشرکت، با کسب اجازه از مطالعه با کارشناسان مورد انجام مصاحبه نیحهمچنین، 

شونده و زمان مربوط به نوع آن، گروه مصاحبهکه مدت دیبرآورد گرد قهیدق 91کنندگان شرکتبا صورت گرفته  یهامصاحبهزمان 

-منظور تحقق چندلازم به ذکر است که بهگردید.  نگارش ها،مصاحبه هایمتن تمامی درنهایت ها بستگی داشت وموقعیت مصاحبه

 نهایتاً، (.2-5))جدول  ندهای مختلف سازمانی و شغلی انتخاب شدکنندگان در مطالعه حاضر از ردهگری در سطح افراد، شرکتجانبه
سؤالات پژوهش، مورد تحلیل  ها جهت دستیابی به پاس شده، متون هرکدام از مصاحبههای انجامسازی مصاحبهبعد از نگارش و پیاده

موجود چنین درروش بررسی اسناد و مدارک نیز با مراجعه به سایت سازمان مدیریت بحران و بررسی برخی از مستندات قرار گرفت. هم

 آوری گردید.های لازم جمعهای آموزشی، اطلاعات و دادهدر زمینه فعالیت
 

 شوندگانرده سازمانی و مرتبه شغلی مصاحبهاطلاعات مربوط به  -3-2جدول 

 مدت زمان )دقیقه( تاريخ مرتبه شغلی سازمان محل خدمت

 121 13/14/1398 سرپرست کاربردی -دانشگاه جامع علمی

بینی و بحران کشور )معاونت پیش سازمان مدیریت

 پیشگیری(

 معاون  -

 کارشناسان آموزش-
13/14/1398 91 

 سازمان مدیریت بحران کشور )معاونت آمادگی و مقابله(
 معاون

 
13/14/1398 91 

بینی و سازمان مدیریت بحران کشور )معاونت پیش

 پیشگیری(

 معاون -

 کارشناسان آموزش-
16/14/1398 121 
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 شوندگاناطلاعات مربوط به رده سازمانی و مرتبه شغلی مصاحبه -3-2ادامه جدول 

 مدت زمان )دقیقه( تاريخ مرتبه شغلی سازمان محل خدمت

 اداره کل مدیریت بحران استان لرستان
 مدیر کل بحران -

 کارشناس آموزش نیروی انسانی-
16/15/1398 181 

 31 22/15/1398 امور عملیاتیکارشناس  آبادآتش نشانی شهرستان خرم

 31 22/15/1398 کارشناس امور عمرانی فرمانداری شهرستان الیگودرز

 31 26/15/1398 کارشناس امور عمرانی فرمانداری شهرستان ازنا

 اداره کل مدیریت بحران استان گلستان
 معاون مدیر کل بحران -

 کارشناس  آموزش نیروی انسانی -
31/15/1398 181 

 

 بررسی وضع موجود آموزش در سازمان مديريت بحران -2-2
ستطح ملتی آمتوزش در  :در دو قسمت کلی شتاملبندی و ها و بررسی اسناد دریافتی جمعبراساس مصاحبههای این بخش یافته

  د. نگردارائه می ها(های استانداری)فعالیت در سطح استانی( و سازمان مدیریت بحران)اقدامات 

 
 آموزش در سطح ملی -2-2-1

ریتزی و اجترای در دستور کار بوده است. اما، برنامه ، توجه به آموزش1387گیری سازمان مدیریت بحران در سال از ابتدای شکل

. این طرح در قالب قراردادی بین ستازمان متدیریت بحتران و گردید آغاز« طرح غدیر»در قالب  1391آموزش در قالبی منسجم از سال 

تترین عنتاوین هدف آموزش به اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران در حال اجترا استت. برختی از مهتم امام حسین )ع( بادانشگاه 

ونقتل، متدیریت اجستاد و متدیریت اند از: مدیریت ریسک، مدیریت جستجو و نجتات، متدیریت حملشده در این طرح عبارتبینیپیش

نظر قرار گرفتت. در ستال آموزش به اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران  مد 1391های حیاتی. در مرحله اول طرح در سال شریان

های کشتور ای اجرا شد. در قالب این همکاری، استانصورت منطقهها بهو در مرحله دوم، آموزش اعضای شورای هماهنگی استان1393

هتای لتازم را فراگرفتنتد. شده و به مدت سه روز آمتوزشتاستان برای دریافت آموزش دعو 6یا  5به پن  منطقه تقسیم و از هر منطقه 

 1396هتا تتداوم یافتت. در مرحلته ستوم و از ستال های بعدی در سایر استتانها در سالپس از برگزاری این دوره آموزشی نیز آموزش

-های لازم را فراگرفتتهموزشنفر آ 11111که تاکنون حدود طوریها مدنظر قرار گرفت بهآموزش به اعضای شورای هماهنگی شهرستان

شتده استت. در ایتن ستال ازآنجاکته در سال شکوفایی آموزش در سازمان متدیریت بحتران شناخته ،1396باشد کهاند. لازم به ذکر می

ها متفاوت آموزشی و نخست قرار گرفت؛ فعالیت سازمان مدیریت بحران موضوعات مدیریت سیل، مدیریت زلزله و خشکسالی در اولویت

همچنتین، در بختش المللتی( در ایتن رابطته در ستطوح مختلتف ملتی و استتانی برگزارگردیتد. های ملی و بتینلمی )مانند کنفرانسع

هتزار نفتر از اعضتای شتورای  2تتاکنون  1398هتزار نفتر و در ستال  7مجموعته  1397های ارائه شده توسط سازمان در سال آموزش

 اند.کسب نموده های لازم راهماهنگی مدیریت بحران آموزش

 
 هااستلزامات اجرای آموزش -2-2-1-1

 آنهتاتترین ریزی و اجرای آمتوزش استتلزاماتی را در نظتر دارد. برختی از مهموظیفه برنامهسازمان مدیریت بحران کشور در انجام

 اند از:عبارت

 بهزیستتی و ... در ستطح ملتی و  ها برای کارکنان سازمان مدیریت بحران و نهادهای مرتبط از قبیل هلتال احمتر،آموزش

 استانی ضروری است،
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 پیشتگیری و بینتیپتیش شده و آنها بتا معاونتتها انتخابدر هر استان یک رابط برای هماهنگی اجرا و ارزشیابی آموزش 

 کشور در ارتباط هستند، بحران مدیریت سازمان

 های آموزشی قرار بودجه در اولویت فعالیت سیل، زلزله و خشکسالی سه موضوع حائز اهمیت هستند که در صورت تأمین

 گیرند،می

 نفر( وجود دارد که به استان 141ها، یک بانک اساتید )حدود های آموزشی استاندر خصوص تعیین آموزشگر برای دوره-

، نفتر کته صتلاحیت تتدریس دارنتد 13ها استفاده کنند )در هتر استتان حتداقل شود تا در صورت لزوم از آنها ابلاغ می

 اند(،شده شناسایی و آموزش داده

 اند کته در شدهبندی ها به سه سطح کارشناسی، مدیران میانی و مدیران ارشد طبقههای آموزشی در استانفراگیران دوره

 گیرد ومرحله نیازسنجی آموزشی این سطوح مورد توجه قرار می

 وزشگران از کارکنان باتجربه در نهادهای آموزشتی و های آموزشی، سعی شده است که آمبرای تضمین مهارتی بودن دوره

ها، جهاد دانشگاهی، سازمان بهزیستی و...  انتخاب شوند تا تجربته کتافی اجرایی مرتبط با مدیریت بحران از قبیل دانشگاه

 در خصوص مدیریت بحران حوزه مربوط را داشته باشند.

 

 های آموزشیريزی برای فعالیتروند برنامه -2-2-1-3

 شده است: شی نیز رویه زیر تعریفهای آموزمنظور اجرای فعالیتبه

نیازهای آموزشی خود را بته  "فرم دال"ها در قالب هرساله ادارات کل مدیریت بحران استان :هابرآورد نیازهای آموزشی در استان

کننده در دوره دوره، تعداد و سطوح فراگیران شترکتنمایند. در این فرم نیازها به تفکیک عناوین سازمان مدیریت بحران کشور اعلام می

 شود؛)کارشناس، مدیر میانی و مدیر ارشد( مشخص می

بینی و پیشگیری ستازمان شده، در معاونت پیشآوریهای نیازسنجی جمعدر این مرحله برگه شده:بررسی نیازهای آموزشی اعلام

 شود وشی به وزارت کشور ارسال میهای آموزمدیریت بحران کشور بررسی و جهت تصویب دوره

شده توسط سازمان مدیریت بحران، در کمیته سرمایه انسانی وزارت در این گام نیازهای آموزشی اعلام های آموزشی:تصویب دوره

 گردد. ها ابلاغ میکشور مطرح و پس از تصویب جهت اجرا به استان

 
 بحران يريتدر سازمان مد یآموزش هایبر دوره یموضوع یمرور -2-2-1-2

بینتی و پیشتگیری تعریتف دوره مصوب در معاونتت پتیش 88تاکنون تعداد براساس اطلاعات دریافتی از سازمان مدیریت بحران، 

اطلاعاتی هردوره . قابل ملاحظه هستند ((1-6جدول )پ) 6پیوست دوره در دسترس بود که در  73شده است. از این مجموعه، اطلاعات 

هایی کته در ستطح ، تعدادی از دورهآنها. برای ارزیابی جامعیت را دارا هستندمربوط شرایط مدرسان، شرایط فراگیران و محتوای مانند: 

هتای هتای دورههای متورد اشتاره مقایسته شتدند. ایتن مقایسته براستاس متاژول، به لحاظ محتوایی با دوره1شوندالمللی برگزار میبین

بترای  ریزی برنامه ( فرآیند4( کاهش ریسک، 3( شناسایی و ارزیابی ریسک،2ث مقدماتی در مدیریت ریسک، مباح( 1المللی شامل: بین

( ستاخت 8و  بحتران( اقدمات بین بخشی در  مدیریت 7( بازتوانی در سوانح، 6( پاس   در شرایط  اضطرار ی، 5سوانح،  برابر در آمادگی

هتای نتای  نشان داد که با توجه بته زیربرنامته( قابل مشاهده است. 1-5مربوط در شکل )، به انجام رسید که نتیجه مجدد بعد از سوانح

کمترین فراوانی را داشته استت. امتا،  8بیشترین و  1ها بالنسبه کلیه موارد را پوشش داده است. همچنین، زیربرنامه فوق، محتوی دوره

ها، قابل توصتیه استت یک دوره پوشش دهد. لذا، برای ایجاد جامعیت دوره هایی بود که کل زیربرنامه را درتفاوت عمده عدم وجود دوره

____________________________________________________________________________ 
  امین دوره آموزشی مدیریت سوانح که توسط مرکز آمادگی برای سوانح آسیا برگزار شد،48مانند  1
(http://www.adpc.net/igo/contents/Training/training-schedule-event.asp?pid=1292.) 
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 که در مواردی نیز بدین شکل آنها برگزار شوند.

 

 

 های سازمان مديريت بحران کشورفراوانی موضوعی در دوره -1-2شکل 

 

 برخی اقدامات شاخص آموزشی -2-2-1-5

شتده ی متنوعی برای کارکنان مختلف حوزه مدیریت بحران در نظر گرفتههای آموزشفعالیت« بینی و پیشگیریمعاونت پیش»در 

 اند از:ها عبارتاست. برخی از این آموزش

مستتقیم و یتا غیرمستتقیم در  طوربهها به همه افراد و نهادهایی که این قبیل آموزش ها:آموزش اعضای شورای هماهنگی استان

کلتان و  صتورتبههتا بته دو صتورت متدیریت بحتران شود. این آمتوزشحوزه مدیریت بحران در سطح استان مسؤولیت دارند، ارائه می

 گردد. خاص )مثل سیل و زلزله( برگزار می صورتبهمدیریت بحران 

مستتقیم و یتا غیرمستتقیم  طوربههمه افراد و نهادهایی که  ها بهاین قبیل آموزش: هاآموزش اعضای شورای هماهنگی شهرستان

شتود. اعضتای شتورای همتاهنگی متدیریت بحتران در ستطح در حوزه مدیریت بحران در سطح شهرستان مسؤولیت دارنتد، ارائته متی

رئتیس شتبکه  شتهرداران؛ یس(؛ی و امور عمرانی فرماندار )جانشین رئتزیربرنامهمعاون  فرماندار )رئیس شورا(؛از:   عبارتندها شهرستان

متدیر امتور آب و  رئتیس اداره راه و شهرستازی؛ ی نفتتی؛هتافرآوردهرئیس شرکت پخش  ؛احمرهلالرئیس جمعیت  بهداشت و درمان؛

ر متدی متدیر بترق؛ مدیر بنیاد مسکن انقلاب استلامی ؛ اداره گاز؛ سیرئ رئیس اداره مخابرات؛ مدیر امور آب و فاضلاب روستایی؛ فاضلاب؛

های نظامی مستقر )فرماندهان انتظامی، سراه پاسداران، بسی ، ارتش و ...( بتا یگان رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت؛ جهاد کشاورزی؛

 توجه به شرایط و موقعیت.

 هتایی بتا مباحتثدوره در راستای نهادینه شدن فرهنگ ایمنی در پرسنل وظیفه و کادر نیروهای مستلح،: آموزش نیروهای مسلح

های پیشگیرانه، آمادگی و مقابله در سوانح و نحوه امدادرستانی صتحیح در دستتور کتار ستازمان شناخت انواع مخاطرات طبیعی و روش

متابین ستتاد کتل نیروهتای مستلح و جمعیتت ای فینامتهتفتاهم 27/16/1397مدیریت بحران قرارگرفته است. در این راستا در تاری  

ستاعت آمتوزش  22های مختلف مدیریت بحران )ساعت در حوزه 31موجب آن سربازان وظیفه به مدت احمر صورت گرفته که  بههلال

صتورت تئتوری، عملتی و هتا( بهساعت آشنایی با انواع مخاطرات و آمادگی در برابتر آن 8های اولیه و خودامدادی و دگرامدادی و کمک
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و با همکتاری ستتاد نیروهتای مستلح ارائته  "هر نظامی یک امدادگر"ا شعار ها باین آموزش نمایند.های لازم را کسب میآزمون، آموزش

 . اندگرفتهرا فراها نفر سرباز این آموزش 1561شود. تاکنون می

 همتاهنگی شتورای یعنوان رؤستابه فرمانداران :"نقش فرماندار در مراحل چهارگانه مدیریت بحران"آموزش فرمانداران با عنوان 

 حتوادث و طبیعتی ستوانح از ناشتی خطترات کتاهش و پیشتگیری کلتی هتایسیاستت اجرای راستای در ها،تانشهرس بحران مدیریت

یرمترقبه موظف هستند که در زمان وقوع بحران، بر وظایف اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحتران )در ستطح شهرستتان( نظتارت غ

صتورت آورند و اطمینان یابند که اقدامات مقتضی در زمان مناستب و بهعملربط، هماهنگی لازم را به های ذینموده و از طریق دستگاه

در راستای ایفای نقش بهینه فرمانداران در زمان وقوع بحران، آموزش فرمانداران در مراحل چهارگانه متدیریت . رسدصحیح به انجام می

بته  "ستلام فرمانتدار"نشتریه از مجموعته نشتریات  هارچ بینی و پیشگیری قرارگرفته است. بدین منظوربحران موردتوجه معاونت پیش

یافته و فرمانداران سراسر کشور پس از مطالعه ایتن مجموعته بایتد بته ستؤالات به این موضوع اختصاص  39و  16، 15، 13های شماره

-96دهنتد. طتی ستال مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران  در قالب یک آزمتون کلتی پاست  شده از سوی وزیر کشور و قائممطرح

 فرماندار در این خصوص آموزش دیدند.  311، تعداد 1395

واحتد در  صتورتبهاصلی آموزش مدیریت بحران به متدیران  باهدفاین پروژه : UNDPپروژه استانداردسازی آموزش با همکاری 

ها ملزم به ارات کل مدیریت بحران استاندوره آموزشی بود که اد 27یف گردید. ماحصل این پروژه، استخراج سه جلد کتاب و تعرکشور 

 هستند.  هاآناجرای 

هتا و متدیران حتوزه متدیریت بحتران مانورهای آموزشی برای سطوح مختلفی اعم از مدارس، محلته برگزاری مانورهای آموزشی:

موزشتی بترای ستنجش میتزان هتای آ، یکی از روش«مانور ساعت صفر»شوند. مانورهای دورمیزی و میدانی با عنوان طراحی و اجرا می

 آمادگی مدیران برای اداره  امور در زمان وقوع بحران است. 

 

 های آموزشی برای هر استانآموزشی راهبردها، اهداف و برنامهتدوين سند  -2-2-1-2

استتناد ایتن های مختلف است. بته های مهم سازمان مدیریت بحران، تدوین سند راهبردی آموزش بحران در استانیکی از برنامه

بینی و ظرف مدت چهار سال اجرا نمایند. های لازم برای اقشار مختلف مردم در زمینه مدیریت بحران را پیشها باید آموزشسند استان

های پیشرو در زمینه تهیه سند آموزشی هستند.  برای نمونته در استتان یتزد، های یزد، مرکزی، آذربایجان شرقی و بوشهر استاناستان

های مذهبی و جرایتد( و یئتهآموزان، آموزش به یما، آموزش به دانشصداوسهای همگانی )آموزش از طریق ها در قالب آموزشآموزش

گیرد. ستادگی، استتمرار و جامعیتت شتعار اصتلی ایتن های اجرایی در قالب سناریوهای آموزشی صورت میآموزش به کارکنان دستگاه

طتور ختاص در شود. به)مدیریت بحران شهر و روستا( ارائه می« مبشر»ها با عنوان است. این دورههای آموزشی استان در برگزاری دوره

ها توسط مجموعته اداره کتل متدیریت بحتران ی دورههای آموزشی ضمن خدمت، استان دارای تقویم آموزشی است و عمدهزمینه دوره

میلیون نفر ساعت در دستور کتار قترار دارد. در بختش  ، سالانه آموزش یکشود. در این قالبریزی و اجرا میدهی، برنامهاستان سازمان

 شده است. بینییشپهزار نفر از جمعیت استان  251های همگانی نیز آموزش سالیانه آموزش

 

 آموزش در سطح استانی -2-2-3

 :استتانی و در دو ستطح، شتاملهای آموزشی سازمان مدیریت بحران کشتور در ستطح طور که اشاره شد، بخشی از فعالیتهمان

-برگتزار متی بحتران متدیریت مرتبط با اجرایی هایهای مختلف و همچنین دستگاهاداره مدیریت بحران استان برایهای آموزشی دوره

 ها هرساله بنا به شرایط و امکانات موجتود متفتاوت استت. بررستی گتزارش عملکتردهای برگزارشده در استانگردد. تعداد و مدت دوره

 96هتا در ستال دهد که این آموزشنشان می 1395و  1396های های مختلف در کشور در سالآموزشی در اداره مدیریت بحران استان

 هتایابهایی که در ستیلهای آموزشی در استان( ساعات دوره2-5شکل )در داشته است.  خوبیرشد در مجموع  95در مقایسه با سال 

   .باشدقابل ملاحظه مید، اخیر درگیری بیشتری را داشتن
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ها، بررسی گزارشات موجود نشتان داد کته ایتن استان بحران مدیریت اجرایی مرتبط با هایدستگاه آموزشی خصوص عملکرددر 

ستال رونتد کاهشتی  های گلستان، خوزستان و لرستان طی این دوطورکلی روند رو به رشدی در کشور داشته، اما در استانها بهآموزش

ها که در سال اخیر بیشتر تحت تاثیر سیلاب بودند، بتا جزئیتات بیشتتری های برخی از استاندر ادامه فعالیت (.3-5داشته است )شکل 

 شود. ارائه می

 

 

 1225 و 1222 هایسال در هااستان بحران مديريت کل اداره آموزشی عملکرد -3-2شکل 
 

 

 1225و  1222های ها در سالمديريت بحران استان ربطیذهای اجرايی دستگاهعملکرد آموزشی  -2-2شکل 
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 وضعیت موجود آموزش در استان خوزستان -2-2-3-1

 بتا استتان بحتران تیریمتد کل ها در اداره، آموزش1398های درگیر سیل استان ترینمهم عنوان یکی ازدر استان خوزستان به

-ی میدهسازمان( 1396-1411 هایآن )برنامه سالی مطابق با سند جامع آموزش مدیریت بحران آموزش ی وفن ،یعلم تهیکم لیتشک

 بتر را های ختودها برنامهسرس کارگروه .1کندیم ابلاغ گانه14 یتخصص هایکارگروه به را برنامه اهداف و هامشیاین کمیته خط گردد.

انتداز، در سند متذکور، مأموریتت و چشتم .شوندیم ییاجرا ربطکنند و در نهادهای ذییم نیتدو شدهابلاغ اهداف و هامشی خط اساس

 آموزشت  هتایبرنامته ستطوحهای آموزشی مدیریت بحران و نتای   مورد انتظار قید شده است. اهداف کلان و جزئی، راهبردهای برنامه

 ریتو فراگ عتام هایآموزشو نیز  هاگروه و اقشار آموزش، هادستگاه و اداری هایآموزش خاص، و ژهیو هایآموزش ت بحران شاملیریمد

 امتکیپ ماننتدهتا حضتوری و ستایر روشصورت حضوری، غیری بهآموزش هایبرنامه اجرای نحوه. (3-5)جدول  باشد( میجامعه سطح)

 باشد.می ...و کتابچه بروشور، عی، توزیآموزش

 
 1222 سال در خوزستان بحران در استان مديريت آموزش -2-2جدول 

 جامعه هدف عنوان دوره

 کارکنان و مدیران راه و شهرسازی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 های مرتبط با مدیریت بحرانکارشناسان و مدیران دستگاه های مختلف مدیریت بحرانآموزش

 مدیریت بحرانهای مرتبط با کارشناسان و مدیران دستگاه های مختلف مدیریت بحرانآموزش

 های مرتبط با مدیریت بحرانکارشناسان و مدیران دستگاه مدیریت بحران با رویکرد ساختمان و مسکن آموزش

 هاکارکنان شهرداری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 هاکارکنان شهرداری آمادگی در مقابل بحران

 های مرتبط با مدیریت بحرانمدیران دستگاهکارشناسان و  های امن و ابنیه در پدافند غیرعاملسازه

 های مرتبط با مدیریت بحرانکارشناسان و مدیران دستگاه عملیات امداد و نجات

 هاکارکنان شهرداری های اولیههای کمکدوره

 هاپرسنل بیمارستان فرماندهی حادثه

 بحرانهای مرتبط با مدیریت مدیران دستگاه مدیریت ریسک و شناخت تهدیدات

 های مرتبط با مدیریت بحرانکارشناسان و مدیران دستگاه های مدیریت بحران در شرایط اضطراریدوره

 کلیه پرسنل دوره مدیریت بحران و پذافندغیرعامل

 عموم کارکنان اسکان اضطراری

 عموم کارکنان دوره عمومی امداد

 عموم کارکنان دوره عمومی نجات

 

 آموزش در استان لرستانوضعیت موجود  -2-2-3-3

ها عمتدتاً رکنان برگزار نموده است. این دورههای آموزشی مختلفی را بر اساس نیاز کاسازمان مدیریت بحران استان لرستان دوره

ر ، علتاوه بت1396گردد. این استان در ستال ربط برگزار میهای اجرایی ذیبا همکاری جهاد دانشگاهی استان و رابطین آموزشی دستگاه

____________________________________________________________________________ 
 نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورئینآ 1
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داران استتان روزه برای آموزش فرمانداران و بختش گردد، یک سمینار دوصورت کارگاه و کلاس برگزار میهای آموزشی که اغلب بهدوره

های آموزش کارکنتان نیز برگزار نموده است. انتقال دوره "های زندگی ویژه مواقع بحرانهای روانی و مهارتمدیریت واکنش"با موضوع 

هتای برگتزاری ضمن کاهش هزینه . این اقدامباشداستان میاین های استان، یکی از اقدامات مثبت سازمان مدیریت بحران به شهرستان

 911در حتدود  1396ای که در سال گونههای مختلف نیز گردیده، بهکنندگان در دورههای آموزشی، منجر به افزایش کمّی شرکتدوره

 شده است.های آموزشی و مخاطبین هر دوره در استان لرستان ارائه( عناوین دوره4-5اند. در جدول )ها را فراگرفتهنفرروز این آموزش
 

 1225 سال در لرستان بحران در استان مديريت آموزش -5-2 جدول

 جامعه هدف عنوان دوره

 اعضای مدیریت بحران بهزیستی مدیریت بحران اختصاصی

 اعضای مدیریت بحران بهزیستی سازیرسانی و آگاهاصول و کلیات اطلاع

 اعضای مدیریت بحران بهزیستی سازی پیشرفتهآگاه

 اعضای مدیریت بحران بهزیستی امداد و نجات

 اعضای مدیریت بحران بهزیستی های زندگی ویژه مواقع بحرانهای روانی و مهارتمدیریت واکنش

 کارکنان پزشکی قانونی مدیریت بحران

 کارکنان پزشکی قانونی سوانح و بلایامدیریت جامع 

 امداد و نجات
های عضو شورای آموزش به کارکنان فرمانداری و کلیه دستگاه

 مدیریت بحران

 

 وضعیت موجود آموزش در استان گلستان -2-2-3-2

قترار دارد. جهتت برگتزاری ای های آموزشی در این زمینه موردتوجه ویژهخیز بودن استان گلستان برگزاری دورهبا توجه به سیل

کتاریردی و -سازمان مدیریت بحران این استان با واحدهای دانشگاهی مختلف شامل دانشگاه گلستان، دانشگاه علمی ،های آموزشیدوره

بانتک  ،هتاگران نیز همانند سایر استتان. در خصوص نحوه تأمین آموزشمنعقد کرده است نامهدانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان تفاهم

مصتوب  هتایهای آموزشتی اغلتب از بتین دورهاطلاعاتی مشخصی وجود دارد که شامل فهرست اساتید مجرب در هر زمینه است. دوره

-دوره 1395های موجود، در سال گردد. بر اساس گزارشانتخاب و برگزار می دوره( 75) برنامه جامع آموزشی در مدیریت بحران کشور

 (.5-5یت بحران در این استان برگزارشده است )جدولهای مختلفی در خصوص مدیر

 
 1222 سال در گلستان بحران در استان مديريت آموزشهای مرتبط با برخی دوره -2-2جدول 

 جامعه هدف عنوان دوره

کارگاه آموزشی تسهیل مدیریت بحران شرکت توزیع 

 برق

مازندران، غرب مازندران، استان تهران و های خراسان شمالی، گلستان، مدیران سطح کشوری و شامل استان

 البرز

 کارکنان و نیروهای عملیاتی حفاظت منابع طبیعی –مدیریت بحران 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی)مرکز 

 ها()پیوست(فوریت
 مجموعه تخصصی زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

 فرمانداری و دهیارانبحران وکارکنان استانداریمجموعه مدیریت  آموزش های مدیریت بحران

 کارکنان مخابرات استان دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت بحران )پیوست(

دورهای آموزشی پیوست مرتبط با امداد و نجات و 

 دوره های تخصصی
 کارکنان جمعیت، داوطلبان و عموم مردم

 کارشناسان و اعضای مدیریت بحران شهرداری گرگان مباحث مدیریت بحران، امداد ونجات و  ایمنی

 مجموعه عوامل مرتبط با پخش فرآورده نفتیدوره های مرتبط با ایمنی و مدیریت بحران پخش 
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 جامعه هدف عنوان دوره

 های نفتیفرآورده

 بحران وقوع زمان در همکار های دستگاه یا بحران مدیریت با کارشناسان مرتبط -سوانح شناخت کلیات و مفاهیم اصول

 ---- مدیریت جامع سوانح و بلایا آموزش

 ---- آموزش تخصصی مدیریت  سیلاب

 --- مدیریت به هم پیوسته منابع آب

دوره آموزشی تخصصی پایه جستجو و نجات در 

 های آبیمحیط
 های تخصصی جستجو و نجاتامدادگران متقاضی عضویت در تیم

دوره آموزشی تخصصی پیشرفته جست و جو و 

 های آبینجات در محیط
 امدادگران

 های جمعیخبرنگاران رسانه هامدیریت بحران و کارکرد رسانه

 های استانیکارگروه تدریس قانون مدیریت بحران

کارگاه آموزشی بازتوانی بانوان و کودکان در 

 مدیریت بحران

کارشناسان بانوان ها، کارشناسان امور بانوان استانداری، کارشناسان و مشاوران بانوان فرمانداری

 های اجرایی مرتبط، بانوان مسئول هیاتهای مذهبی و تسهیلگراندستگاه

های آموخته از کارگاه آموزشی تجارب و درس

 سیل
 اعضای کارگروه سیل و شورای هماهنگی مدیریت بحران

برداری اصولی از رسوبات مهندسی رودخانه و بهره

 شن و ماسه
 نظام مهندسی معدن و شورای هماهنگی مدیریت بحراناعضای کارگروه سیل، اعضای 

 

 وضعیت موجود آموزش در استان فارس -2-2-3-5

 بتاز -پیشگیری، آمادگی، مقابلته و بازستازی -بینیهای آموزش مدیریت بلایای طبیعی در استان فارس در چهار مرحله پیشدوره

بینی بیش از سه مرحله دیگر در این استان مورد توجه قرار دارد. استتان های مربوط به پیشگیری و پیشگیرد. آموزشتوانی صورت می

-را به پیروی ازآنچه سازمان مدیریت بحران کشتور ابلتاغ متی دار های آموزشی مصوب و مجوزها هرساله دورهفارس، مشابه سایر استان

هتایی را انتختاب و در تقتویم هتا دورهزهای استان و سازمانها، کارشناسان اداره کل بر اساس نیانماید. در بین این دورهکند، برگزار می

مدت )چهارستاعته صورت مقطعی و سمینارهای کوتاهها بهکنند. اغلب دورهرسانی میها اطلاعآموزشی استان قرار داده و به سایر سازمان

ها و مانورهتای درصورت تأمین اعتبار نیز کارگاهباشند. های کارگاهی بدلیل بودجه، محدود میشود و آموزشیا صبح تا عصر( برگزار می

   (.6-5شود )جدول )ستادی نیز طی چند روز برگزار می

 
 1222 سال در فارس بحران در استان مديريت آموزش -5-2جدول 

 جامعه هدف عنوان دوره

 فارس استان دارانبخش روستایی مناطق در غیرمترقبه حوادث با مقابله و ایمنی اصول

 بحران مدیریت هماهنگی شورای عضو هایدستگاه غیرمترقبه و طبیعی حوادث با مقابله و آمادگی

 بحران مدیریت مبانی و اصول با شنایی
 دبیران و هاشهرستان بحران مدیریت هماهنگی شورای دبیران و فرماندار معاونین

 گانهچهارده هایکارگروه

 فارس استان شهرداران طبیعی بلایای با مواجهه در شهری مدیریت

 115 اورژانس بحران در ریزیبرنامه
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 جامعه هدف عنوان دوره

 115 اورژانس بحران مدیریت مفاهیم

 بهداشتی معاونت بلایا برابر در خانوار آموزش

 ایمدیران آب منطقه و کارکنان بلایا و سوانح مدیریت

 ایمدیران آب منطقه و کارکنان فا آب و آب صنعت در امن هایسازه

 ایمدیران آب منطقه و کارکنان بحران مدیریت - مدیریت حسابداری

 روانشناسان داوطلب در سازمان بهزیستی بحران در اجتماعی روانی هایحمایت

 بهداشتی معاونت هماهنگی کارکرد با میزی دور مانور برگزاری

 حراست نیروهای (نجات و امداد)اولیه  هایکمک اصول

 کارشناسان شرکت گاز و مدیران بحران مدیریت و غیرعامل پدافند مبانی همایش

 کارکنان کلیه طبیعی بلایای با مقابله آموزشی کارگاه

 بحران مدیریت
 رانندگان فارس، منطقه حراست پرسنل سوخت، عرضه هایجایگاه کارکنان

 نفت شرکت انبارهای عملیات و مهندسی کارکنان کش،نفت

 کارشناس کمک و کارشناس آب بهداشت در خطرات کنترل و ایمنی

 و آب تأسیسات در اضطراری وضعیت به واکنش و ریزیبرنامه

 فاضلاب
 فا کارشناسان آب/  مدیران

 فا مدیران آب آب کیفی کنترل و بهداشت

 احمرهلال گران نجات روانی حمایت

 فارس و یاسوج بوشهر شعب احمر روسای جمعیت هلال و معاونین بحران مدیریت

 

 های موجود در آموزش و فرآيندهای مربوط در مديريت بحرانچالش -2-5
های صورت گرفته، آموزش در این ستازمان بتا نتای  مصاحبه با کارکنان سازمان مدیریت بحران کشور نشان داد که علیرغم تلاش

 گیرند.که در این بخش مورد اشاره قرار می مواجه استی هایچالش

 
 مديريت بحران در کشورمشکلات جايگاه  -2-5-1

بخشی از نقاط ضعف موجود در سازمان مدیریت بحران کشور و متعاقبا آموزش آن، متاثر از نگتاه نهادهتای بالادستتی بته کلیتت 

 مدیریت بحران است که مطابق زیر قابل تفکیک هستند: 

  مشخصی ندارد، جایگاهنقشه و کشور مدیریت بحران در سطح کلان 

 شود،ع وقایع و سوانح طبیعی، اولویت آن تدریجاً به فراموشی سررده میباتوجه به فواصل وقو 

 شتوند و مراحتل قبتل آن متیوارد ایتن متدیریت ربط اساستاً در مرحلته بعتد از وقتوع بحتران های ذیها و دستگاهارگان

 باشد،)پیشگیری( در اولویت نمی

  باشد، منظر مهیا نمیبخشی و تولید محتوی از این ی بینهاآموزشبستر لازم برای 
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  فرایند تبدیل آموش به مهارت و سرس مهارت به توانایی تعریف مشخصی در ساختار سازمانی کشتور در حتوزه متدیریت

 شود،یاد میKSA1بحران ندارد. آنچه که از تحت عنوان 

  و و پیشرفته()مانند مراحل مقدماتی  دارای توالی و ساختار مشخصی نیست کارکنانآموزش مدیریت بحران برای 

  برای اجترای آمتوزش مشخصی  الزام ،لذا .وضع نشده استدر حوزه مدیریت بحران قانون مشخصی برای آموزش کارکنان

 وجود ندارد. های اجراییمدیریت بحران در دستگاه

 حتوزه آمتوزش متدیریت بحتران نتوانستته «سازمان صدا و سیما»های رغم تاکید قانون در جهت استفاده از ظرفیتعلی ،

آن در  این خصوص و بویژه تاکیتد مجتددهای آن استفاده نماید. در تعامل کافی را با این سازمان برقرار نماید و از ظرفیت

 د.قانون جدید، لازمست تا موانع فعلی مرتفع گردن

 

 اعتباری و بودجه منابع انسانی، مشکلات -2-5-3

 باشد که در این خصوص موارد ذیل قابل ذکر هستند:برخی از مشکلات فوق ناشی از اثرات کمبود منابع انسانی و اعتبارات می

 )عدم وجود کفایت در نیروی انسانی در حوزه آموزش )با تاکید بر جذب نیروهای ماهر و متخصص این حوزه ، 

 ریتزی مناستبی بترای آن قابتل ودجه کافی برای آموزش در سازمان مدیریت بحران درنظر گرفته نشده است، لذا برنامتهب

 باشد،انجام نمی

 گردد و ربط توزیع میهای ذیهای مربوط بدون هماهنگی با سازمان مدیریت بحران بین دستگاهمواردی، بودجه در 

 های آموزشی وجود نداشته باشد. مانند تتدوین اجرای برنامهایی مطلوبی برای شود که ضمانت اجرکمبود بودجه باعث می

 استان و عدم اجرایی شدن آنها بدلیل نبود اعتبار مالی. 23برنامه جامع آموزشی مدیریت بحران توسط 

 

 های ساختاری و محتوايی در حوزه مديريت بحرانچالش -2-5-2

 دهد:های مربوط را نیز تحت تاثیر قرار میرد که نهایتا آموزش و تخصصمشکلات ساختاری نیز در این حوضه وجود دا

 در سطح مدیران و کارکنان مستقیم مدیریت بحران
 هتای رشته تحصیلی تخصصی در گزینش کارکنان سازمان مدیریت بحران مورد غفلتت قترار دارد. لتذا، در تنظتیم برنامته

 باشد،مشاهده میآموزشی نواقصی متاثر از این نوع جذب قابل 

 نشده و رابطین آموزشی هر استان یکی از کارکنان مدیریت بحتران استت ها تعریف کارشناس تخصصی آموزش در استان

 کند وکه در کنار وظایف اصلی خود، امور مربوط به این آموزش را نیز پیگیری می

  ،هتای تکمیلتی را تعریتف توان آموزشاساساً نمیبه دلیل جابجایی متعدد شغلی در بین کارکنان سازمان مدیریت بحران

 ماند(.شان در حد مقدماتی باقی میمسئولیتکرد )آموزش افراد در مدت 

 های اجرایی دیگردر سطح مدیران و کارکنان دستگاه
 هتا در زمتان وقتوع ستوانحکنندگان دورهها متناسب با موضوعاتی نیست که در حدود اختیارات کارکنان و شرکتآموزش 

 باشد،  

 متناسب با تخصص و شرح وظایف کارکنان نیست، آموزشیهای دوره 

 جنبه عمومی و نظری دارد، بیشترها آموزش 

 ها تجربه کافی نداشته و بیشتر بر مباحث تئوری تأکید دارند،آموزشگران دوره 

____________________________________________________________________________ 
1 Knowledge, Skill and Ability  
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 متدیریت بحتران و الزامتات  شوند که آشنایی کتافی بتا بدنته ستازماندر مواردی آموزشگران از بین اساتیدی انتخاب می

 عملیاتی ندارد،

 ها زمان و هزینه زیادی برای تردد به مرکز استان صرف میشود و کارکنان شهرستانبرگزار می هااستانها در مراکز دوره-

 کنند،

 وظایف افراد در حین بحران کافی نیست و تعیینها در نقش آموزش 

 کنند.نمیها شرکت مدیران ارشد اجرایی اغلب در آموزش 

 هامشکلات محتوای دوره

 های بعد از بحران سهم کمتری دارد،ها مربوط به مرحله پیشگیری و حین بحران است و آموزشبیشتر آموزش 

 ها در شناساندن مدیریت بحران به مسئولین کمرنگ است،نقش آموزش 

  دارد، زیادیفضای آموزش با واقعیت فاصله 

 های مربوط کاسته شده است،المللی و آموزشاز تعاملات بین 

 صتورت هتا بتهها در هر یتک از ایتن دستتگاههای مختلف برای مدیریت بحران،  آموزشعلیرغم نیاز به هماهنگی دستگاه

 باشد وهای بین سازمانی ضعیف می. لذا، محتوی آموزشی برای همکاریگردندمیمستقل و غیرمنسجم ارائه 

 های احتمالی هر منطقه نیست.بحرانبا شرایط اقلیمی و  متناسبها آموزش 

 

نهاد در زمینه آموزش در های مردمالمللی و سازمانمروری بر تجربیات کشورها، نهادهای بین -2-2

 مديريت بحران
جهت آموزش کارکنتان و عمتوم نیز های مدونی کنند، برنامهپنجه نرم می وبسیاری از کشورها که هرساله با بلایای طبیعی دست

هتای آموزشتی در حتوزه متدیریت سازی مناسب، الگویی مناسب برای برنامهتواند با بومیها میکنند. این برنامهمیراحی و اجرا مردم ط

 هتای ایتنمروری بر برخی از تجربیات این کشورها به انجام رستیده استت. مجموعته یافتته 7طبیعی در کشور باشد. در پیوست  بحران

ارایته  (7-5)ارزشیابی در جدول ( نحو 5محیط آموزشی و ( 4محتوای آموزشی، ( 3فراگیر، ( 2آموزشگر، ( 1مؤلفه: پن  بررسی براساس 

 شده است.
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 آموزشی(های های مؤلفه)ويژگی لی در زمینه مديريت بلايای طبیعیالملتجربیات بین -7-2جدول 

 ارزشیابی محیط آموزشی محتوای آموزشی فراگیر آموزشگر

در زمینه بلایای   متخصص موضوعی -

 طبیعی

توانایی مدیریت دوره آموزشی از  -

 طراحی تا ارزشیابی

-گری و ظرفیتهای تسهیلمهارت -

 سازی

 های روانشناسیدارابون مهارت -

ها، هدایت توانایی پاس  به پرسش -

آموزشی و تسهیل ریزی ها، برنامهبحث

 های عملی.فعالیت

 توانایی انتقال دانش و مهارت  -

 تجربهصاحبالمللی آموزشگران بین -

دارای پن  بعد درک بلایا، درک افراد 

دیده، شناخت نیازهای آموزشی، آسیب

مهارت و دانش نسبت مدیریت ریسک 

 بلایا

 ارزیابی ریسک بلایای طبیعی -

 های عملیتوانایی انجام فعالیت -

 توانایی مدیریت مانورهای آموزشی -

اطلاعات کافی از بلایای طبیعی در  -

 سطح جهان

 المللیهای بینگذراندن دوره -

های توانایی فیزیکی برای فعالیت  -

 شدهسازییهشب

های مدیریت آموزشی و گذراندن دوره -

های تسلط بر تهیه محتوا و برنامه

 آموزشی

 توانایی مدیریت رسانه و اطلاعات -

 های آموزشیدن گواهی صلاحیتدارا بو -

ی )گواهی شناختروانسلامت جسمانی و  

 ییدشده(تأ

ها برای آمادگی جهت ارتقای قابلیت -

 واکنش در برابر بلایا 

های مختلف توجه به قابلیت -

 فراگیران 

تأکید بر فراگیرمحوری و توجه به  -

های فیزیکی، عاطفی و ذهنی توانایی

 فراگیران 

 بین فراگیرانتسهیم وظایف  -

ی، شناختروانسازی ذهنی، ظرفیت-

 دانشی و مهارتی

 کار گروهی -

آمادگی ذهنی فراگیران برای  -

 خراشدلهای مواجهه با اتفاق

-تسلط ذهنی و عملی در تصمیم -

 های حساسگیری

 گیری سریعارتقای قدرت تصمیم -

ی شناختروانشرایط فیزیکی و  -

 عملیهای مناسب برای انجام فعالیت

آموزش مدیران در جهت شناخت 

 و وظایف هر سازمان هانقش

 ظرفیت کنترل استرس  -

تقویت توانایی تفکر انتقادی، حل  -

های مسئله، تفکر خلاق، مهارت

 همکاری و بین فردی

 یادگیری از تجربه -

 سازیظرفیت -

 آمادگی ذهنی و روانی -

ها و تجربیات تسهیم تجربیات دوره -

 فردی

واردها ازی و قرار گرفتن تازهستیم -

 در کنار افراد باتجربه

های پایه برای پاس  به بلایا نظیر نجات و مهارت -

 ی تیم و اقدامات اولیه پزشکی.دهسازمانجستجو، 

 آموزش برای آمادگی قبل، حین و بعد از بلای -

  تأکید بر یادگیری ترکیبی -

 هتأکید بر مهارتهای کار گروهی، رهبری و مذاکر

 تمرینات عملی -

 هادر دوره شدهگنجاندهمطالعات موردی  -

گیری از سه تکنیک انگیزش، تقویت و بهره -

 تکرار.

