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 چکیده 

نقش کردن  پررنگ  هدف؛  با  حاضر  بحران    پژوهش  ارکان  مدیریت  از  یکی  که  پیشگیری  مرحله  بحران  در  مدیریت  اساسی 

اقتصادی  گیریبهرهبا    باشدمی از طبیعی و انسانی    ناشی  هایآسیب  در کاهش  از تکنیک مددکار    . باشدمیاز بروز بحران اعم 

و   برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع حوادث  .باشد می  ایکتابخانهروش به کار گرفته شده توصیفی مبتنی بر منابع اسنادی و  

تکنیک  بایستیمی  ، صورت گرفته  هایبحران  ارائه  نبا  تا فرهنگ    ، وینهای  آمد  پدید خواهد  پیرامون خود  به  آگاه  یک جامعه 

 .  اجتماعی و اقتصادی پویا با توجه به فرهنگ هر منطقه شکل گیرد

 

 .  مددکار اقتصادی ،نوین  هایتکنیک  ،مدیریت بحران ،بحرانهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

ویژه است که باعث در هم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و  بحران در حقیقت یک فشار روانی ـ اجتماعی بزرگ و  

 .  خطرها و نیازهای تازه ای که به وجود می آورد ، تهدیدها ،واکنش های اجتماعی می شود و با آسیب های جانی و مالی 

شدت و گسترش  ، محسوب می شوند و هر روز شاهد افزایش در مقیاس تعداد 21ها جزء ویژگی های زندگی بشر در قرن بحران

امنیتی هستیم  ،طبیعی   هایبحران  و  می کند   .انسان ساخت  پیدا  افزایش  انسانی  های جامعه  پیچیدگی  آسیب   ، همانطور که 

بحرانهایی را شکل می دهند که   ،پذیریها نیز افزایش یافته و در ترکیب با بالیای طبیعی دیرینه و سوانح فناوری مدرن و نوظهور

 .  می گذارند ت دولتها و مدیران خارج شده و هزینه ها و خسارتهای زیادی را بر جایگاه کنترل آنها از دس

 : تقسیم بندی انواع بحران1جدول

 بحران ساختاری  بحران نفوذ

 بحران بیکاری  بحران مشارکت 

 بحران عدالت اجتماعی  بحران مشروعیت

 بحران هویت  بحران توزیع 

. بحران مدیریت فرهنگی و   بحران مدیریت 

 . . 

 

 

 

 

 

 

 : انواع بحرانها از دیدگاه طبیعی و غیر طبیعی1نمودار
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 انواع دیدگاه ها نسبت به بحران

 دیدگاه سنتی:  -

اساس    پرهیز کرد  ،دیدگاه این  بر  آن  از  به هر نحوی میبایست  پدیده منفی و مخرب است که  یک  اساساً  ژی ت)استرا  .بحران 

 انعفالی یا واکنشی( 

 دیدگاه قانون طبیعی: 

بر اساس این دیدگاه بحران ها یک قانون طبیعی زندگی بشری و بخشی از حیات اجتماعی اند که بایستی آنها را پذیرفته و به  

 استراتژی فعال( ) .ها پرداختمقابله مؤثر با آن

 دیدگاه تعاملی:   -

نظام   در  نظم  نوع  آنها در جهت  بروز  و  بوده  هر سیستمی الزم  پویایی  و  توسعه  و  رشد  برای  بحران ها  این دیدگاه  اساس  بر 

 استراتژی فوق فعال( ) .بحران میتواند گاهی فرصت هم تلقی شود  ،در این دیدگاه   .طبیعت است

 

 

 : انواع بحران2نمودار

 

انسان   .شوندای و ناآگاهانه باعث ورشکستگی اقتصاد کالن و خرد در جوامع مختلف میبه علت مدیریت سلیقه   برخی بحران ها

بحران  با  غیرمترقبه مثل سیلتوان مقابله   از  پیشگیری  مدیریت  با   و  قبل  از  اینکه  مگر  ،ندارد  را  …سوزی وآتش  ،زلزله  ،های 

  ذکر  هایبحران اغلب در اما؛ باشد  مبارزه آماده همیشه کمتر  های خسارت آمدن بار به برای ،الزم تمهیدات کردن فراهم و بحران

نتوانسته آ  تفکر  و   بشریت  ، شده پیشن  ارائه دهنداند  احتمالی  علم تخصص و تکنولوژی که   . بینی دقیقی در خصوص حوادث 
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ریشتر آن و چگونگی به    ،بینی زمان وقوع زلزله ز تنها درصد ناچیزی از اطالع و دانش الزم برای پیشتوسط بشریت ارائه شده نی

