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  عنوان

 سال زلسله دیدگان آسیب رضایتمندی افسایش در بحران مدیریت تاثیر بررسی

  عالیشاهی روستای - ممسنی شهرستان 9831

 ثِ اختصبس ثِ ثشسػي هطبلت ريل پشداختِ اػت: پظٍّـگبُ ؿبخص پظٍُدفبع ؿذُ خَد دس پبيبى ًبهِ ي دس  غيجي خبًن

پذيذُ آػيت سػابى ثاِ اًؼابى ٍ صيؼاتگبّؾ ثاِ ّواشاُ       تَجِ ثِ حَادث ٍ ػَاًح طجيعي ثِ عٌَاى اصلي تشيي ٍ هخشة تشيي 

هَلعيت جغشافيبيي ػشصهيي ايشاى اص لحبظ لشصُ خيضي، ضشٍست پشداختي ثِ ًحَُ سٍيبسٍيي ثِ عاَاس  ٍ ٍيشاًاي ّابي پاغ اص     

 ٍ ثحاشاى  تيشيهاذ  هختلا   هَضاَعبت  ؿاٌبخت  ايشاى، اّويت وـَس خيضثَدى ػبًحِ ٍالعيت. ثحشاى سا اهشي ثذيْي هي ػبصد

ٍ  كيىي اص هْن تشيي ٍ ثبسصتشيي پيبهذّبي صلضلِ، ٍيشاًاي هٌابط  هـخص هي ػبصد. سا اصػبًحِ پغ ثبصػبصي ّوچٌيي  هؼاىًَي 

ػبخت خبًِ ّب پغ اص ٍلاَع ػابًحِ    خبًوبى ؿذى ػبوٌبى آى ّب اػت وِ تبحيشات هختلفي ثش هشدم ػبًحِ ديذُ هي گزاسد. ثي

فشايٌذي اػت وِ تعبهل پيچيذُ فبوتَسّبي اجتوبعي ، تىٌَلَطيىي ٍ التصبدي سا ثِ ّوشاُ داسد. ٍ لاضٍم تَجاِ ثاِ اهاش ثشًبهاِ      

عبلي اهَس پٌبٌّذگبى ػبصهبى هلل هتحذ ثب صذٍس ثيبًيِ اي دس ػبل  يَىوويؼ.سيضي ثش اػبع خصَصيبت هٌطمِ آؿىبس هيگشدد

اياذُ ػاشپٌبُ هٌبػات واِ     ..... يه ثبس ديگش ثبيذ اؿبسُ وشد وِ "، ضوي تبويذ ثش اّويت فشآيٌذ ثبصػبصي تؼشيع هي وٌذ: 3911

هٌطجك ثب ًيبصّبي گؼتشدُ هذيشيت ثبصػبصي ثبؿذ، ٌَّص اسائِ ًـذُ اػت. آًچِ هَسد ًيبص اػت، تذٍيي ساّجشدي ّوِ جبًجاِ ثاب   

وِ دس ثش گيشًذُ وليِ سٍيىشدّبي هَحش ثَدُ، دس وَتبُ تشيي صهبى هوىاي آهابدُ ثْاشُ     ثِ وبس گيشي اػتبًذاسدّبي هطلَة اػت

ثاِ ًراش هاي سػاذ يىاي اص هععامت، عاذم         ،ثبيذ ارعبى داؿت وِ ثبصػبصي، آفبت ٍ آػيت ّبي فشاٍاًاي داسد   "ثشداسي ثبؿذ. 

  َ  تيشيچشخاِ هاذ  . ضاَع ثبصػابصي اػات   ؿٌبخت ًيبصّبي اػبػي ٍ ٍالعي آػيت ديذگبى پغ اص ػبًحِ ٍ وبلجاذي اًگبؿاتي ه

 ،يشيـاگ يهختل  آى ؿبهل پ يدادُ ٍ ثخؾ ّب ليثحشاى سا تـى تيشيهذ يضيٍ ثشًبهِ س يگزاس بػتيػ يثحشاى، عٌبصش اػبػ

ػاشعت ثبصػابصي ثاب هاذيشيت هٌبػات      .ثبؿذ يٍ تَػعِ ه يثبصػبص ،يػبهبًذّ ،يٍ اهذادسػبً ييپبػخگَ ،يوبّؾ احشات، آهبدگ

علال   يياص هْوتاش ٍ ... لاشاس ثگيشًاذ.   اص دػت دادى هٌجاع دسآهاذ ٍ هعيـات   ثبعج هي ؿَد هشدم حبدحِ ديذُ ووتش تحت تبحيش 

