
 31/13/3011تاریخ دریافت: 

 31/31/3011تاریخ پذیرش: 

        

 فصلنامه علوم و فنون نظامی          

 3013، بهار 91، شماره هجدهمسال         

 13 -99صص       

 

افزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران راستای هم درایجاد هماهنگی  چگونگی

 آینده رمترقبهیغحوادث  کشور در

 
  3*یجمال یاحمدمهد 

 1دودانگه  یتق

 1یجابیا میابراه
 
 

 چکیده
ر بحران کشو تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راستا یهماهنگ جادینحوه ا تبیین پژوهشاین  هدف

ظ کاربردی و به لحا ،؛ لذا از حیث هدفاست دو مرحله قبل و هنگام وقوع بحران در ،آینده رمترقبهیغحوادث در 

های هوانیروز و مسئولین سازمان پایگاه خلبانان را این مقاله توصیفی است. جامعه آماری ،روش و ماهیت نوع

ی آورعنوان ابزار جمعبه ایالعات کتابخانهطم و مصاحبه، پرسشنامه از .دهندتشکیل می مدیریت بحران کشور

بر این اعتقادند که  اکثریت افراد جامعه نمونهدهد که نشان می پژوهشاین  نتایج است. شدهها استفاده داده

ام )در مرحله قبل و هنگ عملیات امدادرسانی در بینی، فرماندهی و کنترلریزی، پیشهای برنامهپرداختن به مؤلفه

 تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راستا یهماهنگ حوادث( به میزان زیاد و خیلی زیاد در جهت  وقوع

 .داردنقش   کشور بحران
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 مقدمه

 کشور نیا ینقاط جهان و برخوردار ترینراهبردیاز  یکیدر  رانیا یاسالم یقرار گرفتن جمهور

نقاط  نیزترخیآن در حادثهشووودن و واقع سووووکیاز  یمختلف خداداد هایتیاز منابع و مز

سو یکره خاک ییایجغراف شده تا ا گر،ید یاز  شور در طول تار نیسبب  همواره با حوادث  خیک

س یعیمختلف طب ش یعیرطبیزلزله و غ ل،یمانند  سو یهایرکشکمانند ل  یورهاکش یمتعدد از 

ت کاهش جه یو آمادگ تیریمد ازمندین ط،یشوورا نیا وجود .باشوود مواجه متجاوز و گرسوولطه

 باشد.یمناسب م یامدادرسان اتیخسارات و انجام عمل

و در زمان  رندگییمتفاوت بر عهده م هایبحران را سازمان تیریمدنحوه و  یامدادرسان بحث

مان یبه هماهنگ دیشووود هایبحران مل سووواز به بحران و ا ریدرگ هایکا پاسوووخ   جادیدر 

ستورالعمل ستانداردها و هاد ستفاده و ا ستگاه یهاتظرفی از ا ضرور هایگوناگون د  یمرتبط 

 .باشدیم

آن در تمام  تیبحران اسوووت که رعا تیریبزرگ مد یهااز مسووواول و شالش یکی یهماهنگ

شور ما عل یبحران الزام تیریمراحل مد سفانه ک ست. متأ ششم جهان رغمیا در  دارا بودن مقام 

 .بردیها، رنج مبه هنگام وقوع بحران یزلزله، از شالش عدم هماهنگ ژهویبروز حوادث و سوانح به

ست آوردن  یبرا س تیریطرح جامع مد کیبه د سا شارکت و هم نترییبحران، ا صل م  افزاییا

 .اندمیاست که در مواجهه با بحران سه نهادهایی و هاسازمان

در  تیریمد اتینظر ژهویو به یتیریو مهم در علوم مد نیاز مسووواول نو افزاییهماز طرفی 

 انجام همگون و هماهنگ عتوزی به هادر سوووازمان افزاییهم جادی. اباشووودمی هاسوووازمان بحث

 .دهدیم شیرا افزا یکمک کرده و بازده کل هاتیفعال

 و یخارج داتیمقابله با تهد روزیو توسووعه هوان لیاز تشووک یراسووتا گرشه هدف اصوول نیا در

و  یعیطب یایقع وقوع حوادث و باللکن در موا باشووود،یم یداخل یناامن جادیاز ا یریجلوگ

باعث ا یعیرطبیغ مدادرسوووان شوووودیم یاختالل در نظم اجتماع جادیکه  و نجات  یدر امر ا

ارتش در  یفن زاتیدر زمان صووولح از افراد و تجه تواندی. دولت مگرددمی عمل وارد وطنانهم

ش ،یامداد امور سازندگ یدیتول ،یآموز سالم نیکامل مواز تیبا رعا یو جهاد  ستفاده  یعدل ا ا