 های آموزشیاستفاده از فیلم -

محتوای مجزا و پیوسته برای شش مرحله  -

پیشگیری، تسکین، آمادگی، پاس ، بهبود و 

 نوسازی

 تجربه، مشاهده و بازخورد -

 فناوریهای آموزشیتلفیق رسانه و  -

 یشناختروانهای آموزش -

 شده هنگام وقوع بلایایهتعبنحوه کار با تجهیزات  -

محتوای آموزشی منطبق با بلایای رای  در  -

 بینی در آیندهمنطقه و بلایای قابل پیش

المللی، ملی، طراحی محتوا در چهار سطح بین -

 ای و محلیمنطقه

مختلف با یکدیگر ارتباط دادن بلایای طبیعی  -

 )اثرات و پیامدها(

های نظری آنلاین )در سطح ملی(  و عملی دوره -

 ای()در سطح منطقه

 های نوینکارگیری فناوریبه -

ای برای مدیریت، هماهنگی و های حرفهمهارت -

 های اجراییطراحی اقدامات و سیاست

 های مشارکتیرهیافت -

ت از ارتباطات بین طبیعت و فرهنگ )حفاظ -

 میراث کهن(

 محورواقعهو  محورمنطقهمحتوای آموزشی  -

 محتوای آموزشی زنجیروار نه مقطع -

های فراهم بودن شرایط برای تمرین -

 واقعی و عملی

سازی محیط پزشکی و درمان شبیه -  

 اولیه

 سازی بلایای طبیعیشبیه -

 مهارت محورهای آموزشی کارگاه -

-ورهای حادثهای از کشبازدیدهای دوره -

 خیز

 تطبیق محیط با محتوای آموزشی -

آموزشی  -های نمایشیساخت شهرک -

 برای اجرای مانورها

شده مطابق با بلایای سازییهشبمحیط  -

 طبیعی

-محیط آموزشی تجهیز شده با تکنولوژی -

 روز هشدار و نجاتهای به

 فعالیت در محیط واقعی -

 محیط آموزشی منطبق بر کار گروهی -

 دیدهحضور در مناطق آسیب -

های تجهیز محیط آموزشی با فناوری -

 مدیریت بلایای طبیعی

پذیر و گردهمایی در مناطق آسیب -

 دیده از بلایاآسیب

های آموزشی و دریافت گذراندن موفق همه دوره -

 گواهی تکمیل دوره

شده فراگیران طی تمرکز بر دانش و مهارت کسب -

)ارزشیابی آغازین، تکوینی و  ایدوره هایارزشیابی

 پایانی

 های عملیموفقیت در دوره -

هایی از بلایای طبیعی در نمونه ارائهآزمون کتبی ) -

های عنوان مطالعات موردی و پرسشسطح جهان به

 (.هاآنکاربردی در مورد مواجه با 

 ارزیابی توان فیزیکی، ذهنی و عاطفی فراگیران -

 انجام ارزشیابی پیگیری -

 ی آزمون نظری و عملیزمانهم -

 المللیگواهی ملی و بین ارائه -

های نظری، عملی و گذراندن موفق دوره -

 المللیی و دریافت گواهی ملی و بینشناختروان

مهارتی، نظری،  -گانه )جسمانیدریافت گواهی پن  -

 شناسی(ی، پزشکی و انسانشناختروان

و توسعه  شده یستدرارتباط تجربیات با موضوعات  -

 ایآن در سطح محلی و منطقه

 -های آموزشی )عملیدرصد دوره 91موفقیت در  -

 نظری(

مراتبی و ی )مقطعی، سلسلهاچندمرحلهارزشیابی  -

 تکوینی(
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 راهبردهای لازم در ارتقاء آموزش مديريت بحران -2-5
در آموزش مدیریت بحران در سطح ملی و استانی ارائه گردید. هرچند  های جاریهای قبل شرحی از توفیقات و چالشدر قسمت

 و غیرمستتقیم ارتقتاءباشد، ولی توفیقات در کلیت آمتوزش متدیریت بحتران، مستتقیم می« مدیریت سانحه سیلاب»هدف این گزارش 

های مصاحبه شوندگان، ا که براساس توصیهکارهدنبال خواهد داشت. براین اساس، در ادامه به برخی راهآموزش مدیریت سیلاب را نیز به

هایی بترای گردد. همچنین، در انتها ارائه سرفصلاند، اشاره میکنندگان این گزارش تبیین شدهالمللی و نظرات تهیهتجربیات ملی و بین

 شوند.اند، ذکر میه بودهالمللی هم مورد توجپیش در دستور کار آموزش قرارگیرند و در تجربیات بینازدروسی که لازم است بیش

  

 بحراندر شرايط  مديريتبه جای « مديريت ريسک»سازی رويکرد جاری -2-5-1

 باشتدمتی« 1متدیریت ریستک»همانگونه که در فصل اول گزارش اشاره شد، در ادبیات مدیریت سوانح طبیعی آنچه اصتالت دارد 

گردد که این مدیریت رویکردی است که براساس آنها بتوان آثتار یادآوری می. آید()فعلا در ادبیات کشور تحت عنوان مدیریت بحران می

استت کته در آن بتا ارتقتاء  منتدنظتاممتدیریت فراینتدی ایتن بدین ترتیب . طور فعالانه قبل از وقوع آن کاهش دادهسوء این پدیده را ب

در برختورد بتا ستوانح طبیعتی های از قبل تدوین شده را مهو برناها سازی سیاستهای انسانی، سازمانی و عملیاتی؛ امکان پیادهظرفیت

بطور منفعلانته پتس از وقتوع این رویکرد در مقابل مدیریت جاری است که در آن  (.Wilhite et al., 2001)نماید میسر و تسهیل می

شتود. اطلاق می« 2مدیریت بحران»ن آنچه که از آن در ادبیات مربوط تحت عنوا کنند،مدیریت شوند تا آن را امکانات بسی  می ،سانحه

-هستیل بت طور عام وهها و نظرات خبرگان وجود داشت؛ رویکرد فعلی کشور در برخورد با سوانح طبیعی ببنا به اجماعی که در مصاحبه

با توجته بته اسفانه تشود و م... به سمت آن جلب میلجستیکی،  ای است که پس از وقوع آن توجهات سیاسی، مالی،گونههطور خاص، ب

تترین ضترورت در ارتقتاء بدین ترتیب  مهتم. )مدیریت بحران( شودمی خارجها لویتوپس از مدتی نیز از افواصل رخداد سوانح طبیعی، 

باشد. بدیهی استت کته آمتوزش نیتز بخشتی از فراینتد توان کشور در برخورد با سوانح تغییر شیوه جاری مدیریت بحران به ریسک می

 .باشداین تغییر میزیرساختی برای 

 
 کشور بحرانتنظیم نظام جامع آموزش مديريت  -2-5-3

رستد. به انجتام متی بحرانهای متنوعی در خصوص آموزش مدیریت های اجرایی فعالیتدر سازمان مدیریت بحران و دستگاه هم

باتوجه به ماهیت این متدیریت کته بشتدت چنتد دهد که آنها از انسجام لازم برخوردار نیستند. بخصوص ها نشان میبررسی این فعالیت

های اجرایی مختلف( است، فعالیت آموزشتی در ایتن عرصته المللی( و بین بخشی )درگیری دستگاهسطحی )محلی، استانی، ملی، و بین

هتای اینکته دستتگاهرغتم در وزارت نیرو، علی« نامه سیلابنظام»باشد. به عنوان نمونه، در آموزش های صرف تخصصی میفراتر از دوره

هتایی کته مشتترک برگتذار شتده باشتد، ملاحظته ای از چنتین دورهاجرایی غیر از این وزارتخانه جایگاه بسیار مشخصی را دارند، سابقه

( 1هتای ایتن حتوزه را در قالتب:تواند بخشتی از چتالشمی« های آموزش مدیریت بحراننظام جامع دوره»نگردید. بدین ترتیب، تدوین 

)مراحتل تعریتف شتده در آمتوزش  هتاارزیابی و سنجش اثربخشی دورهو اجرای برنامه  ،ریزیطراحی و برنامه ،نیازسنجییکرارچگی در 

زیتابی ( ار3های مشتترک، با برگزاری و حضور در دوره بحرانهای اجرایی در مدیریت افزایی دستگاه( بسترسازی برای هم2(، 3کارکنان

المللی؛ های بین(  نیازسنجی برای استفاده موثر از ظرفیت4ها( و عملیاتی کشور و های علمی )ازجمله دانشگاهنواقص موجود در ظرفیت

باشد. ایتن ختود نیتز های چنین نظامی؛ ارزشیابی سازمانی به جای رویکردهای مرسوم ارزشیابی فردی میپاسخگو باشد. از دیگر ویژگی

____________________________________________________________________________ 
1 Risk management  
2 Crisis Managment  

3 https://www.chargoon.com/ 
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آیتد، عملتا آنچه که در ادامه نیتز متی است که در فصل بعدی با جزئیات بیشتری بررسی خواهد شد.« یادگیری سازمانی»ی بستری برا

 تواند باشد. می« بحراننظام جامع آموزش مدیریت »بخشی از 

 

 های آموزشی و نظام تخصیص آنتامین بودجه -2-5-2

کارهتا بترای راه از تواند بخشیخود می از جمله بخش آموزش آن؛ «بحرانسازمان مدیریت »های مربوط به نظام تخصیص بودجه

بترای تتدوین و اجترای ضتمانت اجرایتی باشد. تخصیص و توزیع مناسب بودجته؛ « بحراننظام جامع آموزش مدیریت »عملیاتی شدن 

در این راستا آن را به همراه خواهد داشت. ارتقاء عملکرد نهایتا کیفیت آموزشی و  ، بهترشدنآموزشی مدتکوتاه مدت و بلندهای برنامه

 .ت داردضرورکاملا بودجه  و سازمان برنامهنیز همراهی 

 

 های اجرايیدر دستگاه بحرانارتقاء جايگاه آموزش مديريت  -2-5-5

ی از یتک گردنتد. کارکنتان بخشت«آمتوزش ستازمانی»بایست نهایتا منجر به های فردی میهمانگونه که در بالا اشاره شد، آموزش

دار هستتند. بتراین استاس متوارد ها هستند که در هنگام وقوع مختاطرات متدیریت آن را عهتدهسازمان هستند و نهایتا نیز این سازمان

 شوند.  پیشنهاد می بحرانآموزشی ذیل جهت ارتقاء ظرفیت مدیریت 

 

 ريزی آموزشی متناسب با شرح شغل کارکنانبرنامه -2-5-5-1

( نیروهتایی کته اصتل 1های اجرایی به دو بخش قابل تفکیک هستتند: اصولا نیروی انسانی موجود در دستگاه بحراندر مدیریت 

( نیروهتایی کته 2پست سازمانی آنها مستقیما به مدیریت این سوانح ارتباط دارد )مانند نیروهای مستقر در سازمان مدیریت بحتران( و 

 برداری از ستدها(. بتراین استاس، لتازممربوط است )مانند کارکنان مربوط به مدیریت بهره بحرانبخشی از شرح شغلی آنها به مدیریت 

آور بتا های لتازم طتی فراینتدهایی التزامطور شفاف مشخص گردد و هم آموزشهب بحرانست هم شرح شغل کارکنان از منظر مدیریت ا

 موارد زیر مد نظر باشد:  شی بایدهای آموزن و تعریف شوند. در تدوین برنامهیضمانت اجرایی لازم تبی

-حرفته-فنی لازم و شخصیت روحی-نیازهای تخصصیبه عنوان پستی سازمانی با پیش بحراننگاه به مشاغل مربوط با مدیریت  (أ

 ای خاص،

 که برنامه آموزشی آنها نیز مستتلزم تخصتص ختاص ختود وی در مدیریت بحرانو اختیارات آموزش افراد متناسب با جایگاه  (ب

 باشد،می

ای را رقم بزنتد. نمونته بحرانبایست آموزش سازمان را برای انجام وظیفه خود در مدیریت ( آموزش افراد یک سازمان نهایتا میج

 شود.در وزارت نیرو مشاهده شد که شرح آن در فصل بعد ارائه می« نامه سیلابآموزش نظام»از این رویکرد در 

تبیین شود  بحرانها در مدیریت مانی، حدود اختیارات هر سازمان و کارکنان آنها و دیگر سازمان( در آموزش فردی و نهایتاً سازد

      ها متناسب با آنها نیز طراحی شوند،و آموزش

اختصاص یابد. مانورهای  بحرانهای اجرایی مختلف( در مدیریت ها باید به نحوه تعاملات بین بخشی )دستگاه( بخشی از آموزشه

 ،تواند مفید واقع شوداین خصوص میآموزشی در 

طوریکه کارکنان متناسب با افزایش تجربه کاری عمق دانشتی ختود بندی شده، بههای درجه( فراهم آوردن بستر لازم برای دورهو

 را نیز ارتقاء بخشند،

 ها،خصوص فرصت برای بازدید از اقدامات عملیاتی و زیرساختریزی خاص برای مدیران درگیر در سوانح طبیعی و ب( برنامهز

 المللی،های بین( استفاده از ظرفیتح

 و  ها به مهارت و توانایی( تدوین ساختار لازم برای تبدیل آموزشط

م فترد و هتایی کته هتنامتهگتواهی تتدوین ،. در این خصوصرا نیز شامل گرددسازمانی ، فردیعلاوه بر  ی آموزشها( ارزشیابیی
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 . ضرورت دارد، شته باشندنیاز به تجدید داآنها باشند و همه ساله نیز  ( ملزم به دریافتISOها )مانند سازمان

  

 بحرانهای آموخته از مديريت ثبت و مستندسازی تجربیات و درس -2-5-5-3

باشد. یکی های بعدی بسیار ضروری میقبلی و استفاده از آنها برای آموزش هایبحرانبرای مستندسازی تجربیات مدیریت  برنامه

رودخانته دز در  1395از مواردی که در مدیریت سیل سال جاری در سازمان آب و برق خوزستان موثر بود، تجربه مدیریت سیل ستال 

-ختلف رسوب دانشی آن تحت تاثیر گذر زمان قترار متیای نسبتا کوتاه از آن بود. چنانچه فاصله این دوسیل بیشتر بود، بدلایل مفاصله

های این سوانح تعریف شود و خود جتزء سرفصتل آموختهگرفت. از این بابت لازم است تا فرایندی جدی برای مستندسازی و ثبت درس

 دروس آموزشی قرار گیرند. 

 
 ريزی در فرايند جابجايی کارکنان و مديرانبرنامه -2-5-5-2

متاثر از مباحث سیاستی از اهمیتت  نیز های اجرایی است که در کشور مادستگاهمعمول و مدیران بخشی از روال  جابجایی نیروها

 در این خصوص موارد زیر لازم به توجه هستند:فراوانی برخوردار است. 

در  ح بحترانمتدیریت ستوانهای درگیتر در کارکنان، مدیران و سازمان برای ثبت دانش و تجربیات اندوختهو الزام ریزی برنامه( أ

 فرایندی مستمر،

 های آموزشی به افراد جایگزین؛ریزی برای انتقال این تجربیات و دانش در قالب برنامه( برنامهب

های آموزشی خاص در بدوخدمت برای کارکنان و مدیرانی کته مستتقیم و غیرمستتقیم درگیتر فراینتد متدیریت ( تعریف دورهج

هایی از آن نست ، اختذ متدرک نامهدرصورت تعریف و تصویب گواهی ( آمد،1-4-6-5بند )ی( بخش )برای هستند. مطابق آنچه  بحران

 تواند بخشی از این فرایند باشد ومربوط می

گذشت و در فراینتد انتقتال ( قابل ذکر است مدیرانی در سیلاب اخیر مسئولیت داشتند که کمتر از یک ماه از مسئولیت آنها مید

 هیچگونه ساختاری برای انتقال تجربیات قبلی به آنها وجود نداشت.مسئولیت نیز 

 
 هادر سازمان مديريتتخصصی شدن جايگاه مديريت  -2-5-5-5

بایست آموزش سازمانی را هم پوشش دهتد. ایتن مهتم این فرایندها می دهد.فرایند فعلی آموزش عمدتا کارکنان را هدف قرار می

هتا در ایتن ستازمان ها در فصل آینده اشاره خواهد شتد.باشند. به این نوع سازمان« ها یادگیرندهازمانس»یابد که نیز هنگامی تحقق می

ها در دانش فتردی مرتفتع ویژگی چنین رویکرد آن است که طی آن هم کاستی وجود دارد.تسری آموزش از فرد به سازمان بستر برای 

های گردد. به عنوان مثال آن هنگام که اهمیت سامانهمطلع می بحرانهای خود در فرایندهای مدیریت گردد و هم سازمان از کاستیمی

گیترد و شوند، متعاقبا وجود و یا نبود آن در سازمان مربتوط نیتز متورد توجته قترار متیبینی و کارکرد آن به فرد آموزش داده میپیش

توانند جریانی را در یک ها بسیار تعیین کننده هستند و خود میبریت در این سازمانالبته ره رسد.بسترسازی برای رفع آن به انجام می

بینی و دیسترچ در سازمان از بالابه پائین ایجاد کنند و متعاقبا فرایند آموزش کارکنان متناسب با آن شکل بگبرد. نمونه آن سامانه پیش

هتای فنتی تهیته و بالادستی در سازمان مصوب شد و سرس زیرستاختباشد که در نتیجه یک سیاست سازمان آب و برق خوزستان می

 برداری از آنها عملیاتی شد. های لازم برای بهرهآموزش

 
 تلفیق توأمان مباحث نظری و عملی -2-5-2

-بهتره تأکیددارند.ها تجربه کافی نداشته و بیشتر بر مباحث تئوری ها حاکی از آن بود که آموزشگران دورهدر این زمینه مصاحبه

تواند در حل این چالش شده میسازیهای شبیهالمللی( و تمرکز بیشتر بر اقدامات عملی و بازیگیری از آموزشگران باتجربه )ملی و بین
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شتده سازیهتای شبیهبرای نزدیک کردن فضای آموزش به واقعیت لتازم استت مانورهتای آموزشتی و بتازیهمچنین،  مؤثر واقع گردد.

هتای آموختته از حتوادث قبلتی ت شهرک نمایشی ت آموزشی برای اجرای مانورها( بیشتر موردتوجه قرار گیترد و همچنتین درس)ساخ

 های آموزشی به کار گرفته شود.مستند شده و در دوره

 
 انتخاب آموزشگران مجرب -2-5-5

در انتختاب آموزشتگران لتازم  بدنه وزارت کشور ندارد.شوند و آشنایی کافی با آموزشگران اغلب از بین اساتید دانشگاه انتخاب می

هتای آموزشتی است که استلزاماتی به کار گرفته شود تا آموزشگرانی باتجربه کافی و آشنا با بدنته وزارت کشتور بترای تتدریس در دوره

هتای آموزشتی باهتدف اری کارگتاهانتخاب شوند. در صورت لزوم انتخاب آموزشگرانی که آشنایی کافی با بدنه وزارت کشور ندارند، برگز

 توجیه و آشنایی این افراد با ساختار و تشکیلات سازمانی وزارت کشور و مدیریت بحران ضروری است.

  

  شهرستانها در های بیشتر برای برگزاری دورهايجاد فرصت -2-5-7

کننتد. یادی برای تردد به مرکز استان صترف متیها زمان و هزینه زشود و کارکنان شهرستانها برگزار میها در مراکز استاندوره

های واقعی )البته با در نظر گرفتن کیفیت برگزاری( )تجربته استتان لرستتان( ها به عرصهها و نزدیک کردن دورهکردن دوره شهرستانی

 ها خواهد شد.ها را به دنبال دارد و هم منجر به حضور حداکثری کارکنان در این دورههم کاهش هزینه

 
 های بعد از بحرانتوجه به آموزش -2-5-1

اقتدامات مقتضتی  های بعد از بحران سهم کمتری دارد.ها مربوط به مرحله پیشگیری و حین بحران است و آموزشبیشتر آموزش

عتد از بحتران هتای بها موردتوجه قرار گیرد. لذا آمتوزشپس از وقوع بحران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که لازم است در آموزش

های زندگی ویژه مواقع بحران )تجربه استان لرستان( باید موردتوجه کتافی قترار های روانی و مهارتمثل برگزاری دوره مدیریت واکنش

 گیرد.

 

 های توجیهی برای مديران و مسئولینآموزش -2-5-2

های تتوجیهی بترای متدیران و لازم است دورهدر این زمینه  ها در تعیین وظایف افراد در حین بحران کمرنگ است.نقش آموزش

 فی داشتته وها و نهادهای مختلف در زمان بحتران آشتنایی کتابالای کشور برگزار شود تا این افراد با شرح وظایف دستگاهمسؤولین رده

 بدین ترتیب از اخذ تصمیمات احساسی در زمان وقوع بحران پرهیز نمایند.

 

 ایای جزيرههپرهیز از ارائه آموزش -2-5-11

صتورت مستتقل و هتا بتهها در هر یک از این دستتگاههای مختلف برای مدیریت بحران، آموزشعلیرغم نیاز به هماهنگی دستگاه

ریتزی آموزشتی و پژوهشتی متدیریت بحتران برای مرتفع نمودن این چالش باید اختیارات مکفی به دفتر برنامه گردد.ای ارائه میجزیره

 های آموزشی مرتبط با بحران ارائه شود.ریزی و هدایت دورهنامهکشور در زمینه بر

 

 ها با شرايط اقلیمیهمسانی آموزش -2-5-11

ها با شترایط اقلیمتی و سازی آموزشمنظور متناسبهای احتمالی هر منطقه نیست. بهها متناسب با شرایط اقلیمی بحرانآموزش

هتا و کارگاه بر این به ها اجتناب گردد. علاوهریزی و برگزاری دورهاز نگاه یکسان در برنامهشده و های هر منطقه باید آمایش انجامبحران



      97.    آموزش مدیریت بحران در سازمان. -پنجمفصل   هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

محتور نیتز در  هتای گروهتی تجربتههای دارای اقلیم یکسان باهدف تسهیم تجربه و انجام فعالیتهای آموزشی مشترک بین استاندوره

 مؤثر است.سازی آموزش با شرایط اقلیمی مناطق مختلف راستای متناسب

 

 هادر آموزش الزام مديران به شرکت -2-5-13

ها لازم استت الزامتاتی تعریتف کنند. برای شرکت مدیران و مسؤولین آموزشها شرکت نمیمدیران ارشد اجرایی اغلب در آموزش

باشند. همچنین نقش این قبیتل مثال همه مدیران ارشد و مسؤولین ملزم به شرکت در حداقل یک دوره آموزشی در سال عنوانشود به

 تر گردد.ها در شناساندن درک خطرات به مسئولان مدیریت بحران نیز پررنگآموزش

 

 المللیمندی از تجارب بیناهمیت بازديدهای آموزشی و بهره -2-5-12

المللتی بیشتتر بتین برای پاس  به این چتالش لتازم استت کته تعاملتات های اخیر:المللی در سالکاهش بازدیدهای آموزشی بین

المللی برای آموزش مدیریت بحران دعوت به عمل آید و همچنین موردتوجه قرار گیرد بدین صورت که از متخصصین و آموزشگران بین

 تجربه در زمینه مدیریت بحران نیز در دستور کار قرار گیرد.اعزام مداوم کارشناسان و مدیران به کشورهای صاحب
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 فصل ششم

 آموزش در وزارت نیرو و حوزه مدیریت سیل در آن -2
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      111.    .ششم: آموزش در وزارت نیرو و حوزۀ مدیریت سیل در آنفصل   هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 

 مقدمه  -5-1
اندرکاران متدیریت ستیلاب نقتش مهمتی در متدیریت موفتق ایتن من خدمت مدیران، کارشناسان و دستهای قبلی و ضآموزش

» . اما برای پرداختن به آن لازم استت تتا کلیتت باشدمی« آموزش مدیریت سیلاب» مخاطره طبیعی دارد. هدف اصلی این فصل بررسی

در ی، آموزشت هتایتیتفعال کم وکیتف یکه با بررسدر وزارت نیرو مورد بررسی قرارگیرد. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد « آموزش

گردد که در وزارت آموزش سیل مورد بررسی قرار داد. متذکر می ها را بطور مستقیم و غیر مستقیم برتفعالیاین  یاثربخشبتوان  تینها

های رسمی )منجر به صدور مدرک دانشگاهی( وجود داردکته های ضمن خدمت و تا همین اواخر، آموزشنیرو، طیف متنوعی از آموزش

ن منظور مساله آموزش هم در حوزه ستادی )واحدهای مستقر در ساختمان اصتلی همیبه هردوی آنها پرداخته شود. به تلاش شده است

با توجه به ستوالات اصتلی ، ( مورد توجه قرار گیرند. همچنین)استانی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران( و هم در حوزه صف

 اند:بررسی و ارزیابی شده ذیل تعریف، ، محورهای1شدمورد آنها متوجه این فصل می این کارگروه که دو

 ی ضمن خدمت در حوزه مدیریت سیلهای آموزشفهرست و نوع برنامه 

  های مدیریتی و تخصصیهای تخصصی ضمن خدمت برای پستآموزش تفکیکنحوه 

 های تمرینی و مانورهای آموزشی کشور در زمینه مدیریت بحرانآموزش 

 های آموزشیبرنامه های برگزارکننده و ارائه دهنده در ارائهسازمان 

 ها، کارکرد و بازخورد شرکت کنندگاننحوه ارزیابی موفقیت دوره 

 /های آموزشی و نحوه گزینش آنهاکننده در برنامههای شرکتسازمان افراد 

 کنندگانها، کارکرد آنها و بازخورد شرکتنحوه ارزیابی موفقیت دوره 

  ایهای آب منطقههای ستادی و شرکتدر سطح حوزه« سیلابنامه مدیریت نظام»اقدامات انجام شده در آموزش 

 های آموزشیکارکرد و کارآیی دوره -

 های آموزشیالمللی در طراحی و اجرای دورهها و بینهای دانشگاهمیزان استفاده از ظرفیت 

 های آموزشی بخش اجرایی در مدیریت سیلابشناسایی خلاء 

 

 ها و اطلاعات لازمآوری دادهشناسی و نحوه جمعروش -5-3
های آوری اطلاعات مورد نیاز از گزارشات مختلف موجود، مصاحبهجهت بررسی وضعیت فعلی آموزش در وزرات نیرو، ضمن جمع

متعددی با مسئولان و مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف ستاد و صف این وزارتخانه صورت گرفتند. همچنین بازدیتدهای میتدانی 

 شوند.تشریح میانجام گردید که در ادامه برای تکمیل اطلاعات 
 هامصاحبه 

؛ آمتوزش هتایتفعالیت و هتابرنامته هتایچتالش زیتو ن یابیمحتوا و ارزش ر،یآموزشگر، فراگشامل: ارکان آموزش با هدف بررسی 

، 1-5)جتدول  دیتگرد ها تنظتیما دستورالعملی برای انجام مصاحبهابتد منظور نیا ی. براهای مورد نیاز این بخش تنظیم شدندمصاحبه

نیز با افرادی کته مستتقیماً ها تهیه گردید. کلیه مصاحبه ،یآموزش هایبرنامه یطراح رد  یارکان را یبرمبنا دستورالعمل نی. ا(5فصل 

 شوند. ه میارائ (1-6) ا در جدوله. جزئیات مصاحبهالف وب( 1-6شکل به عنوان نمونه، ) انجام گردیدند ،انددرگیر موضوع آموزش بوده

____________________________________________________________________________ 
 سکیر تیریمد  یو سازمان یآموزش به مهارت فرد لیمرسوم در تبد یکردهایروو  چگونه است؟ رویدر مجموعه وزارت ن لابیس سکیر تیریآموزش در مد 1

 چگونه است؟ رویدر وزارت ن لابیس
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 )ب(                                  )الف(                                                                                

 ی الف( لرستان ب( گلستاناجلسه در آب منطقه -1-5شکل 

 

 مصاحبه شونده ندفاتر و مسئولی -1-5جدول 

 

های انجام شده توسط سایر همکاران کارگروه یتا ستازمان آب و های مورد اشاره، از مصاحبهبر مصاحبهلازم به ذکر است که علاوه 

( نیز در تدوین این فصل 5و  4های مورد اشاره در فصل های علمی و کاربردی وزارت نیرو )مانند مصاحبهبرق خوزستان و مرکز آموزش

 بهره گرفته شده است.

های مختلتف وزارت نیترو، ها تلاش شد تا ارتباط بین شرح وظائف دفاتر و بخشه، در این مصاحبهگفتبر اساس دستورالعمل پیش

ها با جزئیات تبیین گردند. بدین ترتیب که اگر درباره آموزش در حتوزه متدیریت و اقدامات انجام شده و نیز مطالب اظهاری در مصاحبه

م شاخصی در راستای آن صورت نگرفته است، مشخص شده تا متعاقباً  بتتوان آن ای بدرستی انجام نشده و یا اقداکنترل سیلاب، وظیفه

 .شناسی کردرا آسیب

 محل مصاحبه تاريخ مسئولیت و بخش مصاحبه شونده رديف

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 25/3/98 شرکت مدیریت منابع آب ایران -مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 1

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 26/3/98 شرکت مدیریت منابع آب ایران -مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل  2

3 
شرکت مدیریت منابع آب  -ها  و سواحل روسای گروه دفتر مهندسی رودخانه

 ایران
 شرکت مدیریت منابع آب ایران 26/3/98

4 
شرکت مدیریت منابع آب  -دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعاملروسای گروه 

 ایران
 شرکت مدیریت منابع آب ایران 25/3/98

5 
شرکت مدیریت منابع آب  -کارشناسان دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 ایران
 شرکت مدیریت منابع آب ایران 25/3/98

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 26/3/98 مدیریت منابع آب ایرانشرکت  -کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه و سواحل 6

 وزارت نیرو 29/4/98 وزارت نیرو -ریزی کلان آب و آبفاروسای گروه دفتر برنامه 7

 وزارت نیرو 29/4/98 وزارت نیرو –های مرزی و آبهای مشترک روسای گروه دفتر رودخانه 8

 وزارت نیرو 29/4/98 وزارت نیرو –های مرزی و آبهای مشترک  کارشناسان دفتر رودخانه 9

11 
نشست مشترک مدیران کل و روسای گروههای دفاتر مدیریت بحران و پدافند 

 ها  و سواحلبرداری از تأسیسات آبی،  مهندسی رودخانهغیرعامل، بهره
 دانشگاه تربیت مدرس 24/4/98

 ای لرستانآب منطقه 17/5/98 ای لرستانپشتیبانی آب منطقه ریزی، حفاظت و مالی ومعاونین برنامه 11

 ای گلستانآب منطقه 31/5/98 ای گلستانریزی، حفاظت و مالی و پشتیبانی آب منطقهمدیرعامل، معاونین برنامه 12

 استانداری گلستان 31/5/98 معاون مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان 13
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 اسناد و مدارک 
ها دریافت شتده انتد. ایتن استناد متناستب بتا ها، عمدتاً شامل مواردی است که در مصاحبهاسناد و مدارک مربوط به این بررسی

 اند. آمده ((3-8پ) ( تا1-8جدول )پ) 8پیوستو در  ها تلقیپاس سؤالات مطروحه بوده که به عنوان بخشی از 

 بازدیدها 
علاوه بر موارد فوق، بازدیدهایی از برخی از سدهای درگیر سیل سال جتاری، ماننتد: ستد کرخته و دز نیتز بته انجتام رستید و بتا 

 ل بحث و گفتگو شد.  نامه سینیروهای مدیریتی و عملیاتی در خصوص مشکلات سال جاری و نقش آموزش و نظام
 

 آموزش در وزارت نیرو -5-2
های مختلتف حتوزه ستتادی و کند. بدین ترتیب که هرساله با استعلام از بخشآموزش در وزارت نیرو از فرایند و برنامه خاصی تبعیت می

های آموزشی خاصی متی باشتند و شود. مشاغل مختلف در طی خدمت ملزم به گذراندن دورهصف، و حسب نیاز، یک تقویم آموزشی تدوین می

-های تشتویقی بترای شترکت در دورههای آموزشی از پیش تعریف شده هستند. یکی از اهرممتصدیان مشاغل مربوط مکلف به شرکت در دوره

 )هر چند غیرقابل توجه( مؤثر است.  کارمندانافزایش حقوق  زیو ن ءاست که در ارتقا آنهای آموزشی، کسب امتیاز 

. مدرستین شتوندبرگزار میهای تابعه و هم در مراکز آموزشی )وابسته به وزارت نیرو و یا خارج از آن( های هم در شرکتاین دوره

های مهندستین مشتاور و یتا ها و مراکز آموزشی و نیز کارشناسان خبره و ارشد وزارت نیرو و یا شرکتشامل اساتید دانشگاه نیز هادوره

هتای هتای گستترده در تمتامی زمینتهتوان گفت که علاوه بر ارزیتابیها بطور اجمالی میتباط با ارزیابی دورهباشند. در ارپیمانکاران می

های از پیش تدوین شده، نسبت به ارزیابی مدرسین، محتتوای آموزشتی، وستائل آموزشتی و آموزشی، در انتهای هر دوره، از طریق فرم

گیرنتد. شتایان ذکتر های بعدی مد نظر قرار میبازخورد دریافت و در تشکیل دوره کمک آموزشی، محل آموزش و ... از شرکت کنندگان

ای به صاحبان سهام در جلسات مجامع، هر ساله عملکترد ایشتان در مبحتث آمتوزش منطقههای آباست که در بررسی گزارش شرکت

 باشد.همان سال میهای از قبل تعیین شده بر اساس برنامه  بررسیگیرد. این مورد ارزیابی قرار می

های خوزستتان، ها برای استان( بر اساس گزارش مجامع این شرکتهاهای داده شده )کل آموزشمیزان آموزش (2-6)در جدول 

های تخصصی مرتبط با مدیریت سیلاب بطور درگیر سیل اخیر( ارائه شده است. در ادامه گزارش نیز دوره هایگلستان و لرستان )استان

 خواهد شد. ( ارائه4-3-6برق خوزستان )بخش ی سازمان آب و نمونه برا
 

 ی درگیر سیل در سطوح مختلف پرسنلیاهای آب منطقههای آموزشی برخی شرکتساعات برنامه -3-5جدول 

 سال سازمان/شرکت

 سطح کارگری سطح کاردانی سطح کارشناسی

 نفر ماه کل تعداد دوره نفر ماه کل تعداد دوره نفر ماه کل تعداد دوره

 خوزستان

95 283 719 67 33 4 31 

96 315 865 76 36 18 59 

97 314 789 86 66 13 25 

 گلستان

95 74 37 - - 12 5 

96 67 58 - - 1 18/1 

97 49 31 - - 3 12/1 

 لرستان

95 38 16 4 4 - - 

96 24 52 5 19 - - 

97 38 13 4 2 - - 
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 سیلاب امه مديريتنآموزش نظام -5-2-1

ند که در آن وظتایف و روابتط را ابلاغ کرد 1«نامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرونظام»، وزیر محترم وقت نیرو، 23/8/95در تاری  

تتوان یکتی نامه را میهای داخلی وزارت نیرو )ستاد و صف( و بیرونی در ارتباط با مدیریت سیلاب تدوین شده است. این نظامبین بخش

های مسئول و نیز مقاطع مختلف مدیریت برای بخش آنبرشمرد. در  ،اسنادی که در مدیریت سیلاب باید مد نظر قرار گیردترین از مهم

انتد. (، فراینتدهایی تعریتف شتدهلیست کردن فروکش از پسآگاهی تا پایان سیل و نیز آگاهی، از صدور پیشسیلاب )قبل از صدور پیش

راستا بطور مشخص، ذیتل گردد. دراین برای انجام فرایندها اشاره می« آموزش کارکنان»به « اقدامات مورد نیاز»نیز حول محور  متعاقبا

 نامه تعریف شده است: ؛ قسمتی مطابق با شرح زیردر نظام«قبل از صدور پیش آگاهی»و « هماهنگی و مدیریت بحران»بخش 
 سیلاب  مانور و انجام آموزشی هایکارگاه برگزاری و ریزیبرنامه 
 تتدوین و تهیه و مستمر به صورت آموزش تخصصی هایکارگاه برگزاری به نیاز سیلاب با مقابله در آمادگی و پیشگیری منظور به

 .باشد می سیلاب مانور انجام و سناریو

 موجود وضعیت  

های مدیریت ستیلاب باشد و نیاز به برگزاری کارگاههای تخصصی به صورت مستمر با موضوعات مختلف در دست انجام میکارگاه

 باشد.و مانور سیلاب با رویکرد بررسی تجربیات و رفع مشکلات مدیریت سیلاب گذشته به صورت مستقل می

 نیاز مورد اقدامات  

 مدون آموزشی هایدورهاجرای  و ریزیبرنامه پیگیری سیلاب، مدیریت خبره اساتید تعیین مانور، و سناریو تهیه دستورالعمل ابلاغ

 ". زیرمجموعه هایشرکت ربطذی کارشناس تا ستادی مدیران از مختلف سطوح در

-ستال در بخصوص که گرفت قرار رانیا آب منابع تیریمد یتخصص مادر شرکت کار دستور در نامهنظام آموزش زین راستا نیا در

 و نامتهنظتام ی کلیتتمعرف یبرا عمدتاً هاآموزش نیاذکر است که  قابل(. 3-6)جدول  ه استداشت یشتریتمرکز ب 1396و  1395 های

 اند.ه و کمتر بر روی آموزش تخصصی فرآیندهای آن متمرکز بودهبود آن در شده ینیبشیپ یندهاآیفر

 
 آموزش مديريت بحران -5-2-3

-علاوه بر آموزش تخصصی سیلاب، آموزش موارد مرتبط با مدیریت شرایط اضطراری و سوانح نیز مورد توجته وزارت نیترو بتوده 

ستازمان  ،شتودچنانچه ملاحظه متی ای ارایه شده است.های آب منطقهها براساس شرکت، توزیع این دوره(4-6)است. در جدول شماره 

اند. اطلاعات ایتن جتدول بته ها در این زمینه را برگزار کردهای آذربایجان شرقی بیشترین دورههآب و برق خوزستان و شرکت آب منطق

هتای آموزشتی افتراد هتا نیتز جتزء فعالیتتزیرا حضور در این برنامه ،داردها و سمینارهای مرتبط نیز اشاره میشرکت پرسنل در کارگاه

 شوند.منظور می

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
1 http://cmid.moe.gov.ir 
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 یاآب منطقه یهادر شرکت لابیس تيرينامه مدنظام نییتب یآموزش یهاکارگاه یبرگزار -2-5جدول 

 
 

 1227در سال  رویبخش آب وزارت ن یهابحران در شرکت تيريمدی هاآموزش -5-5جدول 

 ایمنطقه آب شرکت رديف
 سمینار کارگاه، آموزشی برنامه

 نفرساعت زمان مدت دوره تعداد نفرساعت زمان مدت دوره تعداد

 8 4 1 331 31 1 اردبیل 1

 8 8 1 24 24 1 اصفهان 2

 8 8 1 364 22 2 البرز 3

 - - - - - - ایلام 4

 - - - 4842 148 4 شرقی آذربایجان 5

 - - - - - - غربی آذربایجان 6

 - - - 144 24 1 بوشهر 7

 8 8 1 - - - تهران 8

 - - - - - - بختیاری و محال چهار 9

 - - - 18 18 1 جنوبی خراسان 11

 8 8 1 2792 78 3 رضوی خراسان 11

 - - - - - - شمالی خراسان 12

 116 24 4 11368 66 4 خوزستان 13

 - - - - - - زنجان 14

 - - - 564 24 3 سمنان 15
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 ایمنطقه آب شرکت رديف
 سمینار کارگاه، آموزشی برنامه

 نفرساعت زمان مدت دوره تعداد نفرساعت زمان مدت دوره تعداد

 - - - 1132 24 1 بلوچستان و سیستان 16

 - - - - - - فارس 17

 - - - - - - قزوین 18

 16 21 2 64 8 1 قم 19

 - - - - - - کردستان 21

 - - - - - - کرمان 21

 - - - - - - کرمانشاه 22

 168 6 1 342 18 1 احمد بویر و کهگیلویه 23

 - - - - - - گلستان 24

 - - - - - - گیلان 25

 16 8 1 486 18 1 لرستان 26

 - - - - - - مازندران 27

 - - - - - - مرکزی 28

 - - - 918 18 1 هرمزگان 29

 31 14 2 792 18 1 همدان 31

 - - - - - - یزد 31

 - - - - - - ایران نیروی و آب منابع توسعه شرکت 32

    2191 61 2 ایران آب منابع مدیریت 33

 376 118 15 25271 598 28 مجموع

 
 آموزش از منظر پست سازمانی -5-2-2

های سازمانی در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وجتود دارنتد. های تابعه استانی مشاغل و پستدر وزارت نیرو و سازمان

 ه شده است.( ارائ5-6ها به عنوان نمونه در جدول )آموزش تخصصی مدیریت بحران افراد شاغل در این پست
 

 های شغلی در ارتباط با مخاطرات طبیعیبرخی عناوين دوره -2-5جدول 

 عنوان کد دوره
 مدت دوره

 کد شغل عنوان شغل
 عملی نظری

 1 18 های آبیبررسی اثر زلزله و سیلاب بر سازه 1131

 432301 رئیس گروه مدیریت بحران

 434301 کارشناس مدیریت بحران

 432302 رئیس گروه پدافند غیرعامل

 434302 کارشناس پدافند غیرعامل

 1 31 بینی و کنترل سیلابپیش 1181

 432301 مدیریت بحرانرئیس گروه 

 434301 کارشناس مدیریت بحران

 432302 رئیس گروه پدافند غیرعامل

 434302 کارشناس پدافند غیرعامل
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ها )درسطوح مختلف مسئولیتی( های آموزشی ویژه پرسنل مرتبط با شرایط بحران و اضطراری، پرسنل دیگر بخشعلاوه بر دوره

سامانه »باشد که دوره آموزشی ( آمده است. قابل ملاحظه می6-6گذرانند که نمونه آن در جدول )این زمینه میهایی را در نیز دوره

 ها تعریف شده است.برای طیف متنوعی از پست« فرماندهی حادثه
 

 حادثه یفرمانده سامانه به دوره صیجهت تخص عامل ریبحران و پدافند غ تيريدفتر مد یشنهادیمشاغل پ فهرست -5-5جدول 

 کد شغل عنوان شغل نام دوره

 

 

 

 

 

 

 

 سامانه فرماندهی حادثه

 (ISC  111سطح) 

 

 

 

 

 141811 های آبعضو هیات مدیره شرکت

 141813 مدیر عامل

 برداری منابع آبمعاون حفاظت و بهره
141815 

 144114 مشاور فنی و مهندسی

 141817 هامدیر امور منابع آب  شهرستان

 141811 ریزی  آب و بودجهمدیر دفتر برنامه

 141812 مدیر دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

 141911 های برق آبی )بازاربرق(مدیر دفتر نیروگاه

 برداری منابع آبمدیردفتر حفاظت و بهره
141812 

 145813 های زیرزمینیرئیس گروه حفاظت آب

 مهندسی رودخانه و سواحلرئیس گروه حفاظت و 
145839 

 142111 رئیس گروه کنترل و ارزیابی پروژه 

 145838 برداری از سد و شبکه آبیاریرئیس اداره نگهداری و بهره

 برداری از سد و شبکه آبیاریرئیس گروه نگهداری و بهره
145841 

 145913 آبی ) بازار برق(های برقرئیس گروه نیروگاه

 141911 آبیدفتر نیروگاه برقمدیر 

 145811 رئیس گروه هیدرومکانیک

 434311 کارشناس مدیریت بحران

 434312 کارشناس پدافند غیرعامل

 432311 رئیس گروه مدیریت بحران

 432312 رئیس گروه مدیریت پدافند غیرعامل

 431311 مدیر/رئیس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 431211 توسعه مدیریت و تحول اداریمدیر 

 

 آموزش در سازمان آب و برق خوزستان -5-2-5

تنوع و اهمیتت  ،تر از آنبا توجه به گستردگی سازمان آب و برق خوزستان از منظر وسعت جغرافیایی محدوده عمل و بسیار مهم

ای در وظائف آن )وجود سدهای متعدد و بزرا که علاوه بر تولید برق و نقش مهم آنها در پایداری شبکه سراستری کشتور، نقتش ویتژه
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ای در ایتن ستازمان داشتته و دارد. تنظیم جریان به منظور تأمین نیازهای شرب، کشاورزی و کنترل سیلاب دارند(، آموزش جایگاه ویژه

 آورد. دوره هتای آموزشتیان همه ساله برنامه آموزشیِ متناسب با درخواست واحدهای مختلف خود را تهیه و بته اجترا درمتیاین سازم

-گیرند. درصورت لزوم و برای تمرکز بیشتر برختی از دورههای کارشناسی و هم مدیریتی را در بر میطراحی شده در این برنامه هم رده

 شوند. ز خود سازمان برگزار میهای مدیران در فضاهایی خارج ا

( رونتد 2-6های اخیر بوده است. شتکل )مدیریت سیلاب نیز یکی از محورهای آموزشی در سازمان آب و برق خوزستان طی سال

هتای هتای اخیتر برگتزاری دورهشتود در ستالگرداند. همانطور که مشتاهده متیها را منعکس میکنندگان دورهتعداد ساعات و شرکت

ای برخوردار بوده، بطوریکه در سه سال مورد بررسی، تعداد شرکت کنندگان در رابطه با مدیریت کنترل سیلاب، از رشد فزاینده آموزشی

های آموزشی این سازمان در عناوینی که بطتور مستتقیم و ، به ترتیب برنامه(3-8( تا )1-8جداول )پاند. در داشته %64رشدی  بالغ بر 

 ریت و کنترل سیلاب مرتبط هستند، ارائه شده است. یا غیر مستقیم با مدی

 

 

 یلابس با رابطه دردر سازمان آب و برق خوزستان  شده برگزار یهادوره -1-5شکل 

 

 توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:همچنین دیگر موارد برجسته که مرتبط با حوزه آموزش در این سازمان را می

 های آموزشی، تسهیلات لازم به منظور حضور حداکثری فراهم گردد.  و کارگاه هاناریسمشرکت کارکنان در  برایشود تلاش می 

 یابیمرکز ارز (Assessment Centerنه تنها بترا ،)رانیمتد نیو معتاون رانیمتد یکارشناستان و حتت یبلکته بترا رانیمتد ی  

 .استاجرا شده های زیر مجموعه سازمان آب و برق خوزستان شرکت

 ایجاد شده است.لیقب نیاز ا یو مواردبه منظور نشر تجارب افراد  یتالیجید ویاستود ، 

 اندبه صورت برخط ارتباط داده شده استان بالادست 5خوزستان بلکه در استان در  تنهانه  بخش اجرائی 197از  شیب. 

