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 هوالحكيم

  استراتژي براي كودكان

  ما موجيم

  مديريت وخامت (بحران)عنوان درس: 
  سازطالي مشكل بخش يكم: -بن تنانيميشن آموزشي: ابزار كمك

  31 شماره جلسه:

  11/09/1391 تاريخ:

  مداروخامت كرد:روي

  

  موضوع
دارد. زندگي انسان و جامعه را نوسان دست و آرام نيست و نوسان زندگي انسان، يا حيات اجتماعي، همواره يك

  دهد.وقايع و اتفاقات شكل مي
  در برابر اين وقايع و اتفاقات، نبايد هراسيد.

  مرد بايد كه هراسان نشود    مشكلي نيست كه آسان نشود
 گيري اينها را مديريت كرد. شيريني زندگي انسان و جامعه، به شكلبايد در مواجهه با اتفاقات و مشكالت، آن

  وقايع و چگونگي عبور انسان يا جامعه از آن واقعه و مشكل است.
برخي از اين وقايع و اتفاقات، ظاهراً از توان و طاقت انسان و جامعه، براي حل آن وقايع و گذر از آن، خارج 

  است.
كل يا واقعه، وقتي توان و طاقت انسان يا جامعه، براي عبور از يك واقعه يا مشكل، كم باشد، در اين صورت آن مش

شود. وخامت اوضاع، از حالت عادي به تنش، تشنج يا حتي » وخيم«شود كه اوضاع براي انسان يا جامعه موجب مي
  رسد.بحران مي

-ي بحران ميي تشنج، و در نهايت به مرحلهي تنش، سپس مرحلهتشديد وخامت اوضاع، از شرايط عادي به مرحله

  رسد.
به » تشنج«، و از »تشنج«، به »بحران«س است: يعني كاهش وخامت اوضاع از روند كاهش وخامت اوضاع، برعك

  يابد.نزول مي» عادي«ي ، و در نهايت به مرحله»تنش«
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روند افزايش يا كاهش وخامت اوضاع از حالت عادي به بحران و بالعكس، روند مديريت بحران است. اين روند در 

  است.» مديريت وخامت اوضاع«واقع، روند 

  
    داستان

  شوند كه به شهر كوچكي بروند كه در آن جا جشنواره ذرت برگزار شده است.بن تن و همراهانش مأمور مي
اند. اين موجودات كوچك، پس از خوردن ذرت، موجودات فضايي براي خوردن ذرت به اين جشن دعوت شده

  دهند.شود و در نتيجه طال پس ميها طال ميي آنفضله
آن شهر، يكي از اين موجودات را ربوده و آن را زنداني كرده است تا آن موجود براي او طال در يك مقام مسئول 

  توليد كند.
دهد. ها، براي اين كه موجود فضايي بيشتر بتواند طال توليد كند، به او غذاي گوشتي مياين مقام مسئول شهر ذرت

  شود.موجود فضايي، با خوردن گوشت، به يك غول تبديل مي

  
  

  مأموريت بن تن و همراهانش اين است كه موجود فضايي گم شده را پيدا كنند.
شود كه او تبديل به يك غول شده است. در نهايت بن تن و همراهانش بن تن زماني با موجود فضايي روبرو مي

  گردانند.شوند بحران حاصل از تبديل شدن موجود فضايي به غول را خنثي كنند و آرامش را به شهر برموفق مي
رود. بن تن آن مقام مسئول شهر را دستگير ي خود به فضا ميگردد و با سفينهموجود فضايي به حالت اول برمي

  برد.كرده و مي
  
  

* * * * *  
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  مديريت بحران توسط بن تن و همراهانش

 1 .الت عادي بن تن از راه خوراندن سيليكون به موجود فضايي كه تبديل به غول شده است، او را به ح
  برگرداند.
 2 .كرد. بن تن، ژنراتور را با توليد يخ، منجمد كرد. در نتيجه، غول، از ژنراتور نيروگاه برق، انرژي كسب مي

  نيروگاه خاموش شد و غول فضايي نتوانست انرژي كسب كند.
 3 .مهار كنند و جلو  ها بودند،بن تن و همراهانش توانستند موجودات فضايي را كه در حال تخريب ساختمان

  تخريب را بگيرند.
 4 .شدند. همراهان بن تن، در تعقيب غول فضايي، هاي كوچك اتمي منفجر ميهاي غول فضايي، مانند بمبفضله

  هاي هوايي در باالتر از سطح زمين ايجاد كردند.ها پا نگذارند، كفيبراي اين كه روي آن فضله
 5 . كرده و به فضا برگرداندند.موجود فضايي ربوده شده را آزاد  
 6 ..مقام مسئول شهر كه تخلف كرده و موجود فضايي را دزديده بود، دستگير شد  
 