 یاسالم یجمهور یقانون اساس 301اصل ) دیاینوارد  یبیآس یرزم یکه به آمادگ یکند در حد

 .(رانیا

و  فیوظا میو تقسووو هاینبیشیو پ یزریبه برنامه دنیرسووو در قیتحق نیانجام ا تیاهم

سازمان مد روزیهوان نیالزم ب هاییهماهنگ شور  تیریو  شدهبحران ک منتج  تیهاو درن خالصه 

مؤلفه اثرگذار در افزایش و کاهش  نتریمهمگردد. می رگذاریتأث یامداد اتیعمل کیبه انجام 



   11                                    و همکاران یجمال یاحمدمهد .../ افزاییراستای هم درایجاد هماهنگی  شگونگی

 

   

 

 
 
 

 یمدیریت بحران توانمند در انجام هماهنگ کیمیزان شدت بحران ناشی از بالیای طبیعی وجود 

پیشووگیری و حف   ،ینیبشیپ ،یزیراسووت و هدف اصوولی آن برنامه ییاجرا هایدسووتگاه نیب

صحیح و منطقی از فرآ ستفاده  در حداقل زمان ممکن با  هاصتمادگی جهت مقابله با بحران و ا

 .باشدیم هاتیامکانات موجود بر اساس اولو هیاستفاده از کل

 نیب افزاییهم یدر راسوووتا یهماهنگ جادینحوه ا نییتب هدف اصووولی از انجام این پژوهش

سازمان مد روزیهوان شور  تیریو  شده که دو  رمترقبهیغوادث در حبحران ک آینده در نظر گرفته 

سووؤال جزوی به شوورح طیل طراحی و تالش گردیده عالوه بر پاسووخ به این سووؤاالت به اثبات 

 های طیل نیز پرداخته شود.فرضیه

بحران کشووور  تیریو سووازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راسووتا یهماهنگ جادینحوه ا -3

 باشد؟ دیشگونه با آینده رمترقبهیغحوادث در  قبل از وقوع بحران

بحران کشووور  تیریو سووازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راسووتا یهماهنگ جادینحوه ا -1

 باشد؟ دیشگونه با آینده رمترقبهیغدر حوادث  هنگام وقوع بحران

 یتادر راس ینگهماه جادیقبل از وقوع بحران در ا ینیبشیپ ی وزیربرنامهاحتماالً  فرضیه پژوهش:

 مؤثر است. احتماالً یادیز زانیبحران کشور به م تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

 یدر راستا یهماهنگ جادای در هنگام وقوع بحران رسانیامداد اتو عملی و کنترل یفرمانده

 مؤثر است. یادیز زانیبحران کشور به م تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

 پژوهشو پیشینه  نظری بانیم

 مبانی نظری

از  یکی ،بحران کشور تیریسازمان مد :تشکیل سازمان مدیریت بحران کشوریخچه تار

 یادگآم فهیو وظ کندیم تیفعال رانینظر وزارت کشور ا ریکه ز باشدیم رانیا یدولت یهاسازمان

و  یو سامانده دگانیدبیه آسب هیاول یهاها و اراوه کمکآن تیریها، مداز بحران یریشگیو پ

ها، مؤسسات و از همه امکانات و لوازم وزارتخانه هرا با استفاد دهیدبیمناطق آس یبازساز

 هعهد بر …و  یو انتظام ینظام یروهاین ها،مهیها و ببانک ،یخصوص ،یعموم، یدولت یهاشرکت

نموده است  تیوع به فعالشر ،سازمان نای (در زمان دولت نهم) 31۳1 سال خردادماهاز . دارد

، فصل اول، 31۳۳بحران کشور، وزارت کشور،  تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآ)

 .(3ماده 
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 3103سوووال  تاریخچه تشوووکیل هوانیروز به :در عملیات امداد و نجات هوانیروز تاریخچه

های به نقش تیم باید ؛عملیات امداد و نجات اما در خصووووض حضوووور این یگان در گردد.برمی

نمود اشاره سال دفاع مقدس  ۳در  3)رسکیو(هوانیروز  نجات  امداد و نجات مستقر در بالگردهای

ترین ناوگان هوانیروز ارتش جمهوری اسوووالمی ایران با دارا بودن بزرگ(. 30: 3111جمالی، )

ارده صدمات وی در کنترل بحران و کاهش آسیب و رگذاریتأثبالگردی در خاورمیانه نقش بسیار 

  در ویژه در امر امدادرسانیها بهتمامی صحنه در داشته و  و بالیای طبیعی را حوادثبه مردم در 

های گیالن، بم و زرند کرمان، سوورپل غیرمترقبه همچون سوویل گلسووتان، زلزله اسووتان حوادث

شاه  سیل در طهاب کرمان شته و  ستان فروردین ماهگذ ستان و لدر ا شاه، خوز ستان های کرمان ر

سازمان شته و همواره یکی از  ضور فعال دا صلیح ست بوده  اینگونه حوادثمقابله با  در های ا ا

 .(31: 311۳دودانگه، )