 شده است افتیثبت دانش در رابطه با ثبت تجارب سازمان در زهیجا. 

  تیریسازمان برتر کشور از نظر متد 3قرار گرفته است و جزو  شیرایبار مورد و 16خوزستان،  برقدرخت دانش سازمان آب و 

 .باشدیدانش م

 

 مراکز آموزشی -5-2-2
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هتای آموزشتی ضتمن مدت و نیتز کارگتاههای کوتاهمراکز دورهوزارت نیرو دارای مراکز آموزشی مخصوص خود می باشد. در این 

هتای از ها بر اساس نیازستنجی قبلتی و بتا کتدها و سرفصتلشوند. همانطورکه قبلاً گفته شد، این دورهخدمت برای کارکنان برگزار می

گردیدند. لتیکن از آنجتا دار نیز ارایه میهای مقطعشوند. در سنوات قبل در مراکز آموزشی وزارت نیرو، دورهتعریف شده برگزار میپیش

مراکز آموزش  دار دری مقطعآموزش هایتیفعال  ،رانیا یاسلام یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد برنامه ششم قانون که در

بسیار حائز اهمیت است که با توجته اند. این نکته ها متوقف شدهها و نهادها منع گردیده است، اینگونه آموزشخانهوابسته به وزارت یعال

ها نقشی اساسی در ارتقاء کیفیت خدمات وزارت نیرو ایفاء کنند. رود که این آموزشهای این مراکز، انتظار میبه تخصصی بودن آموزش

تقیماً بتا ایتن گیتری از استاتیدی کته مستهای تخصصی این مراکز با بهترهاین بدان معنی است که مثلاً در مورد کنترل سیلاب، آموزش

هایی بعضاً چشتمگیر داشتته ها تفاوتهای آموزشی در دانشگاهتواند با شیوهگردند که میمیها بطور عملیاتی مواجه هستند، ارائه چالش

در پتی  برق( و آب صنعت کاربردی-علمی عالی آموزش ها )حتی با وجود مؤسسهباشند. برخی نظرات نیز حاکی از خلاء اینگونه آموزش

 باشد.اگذاری دانشکده شهید عباسرور به دانشگاه شهید بهشتی  محسوس میو

 کتاربردی-یعلمت یمؤسسه آموزش عالدر راستای اهداف گزارش حاضر، از دو مورد از مراکز اصلی آموزشی در وزارت نیرو شامل 

 شوند. شرح مختصری از آنها ارائه می و آموزشکده سازمان آب و برق خوزستان نیز بازید به عمل آمد که در ادامهصنعت آب و برق 

  صنعت آب و برق  کاربردی-یعلم یعال آموزشمؤسسه 
گرفت که در واقع یکتی از تر بدانها اشاره شد، قبلاً توسط سازمان سازندگی و آموزش انجام میبخش عمده امور آموزشی که پیش

وظیفته  صتنعت آب و بترق کتاربردی-یعلم یمؤسسه آموزش عالآمد. در حال حاضر حساب میه های زیر مجموعه وزارت نیرو بشرکت

ترین و مجهزترین مراکتز آموزشتهای دهه  فعالیت، در زمرۀ یکی از با سابقه 4به  کیبا نزد مؤسسه هم اکنوناین  یادشده را بعهده دارد.

ش مجتمتع بتزرا عتالی آموزشتی و با برخورداری از امکانات شمذکور مؤسسه  .یدآکاربردی و ضمن خدمت کشور به شمار می- علمی

این موسسه در آموزش مسائل مترتبط  .پژوهشی وظیفه تربیت و تأمین نیروی انسانی متخصص صنعت آب و برق کشور را به عهده دارد

 نشان داده شده است. (7-6)در جدول  1397با سیلاب نیز فعال بوده که برخی از عملکردهای آن در سال 

 آب و برق خوزستان  سازمانکده آموزش 

تحت نظارت سازمان سازندگی و آمتوزش فعالیتت ختود را  1365سال مجتمع سازندگی و آموزش استان خوزستان در مرداد ماه 

به معاونت آموزش سازمان آب و برق خوزستان ستررده شتد و در برنامته دوم توستعه  1368ولیت مجتمع در اواخرسال ئآغاز نمود. مس

به یک  1373در سال  ،فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری امور اجرایی از ساختار دولت به بخش خصوصیاقتصادی، اجتماعی و 

ادامته داد. خود را پژوهشی  و های آموزشیفعالیت «آموزشکده فنی صنعت آب و برق خوزستان»عنوان با تبدیل و موسسه غیر انتفاعی 

ارتقاء شامل کارگری، کمک کارشناسی، تکنسینی، کارشناسی، متدیریت، پیمانکتاری،  های رشد وهای طرحی دورهکلیه ،آموزشکدهاین 

   .کندصنعتی را اجرا می -هیت علمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 1227در سال  لابیس با رابطه درمرتبط با وزارت نیرو  یکاربرد یعلم اتموسس توسط شده برگزار یهارهدوبرخی  -7-5جدول 
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 و مانورهای آموزشی در کشور در زمینه مديريت بحران و سیلاب های تمرينیبررسی آموزش -5-2-5

اجترا های آموزشی طراحتی و توان گفت که مانورهای عملیاتی و دورمیزی، در قالب برنامههای صورت گرفته میبر اساس بررسی

هتایی کته متورد بررستی قترار مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس گزارش ( نیز1-3-6سیلاب )بخش نامه گردند. این مهم در نظاممی

دهتد کته اجرا شده اند. بررسی ایتن مانورهتا نشتان متی 1397مانورهای مدیریت بحران  عمدتا به صورت دورمیزی و در سال  ،گرفتند

های بین دستگاهی محقق نمایتد. همچنتین هماهنگیتواند بستر لازم را برای معمولا اجرای آنها در سطح وزارت نیرو بوده است که نمی

های به عمل آمده به نظر نمی رسد که فرایندی نهادینه و جدی برای برگتزاری متوثر مانورهتا تعریتف و تبیتین شتده بر اساس مصاحبه

 باشد.  

 

 هاهای آموزشی و ارزيابی آموزشکنندگان در برنامهنحوه گزينش شرکت -5-2-7

ها را دریافت کنند، ابتدا شرح وظائف شغلی آنها مد نظر قرار گرفته و هایی که لازم است  آموزشپرسنل شرکت در ارزیابی افراد و

های فرد از جمله تطتابق ها نیز علاوه بر ارتباط شغلی، ویژگیشود. برای حضور افراد در دورهنها اعلام میایی که باید بگذرانند، به آهدوره

هتای آموزشتی نیتز دورهگیرنتد. در پایتان یزی شتده، متد نظتر قرارمتیرردن ساعات آموزشتی برنامتهمدرک تحصیلی و ضرورت طی ک

های مختلف به مراجتع بالادستتی ختود شوند. هر ساله به هنگام ارائه گزارش عملکرد بخشدهایی از شرکت کنندگان دریافت میبازخور

 شود. میدر وزارت نیرو، عملکرد آموزشی نیز بعنوان یک سر فصل ارایه 

گیرد. این ارزیابی های آموزشی در وهله اول بر اساس نظر سنجی از شرکت کنندگان صورت میارزیابی موفقیت و اثر بخشی دوره

باشد. در گام بعدی، ارزیتابی از فترد و عملکترد وی شامل: مدرس، محتوای دوره، محل برگزاری، سازماندهی، مطالب ارائه شده و ...  می

 .گیردتوسط مسئول مستقیم وی صورت میبعد از آموزش 

 

 های موجود در آموزش وزارت نیرو و راهکارهای پیشنهادیچالش -5-5
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ای کته بترای رغتم ستاختارمندی و تلتاش گستتردهدهند که علتیهای صورت گرفته از حوزه آموزش در وزارت نیرو نشان میبررسی

باشند. مواردی کته حتین تهیته ایتن گتزارش و هایی مواجه میبا چالش آنهاگیرند، در عین حال های لازم صورت میطراحی و ارایه آموزش

ای مرحلته 41هتا بتر استاس فراینتد شوند. ایتن چتالشها احصاء شده اند در ادامه مطالب این بخش ارایه میبخصوص با استناد به مصاحبه

ارزیتابی و ستنجش ( 4و  اجترای برنامته آموزشتی( 3، ریزی آموزشتیبرنامتهطراحی و  ( 2، نیازسنجی آموزشی( 1آموزش کارکنان شامل: 

نهایتتا  «هتای فتردیآمتوزش»که  باشدمیگردند. لازم به ذکر است که فر  اساسی این بررسی آن ه میبندی و ارائ؛ دستههااثربخشی دوره

 باشند. باید ها فراتر از یادگیری فردی به عبارتی آموزش و ارتقاء کارکرد افراد و سازمان آنها گردد و «آموزش سازمانی»باید منجر به 

 

 نیازسنجی آموزشی  -5-5-1

 بندی این قسمت؛ ابتدا موارد زیر قابل بیان هستند:برای جمع

بته بالتا »و  « پائین به بالا»توان آنها را به دو رویکرد که می شناسایی گردیدالف( در نیاز سنجی آموزشی دو شیوه در وزارت نیرو 

آید و سترس طتی هایی میتر مدیریتی، درخواستهای پائینهای ستادی و لایهتقسیم بندی نمود. براساس رویکرد اول، از بخش« پائین

رسد. اما رویکرد دوم، اینگونه است که راهبردی در صف )مانند حوزه معاونت آب و آبفا و یتا فرایندی دوره آموزشی تصویب و به اجرا می

هتای آموزشتی بترای تحقتق آن گیترد و سترس برنامتههای بالای مدیریتی شکل میصیصی مدیریت منابع آب( و یا لایهشرکت مادر تخ

وجه غالب را دارد و رویکرد دوم بسیار محتدودتر « پائین به بالا»ها نشان داد که رویکرد گردند. بررسی روند نیازسنجیراهبرد تعریف می

نامه در ستاد؛  برنامته آموزشتی باشد که پس از  تصویب نظاممی« نامه سیلابنظام»، آموزش «پائینبالا به »است. نمونه شاخص رویکرد 

( نیز مورد اشتاره 2117) Riosو  Castanedaهای یادگیرنده توسط خاصی نیز برای آن تعریف شد. این دو رویکرد در مطالعات سازمان

 قرار گرفته است.

( شایستگی فعلی کارکنتان در 1ر نیازسنجی آموزش کارکنان مورد توجه باشند، عبارتند از: بایست دترین سوالاتی که میب( مهم

( نقش این آمتوزشِ فتردی 2رود که به چه سطحی از شایستگی برسند؟ و چه سطحی است؟ پس از شرکت در دوره آموزشی انتظار می

ها، تاحتدی پاست  بته ستوالات اول سی روند نیازسنجی دورهبر حفظ یا ارتقاء سطح شایستگی واحد سازمانی وی چه خواهد بود؟ در برر

 باشد. ولی، برای سوال دوم چندان پاس  روشنی قابل حصول نبوده است. قابل رویت می

( تقویتت 2( راهبردهتای ستازمانی، 1در قالتب « هتانیازستنجی آمتوزش»بدین ترتیب و برای این بخش قابل توصتیه استت کته 

هتا در ارتقتاء شایستتگی فتردی و متعاقبتا جاد فرایندهای جدید سازمانی صورت گیرند. سرس نقش آمتوزش( ای3فرایندهای فعلی و یا 

 شایستگی سازمانی تبیین شود. 

 

 ريزی آموزشیطراحی و برنامه  -5-5-3

رفته باشد، ها متناسب با نیازسنجی صورت گ( محتوی آموزش1ریزی آموزشی این موارد لازم به توجه هستند: در طراحی و برنامه

( نقش دوره در ارتقاء شایستگی کارکنان و واحد سازمانی مربتوط تعریتف شتده 3( روش آموزش متناسب با محتوی آن تعریف گردد، 2

گیرنده نسبت به اهداف دوره و انتظارات بعدی از آن توجیه باشند و انتخاب هتردو براستاس اهتداف دهنده و آموزش ( آموزش4باشد و 

هتای آموزشتی متورد ریزیدر فرایند طراحی و برنامه 2و  1دهد که مراحل سی اقدامات جاری در حوزه آموزش نشان میدوره باشد. برر

( نیتاز بته کتار 3هتا در ارتقتاء شایستتگی ستازمانی )مرحلته نیاز به تقویت دارند. بخصوص نقش دوره 4و  3توجه هستند، ولی مراحل 

ها و متناسب با راهبردهای کلان وزارت نیرو جایگاه بالتاتری را پیتدا یک دغدغه در طراحی دورهبیشتری دارد. این مرحله باید به عنوان 

____________________________________________________________________________ 
1 https://www.chargoon.com/ 
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ها المللی و نقش آنها در فرایند طراحی دورهها و موسسات بینبندی این قسمت، دو نکته درخصوص تعاملات با دانشگاهنماید. برای جمع

 گیرند. قابل توجه هستند که در ادامه مورد اشاره قرار می

 

 هاهدانشگا هایتیظرف از استفاده -5-5-3-1

بالتا یعنتی  4اکنون جایگاه دانشگاه بیشتر در مرحله الف( هم اینگونه احصاء شد که : هاهای انجام شده و مصاحبهبراساس بررسی

اشتاره قترار مورد قسمت قبلی طراحی آموزشی که در  3)بند  باشد، ضمن اینکه در هنگام حضور آن هدف سازمانیمی« دهندهآموزش»

 هتای اجرایتیدستتگاه است تا با نیازهتای ستازمانی آندوره برای آن تبین نشده است. ورود دانشگاه به کلیه مراحل هم به نفع  گرفت(

ا توانتد، ستبب گتردد تتهای آموزشی و پژوهشی خود را براساس آن تنظیم نماید و هم متقابلا متیگیریجهتسرس بیشتر آشنا شود و 

 هتا درهای آموزشی قرار گیرند و ب( بنا بته دلایتل مختلتف از جملته اعتبتارات، الویتتدانشگاه در خدمت طراحی بهتر دورههای داشته

باشتد. بتدین منظتور اول کشور و مشغله اساتید برجسته؛ حضور آنها در طراحی فوق به اندازه کتافی قابتل توجته نمتیتراز های دانشگاه

 گیرد.های مجازی با حضور اساتید خبره  در دستور کار قرار های دورهاستفاده از ظرفیتشود، توصیه می

 

  المللینیب هایتیظرف از استفاده -5-5-3-3

ها قابل ذکر است. به عنوان نمونته، المللی در حوزه آموزش کارکنان و بخصوص مدیران از مصاحبهتجربیات مثبتی از تعاملات بین

های موجود سازمان آب و برق خوزستان که در مدیریت سیل اخیر بستیار متوثر بتود، حاصتل برختی از بازدیتدها و بخشی از زیرساخت

بازید های آموزشی، سفرهای آموزشی و . در این خصوص و طراحی دورهاندآمدههایی بود که طی این تعاملات بین المللی بوجود آموزش

 شدند.بسیار توصیه می ،وص در سطح مدیرانبخص -افزای(رمافزاری و ناز اقدامات عملیاتی )اعم از سخت

 

 اجرای برنامه آموزشی  -5-5-2

انتد. در عتین حتال های فعلی آموزشتی متورد توجته بتودهدر برنامه، مستندات هایی همچون فراهم کردن ابزار، تجهیزاتلیتفعا

هتای باشند. توستعه برنامته( مورد تاکید میVRمجازی،  واقعیت های جدید آموزشی )مانندآوریای و فناستفاده از ابزارهای چندرسانه

گذارای مربوط بطور وستیعی در آورد تا سرمایههای آموزشی؛ این امکان را فراهم میبرای دوره 1های مجازی و موکای، کلاسچندرسانه

 رسد.نامه سیلاب کاملا ضروری بنظر میمهایی متناسب با محتوی نظااختیار کارکنان وزارت نیرو قرار گیرد. طراحی چنین دوره

 

 هاارزيابی و سنجش اثربخشی دوره  -5-5-5

شود. یکی از الگوهای ارزشیابی آموزشتی کته در ارزشیابی در حین آموزش و پایش اطلاعات آن موجب بهبود کیفیت آموزشی می

تعیتین اثربخشتی در یتک برنامته بتا هتدف ارزشتیابی ایتن روش است.  2های ایرانی بیشتر مورد توجه بوده روش کرک پاتریکسازمان

   .( نتای 4و  رفتار( 3 (،مهارت) یادگیری( 2، واکنش (1 :از ندکه عبارتکند سطح تعریف می 4در را  مربوطفرایند ی؛ آموزش

دهند. نشان میالعملی است که فراگیران به کلیه عوامل موثر در اجرای یک دوره آموزش از خود میزان عکس «واکنش»منظور از 

از ایتن جملته  های آموزشتیتکالیف، مواد و تجهیزات آموزش، کلاس یا وسایل، ارزش و عمق محتوای دوره ،برنامه درسیمواردی مانند: 

، چگونگی و میزان تغییراتتی «رفتار»منظور از تاکید دارد.  سنجش مهارت، دانش و نگرش قبل و بعد از آموزشبر   «یادگیری» هستند. 

توان با ادامه ارزیابی در محیط واقعتی کتار شود و آن را میدر دوره آموزشی حاصل می حضوره در رفتار شرکت کنندگان در اثر است ک

____________________________________________________________________________ 
1 Massive open online course 

2 https://www.iran-academy.org 
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 ختدماتافتزایش کیفیتت یا  ها وکاهش هزینه سازمانی از دوره تاکید دارد؛میزان تحقق اهدافی بر ارزیابی  «نتای ». نهایتا روشن ساخت

 باشد.سازمان بخشی از آن می

بیشتتر در در حتال حاضتر های آموزشتی برنامههای صورت گرفته از دهند که ارزیابیها نشان میها و مصاحبهدر مجموع بررسی

  تغییر رفتار و نتای  پرداخته شده است. یادگیری، و کمتر به سطوح بالایی ارزشیابی یعنیباشند می« واکنش»سطح 

 

 ای آنهی آموزشی و چالشهادوره دی نظرات از اثربخشیبنجمع -5-5-5-1

های کارشناسی و هم از رده های مدیریتی سوالاتی به عمتل ها هم از ردهگرفته، نسبت به اثربخشی دورههای صورتطی مصاحبه

 شوند:به شرح زیر خلاصه می نتای  حاصلترین موارد مطرح شده و . مهمهای قبلی نیز مطابقت داردکه با یافته آمدند

 هتا بدرستتی شوند و یا اینکه اساساً این هتدف در طراحتی دورهها به مهارت تبدیل نمیاز  آموزش بسیاریرسد می به نظر

 مورد توجه قرار نگرفته است. 

 کاملا آموزشی نیست و در بسیاری از متوارد کستب امتیتازات آموزشتی بترای ارتقاءهتای  انگیتزهها، با حضور افراد در دوره

 باشد. ها میسالیانه، از عوامل اصلی حضور در دوره

  زند.ها لطمه مینیستند که این امر به کارآمدی دوره برخورداربعضاً مدرسین از تجربه عملی کافی 

  های تخصصتی و تحصتیلاتی مربتوط هستتند. که به هردلیل فاقد صلاحیتشده اند  اشغالبعضی از مشاغل، توسط افرادی

ها فاقد کتارآئی متورد انتظتار شود که آموزشهای آموزشی بدون داشتن اطلاعات اولیه، سبب میحضور این افراد در دوره

 باشند.

  نامته بته اهمیتت نظتام تتوانعدم توجه به واقعیت و بطن آموزش چالش دیگری در این زمینه است. به عنوان نمونه متی

های آموزشی نیز برای آن برگزار شده بود، ولی پس از وقوع سیلاب اخیتر، مدیریت سیلاب اشاره کرد که بعد از ابلاغ، دوره

بودند، عملاً از برخی مفاهیم و نحوه عملِ بته  های آموزشی مربوطه شرکت کردهمشخص شد که حتی کسانی که در دوره

 نامه، آشنائی کافی و درخور را نداشتند.مراتب مختلف این نظام

   رانیمتدشود، مشکل دیگر آمتوزش استت. از آنجتا کته که برای آنان در نظر گرفته می هاییآموزشعدم توجه مدیران به 

 هتای، کتارائی آمتوزشآمتوزش ایتن عتدم توجته آنتان بته ،هستند ها خصوصاً در مواقع بحرانگیریعوامل اصلی تصمیم

)عدم ارتباط مدیر و کارشناس بدلیل نبتود زبتان مشتترک  کاهدبه شدت کاهش داده و از تأثیر آنها می نیز راکارشناسان 

 .بود(بایست نتیجه آموزش مشترک انها میکه می

  های فردی شخص شرکت کننده مربوط بوده تا نتیجه یک موثر تشخیص داده شد، بیشتر به انگیزه هادورهمواردی هم که

 . فرایند سیستمی

 

 سیلابتقاضا برای محورهای جديد در آموزش  -5-5-2

های اجرایی بودند، موارد ذیتل قابتل توجته هستتند. های مصاحبه شوندگان که عمدتا از کارشناسان خبره دستگاهبراساس توصیه

باشتد کته قابتل ملاحظته متی توانند برای سایر مخاطرات نیز مورد توجه قرار گیرند.این موارد هرچند به سیلاب مربوط هستند، ولی می

کته درمجمتوع گردد بازمی ،بخشی و غیرمهندسی هستندهایی که موضوعات آن مربوط به فرآیندهای بینها به دورهبیشترین درخواست

 :  اندهای گذشته نبودهمسبوق به سابقه در دوره
 بررسی نحوه تصمیمات بزرگی که در حین سیل سال جاری اتخاذ شد )مانند: نمونه افزایش تتراز  :اصول فرماندهی مدیریت سیلاب

باشتد، ولتی ها(، هرچند که تا حد زیتادی بحثتی ستاختاری متیهای عمدی برخی از راهسد کرخه و سرعت این افزایش، نحوه تخریب
 ترین آن است. مقدماتی دارد که آموزش مهم

 های آموزشی جدید، جایگاه دستتگاهاز موارد مورد تاکید برای تدوین برنامه: های اجرایی در مدیریت سیلابجایگاه قانونی دستگاه-



114          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب

توانتد متناستب بتا باشد، ضمن اینکته متیهای اجرایی در مدیریت بود. این دوره برای دو سطح مدیران و کارشناسان لازم به توجه می
   د.های متفاوتی را شامل گردموضوع مخاطره، دوره

 شتد، ترین تصمیماتی که درحین این ستیل بایتد اتختاذ متی: از چالشیملاحظات فنی و اجتماعی در فرمان تخلیه مناطق جمعیتی
اندکاران به کررات بتا دست بود. طی این سیلاب، . بودهای تخلیه و راهو متعاقبا شناسایی مناطق امن « دستور تخلیه مناطق مسکونی»

ای ملاحظته های دانشتگاهی نیتز ستابقههای این کارگروه از پرداختن به چنین موضوعی در پژوهشدر بررسیمواجه شدند. این سوال 
 تخلیه آن مشاهده گردید. -نشد و تنها مواردی برای تبعات اقتصادی

 تته استت. های آموزشی مدیریت بحران عمدتا به قبل و حتین بحتران پرداختمرکز دوره :ملاحظات روانی و اجتماعی پس از بحران
هتای های اجتماعی و روانی کمتر وجود دارد )مانند: ملاحظات رفتارهای قبائل در استکانهای بعد از بحران، بخصوص از بُعد مولفهدوره

 ها و تسلط برخود(موقت، نحوه تعامل با ناهنجاری

 رای انجام وظتائف حتاکمیتی بطتور های مختلف اجرایی بدرحین مدیریت این سیلاب، دستگاه :های اجتماعی مدیریت سیلابجنبه
هتایی ماننتد مستمر درتعامل با مردم بودند که بنا به اقرار خود، از دانش کافی برخوردار نبودند. به همتین ترتیتب استتفاده از ظرفیتت

 «.  های مردم نهادسازمان»

 هتای گینی از ستوی شتبکههای انجام شده، گزارش شتد کته فشتار بستیار ستنطی مصاحبه های اجتماعی مجازی:مدیریت شبکه
 بود.      « شایعه ترک برداشتن سد کرخه»اجتماعی برمدیران این بحران بوده است که نمونه آن پخش 

 ها در بحران دو مبحث مورد تاکید هستتند. بتدین مدیریت رسانه و کار با آن و متقابلا نقش رسانه :مدیریت رسانه در شرایط بحران
هتایی بترای هایی خاص برای تعامل با رسانه داشته باشند و به همتین ترتیتب، دورهجرایی نیاز به آموزشهای امعنا که مدیران دستگاه

 ها و نحوه پوشش اخبار بحران و کمک به مدیریت آن را فراگیرند.  رسانه

 هواشناسی میهای بینیترین منابع عدم قطعیت در مدیریت سیل، عدم قطعیت پیش: از مهمگیری درشرایط عدم قطعیتتصمیم-

 ها مورد توجه قرار گیرد.گیری دراین شرایط بویژه در سطح مدیران اصولی دارد که در لازم است در آموزشباشد. تصمیم

 هتای بینتی در حتین ستیلاباندرکاران پتیش: این دوره مورد تاکید دستهای جهانی اقلیمیبینی و پایگاههای پیشآشنایی با مدل
اکنون هم در داخل و هم در خارج از کشور دراین راستا بوجود آمده است، بترای های مناسبی که همرفیتاخیر بوده است. بخصوص ظ

 مختلف لازم به آموزش هستند. هایدستگاه

 :باشد، آموزش ابعاد مختلف بوده است؛ لازم می« تغییراقلیم»نظر به اینکه از علل اصلی سیلاب اخیر  تغییراقلیم و مخاطرات طبیعی
 ریزی سازمانی، بخصوص در سطح مدیران مورد توجه قرارگیرد؛یده و جاری سازی آن در برنامهاین پد

 های اجرایی در نحوه آموزش رفتتار صتحیح های خاص برای آموزش دستگاهدوره برگزاری ها:اصول آموزش تعامل مردم با رودخانه
خطرات ناشی از تصرف غیرمجتاز در بستتر و حتریم رودخانته، و مردم با رودخانه )بخصوص برای ساکنین مجاور آن(، آگاهی نسبت به 

آوری در برابر سیلاب مهم استت. اهمیتت ایتن آمتوزش در ها بر سازگاری و تاباثربخشی آموزش بر ایجاد باور ساکنین مجاور رودخانه
 های گلستان با لرستان و ایلام کاملا محسوس بود.تفاوت رفتار مردم با سیل در استان

 

 ی سازمانیهايادگیری فردی تا يادگیری زا -5-2
افزارو فرهنگ ستازمانی افزار و نرمهای انسانی، سختمؤلفه اصلی سازمان یادگیرنده را که شامل: رهبریت، ظرفیت 5( 3-6شکل )

و « رهبریتت»بخشتی از دو مولفته « یتادگیری فتردی»(. جایگتاه Senge, 1990) دهتدانی می باشد را نشان متینهایتاً یادگیری سازم

متوارد فنتی را  های انستانی،باشد. بدین شکل که آموزش برای مولفه رهبریت، موارد راهبردی و برای ظرفیتمی« های انسانیظرفیت»

 سازمان است. «رهبرانو  ارشد مدیران اعتقاد»ها در حصول به این سازمان، ترین گامدهد. از مهممورد توجه قرار می

 ستازمان را با همکاری خود این شرکت )که قابل تقتدیر استت(، از منظتر « ایران آب منابع مدیریت شرکت( »1393میررضوی )

 مطلتوبی اقتدام یادگیرنتده ستازمان بته تبتدیل جهت ( شرکت در1مورد بررسی قرار داد. برخی از نتای  آن نشان دادند که:  یادگیرنده



      115.    .ششم: آموزش در وزارت نیرو و حوزۀ مدیریت سیل در آنفصل   هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 حد به گرایش با متوسط حد در سازمان یادگیرنده به تبدیل جهت در فردی یرییادگ بُعد در آن ( اقدام2نداشته و اعتقاد کمی را دارد، 

 ( اقتدام3هایی فردی برای اثرگذاری ستازمانی صتورت گرفتته استت، های فردی، تلاشاست. بدین معنا که از طریق آموزش بوده بالاتر

 (4و « استت بتوده کتم بستیار و کتم حتد بته گرایش با متوسط سازمان یادگیرنده، به تبدیل جهت در گروهی یادگیری بُعد در شرکت

 .«است بوده کم بسیار و کم حد در سازمان یادگیرنده، به تبدیل و سازمانی یادگیری بُعد در ایران آب منابع مدیریت شرکت اقدامات 

 

 (Senge, 1990يک سازمان يادگیرنده ) ایهمولفه -3-5 شکل
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 فصل هفتم

 تیریدر حوزه مد یمنابع انسانوضعیت مدیریت  یابیارز -9

 لابیو س سکیر
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 مقدمه -7-1
 ییکتاراحداکثر  ،نهیهز نیبا کمترمناسب و  یدر افق زمان ها که موظف است تااست در سازمانی، ساختاری انسان منابع تیریمد

آمتوزش،  د،یتجد کارکنتانجتذب  در این راستا فرایندهای .آورد باربه  سازمان کیاهداف استراتژ یحرکت در راستا یرا از کارکنان برا

از  «کارکنان یبرا منصفانه و انگیزاننده یطیمح جادیا» خلاصه طور به و آنها به پاداش و عملکرد یابیارزایجاد انگیزش و رضایت شغلی، 

هتای انستانی را افتزایش وری از سترمایههای سازمان را کاهش و میزان بهرهاین مجموعه، هزینه .باشدترین وظائف این مدیریت میمهم

 درآید.  تری به فعلیتعهدات و توان یک سازمان بطور کارآشود تا تو نهایتا موجب می (Uyargil & vd, 2010) دهد می

و  لیبتد، نقشتی بتی را به عهتده دارنتدها مدیریت شرایط اضطراری و بحران وظیفههایی که نقش بخش منابع انسانی در سازمان

ریزی لازم در جهت مدیریت ایتن هایی موظفند تا ظرفیتی از کارکنان و مدیران را برای اعمال برنامهباشد. چنین بخشبسیار اثرگذار می

به حداقل برساند. در عتین حتال  را های شرایط اضطراری برجامعههزینه ،حین و بعد از واقعه فراهم آورند تا سازمان بتواندشرایط: قبل، 

د ریتگ برعهتده بحتراناقتدامات مترتبط بتا متدیریت  یو اجترا یزیتکارکنتان را در هنگتام برنامته ر یروحت و یسلامت جستم دیبانیز 

(Vardarlıera, 2016.) 

مه فوق، این فصل تلاش دارد تا مدیریت منابع انسانی را در بخشی از بدنه دولت که در سیل اخیر بیشتترین تتاثیر به مقدتوجه  با

تتوان آن را ارتقتاء کارهایی کته متیهای موجود و راهنهایتا نیز به چالش .مورد بررسی قرار دهد را دار بودعهده سانحهرا در مدیریت این 

 داد، پرداخته شود. 

تواند تصتویر کند و در فرصت شش ماهه نمیه سازمانهای مذکور را نمایان نمیگزارش همه ابعاد مدیریت منابع انسانی در هماین 

 گذاران در حوزه مدیریت بحران تصویر خوبی را ارائه دهد.استتواند به سیود ولی میکاملی از وضعیت مدیریت منابع انسانی ارائه نم

 

 اطلاعات مورد نیازشناسی و تامین روش -7-3
( بنا شده است. تامین داده و اطلاعات نیز 1397پور، )قلی« مدل تعالی منابع انسانی»شناسی این فصل بطور اصولی براساس روش

، گردآوری اسناد سازمانی و مشاهدات تامین گردیده است. نظر بته اهمیتت متدل متورد 1های نیمه ساختاریافتهعمدتا از طریق مصاحبه

 شود.ر انجام مطالعات این فصل، در ادامه به اختصار شرحی از آن ارائه میاشاره د

 

 مدل تعالی منابع انسانی -7-3-1

متدل  .2باشتدارزیابی حوزه های مرتبط با منابع انستانی یتک ستازمان متی هایجدید ترین رویکرداز « مدل تعالی منابع انسانی»

. ایتن نمایتدهای برتر در تمامی ابعاد منابع انسانی یک سازمان را ارائته متیچارچوب جامعی را از ارزش های محوری، معیارها و شاخص

هتای بهبتود نقاط قوت و حوزه ؛ها، فرآیندها و نتای  منابع انسانیتوان با ارزیابی مستمر فعالیتکه از طریق آن می ستایبگونه چارچوب

( به نمایش درآمده استت. 1-7نماید که در شکل )از هفت فرآیند اصلی استفاده میریزی نمود. مدل را شناسایی و سرس برنامه سازمان

هتای دولتتی کتاربرد دارنتد و شوند. لازم به ذکر است که ایتن فراینتد در همته ستازماناین هفت فرایند در ادامه به اختصار تشریح می

 گیری از آن، وضعیت منابع انسانی خود را بهبود بخشند.اری سیلاب نیز می توانند با بهرهرایط اضطرهای متولی مدیریت شسازمان

____________________________________________________________________________ 
 می پرسیده مشابه های پرسش دهندگان، پاس  تمام از و شود می مشخص قبل از مصاحبه سؤالات آن، در که است ای مصاحبه یافته ساختار نیمه مصاحبة 1

 .دهند پاس  خواهند می که طریقی هر به را خود پاس  که آزادند آنها اما شود؛

2 http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?content_id=4746 

https://motamem.org/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA/
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هدف این فرایند، استقرار ارتباطتات بهنگتام در کتل ستازمان  :مشاغل یابیارزش و شغل لیتحل ،یلیتفص لاتیتشکاول(  نديفرا

های درگیر مدیریت ین رکن برای سهولت کار در سازماناست تا اطلاعات تسهیم شده و هماهنگی بین افراد و واحدها به عنوان اصلی تر

عتات و جریتان روان کارهتا را در راستتای بحران بطور موثری انجام شود. این فرایند زمینه خوبی برای تسهیم و به اشتراک گذاری اطلا

کنتد. علتاوه های درگیر مدیریت شرایط اضطراری و سیلاب( فتراهم متی)ضروریات اجتناب ناپذیر سازمان اصل چابکی و انعطاف پذیری

خروجی آن به عنوان شود تا های هر شغل و شرایط احراز مورد نیاز برای انجام آن شناسایی میاین فرایند، وظایف و مسئولیتبراین، در 

ها، اختیتارات و ویژگتی هتای شناستایی شتده یک سند محوری در سایر فعالیت ها مورد استفاده قرار گیرد. برمبنای وظایف، مسئولیت

 شود. ها تعیین میشغل، ارزش نسبی هریک از مشاغل در اینگونه سازمان

 

 

 (1227منابع انسانی )قلی پور، تعالی  25111مدل   -1-7شکل 

 

ریزی منابع انسانی، هماهنگ کردن فعالیت های منابع انستانی بتا هدف از برنامه :جذب و انسانی منابع ريزی برنامهدوم(  نديفرا

هتای استتراتژیریزی منابع انسانی، کمیت و کیفیت منابع انسانی لازم بترای تحقتق اهتداف و حال و آینده سازمان است. برنامه نیازهای

ها بتا کمتترین میتزان کند تا به برطرف کردن مازاد و کمبود نیرو در این نوع سازمانهای درگیر مدیریت بحران را شناسایی میسازمان

هتای ها و ابزارهای لازم برای استخدام نیروهای حائز شترایط بترای مشتاغل ویتژه ستازمانریسک برردازد. همچنین در این فرایند، رویه

-ها آشنا متیهای خاص و شرایط ویژه این نوع سازمانافراد پس از ورود با هدف سازمان و ویژگی شود.یر مدیریت بحران تدوین میدرگ

 ها به اهداف تعریف شده نائل آیند.شوند تا با توسعه شایستگی

-ن با استتفاده از فراینتدهای برنامتههدف از این فرایند، حفظ و یا بهبود عملکرد کارکنا :کارکنان عملکرد مديريتسوم(  نديفرا

هاستت کته گری، ارزیابی و ارائه بازخور دائم است. مدیریت عملکرد، استقرار اهداف و معیارهایی برای همته فعالیتتریزی عملکرد، مربی

و اهتداف  هتاروهگیرد. در این فرایند، اهداف مدون سازمان به اهداف واحدها/ گهم در سطح فردی و هم در سطح واحد/گروه صورت می

های کارکنان با اهدف کلان ستازمان متتولی متدیریت بحتران شود تا از همسویی فعالیتها نیز به اهداف فردی شکسته میواحدها/گروه

 اطمینان حاصل شود. 

هدف این فرایند، فراهم کردن حقوق و مزایا بر مبنای نقش آفرینی و ارزش آفرینی هتر کتدام از  :خدمات جبرانچهارم(  نديفرا

ها و افزایش انگیزه و بهبتود روحیته افراد در تحقق اهداف سازمان و نیز تدوین سازوکارهای مادی و معنوی برای حمایت از افراد و گروه

فرایند، سیستم عادلانه و مناسبی را جهت انگیزش افراد برای انجام  نوع متمایزی  آنها برای مواجهه موثر در شرایط اضطراری است. این
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هتای ای آن را بتازنگری نمتوده و در راستتای استتراتژیاز کارها )در شرایط بحران و اضطرار( و تحقق اهداف مستقر کرده و بطتور دوره

 دهد. سازمان قرار می

هدف این فرایند، استقرار و حفظ محیط و شرایط کاری مناستب استت  :یاجتماع نیتام و سلامت کارکنان، روابطپنجم(  نديفرا

مدار به کار ختود -ند تا کارکنان در محیط مساعد و در فضایی مبتنی بر احترام و اخلاقکه امکانات لازم را برای منابع انسانی فراهم می 

که پیش نیاز اصلی کارکنان شاغل در سازمان های درگیر متدیریت برردازند و سلامت جامع )فیزیکی، فیزیولوژی، روانشناختی و روحی( 

ای در این فرایند؛ ضمن تضمین رعایت حقوق قانونی کارکنان، از حفظ و بهبود کیفیت زنتدگی کتاری و حرفته بحران است، فراهم شود.

 شود.آنها اطمینان حاصل می

هتای متورد نیتاز بترای کارکنتان رایند پس از تحلیل شایستگیدر این ف :یانسان منابع توسعه و یریادگي آموزش،ششم(  نديفرا

-ها و تحلیل شکاف بین شایستگیهای این نوع از سازمانهای لازم برای انجام فعالیتشاغل؛ به منظور شناسایی دانش، مهارت و توانایی

های لازم بترای انجتام جهه با بحران شایستگیهای موجود و مورد نیاز، اقداماتی برای حصول اطمینان از این امر که کارکنان مسئول موا

هتا بترای انجتام شود. هدف از این فراینتد، ارتقتاء مستتمر شایستتگیوظائف را دارند، انجام شده و فرصت های رشد و توسعه فراهم می

متعتددی ماننتد آمتوزش، های درگیر مدیریت بحران و پذیرش مسئولیت هاستت و در ایتن راه، از ابزارهتای های متمایز سازمانفعالیت

هتای هتای کتاری در زمینته شایستتگیگری و پایش ) انتقال دانش و تجربه از افراد کارآزموده به بقیه افراد و گتروهکانون ارزیابی، مربی

 گیرد.مدیریت بحران( بهره می

زمان بترای تصتدی مشتاغل هدف از این فرایند شناسایی استتعدادهای ستا :یپرور نیجانش و استعدادها تيريمدهفتم(  نديفرا

استراتژیک و موثر برای مدیریت بحران و حفظ و رشد آنهاست. در حقیقت جانشین پروری؛ ایجاد مخزنی برای شناسایی افتراد متوثر در 

نتی و روانشتناختی کارکنتان، ستازی ف. در این فراینتد بتا توانمنتدمدیریت بحران و پرورش آنها برای مشاغل ویژه مدیریت بحران است

ها، دادن مسئولیت و تفویض اختیار به آنها در راستای انجام متوثر کارهتا، از نگهداشتت نیروهتای چنتد گذاری روی افراد و گروهمایهسر

؛ کته پتذیریطتافمهارتی اطمینان حاصل می شود تا در جهت پاسخگویی به نیازهای متغیر شترایط اضتطرار در راستتای چتابکی و انع

 .اقدام نمایند های درگیر مدیریت سیلاب است،ضرورت اجتناب ناپذیر سازمان

 

 هابررسی وضع موجود و تحلیل مصاحبه -7-2
 نحوه تامین و پیش پردازش اطلاعات -7-2-1

همانگونه که قبلا اشاره شد، تامین اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و مشاهدات و همچنتین گتردآوری برختی استناد مترتبط 

 تفسیر مباحث مورد توجه بتوده استت.الامکان در نظرات آنها حتیهظر به جایگاه مصاحبه شوندگان، نقطنصورت گرفته است. همچنین، 

ها( کیفی هستند، به منظور بررستی آوری شده )مانند نکات آمده در مصاحبهای از اطلاعات جمعبا توجه به اینکه بخش عمدههمچنین، 

هتای ها و دادههای متنی، مصاحبهداده :های مورد تحلیل در این روش شاملد. دادهماتیک استفاده شضوعی یا شآنها از روش تحلیل مو

رستد. ایتن نتوع تحلیتل در های کیفی کدگذاری شده و سرس تحلیل آنها به انجام میایِ متنی شده هستند. در این روش، دادهمشاهده

های ی یا موضوعی از آن صورت گیرد. تمبدست آمد، باید حمایت تم اآنهوهله اول به دنبال الگویابی در داده هاست. زمانی که الگویی از 

 .خواهند شدبیان مربوط های بخشادامه و در استخراج شده از هر مصاحبه در 

 

 های مربوطشوندگان و سازمانسوالات، مصاحبه -7-2-3

ا اطلاعتات سوالاتی تنظیم و تتدوین شتد تتبراساس مدل تعالی، فرآیندهای منابع انسانی  7 جهت شناسایی و بررسی وضع موجود

 باشد:فرایندها به شرح زیر میاین سوال، به تفکیک  34سوالات مصاحبه در قالب  مورد نیاز تامین شوند.

