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چکيده
امروزه ،آمادوپشتيبانی از مهم ترین عوامل تاثيرگذار در موفقيت مدیریت بحران است .در زماان بحاران،
باید حجم وسيعی از اقالم ،تجهيزات و امکانات آمادی که از قبل پيشبينی و آماده شده ،در سریعترین زمان
به سمت مناطق و افراد حادثهدیده ،روانه شود .این موضوع ،باعث میشود تا کشاوراا باه فکار اساتداده از
توانمندیاای آمادی نيرواای مسلح کشورشان در زمان بحران باشند.
مساله تحقيق عبارت از فقدان سازوکار منسجم و جامع برای استداده از توانمندیاای آماادی نيروااای
مسلح ج.ا.ا .در زمان وقوع بحران است .از نظر روش نيز ،این تحقيق را میتوان از نوع ماوردی و زميناهای
قلمداد کرد .در ادامه ادف اصلی و سواالت تحقيق شامل فلسده وجودی ،ماموریت ،ساختار ،شرح وظایف
و نحوه کارکرد و تعامالت مرکز با سایر عوامل ارائه شده است .در ایان تحقياق؛ باا اساتداده از تجاارو و
نظرات  33ندر از متخصصين و خبرگان آمادی ،الگوی تحقيق ،در قالب چارچوو معماری سازمانی ایران و
به روش دلدی طراحی شد تا در زمان وقوع بحران بتواند به نيازاای مطرح شده پاسخ گوید .ساختار مرکاز
طراحی شده مجازی بوده و تالش شده تا با کمترین ازینه و بيشترین اثربخشی و با توجه به تمرینات قبلی
بتوان با بيشترین اماانگی ،از توان آمادی نيرواای مسلح در امدادرسانی به آسيب دیدگان استداده کرد.
کليد واژهها :مديريت ،بحران ،آمادوپشتیباني ،نیروهاي مسلح

 1دانشجوی دکترای مدیریت راابردی دانشگاه عالی دفاع ملی و مسئول مرکز مطالعات و پژواشاای آمادی دانشگاه
جامع امام حسين عليه السالم29123233192 – ahmadbitaraf@yahoo.com ،
 2عضو ايت علمی دانشگاه جامع امام حسين (ع)
 3دانشجوی دکتری مدیریت راابردی دانشگاه عالی دفاع ملی

مقدمه
بر اساس آماراای مرکز جهانی حوادث غيرمترقبه وابسته به سازمان ملل ،در جهاان  02ناوع
مخاطره طبيعی وجود دارد که  31نوع آن تابهحال در کشور ایران اتداا افتااده و طای  92ساال
گذشته قریب به  122ازار ندر در ایران بر اثر این

حوادث ،جان خود را از دسات دادهاناد (گاروه

مولدين.)9 :1391 ،در این ميان ،یکی از این موضوعاتی که تاثير باهسازایی در مادیریت بحارانااا و
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کااش آسيباا و خسارات وارده به شهراا و مردم

دارد ،موضوع آمادوپشتيبانی اسات (گاودرزی،

 )13 :1339که نقش آنرا میتوان در تمامی حوادث غيرطبيعی و طبيعی از جمله زلزله بم مشاااده
کرد .از این رو ،یکی از مسائل مهمی کاه در ساالااای اخيار ،در تماامی کشاوراا و از جملاه
ج.ا.ایران بدان پرداخته شده ،مسئله مدیریت بحران است .مدیریت بحران را میتوان معادل نظاام
پيشبينی ،برآورد ،نحوه مواجهه و کنترل بحران اای طبيعی و غيرطبيعی تعریاف کارد .باه گدتاه
کازولينو( ،)2212فعاليتاای برنامهریزی ،سازماندای ،تمارین مشترک و امااانگیااای آماادی
قبل از بروز حادثه و بحران و حتی در حين و بعد از باروز آن ،یکای از موضاوعات اساسای در
تمام بحران اای طبيعی و غيرطبيعی بوده است .با توجه به مستندات موجود از حوادث طبيعی
رخ داده در کشور (گروه مولدين)23 :1391 ،؛ مشاکالت مارتب باا برناماهریازی و ساازماندای،
تمرینات و اماانگیاای آمادوپشتيبانی قبل از بروز حادثه و تبدیل آن به بحران و حتی در
حين و بعد از بروز آن در تمامی حوادث رخ داده در کشور در سنوات اخيار مشاهود باوده
طوری که تقریباً تمامی دستاندرکاران به آنها اذعان داشتهاند .از سوی دیگر ،اار چناد کاه
مدیریت بحران در کشور ایران بهعهده سازمانی 1باه اماين ناام گذاشاته شاده ،لايکن ایان

 1با استناد به قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور مصوو  ،1333/12/21سازمان مدیریت بحران بهمنظور ایجاد
مدیریت یکپارچه در امر سياستگذاری ،برنامهریزی ،ایجاد امااانگی و انساجام در زميناهااای اجرائای و پژواشای،
اطالعرسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندای و بازسازی مناطق آسيبدیاده و اساتداده
از امه امکانات و لوازم مورد نياز وزارتخانهاا ،موسسات و شرکت اای دولتی و عمومی ،بانکاا و بيمهااای دولتای،
نيرواای نظامی و انتظامی ،موسسات عمومی غيردولتی ،شورااای اسالمی ،شهرداریاا ،تشکلاای مردمای ،موسسااتی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ،دستگاهاای تحت امر مقام معظم رابری(مدظله العاالی) و نيروااای مسالح در
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صورت تدویض اختيار معظمله ،جهت بهرهمندی بهينه از توانمندیاای ملی ،منطقهای و محلی در مواجهاه باا حاوادث
طبيعی و سوانح پيشبينی نشده تشکيل میشود.

ساازمان تنهاا مسائوليت دارد کااه قبال از بحاران امااانگیاااای الزم را در تماامی حاوزهااا بااا
سازماناای مربوطه بهعمل آورده و تمرینات مشترکی را انجام داد .در زمان حادثه نياز ساازمانااا
و افراد از پيش تعيين شده ،در مسئوليتاای مشخص شاده قارار گرفتاه و خادمات الزم را ارائاه
خوااند کرد و سازمان مدیریت بحران نيز اماانگیاا و مدیریت الزم را بعمل خوااد آورد .یکای
از این سازماناا ،نيرواای مسلح کشور استند که در حوزه حدظ امنيات و ارائاه خادمات آماادی
اقدام خوااند کرد .نيرواای مسلح بهواسطه نوع ماموریت خود بایاد دائمااً در آماادگی کامال قارار
راابردی و ظرفيتاای قابل توجهی استند که در زمان بحران میتواناد توسا ماردم عاادی نياز
مورد استداده قرار گيرد .این امکانات شامل انواع خودرو و ماشينآالت رااسازی و مهندسی ،اقاالم
اردوگاای ،خوراک و تغذیه ،انواع تجهيزات فنای مهندسای ،حمال و نقال و جابجاایی اسات کاه
توس منابع انسانی متخصص و توانمند قابل ارائه است .از ساوی دیگار ،ساازمانااای آماادی باا
ارتباطی که بواسطه نوع کارشان ،با زنجيره تامين و شبکهاای توزیع آناا دارند ،براحتای مایتوانناد
نيازاای مناطق حادثهدیده را از ذخایر راابردی خود و مناابع تاامين ،فاراام کنناد (نيکوکاار و دیگاران،

 .)03 :1390بنابراین یکی از سازماناایی که میتوان از ظرفيتاای آن بارای عملياات آمادوپشاتيبانی
بحران استداده کرد ،نيرواای مسلح کشور استند.
امچنين مقام معظم رابری(مد ظله العالی) در خصوص ااميت حضور امدادرسانی نيروااای
مسلح در حوادث طبيعی فرمودهاند« :در زلزله کرمانشااه حضاور ارتاش و دیگار نيروااای
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داشته باشند .از سوی دیگر ،این نيرواا از طيف وسيعی از اقالم بهرهبارداری کارده و دارای ذخاایر

مسلّح یک حضور حياتی بود؛ یعنی واقعاً اگر چنانچه در آن مناطق اساسای زلزلاهزده اینهاا
نبودند و به کمک مردم نمیشتافتند ،تلدات ما -غير از ویرانیااای گونااگون -قطعااً چناد
برابر میشد» 1یا در جای دیگر خطاو به سرلشکر باقری-رئيس ستاد کل نيرواای مسالح-
میفرمایند« :برابر اطالع ،سيل زدگان دو اساتان شامالی نيااز مبرمای باه کماک و امکاناات
نيرواای مسلح دارند .دستور فرمایيد عالوه بر آنچه تاکنون در آن مناطق بهکار گرفتاه شاده
است ،امکانات بيشتر برای امداد به آن مناطق گسيل نمایند».2
 1بيانات در دیدار فرمانده کل ارتش و جمعی از فرمانداان نيروی زمينی1393/1/23 ،
 2دستور فرمانده معظم کل قوا(مد ظله العالی) خطاو به ریاست ستاد کل نيرواای مسلح1393/1/2 ،
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با این توضيحات ،ااميت و ضرورت وجود یک مرکز منسجم برای آمادرساانی بحاران
که دارای یک مدیریت مشخص بوده و کليه فرآینداای آن از قبل تعریف و وظایف ار زیر
مجموعه مشخص شده باشد ،امری اجتناوناپذیر میباشد (زمانيهشاهر :1390 ،ساایت اینترنتای) .در
این مقاله ،بر اساس نقاط ضعف ذکر شاده و تجاارو ساایر کشاوراا از یاکساو و بهباود
روشاای گذشته و بهرهگيری از رویکرداای جدید از سوی دیگر ،تالش مایشاود تاا بار
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اساس نظرات خبرگان ،یک مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توان نيروااای مسالح طراحای
شود .به جهت امکان نظارت اثربخش بر مدیریت بحران و آمادوپشتيبانی آن در طی مراحال
آمادگی تا بازسازی ،الزم است طرحی با رویکرد جامع و منساجم تهياه شاود تاا وضاعيت
پشتيبانی بحران نظاممند شده و مادیریت بحاران بتواناد باه نحاو مطلاوو از تاوان آماادی
نيرواای مسلح بهرهبرداری کند.
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
بحران و مديريت آن
فرانگ وبستر بحران را نقطه عطدی در ساير اار چيازی ،زماان ،مرحلاه یاا رویادادی
تعيينکننده و حساس بر میشمارد (ايول .)101 :1393 ،برای بحران ،تعااریف گونااگونی ارائاه
شده بهطوریکه تنوع این تعاریف بسيار بيشتر از انواع بحارانااای شاناخته شاده تابحاال
است(عيساایی ،0 :1333 ،حساينی .)11-9 :1331 ،باا ایان حاال ،یکای از بهتارین تعااریف در ایان
خصوص را میتوان تعریدی دانست که بحران را تهدیدی جدی نسبت باه زیرسااختااای
زیربنایی یا ارزشاا و انجاراای اساسی یک سامانه به شمار آورده که مورد ادراک ذیندعاان
بوده و تحت فشار زمانی و محدودیت گزینهاا در شرای عدم قطعيات شادید و احسااس
کااش کنترل ،اتخاذ تصميمات حياتی ،دقيق و پرازینه را الزامی میسازد (ايول.)102 :1393 ،
امچنين مدیریت بحران از اصاطالحات حاوزه مادیریت اسات کاه باه مجموعاهای از
فعاليتاا ،چاره جوییاا و دستورالعملاایی اطال میشود که مدیریت یاک مجموعاه ،در
مقابله با بحران انجام میداد و ادف آن کااش روند ،کنترل و رفع بحران است .بهطورکلی
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مدیریت بحران بهمعنای سو دادن ادفمند جریان امور ،باه روالای قابال کنتارل و انتظاار