دس اياي پاظٍّؾ لصاذ داسيان ثاب      اػت.  يثبصػبص تياص ّذف ٍ هبّ شاىيگ نيٍ تصو شاىيدسن هذ ،يثبصػبص يثشًبهِ ّب تيهَفم

يتوٌذي هشدم حبدحِ ديذُ اص صلضلِ دس فشآيٌذ ٍ ًتيجِ ثبصػبصي وِ اص ٍظبي  هذيشيت ثحشاى اػت، چبسچَثي ػٌجؾ هيضاى سضب

علوي اسايِ ًوبيين وِ ثتَاى ثِ ووه آى چبسچَة، ثِ هيضاى سضبيتوٌذي هشدم حبدحِ ديذُ اص صلضلِ دس فشآيٌذ ٍ ًتيجِ ثبصػبصي 

 9331ًوًَِ هَسدي اػتفبدُ ؿذُ اػت صيشا، صلضلِ دس هٌطمِ هزوَس دس ػبل  ثِ عٌَاى سٍػتبي عبليـبّيافضٍد. ثذيي هٌرَس اص 

 اتفبق افتبدُ ٍ اوٌَى هشدم آًجب دس هؼىي ثبصػبصي ؿذُ ػبوي ّؼتٌذ ٍ عومً دٍسُ ثبصػبصي سا طي ًوَدُ اًذ ثٌبثشايي اطمعابت 

ايي تحميك ثذػت آٍسدى تبحيش هذيشيت ثحشاى دس افضايؾ سضبيتوٌذي آػايت   اصلي ّذفالصم جْت اسصيبثي هَجَد هي ثبؿذ. 

ثب تَجاِ ثاِ ّاذف    سٍػتبي عبليـبّي اػت.  -ػتبى هوؼٌيؿْش 9331ديذگبى پغ اص صلضلِ ثش اػبع ًوًَِ هَسدي صلضلِ ػبل 

ٌبصاش ٍ هتغيشّاب داساي   اي ثِ علت اهىبى هطبلعِ سٍاثط داخلاي، خابسجي، سٍاثاط هتمبثال ع     فشآيٌذ تحليل ؿجىِپظٍّؾ،  سٍؽ



ّااب، اهىاابى همبيؼااِ دٍدٍيااي هتغيشّااب دس  پاازيشي، واابسثشد هعيبسّاابي ووااي ٍ ويفااي، لبثلياات ػاابصگبسي دس لعاابٍت اًعطاابف

تَاًذ ثِ هـىمت حبون ثش ًَع سٍاثاط ػلؼالِ هشاتجاي ٍ اص     ّبي پيـٌْبدي هي ثٌذي ًْبيي گضيٌِ ّب ٍ اهىبى اٍلَيت گيشي تصوين

پبييي ثِ ثبال ٍ ثذٍى دس ًرشگياشي هفْاَم ثابصخَسد، غلجاِ واشدُ ٍ چابسچَة ثؼايبس هٌبػاجي ثاشاي تحليال           ثبال ثِ پبييي يب اص 

گيشي، ثاِ   پزيش اػت وِ اص طشيك ؿىؼتي يه هؼئلِ پيچيذُ تصوين سٍؿي اًعطبف ٌذيفشآ ييّبي تَػعِ ؿْشي ثبؿذ. ا هَضَع

اػتفبدُ ؿذُ اػت، پشػـٌبهِ ّاب ؿابهل دٍ ثخاؾ : پشػـاٌبهِ     اص اثضاس پشػـٌبهِ  كيتحم ييا دسوٌذ.  گيشاى ووه هي تصوين

      ؿبخص ّبي هذيشيت ثحشاى دس فبص ثبصػبصي ٍ پشػـاٌبهِ ؿابخص ّابي هاَحش دس سضابيتوٌذي اص ويفيات صًاذگي سٍػاتبيي         

 تيآػا  يٌذتويآًْاب دس سضاب   شيتبح ضاىيثحشاى پغ اص ٍلَع صلضلِ دس ه يتيشيهذ يبسّبيثذػت آٍسدى استجبط هعهي ثبؿذ. جْت 

 هي ثبؿذ. EFQMثش اػبع  يتيشيهذ يؿبخص ّب بدُ گشديذ ٍ دس ًْبيت اٍليي اٍلَيتاػتف ANPاص سٍؽ  ذگبىيد

 .صلضلِ، هٌبػت هؼىي، ثبصػبصي، سضبيتوٌذي ، هذيشيت ثحشاى ، وليذ ٍاطُ ّب:ثحشاى

 

ثب عٌَاى پيَػت التصبدي طجمِ ثٌذي  "پظٍُپظٍّـگبُ ؿبخص "ضوٌب ًتبيج وبسثشدي حبصل اص پبيبى ًبهِ دس پبيگبُ ايٌتشًتي   

 ؿذُ اػت. 
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