 هماهنگی مفهوم

افراد مختلف سازمان  یهاتیدارد که فعال یبه شارشوب ازین شناول شدن به اهداف یبرا سازمان هر

از  سازمان کیتعداد کارکنان  کهنیرقرار کند. همها بآن نیب یرا هماهنگ نموده و ارتباط مناسب

 یبخصوض زمان ،است ریناپذاجتناب یآنان امر یهاتیهماهنگ نمودن فعال ،رفت فراترشند نفر 

 جادیمناسب و ا یبدون هماهنگ تیوضع نیبرخوردار باشد، در ا زین یکه سازمان از وسعت و بزرگ

 سریم یدشوارمشترک به یهامان تحقق هدفافراد مختلف ساز فیوظا انیم یارتباطات منطق

 ،حرکت سازمان یروند کل وحدت عمل در جادیو ا تیاز تداخل مسئول یریجلوگ ی. براگرددیم

 برخوردار است. یاژهیو تیسازمان از اهم کیمختلف  یواحدها اتینمودن عمل هماهنگ

ها از جمع اثرات آن اثر کلی کهیطورشند عامل به مجزایهمکاری : و ضرورت آن افزاییهم

 .(0۳1: 31۳3رابینز، ) ندیگوافزایی را هم باشد شتریب د،آیصورت مستقل به دست میها که بهآن

 خالصه کرد: ریدر پنج مورد ز توانیرا م ییافزاضرورت هم

و تعادل  کندیکمک م هاتیها به توزیع همگون و هماهنگ با فعالدر سازمان ییافزاایجاد هم -3

 .دهدین را افزایش مسازما

 هاتیدیگر واحدها از شکست فعال با هاتیتوزیع همگون بار فعال و در انجام وظایفهماهنگی  -1

 .کندیجلوگیری م

 .شودیموجب جلوگیری از بروز بحران در سازمان م افزاییهم -1

                                            
1. Rescue  
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جاد . مدیر با ایباشوودیها اغلب بر دوش بخشووی خاض مدر سووازمان جادشوودهیا یهابحران -0

 .کندیها جلوگیری ماز بروز این بحران ییافزااز مزایای هم گرفتنیاری هماهنگی و

بازده کلی -9 عدد جلوگیری ازو  افزایش  مان درگرو هم شیها و افزابخش ت  افزاییتوان سووواز

 .(113: 31۳3رضاییان، باشد )یم

 چرخه مدیریت بحران در حوادث و سوانح

 تیریعنوان شرخه مداسوووت که از آن به یمراحل مختلف یدارا انیبحران از آغاز تا پا تیریمد

 (.11، 3111توماس، ) شود،یبرده مبحران در حوادث و سوانح نام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 )محقق ساخته(چرخه مدیریت بحران از نظر توماس (1)لشک

به هیکل در حل  مات ممرا قدا له شهارم، ا ندیجز مرح مان توا تاه یدر سوووه دوره ز   دت،مکو

مرحله واکنش، اقدامات در شهار  یعنیو بلندمدت اجرا شوووود، اما در مرحله شهارم  مدتانمی

 .شودیانجام م لیمقطع به شرح ط

 .یامداد یازهایبروز حادثه و رفع مشکالت مشهود و ن هیدر ساعات اول ،یاقدامات آن –الف

 .هیاول یازهاینهان و نو رفع مشکالت پ هیپس از امداد و نجات اول ،یاقدامات اضطرار –ب

 .هیانوث یازهایو گمشدگان و اموات و رفع ن نیمفقود فیتکل نییپس از تع ،یاقدامات فور -ج

:پیشبینی

امکانسنجی•

مطالعه•

..سیاستگزاریو•

:آمادگی

تمرین•

آموزش•

تجهیز•

....سازماندهی و•

واکنش

:پیشگیری

امداد و نجات•

تخلیه•

...و آوراربرداری •

:پاک سازی

سازماندهی•

...اسکان موقت و •

:بازسازی

نقشه برداری•

....احداث و •

:کنترل

ارزیابی•

نظارت•

کنتری•

شرخه 

مدیریت 

 بحران
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 .یو بازگشت آرامش نسب هیثانو ،یاضطرار ه،یاقدامات معمول، پس از انجام اقدامات اول –د

 امهنگ) نام به شهارم همرحل و( بحران وقوع از قبل) نام تا سوم به کمیمراحل  مقاله نی: در انکته

 گرددمی طکر( بحران وقوع از پس) نام به هفتم تا پنجم مراحل و( بحران وقوع

 :ریزیبرنامه

ستا یها و اقداماتاهم برنامه صورت م یآمادگ یکه در را  یو تمام ردیگیقبل از وقوع بحران 

ستگاه شند،  هایزیربرنامه نیا یستیبا ریدرگ یهاد شته با : 31۳9فر، محبی) از: نداعبارترا دا

11۳). 