بازگشت در اسرع وقت ،به شرای قبل از بحران است .به اختصاار ،مادیریت بحاران ،کلياه
اقدامات مربوط به پيشگيری و مدیریت مخاطرات ،سازماندای و مدیریت منابع ماورد نيااز
در پاسخ به بحران است (ویکیپدیا :1393 ،سایت اینترنتی) .با توجه به تعاریف متعادد از مادیریت
بحران (زمانيه شهر :1390 ،سایت اینترنتی ،صالحيان ،1 :1333 ،ايول )102-101 :1393 ،میتوان چناين بياان
کرد که مدیریت بحران ،مجموعهای از فرآینداا و فعاليت اا را قبل ،حين و پس از وقوع ار
بحران پيشبينی و برنامهریزی میکند برای اینکه بتواناد تاا حاد ممکان از تلداات ماالی و
موارد فو  ،مسئوليت اای یک مدیر بحران را میتوان بهشرح زیر برشمرد

(اياول-100 :1393 ،

 101و گروه مولدين:)32 :1391 ،
 .1آمادگي :باید قبال از وقاوع اار حادثاهای ،تمهيادات الزم بارای مقابلاه باا بحاران
احتمالی ،شامل پيشبينی تجهيزات مورد نياز ،محل و نحاوه تاامين و تادارک آنهاا،
شناسایی مسيراا و روش اای تخليه حادثهدیدگان و ارسال کمک اا ،انجام مانوراای
امداد و نجات و ...صورت پذیرد.
 .2عملیات امداد و نجات :در این مقطع که در لحظاات اولياه وقاوع حادثاه صاورت
میگيرد ،ادف نجات جان مصدومين و حادثهدیدگان است .ویژگی مهم این مرحله،
سرعت عمل و دقت در عمليات امدادی اسات؛ زیارا تعلال یاا عادم دقات باعاث
صدمات بيشتر میشود.
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انسانی ار بحران جلوگيری کرده و یا آنرا به حداقل ممکن کااش داد .حال باا توجاه باه

 .3عملیات امنیتي :معموالً در حوادث شدید به دليل تخریب خانهاا ،بانکاا ،مغازهااا
و ،...امکان سوءاستداده و ارج و مرج باالست .از سوی دیگر ،اجاوم ماردم عاادی
جهت دریافت خدمات امدادی نيز عالوه بر خطرات برای خاود آنهاا و مصادومان،
میتواند باعث بروز مسائل امنيتی شود .بنابراین ،نيرواای نظامی و انتظاامی بایاد باا
سرعت و حساسيت بيشتری اقدام کنند.
 .0عملیات امداد رواني :حوادث و بالیا عموماً دارای آثار مخرو روانی بر افراد است.
از دست دادن بستگان ،اراس از آینده ،بهات ناشای از ناابودی ناگهاانی اماوال و...
برخی از ایان آثاار اساتند .در ایان مرحلاه ،حساسايت برخاورد باا افاراد از نظار
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روانشناسی بسيار مهم و ظریف بوده و امدادگران متخصص باید به این موضوع نياز
توجه داشته باشند.
 .1عملیات پشتیباني و آمادرساني :تامين امکانات اولياه ماورد نيااز ماردم (آو ،غاذا،
اسکان ،دارو و ،)...توزیع مناسب ،کارآمد و عادالنه اقالم از ویژگیاای ایان مرحلاه
است .توزیع و راهاندازی ساریع ،برناماهریازی شاده و منساجم امکاناات اساکان و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راابردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،13تابستان 1022

اردوگاای در این مقطع ،بهویژه در فصول سارد ،بسايار حسااس اسات .سااماندای
کمک اای مردمی و تعجيل در ارسال و توزیع آن و نيز برپایی اردوگاهااای اساکان
در مکان مناسب ،یکی دیگر از موضوعات آمادوپشتيبانی است .یکی دیگر از ماوارد،
پایداری شبکه اطالعاتی آمادوپشتيبانی در حوادث است؛ بهطوری که آمار دقيقای از
اقالم و کاالاای مورد نياز در ار نقطاه در دساترس باشاد .اعازام و ارساال افاراد و
تجهيزات ،یکی دیگر از موارد است .حملونقل نيز در این مياان از چناد نظار مهام
است .نخست اینکه معموالً شریان اای ارتباطی قطع شاده و آمادرساانی از راهااای
معمولی امکان نداشته یا بسيار دشوار است .در مرحله بعد ،سرعت عمل در بسياری
از مراحل قبلی سرنوشتساز است.
 .3عملیات رسانهاي :ابعاد یک حادثه مادامی که در رسانهاا مطرح نشود ،مورد غدلات
بوده و بسياری از مراحل مذکور پاس از رساانهای شادن بحاران ،سارعت ،نظام و
جریان مییابند؛ به امين دليل ،عمليات رسانهای و گزارشدای منظم از روناد اماور
بسيار مهم است.
 .1عملیات اطالعرساني :اطالعات ،بستر تصميمگياری اسات و در مادیریت بحاران،
حساسيت آن افزون میشود .آمار تلدات ،نيازمندیاا و… ،مواردی اسات کاه بایاد
بهصورت سریع ،مطمئن و قابل اتکاء تهيه شود تا جلوی شایعه را بگيرد.
مفهوم آمادوپشتیباني

13

«لجستيک» واژه ای انگليسی با ریشه یونانی بوده که در فارسی به آن «آمادوپشتيبانی» نيز
گدته میشود .این واژه در یونان باستان به معنی حسابگری در امور تدارکاتی ارتش کااربرد

داشته و در طول تاریخ کم و بيش در امور پشتيبانی واحداای نظامی باه کاار رفتاه اسات.
«آنتوان انری جومينی» ،متدکر و نویسنده نظامی فرانسوی ،اولين بار در کتاو «خالصه انار
جنگ» در سال  1333ميالدی ،تعریدی بدین شرح ارائه کارد« :آمادوپشاتيبانی عبارتسات از
انر علمی تحرک ارتاشااا» (نيکوکاار و دیگاران .)1-3 :1390 ،در کتااو «مادیریت لجساتيک»،
فعاليتاای یک سامانه آمادوپشاتيبانی در ساه بخاش فعالياتااای رااباردی ،مادیریتی و
اجرایی طبقهبندی شاده کاه شاامل خادمات مشاتریان ،پايشبينای تقاضاا ،توزیاع ،کنتارل
محصوالت برگشتی ،بازیابی و انهدام ضایعات ،حملونقل و ذخيارهساازی اسات

(عيساایی و

بيطرف« .)3-2 :1391 ،مولر» در رساله دکترای خود ،نظریه «ليمن» ،معروف به «1آر» را پذیرفتاه
و ذکر کرده که «منظور آمادوپشتيبانی ،اطمينان از موجود بودن محصول مناساب ،باه مقادار
مناسب ،با کيديت مناسب ،در شرای مناسب ،در زمان مناسب ،برای مشاتری مناساب و باا
قيمت مناسب است» (نيکوکار و دیگران.)3 :1390 ،
برخی نویسندگان نيز به بررسای مدهاوم آمادوپشاتيبانی پرداختاه و برخای دیگار ،آنرا
مدیریت مواد و کاال از نقطه آغازین مواد خام تا نقطه نهایی مصرف دانستهاند

(عيساایی:1392 ،

 .)3-1ليکن انجمن مدیریت لجستيک ،1بهعنوان یکای از مؤسساات علمای ،چناين تعریاف
میکند« :لجستيک فرآیند برنامه ریزی ،اجرا و کنترل مؤثر و کارآی جریان کااال و خادمات و
اطالعات و منابع مالی وابسته به آنها از نقطاه شاروع تاا نقطاه مصارف باه منظاور بارآوردن

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

موجودی ،جابجایی ،پردازش سدارش ،پشاتيبانی قطعاات ،مکانياابی ،تادارک ،بساتهبنادی،

احتياجات مشتری میباشد» (عيسایی و بيطرف.)0 :1391 ،
با نگاای به تعریف ،مشخص میشود که گستره «لجساتيک» وابساته باه دو مدهاوم
نقطه مصرف و نقطه شروع است .بنابراین ،در این تعریف میتوان چنين اساتدالل کارد
که گستره «لجستيک» باز بوده و به تعریدی که از این دو نقطه میشود ،بستگی خواااد
داشت.
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آمادوپشتیباني در بحران
ار سامانهای ،از جمله سامانه مدیریت بحران را میتوان باه ساه زیرساامانه یاا فعاليات
اصلی شامل فرماندای و مدیریت ،عمليات و پشتيبانی تقسيم کرد (گروه مولدين.)11 :1330 ،

