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 مقدمه

 
وبويش، بوا تنجوه بوه ماهيوت وظوايف و        ها و جنامع كوم  سازمانای است كه همة  ، مقنيه2بحران

هوای مختلوف طبيعوي، اقتصوادی،      رو هستند. بروز خطرها، سنانح و بحوران  فعاييتشان، با آن روبه
ناپذير واقعيتي است كوه بشور در    بيني  سازماني، اجتماعي، سياسي و نظامي به همراه حنادث پيش

 ه است.رو بند طنل تاريخ همناره با آن روبه
وانتقوال سوريع اطالعوا  و همچنوين      شدن جناموع و گسوترش ارتباطوا  و نقول      صنعتي

های فراوان فنواوری، نوه تنهوا ميوزان بوروز       های اجتماعي همراه با منفقيت شدن سازمان گسترده 
خطرهای غيرمنتظره را كاهش نداده بلكه در بسياری منارد افزايش نيز داده است؛ به بيان ديگر، 

اسوت.   ها شوده   ها نهادينه و واقعيتي جداناپذير از ماهيت دروني سازمان در سازمان  بحرانامروزه 
ها مجبنرند همراه با افزايش پيچيدگي و تنان تنييدی خند، تنان رويارويي و  از اين رو سازمان
و  مود   های ميوان  ريزی های مختلف را نيز افزايش دهند. امری كه تنها با برنامه مناجهه با بحران

 شند.  بلندمد ، ممكن مي
 هووای كليوودی در زمينووة مووديريت اسووتراتژيک،      مووديريت بحووران، يكووي از فعاييووت   

 بورای دانشوجنيان كارشناسوي    « مباني موديريت بحوران  »اين كتاب با عننان  .اهميت خاصي دارد
 هوای   تودوين شوده اسوت توا تونان موديريتي خوند را در مسو نييت        « مديريت بحران»ارشد رشتة 

 هووا تقنيووت كننوود. همچنووين بوورای افووزايش اطالعووا  نيروهووای   و در مناجهووه بووا بحووران اداری
 هووای مووديريت بحووران موو ثر  هووا در توويم هووا و شهرسووتان انسووانيِ منشووأ خوودمت در مراكووز اسووتان

 است.
ريزی  اين كتاب مشتمل بر مقدمه، تاريخچه، ضرور  و تعاريف مديريت بحران، برنامه

های طبيعي، اجتماعي و سوازماني اسوت و ابعواد گننواگنن      ا  بحرانبحران و مديريت آن در انن
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شند. اميد است مجمنعة مباحث، منرد اسوتفادة   های مقابله با آن تشريح مي مقابله با بحران و راه
منود   دانشجنيان، مديران و انديشمندان عزيز قورار گيورد و از راهنموايي و نقود خوند موا را بهوره       

 سازند.
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