 نبحرا شرایط سازمان در فیو وظا تیمأمور ٔ  نهیدرزممطالعه و پژوهش  -

 مرتبط یهایریپذبیآس ییشناسا -

 مورداشاره یهابیآس یدر راستا رانهیشگیانجام اقدامات پ -

 محوله فیمتناسب با وظا یهاو روش هاسامانهها و ها، برنامهطرح هیته -

 تیمتناسب با مأمور زاتیو تجه یانسان یروین یسازو آماده یطراح -

 یکسب مهارت و آمادگ یبرا یو مانور ینیتمر ،یآموزش یهابرنامه یاجرا -

  یمواقع ضرور یامکانات برا نیمنابع و تأم ییشناسا -

 ازیموردن لیسازمان به وسا زیتجه -

  دهیدبیدر منطقه آس ازیدنمور یهانهیاطالعات و برآورد امکانات و هز یآورجمع -

 یاتیموقت عمل یهاتهیستاد بحران و کم یو طراح یکارشناس یهامیت لیتشک -

 مقابله با بحران یهاتیمأمور برای یسازماندرون یگذارو هدف یگذاراستیس -

 سازمانمربوط به هر  یهاتیفعال ینهیدرزم یتخصص یرساناطالع -

سازمان همنام در منطقه  یموقت بجا ینیگزیجا یبرا نیمع یهاشهرستان و هااستان نییتع -

  زدهبحران

  زدهدر منطقه بحراناداره موقت امور سازمان همنام  یالزم برا یهادستورالعمل نییتع -

 زده منطقه بحران شده درو تجارب کسب هاتیفعال یگزارش عملکرد و مستندساز هیته -

 بحران تیریدر مد تیمقررات مرتبط با حوزه مأمورو  نیقوان میو تنظ هیته ینیبشیپ -

 دهز سازمان در منطقه بحران یاعزام یهااستقرار گروه یبرا ازیموردن لیوسا نیو تأم ینیبشیپ -

 دهیدبیدر منطقه آس تیبرآورد خسارت مرتبط با مأمور -

 هدیدبیمناطق آس ازیموردن یهانهیو هز ازهاین نیمشارکت در تأم -

  دهیدبیهمنام در مناطق آس یهاسازمان یبازساز یالزم برا یهاحطر هیته -
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 قبل هنگام اتیسازمان مربوط به عمل فیدر رابطه با وظا االجراالزم یهافهرست و برنامه هیته -

 و بعد از وقوع بحران

و  یدبنمیسازمان تقس کی یهاتیاست که در آن فعال یروش یساختار سازمان :ساختار سازمانی

 یرا برا یساختار سازمان کیخود،  یو گستردگ ازهای. هر سازمان با توجه به نشودیاهنگ مهم

خاض خود هستند.  بیو معا ایمزا ها،یژگیو یکه هرکدام دارا ندیگزیمبر شیهاتیفعال یادامه

 ،یبندسازمان شطور دسته کیدر  فیکه مشاغل و وظا کندیم صمشخ یساختار سازمان

 یهاتایآن در عمل کردیبه نوع سازمان و رو ی. نوع ساختار سازمانشوندیماهنگ مو ه یبندمیتقس

ریمی، کشوند )یم یطراح کیکالس یهاوهیبه ش یسازمان یساختارها شتریدارد. ب یبستگ ییاجرا

3113 :31). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 (  عناصرکلیدی برای یک ساختار سازمانی مناسب )منبع: محقق ساخته(2شکل)

ساختار ساختار وظیفه اندعبارتسازمانی  انواع  ستاد،  صف و  ساختار  ساختار خطی،  ای، از: 

 (.39: 3111اعرابی، ) یسیماترساختار بخشی، ساختار 

 مهم ند،یجویبهره م ییویدر سانحه که از ارتباطات راد ریدرگ ینهادها نیب یهمکار :ارتباطات

رل کنت یدر راستا یانیها کمک شاسازمان نیا یارتباط تیبوده و شناخت عملکرد و نحوه فعال

 خواهد نمود. یاضطرار طیشرا

 یاهژیو یباشد، ساختار فرمانده افتهیواحد در محل حادثه استقرار کیاز  شیکه ب یحالت در

ه نظر فرماند ریز افتهیصیتخص ی. واحدهاگرددیواحدها مستقر م نیا نیب یهماهنگ جادیا یبرا

مرکز  طیشوورا نی. در اکنندیم تیفعال دهد،یم لیتشووک ارتباطات را یحادثه که هسووته مرکز

شت قشمخابره ن شته و به بانیپ س یهازمان، به گزارشصورت همدا ابع به من ازیبر ن یمبن دهیر

 .کندیم یدگیدر حادثه رس یانسان و یفن

عناصرکلیدی

براییکساختار

سازمانیمناسب

تخصصکاری

تقسیم بندی 

کار

زنجیرهی

فرماندهی

تمرکزوعدم

تمرکز
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 استفاده در سوانح:قابل یارتباط یستمهایس انواع