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راابردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،13تابستان 1022

شکل شماره  -8زيرسامانه هاي مديريت بحران (گروه مولدين)11 :1330 ،

به زعم اغلب محققان ،پشتيبانی اساته اصالی اار عملياات امدادرساانی اسات و ایان
موضوع ،توجه زیادی را در سالاای اخير به خود جلاب کارده ،باهطاوریکاه ون وسانهو
( ،)2223پشتيبانی را بهعنوان یکی از زیرساامانهااای مادیریت بحاران برشامرده و ميازان
موفقيت مدیریت بحران را تا  %32به موفقيت پشتيبانی بحران وابسته دانسته است .موسساه
فریتز 1بهعنوان یک سازمان غيرانتداعی مطرح در حوزه پشتيبانی بحران ،در تعریدای جاامع،
پشتيبانی بحران را شامل «فرآیند برنامهریزی ،پيادهسازی و پایش جریان و ذخيرهسازی موثر
و با ازینه مناسب کاال و مواد و نيز اطالعات مرتب از نقطه ارسال تاا لحظاه رسايدن آنهاا
بدست مصرفکننده برای کااش و التيام درد افراد حادثاه دیاده» مایداناد .ایان عملياات،
فعاليت اایی امچون آمادگی ،برنامهریزی ،تادارکات ،حمالونقال ،انباارداری ،راگياری و
ردیابی و ترخيص گمرکی را شامل میشود.
امانطور که از متن بر میآید ،بخش عمدهای از فعاليت اای فاو  ،جازو فعاليات ااای
اصلی در دو مرحله آمادگی و پاسخ از چرخه مدیریت بحران میباشند به طوری که ميازان و
حجم فعاليتاای آمادی در این دو مرحله باه حادی اسات کاه تقریبااً  32درصاد از کال
فعاليتاا را شامل میشود (اورساتریت )113 :2211 ،کاه ایان موضاوع نمایاانگر ااميات نقاش

32
1 Fritz

پشتيبانی در مدیریت بحران است .آمادرسانی در بحران با عدم اطمينان و پيچيادگی بااالیی
امراه است؛ بهطوریکه مدیریت و اجرای آن را با دشواری امراه میسازد و در نتيجاه ،در
سطوح راابردی به این موضوع توجه ویژهای میشاود (توماازینی و ونوسانهو .)10 :2229 ،بارای
درک بهتر پشتيبانی بحران و نقش آن در مدیریت بحران ،الزم است ابتدا با مراحل مادیریت
بحران آشنا شد .ارچند که در مورد تعداد و تنوع مراحل و گاماای مدیریت بحران ،اتداا
نظری وجود ندارد (کواچ و اسپنز)120 :2229 ،؛ ليکن با مروری بر تحقيقات انجام شاده مشاااده
و بهبود 0اتدا نظر دارند.
چهار مرحله فو « ،چرخه مدیریت بحران» در حوادث را شکل میداناد کاه مایتاوان
نقااش آمادوپشااتيبانی را در آن مشااااده کاارد .در مرحلااه اول ،یعنای پيشااگيری و کااااش،
سازمان اای مسئول بایاد قاوانين و ساازوکاراای الزم را در راساتای کاااش آسايبااای
اجتماعی ناشی از بروز حوادث ،پيشبينی کنند .ایان مرحلاه بيشاتر مشامول ساازمان ااا و
نهاداای دولتی بوده و کمتر به سازماناای آمادی مرتب میشود (کازولينو.)33 :2212 ،

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

میشود که اغلب محققان در مورد مراحل پيشگيری و کااش ،1آمادگی ،2پاساخ ،3بازساازی

شکل شماره  -8چرخه مديريت بحران (کازولينو)33 :2212 ،

1 Mitigation
2 Preparation
3 Response
4 Reconstruction
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مرحله دوم ،یعنی آمادگی ،به اقداماتی اطال میشود کاه قبال از شاروع بحاران انجاام
میگيرد .اجرای درست و صحيح اقدامات مشخص شده در این مرحله ،باعث خواااد شاد
تا در مرحله پاسخ ،تمامی عوامل درگير بتوانند به صاورت امااناگ و یکپارچاه ،اقادامات
الزم را به عمل آورند .این مرحله از ااميت بااالیی برخاوردار اسات؛ چارا کاه ترکيبای از
شبکهاای فيزیکی ،شبکهاای اطالعات و ارتباطات و نيز شبکهاای امکاری اسات .اادف
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راابردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،13تابستان 1022

اصلی این فاز ،اجتناو از پيامداای دشوار و گاه خطرناک بعد از وقاوع حاوادث باوده و از
این رو ،استداده از تجارو بهدستآمده از حوادث پيشين و نيز تجارو دیگران میتواناد در
این راستا بسيار کارآمد باشد .مرحله بعدی (پاسخ به بحران) ،شامل کليه اقادامات مختلدای
است که بالفاصله بعد از وقوع حادثاه باه اجارا در مایآیناد و دو اادف عماده را دنباال
میکنند(کازولينو و دیگران:)19 :2212 ،
 ارائه پاسخ فوری با استداده از شبکهاای موقتی کاه بالفاصاله بعاد از وقاوع بحاران
شکل میگيرند؛
 رساندن اقالم و کاالی ضروری بهدست نيازمندان در اولين فرصت و ساریعترین زماان
ممکن؛ این مرحله ،نيازمند توجه ویژه باه امکااری و امااانگی و نياز تعياين نحاوه
تعامل و ارتباط با ااداءکنندگان ،تامينکنندگان ،سمنها (سازماناای مردمنهااد) و ساایر
منابع است؛ ار چند که برخی از این منابع را فق در زمان رویارویی با حوادث بزرگ
و فاجعهآميز میتوان به یاری طلبيد .این عوامل باید در سریعترین زمان ممکن بعاد از
بروز حادثه وارد عمل شوند؛ چرا که بهترین زمان ممکن برای امدادرسانی 12 ،سااعت
اول بعد از وقوع حادثه است (ماوُن و دیگران.)112 :2229 ،
مرحله چهارم به نام بازسازی ،شامل اقداماتی میشود که امه آنها بعاد از اتماام بحاران
ناشی از حادثه اتدا میافتند .برخالف مراحل قبلی ،ایان مرحلاه نيازمناد اقادامات آنای و
فوری نبوده ،ارچند که باید تمامی اقدامات را در زمان مناسب بهصاورت اقتصاادی انجاام
داد .در اغلب موارد ،اثرات ناخوشایند حاوادث تاا مادتااا بااقی ماناده و بار روی افاراد
حادثهدیده تاثير میگذارند و حتی سازمان اا نيز از این تاثيرات مصون نمانده و در برخی از
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موارد ،با تغييرات اساسی مواجه شدهاند (کواچ و اسپنز .)129 :2221 ،با توجه به جریان پشاتيبانی

بحران ،چنين بر میآید که ار چه از زمان وقوع بحران مایگاذرد ،توجاه آمادوپشاتيبانی از
سرعت به ازینه معطوف میشود (تومازینی و ونوسنهو .)13 :2229 ،در واقع ار مرحله از چرخاه
آمادوپشتيبانی بحران دارای ادف معينی است که با توجه به پارادایم اای دوگاناه «نااو» و
«چابکی» دنبال میشود.
چابکی به مدهوم توانایی پاسخگویی به تغييرات غيرقابل پايشبينای در ميازان تقاضاا و
زمان رفع نياز است (شدی31 :2221 ،؛ کریستوفر .)112 :2221 ،این در حالی است که پاارادایم نااو
دارد (چایلدراوس و توویال .)302 :2222 ،بهطورکلی تمرکز پارادایم چابکی بر اثربخشی و تساریع
در اقدام است؛ در حاليکه پارادایم ناو بر کارایی و کااش ازینه تمرکز میکناد .از ایان رو
دو مدهوم فو در مدیریت بحران دو نتيجه متداوت در بر دارند .چاابکی یعنای تساریع در
امدادرسانی و مدیریت بحران در دقایق اوليه وقوع آن بهطوریکه نجات جان افراد را در بار
خوااد داشت .پارادایم ناو نيز بر مدیریت ازینه و انجام امور به نحو احسن اسات کاه در
نتيجه ،باعث خوااد شد تا بتوان به افراد بيشتری ،خدمات مورد نيازشان را ارائه کرد.
با بررسی تحقيقات پيشين ،مشااده میشود که اغلب محققان به یاک یاا چناد جنباه از
آمادوپشتيبانی بحران پرداختهاند (گروه مولدين .)39 :1391 ،بررسی مطالعات ،نشان مایدااد کاه
سازماناای آمادی نيرواای مسلح در کشوراای پيشرو ،نقش تعياين کننادهای در پشاتيبانی
بحران دارند و در مواردی توسا ریچااد و امکااران ( ،)2223لينات اُزداماار ( )2220و...