 مشاغل یابیارزش و شغل لیتحل ،یلیتفص لاتیتشکسوالات فرآيند اول( 
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 ب ساختار تفصیلی شناسایی و مدون شده است؟آیا همه مشاغل مورد نیاز برای مدیریت بحران و مدیریت سیلاب در قال -1

ت یتا بته صتوربحران تدوین شده استت؟ اگتر خیتر، آ های همه مشاغل مورد نیاز برای مدیریتآیا شرح وظایف و مسئولیت -2

 ها توافقی حاصل شده است؟شفاهی در خصوص وظایف و مسئولیت

شود؟ آیا ساختار و وظایف موجود انعطتاف نها بازنگری میتار و شرح وظایف آآیا متناسب با تغییرات و نیازها، مشاغل و ساخ -3

 لازم برای پاسخگویی به شرایط متغیر را دارند؟

در ستاختار وجتود  و چابک است؟ چته موانتع ارتباطتاتی ایا ساختارهای موجود مدیریت بحران سلسله مراتبی است یا تخت -4

 پشتیبان ساختار تخت است؟های هماهنگی در ساختار چیست؟ فرهنگ موجود دارد؟ مکانیزم

 های مدیریتی به غیر مدیریتی چقدر است؟ حداقل حیطه نظارت چقدر است؟ نسبت پست -5

 جذب و انسانی منابع ريزیبرنامهسوالات فرآيند دوم( 

جتذب طتی گیرد؟ چه فرایندی برای پروفایل شایستگی مد نظر قرار می آیا در جذب کارکنان، شرح مشاغل، شرایط احراز و -1

 شود؟مورد نیاز ستاد بحران استفاده میهایی برای استخدام نیروی های شود؟ چه ابزارها و روشمی

چقتدر بتر برنتد کارفرمتایی ستازمان و مشتاغل آن بترای جتذب  ترین منابع کارمند یابی نیروهای ستاد بحران چیست؟مهم -2

 استعدادها کار شده است؟ 

هتایی بترای آشناستازی گیرد؟ چته روشت سیلاب چه اقداماتی صورت میدیریپذیری کارکنان جدید در حوزه مبرای جامعه -3

 ؟کنندیط بحران آشنایی لازم را پیدا میوجود دارد؟ آیا کارکنان جدید با فلسفه کار و اقتضائات کار در شرا

نی ریزی منتابع انستاو تحلیل روند در برنامهسازی ع انسانی مثل سناریو نویسی، شبیههای دقیق برنامه ریزی منابآیا از روش -4

ستازمان بترای شود؟ آیا ترکیب منابع انسانی متوازن و متناسب با نیازهتای حتال و آینتده برای شرایط اضطرای استفاده می

 ؟ مواجهه با بحران است

 های مسیر شغلی در نظر گرفته شده است؟ی و کلیدی( مدیریت بحران، برنامهآیا برای مشاغل استراتژیک )حیات -5

 کارکنان عملکرد مديريتيند سوم( سوالات فرآ

د از نتتای  آن دانیتارکنان از آن مطلع هستند؟ آیا میآیا فرایند مدیریت عملکرد شفاف است؟ مراحل آن چیست؟ آیا همه ک -1

 شود؟در کجا استفاده می

یکستان می و های عمتوشناسایی شده است یا یک سری شاخص های مختص ارزیابی هرشغلارزیابی عملکرد شاخص یا درآ -2

 گیرد؟از ارزیابی عملکرد چگونه صورت میگیرد؟ معمولا فرایند بازخور و اقدامات پس مورد استفاده قرار می

 کنند؟ش و ترفیع و ... ارتباط احساس میکارکنان بین عملکردشان و نمرات ارزیابی دریافتی و اقداماتی مانند پاداحد تا چه  -3

 ارتباط معنادار ایجاد شده است؟ تا چه حد بین اهداف سازمان و تیم و فرد -4

 اند؟ ش های لازم برای این کار را دیدهدهند، آموزی که ارزیابی عملکرد را انجام میآیا افراد -5

 خدمات جبرانسوالات فرآيند چهارم( 

 های جبران خدمات برای همه شفاف است؟ آیا سیستم و سیاست -1

 بینید؟در جبران خدمات را عادلانه میچق تا چه حد سیستم جبران خدمات به عملکرد متصل است؟ -2

 چه تمایزی بین سیستم پرداخت مشاغل درگیر مدیریت بحران با مشاغل دیگر وجود دارد؟ -3

ا حقوق و مزایا موجب انگیزش و نگهداری نخبگان و افراد با عملکرد بالا و مدیریت مؤثر تجربته کارکنتان در ایتن مشتاغل آی -4

 شود ؟می

 حقوق و مزایا چقدر است؟ چه اقدامات بهبودی انجام شده است؟ نرخ خروج کارکنان به دلیل -5

 یاجتماع نیتام و سلامت کارکنان، روابطسوالات فرآيند پنجم( 

 های اصلی ارتباطات بین کارکنان و بین کارکنان با مدیران چیست؟ چقدر ارتباطات آزاد بین افراد وجود دارد؟مکانیزم -1
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 برای همه در چه حد است؟ چقدر فرهنگ تسهیم دانش وجود دارد؟میزان دسترسی به موقع به اطلاعات  -2

 شود؟اقداماتی برای بهبود آن انجام میشود؟ چه وانشناختی کارکنان چگونه پایش میبهداشت فیزیولوزیکی و ر -3

 ه است؟های کارکنان برای واکنش موثر و خودجوش در مواقع بحران صورت گرفتها و انگیزهبود نگرشچه اقداماتی برای به -4

 یانسان منابع توسعه و یریادگي آموزش،سوالات فرآيند ششم( 

شتود بته بهبتود ای آموزشی کته بترای شتما برگتزار متیهیا دورهشود؟ آی به شیوه مناسبی انجام میآموزش آیا نیاز سنجی -1

 شود؟لازم برای مدیریت بحران منجر می هایشایستگی

مدیریت بحران چقدر است؟ بودجه اختصاص یافتته بته آمتوزش و توستعه های مخصوص سرانه آموزش شما برای شایستگی -2

 چقدر است؟

شتود؟ بته نظتر شتما چته ب آموزش و توسعه به کار گرفتته متیهای مناسهای آموزشی، آیا روشصرف نظر از عناوین دوره -3

 هایی برای آموزش موثرتر است؟روش

یتا کارکنتان بته آمشاغل متدیریت بحتران وجتود دارد؟  کارکنان درتا چه فرهنگ یادگیری و یاددهی در بین کارکنان بویژه  -4

 ای خود هستند؟دجوش به دنبال توسعه شخصی و حرفهصورت خو

ی منتورینگ افراد بتا های منتورینگ و کوچینگ در سازمان جاری است؟ از پتانسیل افراد با عملکرد و تجربه بالا براایا برنامه -5

 شود؟تفاده میتر استجربه پایین

 یپرور نیجانش و استعدادها تيريمدسوالات فرآيند هفتم( 

 مکانیزم شناسایی، جذب و نگهداشت استعدادها برای سیستم های درگیر مدیریت بحران چیست؟ -1

انتد؟ آیتا ، اعضای استعدادها به گمارده شتدهآیا مسیر حرفه ای استعدادها روشن است؟ آیا در  اکثر مشاغل حیاتی و کلیدی -2

 ای ماندن و عملکرد خوب دارند؟ای برانگیزه

 پروری استفاده می شود؟داری و نخبهیابی، نخبهآیا از مدیران ارشد و با تجربه و استعداد ها برای  برنامه های نخبه -3

 گیری دارند؟آیا استعدادها به اندازه مدیران به اطلاعات مرتبط دسترسی دارند و در کنار مدیران اختیار تصمیم -4

مدون توسعه رهبری برای نخبگان وجود دارد تا نیازهای آینده سازمان و بختش متورد فعالیتت را شناستایی و  هایآیا برنامه -5

 برآورده سازند؟

 ران،یتمنتابع آب ا تیریشرکت مد به سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت نیرو،  (،1-7) جدولبرای دریافت اطلاعات لازم مطابق 

تترین نهادهتا در به عنوان اصتلیشرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران مان آب و برق خوزستان و سازمان اداری و استخدامی کشور، ساز

 مدیریت شرایط اضطراری مراجعه شد. 
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 های انجام گرفتهمصاحبهمشخصات  -1-7جدول 

 جايگاه مصاحبه شوندگان محل مصاحبه تاريخ مصاحبه رديف

 ریزیمعاون برنامه سازمان آب و برق خوزستان 28/13/1398 1

 مدیر بهبود و تحول سازمان سازمان آب و برق خوزستان 16/14/1398 1

 کارشناس واحد بهبود و تحول سازمان آب و برق خوزستان 16/14/1398 2

 مدیر برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور 22/14/1398 3

 کارشناس بخش مدیریت سازمان اداری و استخدامی کشور 23/14/1398 4

 مدیر کل منابع انسانی وزارت نیرو 24/14/1398 5

 معاون واحد منابع انسانی وزارت نیرو 24/14/1398 6

 معاون وزیر کشور و رئیس سازمان سازمان مدیریت بحران کشور 12/15/1398 7

 رئیس توسعه مدیریت و منابع انسانی کشور سازمان مدیریت بحران 12/15/1398 8

 معاون برنامه ریزی بودجه و تشکیلات مرکز سازمان مدیریت بحران کشور 12/15/1398 9

 معاون امور اداری و پشتیبانی مرکز سازمان مدیریت بحران کشور 12/15/1398 11

 و پشتیبانی معاون منابع انسانی شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران 17/15/1398 11

 مدیرعامل، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران 25/14/1398 12

 

 اسناد و گزارشات رسمی -7-2-2

های مذکور شناستایی گردیتد. شترح در سازمان و مدیریت سیل انجام گرفته، مشاغل مرتبط با مدیریت بحران مصاحبه هایطی 

شتغل،  11شتغل، ستازمان آب و بترق خوزستتان  41شغل، وزارت نیرو  11شغل و شرایط احراز مشاغل دریافتی از وزارت کشور شامل 

 باشد.شغل می 11نیز شغل و شرکت توسعه منابع آب و نیرو  21سازمان مدیریت بحران کشور 

 

 های مرتبط با مديريت سیلاب و سدها در وزارت نیروئولیتها و مسبررسی نحوه احراز پست -7-2-5

 صف و بخش ستادی 

ها تبعیت های مرتبط با مدیریت سدها و سیلاب در وزارت نیرو از روند کلی احراز دیگر مسئولیتشرایط مربوط به احراز مسئولیت

باشتد کته در ایتن وزارتخانته )و است. روند بدین شتکل متی ای برای آنها نیامدههای مربوط؛ شرایط ویژهنامهکند و در قوانین و آئینمی

(، چارت کشور ربط )مانند سازمان اداری و استخدامیواحدهای مربوط(، همراه با تصویب چارت سازمانی بصورت کلان توسط مراجع ذی

هتای موجتود در آن، و بختششود. به عبارت دیگر پس از تصویب چتارت کلتان، بترای هریتک از دفتاتر تفصیلی نیز تصویب و ابلاغ می

شود که چند کارشناس/ گروه/ معاون و ... باید برای هر دفتر وجود داشته باشد. در این مرحله بترای هتر پستت نیتز عنتوان مشخص می

 گردد. این متوارد بته عنتوان نمونته نیتزشغلی از قبیل کارشناس منابع آب، کارشناس عمران، ... تعیین و شرح وظائف مربوط تعیین می

رسد و آنها نیز مستندات مربوط )مانند دفترچه عناوین شتغلی و ای به انجام میهای آب منطقهبرای شرکت مدیریت منابع آب و شرکت

های مصوب( را دارا هستند. براین اساس، هنگام استخدام افراد برای هر عنوان شغلی، تناستب متدرک تحصتیلی شرح وظائف کلیه پست

شود. در مراحل بعدی برای انتصاب افراد به مدارج بالاتر، علاوه بر لزوم تطبیق عنوان شغلی با پست یق داده میایشان با آن کنترل و تطب

های عمومی )گزینش، حراست( و فردی )داشتن تجربه، لیاقت فردی و ...(، برخی شترائط دیگتر نیتز بایستتی مربوط و داشتن صلاحیت

دستت یابتد. یتا بترای متدارج « رئیس گروهتی»تواند به عنوان یک مقدار معین باشد، نمی احراز شده باشد. مثلا اگر سن ایشان بیش از

تر مثل رئیس گروهی لازم است. بدین ترتیب؛ اگر عنتوان شتغلی، های پایین، داشتن سابقه در مدیریت«مدیرکلی»مدیریتی کلان مانند 

توان آن را انتصاب و از نظر اداری حکتم مربتوط را راز شد، میهای عمومی، فردی، سنی و ... در مورد فردی برای یک پست احصلاحیت

 صادر نمود. 
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برداری از تاسیستات مدیرکل دفتر بهره»؛ «پدافند غیرعامل»و « مدیرکل دفتر مدیریت بحران»هایی مانند: بدین ترتیب مسئولیت

مدیریت »ها را نسبت به ترین مسئولیتنزدیکشرکت مدیریت منابع آب که « مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل»و « تامین آب

 شوند. را دارند، همگی با روند رسمی که در بالا تشریح شد، انتخاب می« سیلاب و سدها

 ها و اصلاح موارد فوق از دو منظر نیاز به توجه دارند که عبارتند از:ها، چالشهای انجام شده و مصاحبهاما براساس بررسی

در « تعتالی 34111متدل »تتری را دارد کته توضتیحات آن براستاس منابع انسانی نیاز به ساختار قویاصولا فرایند مدیریت  -1

نیز کاملا ضرورت دارد. در ایتن راستتا نیتز « مدیریت سیلاب»مرحله آمده است. فرایندهای این مدل برای  7قسمت بعد در 

آمده و  Onetنند آنچه در ساختار استاندارد آن در های مرتبط نیاز به جزئیات بیشتری دارد، ماشرح مشاغل مربوط به پست

 در قسمت بعد قابل ملاحظه هستند. 

تتوان گفتت موع مییاز به شفافیت بیشتری دارد. در مجهای بالاتر و روند رشد مدیریتی افراد نفرایند نحوه انتخاب مسئولیت -2

هتای مربتوط را فتر بایست پیشمدیریتی، می های سازمانی، چه کارشناسی و چهکه گرچه انتصاب افراد به هریک از پست

احصا کرده باشد، ولی در عمل ممکن است ضوابط مربوط بدرستی رعایت نشوند. این امر نقطته ضتعف بزرگتی در جانمتایی 

 مخاطرات اثرگذار هستند.  هایی که مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریتتخصصی افراد خواهد بود. بخصوص مسئولیت

 از سدها برداریبخش بهره 

متتولی ها عمتدتا شود. این شرکتهای خاصی که برای آنها تاسیس شده است، واگذار میاکنون به شرکتبرداری از سدها همبهره

بترداری از ستدها براستاس دستتورالعملی کته از ها هستتند و در نحتوه بهترهاماکن و تاسیسات بزرگترین سد برداری ازنگهداری و بهره

 نیروهتایهای به عمتل آمتده؛ اثرگتذاری رسد. بررسیزارت نیرو )مانند سازمان آب و برق خوزستان( به انجام میواحدهای مسئول در و

 ها قابل توجه هستند.و محلی خارج از وزارت نیرو در انتخاب برخی مدیران این سد سیاسی

 

 «تعالی 25111مدل »شناسايی و تحلیل وضعیت موجود مديريت منابع انسانی به استناد  -7-5
شود. شایان میپرداخته وضعیت موجود ، در این قسمت به «مدل تعالی منابع انسانی»مطابق با فرایندهای تشکیل دهنده ساختار 

ذکر است وضعیت موجود بر مبنای مستندات و گزارشات بدست آمده؛ و کدهای استخراجی از مصاحبه ها در مورد وجود یا عدم وجتود 

 اند.توسط تیم مورد تحلیل قرار گرفته اند ونهای مذکور تنظیم گردیدهدر سازمافرایندهای رسمی 

هایی که فلسفه وجودی آنها مدیریت بحران است و شوند. سازماندسته تقسیم می های مورد مطالعه در این گزارش به دوسازمان

-رود. ستازمانیل انتظار همکاری از آنهتا متیوع سهایی که فسلفه وجودی آنها مدیریت بحران نیست ولی در شرایط بحران و وقسازمان

های نتوع دوم شوند و در این مطالعه شامل سازمان مدیریت بحران کشور است. سازمانمحور نامیده می-های پستهای نوع اول سازمان

زنتد و در اینجتا شتامل پردامتیکنند و پس از آن به کار اصلی ختود ر زمان بحران این نقش را ایفا میشوند که دمحور نامیده می-نقش

 باشند.می شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران و سازمان آب و برق خوزستانوزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، 

 

 فرايند اول: تشکیلات تفصیلی، تحلیل شغل و ارزشیابی مشاغل -7-5-1

بتا  7 از شیبت یستازمان یهتاهی)لا یعمود یساختار سلسله مراتب شودیم ملاحظه که همانطور( 3-7و ) (2-7) جدول به توجه با

. 7. کاشتناس مستئول 6. رئیس اداره 5. مدیر/دفتر 4. مدیرکل 3. معاون وزیر 2. وزیر 1های: مودار سازمانی آنها که شامل لایهتوجه به ن

 یمولفه ستاختار ستازمان نیتریاصلهای پست محور، با توجه به این که در سازمان. های مذکور وجود داردکارشناس/کارمند( در سازمان

 .استت یچتابک یمتانع جتد ادیتز یساختار یهاهیاست؛ لا یطیمح راتییبه تغ عیسر ییدر ساختار و پاسخگو یبحران، چابک طیدر شرا

 (.Robbins,2017:505؛ 1397پور،  ی)قل دارند هیلا 3 حداکثرطم های متلاو محیط بحران طیشرا در مشابه یساختارها
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 کدهای استخراجی فرايند اول در سازمان پست محور -3-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان پست محور

 مدیریت بحران کشور

 به اصلاح است.  ازین یول دارد، وجود مشاغل شرح و یسازمان ساختار 

 191 دارند یهمکار سازمان در پرسنل تفر 92 تنها که است شده فیتعر یسازمان پست.  

 یازسنجین دیبا زیرشته ها ن نیباشد که ا یم رهیو غ یهواشناس ک،یزیسازمان است مثل رشته زلزله، زئوف ازیکه مورد ن یلاتیتحص 

 . ردیشوند تا مطابق با بحران جذب انجام گ

 دارد وجود سازمان در یخال پست 121 حاضر حال در . 

 محور نقشکدهای استخراجی فرايند اول در سازمان  -2-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان های نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع 

آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

نیرو ایران و سازمان آب و برق 

 خوزستان

 برخوردار است.  یخوب یاز هماهنگ  کنیاست، ول نییسرعت عمل پا یگرچه دارا یفعل ساختار 

 است گرفته صورت یسازمان ساختار در لیتفص به هاینیبشیپ نیا که است خود خاص یمتول یدارا کیتفک به یا فهیوظ هر . 

 در نظر گرفته شده است.  یواحد مستقل در ساختار سازمان کیبحران به عنوان  تیریمد 

 بحران با مواجهه هنگام در یساختارسازمان یریپذ انعطاف و یچابک عدم . 

 هیته و جلد، 85 در یلیتفص طور به تیریمد یها پست تمام یبرا مشاغل شناسنامه نگارش ؛ مشاور توسط  شغل لیتحل و هیتجز 

 .است گرفته انجام یسازمان نمودار

 احراز  طیشرا یول ،حتی دوره های آموزشی موردنیاز قید شده است. دارند شغل شرح که باشد داشته وجود ییها شغل است ممکن

  .نشده است تیرعا

 

 ريزی منابع انسانی و جذبفرايند دوم: برنامه -7-5-3

ردد در سازمان مدیریت بحران شناسایی مشاغل متورد نیتاز و گملاحظه می( 5-7و ) (4-7)ول ابا توجه به کدهای استخراجی جد

هتای دقیتق برنامته ریتزی منتابع انستانی مثتل نبتود روش در مجمتوع تعیین تعداد نفترات لتازم، انجتام نشتده استت.کارسنجی برای 

سازی و تحلیل روند برای شرایط اضطرای و عدم توجه به ترکیب منابع انسانی متوازن و متناسب با نیازهتای آینتده سناریونویسی، شبیه

 ن نقاط قابل بهبود شرایط موجود است. تریاز اصلی ،سازمان برای مواجهه با بحران

در فرایند جذب بته استنادی ماننتد شترح  ،های صورت گرفته نشان دادرح مشاغل در فرایند پیشین، بررسیبا توجه به تحلیل ش

این موضوع  موجب شتده تتا ایتن فراینتد، بته عنتوان  .شغل و شرایط احراز، پروفایل شایستگی و نظایر آن توجه کافی انجام نشده است

نخستین ورودی منابع انسانی با مشکلاتی مواجه باشد. اتکای فرایند جذب به صرف آزمون و مصاحبه؛ و عدم استفاده از ابزارهتای نتوین 

به ارزیابی گروهی از شترکت  1رزیابیکانون ارزیابی یا مراکز ااصلی ترین نقاط قابل توجه هستند )، مانند کانون ارزیابی جذب و استخدام

کنندگان توسط تیم ارزیابی با استفاده از ابزارهای متنوعی دلالت دارد که به منظور شناستایی و یتا انتختاب افتراد واجتد شترایط بترای 

اد و یتا استتعدادهای های فعلی افترها و تواناییش آمادگیها می توان برای سنج. از این ارزیابیشودستفاده می تصدی مناصب کلیدی ا

هتا، ابزارهتا، ارزیتاب هتا، و داوطلبتان ارزیتابی عنصر اساسی متکی هستند. شایستگی های ارزیابی بر چهارکانون.بالقوه آنها استفاده کرد

____________________________________________________________________________ 
1 Assessment Center 
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متورد ستنجش های ها و شایستگیهای ارزیابتمرین)ارزیابی شوندگان(. در واقع کانون ارزیابی با تعامل افراد شرکت کننده در کانون با 

هتای ارزیتابی و استتفاده از نتتای  آن بترای اهتداف شوندگان از اهداف و فلسفه کانون گیرد. این مهم با شناخت دقیق ارزیابیشکل می

 .شودهای ارزیابی حاصل میزش و دیدگاه مثبت نسبت به کانونتوسعه ای داوطلبان و ایجاد انگی

 
 محور پستدر سازمان  دومکدهای استخراجی فرايند  -5-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان پست محور

 مدیریت بحران کشور

  آخرین جذب سازمان بوده است. 91در سال 

  .عدم تطابق رشته های جذب شده در سازمان که مورد نیاز آن نیستند 

 محور نقشدر سازمان  دومکدهای استخراجی فرايند  -2-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع 

آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

نیرو ایران و سازمان آب و برق 

 خوزستان

  مطالعات جهت شناسایی رشته های مناسب برای جذب افراد، و انجام برنامه ریزی برای جذب رشته های مدیریت بحران انجام می

 گیرد. 

  تنها سازمانی است که برای جذب افراد از مدل شایسته گزینی استفاده می کند؛ این مدل بیشتر برای سطوح مدیران و معاونین به

 کار گرفته می شود. 

 شودالهای قبل نظام ارشدیت حاکم بود و در حال حاضر از نظام شایسته گزینی برای جذب افراد استفاده میدر س. 

  .وجود یک سیستم جامع جذب 

  علان فراخوان داخلی؛ ارزیابی تخصصی و روان شناسی متقاضیان صورت گرفته است؛ افراد اولویت بندی ودر نهایت ادر فرایند جذب

 می شوند. ده نفر به مدیر عامل

 

 فرايند سوم: مديريت عملکرد کارکنان -7-5-2

 ،هتای انجتام گرفتته بیتان شتددر مجموع با توجه به مصاحبه( قابل ملاحظه هستند. 6-7ترین کدهای این بخش در جدول )مهم

  گیرد.به صورت غیررسمی انجام می سیستم ارزیابی عملکردوجود ندارد و  سیستم مدیریت عملکرد جامع
 

 کدهای استخراجی فرايند سوم در سازمان نقش محور -5-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت 

توسعه منابع آب و نیرو ایران و سازمان آب و برق 

 خوزستان

  عملکرد  به صورت غیررسمی و فرمالیته انجام می مدیریت عملکرد صورت نمی گیرد، ارزشیابی

 گیرد.

 

 فرايند چهارم: جبران خدمات -7-5-5

و تفاوتی میان سطح پرداخت  ندانگیزه بخش نیست که رویکردهای فعلی دهدمینشان ( 8-7( و )7-7) جدولها در نتای  مصاحبه

حقوق و مزایا موجب انگیزش و نگهداری نخبگان و افراد با  مشاغل درگیر مدیریت بحران با سایر مشاغل مشاهده نگردید. در حال حاضر
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آمتدن  دای است که در صتورت بوجتوها وضعیت موجود نخبگان و افراد خبره بگونهدر این سازمان .شوددر این مشاغل نمی عملکرد بالا

 کنند. ها را ترک میهای مناسب شغلی دیگر این پستفرصت
 

 محور پستدر سازمان  چهارمکدهای استخراجی فرايند  -7-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان پست محور

 مدیریت بحران کشور

 گیرد. ی در اختیار این سازمان قرار نمیبودجه کاف 

  باشد و علت آن هم وجود استرس بالا در کار است ولی فقط لاتر از سایر سازمانهای دولتی میبین صفر تا بیست درصد باحقوق افراد

 ماموریت های کاری محاسبه می گردد و در کل جبران خدمات ضعیف است.

 

 کدهای استخراجی فرايند چهارم در سازمان نقش محور -1-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان های نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب 

ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیرو 

 ایران و سازمان آب و برق خوزستان

  .نوع پاداش ها و پرداختی ها به افراد مورد رضایت نیست و تقریبا این عدم رضایت در بین تمامی کارکنان فراگیر است 

 "علت اصلی نارضایتی موجود در سیستم جبران خدمات می باشد که یکی از دلایل آن را نبود فرصت کافی  "عدم شفافیت

 مدیران برای توضیح به کارکنان؛ و همچنین عدم مطالبه کارکنان می توان ذکر کرد.

  .سیستم جبران خدمات به ارزیابی کارکنان متصل است 

 د استفاده قرار نمی گیرند. با این وجود در میدان عمل افراد به پول ومادیات توجه ارزیابی شفاف نیست و از ابزارهای انگیزشی مور

 نداشته  و امور را به واسطه علاقه درونی انجام می دهند.

 

 فرايند پنجم: روابط کارکنان، سلامت و تأمین اجتماعی -7-5-2

دها و شاهد وجود تعامتل و همکتاری بتین واحت ؛اجتماعیدر روابط کارکنان، سلامت و تأمین ( 11-7( و )9-7با توجه به جدول )

که متشکل از مدیران و کارکنان برای شنیده شتدن پیشتنهادات و  هادر درون سازمان هایی غیر رسمیهمچنین شاهد تشکیل کارگروه

ها در این نقاط مغفول سازمان البته مدیریت شایعات جزءهستیم. نقاط ضعف و قوت در جلساتی غیر رسمی در فضایی خارج از سازمان 

 فرایند بود.
 محور پستدر سازمان  پنجمکدهای استخراجی فرايند  -2-27جدول 

 کدهای استخراجی سازمان پست محور

 است، ولی از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد. امکانات رفاهی برای کارکنان در جهت کاهش استرس در نظر گرفته شده  مدیریت بحران کشور

 

 محور نقشدر سازمان  پنجمکدهای استخراجی فرايند  -11-7جدول

 کدهای استخراجی سازمان های نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب 

ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیرو 

 خوزستانایران و سازمان آب و برق 

  در خصوص روابط میان کارکنان و مدیران نکته حائز اهمیت مسالمت آمیز بودن ارتباطات و عدم وجود خشونت در سازمان

 است که این به معنی عدم مجاز بودن مافوق به تحمیل رفتارهای ناشایست با زیردستان است. 

  جو خوب و صمیمی بین کارکنان برقرار است و هیچ گونه تبعیض جنسیتی ، سنی و قومیتی و غیره بین کارکنان و مدیران

 وجود ندارد. 
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 فرايند ششم: آموزش، يادگیری و توسعه منابع انسانی -7-5-5

ای و دمت، نیتاز ستنجی هتای دورهضمن خ های آموزشیاری برنامهنقاط مثبتی مانند برگز  (12-7( و )11-7)با توجه به جدول 

اما نکته قابل تامل این است که برخی از آموزش ها ارتبتاطی بتا اهتداف  .های آموزشی مستمر در شرایط فعلی وجود داردبرگزاری دوره

بعضتا بترای  و ی لازم را ندارنتدهدفمند ،عبارتیه باست. مدیریت بحران نداشته  خاصهای افراد  و نیز شایستگی کلان و همچنین شغل

گردند کته های نامناسب آموزشی برگزار میبرگزار می شوند. برخی هم با روشسالانه  یهای و متعاقبا ارتقاءآموزش ساعات افزایش سرانه

افراد با عملکترد و  توانو استفاده نکردن از  هدفمندهای برنامه کمبوداز آموزش شده است.  کارکنان این موجب اتلاف منابع و نارضایتی

 جزء نقاط قابل توجه در شرایط موجود است.کمبود بودجه و عدم ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه؛ گری، تجربه بالا برای مربی

  
 محور پستدر سازمان  ششمکدهای استخراجی فرايند  -11-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان پست محور

 بحران کشورمدیریت 
  .آموزش های عمومی و تخصصی بسیار زیادی در سازمان برگزار می گردد 

 .آموزش هایی صرفا در راستای بحران انجام می گیرد 

 

 کدهای استخراجی فرايند ششم در سازمان نقش محور -13-7جدول 

 کدهای استخراجی سازمان های نقش محور

شرکت مدیریت منابع وزارت نیرو، 

آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

نیرو ایران و سازمان آب و برق 

 خوزستان

 های آموزشی مقتضی جهت پرورش استعدادهای جذب شده، پس از جذب در سازمان آنها به حال خود رها نشده و دوره

 شود. برای آنها درنظر گرفته می

 چنین بورس کردن افراد مستعد برای ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور از مواردی وجود مراکز آموزشی در سازمان و هم

 شده ولی در حال حاضر به دلایلی متوقف شده است. است که در گذشته انجام می

 ه شامل فرد، مافوق و محیط می به نظر من برای ارتقاء سطح یادگیری کارکنان در سازمان سه مولفه اساسی وجود دارد ک

باشد. مولفه فرد اشاره به سطح علاقه مندی و پیگیری خود فرد برای حرکت به سمت یادگیری و افزایش سطح دانسته ها دارد. مولفه 

آنچه را که مافوق اشاره به میزان اعتقاد فردی آن مافوق به افزایش سطح دانش کارکنان زیر دست خود دارد و اینکه معتقد باشد تمامی 

من میدانم حداقل یک نفر از زیرستان بداند و در نهایت اینکه محیط چقدر کارکنان را به سمت یادگیری سوق می دهد و چه تاثیری در 

روند یادگیری دارد. سه مولفه فوق در سازمان دیده نمی شود و قبح زدایی از نداشتن دانش تخصصی در حوزه کاری، در حالیکه در 

 ا مجاب به افزایش دانش در حوزه تخصصی شغل خود می دیدند.خود ر 71دهه

  .تداوم و استمرار آموزش 

  .در حوزه آموزش یکی از قوی ترین های آموزش در حوزه آب و انرژی در کشور هستیم 

  .هیچ محدودیتی برای هیچ واحد سازمانی برای آموزش نداریم 

  .حتی نگرانی از بودجه نداریم 

 زار کرده ایم. مانورهای بسیاری برگ 

  .دستورالعمل سختی برای مانور داریم که کارکنان را برای مقابله با حوادث آماده می کند 

  .آموزش کارکنان، آموزش عمومی و آموزش عام و کلان داریم 

 .)ما مشکلی در آموزش داریم که آموزش مطابق با چالش ها نیست)آموزش های بین بخشی نیست و مستقل است 

 

 پروریفرايند هفتم: مديريت استعدادها و جانشین -7-5-7

فضای مناسب برای رشتد  ،داردندر سازمان وجود مند و شکل یافته نظامدهد که نظام مدیریت استعداد (  نشان می13-7)جدول 

-ستازمان روی افتراد زیتادی سترمایه کهیشود. در حالیم دهیدآنها  به رانیتوسط مد مناسبو پرورش استعدادها و عدم تفویض اختیار 

های مناسب موجتب عتدم بازگشتت سترمایه ا به سایرین و بدون تربیت جانشینگذاری کرده، اما خروج این افراد بدون انتقال دانش آنه
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 هاسازمان در این استعدادهایی ه دلایل سیاسی مفهوم خاصی ندارد.پروری در سازمان بجانشین ،سازمان شده است. در مواردی بیان شد

 جریان یابد.ها سازماناین پروری در جانشینتا شود  ایمسیر حرفه ریزیبرای آنها برنامه و مناسب شناسایی طوروجود دارند که اگر به 

 
 محور نقشدر سازمان  هفتمکدهای استخراجی فرايند  -12-7جدول

 کدهای استخراجی سازمان های  نقش محور

وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع 

آب ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

نیرو ایران و سازمان آب و برق 

 خوزستان

  برای مدیریت استعدادها در سازمان ابتدا باید مشاغل استاندارد شوند که این طرح در حال بررسی و اجراست؛

 مشاغل کلیدی و حساس شناسایی شده و به دنبال جذب استعدادها برای قرارگیری در این مشاغل هستیم. 

 تر سطح استعدادشان برای آنها محیا حضور استعدادها در سازمان که بعضا مشاغلی متناسب با استعداد و یا دقیق

 نیست. 

  افراد مستعد و اصطلاحا نخبه را به سمت ترک سازمان سوق میدهد لیکن با شرایط فعلی کشور استعدادها مجبور

 به تحمل موقعیت و ادامه حضور در سازمان هستند و نرخ خروج کم است.

  لب طرح بزرا استعدادیابی و جانشین پروری تدوین نفر از پرسنل در قا 1411طرح تحول سازمانی؛ استعدادیابی

  و استعدادیابی کل پرسنل  غیر مدیر عامل و معاونین صورت گرفته است.

 

 تحلیل کدهای مصاحبه و شرايط موجود، وضعیت مطلوب و ارائه راهکار -7-2

-انجام آن از مراجع علمی مرتبط نیز بهتره. همچنین در شودمیپرداخته  و ارائه راهکاردر این بخش به وضعیت مطلوب فرایندها 

 گیری شده است.

 فرايند اول: تشکیلات تفصیلی، تحلیل شغل و ارزشیابی مشاغل -7-2-1

کته  نیتا نیتیتع جهتترا  یاقتصاد  یهابنگاه از یتعداد( 1961و استاکر) برنزاز مراجع مانند  یبرخ ،یلیصتف لاتیمنظر تشک از

ارگتانیکی  ومکانیکی  ساختاردو نوع متفاوت باشند،  یطیمح طیاست بر اساس شرا ممکن مربوط یتیریمد اعمال نحوهچگونه ساختار و 

 از. بتراین استاس و دهدیم وفق طیمح طیشرابا  زادرونساختار اثربخش، خود را به صورت  کهباور بودند  نیبرا آنها. نمودند ییشناسارا 

 ذیل هستند: متشکل از سه عنصر سازمان ،یساختار ابعاد منظر

و  یافقت کیتتفک ،یعمتود کیتها شتامل تفک کیکند؛ تفکیکه در سازمان وجود دارد اشاره م یکیتفک زانیبه م ی:دگیچیپ -1

 شود.یم ییایجغراف کیتفک

 و هتادستتورالعمل هتا، هیترو ن،یقتوان که یحد ای زانیم ای اندشده استاندارد یسازمان مشاغل که یحد ای زانیم به: تیرسم -2

 .شودیم فیتعر بوده رمکتوبیغ هم و مکتوب ارتباطات

 .دارد اشاره است، شده متمرکز سازمان در واحد نقطه کی در یریگ میتصم که یزانیم به: تمرکز  -3

هستتند  نییتمرکتز پتا( 3و  متوستط تتا کتم تیرستم( 2 ن،ییپتا یدگیچیپ( 1 یدارا افقی ساختاربین ساختارهای مورد اشاره، 

(Robbins, 1987 .)توانند دارا باشند.چابکی لازم را می مانند مواجهه با سوانح طبیعی هستند و یطیشرا مناسباین بابت  از 

طلاعتاتی جتامعی از (، بانتک اONET) 1باشد. شتبکه اطلاعتات شتغلیزشیابی مشاغل نیازمند شرح شغل میدر بخش تحلیل و ار

باشد که مرجعیت بالایی دارد. از مزایتای آن امکتان تطبیتق بتا سیستتم استتاندارد کدگتذاری های کامل مشاغل میمشخصات و ویژگی

____________________________________________________________________________ 
1 O*NET- Occupational Information Network 
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( 2( الزامتات شتغل، 1از: هتای شتغل مطترح هستتند کته عبارتنتد که، شش گروه عمده از توصیف کننتدهباشد. در این شبمی 1مشاغل

 های حرفه شغلی.( ویژگی6های ویژه شغل و ی( نیازمند5( الزامات شاغل، 4ل، ( ویژگی های شاغ3های تجربی، نیازمندی

های مورد بررسی)پست محور و نقش محور(، شرح مشتاغل فقتط توصتیف کننتده با توجه به شرح مشاغل بدست آمده از سازمان

باشتند. در آنها اشتاره شتده استت را دارا نمتی های لازم دیگر که در بالا بهصورت محدود بودند و ویژگی وظایف شغل و شرایط احراز به

امات شتغل در ایتن شود فقط الزبفرمایید. همانگونه که ملاحظه میادامه می توانید شرح شغل موجود و شرح شغل استاندارد را ملاحظه 

 در شرح شغل وجود ندارد. ONET 6تا  2شود و موارد شرح شغل دیده می
 

 یبررس مورد یهاسازمان در فيوظا شرح جدول نمونه -15-7جدول 

 عامل ریو پدافند غ بحران تيريمد گروه  :پست عنوان

 : یاختصاص فیوظا  اهم

  مربوط یاطلاعات بانک تهیه و سازمان منابع و ها یدارای یشناسای -1

  آنها بندی اولویت و مهم و حساس ،یحیات نقاط در ها پذیری آسیب یشناسای -2

  سازمان ثقل مراکز در پذیر آسیب نقاط با تطبیق و تهدیدات یشناسای -3

  سازمان پذیری آسیب کاهش جهت عامل غیر پدافند پیشنهادی های طرح ارایه و تدوین -4

  قرارداد طرف های شرکت و سازمان سطح در عامل غیر پدافند های طرح اجرای بر نظارت و پیگیری -5

  ای مقابله و پیشگیرانه راهکارهای ارائه و سازمان در اطلاعات فناوری و سایبری تهدیدات تحلیل و تجزیه -6

  آنها به اعتبار تخصیص و عامل غیر پدافند   HSEبا ارتباط در قرارداد طرف های شرکت پیشنهادی های طرح یبررس -7

  سازمان کارکنان یمحیط زیست و یشغل بهداشت ،یایمن های دستورالعمل و اهداف ،یمش خط تدوین -8

 و پیشگیرانه یا یاصلاح اقدام تعیین سازمان، کارکنان یمحیط زیست و یشغل بهداشت ،یایمن های انطباق عدم یشناسای -9
 HSE  مدیریت به گزارش و ای دوره صورت به  شده مشخص اقدامات انجام پیگیری

 مدیریت سیستم عملکردی های شاخص گیری اندازه -11
 یزیست محیط و یشغل بهداشت ،یایمن موضوعات خصوص در قرارداد طرف های شرکت و پیمانکاران های فعالیت بر نظارت -11

 

فرمایید این جداول اطلاعات یک شرح شغل استاندارد دهند. همانطور که ملاحظه میزیرشرح شغل استاندارد را نشان میجداول 

 آمده است.(15-7) جداولدر قالب  ONETگذارند که شش مولفه اغل موردنیاز است را به نمایش میکه برای هریک از مش

 
 ONETشش مولفه براساس  فيوظا شرح جدول نمونه -12-7جدول 

 : مشخصات پست / شغل سازمانی

 کارشناس ارشد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران عنوان پست / شغل سازمانی

 ستادی نوع پست / شغل :

 محیط زیستایمنی، بهداشت و  واحد سازمانی :

 رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست پست مافوق :
 

 تعريف / هدف شغل سازمانی ::                         12-7جدول ادامه 
 ریزی بترای برختورد مناستب بتا ستوانح و حتوادثی کته باعتث ایجتاد بحتران متی شتوند و رفتع حتوادث و بازگردانتدن عملیتات کارخانته بتهایجاد امنیت و برنامه

 حالت اصلی خود
 )انجام، همکاری، تايید و نظارت، اطلاع( : اهم وظايف جاری شغل

 ؛ایمن سازی مراکز حیاتی، حساس و مهم .1
 ؛افزایش آستانه مقاومت و تقویت مولفه های مقاومت در مقابل تهدیدات .3

____________________________________________________________________________ 
1 Standard Occupational Classification(SOC) 
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 ؛پذیریتحقیق و پژوهش، فرهنگ سازی و ایجاد باور در مورد تاثیر پدافندغیرعامل در کاهش آسیب  .2
ها، تثیبت جایگاه سازمانی و اجرایی از مصوبات و ای مناسب جهت حمایت از برنامه ایجاد ساختار سازمانی مناسب در وزارت در خصوص پدافند غیرعامل و ایجاد زمینه .5

 ل؛های پدافند غیرعامبرنامه 
 های پدافند غیرعاملهای علمی و کاربردی براساس نیاز و اولویت های آموزشی، همایشکارگاه  های آموزشی کوتاه مدت، سمینارها،برگزاری دوره .2
 ؛های مشترک با سایر حوزه ها ایجاد تعامل مناسب جهت تعریف و تصویب پروژه .5
در  پدافند غیر عاملاجرای صحیح ضوابط و مقررات عمومی و آئین نامه های ابلاغی در زمینه و دریافت بخشنامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی مراجع ذیربط  .7

 سطح مجتمع؛
مراکز حیاتی،  مشخص نمودن فهرست کلیه تاسیسات زیر بنائی و ساختمانهای و پیگیری تعیین مصادیق مراکز مذکور توسط کمیته دائمی به تفکیک سطوح سه گانه .1

 ؛مراکز حساس و مراکز مهم )طبق تعریف ارائه شده توسط کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور( 
 ؛کاری در اجرای طرحها و برنامه ها ی آموزشی و پژوهشی پدافند غیر عامل هم .2

 ؛پیگیری تامین اعتبارات لازم جهت اجرای طرحها ی مصوب  .11
 ؛بروز نمودن علمی و کسب تکنولوژی مناسب، متناسب با تهدید و تغییرات آن .11
 ؛فاء، استتار، پوشش، فریب، جابجائی، اختلال در هدف گیری در زمان بحرانایجاد اختلال در شناسائی، کسب اطلاعات و دقت هدف گیری دشمن از طریق اخت .13
استفاده از عوار  کاهش آسیب پذیری نقاط هدف و تاثیر سلاح دشمن از طریق مکان یابی صحیح، ایجاد موانع و استحکامات، مستحکم کردن ساختمانها و تاسیسات،  .12

 ؛بیر دفاع سایبری، ایجاد لایه های محافظ الکترونیکی و الکترو مغناطیسی، رعایت ضوابط ایمنی در زمان بحرانطبیعی سطح زمین، استفاده از عمق زمین، اعمال تدا
 ؛کاهش اهمیت و حساسیت نقاط هدف از طریق پراکندگی، تجزیه، پیش بینی امکانات جایگزین و موازی، کوچک سازی در زمان بحران .15
هشداردهنده، ساماندهی امکانات امداد و نجات، تعیین وظائف بخش ها و افراد، آموزش و تمرین فوریتها در زمان  کنترل خسارات از طریق استفاده از سامانه های .12

 ؛بحران

 ؛آمادگی بازگشت به وضعیت اولیه )عادی( بعد از بحران .15
 ؛تدوین راهبرد اجرایی پدافند غیرعامل .17

 ، جوایز تعالی و سایر استانداردها.EFQM ، مدلهای تعالی همچون ISMSهمکاری موثر در زمینه مدیریت منابع انسانی، استانداردهای ایزو،  .18

 
 ای شغل :دورهاهم وظايف :                         12-7جدول ادامه 

 انجام اقدامات اجرائی پدافند غیر عامل بر اساس دستورالعمل های اجرائی ابلاغی در زمان بحران .1
 ؛برآورد خسارات بعد از بحران .2
 ؛ها و مراکز و تاسیسات بندی زیرساختشناسایی و طبقه .3
 ؛ها آن بندیهای در برابر تهدید و طبقهپذیریتهیه لیست آسیب .4
 .بندی مراکز مهم تابعهاولویت .۵

 
 معیارهای ارزيابی عملکرد در شغل:

  7 وضعیت عادیمیزان زمان لازم برای بازگشت به  4 به روز بودن تجهیزات و آیین نامه های مربوط 1

  8 میزان رعایت ضوابط ایمنی در بحران 5 اجرای به موقع و صحیح مانورها 3

  9 صحت و دقت گزارشات 6 میزان خسارات 2

  1-1-3-2-5-2 های شغل :مسئولیت 

 مسئولیت گزارش دهی
 2 تهیه و ارائه گزارشات پیچیده 2 های سادهارائه گزارش 3 های سادهتهیه و تنظیم فرم

 4 تحلیل و استنتاج از اطلاعات 4 بندی و تلخیص اطلاعاتطبقه 5 ثبت و ضبط اطلاعات، سوابق، آمارها