سط نفر که قابل یارتباط ستمیسبه هر  عموماً :اریس یارتباط ستمسی – الف خودرو  ایحمل تو

س شد،  ست یهامیسیشامل انواع ب ستمیس نی. اندیگو اریس یارتباط ستمیبا  یهامیسیب ،ید

 .شودیم میسیتلفن همراه و تلفن ب ،ییخودرو

شبکه یارتباط ستمیس هرگونه ثابت: یارتباط یهاستمسی – ب  بریکابل و ف یهاکه از طرق 

 شودیم دهیثابت نام یارتباط ستمیس کند،یارتباط برقرار م ینیزم یهاشبکه قیطر و از ینور

 .(31: 3111شی، )گیوه

 بینی قبل از وقوع بحرانپیش

  به شوورح طیلرا  ییهاطرح بایسووتی رمترقبهیغحوادث در برابر  رگذاریو تأث نهیجهت مواجهه به

 .و آماده داشت ینیبشیپ

 یطراح، طرح سووواخت و اسوووتفاده از پناهگاه، بحران تیریمدطرح جامع امداد و نجات و 

ستقل برا یو فرمانده تیریمد ستمیس ضرور یمتمرکز و م س ،یمواقع   یبرا یعموم جیطرح ب

عادالنه و  عیطرح توز، زدهدر منطقه بحران یطرح کنترل اغتشووواشوووات احتمال، مقابله با بحران

 ن،یمجروح ن،مفقودی طالعات گمشووودگان،ا آوریطرح جمع ،در منطقه یموقع ارزاق عمومبه

و  یو آثار باسووتان یفرهنگ راثیو انتقال م آوریطرح جمع هیته، و بازماندگان حادثه نیمصوودوم

الح و اص یبازساز هایطرح هیته، یقبل نیو تمر ییبا شناسا نیمع هایتوسط استان یاسناد مل

طرح ، یدولت یهاسوووتگاهد یموقت و داوم سوووازیطرح فعال هیته، نقشوووه شوووهر و روسوووتاها

در  شوودهیآورثبات در آمار و اطالعات جمع جادیطرح ا ،ازیموردن زاتیکاال و تجه سووازیرهیطخ

، پردوام و ثابت یو استفاده از اثرانگشت با جوهرها یثبت شماره مل قیاز طر دهیدبیمنطقه آس

طرح توسووعه ، کخا شیمقابله با فرسووا هایطرح هیته، یمردم هایکمک یآورجمع یهاروش

 (11: 311۳دودانگه، ) یزداریآبخ هایطرح یاجرای، اهیو پوشش گ کاریجنگل

ت امورا یاست در تمام یبحران ضرور تیریدر مد ریدرگ یهاسازمان هیکل: بینی تدارکاتپیش

. باشند دهیکامل رس یالزم را انجام داده و قبل از وقوع بحران به آمادگ یهاینیبشیپ ربطیط

 اند از:گردد عبارت ینیبشیپ دیکه با یارداهم مو

 یمردم و کاال شووامل: )خودروها ییونقل و جابجاحمل لیانواع وسووا نیو تأم هیته ینیبشیپ

م از شهرها مرد یفور هیتخل ینیبشیپ، و بالگرد و قطار( مایهواپ ق،یو قا یکشت ن،یسبک و سنگ

، ه روسوووتاها و مناطق دورافتادهب یها امدادرسوووانروش ینیبشیپ، مختلف یهاتیدر وضوووع

ش یبیرفع آثار تخر ایکنترل، مهار  یهاروش ینیبشیپ شبکه ینا رق و آب و ب یهااز اختالل در 

ه و مقابل ینیبشیپ، یطیمحسووتیو خطرناک ز یسووم یهایمقابله و رفع آلودگ، گاز و فاضووالب
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، هشووداردهنده یهاسووتمیو اسووتفاده از سوو جادیا ینیبشیپ، یموط واناتیدفع حشوورات و ح

طرح  هیو ته ینیبشیپ، دهیدبیدر منطقه آسووو یبوم ییعوامل اجرا یریکارگنحوه به ینیبشیپ

آب از منازل،  هیطرح تخل ینیبشیپ ،هارودخانه انیو طغ لیبند در سوآب یهاوارهید جادیا یبرا

سساختمان صب تجه، ساتیها و تأ ساختمان یامداد زاتین  ینیبشیپ ،بزرگ و مرتفع یهادر 

ضع یمرکز فرمانده ض تینحوه دفاع از مرزها و تمام ینیبشیپ، (تیو کنترل )اتاق و ش یار ور ک

مل اجرا ینیبشیپ، یدر حوادث بزرگ و مل مداد و ییمحل اسوووتقرار عوا پارک یا  نگیو محل 

سا یافتیدر هایخودروها و انبار کمک شابه در منطقه ریو  ستان ینیبشیپ، موارد م   نیمع یهاا