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

بر انجام بهتر امور در زمانی که ثبات نسبی برقرار بوده و محي قابل پيشبينی است ،تمرکز

بهصورت کالن به ااداف ،ماموریت و حتی اجزای آن پرداختاه شاده کاه در قسامتااای
بعدی مقاله مورد استداده قرار گرفته است؛ ليکن در این تحقيق با توجه به این موضاوع کاه
حتی در صورت وجود مستندات طراحی مورد نظر ،از کارآیی الزم برخوردار نخوااند بود،
جستجوی الزم جهت اطالع از ماوارد مشاابه در مناابع در دساترس صاورت گرفتاه ولای
دستيابی به طراحی مراکز آمادی مبتنی بر امکانات نيرواای مسلح در سایر کشاوراا ممکان
نشد.
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مولفههاي سامانهاي پشتیباني بحران
سامانه پشتيبانی بحران امانند تمامی ساامانهااای دیگار ،از یکساو نيازمناد در نظار گارفتن
مؤلدهاای سامانهای شامل سرمایه انسانی ،سختافزار و نرمافزار است و از سوی دیگر ،اار یاک
از این مؤلدهاا دارای کارکرداای خاصی بوده که شناسایی دقياق آنهاا را باهمنظاور بهارهگياری
مناسب در راستای اماانگی با ااداف سامانه ضروری مایکناد .باا توجاه باه مطالاب فاو در
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راابردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،13تابستان 1022
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خصوص مؤلدهاای سيستمی ،موارد زیر مورد نظر بوده است (بيطرف و امکاران:)9 :1392 ،
الف .سرمايه انساني :منظور «فرمانداان ،مدیران ،کارشناسان ،متصدیان و مجریان» باوده
که به نوعی مجری سامانه طراحی شده استند و یا بهصورت امکار در پشاتيبانی آماادی و
مدیریت بحران مؤثرند.
ب .سختافزار :ارگونه ابزار ،تجهيزات ،امکانات ،فضاا ،مکاان و ...کاه ساامانه باه آن
نيازمند خوااد بود ،بهعنوان سختافزار تلقی شده است.
ج .نرمافزار :شامل ارگونه مقررات اجرایی ،ساختار و سازمان ،آیيننامه ،دساتورالعمل،
روش جاری (رویه) ،نرمافزاراای رایانهای ،ساامانهااای ارتبااطی و ...در ساطوح مختلاف
عملياتی ،تاکتيکی و مدیریتی خوااد بود.

شکل شماره  -7چرخه مديريت بحران و پارادايمهاي ناب و چابکي (کازولينو و دیگران)21 :2212 ،

یادآوری این نکته ضرورت دارد که باید تمامی مؤلدهاای ساامانهای دارای ارتباطاات و
تعامالت مناسب باشند؛ در غير این صورت ،مؤلدهاای سامانهای فاقد اماانگی با یکادیگر
بوده و قطعاً ااداف سامانه برآورده نشده و باعث افزایش ازینهاا ،ریسک و ...خوااد شد.
بازيگران پشتیباني بحران
آمادوپشتيبانی بحران از ترکيب اعضای مختلدی (فردی ،سازمانی ،دولتای و خصوصای)
متداوتی استند (بالکيک و دیگران .)21 :2212 ،ارچند ایان باازیگران را مایتاوان شاامل بخاش
دولتی ،نيرواای مسلح ،موسسهاای امدادی ،ااداءکننادگان ،سامنها و شارکتااای بخاش
خصوصی دانست (شکل شماره )0؛ وليکن اعضایی که به نوعی ارائهدانده خدمات آماادی
باشند ،برای امدادرسانی در بحران ،در اولویت قرار دارند (کواچ و اساپنز .)122 :2221 ،منظاور از
بخش دولتی در این مدل ،تمامی نهاداا و سازماناای دولتی (آمادی و غيرآمادی) در کشور
حادثهدیده است که میتوانند بعد از وقوع حادثه و باا کماک کشاوراای امساایه و ساایر
کشوراای بينالمللی ،اماانگکننده اقدامات آمادی در صحنه عمل باشند؛ البته بهشرطیکاه
توانایی الزم را برای اینکار داشته باشند .تجرباه نشاان داده کاه بادون اجاازه و امکااری
دولتهای محلی ،ايچکدام از بازیگران -به استثنای موسساهااای امادادی ملای و نيروااای
مسلح -نمیتوانند نقش قابل توجهی در پشتيبانی بحران ایداء کنند؛ بهطوریکه اجازه کشور
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تشکيل میشود که ار یک از آنها دارای فرانگ ،عالیق ،ااداف ،ظرفيت و تجاارو کااری

ميزبان ،شرط اصلی ورود دیگر بازیگران به صحنه عمل خوااد بود و ایان در حاالی اسات
که در بسياری از مواقع ،این اجازه تحت تااثير روابا سياسای و تااریخی باين کشاوراای
مختلف قرار میگيرد .امچنين این اجازه در بسياری از موارد ،به عضویت در اتحادیاهااای
بينالمللی و ...نيز بستگی دارد که در تنظيم توافقنامهاای امکاری باين کشاوراا نياز ماوثر
است (کازولينو.)123 :2212 ،
در بسياری از مواقع ،نيرواای مسالح کشاوراا نقاش بسايار مهام و قابال تاوجهی در
پشتيبانی بحران بهویژه در واکنش سریع (مرحله پاسخ) باهعهاده داشاتهاناد .در ایان ماورد
میتوان به اقداماتی از قبيل برقراری امنيت ،نصب و برپایی بيمارساتان و اساکان صاحرایی،
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ارتباطات ،تامين نيازمندیاای حادثهدیدگان ،انتقال مجروحين ،حملونقل امکاناات و افاراد
به/از مناطق حادثهدیده ،امدادرسانی به مجروحين ،تعمير مسيراای ارتبااطی ،تاامين غاذا و
آو و ...اشاره کرد (گروه مولدين.)131 :1391 ،
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شکل شماره  -0مدل تعامالت پشتیباني بحران (کازولينو)120 :2212 ،

سازماناای امدادی توانایی کاااش آالم ،رنا و عاذاو افاراد حادثاهدیاده را نياز دارا
استند؛ ارچند که در بيشتر موارد ،محدوده اقدام این ساازمانااا باه مرزااای کشاور و در
سطح ملی محدود مایشاود ،لايکن برخای از ایان ساازمان ااا کاه از توانمنادی بيشاتری
برخوردارند ،توانایی ارائه خدمات در سطح بينالمللی را نيز دارا استند .ااداءکننادگان نياز
تاثير باهسازایی در تاامين مناابع ماورد نيااز بارای امدادرساانی باه حادثاهدیادگان دارناد.
ااداءکنندگان میتوانند کمک اای نقدی و کاالیی خود را بهمنظور کمک به حادثهدیدگان به
مراکز جمعآوری این کمکاا ارائه کرده و یا حتی خدمات داوطلبانه خود را باا حضاور در
مناطق حادثهدیده ارائه کنند .امروزه سمن اا در سرتاسر جهاان رشاد و توساعه یافتاه و در
کشوراای مختلف فعاليت میکنند .این سازماناا با شبکه ارتباطی گسترده در سطح ملای و
فراملی ،میتوانند در زمان وقوع بحران و حادثه ،از این شبکه برای جماعآوری کماکااا و
امدادرسانی به افراد حادثهدیده بهره ببرند .حتی برخی از این ساازمانااا در مواقاع بحاران
تشکيل و فعال شده و بعد از آن غيرفعال میشوند (کازولينو.)103 :2212 ،
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امروزه سرتاسر جهان شااد حضور روزافزون و فزاینده بخاش خصوصای در عملياات
امدادرسانی به افراد حادثهدیده و مشارکت در مدیریت بحران است .این شارکتااا عمومااً
نقشاایی از قبيل ااداءکننده ،جمعآوری کننده و تامينکننده کااال و تجهيازات ماورد نيااز
افراد حادثهدیده را ایداء کرده و میتوانند کمک اای مالی و کاالیی خود را به حادثهدیادگان
ارائه کنند؛ از امکانات ،تجهيزات و نيروی انسانی خود جهت جمعآوری و رساندن کمک اا
به افراد حادثهدیده استداده کرده و حتی میتوانناد باهعناوان یاک تاامينکنناده ،خادمات و
مشارکت در مدیریت بحران میتواند در بلندمدت به منافع آنها آسيب برسااند و از ایان رو
حاضرند با کمکرسانی به افراد حادثهدیده ،در واقع حضور خود در بازار را تضمين نمایناد
چرا که چنين اقداماتی باعث ایجاد حاس خاوو در نازد افاراد و جاذو و وفااداری آنهاا
خوااد شد (کازولينو و دیگران.)22 :2212 ،
کارکردهاي پشتیباني بحران
با توجه به نقش آمادوپشتيبانی در چرخه مادیریت بحاران (شاکل شاماره  )2و مباانی
علمی ارائه شده توس محققين ،چارچوو مدیریت بحاران باه شارح زیار توصايف شاده
است .از لحاظ سيستمی ،محوراای اصلی قابل انجام در ار یک از فازاا و مراحال چرخاه
مدیریت بحران در محوراای زیر قابل دستهبندی خوااد باود کاه نقاش آمادوپشاتيبانی در
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کاالاای مورد نياز را تامين و در اختيار گذارند .این شرکتاا امروزه دریافتاهاناد کاه عادم

برخی از بخشاای آن غيرقابل تردید است .حال با توجه به موارد فو میتوان بيان داشت
که آمادوپشتيبانی بحران به فرآینداا و سامانهاایی مربوط میشود که در انتقال افراد ،مناابع،
مهارتاا و اطالعات افراد حادثهدیده مورد نياز است .بنابراین آمادوپشتيبانی بحاران شاامل
مجموعهای از فعاليت اا از قبيل تدارک ،حملونقل ،کنترل و ردیاابی ،انباارداری ،تارخيص
گمرکی ،ارسال و تحویال اسات (رالاز و دیگاران .)123 :2212 ،بار اسااس نظار موسساه فریتاز
( ،)2211به دالیل زیر ،آمادوپشتيبانی یکی از مولدهاای اساسی در عمليات اجرایی مدیریت
بحران است:
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 .1آمادوپشتيبانی به عنوان پلی فيمابين مرحله آمادگی و پاساخ ،تادارک و توزیاع عمال
میکند بهطوری که میتوان آمادوپشتيبانی را حد فاصل بين برنامهریازی تاا اجارا باه
حساو آورد.
 .2آمادوپشتيبانی به عنوان یکی از مولدهاای اساسی و بسيار مهم مدیریت بحران بشامار
میرود ،چرا که بدون آن ،عمالً رساندن غذا ،آو ،دارو و اسکان باه حادثاهدیادگان
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معنایی نخوااد داشت و بنابراین ،آمادوپشتيبانی باه عناوان یکای از پار ازیناهتارین
فازاای مدیریت بحران محسوو میشود.
 .3از آنجا که آمادوپشتيبانی ،مدیریت جابجایی کاال و تجهيازات امادادی و افاراد را در
زمان اجرای عمليات امدادی در مرحلاه پاساخ باهعهاده دارد ،یاک منباع ارزشامند
اطالعات و دانش است که بعد از اتمام عمليات اجرایی میتوان آنهاا را اساتخراج و
مورد ارزیابی و تجزیه و تحليل قرار داد .این اطالعات حاوی موارد مهمی در ماورد
تامينکنندگان ،شرکتاای حملونقلی ،ازینه و زمان پاسخ ،ااداءکنندگان و از اماه
مهم تر؛ مدیریت آمادوپشتيبانی در زمان پاسخ به بحران اسات .از ایان رو اطالعاات
مذکور یک منبع مهم برای ارزیاابی عملکارد اقادامات انجاام شاده و نياز تجزیاه و
تحليل و یادگيری در حوادث احتمالی آینده خوااد بود.