است آورده  دست  به  را  آن  پیوستن  هم  ؛  وقوع  گاهی  و  اقتصادی  و  انسانی  دلخراش  حوادث  باعث  که  مدیریتی  بحث  در  اما 

مساله   ، اتفاق افتاد( به جز حادثه سیل 1۳98و  1۳97های )همچون تجربه تلخی که در سیل سال ، شودفرهنگی و اجتماعی می

 .  آید که باعث مشکالت عدیده و مضاعفی شده استزده نیز به میان میمدیریت غیرتخصصی و مدیریت بحران در مناطق بحران 

گستره مفهومی تعریف   .همچون مفهوم »بحران« از منظرهای گوناگون مورد تعریف و تدقیق واقع شده است  «مدیریت بحران»

و در برگیرنده هر تمهیدی برای پرهیز از بحران و جستجوی اندیشمندانه بحران و خاتمه و مهار بحران در    زیاد این واژه بسیار  

مدیریت بحران بر نوعی تدبیر استراتژیک داللت دارد که در فرایند آن   ،در پاره ای از متون  . راستای تأمین منافع و غیره است

مسیر استراتژیک پایه گذاری و استراتژی   ،شناخت الزم کسب  ،محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تحلیل واقع شده

 .  بحران یاری رساندهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته 

 

 یافته های تحقیق 

به فکر  طبیعی و غیر طبیعی    بینی و پیشگیری حوادثاید چرا مدیریت بحران در خصوص پیشتا به حال از خودتان پرسیده

های خود را به عمل آورده است؟ آیا  خیز در استان ها تحقیق و پژوهش در مناطق حادثهنبوده است؟ آیا مدیریت بحران استان

خیز جانمایی روستا و شهرنشینی شده بودند؟ و  ها الیروبی نشده و چرا در مناطق حادثهحلی ارائه شده است؟ چرا رودخانهراه

 ها استفاده بهینه نشده است؟اند برای جلوگیری از این بحران ها اختصاص دادههایی که دولتچرا بودجه 

رانت غیرتخصصی  مدیریت  مویک  از  ناآگاه  و  اقتصادی  زمینهای  یا  ژئومورفولوژی  و  منطقه  اجتماعی  فرهنگی  شناسی  قعیت 

  ، ناپذیر جانیمنطقه و سنتی بودن مدیریت یا عدم آگاهی مسووالن از مدیریت بحران و تکنولوژی روز دنیا باعث خسارات جبران 

گاه نیز    .شودلیه منطقه میشود که گاه این خسارات آنقدر زیاد است که باعث تخاجتماعی می  -تر فرهنگیمالی و در بعد وسیع

اول سرمایه بازگشت به حالت  ارگ بم(برای  بازسازی  باید هزینه شود )همچون  برای  ؛  ای چند ده میلیاردی  راستا  این  در  اما 

زیرساخت نام ترمیم  به  نوین  کارآفرینی  یک  به  نیاز  بحران  مواقع  در  اقتصادی    ها  و    .شوداحساس میمددکار  جلوگیری  برای 

ارائه تکنیک با  از وقوع حوادث  نوینپیشگیری  تا فرهنگ اجتماعی و    ،های  به پیرامون خود پدید خواهد آمد  یک جامعه آگاه 

های پیشگیری و  ها و در خصوص راه اما آیا تا به حال در مورد بحران ؛  اقتصادی پویا با توجه به فرهنگ هر منطقه شکل گیرد

 ؟ ایداندیشیده ،ن شویدقبل از اینکه دچار بحرا  ،برنامه راه

تاثیرگذاری بر    ،اقتصادی و سیاسی به وجود آورده  ،اجتماعی  ، در بحران کروناویروس که در حال حاضر در دنیا بحران انسانی

شیوع ویروس جدید کرونا در جهان همچنان ادامه    .اقتصاد جهان داشته و رشد منفی و خطرناکی به دنبال آن در حال اجراست

 .  اندرین آمار بیش از شش میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتال شدهدارد و طبق آخ

میلیون نفر جمعیت دارد به کانون اصلی شیوع ویروس جدید کرونا بدل    ۳۳0آمریکا که    .گیرداین ویروس همچنان قربانی می

ا  .شده است مهار  اقتصادی و سیاسی که دارد در  با وجود قدرت  آمریکا  ترتیب  این  بوده استبه  ناتوان  کشورهای   .ین بحران 