ها و و اموال موزه یفرهنگ راثیو م یآثار باسووتان ،یاسووناد مل یانتقال و نگهدار ،یآورجمع یبرا

 هیته ینیبشیپ، در نقاط مختلف کشووور یو دولت یاسووناد مل ینگهدار یهاروش ینیبشیپ، …

 یو عموم یدولت یهادسووتگاه یسووازنحوه فعال ینیبشیپ ،یاز مناطق مسکون یاماهواره ریتصو

و  یمراکز امداد یاسوووتانداردسووواز ینیبشیپ، ونیزیو تلو ویو راد هایها و شوووهردارد بانکمانن

اسووتاندارد در نقاط  یو خدمات یاحداث مراکز امداد ینیبشیپ، در نقاط مختلف کشووور یخدمات

، یامداد اتیها و عملدر کنترل بحران ینحوه استفاده از سامانه هواشناس ینیبشیپ، امن کشور

رد و الزامات خ اتیجزو ینیبشیپ ،هابحران ازیموردن یو کاالها زاتیتجه یسازرهیطخ ینیبشیپ

ضع ینیبشیپ، هاها و برنامهو کالن در طرح س تیو راد افو  یمذهب یهاتیبه اقل یدگیو نحوه ر

ستفاده از هتل ینیبشیپ، (…و  همانی)جهانگرد، مغیربومی  ساها، اقامتگاهنحوه ا ز مراک ریها و 

با طغ یهاروش ینیبشیپ، هادر بحران یمومع له  قاب نه انیم خا  ینیبشیپ ،ها در حوادثرود

زباله و  هیمحل تخل ینبیشیپ، ازماندگان از محل بحران در حادثهخارج سووواختن ب یهاروش

ش یساختمان عاتیضا  انتقال و ،ینگهدار ،آورینحوه و مراجع جمع ینبیشیپ، یاز آواربردار ینا

نحوه خارج سووواختن  ینبیشیپ، یو دولت یمردم ینقد ریو غ ینقد هایالنه کمکعاد عیتوز

 .(۳1: 311۳دودانگه، ) هاو نحوه حفاظت از آن دگاندیبیسالم و اسناد و مدارک آس لیوسا

 با هوانیروز سازمان مدیریت بحران کشور آشنایی مسئولین

های ا و مقدورات و محدودیتهآشنایی مسئولین سازمان مدیریت بحران کشور با توانمندی

پروازی و جلوگیری از  های فعالیتهوانیروز و بالگردهای آن سبب کاربردی شدن درخواست

 گردد.نیروها می اصطکاک
 روزیهوان یهاتیمحدود

 :یعموم هایتیمحدود -الف
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 ،نامناسب یجو طیپرواز در شرامحدودیت ، پرواز در شب تیمحدود

 :1دیپرواز با د طیحداقل شرا -ب

 .باشدیم دیمتر د 9111ابر و  هیپا پا 3911بال ثابت  یمایهواپ یبرا دی( حداقل ارتفاع و دالف

 .باشدیم دیمتر د 1111ابر و  هیپا پا 911بالگرد  یبرا دی( حداقل ارتفاع و دب

زمان  %31+  قهیدق 11به مقصد مدت  دنیبالگرد تا رس یبرا ماندهی( حداقل سوخت باقپ

 .باشدیم ریمس در شدهنییتع

 09 + ی+ مسافت تا فرودگاه کمک یاصل رمسی طول ثابت،بال یبرا ماندهی( حداقل سوخت باقت

 .باشدیم قهیدق

 .باشدیم دیمتر د 1111ابر و  هیپا پا 3111بالگرد  یدر پرواز شبانه برا دی( حداقل ارتفاع و دث

از با پرو طیثابت برابر با حداقل شراالب یماهایهواپ یدر پرواز شبانه برا دی( حداقل ارتفاع و دج

 .باشدیدستگاه م

 :شناخت اجمالی سازمان مدیریت بحران کشور

و  یدولت نهادهای و هاسووازمان ریبحران کشووور عالوه بر اخذ کمک از سووا تیریسووازمان مد

  گانهشهارده هایکارگروه یدارا شوووتر،یب ییو کارا مؤثرتربحران  تیریمد منظوربه ،یردولتیغ

 .باشدیم تخصصی

 :از اندعبارت بحران کشور تیریسازمان مد یتخصص یهاکارگروه

 اطالعات و  یوزارت ارتباطات و فناور تیاطالعات با مسئول یکارگروه ارتباطات و فناور

 مربوطه ریوز استیر

 و  یوزارت بهداشووت، درمان و آموزش پزشووک تیکارگروه بهداشووت و درمان با مسووئول

 مربوطه ریوز استیر

 شک شاورز یسرمازدگ ،یسالکارگروه خ  ،یدامدار ،ی)زراعت، باغدار یو مخاطرات ک

 مربوطه ریوز استیو ر یوزارت جهاد کشاورز تی( با مسئولوریو ط انیآبز

 شرکارگروه حمل سئول یجو یایبال ،یاتیح یهاانیونقل،   ووزارت راه  تیو طوفان با م

 مربوطه ریوز استیو ر یشهرساز

 یمعاون امور اجتماع استیوزارت کشور و ر تینهاد با مسئولمردم یاهکارگروه تشکل، 

 رانیوزارت کشور ا یو شوراها یفرهنگ

                                            
1. VFR: Vicual Flight Rouls 
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 ها، ساختمان یآواربردار آالت،نیماش عیو توز نیتأم ،یو بازتوان یبازساز مه،یکارگروه ب