بر اساس موارد فو و با الگوبرداری از سازمانااای آماادی نيروااای مسالح و بخاش
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شکل شماره  -5فعالیتهاي چرخه مديريت بحران (مولدين)

خصوصی ،میتوان چرخه آمادوپشتيبانی بحران را به شکل زیر ترسيم نمود .در این چرخه،
کارکرداای آمادوپشتيبانی به نمایش درآمده است:

شکل شماره  -6چرخه آمادوپشتیباني (مولدين)
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روششناسي تحقيق
از آنجا که این تحقيق بهدنبال طراحی مرکز پشتيبانی بحران بوده ،از چارچوو معمااری
سازمانی 1استداده شده است .تجربه سایر رشتهاای علوم و مهندسی ثابت کرده است که ار
جا نياز به طراحی موجودیت یا سامانهای باشد که ابعاد یا پيچيدگی آن از یاک حاد معينای
فراتر رفته ،یا نيازمندیاای خاصی را تحميال کناد ،نگارش ویاژه و اماهجانباهای را نيااز
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خوااد داشت که در اصطالح به آن «معماری» گدته میشاود .اماروزه معمااری ناه تنهاا در
«سختافزار» و «نرمافزار» ،بلکه در مدیریت جنبهاای مختلف ساازمان نياز ضاروری شاده
است .بنا به تعریف ،معماری سازمانی عبارتست از «رویکردی یکپارچه و جامع که جنبهااا
و عناصر مختلف سازمان (سيستم) را با نگاه مهندسی ،تدکيک و تحليل ماینمایاد و شاامل
مجموعه مستندات ،مدلاا ،استاندارداا و اقدامات اجرایی برای تحول از وضاعيت موجاود
به وضعيت مطلوو است که در قالب یک طرح مشخص اجارا شاده و ساپس باهصاورت
مداوم توسعه و بروزرسانی میشود»(چارچوو معماری سازمانی ایران.)10-12 :1393 ،
در فرآیند تدوین معماری وضع مطلوو ،با تحليل کارکرداای مورد انتظار از ساازمان و
کارکرداای قابل الگوبرداری از سایر کشاوراا کاه بااه عناوان مطالعاات تطبيقای ،فعااليتی
اختياری است و تحليل کارکردی پيشراناای معمااری و تحليال کاارکردی عناصار برناماه
راابردی سازمان از قبيل تحليل وظاایف مصاوو سااازمانی و کارکردااا ،تحليال عوامال
اساسی موفقيت و کارکرداای جاری و تحليل ااداف و کارکردااای ساازمان ،نيازمنادیهای
کارکردی سازمان شناسائی و توصيف شده (مارتين 13 :1992 ،و شاکرمان )20 :2220 ،و مدل سلسله
مراتب کارکرداای مطلوو اوليه بار اساس مدل مرجع کااری اساتخراج مایشاود

(معمااری

فدرال .)01 :2223 ،در گام بعدی نيز از انطبا کارکرداای مطلوو اوليه باا دادهااای مطلاوو،
مادل سلسله مراتبی استخراج شده و کارکرداای مطلوو توصيف میشود .برای جمعبندی
نظرات خبرگان نيز از روش دلدی استداده شده است .وودنبرگ ( )1991یادآور میشود کاه
نام «دلدی» را نخستين بار «کاپالن» در دانشگاه یوسیالای به کار برد .کاپالن این عباارت را
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در جریان فعاليتی پژواشای باا امکااری موسساه رناد در زميناه کااربرد پايشبينایااای
کارشناسی در تصميمگيری رای ساخت (پاول.)319 :2223 ،
دلدی معموالً شامل چهار گام شامل فعاليت قبل از شروع ،دور اول ،دور دوم ،دور سوم،
تصميم و تصویب است (احمدی و دیگاران .)113 :1331 ،فعاليتاای قبل از شروع شامل تکاوین
سؤال تحقيق و پيش آزمون برای مناسب بودن کلمات از قبيل ابهام و عدم وضوح است کاه
باید در خارج از جایگاه پژواش صورت گيرد (پاول .)332 :2223 ،در دلدی ،اولاين پرسشانامه
درخواست میشود تا ار نوع ایده و نظر خود را آزادانه مطرح کند و فهرسات موضاوعات
مورد نظر خود را بهطور مختصر و بدون نام برگرداند .پاس از جماعآوری پرسشانامهااای
برگشتی ،پاسخاا سازماندای ،نظرات مشابه ترکيب ،گاروهبنادی و موضاوعات تکاراری و
حاشيه حذف و تا حد امکان پاساخااا کوتااه مایشاود (احمادی .)120 :1333 ،در دور دوم ،از
پرسشنامه ساختارمند استداده شده و از افراد دور اول خواسته میشود تا ار عنوان را باا اساتداده
از مقياس ليکرت رتبهبندی کنند .در اینجا فضاایی بارای شناساایی ایادهااای جدیاد ،تصاحيح،
تدسير ،حذف و توضيح قدرت و ضعف آنهاا باهوجاود مایآیاد و حتای ،از شارکتکننادگان
خواسته میشود تا استدالل و دليل اولویتبندی خود را بيان کنند (پاول .)331 :2223 ،در دور ساوم،
از شرکتکنندگان خواسته میشود تا پاسخاا را مجدداً مارور کارده و در صاورت نيااز ،در
نظرات و قضاوتاای خود تجدید نظر کرده و دالیل خود را در موارد عدم اجمااع ذکار و
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بهصورت بدون ساختار یا بازپاسخ ارسال میشود .در این مرحله از ار یاک از متخصصاين

با در نظر گرفتن ميانگين و ميانه نمرات اار عناوان ،ااميات آنارا درجاهبنادی نمایناد .در
نهایت ،نتای رتبهبندیاا ،نظرات اقليت و موارد اجماع بين خبرگان توزیع شاده و آخارین
فرصت را برای شرکتکنندگان فراام میکند تا در نظرات خود تجدید نظار

کنناد (احمادی و

دیگران.)131 :1331 ،
نوع و روش تحقيق
این تحقيق ،از نوع پژواش اای کاربردی بوده و اطالعات سودمندی در زمينة پشاتيبانی
بحران و نحوه استداده از توانمندی اای آمادی نيرواای مسلح در زماان حاوادث باهدسات
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میداد .از نظر روش نيز از آنجا که در مورد موضوعی خاص انجام میشود ،این تحقياق را
میتوان از نوع موردی و زمينهای قلمداد کرد.
روش نمونهگيری
در اجرای تحقيق حاضر ،از تجارو  33ندر از صاحبنظران و خبرگان آمادی باا تجاارو
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باالی مدیریتی و کارشناسی در حوزه پشتيبانی بحران استداده گردیده است .در این راستا باا
کمک روش دلدی ،مراجعه به خبرگان مورد نظر تا اندازهای بوده که باه اشاباع در احصاای
ایدهاای جدید ختم شود.
مراحل انجام تحقيق
در این تحقيق بر اساس چارچوو معمااری ساازمانی و روش دلدای باه جماعآوری و
تحليل نظرات خبرگان پرداخته شد .این روش دارای ساختار پيشبينی و کمک به تصاميم-
گيری در طی دوراای پيمایشی ،جمعآوری اطالعات و در نهایت ،اجمااع گرواای اسات.
محققين در این تحقيق تالش کردهاند تا در پاسخ به مسئله تحقيق ،مرکز پشتيبانی بحاران را
بر تکيه بر توانمندی اای آمادی نيرواای مسلح صورتبندی نمایند .در این تحقيق ضاریب
الوشه برای ار گزینه از فرمول زیر محاسبه شد:

در این فرمول nE ،تعداد متخصصانی است که به گزیناه «ضاروری» رای داده اناد و N
تعداد کل متخصصان است (حاجیزاده و اصغری.)131 :1392 ،
یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
الف :يافته هاي تحقیق
از آنجا که ادف این مقاله طراحی مرکز پشتيبانی بحاران باا اساتداده از توانمنادیااای
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نيرواای مسالح اسات ،ایان فعالياتااا در تعامال باا تعادادی از خبرگاان آمادوپشاتيبانی

سازماناای دفاعی مورد ارزیابی قرار گرفت .در این تحقيق ،در چند مرحله مستندات مورد
نظر به خبرگان ارائه و نظرات این افراد بعد از جمعآوری ،جمعبندی و اصالح شد .الزم به
توضيح است که بخشی در قالب پرسشنامه با  03گزینه و بخشی در قالب تصویر و نماودار
به خبرگان ارائه و نظرات اخذ گردید .در اداماه نياز فعالياتااای اصالی و زیرفعالياتااا،
رسالت ،ماموریت ،ااداف ،راابرداا ،وظایف کالن و جزیی این مرکز ارائه شده است.
الف :شاخص نسبت روایی محتوایی :1مقدر این شاخص با توجه باه تعاداد خبرگاان و
CVR=28333
با توجه به اعداد فو  ،مقدار  CVRباید از مقدار آن به ازای  33متخصاص بيشاتر باشاد
که با توجه به مقدار بهدستآمده(ميانگين کل) ،پرسشنامه اا مورد تأیياد قارار گرفات .الزم
بذکر است که مقدار  CVRبه ازای ار یک از گویه اا نيز باید از این مقدار باالتر باشد که بر
اساس محاسبات صورت گرفته ،تمام گویهاا نيز مورد تأیيد قرار گرفت.
و :شاخص روایی محتوایی :2حداقل مقدار قابل قبول برای شاخص  CVIبرابر باا 2/19
است و اگر شاخص  CVIگویهای کمتر از  2/19باشد آن گویه بایستی حذف شود.
CVI=2819
با توجه به مقدار مشخص شده ،مقدار  CVIباید مساوی  2819یا بيشتر باشد که با توجاه
به مقدار بهدستآمده(ميانگين کل) ،پرسشنامه مورد تأیيد قرار گرفت .الزم باذکر اسات کاه

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

جداول مربوطه به شرح زیر است:

مقدار  CVIبه ازای ار یک از گویه اا نياز بایاد از ایان مقادار بااالتر باشاد کاه بار اسااس
محاسبات صورت گرفته ،تمام گویهاا نيز مورد تأیيد قرار گرفت .این اعداد کاه بار اسااس
فرمول الوشه محاسبه شدهاند ،روایی پرسشنامه را تأیيد میکنند.