 مسئولیت ارتباطات

 1 ایجاد جو تفاهم و همکاری 3 ارتباط با ارباب رجوع 1 برقراری تماس با هیات مدیره

 1 مدیرانتشکیل جلسات با  3 پاسخگویی و رفع موانع و مشکلات 1 حصول توافق

تماس با همکاران و مسئول واحد 

 خود
 2 ارتباط با بیرون سازمان 3 ارتباط مداوم کاری با سایر واحدها 4

مسئولیت طراحی یا استقرار روشها، 

 استانداردها و سیستم ها

کارگیری و اجرای قوانین و به

 مقررات
 5 تنوع مقررات و سیستم ها 3 هاتدوین، وضع، تفسیر رویه 5

 2 استقرار سیستم ها 3 هاروش ها و شیوه نامه 2 استانداردهای کیفیت

مسئولیت بهداشت ، امنیت، ایمنی، 

 (HSSEEمحیط، ارگونومی )

رعایت و اجرای ایمنی و بهداشتی و 

 ارگونومیگز
5 

تدوین مقررات ایمنی و بهداشتی و 

 ارگونومیگز
 5 جلوگیری از بیماریها 4

 3 حل مسائل تکرارای و مشخص 3 تعیین اولویتهای کاری 3 تعین روش انجام کارمسئولیت تصمیم گیری و حل مسئله 
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 2 حل مسائل بدون رویه 3 کنترل زمان کار انجام شده 3 رعایت مهلت های زمانی فنی و پیامد تصمیمات –تخصصی 

 1 مشکلات استراتژیکحل مسائل و  2 ارزیابی کیفیت کار 3 کنترل فنی مدارک

مسئولیت ها و اختیارات و استقلال 

 تصمیم گیری در حوزه منابع مالی

 1 حق صدور چک 1 امضای چک و اسناد تعهد آور 1 برآورد و تعیین بودجه واحد

 1 برخورداری از تنخواه 1 دریافت و پرداخت وجوه نقد 1 تخصیص منابع مالی به افراد

استقلال مسئولیت و اختیارات و 

 تصمیم گیری در حوزه منابع انسانی

 

 

 1 تعیین نیاز های آموزشی 1 کار و هماهنگی تعیین و تقسیم 1 انتخاب و پیشنهاد استخدام

پیشنهاد تنبیهات انضباطی و تنزل 

 رتبه
 1 تایید اضافه کاری 1 ریزی و هدفگذاری برنامه 1

 1 پیشنهاد تخصیص پاداش 1 تایید نهایی تایم شیت پرسنل 1 ارزیابی عملکرد

 2 کمک و ارشاد و تعلیم 1 پیشنهاد افزایش حقوق 2 توانمند سازی

 1 نحوه انجام کار 1 تکمیل فرم ارزیابی عملکرد 1 پیشنهاد اقدامات تشویقی و ترفیع

مسئولیت و اختیارات و استقلال 

 تصمیم گیری در حوزه منابع فیزیکی

 2 نحوه چیدمان واحد 2 پیشنهاد خرید نرم افزارهای لازم 2 پیشنهاد خرید تجهیزات لازم

 2 نگهداری و یا امحاءمدارک 1 نگهداری ماشین آلات 1 نحوه نگهداری تجهیزات و مدارک

   2 استفاده صحیح 5 صرفه جویی در مصرف

 مسئولیت های خاص
 4 حساسحفظ اطلاعات  1 امنیت اطلاعات در مناقصات 1 سلامت معاملات و پیمانها

 3 نگهداری اطلاعات و ارزشمند 1 گیریعواقب حقوقی ناشی از تصمیم 4 رازداری و امانت داری

 
 1-1-2-3-4-5 های مورد نیاز پست/ شغل :کوشش:                         15-7جدول ادامه 

 های فکری :کوشش

تجزیه و تحلیل 

 مسائل
 1 محاسبه 1 طراحی 2 تفسیر اطلاعات 3

 1 تجسم و قضاوت 1 سرعت انتقال 2 دقت و تمرکز 2 برنامه ریزی

   1 ابتکار 1 اتخاذ تصمیم برای تغییر 1 استقرار سیستم ها

 : احساسی هایکوشش

 2 ایجاد تصویر بیرونی مثبت 2 کنترل رفتارهای تنش زا 2 خواندن احساسات دیگران 3 درک احساس دیگران

 2 ایجاد احساس مثبت در دیگران 2 همدردی با پرسنل 2 با شرکتهای بیرونیارتباط  2 ابراز احساسات صحیح

     2 شدت ابراز احساسات 2 فراوانی ابراز احساسات

 های جسمی :کوشش

 2 ایستادن طولانی مدت  تردد خارج از محیط کار 3 تردد زیاد بین واحدها
نشستن مداوم جهت کار با 

 کامریوتر
2 

جابجایی اجسام 

 سنگین
1 

حساسیت بینایی )دیدن 

 اشیا در نور زیاد(
 1 های مختلفتمایز بین رنگ 1

دید نزدیک )دیدن جزئیات از 

 نزدیک(
1 

     2 خم و راست شدن 3 راه رفتن

 
 1-1-2-3-4-5 شرایط کاری پست/ شغل :  

 محیط فیزیکی:

 1 فضای کم 1 بو و تهویه نامناسب 1 نور کم یا زیاد 1 آلودگی صوتی

 1 کار در فضای باز 1 اشعه 1 لرزش یا ارتعاش 1 آلودگی شیمیایی

 1 گرما و سرمای زیاد 1 رطوبت 1 آفتاب و نور 1 دود، بخار، گاز

       1 گرد و غبار

خطرات شغلی و 

 سازمانی:

 3 چشم درد 3 مچ درد 5 کمردرد 5 گردن درد

 1 سقوط از ارتفاع 1 جراحت 1 ضرب دیدگی 1 مسمومیت

 1 نقص عضو جزئی 1 ناراحتی ریوی 1 سوختگی 1 خفگی

 1  1 از کار افتادگی 1 سردرد ناشی از کار 1 افتادگی عضلات صورت

عوامل خستگی و 

 استرس زا :

 1 فشار کار زیاد  اجبار به اضافه کار 2 استرس تبعات تصمیمات 1 جلسات طولانی

 1 مشاجره حین کار 1 دادگاهفشار روانی در  3 استرس وقوع حادثه 1 آنکال بودن

 2 تضاد و ابهام در وظایف 1 ساعات نامنظم کار 3 عدم همکاری بین بخشی 1 مهلت زمانی

 خطاهای شغلی متداول:

 1 کمبود وقت برای بررسی مدارک 1 استقرار سیستم ها 1 خطای برنامه ریزی 1 کمبود اطلاعات

 1 عدم رعایت مهلت زمانی 1 گزارشهاارائه  1 استفاده از ابزارها 1 خطا در مکاتبات

 1 عدم اطلاع رسانی به موقع 1 اشتباهات تایری 1 بروز نکردن اطلاعات 1 تفسیر قوانین
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       3 عدم رعایت استانداردها

 1-1 شرایط و تجهیزات لازم برای انجام شغل:  

 0 متری جدا 21اتاق  1 گاو صندوق 1 پرینتر 1 نفره 8میز مدیریتی 

 0 متری دو نفره 21اتاق  1 مهر شرکت 1 فاکس 1 کارشناسی میز

 1 متری سه نفره 21اتاق  1 بیسیم/دوربین 1 اسکنر 1 میز کارمندی

 0 پارتیشن چهار نفر به بالا 1 لپ تاپ / تبلت 1 کامریوتر 1 کمد و کتابخانه

 1 اداریملزوات  1 خط تلفن موبایل 1 دستگاه فتوکری بزرا 1 نفره 11میز کنفرانس 

 1 نوشت افزار 1 دستگاه تلفن مدیریتی 1 یخچال 1 صندلی طبی

 1 کازیه 1 رخت آویز 1 تلویزیون 1 میز عسلی کشودار

 1 گلدان طبیعی 1 خودروی شرکت 1 وایت برد / اسمارت برد 1 میز جلو مبلی

 1 تابلو 1 موتور سیکلت 1 ویدیو پروژکتور 1 مبل

 
 : شغل احراز شرايطادامه:                               12-7جدول 

 رشته تحصیلی :
لیسانس مهندسی صنایع )ایمنی صنعتی(،  مهندسی پدافند غیر عامل یا مدیریت بحران ، مهندسی محیط زیست با گرایش سوانح 

 طبیعی

 سال  5حداقل   -حداقل کارشناسی ارشد تجربه و میزان تحصیلات :

 ندارد گواهینامه های تخصصی :

 61 حداکثر محدوده سنی: 23 حداقل محدوده سنی: مرد جنسیت:

 
 توانائیها و مهارت های ذهنی و فکری: توانائیها و مهارت های روانشناختی و روحی: توانائیها و مهارت های فیزيکی و جسمانی:

 4 سازگاری 5 سعه صدر 2 حمل اجسام 2 شنوایی 1 بینایی
پاسخگوی

 ی
5 

سرعت 

 انتقال
 2 قضاوت 5

کلان 

 نگری
5 

 1 دویدن
راه 

 رفتن
5 

بالارفتن از 

 ارتفاع
 4 خوش رویی 3

انعطاف 

 پذیری
 5 کارتیمی 3

تصمیم 

 گیری
 1 تجسم 5 تمرکز 3

      
مذاکره و چانه 

 زنی
4 

مسئولیت 

 پذیری
5 

قدرت 

 بیان
4 

جزئی 

 نگری
2     

 

 : شغل نیاز مورد اولیه هایآموزش
 تواتر سطح دوره عنوان دوره آموزشی رديف

 هر سه سال پیشرفته و آشنایی با مواد خطرناک HAZMATدوره  1

 هر سه سال پیشرفته و مدیریت سوانح ICSدوره  3

 هر سه سال پیشرفته دوره آتش نشانی و کمک های اولیه 2

 هر سه سال پیشرفته و امداد و نجات CIVILدوره  5

 هر سه سال پیشرفته دوره نقشه خوانی 2

 هر سه سال پیشرفته دوره مدیریت استرس 5

 هر سه سال پیشرفته دوره مدیریت بحران 7

    
 نیاز شغل :نرم افزارهای مورد 

 نوع نرم افزار میزان تسلط عنوان نرم افزار رديف

 عمومی متوسط آفیس افزار نرم مجموعه 1

 عمومی خوب اتوماسیون اداری 3
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2 Phast تخصصی خوب 

5 OPS center تخصصی خوب 

2 CAMEO تخصصی خوب 

5 MARPLOT تخصصی خوب 

7 ALOHA تخصصی خوب 

1 GIS تخصصی خوب 

 
 های خارجی:های زبانمهارتادامه:                          12-7جدول 

  سایر زبان ها : زبان انگلیسی 

  خیر  بلی الزام مدرک:  خیر  بلی الزام مدرک:

  متوسط * خوب  عالی درک مطلب:
نیازندار

 د
  متوسط  خوب  عالی درک مطلب: 

نیازندار

 د
 

 * متوسط  خوب  عالی : ترجمه
نیازندار

 د
  متوسط  خوب  عالی : ترجمه 

نیازندار

 د
 

 * متوسط  خوب  عالی : نگارش
نیازندار

 د
  متوسط  خوب  عالی : نگارش 

نیازندار

 د
 

  متوسط * خوب  عالی : مکالمه
نیازندار

 د
  متوسط  خوب  عالی : مکالمه 

نیازندار

 د
 

 
 کاری :های تخصصی / دانش مهارت

و امداد و نجات، نحوه شناسایی مواد خطرناک با استفاده از  CIVILو آشنایی با مواد خطرناک،  مدیریت سوانح ، آتش نشانی و کمک های اولیه ،  HAZMATآشنایی با 
 ، نقشه خوانی ، مدیریت استرس ERGکتاب 

 
 (5تا  1های عمومی : ) ها و شایستگیمهارت

 4 : عاطفی هوش 5 : مسئله حل 4 : خلاق تفکر

 3 : بیان فن 5 : محوری نتیجه 5 : سیستمی تفکر

 3 : مذاکره توان 4 : تیمی کار 5 : مستمر یادگیری

  : سایر 4 : نفوذ و ارتباطات 5 : ارزشی/  اخلاقی

 
 (5تا  1 )های کاریگرايش (5تا  1امتیاز )  شخصیت مورد نیاز

 2 اجتماعی 2 واقع گرا 4 ثبات احساسی 3 برونگرایی

 1 کارآفرین 1 سنت گرا 2 گشودگی 5 سازگاری

 1 هنری 1 کاوشگر   5 وظیفه شناسی
 

 مسیر ارتقاء شغلی :
 ترتیب رده شغلی ترتیب رده شغلی ترتیب رده شغلی

  کارگر فنی 1 مسئول / کارشناس مسئول / ارشد  مدیر عامل

  کارگر ساده  کارشناس 4 معاون

    تکنسین 3 مدیر

    کارمند 2 رئیس / سرپرست
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ت رسیدن به وضع مطلوب حال با توجه به شناسایی وضع موجود و همچنین وضع مطلوب، راهکارهای ذیل در این فرایند جه

 گردد: پیشنهاد می

  تجزیه و تحلیل مشاغل جهت شناسایی شرح شغل ها و شرایط احراز مورد نیاز مشاغل سیلاب با بهتره گیتری ازONET  

عامتل اهمیتت و ارزش شتغل  21بر استاس  G20. در مدل G20و ارزشیابی آنها بر مبنای مدل های شناخته شده مانند 

. دانش مورد 1ی شود. این بیست عامل عبارتند از: مشخص می شود و نقش آن در تحقق استراتژی های سازمان ترسیم م

. 6. مستئولیت منتابع متالی 5. مستئولیت منتابع انستانی 4. مهارت مورد نیتاز شتغل 3. تجربه موردنیاز شغل 2نیاز شغل 

. تدوین مقتررات، روش هتا، 9. تماس و ارتباط با درون و بیرون سازمان 8. فرم ها و گزارش ها 7مسئولیت منابع فیزیکی 

. 13گیتری و خلاقیتت . حتل مستئله و تصتمیم12آزادی عمتل  . استتقلال وHSSEE 11. 11سیستم ها و استتانداردها 

. کوشتش جستمانی 17. کوشش احساستی 16. کوشش فکری، دقت و تمرکز حواس 15. مسئولیت خاص 14پاسخگویی 

 غیرعادی کار . استرس و سایر شرایط21. شرایط نامساعد محیط کار 19. خطرات ناشی از کار 18

 

 ريزی منابع انسانی و جذبفرايند دوم: برنامه -7-2-3

( تعیتین موجتودی منتابع انستانی در 2هتای آینتده، ( مطالعه اهداف کلان و استتراتژی1ریزی منابع انسانی شامل: مراحل برنامه

( برآورد عرضه منابع انسانی از منابع داخلتی 4آتی(،  )تقاضا برای منابع با توجه به اهداف ( برآورد نیاز سازمان به منابع انسانی3سازمان، 

 گردد:رایند، راهکارهای زیر پیشنهاد میجهت رسیدن به وضع مطلوب در این ف باشد.و خارجی می

 هتای تخمتین ماننتد ا بحران های احتمالی از طریتق روشتعیین تعداد نیروی مورد نیاز )کمیت و کیفیت( برای مواجهه ب

 ؛یابی و پیش بینی تقاضای نیروروند یابی، نسبت 

 )؛تعیین مراکز یا منابع تامین نیروی مورد نیاز پیش بینی شده)پیش بینی عرضه 

 برگزاری کانون ارزیابی جهتت انتختاب نهتایی از و  برگزاری آزمون های سنجش شایستگی های شناسایی شده داوطلبین

 صابات.برای انت 4 1و استفاده از حداقل نسبت انتخاب این داوطلبین

 

 فرايند سوم: مديريت عملکرد کارکنان -7-2-2

هتا و گیتری و توستعه کتارکرد افتراد و گتروهدی مستمر در جهت شناستایی، انتدازهبه طور کلی مدیریت عملکرد کارکنان؛ فراین

گتری و عملکرد، مربیگذاری، مشاهده باشد. بنابراین این مدیریت مستلزم هدفهمچنین همسو کردن آن با اهداف راهبردی سازمان می

(. قابل تاکیتد استت کته Aguinis, 2005به طور مستمر خواهد بود تا عملکرد افراد در راستای اهداف سازمان قرار گیرد ) دارائه بازخور

 شود.ریزی و بهبود عملکرد را هم شامل میع تر از ارزیابی آن است و برنامهمدیریت عملکرد، وسی

 گردد:این فرایند پیشنهاد میجهت بهبود راهکارهای ذیل در 

 تدوین شاخص های کلیدی عملکرد مشاغل مدیریت شرایط اضطراری از جمله سیلاب؛ 

 در سه حالت قبل از بحتران، حتین بحتران و  تدوین اهداف فردی در راستای شاخص های کلیدی عملکرد شناسایی شده

 ؛پس از بحران در هر دو نوع سازمان پست محور و نقش محور

 و شناسایی افراد با عملکرد بالتا بترای بکتارگیری  ای هر شش ماه و پس از وقوع حادثه در صورت وقوع بحراندوره ارزیابی

 ؛در حین بحران در سازمانهای پست محور

____________________________________________________________________________ 
 واحدها یتقاضا مورد یانسان منابع کل تعداد بر میتقس یشغل داوطلبان کل تعداد از است عبارت استخدام در انتخابنسبت   1
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 بازخور جهت تعامل موثر بین ارزیابی کنندگان و ارزیابی شوندگان و بازنگری در اهداف و در صورت نیتاز  طراحی مکانیزم

 ؛در هر دو نوع سازمان پست محور و نقش محور رفع مشکلات عملکردی راهنمایی و

 حتین  تدوین برنامه ای آموزشی و توسعه مورد نیاز برای رفع شکاف عملکردی شناسایی شتده در ارزیتابی هتای عملکترد

 .هر دو نوع سازمان پست محور و نقش محور بحران برای

 

 فرايند چهارم: جبران خدمات -7-2-5

هتای جبتران های درونتی استت. طراحتی سیستتمگیزهترین عامل برانگیختن اناصلی ،جبران خدمات در شرایط بحراندر زمینه 

 در این فرایند پیشنهادات زیر مورد توجه است: .خدمات مالی چندان در این شرایط موثر نیست

 محور؛ های پستدر سازمان شناسایی نیازهای انگیزشی و ترجیحات فردی کارکنان حوزه سیلاب 

 )بته معنتی بخشتی از جبتران ختدمات بته  اتصال جبران خدمات به عملکرد کارکنان )با توجه به نتای  مدیریت عملکرد(

 های پست محور؛در سازمان صورت پاداش مبتنی بر عملکرد پرداخت شود(

 حی مزایای معنتوی در بویژه طرا طراحی منوی پاداش انگیزشی و اعطای پاداش ها بر اساس ترجیحات و نیازهای کارکنان

 های پست محور و نقش محور.سازمان

 

 فرايند پنجم: روابط کارکنان، سلامت و تامین اجتماعی -7-2-2

آینتد. واضتح استت کته ازمان از عوامل اساسی به حساب متیی کارکنان در هنگام وقوع بحران در یک سسلامت، روحیه و انگیزه

شتود. بنتابراین متدیریت ارشتد بایتد قتوانین محسوب میدر کارکرد بهتر آنها ز عوامل اساسی اعتماد کارمند و وفاداری به یک سازمان ا

 عادی به کارگیرند.م وقوع بحران، بلکه در شرایط اصلی را جهت حفظ اعتماد کارکنان، نه تنها در هنگا

بخشی از این وضتعیت  .است یتیریمد یترس از خطاها و اضطراب تیوضع ،شودی که در آغاز یک بحران مشاهده میاولین مورد

در یک سازمان که بته ستطح لتازم باشد. می ها هستند(بینیهای ذاتی سوانح طبیعی )مانند سیل که متکی به پیشبخاطر عدم قطعیت

ت حتذف بینی نشده خواهد بود. در شیوه های قدیمی اقدامی در جه هم برای کارکنان و هم مدیریت پیشآمادگی دست نیافته، بحران 

هتای بحران و به جهتت مقابلته بتا بحتران این اقدامات توسط تیم مدیریت ولی در حال حاضر. گرفتآسیب ترس و استرس صورت نمی

 شود. احتمالی انجام می

شترایط اضتطراری و در  درگیتر ایمنی و سلامت جستمی، روحتی و روانتی کارکنتانبرای های منابع انسانی باید ها یا تیمسازمان

و فشار کار در در شرایط بحتران خستگی افراد در حین کار، مراجعه مستمر مسئولین و افراد مختلف  .داشته باشندریزی امهبرنها بحران

هتای یکتی از جنبتهتواند موجب آسیب سلامت جسمی و روحی کارکنان و نهایتا عملکرد آنها در این شرایط بشود. درهمین راستتا، می

به این موضتوع شتدت  نیز های اجتماعیشایعات است. تداول رسانهها و رسانه، مدیریت (وقوع سیل )مانند شرایطاین در  یمدیریتمهم 

 ای تجربه شد. تمامی موارد فوق در سیلاب اخیر بطور گستردهبخشیده است. 

 گردد:جتماعی راهکارهای زیر پیشنهاد میدر جهت بهبود فرایند روابط کار، سلامت و تامین ا

 در حین بحران؛ سیرهای متعدد و متناسب ارتباطی بین کارکنان و نیز بین کارکنان و مدیرانشناسایی و تعیین م 

 و تسهیم دانتش و  های مردم نهاد و اعضای داوطلب هلال احمر و داوطلبان؛از سازمان های تشریک مساعیتشکیل کمیته

 ؛هایرها و شرح وظایف اعضای این کمیتشناسایی دب

 و  در قبل از بحران و ایجاد آمادگی برای حین و بعد از بحتران؛ ای کارکنان سیلابسلامت دورهدوین دستورالعمل پایش ت

 .اجرای آن به صورت اطمینان از سلامت روان شناختی و فیزیولوژیکی کارکنان
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 فرايند ششم: آموزش، توسعه و يادگیری کارکنان -7-2-5

 یرو مرحلته  نیتدارد. از ا یمداوم آنهتا بستتگ یاحرفه یهاو آموزشها و تخصص کارکنان مهارتسازمان اغلب به  کی تیموفق

توانتد متی یمنتابع انستانمواردی که بختش آنها دارد.  یهایریگمیبر تصم یاریبس تیاهمکارکنان  یخصص و تجربهآموزش، مهارت، ت

 داشته باشد.  بحران تیریدر مدنقش موثری بر ارتقاء آنها بخصوص 

 در این فرایند عبارتند از:راهکارهای پیشنهادی 

 ،کارکنان؛ ها و نتیجه مدیریت عملکردسند شایستگی نیازسنجی آموزشی بر اساس سند شرح وظایف 

  ؛شناسایی شده برای دوره هابرگزارکننده داخلی و خارجی شناسایی مراکز و تدوین تقویم آموزشی 

 سنجش اثربخشی دوره ها. 

 

 پروریو جانشینفرايند هفتم: مديريت استعداد  -7-2-7

 نمایند.را تعیین میآن ارزش  ،ستعدادهاین اهای درگیر بحران، مدیریت استعداد است. مجموع اترین اقدامات سازمانیکی از مهم

باشد و هرچقدر افراد بتا استتعداد و متمتایزتری حضتور داشتته به عبارتی دیگر، میزان تحقق اهداف هر سازمان در گرو کارکنان آن می

 آن های ضروری دیگرباید از برنامهتوزیع استعدادها در سازمان احتمال تحقق اهداف سازمانی میسرتر خواهد بود. بعلاوه، حفظ و  باشند،

حتوزه توانمنتد در هتای کارکنتان شایستتگی و شناستایی استتعدادها (. در این راستاWang, Hutchins, & Garavan, 2009). باشد

 .گردده روز ستمر ببه طور ملازمست  و باشددر مدیریت بحران قبل از وقوع آن می بخشی از اقداماتبحران مدیریت 

پروری بخش دیگری از مدیریت منابع انسانی است. قابل ذکر است که این بحث، مختص مدیران ارشد نیستت همچنین، جانشین

اجترا کننتد داشتته باشتند و شتین پتروری را هتای جانبرنامته ،ختودهای کلیتدی موفق خواهند بود که برای همه پستهایی و سازمان

(Deegan, 1986 .)  .این مهم برای مدیریت بحران نیز کاملا صادق است، ضمن اینکه کارکنان آن در مخاطرات بیشتری هستند 

 گردد:فرایند راهبردهای زیر پیشنهاد میدر این 

  ؛و رفتارهای متناسب با آن ی استعدادهاهاشایستگیشناسایی و تعریف 

 ؛1ارزیابی هایاز طریق کانونسیل و سنجش شایستگی مدیران  شایستگی مدیران برای طراحی مدل 

 ای برای متولیان بحران؛مسیر حرفهریزی برنامه 

  برای توسعه شایستگی مربیگریبرنامه. 

م. ارزیتابی کامتل متدیریت ها باشیامید است با بکارگیری این راهکارها شاهد بهبود در وضعیت مدیریت منابع انسانی این سازمان

متدل . ه دهتدتتری ارائتتعالی مدیریت منابع انسانی نیز می تواند راهکتار جتامع 34111ها بر مبنای استاندارد منابع انسانی این سازمان

و سازمان ها را در جهتت  یابیها را ارزآن یو اثربخش یشناس بیآسرا  یمنابع انسان یندهایو منسجم همه فرا کرارچهیبه طور  34111

هتا و و پروژه یدر سازمان را بررس یمنابع انسان تیریموجود مد تیتوان وضعیم 34111مدل  اساسکند. بر یم یاریو ارتقاء آنها  جادیا

ستطح بلتوغ  دارای پتن  34111متدل  .نمود جادیا سازمان در را کمال و یتعال فرهنگ کی و کرد فراهم را آنهااقدامات بهبود و توسعه 

های انستانی موفق سرمایه های متوالی و مستمر برای بهبود استعدادها، توسعه منابع انسانی اثربخش، و مدیریتاست که این مراحل پایه

هایی را که شرکت در هر سطح برای اجرا و ارتقاء منابع انسانی بدان نیازمند است به شکل دقیق مشتخص باشد. اقدامات و توانمندیمی

ها در هتر ستطح هایی که شرکتهای خاص استاندارد و سلسله مراتبی بودن آن و نیز تعریف دقیق اقدامات و توانمندیویژگی .ازدسمی

. شمای کلی این متدل در صتفحه های این مدل استترین ویژگیسانی بدان نیازمندند از جمله مهمو سیستم منابع ان ءبرای اجرا و ارتقا

 آمده است. 1

____________________________________________________________________________ 
1 https://imtd.ir 

https://imtd.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/


      139ارزیابی وضعیت مدیریت منابع انسانی      -هفتمفصل   هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 بحران مراحل مديريت در منابع انسانی ديريت م نقش -7-5
شتود. بندی این فصل، بر مبنای به مراحل مدیریت ریسک شرایط اضتطراری شتامل: قبتل، حتین و بعتد از آن تشتریح متیجمع

گانته چته ها براستاس فراینتدهای هفتتگردد که در هرکدام یک از این مراحل بخش منابع انسانی سازمانهمچنین در آن مشخص می

 هایی را در هر کدام از این مراحل به عهده دارند. فعالیت

 مشاغل یابیارزش و شغل شرح ،یلیتفص لاتیتشک:اول نديفرا

 قبل از بحران

 برای مدیریت بحران  ازین مورد مشاغل یی و بازنگریشناسا 

 برای مدیریت بحران ازین مورد مشاغل احراز طیشرا و فیوظا شرح نیتدو 

 برای مدیریت بحران ازین مورد مشاغل یستگیشا مدل نیتدو 

 برای مدیریت بحران ازین مورد مشاغل یبندرتبه  و یابیارزش 

 بعد از بحران

 و مدل شایستگی بر اساس تحلیل حوادث و رویدادهای پتیش آمتده در  مشاغل احراز طیشرا ،فیوظا شرح یبازنگر

 بحران

 جذب و یزيربرنامه :دوم نديفرا

 قبل از بحران

 برای مدیریت بحران  ازیمورد ن یروهاین تیفیو ک تیکم نییتع  

 ی موردنیاز برای مدیریت بحرانروین نیتام منابع ییشناسا 

 به نیروی انسانی ازین به فعال واکنش و نشده ینیب شیپ اتفاقات یبرا داوطلب خزانه لیتشک 

 حین بحران

 جهت مشارکت در مدیریت بحران داوطلبان جذب یبرا ازین اعلان 

 قبل ندیفرا در شده نیتدو یستگیشا مدل اساس بر نیداوطلب یها یستگیشا سنجش 

 داوطلبان نیبهتر انتخاب 

 عملکرد تيريمد :سوم نديفرا

 قبل از بحران

 کارکنان در مدیریت بحران عملکرد یریاندازه گ یهاشاخص ییشناسا 

 

 حین بحران

 بحران مدیریت ریدرگ کارکنان یبراو تخصیص نقش  یفور فیوظا نییتع و یگذارهدف 

 عملیات مدیریت بحران نیح در کارکنان ی و راهنماییگریمرب 

 بحران نیح در بالا عملکرد با افراد ییشناسا 

 پس از بحران

 های تعیین شدهبر اساس شاخص کارکنان عملکرد سنجش و یریگ اندازه 

 مشاهده شده در حین بحرانبر اساس عملکرد  دبازخور ارائه 

 کمبودهای دیده شده در حین بحران اساس بر عملکرد بهبود یهابرنامه نیتدو 

 خدمات  جبران تيريمد :چهارم نديفرا
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 قبل از بحران

 مناسب برای کارکنان درگیر مدیریت بحران حقوق و پاداش یارهایمع ییشناسا  

 بحران مناسب برای شرایط پرداخت مدل طراحی 

 پس از بحران

 افراد در بحران عملکرد یابیارز اساس بر( پاداش) یعملکرد یهامشوق ارائه 

 بر اساس نظر مدیران و فرماندهان بحران بحران نیح در بالا عملکرد دارای افراد از یقدردان و تشکر و ریتقد 

 یاجتماع نیتام و سلامت کارکنان، روابط :پنجم نديفرا

 قبل از بحران

 بحران با مواجهه یبرا کارکنان در یروان و یجسمان یهایآمادگ جادیا 

 و آمادگی آنها برای حضتور در عملیتات متدیریت  آنها سلامت از نانیاطم جهت کارکنان یبرا سلامت یادوره شیپا

 بحران

 حین بحران

 اخبار نشر در یاجتماع یهاشبکه تیریمد 

 بحران نیح در یمیت کار ازین مورد یهاضرورت و روان اداری یفضا جادیا 

 عاتیشا تیریمد   

 گیری از برخی دوبتاره بحران جهت ایجاد هماهنگی و بهره در حین دانش نشر و نظر تبادل مستمر جلسات یبرگزار

 کاری و موازی کاری های احتمالی

 حیصح و  موقع به یبخش یآگاه جهت یداخل یهارسانه از استفاده 

 پس از بحران

 های مدیریت بحراندرس آموخته دانش اشتراک جلسات یبرگزار 

 

 یسازمان یریادگي و توسعه آموزش،:ششم نديفرا

 قبل از بحران

 بحران ریدرگ مشاغل یآموزش میتقو نیتدو یبرا یآموزش یسنج ازین 

 بحران در کارکنان یهامهارت بهبود و یساز توانمند یبرا ازین مورد یآموزش یهادوره یبرگزار 

 شده برگزار یهادوره یاثربخش سنجش 

 حین بحران

 کارکنان مستمری و راهنمایی گریمرب 

 

 یپرور نیجانش و استعداد تيريمد :هفتم نديفرا

 قبل از بحران

 بحران برای مدیریت یدیکلحیاتی و  مشاغل ییشناسا 

 در مشاغل حیاتی و کلیدی نیجانش عنوان بهو با عملکرد بالا  توانمند افراد ییشناسا 

 (نانیجانش) بالا عملکرد با افراد یسازآماده یهابرنامه نیتدوو  انینجانش ییشناسا یبرا رانیمد از استعلام 

 (انیمرب و نانی)جانش یپرورنیجانش برنامه در ریدرگ افراد عملکرد مستمر سنجش. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 مدیریت بحرانهای گزارش برای قانون جدید یافته -1

 (4931)مصوب مرداد  -5
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 مقدمه -1-1
 مصتتوبه« قتتانون جدیتتد متتدیریت بحتتران کشتتور»تصتتویب هتتای فصتتول قبلتتی و یافتتتهنیتتز بتتا توجتته بتته  فصتتلدر ایتتن 

شتود. یتادآوری ارائه میهای گزارش ترین خروجیمهمبراساس ها و پیشنهاداتی گردد(، توصیهاطلاق می« قانون»)در ادامه  1398/ 7/5

آوری و آموزش و پروش هستند. اما، با اطمینان ذکتر های کشور؛ نیرو؛ علوم، تحقیقات و فنوزارتخانه :توجه مورد هایگردد که حوزهمی

 بود. های اجرایی قابل توجه و اعمال خواهدهای آمده، برای بخش وسیعی از دستگاهشود که توصیهمی

 

 وزارت کشور و سازمان مديريت بحران کشور -1-3
 شوند:های این بخش در قالب قانون جدید برای سازمان مدیریت بحران کشور مطابق زیر ارائه میتوصیه

های بین بخشتی بتود. در ریزی آموزش و مدیریت منابع انسانی هماهنگیهای مورد مشاهده در برنامهترین کاستییکی از مهم -1

و نظتارت  ...ریزی، گتذاری، برنامتهایجاد مدیریت یکرارچه در امتر سیاستت "ترین اهداف آن را قانون یکی از اصلی« 1 هماد»

-بیان می "ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار برای مدیریت بحران کشورهای ذیدقیق بر فعالیت دستگاه

ر لازم برای همکاری بین بخشی را تبیین نکرده است، امتا ستازمان متدیریت بحتران دارد. هرچند قانون به اندازه کافی سازوکا

و « برنامته جتامع آمتوزش متدیریت بحتران»تدوین این راستا،  باید بتواند از همین ظرفیت هم برای تحقق استفاده نماید. در

های بین بخشی باشتد، ضتمن توسعه برنامههای این قانون و تواند قسمتی از خروجیمی« برنامه جامع مدیریت منابع انسانی»

تواند دو برنامته فتوق بخشتی از دارد که میاشاره می« سند راهبرد ملی مدیریت بحران»)بند الف( آن نیز به  4اینکه در ماده 

 آن باشد؛ 

گیتران را صتمیمهای تآموزش( است که دیدگاه-های مدیریتی خاص )متانیاز آن آموزشقانون به مواردی اشاره دارد که پیش -2

های مدیریت خشکسالی و سیلاب برای تحقق اهداف برنامه تعمیق و تقویت و حتی تغییر نماید. به عنوان نمونه، تدوین برنامه

باشد. تجربیات قبلی نیز نشان از عدم موفقیت اینگونته ( به مراتب فراتر از ظرفیت یک وزارتخانه می14)موضوع بند پ و ماده 

-های علمی بتینها در کشور بوده است، درحالیکه حتی بعضی از آنها، از اعتبارات و ظرفیتتوسعه این طرح ریزی برایبرنامه

برنامه ملتی »های آن )مانند و زیر برنامه« سند راهبرد ملی مدیریت بحران». به همین ترتیب 1المللی هم استفاده کرده بودند

پردازی ختاص نیاز به نظریه«( برنامه ملی بازسازی و بازتوانی»و « پاس برنامه ملی آمادگی و و سوانح » ،«کاهش خطر حوادث

 هایی است که در قانون آمده است؛ دارند که به مراتب فراتر از آموزش

  نماید:میاقدامات ذیل به انجام موظف های مشمول را آن دستگاه 13در ادامه بند قبل، ماده  -3

ای تعیین و به سازمان ارسال کنند که نیروی انسانی لازم از گونهمدیریت بحران را بهساختار واحد سازمانی مناسب برای  -الف "
 .های سازمانی موجود تأمین شودبین پست

 .براساس استانداردهای ابلاغی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در خصوص مدیریت بحران اقدام کنند -ب  

طی کنند. مدت را های آموزشی بلندمدت و کوتاهول در امر مدیریت حوادث موظفند دورهئکلیه مدیران و کارشناسان مس -پ  
عالی  شود که توسط سازمان تهیه شده و به تصویب شورایاحراز صلاحیت هریک از آنان طبق دستورالعملی تعیین می شرایط
 ".رسدمی

 شوند:برای عملیاتی شدن بندهای فوق موارد زیر توصیه می

____________________________________________________________________________ 
 کشاورزی با مشارکت سازمان جهانی خواربار و کشاورزی )فائو( به انجام رسید:-زیر که در وزارت جهاد مانند: طرح 1

National Strategy and Action Plan on Drought Preparedness, Management and Mitigation in the Agricultural Sector 
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  محور هستند که برای آنها تشکیل واحتدی ختاص را تعریتف -های نقشاین ماده عمدتا سازمان« بند الف»مورد توجه سازمان

محور )مانند سازمان آب  برق خوزستان( بایتد -های نقششود، برای سازمانرسد کافی باشد. توصیه مینموده است که به نظر نمی
مانی از منابع انسانی متناسب با شدت بحران تعریف گتردد کته بتا آرایتش شترایط آرایش سازمانی در شرایط بحران و متعاقبا چید
 باشد؛   بخشی از راهکارهای سازگاری می« پذیری سازمانیانعطاف»عادی متفاوت خواهد بود. طبق مراجع معتبر 

  ،ن نوع آموزش جایگاه ختود را بیند. هرچند، ایمی« محور-فرد»ها را آموزش در سازمان« ماده ب»مطابق با رویه مرسوم کشور
بخشتی از « ستازمان یادگیرنتده»و « آموزش سازمانی»دارد، ولی بنا به تاکیدات این گزارش، لازمست از فرد به سازمان ارتقاء یابد. 

 آورد دو دهه خشکسالی که نقش چندانیفرایندی است که در عملیاتی شدن این قانون لازم به توجه دارد. در غیر اینصورت، دست
 بر افزایش ظرفیت سازمانی کشور در مدیریت این بلیه نداشت، برای سایر سوانح نیز تکرار خواهد شد؛ 

 «گزارش آمده استت،  ( 5-4-6بخش )های مدیریتی و کارشناسی را تفکیک کرده است. مواردی که در بخوبی آموزش« ماده پ
 ها مورد توجه قرار گیرند؛ تواند در تدوین این دورهمی

  در مقایسه با رویکرد « ماده ب و پ»نگاهKSA1 ، هتای قتانون، در آنهتا و ستایر بختش« توانمندی»و « مهارت»است و « دانش»محدود به
 .بایست ابتدا این سه ویژگی را در کارکنان و متعاقبا در سازمان رقم زندها میگردد که آموزشجایگاه مشخصی ندارد. لذا، تاکید می

 34111متدل گتردد، باشد. توصتیه متیدر قانون تعریف مشخصی قابل استنباط نمی« دیریت منابع انسانیم»از نحوه ارتقاء  -4

 در فرایند توسعه آن در مدیریت بحران و سوانح طبیعی کشور در دستور کار قرار گیرد؛ (7)فصل 

حدی کشور به اندازه کتافی بته اثبتات مورد توجه قرار نگرفته است. این پدیده و تبعات آن بر وقایع « تغییر اقلیم»در قانون،  -5

انتد المللی اثرات سوء آن را روی منطقته جغرافیتایی ایتران گتزارش نمتودههای مراکز تحقیقاتی داخلی و بینرسیده و یافته

اکنون در برخی کشورهای توسعه یافته با اقلیم مشابه کشتورمان، (. هم1398های سال )مانند تفسیر هواشناسی علت سیلاب

گردد که سازمان اند. تاکید میدر بستری همبسته تدوین شده« تغییر اقلیم»و « امنیت ملی»، «راهبردهای مدیریت بحران»

 را مورد توجه قرار دهد؛« تغییر اقلیم»مدیریت بحران لازمست در تدوین راهبردها پدیده 

 ( در خصتوص وظتائف وزارت راه،6-)بنتد   14ماده آن بطور کلی و یکبار نیز در  1بار در ماده  در قانون؛ یک« آوریتاب» -6

های حمل و نقل؛ مورد اشاره قرار گرفته است. این مهم باید بسیار فراتر از این متورد شهرسازی در حفظ زیرساخت و مسکن

هتای دهد و آن را مسئولیت تمامی بختشالویت می« پاس »را بر « آوریتاب»توجه مدیریت بحران قرار گیرد. ادبیات جدید 

های متولی متدیریت شترایط اضتطراری تنهتا مستئولان امتر دهد و تاکید دارد که سازماندولتی، خصوصی و جامعه قرار می

راهبردهای »شود به عنوان بخشی از این قانون؛ توصیه می« سند راهبرد ملی مدیریت بحران»»نیستند. در چارچوب توسعه 

در دستور کار قرار گیرد. بتدیهی « های حیاتیآوری زیرساختهبردهای ملی تابرا»و « آوری در برابر بلایای طبیعیملی تاب

 ترین ارکان برای شروع چنین رویکردی، آموزش و توسعه منابع انسانی خواهد بود؛است که مهم

رود متی ریزی برای مدیریت بحران در این فواصل به فراموشیه برنامهشود کنظر به فواصل زمانی رخداد سوانح، مشاهده می -7

های مستتمر بخشتی از ستازوکارهای ممکتن بتدین شود. دراین خصوص، مانورهای آمادگی و آموزشها خارج میو از الویت

 اند؛ های مختلف قانون مورد اشاره قرار گرفتهاست که در بخش« آمادگی»منظور است. این موارد بخشی از فرایند 

آن( آموزش فراتر از وضتعیت فعلتی متورد توجته قترار  9)موضوع ماده  گردد که در جهت اجرای وظائف سازمانتوصیه می  -8
تتدوین ستند راهبترد ملتی »ترین کارکرد مورد انتظار ایجاد بستر نظری برای انجام بخشی از این وظائف، شتامل: گیرد. مهم

در  دانتش و فنتاوری توستعه»؛ «بازسازی و بازتوانی»، «آمادگی و پاس  مخاطرت،ملی کاهش  هایبرنامه»؛ «مدیریت بحران

____________________________________________________________________________ 
1 Knowledge, Skill and Ability 
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هتا و های دوجانبه یا چندجانبته بتا دانشتگاهبانی علمی از طریق همکاریایجاد نظام دیده» ؛«راستای ارتقای مدیریت بحران
 باشد.می المللیای و بینمؤثر در سطح منطقه هایهمکاریو « مؤسسات پژوهشی

قبل به عنوان وظائف قتانونی ستازمان متدیریت بحتران کشتور آمتده استت، بتیش از  ایگردد که آنچه در بندهملاحظه می -9

باشتد نیروهای عملیاتی به نیروهای فکری نیاز دارد که مستلزم ارتقاء کیفیت منابع انسانی، جذب نخبگان و مدیریت آنها می

 و

هتایی باشد و لازم است، با حمایتر میمسلما حصول به اهداف فوق بسیار فراتر از ظرفیت فعلی سازمان مدیریت بحران کشو -11

قانونی و اعتباری که در چارچوب این قانون متصور است؛ بستر لازم برای تقویت منابع انسانی و دانش در این سازمان محقق 

 دارد، در فضای جدیدی دنبال شود. «پاس »در کشور از وضعیت فعلی که عمدتا تمرکز بر « مدیریت بحران»گردد و 

 

 رت نیرووزا -1-2
آن مستتقیما  14جایگاه دارد، ضمن اینکته ذیتل متاده  مدیریت بحران کشور در قانون جدید وزارت نیرو در شورای عالی و ستاد

-. در این راستا موارد ذیتل پیشتنهاد متیمشارکت داردهای اجرایی دار است و در مواقعی در انجام وظائف دیگر دستگاهوظائفی را عهده

 گردد: 

هتای آمتوزش تبیتین نمایتد و فعالانته« ران کشتورقانون مدیریت بحت»د، وزارت نیرو جایگاه و تعهداتش را در شوتوصیه می -1

مدیریتی، کارشناسی و بسترهای فنی برای اثربخشی آنها را در دستور کار قرار دهد. به عنوان نمونته، نقتش ایتن وزارتخانته 

و « برنامه ملی آمتادگی و پاست و سوانح » ،«کاهش خطر حوادثبرنامه ملی »، «سند راهبرد ملی مدیریت بحران»درتوسعه 

 ؛ مواردی هستند که تعمیق بسترهای نظری آن در وزارت نیرو مورد نیاز خواهد بود؛«برنامه ملی بازسازی و بازتوانی»

هواشناستی، کشتاورزی و ستازمان -قانون و بتا همکتاری وزارت کشتور، وزارت جهتاد« 14پ ماده »وزارت نیرو در قالب بند  -2

هایی موظف به کنترل و پیشگیری سیلاب و خشکسالی شده است. همانگونه که در بخش قبلی نیز آمد، نیاز است طی برنامه

هتای اصتلی بتین ها ارائه گردد و بخصوص مولفهگیران؛ اصول نظری توسعه اینگونه برنامهآموزشی مختص مدیران و تصمیم

هتای دو دهته اخیتر، ا رویکردهای گذشته به عنوان مثال در متدیریت خشکستالیمسلم های آن تبیین شود.بخشی و چالش

 نباید تکرار شود؛ 

شتود کته بختش آمتوزش، « ستازیجتاری»پیش در این وزارتخانه از  و سازگاری با آن لازمست تا بیش« تغییراقلیم»پدیده  -3

بود تا مفاهیمی را ماننتد: ریستک و متدیریت نقشی اساسی در این باره خواهد داشت. همچنین در این خصوص لازم خواهد 

 گیری در شرایط عدم قطعیت و اصول سازگاری در سازمان این وزارتخانه عملیاتی گردد؛آن، اصول تصمیم

 آمد، برای این بخش نیز لازم به توجه هستند.  6فصل کلیه مواردی که در   -4

 

 وزارت آموزش و پرورش -1-5
آمتادگی در »بترای درستی با تمهیداتی که در آن آمده، ملزم است تتا  آموزش و پرورش وزارتخانهف(، ، بند ال14طبق قانون جدید )ماده 

آوری . در تقویت کتارکرد ایتن درس و حصتول بته ارتقتاء تتابآموزان الزامی استبرای تمامی دانشرا تعریف نماید که « مقابل حوادث و سوانح

 .  تواند مورد توجه قرار گیرندمی ،آمد 3در فصل دیریت بحران، مواردی که در آموزی و حتی کمک آنها در فرایند مجامعه دانش

 

 آوری )عتف( و ديگر موسسات آموزش عالیوزارت علوم، تحقیقات و فن -1-2
نسبت به طراحتی و ارائته واحتد نماید تا می موظف تف و سایر موسسات آموزش عالی راع)بند الف( قانون جدید؛ وزارت  14ماده 

ی خواهتد بتود. در راستتای این درس برای تمتامی دانشتجویان الزامتنماید، بطوریکه اقدام « آمادگی در مقابل حوادث و سوانح»درسی 

 شوند: موراد زیر توصیه می (5-4مطالب آمده در بخش ) بر، ضمن تاکید مجدد های آموزش عالی کشوراثربخشی فعالیت



146          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب
دهتد و های خود جتای های آمادگی را در سرفصلی الزامی براساس قانون، بهتر است؛ تعاملات بین بخشی و برنامهارائه درس -1

 الامکان به جایگاه رشته تخصصی دانشجویان در مدیریت بحران توجه نماید؛ حتی

هتایی مترتبط بتا رفصتلشود؛ ولی تدوین دروس جدید و تقویت دروس موجود با سهای جدید نمیتوصیه برای توسعه رشته -2

گیری در شترایط عتدم قطعیتت، مدیریت یکرارچه سوانح و شرایط اضطراری، حکمرانی، مباحث حقوقی، تغییراقلیم، تصمیم

 ارتباطات و رسانه، استمرار کسب و کار نیاز به توجه بیشتری دارند.  