وزارت کشوووور و  تیبا مسوووئول انیمتوف نیمواد خطرناک و انتقال و تدف ،ینشوووانآتش

 رانیا یهایاریو ده هایسازمان شهردار سیو رو یمعاون امور عمران تاسیر

 یامو انتظ یتیمعاون امن استیوزارت کشور و ر تیو انتظامات با مسئول تیکارگروه امن 

 وزارت کشور

 س سئول ،ییایو مخاطرات در لیکارگروه امور  ضالب با م  و رویوزارت ن تیبرق، آب و فا

 مربوطه ریوز استیر

 مربوطه ریوز استیوزارت نفت و ر تیبا مسئول یسوخت و مواد نفت نیأمکارگروه ت 

 با  یسووواختمان و شوووهرسووواز ه،یابن ن،یزم یهاهیکارگروه مخاطرات زلزله، لغزش ال

 مربوطه ریوز استیو ر یوزارت راه و شهرساز تیمسئول

 مسووکن انقالب  ادی)بن یوزارت راه و شووهرسوواز تیمسووکن با مسووئول نیکارگروه تأم

 (یاسالم

 سئول یطیمحستیکارگروه مخاطرات ز ستیو ر ستیزطیمحسازمان  تیبا م  سیرو ا

 مربوطه

 سانکارگروه آموزش و اطالع سئول یر سسازمان  تیبا م سالم یجمهور یمایصداو  یا

 مربوطه سیرو استیو ر رانیا

 یاحمر جمهورهالل تیجمع تیبا مسئول یکارگروه امداد و نجات و آموزش همگان 

 لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآنجات )سازمان امداد و  سیرو استیبا ر رانیا یاسالم

 (3، فصل پنجم، ماده 31۳۳بحران کشور،  تیریسازمان مد

 انجام مانورهای آمادگی مشترک:

یکی از موارد بسیار مهم در قبل از وقوع حوادث غیرمترقبه انجام مانورهای مشترک بین هوانیروز 

 ور است.و سازمان مدیریت بحران کش

 فرماندهی و کنترل هنگام وقوع بحران:
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مختلف ازجمله؛ نوع  طیتابع شووورا تواند،یبحران م یفرمانده یبرا ازیسوووازمان و ارکان موردن

سا سعت حادثه، زمان وقوع حادثه، مکان بروز حادثه و  سطح حادثه، و شابه  ریحادثه،  عوامل م

 .(313: 3110علمداری، باشد )

ست ،ایمنطقه ،یمل ،یالمللنیدر شش سطح ب تواندیم ط،یشراسازمان متناسب با  نیا  ،یانا

 فهیوظبه انجام ن،یمع یفرد تیسطوح با مسئول نیو در هرکدام از ا لیتشک یو محل یشهرستان

 یموضوعات تمام یبرا دیمراتب باسلسله جادیو ا تیمسئول میعالوه بر تقس گریدعبارتبپردازد، به

در سوواختار و سووازمان  باشوود،یخاض م یسووازمان و متول نییتع ازمندیمعموالً در حوادث ن هک

سب پ گاهیبحران، جا شرح وظا ینیبشیمنا ستگاه اراتیو حدود اخت فیو   ورطبه زیها نافراد و د

 یهعالوه بر آگا دیبا ربط،یسازمان ط ایهر دستگاه  نیو روشن، مشخص شود، بنابرا حصری کامالً

خود را  یسازمانحوادث، ساختار و سازمان درون تیریسامانه مد یکلخود در ساختار  گاهیجااز 

 .(313: 3110علمداری، ) دینما یو طراح ینیبشیرابطه پ نیدر ا زین
 

 کنترل هنگام وقوع بحران:

 است. یکنترل بحران الزم و ضرور یدر راستا ریفراهم ساختن موارد ز

نه  ،یهماهنگ ، یارزاق عمومبینی ، پیشکاناسوووبینی محل ، پیشونقلحملوجود سووواما

خدمات  اراوه ،تیاطالعات و امن، توجه به یرساناطالعبینی نحوه پیش، یرسانآببینی نحوه پیش

، یو فرهنگ یروان اتیعملتوجه به ان، کشوواورزتوجه به ، یفرهنگ راثیمبه حف   توجه ،یشووهر

به  یدگیرسووومختلف،  در مراحل یابینظارت و ارز، یسوووازو پاک یآواربردار، یخدمات رفاه