1 Content Validity Ratio
2 Content Validity Index
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جدول شماره  -8توزيع خبرگان
تحصيالت

درصد

سابقه

درصد

نوع شغل

درصد

کارشناسی و کارشناسی ارشد

02

تا  11سال

33

کارشناسی

39

دکترا

13

 13سال و باالتر

31

مدیریتی

31

ب :تجزيه و تحلیل يافتهها
با توجه به ماايت موضوع و امينطور مبانی علمی آمادوپشتيبانی و بار اسااس نظار جمياع
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خبرگان در جلسات نظرسنجی ،در طراحی یک مرکز پشتيبانی بحران باید نکاات زیار ماد نظار
قرار گيرند .مرکز پشتيبانی بحران باید در موضوع ارائه اقالم حياتی و مهم (آو و غاذا ،پوشااک،
اسکان و اردوگاای ،حملونقل و سوخترسانی) باه کلياه افاراد امدادرساان مساتقر در منطقاه
بحران و بازماندگان حادثه اقدام به آمادرسانی کند .الزم به ذکر است کاه مرکاز فاو در حالات
عادی ،وجود فيزیکی و خارجی ندارد و در یک مکان مشخص نيز مستقر نمی شود ،کارکنانی باا
وظایف مشخص روزمره ندارد و در نهایت ،ابزار و تجهيزات کار و لاوازم اداری معاين و ...کاه
در یک مکان ثابت قرار گرفته باشند ،را نيز دارا نمیباشد .امه موارد فو در قالب یاک سااختار
مجازی با کارکنان ،سازمان تجهيازات ،شارح وظاایف و روش ااای معاين انجاام کاار از پايش
تعریااف و مشااخص شااده و بااا سااایرین اماانااگ ماایشااوند .افااراد در محاالاااای شااغلی
(آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح و سایر سازمان اای دولتای و خصوصای و ،)...کارااا و وظاایف
عادی خود را انجام می داند و ابزار و تجهيزات در سازمان ااا و محال ااای کااری باه صاورت
جاری مورد استداده قرار می گيرند و امه وظایف به صورت معمول و روزمره انجاام مای شاوند.
برخی اقالم و تجهيزات مانند آتليهاای تعميراتی ،آشپزخانهاا و نانوایيهاای سايار و ساایر ماوارد
مشابه که در حالت عادی استداده جاری ندارند ،بهصورت آمادهبکار یا بهصورت بستهبندی شاده
و کنسروه ،جهت استداده بهموقع ،در محلاای مناسب ذخيره میشوند.
الزمه ایجاد و نگهداری بهروز اار ساامانهای ،کارکناان و مادیران توانمناد و وفاادار
میباشد .مراکز و تيم اای پشتيبانی بحران 1نيز از ایان قاعاده مساتثنی نباوده و از برخای
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 1مدهوم تيم به این منظور بکار میرود که یکی از ویژگی اا مهم مراکز پشتيبانی در زمان بحران اینست کاه ایان مراکاز
باید آمادگی تکثير سریع در فاز مقابله با بحران را دارا باشند.

جهات نيز این عامل کليدی از ااميت باالتری برخوردار است .در زمان بحران ،فشاراای
شدیدی از جهات مختلف بر بازماندگان حادثه وارد میشاود و در نتيجاه ایان فشاار باه
تمامی امدادرسانان نيز انتقال مییابد که اعضای تيم اا و مراکز پشتيبانی بحران نيز از ایان
قاعده مستثنی نخوااند بود .این موضوع ااميت و ضرورت انتخااو کارکناان و مادیران
مناسب برای چنين مواقعی را دوچندان میکند؛ چرا کاه بساياری از افاراد در زماانااای
عادی از عهده وظایف محوله بهدرستی بر میآیند ،ليکن ارائه عملکارد مناساب در زماان
وقوع بحران ،در تعامل با سایر سازمان اای عملکننده ،نسابت باه پايشبينای ،بارآورد و
تدارک اقالم و تجهيزات مورد نياز اقدام و نسبت به بهروز نگهداری و آمادهبهکااری آنهاا
اقدام نماید .این موضوع با توجه به وسعت نيرواای مسلح و گاردش اقاالم و تجهيازات
فراوان در آنها ،ناوگان حملونقل متنوع و سایر توانمندی اا و قابليتاای این سازمان ااا،
تنها از توان آنها برآمده و سایر سازمان اا ارچند که ممکن است در این خصاوص دارای
توانمندی اایی باشند ،ليکن از توانمندی امهجانبه و یکپارچاهای امانناد آمادوپشاتيبانی
نيرواای مسلح برخوردار نخوااند بود .این موضوع نبایاد باعاث عادم اساتداده از ساایر
سازمان اای دولتی و خصوصی در آمادرسانی و انجام فعاليت اای آمادی در زمان بحاران
بشود .اقدام دیگری که باید قبل از بحران صورت گيرد ،اینست که مرکز پشتيبانی بحاران
باید تمامی سازمان اا و شرکتاای مورد نظر را ام در محل احتماالی باروز حادثاه –باا

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

بحران از عهده ار فردی بر نمیآید .موضوع دیگر اینکه مرکز پشتيبانی بحران باید قبل از

ادف تامين محلی -و ام در محي نزدیک (شهراا و استانهای امجوار) و ام در محي
دور (شهراا و استاناای غيرامجوار) شناسایی و اماانگیاای الزم را با آنها انجام داد
(شکل شماره  .)1حتی در این راستا بهتر است نسبت به منطقهبنادی و تعياين شاهراا و
استاناای معين برای امدادرسانی به ام/با ام اقدام شود .مهم تر از امه موارد فو  ،انجام
تمرینات است؛ چرا که تنها در چنين شرایطی است که میتوان به اماانگی جهت اقادام
در زمان وقوع بحران دست یافت.
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شکل شماره  -3تقسیمات محیط در آمادوپشتیباني بحران (مولدين)

یک اقدام دیگر قبل از وقوع بحران ،شناخت راهاا و بزرگراهاا ،اماکن و زیرساختاای
مورد نياز و تهيه نقشه جامعی از محل احتمالی وقوع حادثه است کاه در مقابلاه باا بحاران
میتواند کمک شایانی به تيم مدیریت بحران و از جمله مدیریت مرکز و تيم ااای پشاتيبانی
بحران بکند .مهم تر از امه موارد فو  ،طراحی و آمادهسازی یاک ساامانه ارتبااطی امان و
پابرجاست تا با برقراری ارتباط بين مراکز و اعضای تيم ااای پشاتيبانی بحاران در زماان و
مکان وقوع بحران ،بتواند مورد استداده اعضای تيم مدیریت بحران و از جملاه ساایر افاراد
باقيمانده از حادثه قرار گيرد.
در زمان وقوع بحران ،بالفاصله مراکز و تيم اای پشتيبانی بحاران باا امااانگی مادیران
باالدستی شکل میگيرند .شروع به کار عملياتی مراکز پشتيبانی بحران تا زمان وقوع بحاران
و صدور دستور مقامات مسئول به تأخير انداخته می شود و به محض صدور دساتور ،کلياه
افراد و اعضاء این مراکز به امراه ابزار و تجهيزات مرباوط کاه از قبال تعياين و سااختار و
نحوه سازماندای آنها تدوین شده است ،از محل کار خود جدا و در موقعيت جغرافياایی از
پيش تعيين شده در ار نقطه که ضرورت یابد ،با جایگاه سازمانی و شرح وظایف مشاخص
مستقر شده و تحت فرماندای یکپارچه اجرای مأموریت میکنند .این مراکز با بهرهگياری از
امکاری و توانمندی شرکتاا و سازمان اای از قبل شناسایی و اماانگ شده و با اساتداده
از ذخایری که از قبل برای چنين مواقعی پيشبينی شده ،به سرعت امدادرساانی باه منااطق
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حادثهدیده را آغاز میکنند .این اقدام با استداده از ناوگان و امکانات ترابری اوایی ،دریاایی
و ریلی و جادهای که در اختيار آمادوپشتيبانی نيروااای مسالح اسات ،باهراحتای صاورت

میگيرد .این مراکز و تيم اا در اولين فرصت و با استقرار در منطقه حادثه با حداکثر استداده
از منابع تامين محلی ا تا زمان دریافت کمکاای خاارج از منطقاه حادثاه ا باه تاامين و
توزیع نيازمندیاای اسکان و سرپناه ،پوشاک ،آو و تغذیه و سوخت و امچنين جابجاایی
و انتقال افراد حادثه دیده به نزدیکترین محل امن از منطقه بروز حادثه اقدام میکنند.
فعالیتهاي اصلي و زيرفعالیتها
فعاليت اای اصلی آمادوپشتيبانی در مدیریت بحران شامل منبعیابی و تدارک ،حملونقال و
توزی اع بااا روش دلد ای و محاساابه ضااریب الوشااه از بااين  9فعالياات اصاالی بااهامااراه
زیرفعاليتاای مربوط ،احصاء و تایيد شد (شکل شماره :)3