بخشی از محتوی دروس دانشگاهی مورد توجته  های اجرایی به عنوانهای مهم مرتبط با مدیریت بحران در دستگاهنامهنظام -3

 نامه سیلاب در وزارت نیرو(؛ قرار گیرند )مانند نظام

های اجرایی )با تاکید بر کار مشتترک( در تولیتد محتتوای هایی بین وزارت عتف با دیگر دستگاهنامهشود، موافقتتوصیه می -4

نامه سیلاب( و توسعه برخی اسناد با وزارت نیرو برای تقویت نظامها )مانند مشارکت نامهها/نظامآموزشی، اصلاح دستورالعمل

 گیرد.های آن( در دستور کار قرارو زیر برنامه« سند راهبرد ملی مدیریت بحران»راهبردی )مانند  

 

 اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی -1-5
باشد. در عین حال توصیه رچند به اندازه کافی قوی نمیدارد، ه قانون جدید به مشارکت بخش خصوصی در مدیریت بحران اشاره

( ارتقتاء دانتش صتنوف در 1به عنوان پارلمان بخش خصوصی مواردی را برای: « اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی»گردد که می

( 4دها بته ارتقتاء ایمنتی ختود، ( بسترسازی برای التزام واحت3( تعریف استانداردهای جدید برای مجوز کسب و کار، 2مدیریت بحران، 

-( مذاکره با شترکت5متناسب با ابعاد واحدها و  2«های عملیاتی شرایط اضطراریبرنامه»و یا  1«های استمرار کسب و کاربرنامه»توسعه 

هد. ایتن اقتدامات و های مورد اشاره را در دستور کار قرار دهای لازم درصورت رعایت استانداردها و برنامههای بیمه برای دریافت مشوق

های اندک آن در مقابل خسارات سنگین سوانح کاملا به نفع بخش خصوصی خواهد بتود و از طرفتی نیتز هتم حرکتتی عظتیم در هزینه

های بزرا صتنعتی بته در بسیاری از بنگاه HSE 3سازی مبحث باشد. در این خصوص تجربه نهادینهکشور می« آوریتاب»جهت ارتقاء 

 تواند مد نظر قرار گیرد.عنوان الگو می

 

____________________________________________________________________________ 
1 Business continuity plans 

2 Emergency operations plan (EOP) 

3 Health, safety & environment 
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 مقدمه -2-1
های رسمی و همچنین منتابع انستانی در متدیریت بحتران بتا تاکیتد بتر گزارش حاضر تلاشی برای بررسی وضعیت فعلی آموزش

و ، اسناد با مسئولان و کارشناسان های بسیار متنوعمصاحبهها و اطلاعات مورد نیاز این بررسی از طریق داده. مدیریت بحران سیلاب بود

 شوند:ارائه میگانه زیر در محورهای پن  «کارگروه آموزش و منابع انسانی» اصلی هاییافتهآوری شد. در این فصل گرد موجودمدارک 

 آموزش مدیریت بحران و مسایل مربوطه در مقاطع ابتدایی و متوسطه 

  ها مسایل مربوطه در دانشگاهآموزش مدیریت بحران و 

 ربط  های اجرایی ذیآموزش مدیریت بحران در دستگاه 

 ربط های اجرایی ذیآموزش مدیریت بحران سیلاب در دستگاه 

 منابع انسانی 

 

در حوزه مديريت  هها و راهکارهای ممکن در ارتقاء آموزش ابتدايی و متوسطبندی چالشجمع -2-3

 بحران و سیلاب
ش دانتکودکان و نوجوانان که عمدتا در نقتش آوری جوامع در مقابل سوانح، توانمندسازی ین اقدامات در ارتقاء تابترمهمیکی از 

پتذیر ها آسیباین قشر در عین حال که در بحران ین تحصیل نقش بسزایی در آن دارد.های حباشد که آموزشمی شوند،آموز، ظاهر می

سیلاب امسال بخوبی تجربه شدند(، همچنین این افتراد در  ک به مدیریت بحران دارند )مواردی که درهایی نیز برای کمهستند، ظرفیت

 جایگاه نسل بعدی کشور، نقشی محوری و کلیدی برعهده دارند. 

م و این مه شده توجهها در سطح پایه کمتر های این گزارش نشان داد، چه در سطح ملی و چه در استانی به آموزشنتای  بررسی

 ترین آنها عبارتند از )کلیه موارد فوق برای مدیریت سیلاب نیز قابل تاکید هستند(:باشد که مهمهایی مواجه میبا چالش

 آموزان در دو سطح کودک و نوجوان مخاطب دانش یفهم برامناسب و قابل یعلم یمحتوا کمبود جدی 

  ی  در کتب درس یعیسوانح طبمدیریت بحران و  مربوط به یهامباحث و آموزشکافی در عدم انسجام 
 نظیر داستان، بازی و ...( نوجوان و کودک هدف قشر با متناسب یجانب یمحتواها عرضه عدم( 
 یعیطب سوانح با حیصح مواجهه یبرا یآمادگ با مرتبط مباحث سیتدر در معلمان یکاف یتوانمند عدم 
 آموزش امر درحوزه کودکان و نوجوانان  یهاتیو وب سا یصفحات مجاز رینظ ییز بسترهاا استفاده عدم 

 در مقابل ابعاد دانشی و نگرشی( یمهارت ابعاد خصوص در مطالب ارائه کمبود جدی در( 

 از  (98سال  ییابتدا یهالابیبعد از وقوع س ی)حتی عیطب سوانح با مرتبط یهاآموزش موضوع گرفتن یجد و توجه عدم
جمله و به طور مثال در برنامه های بازسازی در استان های آسیب دیده از سیلاب که تقریبا یکسره، ستازه محتور تعریتف 

 شده اند. 

ین عوامل کم توجهی ترمهمکه عدم مواجهه کشور با سیلابی در این وسعت از فراگیری و خسارات، از  است یضرورذکر این نکته 

 باشد: های زیر، مورد پیشنهاد میارتقاء وضعیت در این حوزه راهکارها و اولویتبه این حوزه بوده و برای 

 ی همراه بتا در نظتر عیطب سوانح با مرتبط یهاآموزش یمل برنامه نیتدوی )عرضه مطالب در کتب درس یمنسجم برا یزیربرنامه
 (ن و محیط زیست در پایه یازدهمهایی برای جمع بندی نظیر بهره گیری از ظرفیت کتاب نونگاشت انساگرفتن قله

 در حتال  گتذاران، مجریتان و عمتومریتزان، سیاستتهای پایه برای برنامهآموزش موضوع تیاهم و عمق نمودن مشخص(
 محتور قابتل حصتول-کارهای سازهگذاران آن است که مسئله تاب آوری عمدتا از طرق راهبسیاری از سیاست، نگاه حاضر

 شود که مسئله آموزش، به عنوان یک اولویت مطرح نشود(است و ناگفته پیداست که این نگاه، باعث می
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 شتایان  )داستتان، پویانمتایی، بتازی( مرتبط یهاها و دستگاهمناسب توسط موسسه یعلم یمحتوا دیتول یبرا یبسترساز

هتای ت که می تواند به گستترش شتایعات، گمانتهذکر است که کمبود و نبود محتواهای آموزشی، یکی از زمینه هایی اس
بترای مواجهته  ناصحیحباورهای حتی و یا )مانند ابردزدی یا هدایت ابرها( ها های خیالی برای بارشغیرعلمی نظیر منشاء

 در شرایط بحران منجر شود. 

 هتای )به عنتوان نمونته بخشتی از درگتاه یعرضه مطالب آموزش یبرا هایتساو وب یمجاز یفضا هاییتاستفاده از ظرف
 های پایه در این حوزه اختصاص یابد(ی دولتی مرتبط می تواند به آموزشاینترنتی دستگاه ها

 یهتاآموزش ریمست دو در ان،یتفرهنگ دانشگاه با نامهتفاهم تبادل قیطر از معلمان انیم در یسازتیظرف و یتوانمندساز 
 موضوع تیماه به نسبت یآگاه ارتقاء جنبه از هم)  دانشگاه نیا انیدانشجو یدرس چارت در یریقرارگ ای و خدمت ضمن

 (موضوع با مواجهه در مهارت شیافزا هم و
 بتته . ایتن بختش الهتاهای سیل در منتاطق و استتانبا تاکید بر ویژگی ی( بر اساس الگو)مانند مانور سیلابمانور  یاجرا

 باشد.مستعد اقدامات نمایشی نیز می

  تدوینEOP شود)برنامه اقدام برای شرایط اضطرار( و تمرین آن در مدارس، پرداخته می، 
 آموزی در آموزش مباحث مرتبط با مدیریت بحراناستفاده از ظرفیت اردوهای دانش 

 همچون طرح دانتاب و طترح گستترش  ربطهای اجرایی ذیبا دیگر دستگاه برنامهفوق یآموزش یهااستفاده از بستر طرح
 باشدی که با مشارکت شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب در دستورکار میآب سواد

 سازی مدیریت بحران را توسعه دهد،  طراحی جشنواره هایی که با انگیزش مناسب نظیر جوایز سالانه، فرهنگ 

های در نظر گرفته شده کاملا ضروری مند برای ارزیابی و دریافت بازخورد از روشعلاوه بر موارد فوق، ایجاد سازوکاری ملی و نظام

 باشد.  می

 

 ها و راهکارهای ممکن در ارتقاء آموزش عالی در حوزه مديريت بحران و سیلاببندی چالشجمع -2-2
« متدیریت بحتران»وضعیت فعلی آموزش در حوزه مدیریت بحران در آموزش عالی کشور تا حد زیادی متاثر از جایگاه و اهمیتت 

هتایی همتراه بتوده استت. باشد. از آنجائیکه این مهم هنوز جایگاه اصلی خود را نیافته، متعاقبا توسعه آن نیز با محتدودیتمیدر کشور 

زای در آمتوزش عتالی و راهکارهتای ممکتن بترای توستعه آمتوزش و و بترون های درونترین چالشهای این گزارش مهمبراساس یافته

 ز: پژوهش مدیریت بحران کشور عبارتند ا

 زاهای برونچالش 

 علیرغم اهمیت و نیاز شدید کشتور باشد. ها در توسعه این رشته، اقتصاد و وضعیت بازارکار آن میترین چالشیکی از مهم

هتای فرصتبه بهبود مدیریت بحران در سطوح و بخش های مختلف اعم از دولتی، غیر دولتی و خصوصی، در حال حاضر 

ها وجود دارد. چنانچه قوانین بالادستی بتوانند الزامتاتی التحصیلان این رشتهفارغار گیری و بکبسیار محدودی برای جذب 

هتای هتای برنامتهگتواهیکارشناستان و به داشتتن سازمانهای دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی را برای مقید کردن 

بوجتود آورنتد، هتم در  2«شترایط اضتطراریعملیتاتی های برنامه»و یا  1«های استمرار کسب و کاربرنامه»آمادگی مانند 

____________________________________________________________________________ 
1 Business continuity plans 

2 Emergency operations plan (EOP) 
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-فتراهم متیهای شغلی مناسب برای فارغ التحصتیلان را ها خواهد شد، و هم فرصتبنگاهسازمانها و درازمدت به نفع این 

 تواند مد نظر قرار داده شود؛نیز میHSE 1سازی مبحث د. در این خصوص تجربه نهادینهنآور

 اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران و به همتین ترتیتب ، «مدیریت بحران کشور» های قانون جدید استفاده از ظرفیت

و های آمتادگی بحتران هایی که برنامهتعریف استانداردهای جدید برای مجوز کسب کار و تخفیف بیمه حوادث برای بنگاه

بلنتد متدت، بته  هتا درهایی که برای بنگاهتواند اقتصاد این رشته را متحول نماید. هزینهرا دارند، میاستمرار کسب و کار 

 نماید وگیر میمراتب کمتر از خساراتی است که هر از چند یکبار آنها را دامن

 باشتد. هتای جتاری متیهای مرتبط به مدیریت بحران یکی دیگر از چتالشجذب دانشجو با استانداردهای لازم برای رشته

فرآیندهای جدیتدتری بترای جتذب )ماننتد: برگتزاری مصتاحبه بعتد از قبتولی در ارتقاء جایگاه رشته در کشور و تعریف 

تواننتد در ایتن ( متییتکمیلت اتهای خاص کارشناسی برای ورود به مقاطع تحصیلکنکورکارشناسی ارشد و تعریف رشته

 خصوص موثر واقع شوند.

 زاهای برونچالش 

هتا درایتن ترین چالشباشد، مهمزایی در این خصوص نیز میمشکلات درونزای فوق، آموزش عالی تحت تاثیر علاوه بر مشکلات برون

 خصوص عبارتند از:

 ها و دروس متنوعی در آموزش عالی کشور برای مدیریت بحران تهیه، تتدوین و اجترا با توجه به آنکه در حال حاضر رشته

دهد، به نظر درصدی را نشان می 71حدود  ها و موسسات معتبر جهانی نیز پوشش قابل قبولشده؛ مقایسه آن با دانشگاه

دی ماننتد: های جدید وجود داشته باشد. در عین حتال، هنتوز توجته بته متواررسد ضرورت چندانی برای ایجاد رشتهنمی

گیری در شرایط عدم قطعیت، ارتباطات و رسانه، استتمرار کستب و کتار در تغییراقلیم، تصمیم حکمرانی، مباحث حقوقی،

توانند با اصلاح سرفصل دروس جتاری و یتا ها میمرتبط با مدیریت بحران نیاز به توجه بیشتری دارند. این خلاءهای رشته

 ایجاد دروس مربوط تا حد زیادی مرتفع شوند.

 ختورد و متی های انجام شده در تقویت کادر هیئت علمی؛ کمبود تخصصی در این زمینه همچنان به چشمرغم تلاشعلی

 های بورس برای توسعه نیروی انسانی متخصص در این حوزه استفاده شود؛ فرصتاست از لازم 

 د در قالتب نتوانالمللی در این حوزه لازمست تا بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. این تعاملات میتقویت تعاملات بین

صتورت ی مشتترک آموزشتی هتاو مشارکت در برگزاری دوره )TOT2(های تحقیقاتی مشترک، آموزش آموزشگران طرح

 ؛پذیرند

 باشد. این نقیصه شامل رشته مدیریت بحران های آمایشی در توسعه آموزش عالی چندان برجسته نمیاصولا، جایگاه طرح

در  ای؛ نوع ستوانحهای منطقهها )با لحاظ مواردی از قیبل نیازسنجیرو، لازمست براساس اینگونه طرحاین . ازشودمینیز 

و پتانستیل بتازار  سوانحپذیری آنها از های موجود و آسیب، صنایع و زیرساختنداها در آن قرار گرفتهدانشگاهمناطقی که 

 کار فعلی و آتی( شکل توسعه تعریف گردد؛

 هتای آمتوزش مجتازی و یکی از راهکارهای اثرگذاری آموزش عالی در ارتقاء توان کشور در مدیریت بحتران، توستعه دوره

المللتی را بترای های مناسب ملتی و بتینتواند فرصتباشد. چنین رویکردی میهای نوین آموزشی میآوریاستفاده از فن

 ربط انجام پذیرد؛ های اجرایی ذیتواند مشترکا با دستگاهگذاری آنها نیز میباشد. سرمایه آموزش عالی به همراه داشته

____________________________________________________________________________ 
1 Health, safety & environment 

2 Training of trainers  
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 باشد. بتدین منظتور، آمتوزش عتالی کشتور بحران کافی نمیهای مدیریت جایگاه مباحث عملیاتی در بخش آموزش رشته

دهد، داشتته باشتد. متعاقبتا بتوانتد عوامتل که در کشور رخ می ها و سوانحیبحرانلازمست که نقش موثرتری در بررسی 

هتای وقوع و نحوه مدیریت آن را به طور مناسبی مستندسازی و تبدیل به یک مرجع دانشگاهی نماید. اقدامی که در سال

هتای هیئت ویتژه بررستی ستیلاب»و « کمیته ویژه بررسی حادثه پلاسکو»اخیر توسط ریاست جمهوری از طریق تشکیل 

 باشند. برای بررسی دو سانحه مهم کشور صورت گرفت، مصادیقی از آن می« اخیر کشور

 شناسی ارشد و تتأمین کتادر معمولاً توسعه تحصیلات تکمیلی علاوه بر هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در سطوح کار

-های بسیار قوی برای تولید دانش و تعمق علمی در یتک زمینته ختاص متیآموزشی دانشگاهی، به عنوان یکی از محمل

هایی که مستقیم و غیر مستقیم بته متدیریت بحتران مربتوط هستتند، جهتت های موجود رشتهباشد. لازمست از ظرفیت

های اخیر از مناظر متناسب با نیاز کشور استفاده گردد. بخصوص وقایع سیلاب آنتقویت پژوهش و توسعه مرزهای دانش 

 تواند داشته باشد؛های بسیاری را برای آموزش و پژوهش به همراه میگوناگون فرصت

 هتای های مختلف )مهندسی، معماری، عمران، کشاورزی، مدیریت، بهداشت و ستلامت ...( سرفصتلدر شرایط حاضر رشته

ای آن در ترین نیتاز تقویتت بُعتد بتین رشتتهمهم ،کارکرد آنهادهند. اما در ارتقاء مدیریت بحران را پوشش میمتنوعی از 

باشد که نیاز به تحول دارد. به عبارت دیگر، لازمست تا چرخه جامع مدیریت بحران )تخفیف اثترات، آموزش و پژوهش می

شده و هررشته جایگاه خود و دیگران و تعاملات لازم بتین ها تعریف برای کلیه رشته1 آمادگی، پاس  و بازسازی و بازتوانی(

 بخشی را در این چرخه مورد توجه قرار دهد؛ 

  ،کلیه موارد فوق برای تقویت مباحث مرتبط با مدیریت سیلاب قابل تعمیم هستند، ضمن اینکته خاصتا بترای ایتن حتوزه

بینی، مدیریت یکرارچته منتابع آب بتا های جهانی پیشپایگاه بینی،های پیشتقویت آموزش پیرامون مباحثی مانند: مدل

نگاه به مدیریت یکرارچه سیلاب، مدیریت یکرارچه سیلاب با نگاه به مدیریت جامع بحتران، حکمرانتی متدیریت ستیلاب، 

 گیری در شرایط عدم قطعیت مورد توجه بیشتری قرارگیرد. مدیریت ریسک و تصمیم

 

 يیاجرا هایبحران در دستگاه يريتممکن در ارتقاء آموزش مد اهکارهایر و هاچالش بندیجمع -2-5
 توان مطابق زیر برشمرد:های این بخش را میچالش ترینمهم

  نظتری و هتای چالشترین مهمیکی از  آوریتاببا تاکید بر مدیریت ریسک و  «جامع بحرانمدیریت »عدم وجود رویکرد

بنتا بته اجمتاعی کته در تحت تاثیر قترار داده استت. یز نآموزش را جایگاه است که در مدیریت بحران در کشور عملیاتی 

طتور طور عام و ستیل بتهبه مخاطرات طبیعیها و نظرات خبرگان وجود داشت؛ رویکرد فعلی کشور در برخورد با مصاحبه

جه بته فواصتل رختداد ستوانح شود و با توجلب میسمت آنها ات به توجهها بحرانای است که پس از وقوع گونهخاص، به

 دهد.حت تاثیر قرار میها را نیز تاین واقعیت آموزششود. ها خارج میطبیعی، متاسفانه پس از مدتی نیز از اولویت
 مربوطته علیترغم هتای اجرایتی در ستازمان متدیریت بحتران و دستتگاههای آموزشی عدم انسجام لازم و کافی در فعالیت

بخصوص باتوجه بته ماهیتت ایتن متدیریت کته بشتدت چنتد گیرند. این زمینه ها صورت میکه در های متنوعی فعالیت

های اجرایی مختلف( استت، فعالیتت آموزشتی المللی( و بین بخشی )درگیری دستگاهسطحی )محلی، استانی، ملی، و بین

بحتران نظتام جتامع آمتوزش متدیریت »باشد. در ایتن راستتا تتدوین تخصصی  اهای صرففراتر از دورهباید در این عرصه 

 تواند نقش موثری را ایفا نماید. می« طبیعی کشورمخاطرات 

____________________________________________________________________________ 
1 Mitigation, Preparedness, Response and Recovery  
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 مستتمر بته بیترون  نگاهی« سازمان یادگیرنده»را محقق نماید. « یادگیری سازمانی»باید نهایتا های آن میآموزش و دوره

خود را تضتمین نمایتد. درشترایط فعلتی،  پویایی و د و با مدیریت آن؛ پایداریمحیطی را رصد کن تحولات و دارد تا تغییر

را رقتم « یادگیری سازمانی»ها باید باشد، در حالیکه غایت کارکرد آموزشمی« یادگیری فردی»ها بر عمده تمرکز آموزش

 ها قرار گیرد؛ورهزند. لذا علاوه بر توجه به فرد، لازمست تا بخش سازمانی نیز دردستور کار ارزشیابی د
  ای باشتد. چنتین برنامتههای اجرایتی متیآموزش در دستگاهتر شدن کارآمدبرای از اقدامات لازم فوق تدوین برنامه جامع

و اجترای برنامته ، ریزیطراحتی و برنامته، نیازستنجی( یکرتارچگی در 1های این حوزه را در قالتب: تواند برخی چالشمی

بتا برگتزاری و بحتران های اجرایی در متدیریت افزایی دستگاه( بسترسازی برای هم2، هاهارزیابی و سنجش اثربخشی دور

(  4ها( و عملیتاتی کشتور و های علمی )ازجمله دانشگاه( ارزیابی نواقص موجود در ظرفیت3های مشترک، حضور در دوره

امکان اضافه شتدن های چنین نظامی؛ دیگر ویژگی. از فراهم آوردالمللی؛ های بیننیازسنجی برای استفاده موثر از ظرفیت

یتادگیری »بستتری بترای استت کته بته نوبته ختود ارزشیابی فردی صرفا ارزشیابی سازمانی به جای رویکردهای مرسوم 

 . است« سازمانی
  مانجتاتتدوین و  ای که ضمانت اجرایتی بترایگونهه ب های مرتبط با مدیریت بحرانتخصیص و توزیع مناسب بودجهعدم 

های آموزشی را ستلب و توان بهترشدن کیفیت دورهکرده با دشواری مواجه را های کوتاه مدت و بلندمدت آموزشی برنامه

 ارد.دو بودجه همراهی سازمان برنامه ها نیاز به تخصیص کامل و مناسب این بودجه. نموده است
  ،آمتوزش »نهایتا منجر به د بایهای اجرایی میر دستگاهد بحرانارتقاء جایگاه آموزش مدیریت همانگونه که قبلا اشاره شد

ریتزی آموزشتی متناستب بتا شترح شتغل ( برنامته1: باشتدلازم میموارد این ای تحقیق آن توجه به گردند. بر «سازمانی

و آنهتایی محتور( -)پستارتباط دارد  بحرانکارکنان، با تفکیک نیروی انسانی که پست سازمانی آنها مستقیما به مدیریت 

هتای در دورهوانح ستمختاطرات و لحاظ نوع  (3، محور( -است )نقشمربوط که بخشی از شرح شغلی آنها به این مدیریت 

هتای سوانح قبلی و استفاده از آنها بترای آمتوزشبحرانها و ریزی برای مستندسازی تجربیات مدیریت  ( برنامه2آموزشی، 

هتای ها در فرآیند جابجتایی نیروهتا و متدیران و لتزوم تعریتف دورهیات و آموختهانتقال تجرب رایریزی ب( برنامه3بعدی، 

بحتران هستتند، خدمت برای کارکنان و مدیرانی که مستقیم و غیرمستقیم درگیر فرایند متدیریت  آموزشی خاص در بدو

های بیشتتر ایجاد فرصت( 6( انتخاب آموزشگران مجرب، 5های آموزشی، ( تلفیق توأمان مباحث نظری و عملی در دوره4

 (9؛ ،ایهای جزیتره( پرهیز از ارائه آموزش8های بعد از بحران، توجه به آموزش( 7ها، ها در شهرستانبرای برگزاری دوره

 ها.در آموزش ( الزام مدیران به شرکت11ها با شرایط اقلیمی و همسانی آموزش
 المللتی منتدی از تجتارب بتینپیشرو در مدیریت بحران و بهره اهمیت بازدیدهای آموزشی از اقدامات عملیاتی کشورهای

 های مناسبی را برای تبادل تجارب فراهم آورد. ها داشته باشد و فرصتتواند نقش موثری در کیفیت برگزاری دورهمی

 

 ها و راهکارهای ممکن در تقويت فرآيند آموزش مديريت سیلاب در وزارت نیروبندی چالشجمع -2-2
های آمتوزش در وزارت نیترو از دهند که برگزاری دورههای مربوط نشان میهای انجام شده در خصوص آموزش و مصاحبهبررسی

-های وزارت نیرو مانند سازمان آب و برق خوزستان بهتر و بتا سترمایهباشد. این وضعیت در برخی از بخشبرخوردار میی ساختار مدون

ها کارآیی لازم را نداشته و بخصوص در تبدیل دانش به مهارت فتردی و برطبق بازخوردها؛ آموزشاما، گذاری بالایی قابل مشاهده است. 

ها و بخصوص اثرگذاری بیشتر دورهتای آموزشتی جهت تقویت این فعالیت. 1هایی را دارندسرس توانمندسازی نیروها در انجام آن ضعف

 موارد به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت. بطور خاص، در ادامه « حوزه مدیریت سیلاب»و در  عمومیبطور

____________________________________________________________________________ 
 .(Knowledge, Skill and Ability) یاد شد KSAدر متن تحت عنوان  1
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 موارد عمومی -2-2-1

بتا « ستازمان یادگیرنتده»را محقق نمایتد. « یادگیری سازمانی»باید نهایتا های آن میهمانگونه که قبلا اشاره شد، آموزش و دوره

گیری هوشتمندانه از تجتارب ختود؛ و با ثبت و بهره محیطی )مانند سیلاب، خشکسالی، تغییراقلیم،...( تحولات و مستمر به تغییر نگاهی

« یادگیری فتردی»نماید. درشرایط فعلی، عمده تمرکز وزارت نیرو بر در مقابل این تغییرات اصلاح می مدیریت خود را در جهت پایداری

 ای دردستور کار قرار گیرد؛ضمن توجه به فرد، لازمست تا بخش سازمانی نیز بطور برجسته باشد.می

( 3،  ریزی آموزشتیطراحتی و برنامته ( 2، نیازستنجی آموزشتی( 1مرحله شامل:  4فرایند آموزش کارکنان در برای این گزارش، 

وارد زیر لازم است مورد توجته قترار مآنها برای تقویت ند و بررسی گردید هاارزیابی و سنجش اثربخشی دوره( 4و  اجرای برنامه آموزشی

 :گیرند

شناسایی گردید. درشرایط حاضتر، شتیوه « بالا به پائین» و« پائین به بالا»نیرو دو شیوه  جی آموزشی در وزارتالف( برای نیاز سن

اهبتردی بالادستتی )ستتادی( تر( شکل غالب را دارد. اما، شیوه دوم که متاثر از یتک برنامته راول )درخواست از واحدهای میانی و پائین

 است مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ ری را داشته باشد و لازمتواند اثرگذاری سازمانی بیشتاست، می
بایتد جتای افراد متی« ارتقاء شایستگی هدفِ( »1: اجرای برنامه آموزشیو همچنین  ریزی آموزشیو برنامه ب( در فرایند طراحی

هردو نسبت به این هدف و انتظتارات گیرنده دهنده و آموزش دهد. بدین منظور لازمست، آموزش« هدف شایستگی سازمانی»خود را به 

-، ورود دانشتگاهرا دارند« دهندهآموزش»بیشتر نقش ها اکنون دانشگاه ( هم2از دوره در راستای شایستگی سازمانی توجیه شده باشند، 

از پتیش متورد های نتوین در آمتوزش بتیشآوری( استفاده از فن3باشد و قابل توصیه می های آموزشی ها به کلیه مراحل طراحی دوره

و گیتری از ستوانح گذشتته محور با بهره-سناریوهای آموزش(، VR) مجازی واقعیت ،های مجازیتوجه قرار گیرد. مواردی مانند آموزش

 ای از این جمله هستند وابزارهای چندرسانه

. صتورت گیرنتدو نتتای   فتتارر ،)مهتارت( یتادگیری، واکتنش مرحله شامل: 4لازمست در  هاارزیابی و سنجش اثربخشی دورهج( 

و کمتتر بته ستطوح بالتایی باشتد متی« واکنش»بیشتر در سطح  های آموزشیبرنامه ارزیابی در حال حاضر دهند کهنشان می هابررسی

 رسند.( مینتای )مانند مهارات و 

 های اخیر کمتر در سال المللی در حوزه آموزش کارکنان و بخصوص مدیران احصاء شد کهتجربیات مثبتی از تعاملات بین
 باشد؛شده است. این مهم بخصوص در سطح مدیران بسیار قابل توصیه می

 گتردد ستازوکارهایی تنظتیم شتوند تتا های آموزشی هرچند بر ارتقاء شغلی اثرگذارند، ولی توصتیه متیجایگاه فعلی دوره
هایی منجر گردد. سترس، نامهدور گواهیهای راهبردی و حساس )مانند مدیریت سیلاب( به صارزشیابی بخشی از آموزش

 هایی مجددا تمدید شوند،ها هرساله طی آزموننامهاعتبار این گواهی

 ها بطور مشترک توسط استاتید دانشتگاهی و های آموزشی نیاز به تقویت دارد. لذا، بهتر است آموزشبخش عملیاتی دوره
 کارشناسان خبره به انجام برسند.

 

 مديريت سیلاب موزشآ ويژهموارد  -2-2-3

باشد کته بخشتی از یتک راهبتردی می« بالا به پائین»، جزء محدود اقدامات مثبت آموزشی با رویکرد «نامه سیلابنظام»آموزش 

 گیرند: . اما، تدوین این برنامه آموزشی نیاز به اصلاحاتی دارد که در ذیل مورد اشاره قرار میاستکلان در وزارت نیرو 

 مدیریت سیلاب لازم به توجه هستند.برای ارتقاء آموزش بالا الف( کلیه موارد عمومی 

سیلاب نیاز به استمرار دارند. به عنوان مثال طبق گزارشتات واصتله، آخترین دوره آموزشتی ایتن نامه نظامهای آموزشی ب( دوره

داشتته  بالایی  کارایی 1397-98های های آن برای سیلابموختهبه انجام رسید. لذا، انتظار چندانی نیست که آ 1396نامه در سال نظام

 نامه به عمل آمد، موید آن بود.هایی که از این نظامها هم پاس  به پرسشباشند. طی مصاحبه
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ت. نامه عمدتا معرفی خود آن بود تا تبیین نظری و فنی فرآیندهایی که در آن مورد توجه قرار گرفته استهای نظامنوع آموزشج( 

نامته در یتک دوره بترای به عنوان بخشتی از فراینتدهای تعریتف شتده در نظتام -«بینی بارش موسسه تحقیقات آبسامانه پیش»البته 

هتای ای و مراکز ستادی وزارت نیرو به انجام رسید که اقدام بسیار مثبتی بود. طبق گزارشات واصله نیز در ماههای منطقهنمایندگان آب

نامه باید آموزش تمامی ابعاد خود را گردد. لذا، نظامهای مختلف وزارت نیرو به آن مراجعه میورد در روز از طرف بخشم 111پرباران تا 

 .در دستور کار قرار دهد

. ایتن نقیصته  (KSA)را نتداردو توانمندی د( همانگونه که قبلا اشاره شد، نظام فعلی آموزش ساختار لازم برای حصول به مهارت 

 رد.اپیوندد، نیاز به توجه بیشتری دچندگاه بوقوع می از برای مواردی مانند مدیریت سیلاب که هربخصوص 

لازم برای مدیریت سیلاب از طریق برگزاری مانورهای منظم قابتل پوشتش استت  یهاها در حفظ آمادگیز( بخشی از این کاستی

مانورهتای دور میتزی بته و محدود کتردن آن  باشدتری نیاز میجذاب هاینامه هم دیده شده است، ولی برای آن به طراحیکه در نظام

 .کندکفایت نمی

استت. نتیجتتا در آمتده نامته نیتز های بین بخشی دارد که در نظتامه( بخش مهمی از مدیریت سیلاب نیاز به تعاملات و همکاری

 و توجه بیشتری قرار گیرند.  های آموزشی نگاه بین بخشی و حضور نمایندگان آنها باید مورد ملاحظهبرنامه

 

و راهکارهای ممکن در ارتقاء مديريت منابع انسانی در حوزه مديريت بحران و  هابندی چالشجمع -2-5

 سیلاب
هتا( و متدیریت های مرتبط با مدیریت بحران )سازمان مدیریت بحران کشور، استانداریوضعیت مدیریت منابع انسانی در سازمان

کته در فراینتد  7طی و  341111بر اساس مدل  ]گردداطلاق می« سازمان مدیریت بحران»این مجموعه در ادامه [سیلاب )وزارت نیرو( 

و بررستی استناد مصاحبه های انجام شده ی تحلیل موضوعبراساس  ،. جمع بندی و نتای  حاصلقرار گرفتند ارزیابیآیند، مورد می ادامه

بته ی که خواهند آمد، د. قابل ذکر است که بسیاری از مواردگردضمن اینکه برای هربخش نیز راهکارهایی پیشنهاد می باشد،یمربوط م

   د.نباشهای اجرایی مورد بررسی در این گزارش نمیدولت ربط دارد و منحصر به دستگاهدر کلیت مشکلات ساختاری 

، شاهد ایثتار و از خودگذشتتگی صورت گرفتدیدهای متنوعی که در تهیه این گزارش طی باز باشد،می تاکیدنیز لازم به انتها در 

تعهدات اخلاقی و ملی بود تا نتیجه نتیجه بیشتر  ،رسیدبسیاری از نیروهای درگیر در مدیریت سیل سال جاری بودیم. اما آنچه بنظر می

   فردی. هایرو نه رفتا ستفرایندها بررسی شود،مواردی هم که در اینجا به آن پرداخته میسازمانی.  هایفرایند
 

 مشاغل یابیارزش و شغل لیتحل ،یلیتفص لاتیتشک -2-5-1

( شناستایی مشتاغل متورد نیتاز و 1: تترین آنهتا عبارتنتد ازباشد که مهمدر آن می نقاط ضعفبرخی بررسی این فرایند حاکی از 

( شترح 2، نیاز بته تقویتت داردو ساختار تفصیلی  داردبه روز های شناسیروشنیاز به اصلاح با کارسنجی برای تعیین تعداد نفرات لازم، 

( 3، باشتند منابع انستانی قابتل اتکتا مدیریت که بتوان به آنها بعنوان یک سند برای  جزئیات کافی را دارا نیستندوظایف موجود عمدتا 

ها؛ عدم انعطاف پتذیری ترین نارسایی( یکی از اصلی4ندارند،  لاع کافیاطدر مدیریت بحران شان شرح وظایف ازکارکنان فرایند آشنایی 

ویژگی که لازمه مدیریت بحران استت  .شودو عدم چابکی مورد نیاز در ساختار سازمانی است که مانع از پاسخگویی به موقع و سریع می

کارشتناس/کارمند( در ستطح از وزیتر تتا  7 از شیبت یستازمان یهتا هیتلا براساس نموار سازمانی،) یعمود یساختار سلسله مراتب( 5و 

____________________________________________________________________________ 
 یاریو ارتقاء آنها  جادیو سازمان ها را در جهت ا یابیآنها را ارز یو اثربخش یشناس بیآسرا  یمنابع انسان یندهایو منسجم همه فرا کپارچهیبه طور  3۴000مدل  1

 کی و کرد فراهم را آنهاو پروژه ها و اقدامات بهبود و توسعه  یدر سازمان را بررس یمنابع انسان تیریموجود مد تیتوان وضع یم 3۴000مدل  اساسکند. بر یم

 .نمود جادیا سازمان در را کمال و یتعال فرهنگ
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بحتران،  طیدر شترا یمولفته ستاختار ستازمان نیتریاصلمحور، -های پستبا توجه به این که در سازمان. های مذکور وجود داردسازمان

 در مشتابه یستاختارها .استت آن یمتانع جتد ادیز یساختار یهاهیاست؛ لا یطیمح راتییبه تغ عیسر ییدر ساختار و پاسخگو یچابک

جهتت  ،. با توجه به شناسایی وضع موجتود و راهکارهتای ذیتل در ایتن فراینتددارند هیلا 3 حداکثرهای متلاطم و محیط بحران طیشرا

 گردد: رسیدن به وضع مطلوب پیشنهاد می

 ؛محور مدیریت بحران-های پستدر سازمان 5های ساختاری به کمتر از کاهش لایه 

 محتور متدیریت -هتای نقتشدر ستازمان)ساختار متناسب( برای شرایط عادی و بحران  بع انسانیمتفاوت منا تعریف چیدمان

 ؛بحران

  گیتری سیلاب با بهرهمدیریت بحران و تجزیه و تحلیل مشاغل جهت شناسایی شرح شغل ها و شرایط احراز مورد نیاز مشاغل

 .  2G20های شناخته شده مانند و ارزشیابی آنها بر مبنای مدل  1ONETاز 

 

 جذب و انسانی منابع ريزیبرنامه -2-5-3

انجام نشده است. به اندازه کافی در سازمان مدیریت بحران شناسایی مشاغل مورد نیاز و کارسنجی برای تعیین تعداد نفرات لازم، 

ع انسانی متتوازن و متناستب ریزی منابع انسانی برای شرایط اضطرای و عدم توجه به ترکیب منابهای دقیق برنامهدر مجموع نبود روش

با توجته بته تحلیتل شترح همچنین، ترین نقاط قابل بهبود شرایط موجود است. ، از اصلیدیریت بحرانبا نیازهای آینده سازمان برای م

از، شرح شغل و شرایط احر :در فرایند جذب به اسنادی ماننددهند که میهای صورت گرفته نشان ، بررسیبخش قبلیمشاغل در فرایند 

، به عنتوان نخستتین ورودی «جذب فرایند»است. این موضوع  موجب شده تا صورت نگرفته پروفایل شایستگی و نظایر آن توجه کافی 

، به صرف آزمون و مصاحبه؛ و عدم استفاده از ابزارهای نتوین جتذب و استتخدام فراینداین منابع انسانی با مشکلاتی مواجه باشد. اتکای 

 د:نگردرایند، راهکارهای زیر پیشنهاد میقابل توجه هستند. جهت رسیدن به وضع مطلوب در این فترین نقاط اصلی

 های تخمین ماننتد: مثتل تعیین تعداد نیروی مورد نیاز )کمیت و کیفیت( برای مواجهه با بحران های احتمالی از طریق روش

 و« تحلیل روند»و  «شبیه سازی»، «سناریونویسی»

 جهت انتخاب نهایی از ایتن  3«کانون ارزیابی»های شناسایی شده داوطلبین و برگزاری ی سنجش شایستگیهابرگزاری آزمون

 برای انتصابات. 4 4داوطلبین و استفاده از حداقل نسبت انتخاب

 

 کارکنان عملکرد مديريت  -2-5-2

( عتدم 2بتود سیستتم متدیریت جتامع عملکترد، ( ن1ترین آنها عبارتند از: باشد که مهمبرای این فرایند نواقصی قابل ملاحظه می

های ارزیابی عملکرد با نوع ارتباطی شاخص( بی3، اءن در پرداخت پاداش و ارتقکارآیی سیستم ارزیابی عملکرد و عدم استفاده از نتای  آ

 نیتا بهبتود جهتت در لیتذ یراهکارهاد به کارکنان. ( نبود بازخورد عملکر5 و ( عدم ارتباط عملکرد فردی و سازمانی4شغل کارکنان، 

 :دنگردیم شنهادیپ ندیفرا

____________________________________________________________________________ 
دارد. از مزایای آن امکان تطبیق با های کامل مشاغل می باشد که مرجعیت بالایی طلاعاتی جامعی از مشخصات و ویژگی(، بانک اONETشبکه اطلاعات شغلی) 1

 باشد.یستم استاندارد کدگذاری مشاغل میس

 شود.های سازمان ترسیم میشود و نقش آن در تحقق استراتژییعامل اهمیت و ارزش شغل مشخص م 20بر اساس  G20مدل  2

زیابی با استفاده از ابزارهای متنوعی دلالت دارد که به منظور شناسایی و یا انتخاب به ارزیابی گروهی از شرکت کنندگان توسط تیم ار کانون ارزیابی یا مراکز ارزیابی 3

های فعلی افراد و یا استعدادهای بالقوه آنها ها و تواناییتوان برای سنجش آمادگی. از این ارزیابی ها میشودمی افراد واجد شرایط برای تصدی مناصب کلیدی استفاده

 .استفاده کرد

 واحدها یتقاضا مورد یانسان منابع کل تعداد بر میتقس یشغل داوطلبان کل تعداد از است عبارت استخدام در انتخابنسبت   4
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 قبل، حین و پس از مربوط برای های کلیدی عملکرد مشاغل مدیریت بحران )از جمله سیلاب( و تدوین اهداف تدوین شاخص

ان محتور )ماننتد ستازم-محور )مانند سازمان مدیریت بحران( و نقش-های پستبحران متناسب با نوع سازمان )یعنی سازمان

 آب و برق خوزستان(( ؛

 و برای بکارگیری افراد با عملکترد بالتا  (شش ماهه و یا پس از وقوع بحرانهای مناسب )مثلا دورهعملکرد کارکنان در  ارزیابی

 ؛های حساسدر پست

 

 خدمات جبران -2-5-5

انگیزه بختش نیستتند. شتفاف نبتودن های فعلی علی رغم نقش کلیدی سیستم جبران خدمات در ایجاد انگیزه کارکنان، سیستم

شود. عدم ارتباط پرداخت با عملکرد کارکنان موجب شده تا این سیستم کارایی منطق پرداخت موجب حس بی عدالتی در کارکنان می

ردیتد. مدیریت بحران با سایر مشاغل مشتاهده نگبا داری بین سطح پرداخت مشاغل درگیر لازم را احصاء ننماید. همچنین، تفاوت معنی

نمایتد )همانگونته کته قبلتا آمتد، را ایجاد نمتیانگیزش لازم را برای حفظ نخبگان و افراد با عملکرد بالا  ی فعلیحقوق و مزایا همچنین،

 :باشندمیفرایند پیشنهادات زیر مورد تاکید اصلاح این . برای اند(ها اخلاقی بیشتر موثر بودهانگیزه

 و ات فردی کارکنانِ حوزه مدیریت بحرانشناسایی نیازهای انگیزشی و ترجیح 

 و طراحی منوی پاداش انگیزشی و اعطتای  مدیریت عملکردفرایند ا توجه به نتای  ، باتصال جبران خدمات به عملکرد کارکنان

 مزایای معنوی. توجه بهو همچنین  آنهاآن بر اساس ترجیحات 

 

 روابط کارکنان، سلامت و تامین اجتماعی -2-5-2

آیند. اولین موردی که در به حساب میی کارکنان در هنگام وقوع بحران در یک سازمان از عوامل اساسی حیه و انگیزهسلامت، رو

های متورد بررستی شتواهدی از ایتن در سازمان  .است یتیریمد یترس از خطاها و اضطراب تیوضع ،آغاز یک بحران مشاهده می شود

کارهتای راهفشار روحی و کاری روی آنها ملاحظه شد که قطعا در مدیریت بحران اثر سوء دارد. در این راستا و  ابدر زمان سیل وضعیت

 د:نگردزیر پیشنهاد می

  بخصتوص  بحترانمتدیریت شناسایی و تعیین مسیرهای متعدد و مناسب ارتباطی بین کارکنان و بین کارکنان و متدیران در(

 ؛حین آن(

 ضتروری درون و بترون وحی کارکنان درگیر در مدیریت بحران، جلتوگیری از اعمتال فشتارهای غیرریزی برای تقویت ربرنامه

 سازمان و

 های آنها(.ر حین بحران )مانند آسایش خانوادههای بیرون سازمانی آنها دتوجه به وابستگی 

 

 یانسان منابع توسعه و یریادگي آموزش، -2-5-5

و موارد مثبتی هم که ملاحظه شدند، عمدتا به  دارندبرای یادگیری ن های کافی رامشوقهای سازمانی ( محیط1در شرایط حاضر، 

( ضتعف ستازوکارهای 3بخشی ناشی از دانشگاه است(، که و دانشگاه ) هاسازمان( ارتباط کم بین 2های فردی بودند، روحیات و خلاقیت

ترین نقاط قابل توجه در وضعیت موجود این از مهم ،مناسب هایهای آموزش( کاهش بودجه4مشخص برای توسعه فرهنگ یادگیری و 

 فرایند است. راهکارهای پیشنهادی در جهت ارتقاء این فرایند عبارتند از:

 ،سند شایستگی ها و نتیجه مدیریت عملکرد کارکنان؛ نیازسنجی آموزشی بر اساس سند شرح وظایف 

 مان و یا ایجاد فرایندهای جدید باشد، در غیتراین صتورت اثربخشتی آموزش لازمست تا در جهت ارتقاء فرایندهای موجود ساز

 های یادگیرنده آمد( وتحت عنوان سازمان 6لازم را نخواهد داشت )آنچه که در فصل 

 ها.اتخاذ رویکردهای جدید در طراحی دوره 
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 یپرور نیجانش و استعدادها تيريمد -2-5-7

منتد فراینتد متدیریت ( ضتعف نظتام1ستند. مواردی مانند: ها مواجه هاین سازمانهایی در اکنون با چالشمدیریت استعدادها هم

( کمبود فضای مناسب برای رشتد 3( عدم شناسایی و یا اعلام مشاغل استراتژیک و کلیدی و بسترسازی برای جذب نخبگان، 2استعداد، 

( ضتعف 5ظ آنهتا و فتریتزی بترای حن و عدم برنامته( کمبود سازوکارهای رسمی شناسایی نخبگان درون سازما4و پرورش استعدادها، 

-بندی این بخش از گتزارش متیها و جمعترین نقاط ذکر شده در مصاحبهصلیجزء ا ،خبگاننتفویض اختیار مناسب توسط مدیران به 

در مواردی این افتراد بتدون  های مدیریتی و کارشناسی(، اما)در رده نداگذاری کردهها روی افراد زیادی سرمایهدر حالیکه سازمان باشد.