اما آیا بحران ؛  اروپایی هم به همین منوال هستند و تاثیر بحران کروناویروس در جوامع باعث فاجعه جهانی انسانی شده است

 ها معموال فرهنگ اجتماعی جوامعدهد؟ توجه داشته باشید در بحران کروناویروس شرایط اقتصادی و سیاسی جهان را تغییر می

درصد    80کند و در  درصد بحران را حل می  20حدود    ،کشوری که تاریخچه و فرهنگ غنی داشته باشد  .زندحرف نخست را می

در بحرانی مانند کروناویروس   .توان خسارات وارده را تا حد امکان کاهش دادها با توجه به نیروی متخصص و متبحر میبحران 
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است نادری  فاجعه  و  ،که  دنیا  اقتصاد  پیش  بر  و  است  گذاشته  منفی  بیشتر  و  مثبت  تاثیرات  کشورها  بین  روابط  بینی  حتی 

 .  شود که حتی در آینده بین کشورها جنگ سرد شکل گیردمی

افزایش بیکاری در آمریکا و کشورهای اروپایی و جهان برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از کرونا بسیار باالست و تالش برای 

از این بح تریلیون دالری محرک اقتصادی و کمکجلوگیری  برای حفظ مشاغل در  ران بسته چند صد  های حاکمان کشورها 

شیوع سریع و گسترده ویروس   . شود( ترتیب داده شده استکشورها )که به طور روزافزونی به تعداد بیکاران در جهان افزوده می

اند به  ه ویژه در زمینه خدمات مواد غذایی که نتوانسته کرونا موجب شده تعداد زیادی از موسسات اقتصادی بزرگ و کوچک ب

  ، انبارداری  ،نقلوحمل   ،های دیگر از جمله هتلداریحوزه  .تعدادی از کارکنان خود را اخراج کنند  ،شرایط بحران فعلی غلبه کنند

متوقف کرده را  اقتصادی خود  فعالیت  و  دارند  نیز وضع مشابهی  بهداشتی  و  درمانی  از    به   . اندخدمات  یکی  گفته جمیزبوالرد 

عالی خزانه مقامات  میرتبه  کرونا  بحران  آمریکا  کوتاهداری  در  حدود  تواند  بیکاری  به  شود  ۵0مدت  منجر  آمریکایی    .میلیون 

های جهان را پیش از فرا رسیدن سیر نزولی اما آنچه دولت  ،گیردبا وجود آنکه همچنان در جهان قربانی می  19  بیماری کووید

المللی پول نسبت به تبعات سخت سابقه اقتصادی است که نهادهای جهانی به ویژه صندوق بینران نگران کرده رکود بیاین بح

داده هشدار  کووید؛  اندآن  بیماری  یا  کرونا  ویروس  و    19  اما  صنعتی  قربانیان  و  کرد  خواهد  اضافه  خود  قربانیان  به  همچنان 

 .  کشاندبه ورشکستگی می غیرصنعتی و خدماتی در بخش اقتصاد جهان را

ومرج کشانده و  اجتماعی و سیاسی را به هرج  ، فرهنگی  ،همچنین کروناویروس بر اروپا نیز تاثیر زیادی داشته و اوضاع اقتصادی

شد خواهد  جهانی  آینده  در  بقا  برای  احتمالی  جنگ  حتی  و  فقر  برنامه  .باعث  نداشته اگر  خطرناک  بحران  این  حل  برای  ای 

های گوناگون است  های مختلف و ایدهچه آنکه مدیریت اقتصادی جهان به صورت سیاست  ،بزرگی رخ خواهد داد  فاجعه  ، باشیم

غلبه   19  بتوانند به بیماری کووید  ،دهندحل ارائه میهای مختلف که هرکدام یک راهو زمان زیادی الزم است که این مدیریت

زمان  .کنند آن  تا  ملزیان  ، متاسفانه  بر  زیادی  استتهای  وارد شده  اقتصادی جهان  و همچنین جامعه  )بشریت(   احتمال  . ها 

دارد باشد هم وجود  بیولوژیکی شروع شده  و جاه  .اینکه جنگ  افراد سودجو  انسانی  بیماری خطای  این  است  طلب در ممکن 

به همان فرهنگ غنی و از  از این سو در کشور عزیزمان ایران با توجه    .سطح کالن دنیا باشد و موجب فجایع انسانی شده باشد