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

با توجه به مستندات ارائه شاده در ادبياات تحقياق و نظارات خبرگاان آمادوپشاتيبانی،

شکل شماره  -1فعالیتها و زيرفعالیتهاي عمده در آمادوپشتیباني بحران (مولدين)

در ادامه به تشریح ار یک از فعاليتاای عمده طراحی شده که در حکم زیرسامانهااای
مرکز پشتيبانی بحران ایدای نقش میکنند ،پرداخته شده است.
 .8منبعيابي و تدارک :یکی از کاراای مهم آمادوپشتيبانی اینست که کاالاا و تجهيزاتی
را خریداری کند که باعث تحقق ااداف و انتظارات و مأموریتاای ساازمان شاود .در اار
سازمانی از جمله آمادوپشتيبانی ،اعتبارات ،بودجه و منابع مالی محادود اسات و نمایتاوان
امه منابع اعتباری موجود را صرف خرید کاال و ذخيارهساازی آنهاا کارد .انار و مهاارت
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مدیریت آمادوپشتيبانی این است که کاالی مورد نياز را بر حسب نياز و اولویات خریاداری
کند و برای این منظور باید دائم نيازمندیااا را مبتنای بار اساتاندارداا ،آماار و اطالعاات،
موجودی انبار و مصرف کاال ،برآورد نموده و بر امين اسااس خریاداری و کااال را توزیاع
کند.
 .8حملونقل :یکی دیگر از کارکردااای آمادوپشاتيبانی ،ارساال و حمالونقال کااال از
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راابردی دفاع ملی ،سال پنجم ،شماره  ،13تابستان 1022

مراکز تامين و ذخيرهسازی به دست مشتریان یا مصرفکنندگان است .اگر کاالیی خریداری
شده باشد ،ولی بهموقع و با روش مناسب به دست مصرفکننده نرسد ،خاصيت کاال از بين
میرود؛ بنابراین ااميت حملونقل در آمادوپشتيبانی بسيار زیاد است .نکته مهم دیگر ،سالم
رساندن و رعایت شرای حمالونقال در جابجاایی کااال و تجهيازات اسات .ناوع وسايله
حملونقل ،اولویت ارسال ،ظرفيت ناوگاان ،تعادد و تناوع مسايراای ارساال و ،...ااميات
فعاليت حملونقل و مدیریت آنارا بيشاتر مایکناد .باهمنظاور جلاوگيری از تعادد مراحال
حملونقل و نگهداری کاال ،ارسال کاال برای حادثهدیدگان ،بهصورت مستقيم از منابع توليد،
عرضه و ذخيرهکننده کاال ،بهعنوان یک سياست مناسب در نظام پشتيبانی ماورد نظار اسات.
اگرچه ممکن است امکان ارسال مستقيم برای امه کاالاا و در امه مسيراا ،ميسّر و ممکن
نباشد ،امّا نظام توزیع امواره باید بهدنبال ادایت و ارسال کاال به آخرین نقطه حضور افراد
حادثهدیده باشد .در صورت عدم امکان ارسال مستقيم کاال ،باید زمان توقاف در بارانادازاا
و انباراا تا حد ممکن کاسته شود.
 .7توزيع :بعد از تامين کاال ،بخشی از اقالم ،کاال و تجهيزات تامينی بهطاور مساتقيم باه
کاربران و نيازمندان و بخشی دیگر نيز به مراکز ذخيرهسازی و بارانداز ارسال میشود تا بعد
از انجام اقدامات الزم از قبيل بستهبندی ،مونتاژ و سایر آمادهسازیاای دیگار ،ارساال و بار
اساس استاندارداا و برنامهریزی از قبل انجام شده ،توزیع شوند.
ساختار سازماني
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در ادامه و بر اساس فعاليتاا و زیرفعاليتاای احصاء شده ،ساختار ساازمانی عمليااتی
مرکز پشتيبانی بحران طراحی و در اختيار خبرگان قرار گرفته و بار اسااس گاامااای روش

دلدی و ضریب الوشه و از بين  1گزینه پيشنهادی ،تمام اجزای ساختار کلی زیر مورد تایياد
اعضاء قرار گرفت .در زمان عادی ،این مرکز وجود خارجی نداشته و تمامی اعضاای آن در
تابعيت آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح بوده و ماموریتاا و وظایف عادی خود را انجام می-
داند؛ ليکن با اعالم وضعيت بحران در مناطق حادثهدیده توس مقامات مسئول ،این مراکاز
بالفاصله با اعضای از پيش تعيين شده ،تشکيل و تحت فرماندای تيم مدیریت بحران قارار
خوااند گرفت که طبق نياز مناطق حادثه ،تعداد و ساختار آن متغير است.

رسالت و مأموريت
بر اساس نظرات خبرگان و جمعبندی آنها ،رسالت مرکز پشتيبانی بحاران عبارتسات از
«پشتيبانی نزدیک و مؤثر از امدادگران و افراد حادثهدیده در مواقع بحران با بهرهمندی کامال

مقاله پژواشی :طراحی مرکز پشتيبانی بحران با تکيه بر توانمندیاای نيرواای مسلح

شکل شماره  -1ساختار مرکز پشتیباني بحران (مولدين)

از امکانات مادی و نيروی انسانی بالقوه که بر حسب نياز به صاورت بالدعال در مای آیناد».
مأموریت آن نيز عبارتست از «سازماندای ،راهاندازی و پشتيبانی مؤثر آماادی و تراباری در
منطقااه بااروز حادثااه و بحااران» .محااور اقاادامات اساساای مرکااز پشااتيبانی بحااران ،مشااابه
مأموریتاای اساسی آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح میباشد که با توجاه باه روش دلدای و
ضریب الوشه ،تمام موارد مورد تایيد بودند که عبارتند از:
 .1تأمين ،ذخيرهسازی و توزیع اقالم عمومی و تخصصی؛
 .2نگهداری و تعميرات اقالم تخصصی و عمومی؛
 .3حملونقل اقالم و نيروی انسانی؛
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 .0برپایی مراکز اردوگاای و اسکانغ
 .1برپایی مراکز بهداشتی ،طبخ و توزیع غذا ،آبرسانی و...
 .3جذو و ادایت کمکاای مردمی.
از آنجاییکه یکای از مأموریاتااای مهام و اساسای آمادوپشاتيبانی نيروااای مسالح،
پشتيبانی از یگاناای تحت امر است ،مرکز پشاتيبانی بحاران نياز باهعناوان جزئای از ایان
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سامانه ،مأموریت دارد در موضوعات و حاوزهااای کااری مهام و حيااتی از جملاه اقاالم
عمومی و تخصصی (غذا و آو ،پوشاک ،اسکان و اردوگااای ،ساوخت و ،)...نگهاداری و
تعميرات (تجهيزات در دسترس با اادف آمااده بکاار نگهداشاتن آنهاا) و ذخيارهساازی و
امچنين حمل ونقل و ترابری کاال ،تجهيزات و نيروی انسانی به منطقه بحران ارائه خادمات
داد.
اهداف مرکز پشتیباني بحران
بر اساس نظرات خبرگان ،ادف اصلی از ایجاد این مرکز عبارتسات از «کاااش تلداات
انسانی و امدادرسانی از طریق ارائه خدمات آمادی با استداده از توانمندی نيرواای مسالح و
امکاری سازماناای دولتی و خصوصی» .ارچند این ادف ،آرمان گرایانه اسات ،ولای در
تالش است با بيان نقاط مطلوو در آینده ،تمرکز کليه تواناییاا ،مقادورات و تاالشااا را
به سمت دستيابی به این ادف معطوف کند .این ادف ،با ااداف فرعی به شرح زیار قابال
دستيابی میباشد که از بين  3گزینه پيشنهادی ،موارد زیر به تایيد خبرگان رسيده است:
 .1پشتيبانی چابک ،مؤثر و کارآمد و نزدیک از مناطق حادثهدیده؛
 .2کااش ازینهاای آمادی؛
 .3افزایش کيديت و سرعت عمليات آمادی و پشتيبانی از بحران؛
 .0استداده بهينه از منابع موجود در سازماناای آمادی نيرواای مسلح و سایر بخشاهای
امکار؛
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 .1افزایش قابليت انعطاف در ارائه خدمات آمادی؛
 .3افزایش قابليت پاسخگویی آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح در زمان بحران.

راهبرد مرکز پشتیباني بحران
راابرد عبارت از طرح ،نقشه و رااکار کلی برگزیده انجام و اجرای مأموریت و حصول
خواسته است .راابرد مرکز پشتيبانی بحران بر اساس نظرات خبرگان عبارتست از «پشتيبانی
از بحران با استداده از توان آمادی نيرواای مسلح با ماايت مجازی ،متحرک و سيال ،چابک
و کم ازینه به گونهای که حتی با کااش منابع ماادی و نياروی انساانی ،تواناایی و قابليات
انجام مأموریتاا را به بهترین نحوه داشته باشد».