را  گذاری روی منتابع انستانیخارج شده و عدم بازگشت سرمایه آناز  ،های مناسبو بدون تربیت جانشین زمانانتقال دانش خود به سا

ه از آنهتا ی استتفاده بهینتستازی بتراریزی و  عدم فرهنگاستعدادها، و ناتوانی در برنامه ها بهفضای بی تفاوت سازمانند و شوسبب می

؛ فراینتددر راستای اصلاح ایتن . انگیزگی بسیاری از استعدادهایی شده که می توانند در مدیریت بحران نقش موثری ایفا کنندموجب بی

 د:نگرداقدامات زیر پیشنهاد می

 ؛های استعدادها و رفتارهای متناسب با آنهاشناسایی و تعریف شایستگی 

  ؛«های ارزیابیکانون»از طریق  آنهاطراحی مدل شایستگی مدیران برای مدیریت بحران و سنجش شایستگی 

 گری برای توسعه شایستگی وریزی مسیر حرفه ای برای متولیان بحران و برنامه مربیبرنامه 

 و انتقال دانش به افراد جایگزین. هاریزی برای رسوب دانش و تجربیات در سازمانبرنامه 
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 1پیوست 
 های مرتبط )مستقیم و غیر مستقیم( با مديريت شرايط اضطراری و سیلابفهرست عناوين رشته -1-1جدول پ

 گروه آموزشی وضعیت مقطع عنوان رشته رديف
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 نظامی و انتظامی منسوخ کارشناسی پیوسته آماد 11

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کاردانی ناپیوسته امداد سوانح 11

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کاردانی ناپیوسته امور امداد 12

 صنعت منسوخ کاردانی ناپیوسته ایمنی زمینی فرودگاهی 13

 صنعت منسوخ کاردانی ناپیوسته ایمنی زمینی فرودگاهی 14

 مهندسی صنایع منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته ایمنی صنعتی 15

 مهندسی صنایع منسوخ کارشناسی پیوسته ایمنی صنعتی 16

 مهندسی صنایع منسوخ کارشناسی پیوسته ایمنی صنعتی 17

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کاردانی ناپیوسته ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی 18

 صنعت منسوخ کاردانی ناپیوسته ایمنی و حفاظت مترو 19

 صنعت منسوخ کاردانی ناپیوسته ایمنی کار و حفاظت فنی 21

 علوم جغرافیایی منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی) گرایش مدیریت مخاطرات محیطی( 21

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کاردانی ناپیوسته صنایع گرایش ایمنی صنعتی 22

 اجتماعیمدیریت و خدمات  منسوخ کارشناسی ناپیوسته مدیریت امداد در سوانح 23

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کارشناسی ناپیوسته سوانح طبیعی-مدیریت امداد در سوانح 24

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کارشناسی ناپیوسته سوانح غیر طبیعی-مدیریت امداد در سوانح 25

 مهندسی عمران منسوخ کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور امداد 26

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته سوانح طبیعی )سیل و زلزله(مدیریت در  27

 مهندسی صنایع منسوخ کارشناسی ناپیوسته مدیریت عملیات امداد و نجات 28

 مهندسی برق منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت پروژه گرایش دفاعی 29

 صنعت منسوخ ناپیوسته کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن 31

 مهندسی شیمی منسوخ کارشناسی ناپیوسته امنیت اطلاعات-مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات 31

 مهندسی عمران منسوخ کارشناسی پیوسته مهندسی آتش-مهندسی شیمی 32

 مهندسی عمران منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی رودخانه -مهندسی عمران  33

 صنعت منسوخ دکتری تخصصی عمران گرایش مهندسی زلزلهمهندسی  34

 مدیریت و خدمات اجتماعی منسوخ کارشناسی پیوسته سد و شبکه –مهندسی عمران  35

 نظامی و انتظامی منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی 36

 نظامی و انتظامی منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل گرایش آفا )استتار،فریب، اختفا( 37

 نظامی و انتظامی منسوخ کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عامل 38

 علوم جغرافیایی منسوخ دکتری تخصصی ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک 39

 نظامی و انتظامی فعال ناپیوستهکارشناسی ارشد  آماد 41

 مهندسی صنایع فعال کارشناسی پیوسته ایمنی صنعتی 41

 صنعت فعال کارشناسی ناپیوسته ایمنی صنعتی و محیط کار 42

 مهندسی صنایع فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته ایمنی، بهداشت و محیط زیست 43



166          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب
 مهندسی صنایع فعال دکتری تخصصی HSEایمنی، بهداشت و محیط زیست  44

 معماری فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته بازسازی پس از سانحه 45

 نظامی و انتظامی فعال دکتری تخصصی جنگ الکترونیک 46

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته حرفه ای پدافند غیرعامل 47

 انتظامینظامی و  فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته حفاظت و حراست 48

 علوم جغرافیایی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتی 49

 علوم جغرافیایی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعی 51

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصادیعلوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند  51

 منابع طبیعی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک 52

 منابع طبیعی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه 53

 منابع طبیعی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت حوزه های آبخیزعلوم و مهندسی آبخیز گرایش  54

 مدیریت فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 55

 مدیریت فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مالی گرایش مهندسی مالی ومدیریت ریسک 56

 و انتظامینظامی  فعال کارشناسی پیوسته مدیریت آماد 57

 نظامی و انتظامی فعال دکتری تخصصی مدیریت آماد و پشتیبانی 58

 نظامی و انتظامی فعال دکتری تخصصی مدیریت ایمنی ترافیک 59

 مدیریت فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت بحران 61

 مدیریت فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خطر پذیری لرزه ای 61

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی پیوسته دفاعیمدیریت  62

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی 63

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمی 64

 و انتظامینظامی  فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبر 65

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی گرایش دریایی 66

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی گرایش زمینی 67

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت دفاعی گرایش هوایی 68

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند هواییمدیریت دفاعی گرایش  69

 نظامی و انتظامی فعال دکتری تخصصی امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری-مدیریت راهبردی فضای سایبر 71

 مهندسی برق فعال کارشناسی پیوسته مهندسی الکترونیک هواپیما 71

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی امنیت فضای سایبری 72

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پدافند سایبری 73

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پی جویی سایبری 74

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته سایبری گرایش پیشگیری سایبریمهندسی امنیت فضای  75

 مهندسی صنایع فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 76

 مهندسی صنایع فعال دکتری تخصصی مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 77

 مهندسی عمران فعال ارشد ناپیوستهکارشناسی  مهندسی ایمنی در راه آهن 78

 مهندسی عمران فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی ایمنی راه و ترابری 79

 مهندسی صنایع فعال کارشناسی پیوسته مهندسی ایمنی صنعتی 81

 مهندسی شیمی فعال کارشناسی پیوسته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 81

 مهندسی عمران فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی در سوانح طبیعی 82

 مهندسی عمران فعال دکتری تخصصی مهندسی سوانح 83

 مهندسی عمران فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی عمران گرایش  مهندسی و مدیریت منابع آب 84

 مهندسی عمران فعال دکتری تخصصی مهندسی عمران گرایش زلزله 85

 مهندسی عمران فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش زلزلهمهندسی عمران  86

 فناوری اطلاعات فعال دکتری تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات 87

 صنعت فعال کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری ایمنی مترو 88

 صنعت فعال کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری منابع آب های سطحی 89



    167ها     پیوست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا )آفا( 91

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی 91

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل 92

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل گرایش امنیت ملی 93

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل گرایش سازه های دفاعی 94

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته پدافند غیر عامل گرایش طراحی 95

 نظامی و انتظامی فعال کارشناسی ارشد ناپیوسته گرایش مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ پدافند غیر عامل 96

 شیمی فعال کاردانی ناپیوسته پدافندجنگ شیمیایی،  میکروبی و هسته ای 97

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی حرفه ای  اطفا حریق شهری 98

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کاردانی ناپیوسته امداد و نجات شهریکاردانی حرفه ای   99

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی حرفه ای  ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی 111

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی حرفه ای  ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی 111

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی حرفه ای امداد سوانح 112

 صنعت فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی 113

 صنعت فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی ایمنی مترو 114

 صنعت فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت 115

 صنعت فعال کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 116

 صنعت فعال کاردانی ناپیوسته منابع آب های سطحی -کاردانی فنی عمران  117

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثکارشناسی حرفه  118

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته ای مدیریت امدا سوانح طبیعیکارشناسی حرفه  119

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته ای مدیریت امداد سوانح غیر طبیعیکارشناسی حرفه  111

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته ای مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی حرفه  111

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته کارشناسی حرفه ای آماد و پشتیبانی در سوانح 112

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته (HSEکارشناسی حرفه ای ایمنی، سلامت و محیط زیست و صنایع ) 113

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته امداد سوانح غیر طبیعی کارشناسی حرفه ای مدیریت 114

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته کارشناسی حرفه ای مدیریت بحران در اماکن 115

 اجتماعیمدیریت و خدمات  فعال کارشناسی ناپیوسته کارشناسی حرفه ای مدیریت پیشگیری و مراقبت بیماریها 116

 کشاورزی فعال کارشناسی ناپیوسته ای مدیریت مخاطرات کشاورزی کارشناسی حرفه 117

 مدیریت و خدمات اجتماعی فعال کارشناسی ناپیوسته ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث کارشناسی حرفه 118

 

  



168          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب

 3پیوست 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کل کشور درتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عالی  -1-3جدول پ

نوع وابستگی 

 مرکز
 کاردانی رشته تحصیلی

کارشناس

 ی
 جمع کل ( PhD)دکتری تخصصی کارشناسی ارشد

وزارت علوم، 

تحقیقات و 

 فناوری

 32 1 1 1 32 ایمنی صنعتی -کاردانی فنی صنایع 

زیست ای ایمنی، سلامت و محیطکارشناسی حرفه

 (HSEصنایع)در
1 1 11 1 11 

 8 1 8 1 1 مدیریت بحران

 25 1 25 1 1 مدیریت در سوانح طبیعی

 17 1 17 1 1 بازسازی پس ازسانحه -معماری 

 47 1 5 42 1 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 38 1 5 38 1 مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

 19 1 19 1 1 بهداشت، ایمنی و محیط زیست -مهندسی شیمی 

 421 42 379 1 1 مهندسی زلزله -عمران  مهندسی

 617 42 463 81 32 کل -وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 کاربردی -دانشگاه جامع علمیکل کشور در  یتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عال -3-3جدول پ

 رشته تحصیلی نوع وابستگی مرکز
کاردان

 ی

کارشناس

 ی

کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 تخصصی

(PhD ) 

جمع 

 کل

دانشگاه جامع علمی 

 کاربری

 1513 1 1 1 1513 ای امداد و سوانحکاردانی حرفه

 342 1 1 1 342 ای امداد و نجات شهریکاردانی حرفه

 26 1 1 1 26 ای امور ایمنی و حفاظت سازمانیکاردانی حرفه

 877 1 1 1 877 ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفیکاردانی حرفه

 1215 1 1 331 875 مربیگری پایه آمادگی جسمانی -ای تربیت بدنی حرفهکاردانی 

 49 1 1 1 49 کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی

 2233 1 1 1 2233 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 6 1 1 1 6 کاردانی فنی ایمنی مترو

ای ایمنی، سلامت و محیط زیست در کارشناسی حرفه

 (HSEصنایع)
1 2682 1 1 2682 

 422 1 1 422 1 ای پدافند غیرعاملکارشناسی حرفه

 292 1 1 292 1 ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادثکارشناسی حرفه

 481 1 1 481 1 کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد سوانح طبیعی

 215 1 1 215 1 ای مدیریت بحران در اماکنکارشناسی حرفه

 52 1 1 52 1 حرفه ای مدیریت بحران در عملیات انتظامیکارشناسی 

 611 1 1 611 1 ای مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی حرفه

ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و کارشناسی حرفه

 حوادث
1 371 1 1 371 

 371 1 1 371 1 امنیت اطلاعات -( ITمهندسی فناوری اطلاعات )

 ۱۱۷۳۷ 1 1 ۵۸۱۶ ۵۹۲۱ کل -جامع علمی کاربردیدانشگاه 

 

 



    169ها     پیوست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 ساير دستگاه های اجرايیکل کشور در  یتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عال -2-3جدول پ

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی رشته تحصیلی نوع وابستگی مرکز
 دکتری تخصصی

(PhD ) 
 جمع کل

 

 

 

 

 های اجرايیساير دستگاه

 12 1 12 1 1 استتار، فریب و اختفا )افا( -عامل پدافند غیر 

 1141 1 266 875 1 مدیریت امور دفاعی

 13 1 13 1 1 مدیریت بحران

 11 1 11 1 1 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 42 1 1 42 1 مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

 11 1 11 1 1 بهداشت، ایمنی و محیط زیست -مهندسی شیمی 

 14 1 14 1 1 سازه های امن -پدافند غیر عامل  -عمران مهندسی 

 13 1 13 1 1 طراحی -پدافند غیر عامل  -مهندسی عمران 

 6 1 6 1 1 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

 1352 1 255 217 1 کل -ساير دستگاه های اجرايی

 
 کل کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عال -5-3جدول پ

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی رشته تحصیلی نوع وابستگی مرکز
 دکتری تخصصی

(PhD ) 
 جمع کل

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 3 1 3 1 1 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

 32 1 32 1 1 مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 6 1 6 1 1 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

 51 1 1 51 1 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 

 23 1 51 21 1 کل -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 
 غیرانتفاعی -کل کشور در موسسات آموزش عالی غیردولتی  یتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عال -2-3جدول پ

 رشته تحصیلی مرکزنوع وابستگی 
کاردان

 ی

کارشناس

 ی

کارشناسی 

 ارشد

دکتری 

 تخصصی

(PhD ) 

جمع 

 کل

 -موسسات آموزش عالی غیردولتی 

 غیرانتفاعی

 24 1 1 1 24 ایمنی صنعتی -کاردانی فنی صنایع 

ایمنی، بهداشت  -مدیریت محیط زیست 

(HSE) 
1 1 45 1 45 

 253 1 62 186 5 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

 47 1 1 47 1 مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار

بهداشت، ایمنی و محیط  -مهندسی شیمی 

 زیست
1 1 51 1 51 

 85 1 68 17 1 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 

 268 1 268 1 1 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

امنیت  -( ITمهندسی فناوری اطلاعات )

 اطلاعات
1 1 64 1 64 

 837 1 558 251 29 کل -غیرانتفاعی -موسسات آموزش عالی غیردولتی 

 

 

 



171          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب
 کل کشور در دانشگاه آزاد اسلامی یتعداد ثبت نام شدگان موسسات آموزش عال -5-3جدول پ

 کارشناسی ارشد کارشناسی کاردانی رشته تحصیلی نوع وابستگی مرکز
 دکتری تخصصی

(PhD ) 
 جمع کل

 دانشگاه آزاد اسلامی

 2 1 1 1 2 کاربردی امداد سوانح علمی

 29 1 29 1 1 مدیریت بحران

 1 1 127 1 127 (HSEایمنی، بهداشت ) -مدیریت محیط زیست 

 95 1 1 95 1 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

 122 1 122 1 1 بهداشت، ایمنی و محیط زیست -مهندسی شیمی 

 67 1 21 33 14 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 

 3 1 3 1 1 بازسازی پس از سانحه -مهندسی عمران 

 11 1 11 1 1 مهندسی در سوانح طبیعی -مهندسی عمران 

 321 24 295 1 1 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 

 775 24 616 129 16 کل -دانشگاه آزاد اسلامی 

 

  



    171ها     پیوست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 2پیوست 
 گروه علوم پزشکی در و بلايا دروس مربوط به سیلرشته و  -1-2جدول پ

 مقطع نام رشته نام درس

 مبانی بلایا در نظام سلامت

 هاسلامت در بلایا و فوریت

 دکتری

 هامدیریت خطر در بلایا و فوریت

 اپیدمیولوژی بلایا

 تحلیل خطر

 هاریزی بیمارستانی و پیش بیمارستانی در بلایا و فوریتبرنامه

 هافوریتبهداشت عمومی در بلایا و 

 هابهداشت محیط در بلایا و فوریت

 مدیریت مردم محور بلایا

 سامانه فرماندهی حادثه

 اقتصاد سلامت در بلایا

 هاتغذیه در بلایا و فوریت

 هابهداشت باروی در بلایای و فوریت

 اجتماعی در بلایای -بهداشت روانی

 اطلاع رسانی خطر در بلایا

 مدیریت و فناوری اطلاعات در بلایا

 پرستاری در حوادث و بلایا

 هامدیریت منابع و پشتیبانی در بلایا و فوریت

 هامدیریت خطر در بلایا و فوریت

 نقش روابط عمومی در مدیریت بحران

 اپیدمیولوژی بلایا

 تحلیل خطر

 هابلایا و فوریتریزی بیمارستانی و پیش بیمارستانی در برنامه

 هابهداشت عمومی در بلایا و فوریت

 هابهداشت محیط در بلایا و فوریت

 مدیریت مردم محور بلایا

 سامانه فرماندهی حادثه

 اقتصاد سلامت در بلایا

 هاتغذیه در بلایا و فوریت

 هابهداشت باروی در بلایای و فوریت

 در بلایایاجتماعی  -بهداشت روانی

 اطلاع رسانی خطر در بلایا

 مدیریت و فناوری اطلاعات در بلایا

 پرستاری در حوادث و بلایا

 هامدیریت منابع و پشتیبانی در بلایا و فوریت

 پزشکی مدیریت خطر )ریسک(

 پرستاری کودکان پرستاری کودکان در سوانح، حوادث و بلایا

 پرستاری اورژانس شناسی و روانشناسی در فوریت ها، حوادث و بلایاجامعه  کارشناسی ارشد

 آموزش عمومی پدافند غیرعامل در نظام سلامت مدیریت بحران زیستی

 کارشناسی پرستاری پرستاری در بحران ، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

 طبیعی و غیرطبیعیهای مداخله در بحران )فردی، گروهی، اجتماعی( بلایای آشنایی با تکنیک
 اورژانس اجتماعی

 کاردانی

 دیده اجتماعیهای هدف در معر  آسیب و آسیبگروه

 سازمان های ملی و بین المللی مرتبط با مدیریت سوانح

 مدیریت بحران امداد سوانح

 شناخت انواع سوانح
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 مقطع نام رشته نام درس

 بهداشت و تغذیه در سوانح

 پیشگیری و کاهش اثر آسیب سوانح

 پاسخگویی به سوانح

 سیستم ارتباطات و اطلاع رسانی در سوانح

 

 رشته و دروس مربوط به سیل و بلايا در گروه علوم انسانی -3-2جدول پ

 مقطع نام رشته نام درس

 مدیریت بحران

 مدیریت  بحران

 کارشناسی ارشد

 عملیات روانی در بحران

 حقوق و مدیریت بحران

 فرضیمدیریت در بحران 

 ارزیابی مخاطرات طبیعی
 مخاطرات محیطی

 برنامه ریزی و مدیریت راهبردی مخاطرات طبیعی

 مدیریت دولتی مدیریت بحران

 دیدگانروانشناسی آسیب
 مدیریت در سوانح طبیعی

 فنون ارتباط جمعی و آموزش آمادگی در مقابله با سوانح طبیعی

 مدیریت ریسک و ارزیابی خطر

 مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث

 کارشناسی

 اصول مدیریت بحران

 فرماندهی در حریق و حوادث

 روانشناسی حادثه دیدگان

 باستان شناسی مبانی باستان شناسی

 (HSE) رشته مدیریت محیط زیست مدیریت بحران

 (PTSDها و حوادث اجتماعی )اختلالات روانی شایع در بحران
 شناسیمردم

 هاهای کاربردی مداخله در بحرانتکنیک

 

 رشته و دروس مربوط به سیل و بلايا در گروه علوم فنی و مهندسی -2-2جدول پ

 مقطع نام رشته نام درس

 هامدیریت خطر در بلایا و فوریت
 مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 تجزیه و تحلیل حوادث دکتری

 آموزش عمومی پدافند غیرعامل مدیریت بحران

 مهندسی و مدیریت ساخت مدیریت خطر

 کارشناسی ارشد

 پذیری در مقابل سوانح طبیعیتخریب محیط زیست و آسیب

 مدیریت مهندسی سوانح طبیعی

 ریزی و مدیریت پیشگیریبرنامه

 روانشناسی آسیب دیدگان

 های مدیریت در مدیریت بحرانکاربرد تئوری

 فنون ارتباط جمعی و آموزش مقابله با سوانح طبیعی

 ریزی و مدیریت در شرایط اضطراربرنامه

 کارشناسی ایمنی صنعتی و محیط کار مدیریت ایمنی در بحران
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 5پیوست 
 لمللیاها و موسسات معتبر بینها و دروس در دانشگاهاسامی رشته -1-5جدول پ

 Course name University نام درس

 Disaster Psychology - University of Denver روانشناسی بلایا

 Disasters and Children کودکان و بلایا

 

- University of North Carolina at Chapel 

Hill 

- UNICEF Institute 

 Disaster and Gender بالایا و جنسیت

- UCL INSTITUTE 

- Gender and Disaster Network Institute 

- University College London 

 Disaster Mental Health بلایا و سلامت روان

- University of Denver 

- university of South Dako 

- Online therapy institute (UK) 

 Disaster Ethic اخلاق در بلایا
- Uludag University School of Medicine, 

Bursa, Turkey 

 Social Aspects of Disasters - The Ohio State University های اجتماعی بلایاجنبه

 Business Continuity Planning تجارت  برنامه ریزی استمرار کسب و کار
- Pace university 

- Loyola Univeristy Maryland 

 Psychology and Crisis Response - Johns Hopkins University روانشناسی و پاس  به بحران

 روانشناسی آمادگی در برابر بلایا
The Psychology of Disaster 

Preparedness 

 

- School of Psychology, Griffith 

University, Brisbane, Australia 

- a Department of Psychology, The 

University of Mississippi 

 

 Sociology of Disaster جامعه شناسی فاجعه

- University of Nairoby 

- University of Delaware 

 

 Disasters and Development - Northumbria University بلایا و توسعه

 بلایای طبیعی و مدیریت اضطراریجامعه شناسی 
Disasters and Emergency 

Management, Sociology 
- York University 

 درک جامعه شناسی بلایا در ارتباط با امنیت داخلی
Understanding the Sociology of 

Disaster with Homeland Security 
- Arkansas Tech University 

 Economics of Hazards  &Disasters اقتصاد خطرات و بلایای طبیعی
- University with graduate programs, 

primarily masters programs 

https://www.unicef.org/kazakhstan/en/press-releases/unicef-and-center-emergencies-and-disaster-risk-reduction-supported-training
https://www.unicef.org/kazakhstan/en/press-releases/unicef-and-center-emergencies-and-disaster-risk-reduction-supported-training
https://www.atu.edu/gradcollege/degree-emhs.php
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 Disaster Resilience Economics - The university of Newcastle, Australia آوری در برابر بلایااقتصاد تاب

 حکمرانی بلایا: ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی
Disaster Governance: Social, 

Political and Economics 
- University of Colorado Boulder 

 Disaster logistics - Florida Institute of Technology منطق بلایا

 Disaster Risk Management - North-West University مدیریت ریسک بلایا

 Disaster theory - University of Delaware تئوری بلایا

 Risk and Crisis Communication ارتباط خطر و بحران
- University of Kentucky 

 

 ارتباط در شرایط اضطراری و بلایا
Emergency  &Disaster 

Communication 

- Bournemouth University 

 

 Crisis Communication ارتباطات بحرانی
- Duke Universit 

- Gothenburg University 
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 2پیوست 
 هاآوری اطلاعات دروس و سرفصلهای منتخب برای جمعفهرست سايت -1-2جدول پ

http://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/bscivil.pdf 

http://www.gonabad.ac.ir/sarfasl/tabiat-sarfasl.pdf 

https://sep.iau.ir/silabes/43239.pdf 

https://sep.iau.ir/Silabes/47271.pdf 

http://www.iranconferences.ir/ دکتری-سرفصل-دانلود-21/456آموزشی%21و%21علمی%21مطالب%21و%21مقالات%-1،مهندسی/-فنی .html 

http://agri.lu.ac.ir/uploads/ 5775سرفصل_ارشد_آبخیزداری_ .pdf 

http://modares.ac.ir/uploads/Civil.Oth.Crc.4.pdf 

https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/

برنامه%21در%21ژئومرفولوژی%21گرایش%21طبیعی%21ارشد/جغرافیای%21کارشناسی%21دروس%27%تکمیلی/سرفصل21تحصیلات%21دروس%21سرفصل%

محیطی27یزی%ر21 .pdf 

https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/

ای21منطقه%21ریزی%21ارشد/برنامه%21کارشناسی%21دروس%21تکمیلی/سرفصل%21تحصیلات%21دروس%21سرفصل% .pdf 

https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/

روستایی21ریزی%21برنامه%21و%21ارشد/جغرافیا%21کارشناسی%21دروس%21تکمیلی/سرفصل%21تحصیلات%21دروس%21سرفصل% .pdf 

https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1540626614-83.pdf 

https://www.msrt.ir/fa 

 

 

  

http://kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/bscivil.pdf
http://www.gonabad.ac.ir/sarfasl/tabiat-sarfasl.pdf
https://sep.iau.ir/silabes/43239.pdf
https://sep.iau.ir/Silabes/47271.pdf
http://www.iranconferences.ir/فني-،مهندسي/1-مقالات%20و%20مطالب%20علمی%20و%20آموزشی%20/456-دانلود-سرفصل-دکتری.html
http://agri.lu.ac.ir/uploads/سرفصل_ارشد_آبخیزداری_5709.pdf
http://modares.ac.ir/uploads/Civil.Oth.Crc.4.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/جغرافیای%20طبیعی%20گرایش%20ژئومرفولوژی%20در%20برنامه%20ریزی%20محیطی.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/جغرافیای%20طبیعی%20گرایش%20ژئومرفولوژی%20در%20برنامه%20ریزی%20محیطی.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/جغرافیای%20طبیعی%20گرایش%20ژئومرفولوژی%20در%20برنامه%20ریزی%20محیطی.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/برنامه%20ریزی%20منطقه%20ای.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/برنامه%20ریزی%20منطقه%20ای.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/جغرافیا%20و%20برنامه%20ریزی%20روستایی.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/TT/Documents/سرفصل%20دروس%20تحصیلات%20تکمیلی/سرفصل%20دروس%20کارشناسی%20ارشد/جغرافیا%20و%20برنامه%20ریزی%20روستایی.pdf
https://academics.ut.ac.ir/file/download/page/1540626614-83.pdf
https://www.msrt.ir/fa
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 5پیوست 
 های مرسوم در آموزش جامع مديريت بحرانهای آموزشی سامان مديريت بحران با پودمانمقايسه دوره -1-5جدول پ

بازگشت به دنیای 

 واقعی: ایجاد تفاوت

اقدمات 

 مدیریتی
 بازتوانی

پاس  

اضطرار 

 ی

 برنامه فرآیند

 در آمادگی ریزی

 بلایای برابر

 طبیعی

کاهش 

 ریسک بلایا

شناسایی و 

ارزیابی 

 ریسک بلایا

آشنایی با 

مدیریت ریسک 

در برابر بلایای 

 طبیعی

 هاماژول             

 های آموزشیدوره

 مصوب در معاونت

 گیریبینی و پیشپیش

    *    
 در مذهبی های هئیت توانمندسازی

 طبیعی بلایای با مواجهه

 استانی سطوح هماهنگی  * * * *   

 (1) ملی سطح در هماهنگی  *   *   

 طبیعی مخاطرات در بیمه نقش *       

 بحران در جنسیتی موضوعات  *     * 

 *      * 
 شرایط رهبری و هدایت های مهارت

 (1) بحرانی

    *  *  
 های بحران و حوداث مستندسازی

 طبیعی

       * 
 بلایای با مواجهه در شهری مدیریت

 شهرداران( ویژه) طبیعی

 محلی سطح در خطرپذیری مدیریت * *     * 

 بلایا و سوانح جامع مدیریت  *    * * 

    * *  * 
 کاهش و پیشگیری بحران، مدیریت

 خطرپذیری

 (اختصاصی) بحران مدیریت * *      

     *  * 
 مدیریت در اقتصادی و مالی مبانی

 بحران

 غیرعامل پدافند مبانی *       

 *    *  * 
 مدیریت ستادی تمرین و آموزش کارگاه

 بحران

 ( میدانی و ستادی)   بحران فرماندهی *   * *   

 ها شهرداری و شوراها وظایف        

    *   * 
 پدافند رزمایش و سناریونویسی

 غیرعامل

 (سما) بحران مدیریت جامع سامانه        

    *   * 

 با مقابله راهبردهای و شها رو از آگاهی

 سطح در مترقبه غیر سوانح و حوادث

 جهان

       * 
 حوادث با مقابله و ایمنی اصول

 روستایی مناطق در غیرمترقبه

 (gis) جغرافیایی اطلاعات های ستم        

 سوانح در تغذیه مدیریت      *  

       * 
 دوره) غیرعامل پدافند مربی تربیت

 مشترک( عمومی

        
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 اضطراری( درمان و بهداشت

    *  *  
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 مخابرات( حیاتی های شریان
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بازگشت به دنیای 

 واقعی: ایجاد تفاوت

اقدمات 

 مدیریتی
 بازتوانی

پاس  

اضطرار 

 ی

 برنامه فرآیند

 در آمادگی ریزی

 بلایای برابر

 طبیعی

کاهش 

 ریسک بلایا

شناسایی و 

ارزیابی 

 ریسک بلایا

آشنایی با 

مدیریت ریسک 

در برابر بلایای 

 طبیعی

 هاماژول             

 های آموزشیدوره

 مصوب در معاونت

 گیریبینی و پیشپیش

       * 
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 نجات( و جستجو

      *  
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 اضطراری( اسکان و تغذیه

        
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 هویت( تشخیص

*       * 
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت)

 نقل و حمل و ترافیک

      *  
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 برق( حیاتی های شریان

  * *     
 مدیریت) بحران مدیریت مدرس تربیت

 انتقال(

 بحران در کار و کسب تداوم  *  *  *  *

  *      
 در بازتوانی جامع طرح مفاهیم تببین

 طبیعی مخاطرات

 سوانح در آوری تاب   *  * *  

   * *   * 
 از ناشی های بحران در روان بهداشت

 طبیعی مخاطرات

 مانور ریزیبرنامه    *    

    *    
 مخاطرات از دیدهآسیب مناطق بازسازی

 طبیعی

  * *  *  * 
 مدیریت ستادی تمرین و آموزش کارگاه

 بحران

 (1)  نجات و امداد *   * * *  

 (1) پیشرفته سازی آگاه   *     

 رسانه و رسانیاطلاع *       

    * *  * 
 رهبری و هدایت کلی مفاهیم و اصول

 بحران مدیریت در

 (1) هماهنگی کلیات و اصول *       

 مستندسازی کلیات و اصول *       

 بحران مدیریت کلیات و اصول *  * *   * 

 سازیآگاه و رسانیاطلاع کلیات و اصول *  *  *   

 سوانح شناخت کلیات و مفاهیم اصول * * *     

    * * * * 
 ریسک مدیریت مفاهیم و کلی اصول

(1) 

 *    *   
 مدیریت پایه مفاهیم و کلی اصول

 محلی جوامع بر مبتنی

    * *  * 
 سوانح و بحران در ریزیبرنامه اصول

(1) 

 طبیعی سوانح در پذیری آسیب * * *     *

 سوانح در اسکان    * *   

 خسارت برآورد و ارزیابی * * *     
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بازگشت به دنیای 

 واقعی: ایجاد تفاوت

اقدمات 

 مدیریتی
 بازتوانی

پاس  

اضطرار 

 ی

 برنامه فرآیند

 در آمادگی ریزی

 بلایای برابر

 طبیعی

کاهش 

 ریسک بلایا

شناسایی و 

ارزیابی 

 ریسک بلایا

آشنایی با 

مدیریت ریسک 

در برابر بلایای 

 طبیعی

 هاماژول             

 های آموزشیدوره

 مصوب در معاونت

 گیریبینی و پیشپیش

 سیل و  بحران مدیریت * * * * *  * 

* *  * * * *  
 حوادث و سوانح مستعد نواحی و مناطق

 طبیعی

     *  * 
 و مصالح) ساختمان ملی مقررات

 استاندارد ساختمانی، های فرآورده

        
 های بافت در گرا زمینه معماری

 فرسوده

 طوفان و بحران مدیریت *  *    * 

 زلزله و بحران مدیریت *  * * *  * 

 لرزه زمین *       

 *   *   * 

 خشکسالی انواع شناخت

 با مقابله و پیشگیری اصول بکارگیری

 خشکسالی

 *  *   * * 
 مدیریت آموزش جهت مدرس تربیت

 بحرانی گازدرشرایط حیاتی های شریان

 *   *  * * 
 بخش آفات و هابیماری اپیدمی

 کشاورزی

 *      * 

 مدیریت آموزش جهت مدرس تربیت

 درشرایط آب حیاتی های شریان

 بحرانی

* *  *    * 
 بحران مدیریت مدرس تربیت)

 آواربرداری مهندسی)

 آشنایی با حفاظت در برابر حریق *   *   * 

 آلودگی        

 آواربرداری *   *    

 راه ایمنی مدیریت *   *   * 

 هوایی و آب های بحران *      * 

 فرسوده های بافت نوسازی و بهسازی  *    *  

 فراوانیمجموع  55 31 31 35 12 2 31 2
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 7پیوست 
 نهاد در زمینه آموزش در مدیریت بحرانهای مردمالمللی و سازمانمروری بر تجربیات کشورها، نهادهای بین

های مدونی جهت آموزش کارکنان و عموم متردم کنند، برنامهوپنجه نرم میبسیاری از کشورها که هرساله با بلایای طبیعی دست

های آموزشی در مواقع بروز بلایای طبیعتی در سازی، الگویی مناسب برای برنامهتواند با بومیها میاین برنامهکنند که طراحی و اجرا می

 کشور باشد. در ادامه به برخی از تجربیات این کشورها اشاره شده است.

 الف( تجربه کشورها

 انقلاب سوم در آموزش ژاپن

مردان به فکر گنجانتدن مباحتث آموزشتی در کتتب زلزله بزرا شرق ژاپن، دولتپس از وقوع سونامی و  2111در ژاپن، در سال 

که با این اقدام انقلاب سوم در آموزش ژاپتن صتورت گرفتت. یطوربهمدارس با موضوع مقابله و آمادگی در برابر زلزله و سونامی افتادند. 

ای( در فوکوشیما )محتل نیروگتاه عظتیم هستته 2111امی های قبلی این بود که سونبا سونامی 2111تفاوت اصلی بین سونامی بزرا 

آمتوز و دانتش 611طوری که در این واقعته بتیش از بود و این یکی از دلایل اصلی توجه بیشتر به مباحث آموزشی بوده است. به دادهرخ

 کارکنان مدارس فوت کردند.

هتای )نظیتر شتاخص لمسقابلهای تمرکز فقط بر جنبه مردان به این نتیجه رسیدند کهژاپن، دولت 2111پس از واقعه سونامی 

یتاس کتافی مقبزراهای انسانی در حین بلایتای طبیعتی منظور کاهش آسیب( بهخطراعلامفیزیکی مانند سیستم دفاعی ساحل و نظام 

یتای طبیعتی کته های غیرقابتل لمتس نظیتر آمتوزش بلابر آن، شاخص(. علاوهDisaster Management in Japan, 2015باشد )نمی

کند، ضروری هستند تتا بته متردم القتا مسیر تخلیه را بیان می علائمها و در جاده شدهنصبهای سیلابی سونامی ی مفهوم مکاندرستبه

 شود که چگونه در مواقع سونامی رفتار کنند.

سی بلایای طبیعی در آمتوزش رستمی با توجه به تغییرات صورت گرفته در نظام آموزشی ژاپن، دو رهیافت مجزا برای اداره و برر

دهد؛ نظیتر های آموزشی که در خارج از کلاس درس روی میوجود دارد. رهیافت نخست، فعالیتهای درون کلاس و رهیافت دوم، فعالیت

 تمرین مواجهه با بلایای طبیعی.

هتا عنوان کانالی برای انتقال پیامبه برای کودکان، بلکه فقطنهآموزش در مدارس مکانی مهم برای آموزش بلایای طبیعی است که 

گیرد. در ایتن زمینته های بین والدین و کودکان صورت میصورت بحثها از طریق کودکان است که پس از ساعات مدرسه بهبه خانواده

 ,.Toyosawa et alعنتوان نمونته، آمتوزش تترس از بلایتای طبیعتی )اند. بههای مختلفی را برای آموزش کودکان استفاده نمودهروش

2010; Jones, 2012 برانگیخته گتردد و  هاآنشد تا احساسات ترس در می ارائه(. در این روش ویدیوهایی از بلایای طبیعی به کودکان

 ، آگاه نمایند.شدهگرفتهعلاقه بیشتری نشان دهند تا خانواده خود را از محتوای یاد  هاآناز این طریق 

هتای ی استتفاده از ویتدیوها، از اقتدامات عملتی و بتازیجابههای یادگیری فعال بوده است که در آن روش دیگر، استفاده از ابزار

 ;Nouchi et al., 2015; Nouchi and Sugiura, 2014; Clerveaux and Spence, 2009شتد )شده بهره گرفته متیسازییهشب

Vandiver and Walsh, 2010محورتجربههای گروهی توان به فعالیتهای دیگر می(. از روش ( اشاره نمودYasuda et al., 2018.) 

 آموزش مديريت بلايای طبیعی در آمريکا

-های مختلفی در زمینه مدیریت بلایای طبیعتی و کمتکایالات متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که در آن نهادها و سازمان

شوند. در ادامه به برخی صورت مردمی و برخی دیگر توسط دولت اداره میدها بهرسانی در مواقع بروز بلایا فعال هستند. برخی از این نها

 شود.های آموزشی آنها اشاره میاز این نهادها و فعالیت

  Americorpsنهاد 

یکی از نهادهایی است که با وقوع بلایای طبیعی حضور فعالی در بین آحتاد متردم دارد و بترای ایتن منظتور  Americorpsنهاد 

ای با عنوان آموزش اعضای جوامع محلتی بترای هایی طراحی شده است. در این رابطه، این نهاد پروژههای آموزشی و دستورالعملبرنامه



181          هیأت ویژۀ کارگروه آموزش و منابع انسانی 

 هاگزارش ملی سیلاب
پروژه پن  مرحله کلیتدی بترای تکمیتل فرآینتد آمتادگی در برابتر بلایتای طبیعتی در نظتر  آمادگی در برابر بلایای طبیعی دارد. در این

 است: شدهگرفته

نکتته  11: در مرحله نخست، باید ارزیابی نیازهای بلایای طبیعی صورت گیرد. در این رابطه توجه به شناخت نیازهای محلی( 1

 زیر ضروری است.