اما    ،به صورت خاص مدیریت شده   19  خطرات ناشی از این بیماری کووید  ،تر جهاد اسالمی ایرانی که به وجود آمدههمه مهم

برای جلوگیری از این خطر و پیشگیری باید از کارآفرینی نوین »مددکار اقتصادی« استفاده کنیم که وظایف    .کافی نبوده است

جلوگ برای  بحران آن  از  پیشگیری  و  کوویدیری  ویروس  بحران  می  19  ها مخصوصا  ارائه  مطالبی  قالب  ویژه    .شوددر  مدیریت 

  .تواند آمارهای دقیق ارائه و زنجیره این بیماری را قطع و از زیان و تلفات جانی و اقتصادی پیشگیری کندمددکار اقتصادی می

خانواده با مدیریت یک مددکار    10نفره یا    10شود که هر گروه  ره شروع مینف  10های  مدیریت بحران مددکار اقتصادی از گروه

  . کندکند و هر بحرانی که به وجود آید کنترل و حفاظت و امنیت را برای آنها برقرار میاقتصادی ایفای نقش و انجام وظیفه می

اقتصادی به صورت   با توجه به مسوولیت   100مددکار  نفر  به  بنفر  اجرای وظیفه خود عمل خواهند کردهایی که دارند  آیا    .ه 

 هزار نفری؟  ۵00های هشت میلیون و  تر رهبری کند یا گروهمیلیون نفر را راحت  8۵تواند  ها میدولت در مواقع بحران

می اقتصادی  مددکار  بحران  مدیریت  به  توجه  گروهبا  را  کردتوان جمعیت کشور  گروه  ، بندی  که جمع  به هشت  به طوری  ها 

هر گروه نیز یک مددکار اقتصادی به همراه عوامل خود به وظایف خود در مقابل بحران عمل    . هزار نفر برسد  ۵00ن و  میلیو

شود و برای جلوگیری از هر بحرانی مفید و برنامه راه وجود  ای انجام میمدیریت سریع راحت و با آرامش خاص و ویژه  .کند می

بود خواهد  مشکالت  تمام  راهگشای  و  می  . داشته  را حتما  بحران  مدیریت  تخصصی  چه  با  و  چگونه  اقتصادی  مددکار  پرسید 
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تر ها بر اساس یادگیری و آموزش ممارست و در مقطع پیشرفته کند؟ در کارآفرینی مدرن )مددکار اقتصادی( تخصصرهبری می

های غیردولتی با مراکز و سازمان  هادیده ارگانتحقیق و پژوهش در سطح باالتر از طریق ارتباط افراد آموزش   ،تسهیل آموزش

انتقال   و  پژوهشی  و  دانشگاهی  جامعه  طرف  از  و  دانشگاهی  مراکز  به  بومی  جامعه  از  تجربه  انتقال  و  پژوهشی  و  دانشگاهی 

های  های دولتی در زمینهدیده هر منطقه ارگاندر این صورت افراد آموزش   .تکنولوژی روز به جامعه بومی صورت خواهد گرفت

و به لحاظ تکنولوژی روز دنیا به روز خواهند بود و مراکز دانشگاهی و پژوهشی سعی و تالش بیشتری خواهند کرد تا  بحران  

نوین )مددکار اقتصادی    ینیکارآفر  .ای برای آن بیندیشندمشکالت هر منطقه را شناسایی کنند و از لحاظ علمی و تکنیکی چاره

می تخصصی(  راهکار  ارائه  با  امور  و توتسهیل  منطقه  هر  در  دولتی  مراکز  با  دانشگاهی  و  پژوهشی  مراکز  بین  واسط  حلقه  اند 

های جوامع را ارزیابی و مشکالت جوامع را با توجه به فرهنگ اجتماعی  ها و توانمندیهای درگیر بحران باشد و نیازمندیارگان

 .  و اقتصادی جوامع برطرف کند

 نتیجه گیری 

در   نوین  نگرشی  اقتصادی  به وجود میمددکار  باشیمقلب جامعه  داشته  و شکوفا  پویا  اقتصاد  که  تمام    .آورد  است در  بدیهی 

از جوامع و برنامه راهگشا و راهبحران  آگاهی کامل  به عنوان   بایستیمیو    حل مشکالت خواهد بودها نیز تحقیق و پژوهش و 

نمود  الزامی توجه  موضوع  این  به  ناپذیر  این    گیریبهرهبا    .انکار  آن  تکنیک  از  از  ناشی  پیامدهای  و  بحران  وقوع  از  توان  می 

 . اجتناب نمود
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