برای تدوین وظایف مرکز پشتيبانی بحران ،ابتدا این وظایف از بين اساناد موجاود و بار
اساس نظرات خبرگان آمادی احصاء شد .در ادامه با اخذ نظرات خبرگان و محاسبه نسابت
روایی محتوایی ،1مقدار حاصله برای ار یک از وظایف با نسبت روایی محتوا کاه در اینجاا
 2/29محاسبه شده ،مورد مقایسه قرار گرفته و ار یک از وظاایف کاه کمتار از ایان مقادار
بوده حذف گردیده است .برای تعيين نسبت روایی محتوا ،از متخصصان درخواست شد تاا
ار آیتم را بر اساس طيف سه گزینهای «کامالً موافق»« ،ممتنع» و «مخالف» بررسای نمایناد.
در نهایت ،از بين  11گزینه پيشنهادی ،وظایف به شرح زیر تایيد شدهاند:
 .1برنامه ریزی و سازماندای برقاراری ارتباطاات و تعاامالت باا ساایر مراجاع درون و
برونسازمانی؛
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 .2شناسایی و ایجاد توانمنادی و قابليات پشاتيبانی آماادی از نيازااای منطقاه و افاراد
حادثهدیده؛
 .3برنامهریزی و اجرای تمرینات متناسب با آمادگیاای مورد نياز؛
 .0سازماندای و راهاندازی تيماای اجرایای خوداتکاا در منااطق حادثاه و پشاتيبانی از
مأموریتاا؛
 .1ایجاد اماکن فرعی امدادی در مناطق از پايش تعياين شاده باا مشاارکت واحادااای
مهندسی؛
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 .3تأمين و توزیع اقالم در منطقه حادثه و بين افراد حادثهدیده و امدادگران؛
 .1حملونقل کاال ،تجهيزات و افراد بر حسب نياز به مناطق حادثهدیده و بالعکس؛
 .3ثبت و ضب تغييرات موجاودی و باه روز نگهداشاتن آماار و اطالعاات در ساامانه
اطالعاتی؛
 .9اجرای ایمنی و بهداشت ،نگهداری بهينه و استاندارد کاال و تجهيزات؛
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 .12ایجاد سازوکار به منظور بارانداز موقت کاال و توزیع در محل حادثه؛
 .11ارائه خدمات فنی و مهندسی و آماده نگهداشتن امکانات و تجيزات؛
 .12تهيه و ارائه گزارشاای عملکرد بهصورت دورهای و موردی.
جريان کاال و اطالعات در مرکز پشتیباني بحران
در زمان بحران و بر اساس اعالم نياز ستاد مدیریت بحران ،آمادوپشتيبانی نيرواای مسالح
میتوانند در اولين فرصت و با فراخوان و سازماندای امکانات ،تجهيازات مهندسای و ذخاایر
خود به آمادرسانی ،انتقال امدادگران و انتقال مجروحين و حادثهدیادگان باه امااکن مشاخص
شده بپردازند .از اقدامات اساسی آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح که میتواند با امکااری ساایر
سازمان اای آمادی به آن جاماه عمال پوشاانده شاود؛ برپاایی پایگااهاای امادادی ،اردوگااه،
آشپزخانه صحرایی ،بيمارستان اا سيار و ثابت ،مراکز بارانداز و توزیاع ،ارساال و توزیاع کااال
بين نيازمندان و حادثهدیدگان ،طبخ و توزیع غذا ،سامانهاای بهداشتی و ...است.
یکی دیگر از توانمندی اای آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح این اسات کاه مایتوانناد در
صورت نياز با امکاری و تعامل ساایر ساازمان ااای آماادی و غيرآماادی بخاش دولتای و
خصوصی و امچنين سمناا ،ااداءکنندگان ،خيریهاا ،مراکز امدادی و...؛ نسبت باه جاذو
و ادایت ،جمعآوری ،تدکيک و جداساازی ،طبقاهبنادی ،بساتهبنادی ،باارگيری و ارساال
کمک اای مردمی به اماکن آسيبدیده و افراد نيازمند و توزیع عادالنه این امکانات بين آنهاا
و نيز امدادگران بپردازند .بر اساس نظر خبرگان و متخصصان مورد مشورت در این تحقيق،
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جریان کالن اطالعات ،کاال و تجهيزات در پشتيبانی بحران به شرح زیر است:

نتيجهگيری و پيشنهاد
در این مقاله با استداده از نتای تحقيقات قبلی و تجارو خبرگان امر در فعاليت اای
آمادی حوادث گذشته ،تالش شد تا مرکزی بارای پشاتيبانی بحاران طراحای شاود .در
طراحی این مرکز تالش شد تا با استداده از توانمندی موجود در نيروااای مسالح و باا
محوریت آماد وپشتيبانی ،با استداده از توانمندی سایر شرکتاا و سازمان اای دولتای و
خصوصی نسبت به ارائه خدمات پشتيبانی و آمادی در زمان بروز بحران اقدام کنند؛ به
این ترتيب ،میتوان بر اساس اقدامات و فعاليت اای مشخص شده از قبل ،با محوریات
آمادوپشتيبانی نيرواای مسلح به تقسيم وظایف و سازماندای گروهاای آمادی در زمان
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شکل شماره  -1جريان کاال و اطالعات در پشتیباني بحران (مولدين)

بحران پرداخت.
این مرکز به صورت مجازی بوده و این مجازی بودن بدین معنی اسات کاه اام نياروی
انسانی و ام امکانات و تجهيزات مورد نياز در زمان بحران ،در زمان عاادی در حاال ارائاه
خدمات جاری خود به سازمان نيرواای مسلح و ...خوااند بود ،ليکن در زمان بحران و بناا
به نياز ،اقالم و تجهيزات که از قبل برآورد ،تامين ،ذخيره و یا بکار گرفته شدهاند ،به اماراه
افراد مربوطه در ساختار و سازمان از پيش تعيين شده قرار گرفته و باا بهارهگياری از ساایر
سازمان اای آمادی به ارائه خدمات باه افاراد حادثاهدیاده و امادادگران حاضار در صاحنه
میپردازند .در واقع ،ساختار ساازمانی و تجهيزاتای ایان مرکاز باه صاورت موقات باوده و
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برحسب نياز در موقعيت مشخص و با امکاری سازمان اای تعریفشده اجرای مأموریات
میکند.
از آنجا کاه نيروااای مسالح کشاور مسائوليت مساتقيمی در ایان خصاوص ندارناد و
تجهيزات آنها نيز اغلب از بخش اای مأموریتی تأمين میشود ،این مراکز بهانگام ضارورت
و بنا به درخواست مرکز مدیریت بحران ،با دستور مقامات ارشد شروع به فعاليات کارده و
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تمامی امکانات و نيروی انسانی خود را از رده اا و ساازمان ااای از پايش تعياين شاده فارا
خوانده و به کار میگيرند؛ الزم به توضيح اسات ایان مراکاز در سااعات اولياه بحاران باه
سرعت تشکيل شده و با سامان یافتن فرآیند پشتيبانی در روزاای بعد از بحران ،مایتوانناد
در صورت به ميدان آمدن سایر ساازمان ااای امادادی و اقاالم و تجهيازات مرباوط ،اداماه
عمليات پشتيبانی آمادی را به سایرین واگذار کنند .امياد اسات ایان مقالاه بتواناد مسايری
بهسوی تسهيل مدیریت بحران در کشور با تکيه بار توانمنادی نيروااای مسالح در تماامی
حوزهاا گشوده تا با پيشنهاد راهاندازی این مرکز و یکپارچهسازی آن با سایر اجزاء در زمان
ثبات ،پيشبينی سازمان تجهيزات و نيروی انسانی و محل تامين آنها در زمان بحران و انجام
تمرینات برنامهریزی شده ،بتوان در بلندمدت گام ماوثری در مادیریت بحاران در حاوادث
گوناگون کشور برداشت.

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي


احمدی ،نسيبه ( ،)1333معرفي و نقد روش دلفي ،کتاو ماه علوم اجتماعی ،شماره .



احمدی ،فضلاله؛ نصيریانی ،خدیجه؛ اباذری پروانه( ،)1331تکنيک دلدی :ابازاری در تحقياق ،مجلهه



ايراني آموزش در علوم پزشکي ،بهار و تابستان3)1(:1331 -
بيطرف ،احمد؛ عباسی ،محمدرضا؛ مردانی کرمانی ،ابراايم؛ اکرمای حيادر؛ درویاش ،رضاا (،)1392

طراحی سيستم کنترل کيديت اقالم نظامی در آمادوپشتيبانی نيرواای مسالح ،دومین کنفهران
ملي لجستیك و زنجیره تامین.

حاجی زاده ،ابراايم؛ اصغری ،محمد( ،)1392روشها و تحلیلهاي آماري با نگاه به روش تحقیهق
در علوم زيستي و بهداشتي ،جهاد دانشگاای ،چاپ اول.



حسينی ،حسين ( ،)1331بحران چيست و چگونه مدیریت می شود ،فصلنامه امنیت ،سال  ،1شاماره
1و.2




زمانيه شهر ،سيد اباراايم ( ،)1390نقاش و جایگااه لجساتيک در مادیریت بحاران ،سهايت جهامع
مديريت(اثیر).
شورای عالی فناوری اطالعات کشور ،کميسيون توسعه دولت الکترونيک( ،)1393چارچوب معماري
سازماني ايران.





صالحيان ،عليرضا ( ،)1333مدیریت در شرای بحران ،مجله مديريت ،شماره  33و .30

عيسایی ،حسين ( ،)1392مدل سيستم لجستيک مدیریت بحران ،دومهین کنفهران
چهارمین کنفران

بهین المللهي و

ملي لجستیك و زنجیره تامین.

عيسایی ،حسين؛ بيطرف ،احمد ( ،)1391رويکردهاي نوين لجستیك ،مرکز مطالعاات و پژواشاهای
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المللي و چهارمین کنفران

بهین-

لجستيکی ،انتشارات دانشگاه امام حسين(ع).


گروه ماولدين ( ،)1330سیستم لجستیك جهاني و برنامهه ريهزي بهراي توزيهع ،مرکاز مطالعاات و
پژواشهای لجستيکی ،انتشارات دانشگاه امام حسين(ع).



گروه ماولدين ( ،)1393راهنماي مديريت زنجیره تامین ،مرکاز مطالعاات و پژواشاهای لجساتيکی،
انتشارات دانشگاه امام حسين(ع).



گروه مولدين ( ،)1391مکانیابي و بهرآورد اردوگاههها و انبارههاي کهاالي امهدادي و شناسهايي
مسیرهاي دستیابي به اردوگاهها در زمان بحران ،مرکز مطالعات و پژواشاهای لجساتيکی ،دانشاگاه
امام حسين (ع).



گودرزی ،غالمرضا ( ،)1339بررسی مدیریت بحران در آئينة زلزلة بم ،مجله انديشه صادق ،شماره  13و .10
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