ای که بلایای طبیعی ممکن است بته آنجتا های بالقوهاین مرحله مردم محلی باید هدف: در های اصلی وقوع بلایای طبیعیهدف -

 را شناسایی نمایند. هاآنکنند و پیامدهای  نظرتبادلبا یکدیگر بحث و  هاآنآسیب برساند را بشناسند. لذا، مردم محلی باید در مورد 

هتای های تلویزیونی و رادیویی محلی اطلاعات لتازم بترای راهگاه: هنگام وقوع بلایای طبیعی ایستسیستم هشدار جوامع طبیعی -

 دهند.می ارائهی را اضطرارهای ی موقتی و سایر رویههاپناهگاهتخلیه، 

ها برای همته اعضتای جوامتع محلتی و درج اطلاعتات تمتاس و ها و ایمیل: ایجاد لیستی از شماره تلفندفترچه راهنمای همراه -

های مدیریت ن و افراد مسنی که ممکن است در حین بروز بلایای طبیعی تنها در خانه باشند. این دفترچه، شمارههایی برای کودکاطرح

 شود.را نیز شامل می FBIنشانی و اداره های غیر اضطراری، پلیس، آتشاضطراری محلی و شماره

بلایا در جوامع محلی چه کسانی ممکن است نیتاز شود که هنگام وقوع : در این مرحله این پرسش مطرح مینیازهای ویژه مردم -

ای از این به کمک خاصی داشته باشند؟ افراد مسن، افراد ناشنوا باشند یا افرادی که مشکل تحرک دارند و یا کودکان تنها در خانه نمونه

 افراد هستند.

مهارت خاص هستند را شناسایی کنند )نظیتر  : در این مرحله، اعضای جامعه باید افرادی که دارایهای ویژهتجهیزات یا مهارت -

 تمایل دارند در شرایط اضطراری تسهیم کنند.  هاآنهای فنی و پزشکی( یا تجهیزاتی که مهارت

 گیرد.: در این بخش آموزش چگونگی حفاظت از حیوانات خانگی صورت میسلامت حیوانات خانگی -

طتور مثتال، اعضتای بیننتد. بتههایی در زمینه حفاظت از وسایل منزل متی: اعضای جامعه آموزشهاحفاظت از وسایل و دارایی -

باید بدانند چگونه وسایل گازی، برقی  هاآننشانی در منزل داشته باشند و نحوه استفاده از آن را یاد بگیرند. جامعه بایستی کرسول آتش

نازل باید بزرا و کاملاً روشن و واضح باشتد تتا نیروهتای شوند و چه زمانی این اقدام ضروری است. همچنین، پلاک مو آبی خاموش می

 ی منازل را پیدا کنند.راحتبهامداد 

ای کته بترای منطقته های تخلیته: در این زمینه بایستی با اداره مدیریت اضطرار محلی تماس گرفته شود و راههای تخلیهروش -

 شده است، شناسایی شود.یطراح

 بینند.های لازم را میها آموزشی محلی و موقعیت آنهاپناهگاه: در این مرحله مردم محلی در مورد ی محلیهاپناهگاه

ریتزی جداگانته دهند. در این زمینه نیز برنامته: مدارس محلی چه اقدامی در مواقع اضطراری انجام میبرنامه اضطراری مدارس -

 گیرد.آموزان صورت میبرای آموزش دانش

شوند که برنامه آمتادگی ختانواده را توستعه دهنتد کته ایتن برنامته متوارد : اعضای خانواده تشویق میراری خانوادهبرنامه اضط -

های تخلیه منتازل، مراقبتت از شده، روشیینتعهای تجمع از قبل های اضطراری، مکاندهد؛ نظیر اطلاعات تماسمختلفی را پوشش می

 شده برای بلایای طبیعی.یهتهآوری لوازم جمع حیوانات خانگی، ذخیره آب و مواد غذایی و

ای است که موافق وظتایف و مجموعته اهتداف تعریتف : یک گروه موفق نیازمند اعضای پرانگیزهايجاد يک سیستم و برنامه( 2

 کنند.های مختلف دریافت میها نیز آموزششده هستند. در مرحله دوم، هر یک از اعضای تیم

شتود، آمتاده  ارائهها و تدارکاتی که قرار است : قبل از آموزش جوامع محلی باید همه کمکهافعالیتفراهم کردن و اجرای ( 3

های آموزشی و اصلاحات ساختاری باید باشد. همچنین، دستورالعمل داشته حضورباید قبل از همه  کنندههماهنگباشند. رهبر پروژه یا 

 باشند. شدهآمادهطور شفاف به

: نیاز است پس از اجرای پروژه آموزشی، بازخورد و ارزیابی نسبت به آن صورت گیترد تتا نقتاط ضتعف آن يابیبازخورد و ارز( 4

 مشخص گردد.



    181ها     پیوست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

توان انجام پروژه آموزشی را برای ستایر جوامتع محلتی بتازگو کترد و تجربیتات : در مرحله نهایی، میتسهیم داستان پروژه( 5

 آموزشی را تسهیم نمود.

 (American Red Crossصلیب سرخ آمريکا )

باشتد. صتلیب سترخ آمریکتا یکی دیگر از نهادهای درگیر در آموزش بلایای طبیعی در ایالات متحتده آمریکتا، صتلیب سترخ متی

مجازی  صورتبهها هم دهد. آموزشمی ارائهها و نهادها های رایگان در زمینه بلایای طبیعی به همه داوطلبان و کارکنان سازمانآموزش

گرفته استت کته  در نظر "خدمات چرخه بلایا"عنوان نمونه، این نهاد دوره آموزشی با عنوان گیرد. بهصورت حضوری صورت میهو هم ب

-ها و جوامع محلی برای آماده شدن، پاس  به بلایا و بهبود پس از بلایا بوده است. این نهتاد آمتوزشهدف آن کمک به کارکنان، خانواده

 گیرد.دهد که با همکاری کشورهای مختلف صورت میمی ارائهه مدیریت بلایای طبیعی در بین کارکنان نیز المللی در زمینهای بین

 Readyکمپین 

آمتادگی و  منظوربهبرای آموزش و توانمندسازی مردم آمریکا  2113در سال  Readyدر امریکا، کمرین خدمات عمومی با عنوان 

نامته و هتای مختلتف نظیتر راهنمتای آمتوزش، نظتاممنتابع اطلاعتاتی را در شتکل Readyپاس  در برابر بلایای طبیعی طراحتی شتد. 

DVDsدهد. های رایگان در اختیار مردم قرار میReady آنلتاین  صتورتبههای آموزشی مدیریت و آمادگی در مواقع اضتطراری را دوره

 است. شدهگرفتهها در نظر لایای طبیعی برای خانوادهینه قبل، حین و پس از وقوع بزم درهای آموزشی کند. این دورهبرگزار می

Ready تیم( های پاس  اضطراری جوامع محلیCERTsنیز دارد که افراد را برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی آمتوزش متی )-

-یم و اقتدامات پزشتکی متیدهی تای نظیر ایمنی در برابر آتش، جستجو و نجات، سازمانهای پایهها در زمینه مهارتدهد. این آموزش

 باشد.

 (National Center for Environmental Healthمرکز ملی برای سلامت محیط )

باشتد، مرکتز ملتی ستلامت یکی دیگر از نهادهایی که در امر آموزش و مدیریت بلایای طبیعی در ایالات متحده آمریکا دخیل متی

 بتر استاسدهد که می ارائهبرای جوامع محلی  "آمادگی در برابر بلایا "شی با عنوان عنوان مثال، این مرکز برنامه آموزباشد. بهمحیط می

 شده است. یطراحسه دوره آموزشی 

گیری بلایتای طبیعتی در شود که شامل اقدامات سلامت عمومی در بلایای طبیعی و نقش همهمی ارائهدر دوره نخست دو مبحث 

 باشد.آمادگی و پاس  به این بلایا می

ریتزی ( برنامته1گتردد: می ارائهاست. در این دوره چهار مبحث  بحث مورددوره دوم، نیازسنجی سریع پاس  به بلایای طبیعی در 

هتا، داده واردکتردن( 4( انجتام نیازستنجی ستریع و 3( آمتادگی بترای نیازستنجی ستریع؛ 2نیازسنجی سریع پاس  به بلایای طبیعتی؛ 

 وتحلیل و نوشتن گزارش.یهتجز

در باشد. در این دوره نیز دو مبحث اصتلی ها در بلایای طبیعی مدنظر میهای تجسس و نجات انسانیت، در دوره سوم روشدرنها

-هتا در بلایتای طبیعتی متیدیدههای تجسس و نجات آسیباست که شامل مروری بر تجسس در بلایای طبیعی و روش شدهگرفته نظر

 باشد.

 (National Disaster Preparedness Training Centerبلايا )مرکز ملی آموزش آمادگی در برابر 

دوره آموزشی مرتبط با بلایای  81، بیش از 2119( در دانشگاه هاوایی در سال NDPTCمرکز ملی آموزش آمادگی در برابر بلایا )

-برنامه ارائهرای توسعه و ب NDPTCباشد. ( میNDPCطبیعی طراحی کرده است. این مرکز عضوی از کنسرسیوم ملی آمادگی بومی )

ای بتر مختاطرات شده است. ایتن مرکتز تمرکتز ویتژهیستأسهای آموزشی و کارآموزی مربوط به مدیریت بلایای طبیعی و نجات میهن 

معرفی کترده استت کته بته  "همه جوامع"طبیعی، جوامع محلی ساحلی و نیازهای ویژه جزایر داشته است. این مرکز رهیافتی با عنوان 

هتای این رهیافت، ارتباط میان طبیعت، فنتاوری و نظتام بر اساساست.  NDPTCهای آموزشی و کارآموزی ی مرکزی برای برنامهمعنا

 باشد:های آموزشی این مرکز شامل موارد زیر میاجتماعی مدنظر است. برخی از دوره
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مدیریت اضطرار، آگاهی پیرامون سونامی، راهبردها و  ریزی سازگاری با تغییرات اقلیمی برایآگاهی پیرامون بلایای طبیعی، برنامه

هتای زمستتانی: علتم و ریزی برای تخلیه در مواقع بروز بلایای طبیعی، آگاهی پیرامون طوفان تورنادو، خطرات طوفتانهای برنامهحلراه

 یای طبیعی.های حاصل از بلاریزی برای مدیریت آوار و خرابیآمادگی، خطرات سیل: علم و آمادگی، برنامه

 مرکز مديريت بلايا و نوسازی روستايی در هند

باشتد. مرکتز متدیریت بلایتا و خصوص سیل قترار دارد، هنتد متییکی دیگر از کشورهایی که همواره در معر  بلایای طبیعی، به

د. این مرکتز وابستته بته نهتاد باشد که در مدیریت بلایای طبیعی با مردم محلی و روستایی سروکار دارنوسازی روستایی از نهادهایی می

داده است. در این متدل آموزشتی،  ارائهریزی برای آمادگی در برابر بلایای طبیعی ملی توسعه روستایی هند است و مدل آموزشی برنامه

 شده است.یفتعرسه فاز برای مدیریت بلایای طبیعی 

بینی، هشدار اولیه، آمادگی، رهیافتت نظتارت ر/ پاس  )پیش( پیش اث1شود: فاز نخست، اثرات نام دارد که سه مرحله را شامل می

هتای های نجات، حمایت پزشکی و سایر فعالیتباش تیم( اثر )نظارت نزدیک اثرات، ایجاد ارتباط اورژانس، آماده2بلایا و هشدار تخلیه(؛ 

آوری اجستاد تخمین خسارات جانی و مالی، جمع ،شدهداده( پس اثر )مراقبت پزشکی، غذا، لباس و پناهگاه برای افراد نجات 3نجات( و 

 ها و خدمات ضروری(.و جلوگیری از شیوع بیماری، تعمیر و ترمیم زیرساخت

های موقتی، تهیه آب آشامیدنی، غتذا، لبتاس، وستایل باشد. در این مرحله اقداماتی نظیر ایجاد پناهگاهفاز دوم، امداد و اسکان می

های ارتباطی و الکتریکی، تجدید تسهیلات بهداشتی و آموزشی یتا گزیتدارهای ها و شبکهها، بازسازی جادهدیدهاولیه خانوار برای آسیب

 شود.ها انجام میدیدهموقت و ساخت منازل بادوام برای آسیب

)حفاظتت های پیشگیری ریزی درازمدت برای شاخص( برنامه1فاز سوم، آمادگی درازمدت است. در این فاز دو نکته مدنظر است: 

ها، کشت گیاهان کمربند حفاظتی و الگوهای کشت جدیتد بترای بته حتداقل رستاندن خستارات کاری در حاشیه رودخانهخاک، جنگل

هتای هشتدار و های مقابله با بلایای طبیعی، ارتقای نظتامدهی افراد برای فعالیتهای حفاظتی درازمدت )سازمان( شاخص2محصول( و 

 سیل(. های حفاظت در برابرشاخص

 المللیب( تجارب نهادهای بین

   احمرهلالالمللی صلیب سرخ و انجمن فدراسیون بین
International Federation of Red Cross & Red Crescent Societies 

ز را آغتا 2111ای با عنوان آموزش متدیریت بلایتای طبیعتی از ستال برنامه احمرهلالالمللی صلیب سرخ و انجمن فدراسیون بین

ستازی متردم بترای ارتقتای آمتادگی و پاست  در مراحتل قبتل، حتین و پتس از بلایتای طبیعتی ظرفیتت باهدفکرده است. این برنامه 

باشد. همچنین، های فنی در قالب مدیریت فردی و تیمی میشده است. تمرکز آموزش مدیریت بلایای طبیعی بر بهبود مهارتیزیرطرح

هایی میان مدیران و بهبود هماهنگی پاس  به بلایای طبیعی و کیفیت و دسترستی بته و ایجاد شبکه هدف دیگر تبادل دانش و تجربیات

 ابزار و تجهیزات مدیریت بلایا بوده است.

المللی، استاندارد کردن برنامه آموزشی، آموزش مربیتان، تستهیل و حمایتت از آمتوزش در متدیریت بلایتای نقش فدراسیون بین

 احمرهلتالصلیب سرخ ملی و جامعته  بر عهدهها در سطح ملی باشد. مسئولیت آموزشالمللی میای و بینطقهطبیعی در سطح ملی، من

محتور (، مدیریت بلایای محلتیCBFAمحور )های اولیه محلیها در سطح ملی شامل آموزشهای توجیهی داوطلبان، کمکاست. آموزش

(CBDM( انتقال اصول بهداشتی و بهسازی مشارکتی ،)PHASTآب و فاضتلاب، ارزیتابی ظرفیتت ،)پتذیری و ارزشتیابی هتا و آستیب

(، بهداشت عمومی در مواقع اضطراری، امنیت غذایی و NDRTنیازهای آموزشی، امداد و توزیع، مدیریت آمایش، تیم پاس  بلایای ملی )

 باشد.های آموزشی پایه میو ارتباط از راه دور و دوره ITتغذیه، 

ای ( یا تیم مداخلتهRDRTای )ای شامل مواردی از قبیل تیم پاس  بلایای منطقهلایای طبیعی در سطح منطقهآموزش مدیریت ب

(RITآموزش رهبران تیم پاس  بلایای منطقه ،)پذیری، ارزیابی نیازهای اضتطراری، آب و فاضتلاب، ها و آسیبای، امداد، ارزیابی ظرفیت

 باشد.و ارتباط از راه دور می ITضطراری، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت آمایش، بهداشت عمومی در مواقع ا
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(، واحتد پاست  FACTالمللی نیز مواردی نظیر ارزیابی منطقه و هماهنگی تیم )های مدیریت بلایای طبیعی در سطح بینآموزش

 شود.اط از راه دور را شامل میو ارتب ITهای فنی در آمایش و اضطراری، رهبر تیم، امداد، ارزیابی نیازهای اضطراری، آموزش

Kidzania نهاد آموزش بلايای طبیعی 

 The Natural Disaster Trainingتواند هر زمتان و هرجتایی اتفتاق افتتد. نهتاد آمتوزش بلایتای طبیعتی )بلایای طبیعی می

Institute ر این نهاد کودکان از طریق اقدامات عنوان مثال، داست. به گرفتهشکلوقوع شرایط اضطراری  هنگام( برای کمک به مردم در

ی، شتناختروانهتای چهتار محتور مهتارت بر استاسبینند. محتوای آموزشی یاز در حین و بعد از وقوع بلایای طبیعی، آموزش میموردن

ها و حس ها و دستهای حرکتی، هماهنگی چشمی، کودکان به مهارتشناختروانشود. در مهارت می ارائهعاطفی، شناختی و اجتماعی 

ها برای راهنمایی نیتاز خواهنتد های شناختی، کودکان به پیروی از دستورالعملشوند. در مهارتها مجهز میتعادل برای تکمیل فعالیت

هتای اجتمتاعی کودکتان یت، در مهارتدرنهابینند. های غلبه بر استرس آموزش میدر زمینه روش هاآنهای عاطفی، داشت. در مهارت

 کنند.جمعی و فعالیت در یک تیم را تجربه می هایفعالیت

 برای کاهش بلايا Sendaiچارچوب 

برای کاهش ریسک بلایا متورد تصتویب قترار  Sendai، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل، چارچوبی به نام 2115در سال 

های مختلف با چارچوب مقرر گردید که مسؤولیتشده بود. در این یلتشکگرفت. این چارچوب از هفت هدف و چهار اولویت برای اقدام 

 شامل موارد زیر بودند: شدهگرفته در نظرهای محلی، بخش خصوصی و سایرین تسهیم گردد. هفت هدف ذینفعان شامل دولت

یتر بتین وممراهتزار  111کاهش میانگین نترخ  باهدف 2131ومیرهای حاصل از بلایای طبیعی تا سال کاهش اساسی مرا -1

 .2115-2115در مقایسه با دوره  2121-2131های سال

هزار نفر در 111گذاری میانگین کمتر از رقم جهانی هر ، با هدف2131تا سال  شدهواقعکاهش اساسی تعداد افراد تحت تأثیر  -2

 .2115-2115در مقایسه با دوره  2121-2131دهه 

 .2131تا سال جهانی  GDPکاهش خسارات اقتصادی مستقیم بلایا مربوط به  -3

های مهم و قطع خدمات بنیتانی میتان تستهیلات آموزشتی و بهداشتتی تتا ستال های بلایا به زیرساختکاهش اساسی آسیب -4

2131. 

 .2131های کاهش ریسک بلایای محلی و ملی تا سال افزایش اساسی تعداد کشورهایی با استراتژی -5

هتای کتافی و پایتدار بترای تکمیتل از طریتق حمایتت توسعهدرحالکشورهای  المللی برایهای بینبالا بردن اساسی همکاری -6

 .2131اقدامات ملی جهت اجرایی کردن چارچوب موردنظر تا سال 

هتا و اطلاعتات ریستک های هشدار سریع مخاطرات چندگانته و ارزیتابیافزایش اساسی در دسترس بودن و دسترسی به نظام -7

 .2131بلایای طبیعی برای مردم تا سال 

 باشد:چهار اولویت برای اقدام نیز شامل موارد زیر می

پذیری، ظرفیتت، درکی از ریسک بلایا در همه ابعاد آن )آسیب بر اساسدرک ریسک بلایا: مدیریت ریسک بلایای طبیعی باید  -1

 زیست( باشد.یطمحهای مخاطره و ها، ویژگیبه افراد و دارایی ارائه

ای و ملتی بترای مدیریت ریسک بلایا: تقویت دولت محلی برای ریسک بلایا در سطوح جهانی، منطقه تقویت دولت محلی برای -2

 پیشگیری، تسکین، آمادگی، پاس ، ریکاوری و نوسازی بسیار مهم است.

گذاری دولتی و خصوصتی در کتاهش و پیشتگیری ریستک پذیری: سرمایهگذاری در کاهش ریسک بلایا برای بازگشتسرمایه -3

ی افتراد، جوامتع اقتصادپذیری فرهنگی، بهداشتی، اجتماعی و های ساختاری و بدون ساختار جهت تقویت بازگشتیا از طریق مقیاسبلا

 زیست ضروری است.یطمحو  هاآنهای محلی، کشورها و دارایی

رشد ریسک بلایا،  بر اساسبازسازی: ارتقای آمادگی در برابر بلایا برای پاس  مؤثر و ساخت بهتر از قبل در ریکاوری، نوسازی و  -4

ها برای پاست  متؤثر و ریکتاوری در باشد؛ و اطمینان از اینکه ظرفیتبینی وقایع مینیاز به تقویت آمادگی برای پاس  و اقدام برای پیش
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یق تلفیق کتاهش همه سطوح کافی هستند. مرحله ریکاوری، نوسازی و بازسازی فرصتی حیاتی برای ساخت بهتر از قبل است که از طر

 پذیر است.های توسعه امکانریسک بلایای طبیعی در شاخص

، در اولویت نخست، بترای انتقتال دانتش در مثالعنوانبهدر این چارچوب به موضوع آموزش در سطوح مختلف توجه شده است. 

صوصتی، از طریتق تستهیم تجربیتات، ها و حتی بختش خهمه سطوح جوامع مدنی، جوامع محلی و داوطلبان، کارکنان نهادها و سازمان

است. همچنین، برای ارتقای پیوستگی دانش ریسک  شدهگرفته در نظرهای فراگرفته شده، اقدامات مناسب و آموزش و کارآموزی درس

نیتز  های رسمی و غیررسمی شده است. در اولویت سومبلایا )پیشگیری، تسکین، آمادگی، پاس ، ریکاوری و نوسازی( تأکیدی بر آموزش

 موردتوجتهها موضوع آموزش ی است که در همه اولویتدر حالاست. این  شدهگرفته در نظرهای محلی های بهداشتی برای گروهآموزش

 بوده است.

 SEE (Safeguarding Educational Environment)پروژه 

هتایی یکتی دیگتر از فعالیتت Civil Protection Financial Instrumentهای مشترک و حمایت گذاریبا سرمایه SEEپروژه 

های مختلفی نظیر داوطلبان، جوامع آموزشی است که در سطح جهانی برای مواجه با بلایای طبیعی در حال انجام است. این پروژه گروه

هتایی در شترایط بتروز بلایتای ها و قاعتدهها با روشو خدمات حفاظت محلی را هدف قرار داده است. هدف این پروژه آموزش این گروه

 Centroهای آموزشی و خدمات عمومی دیگر از شش کشتور اروپتایی ایتالیتا )درگیر در پروژه، سازمان کنندگانمشارکتطبیعی است. 

Studi e Formazione Villa Montesca (Coordinator) and Regione Umbria( بلغارستتان ،)Center for Educational 

Initiatives Association( یونتان ،)Natural History Museum of Crete, University of Crete( هلنتد ،)Stichting APS ،)

باشند. براین اساس، این پروژه، ایجتاد یتک ( میConsorci de la Ribera( و اسرانیا )Colegiul Tehnic de Transporturiرومانی )

آمتوزان و ختدمات ه با ابزار گونتاگون در پیشتگیری، آمتوزش واکتنش اضتطراری دانتشکنندگان چندگانمحور برای استفادهپلتفرم وب

شده بتود. در اولتین قتدم، بینییشپه است. در این پروژه ایجاد یک پلتفرم با کانال دیجیتال آموزشی قراردادای را هدف ی حرفهاضطرار

 ایجاد تلویزیون آموزشی برای حفاظت مدنی بود.

های جدیتد بتود. حل برای دسترسی به اطلاعات و اطمینان از انتشار آن از طریق ابزار و مکانیسم، یک راهمحور عمومیپلتفرم وب

ها با ایجاد یک صفحه وب کامل شده بود که یک برنامه آموزشی جامع برای پیشگیری، آمادگی و حفاظتت قبتل و حتین وجود مکانیسم

 بود.  شدهاضافههای آموزشی، تصاویر و ویدیوها در برنامه تلویزیونی وب دوره ها،دهد. ابزاری نظیر بازیمی ارائهبلایای طبیعی 

 المللی در جهت آموزش و مديريت بلايای طبیعینهاد بینهای مردمج( تجارب سازمان

در زمینته  هتاییاند که برخی از این نهادهتا بته آمتوزشعنوان نهادهای امداد بلایای طبیعی شناخته شدهنهاد بهسازمان مردم 34

 ورزند.مقابله با بلایای طبیعی مبادرت می
Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF) 

MSF بیعی که نیازهای فوری به خدمات سازمانی است برای کمک به مردم سرتاسر جهان هنگام وقوع بلایای مختلف از قبیل بلایای ط

 باشد.پذیر میپزشکی دارند. بخشی از اهداف این سازمان، آموزش افراد آسیب
Mennonite Central Committee 

MCC های خداپسندانه از طریق امداد، توسعه، آموزش و صلح تلاش میالمنفعه است که برای تسهیم کمکیک سازمان جهانی و عام-

 کند.های محلی به توزیع منابع با حداقل تضاد، فعالیت میبلایای طبیعی این سازمان با کمک گروه کند. هنگام وقوع
Direct Relief International 

باشتد. مأموریتت اصتلی آن بهبتود ستلامت، کشور فعال متی 71ایالت و  51این سازمان، یک سازمان با اهداف بشردوستانه است که در 

 باشد.شرایط اضطراری و کمک به فقرا میآموزش و زندگی مردم تحت 
International Red Cross 

تواننتد آب، رستد و متردم متیشده تا بلایای طبیعی، هرکجا که باشد، صلیب سرخ آمریکا به کمک مردم می گرفتهآتشاز خانه کوچک 

 های مرتبط با بلایای طبیعی دریافت کنند.پناهگاه امن و غذای گرم و حتی آموزش

http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
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Brethren Disaster Ministries 
دیتده بترای هتای آستیبهتای مختلتف و تعمیتر و بازستازی خانته، آموزش داوطلبان در زمینتهBDMهای اولیه فعالیت یکی از زمینه

 باشد.بازماندگان بلایای طبیعی می
The Ananda Marga Universal Relief Team 

آموزش و کمک به بهبود کیفیت زندگی فقرا و افرادی کته وضتعیت زنتدگی نامستاعدی در جهتان دارنتد و  AMURTمأموریت اصلی 

 باشد.اند، مییی که از فجایع و بلایای طبیعی تأثیر گرفتههاآنگذشته از آن، 
The Nazarene Disaster Response 

و  لمسقابتلهتای عملتی و قتوع بلایتای طبیعتی از طریتق روشرسالت این نهاد نیز توانمند کردن مردم جهت پاس  به شرایط بعد از و

 باشد.های گوناگون میآموزش
REACT International 

های مرتبط بتا آن را بترای نجتات زنتدگی افتراد، ها ارتباطات بهداشتی عمومی و آموزشها و دولتاین نهاد برای افراد، کارکنان سازمان

 کند.رجایی که نیاز باشد، فراهم میرساندن به هجلوگیری از جراحات و یاری
All Hands 
All Hands  هتزار  35 بربتالغسال گذشته،  11یله داوطلبان قدرت گرفته است. این سازمان در وسبهسازمان جهانی امداد بلایا است که

 هزار نفر از مردم جهان، توانمند کرده است. 511هزار روز برای کمک و آموزش به  175داوطلب را در 
CityTeam International Disaster Response 

Cityteam هتای از بلایتای طبیعتی دیتدههتا و آستیبخانمانباشد که با حس دلسوزی به فقرا، بیالمنفعه مسیحی مییک سازمان عام

 دهد.می ارائههای مختلف برای مدیریت بلایای طبیعی خدمات مختلفی از قبیل آموزش
OXFAM 
OXFAM 18المللی است که از همکاری بین یک کنفدراسیون NGO کشور فعالیتت دارد.  91شده است. این نهاد در بیش از یلتشک

 دهند.می ارائههای متنوعی از قبیل آموزش به جوامع محلی بعد از وقوع بلایای طبیعی کمک هاآن
Billy Graham Rapid Response Team 

ای را برای حفاظتت یدهدآموزشهای دهد. این تیم کشیشتسکین دادن آموزش میافرادی را برای Billy Graham تیم واکنش سریع 

 کند.عاطفی به مناطقی که تحت تأثیر بلایای طبیعی هستند، اعزام می
ADRA 
ADRA  کانادا، قسمتی از یک شبکهADRA بخشی به فقر در اغلب جوامع هایش را در راستای پایانسراسری جهانی است که فعالیت

 دهد.می ارائهین متأثر از بلایای طبیعی فقیرنش
Hope Worldwide 

بته افتراد  محتورجوامتعختدمات پایتدار، متؤثر و  ارائهالمللی است که کارکنان متعهد و داوطلب خود را برای این نهاد یک کلیسای بین

 کند.دیده اعزام مییبآسنیازمند و فقیر متأثر از بلایای طبیعی به مناطق 
NECHAMA 

NECHAMA دهد. می ارائهیک سازمان داوطلبانه است که خدمات ریکاوری، پاس  و آمادگی در برابر بلایای طبیعی را   United 

Methodist Committee on Relief 
UMCOR هتا و پتروژهها در جهان هستند. این سازمان بر استاس برنامتهالمنفعه است که متعهد به کاهش رن  انسانیک سازمان عام-

 کند.یی در پاس  به بلایای طبیعی، بهداشت، کشاورزی پایدار، امنیت غذایی، فراهم کردن امداد و غیره فعالیت میها
Plan India 
Plan India  عضوی از(Plan International Federation یک سازمان توسعه کودکان مستقل در سطح ملی استت کته بترای ایجتاد تتأثیر )

 شده است.یلتشکدر شرایط بروز بلایای طبیعی  هاآنها و جوامع پذیر و محروم، خانوادهکودکان آسیببادوام و پایدار در زندگی 
Save The Children 

 های لازم به والدین و کودکان است.ای برای نجات کودکان در برابر بلایای طبیعی از طریق آموزشبرنامه
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CARE 
CARE  بخشتی بته فقتر ناشتی از بلایتای سازمان عضو است که در راستتای پایتان 14یک کنفدراسیون جهانی با مشارکت و همکاری

 طبیعی، تشکیل شده است.
AmeriCares 
AmeriCares بخشتد؛ کته ایتن اقتدام از طریتق دهد و سلامتی آنها را بهبود میزندگی مردم متأثر از فقر و بلایای طبیعی را نجات می

 گیرد.ی لازم برای مردم محلی صورت میهاهای مدون آموزشی و تأمین زیرساختبرنامه
GlobalGiving 
GlobalGiving  پتروژه  14942این نهاد از  2112برای مقاصد غیرانتفاعی است. از سال  انبوهگذاری ین جامعه سرمایهتربزرااولین و

 های مرتبط با آن است، حمایت کرده است.بلایای طبیعی و آموزش هاآنمختلف که بخشی از 
International Relief Teams 

IRT  یالات متحتده امریکتااها در سرتاسر جهان و کنی رن  انسانباشد که برای ریشهدوستانه غیرانتفاعی میی انسانبالاردهیک سازمان 

 است. شده وقف
 Bill & Melinda Gates ICCO 

ICCO  تواننتد سمت ایجاد یک جهان که در آن مردم متیهای مختلف است. این سازمان به یسایی برای توسعه همکاریکلینبسازمان

 عدالتی.دارد؛ یک جهان عاری از فقر و بیدر رفاه و بزرگی زندگی کنند، قدم برمی
Relief International 

 بته بلایتای طبیعتی، مواقتع اضتطراری هاآنکاهش رن  بشریت است.  فردمنحصربهالمللی یک سازمان غیرانتفاعی با مأموریت امداد بین

 یرسیاسی هستند.غی و افرقه یرغ هاآندهند. بشردوستانه و فقر مزمن واکنش نشان می
WHO 

های مرتبط بتا حفاظتت از ختود های پزشکی و آموزشاند کمکبلایای طبیعی آواره شده به خاطرسازمان بهداشت جهانی به افرادی که 

 دهد.می ارائهها در برابر بیماری
Mission Aviation Fellowship 

MAF شود؛ جاهایی که مردم در قرنطینه هستند، جاهتایی کته متردم از اغلتب احتیاجتات ترین مناطق یافت میترین و غنیدر سخت

هتوایی در اراضتی ستخت و  Cessna and KODIAKهای سطح بالتایی را در مانورهتای مختلتف آموزش هاآنمحروم هستند. 

 اند.دیده ناهموار
World Vision 

هتایی بترای حفاظتت از حتلکند تتا راهریزی و کار با رهبران محلی، روابط مستمری را برقرار مییله برنامهوسبهمستمر  طورهباین نهاد 

 و نسل آینده پیدا نماید. هاآنکودکان در برابر بلایای طبیعی و تغییر آینده 
Amref 

ود سلامت مردم در آفریقا و تقویت سیستتم بهداشتتی داشتته این نهاد از طریق همکاری و توانمندی جوامع محلی تعهدی مبنی بر بهب

 است که یکی از ارکان آن آموزش مردم و رهبران محلی جهت توانمند شدن در برابر بلایای طبیعی بوده است.
ShelterBox 

 هتاآنی هستند که ناامیدی دیده از بلایای طبیعهای آسیبهای اضطراری و تجهیزات برای خانوادهاین نهاد مسئول فراهم کردن پناهگاه

 به امید تبدیل شود.
Medical Teams International 

جانبته های توسعه همتههای مقابله با بلایای طبیعی و برنامههای پزشکی و دندانرزشکی، اهداف بشردوستانه، آموزشاین سازمان مراقبت

 کند.فراهم میاز مذهب، ملیت، جنسیت و یا نژاد  نظرصرفبرای همه افراد نیازمند 
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Humanitarian Coalition 
دیتده از بلایتای های همیاری اعضا برای نجات افراد آستیبهای کانادایی در حمایت برنامهگذاریاین سازمان برای حداکثر کردن سرمایه

مختلفتی نظیتر نیازهتای کند. اعضا با همکاری یکدیگر به دنبال افزایش آگتاهی از نیازهتای المللی تلاش میطبیعی در سطح بین

 ها هستند.کاری در هزینهآموزشی و کاهش دوباره
GlobalMedic 

یی که نیتاز هاآناین نهاد با همکاری واحد نجات، واحد پالایش آب و واحد پزشکی اضطراری، پاس  و واکنش سریعی به بلایای طبیعی و 

 دهد.دارند، می هاآنبه 
Engineers Without Borders 

کنتد کته فعالیت می هاآنبرای بهبود کیفیت زندگی  توسعهدرحالین یک سازمان بشردوستانه غیرانتفاعی است که با همکاری جوامع ا

 یکی از اهداف آن آموزش افراد در شرایط بحرانی نظیر وقوع بلایای طبیعی است.

 المللی نارکان آموزشی در مديريت بلايای طبیعی در بین کشورهای مطرح و نهادهای بی

هتای مختلفتی توجته های آموزشی خود برای مدیریت بلایای طبیعی به جنبتهالمللی در برنامهبسیاری از کشورها و نهادهای بین

-گرفته شده باشد. در یک نظام یا برنامه آموزشی اغلب پن  رکن اصلی مدنظر قرار متی در نظرکنند تا همه ابعاد یک برنامه آموزشی می

عنتوان نمونته، در ایالتات متحتده امریکتا باشتد. بتهآموزشگر، فراگیر، محتوای آموزشی، محیط آموزشی و ارزشیابی متیگیرد که شامل 

طور مثال، در مبحث کنند. بههای مختلفی توجه مینهادهای مختلفی درگیر مدیریت بلایای طبیعی هستند و در بخش آموزش به جنبه

شتناختی آموزشتگر هتای روانهای ارتباطی، نیازسنجی و ویژگتییت دوره آموزشی، تواناییآموزشگر، به تخصص موضوعی، توانایی مدیر

ها در مواجه با بلایای طبیعی، کستب تجربته در کنتار افتراد باتجربته، هایی از قبیل ارتقا قابلیتشود. در زمینه فراگیر نیز جنبهتوجه می

-باشد. در تهیه محتوای آموزشتی مهتارتخصیتی فراگیران مورد تأکید میهای فیزیکی و شهای گروهی، فراگیرمحوری و ویژگیفعالیت

شود. محتیط گرفته می در نظرهای مختلف های عملی و نظری و تکنیکهای پایه در مراحل قبل، حین و پس از بلایای طبیعی، فعالیت

های آموزشی نیز بتا استتفاده شد. ارزشیابی از دورهشده را داشته باسازیهای عملی و شبیهآموزشی نیز بایستی شرایط لازم برای فعالیت

شتود. ایتن های نظری و عملی ارزیابی توان فیزیکی، ذهنی و عاطفی فراگیران و دریافت گواهی قبولی دوره انجام متیاز گذراندن آزمون

 گردد.ای انجام میصورت دورهها بهارزشیابی

نمایتد. در فراگیتران های عملی، دانشی و شناختی هستند، استفاده میی مهارتالمللی که داراسازمان ملل نیز از آموزشگران بین

هتا و محتتوای گونتاگون بترای شود. محتوای آموزشی نیز شامل فتیلمشناختی، دانشی و مهارتی انجام میسازی ذهنی، رواننیز ظرفیت

 گرفته شده است. در نظرای ورهصورت کارگاهی و بازدیدهای دباشد. همچنین، محیط آموزشی بهمراحل مختلف می

وتحلیتل نیازهتای در کشورهای اروپایی نظیر آلمان و انگلستان آموزشگر در نقش یادگیرنده و تسهیلگر است کته توانتایی تجزیته

ه کنند که محتوای آموزشتی در نظتر گرفتته شتدصورت گروهی فعالیت میآموزشی، انتقال دانش و ارزیابی ریسک را دارند. فراگیران به

باشد. همچنین، محیط آموزشی در راستای های مشارکتی میتلفیق رسانه و تکنولوژی، تجربه و مشاهده و استفاده از رهیافت هاآنبرای 

هتای پیگیری، شتناخت توانمنتدی بر اساسهای نمایشی و آموزشی است. ارزشیابی نیز تطابق با محتوا و محیط واقعی و ساخت شهرک

 بنا شده است.عملی و دریافت گواهی 

ها و متدیریت مانورهتای آموزشتی را داشتته باشتند. در استرالیا آموزشگران باید در زمینه بلایای طبیعی تخصص، توانایی فعالیت

تتر در راستتای اقتدامات فراگیران نیز بایستی آمادگی ذهنی برای مواجه با بلایا را کسب کرده باشند. همچنین، محتوای آموزشی بتیش

صورت عملی و نظری ها بهسازی شده باشد. ارزشیابیشده است. محیط آموزشی نیز بایستی مطابق با بلایای طبیعی شبیهعملی طراحی 

 شود.المللی انجام میو ارایه گواهی ملی و بین

گیتران نیتز المللی شرکت کترده باشتند. فراهای بینکنند و باید در دورهنیازهای آموزشی را فراهم میدر برزیل آموزشگران پیش

ها توانمند شده و وضعیت فیزیکی و روانی مناسبی داشتته باشتند. محتتوای گیریهای تسلط ذهنی و عملی در تصمیمبایستی در زمینه
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هتای نظتری، بایستت فراگیتران دورهها میآموزشی باید منطبق با بلایای طبیعی منطقه و در سطوح مختلف طراحی گردد. در ارزشیابی

 اختی را با موفقیت بگذرانند.شنعملی و روان

هتا و مطترح توانایی فیزیکی، تسلط بر محتوا و دوره بر اساسدر کشورهای آسیایی نظیر سنگاپور، ژاپن و کره جنوبی آموزشگران 

آموزشتی  شوند. محتوایشناختی و تجربی توانمند میهای روانشوند. فراگیران نیز در زمینهالمللی انتخاب میبودن در سطح ملی و بین

های آموزشتی گردد. همچنین، ارزشیابی دورهمحور بودن طراحی میها و منطقهدر راستای ارتباط دادن محتوا با بلایا، استفاده از فناوری

 شود.های چندگانه، تلفیق تئوری و عمل و طی چند مرحله انجام میگروه بر اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    189ها     پیوست  هیأت ویژۀ       

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 1پیوست 
 یلابس با رابطه در 25در سازمان آب و برق خوزستان در سال  شده برگزار یهادوره -1-1پ جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

حرفه ای 

پایه

حرفه ای 

میانی

حرفه ای 

ارشد

30502011181اصول کلی پایداری و ایمنی سدها11094

28019SPSS 305032162آشنایی با نرم افزار کامریوتری

31564
آشنایی  بانحوه  بهره برداری  و نگهداری  و مسایل  پایداری  سدهای  

خاکی 
7617107

96352114پروژه حقوق و تعیین  حریم  منابع  آب 41578

48241410پروژه سنجش از دور و کاربرد عکسهای هوایی در آبهای سطحی51170

4811روشهای  پیشرفته  در برنامه ریزی مدیریت  منابع  آب61580

3099سنجش از دور و GIS در منابع آب71299

3415105کاربرد نرم افزار vensim در یک سیستم پویای مدیریت منابع آب81013

91379
کارگاه اطالعات و تحقیقات آب)شامل اطالعات پایه و تحقیق و 

بررسی رودخانه (
663320121

483819مدلهای ریاضی آبهای سطحی101410

303919191مدیریت بهم پیوسته منابع آب111984

536311146123221 جمع
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 یلابس با رابطه در 27در سازمان آب و برق خوزستان در سال  شده برگزار یهادوره -3-1 پ جدول

 

حرفه 

ای پایه

حرفه 

ای 

میانی

حرفه 

ای 

ارشد

483723131مديريت سيستمهاي منابع آب11440

3224195حقوق و تعيين حريم منابع آب21528

483011172اصول برنامه ريزي در مديريت منابع آب31568

308521برنامه ريزي و مديريت رودخانه41134

51065WEAP 3015123كار با نرم افزار

30761اصول كلي پايداري و ايمني سدها61094

301073بررسي عوامل  عمده  خرابي سدها71131

3012102سنجش از دور و GIS در منابع آب81299

16271881مديريت بحران91424

307322مديريت  ساخت  سازه هاي  آبي 101438

3020128وسائل  اندازه گيري  وكنترل  تاسيسات 111493

18281513آشنايي با اصول تهيه و پردازش تصاوير ماهواره اي121525

7677آشنايي  بانحوه  بهره برداري  و نگهداري  و مسايل  پايداري  سدهاي  خاكي 131564

30422517مديريت بهم پيوسته منابع آب141984

32382414نرم افزار MIKE 11 - مقدماتي151992

168019SPSS 3013103آشنايي با نرم افزار كامپيوتري

344322192كاربرد نرم افزار vensim در يك سيستم پوياي مديريت منابع آب171013

201293ضوابط زيست محيطي برداشت مصالح رودخانه اي181148

16201541آشنايي با ارزش زيست محيطي آب191187

201225PMF 121477دستورالعمل روش هاي محاسبه حداكثر سيل محتمل

18954آشنايي با زيرساخت داده هاي مكاني )SDI( و ضرورت ايجاد آن در سه حوزه آّب ، آبفا و برق217094

64042326514864 جمع
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 یلابس با رابطه در 21در سازمان آب و برق خوزستان در سال  شده برگزار یهاهدور -2-1پ جدول

 

حرفه ای 

پایه

حرفه ای 

میانی

حرفه ای 

ارشد

484431121اصول برنامه ریزی در مدیریت منابع آب11568

1820155آشنایی با اصول تهیه و پردازش تصاویر ماهواره ای21525

31042SPSS 34532آشنایی با نرم افزار کامریوتری

30734برنامه ریزی و مدیریت رودخانه41134

3020218بهره برداری نیروگاه آب پیشرفته51612

481569پروژه مدیریت  سیستمهای  منابع آب 61581

3230151311حقوق و تعیین حریم منابع آب71528

81225PMF 12927دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل

30835روناب سطحی و کنترل سیالب91529

301147سرریز و پدیده کاویتاسیون101297

301064سنجش از دور و GIS در منابع آب111299

3015105سیستم اطالعات جغرافیایی جدید121305

20761ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای131148

60272061طرح  و اجرای  سدهای  بتنی  و قوسی 141986

151065WEAP 3017116کار با نرم افزار

22945کاربرد سنجش از راه دور )RS( در باروری ابرها161039

3421912کاربرد نرم افزار vensim در یک سیستم پویای مدیریت منابع آب171013

3023176کنترل از راه دور در تأسیسات آبی181386

162716101مدیریت بحران191424

304926221مدیریت بهم پیوسته منابع آب201984

48301992مدیریت سیستمهای منابع آب211440

321258نرم افزار MIKE 11 - مقدماتی221992

3030237وسائل  اندازه گیری  وکنترل  تاسیسات 231493

3023167هواشناسی  پیشرفته241496

30945هیدرولوژی پیشرفته251549

4827198هیدرولوژی  کاربردی  و منابع  آب  ایران 261503

278019SPSS 307511آشنایی با نرم افزار کامریوتری
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