اعتبارات. صیو تخصوو نیو تأم ازیموردن یهانهیبرآورد خسووارات، برآورد هزمردمی،  اتیشووکا

 و ییایمیمانند؛ نشووت مواد شوو یمقابله به خطرات ی: براژهیگروه وتشووکیل  ،بهداشووت و درمان

 موارد مشابه و خاض. ریگسترده و سا هایسوزیانفجار و آتش ،ایهسته

 واگذاری بالگرد: مجوز موقعصدور به

 اتیدر هرگونه عمل ینظام یمشکالت کاربرد بالگردها نیتراز بزرگ یکی)مجوز پرواز(  هیصدور امر

 شود،یصادر م یمرجع نظام نیتریبالگرد توسط عال یواگذار هیو صدور امر می. اتخاط تصمباشدیم

 کهینحوبه دینمایمحدود م را یفرمانده اراتیموضوع منجر به اتالف وقت شده و اخت نیلذا ا

ر مهار د عیتسر یبرا نیبنابرا باشد؛یمراتب مبه اخذ مجوز از سلسله ازین ییهرگونه جابجا یبرا

 زاتیجهو ت یانسان یروهاین یریکارگرا در به اتیفرماندهان عمل ،یریاست با اتخاط تداب ازیبحران ن

مهار بحران  جهتوارد عمل شده و در  یریتأخ گونهچیموارد بدون ه لیقب نیمجاز نمود تا در ا

 .(311: 311۳دودانگه، ) دینما یبرداربهره هاگاهیاز امکانات موجود در پا
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 تعیین محل آماد

سا لیجهت تکم سان لیو شرکت شهیهم یستیبا یامدادر ر د زاتیتجه گونهنیسازنده ا یهابا 

به  ازین زین یامداد زاتیو تجه لیز وساا ینمود. بعض هیرا ته ازیموردن لیارتباط بوده و بتوان وسا

  یدوباره بررس یمدت یشوند و ط یمناسب نگهدار یهادر مکان یستیدارند و با یاژهیو ینگهدار

 آن مطمئن شد. ییشوند تا از سالم بودن و کارا شیآزما و

 نیمجروح هیمحل تخل نییتع

به  ینیزم یاز خطوط ارتباط یتوجهبخش قابل یعیطب یایدر مواقع وقوع بال نکهیتوجه به ا با

ها، تداخل در برق، شووکاف جادهشراغ یرهایها، افتادن تسوواختمان زشیر ؛چونهمعلل مختلف 

در نظر  شوووند،یمسوودود م لیقب نیاز ا ی)انفجار لوله گاز، آب و ...( و موارد یاتیح یهاانیشوور

س سب طوحگرفتن  شهر و آماده یمنا سان یراب ت،یاولو بیها به ترتآن یسازدر   ییهوا یامدادر

سان شیدر جهت افزا یضرور یامر ست. ا ییهوا یسرعت امدادر  طیشرا یدارا دینقاط با نیا

ضا ساحت ف سب ازجمله م س یمنا ستر شر یباز، د صل یهاانیبه  س ،یا ستر  یهایبه کاربر ید

 .(31: 3111عظیمی، باشند ) ریپذبیمتراکم و آس یهابه بافت یدسترس ،یخدمات

 هشپیشینه پژو

ونه گهیچ موردنظرو با توجه به مقطع زمانی تحقیق مختلف از منابع  آمدهعملبههای با بررسووی

افزایی بین هوانیروز و سووازمان مدیریت نحوه ایجاد هماهنگی در راسووتای هم "تحقیقی در مورد

 های زیر انجام گردیده که با توجه به موضوووعولی پژوهش، عمل نیامده اسووت به "بحران کشووور

 قرار گرفته است. موردمطالعهتحقیق حاضر، 
 ( پیشینه تحقیقات انجام شده1جدول )

 هاشناسیروش محقق اهداف عنوان تحقیق

شوووگوووونوووگوووی 

کوووارگووویوووری بوووه

 130بووالگردهووای 

یروز  ن هوا یگوواه  پووا

یت  مدیر یک در  آب

 بحران شهر قزوین
 

کان یت موجود ام سووونجی وضوووع

شهر تهران. سانی هوایی در    امدادر

 ازیموردنبرآورد امکانات و تجهیزات 

جهت امدادرسوووانی هوایی شوووهر 

سی موانع موجود و  تهران.  اراوهبرر

یادهراه هت پ های اجرایی ج -کار

 سازی طرح.

 عبداهلل

 مظفری

(31۳1) 

بعد از وقوع  آمدهشیپبا توجه به شرایط 

زلزله امدادرسانی هوایی امری ضروری 

 جهت کاهش خسارات جانی و مالی است.

باید امکانات و  مسئولهای دستگاه 

 صورتبهتجهیزات الزم را برآورد کرده و 

 نگهداری نمایند. کاربهآماده

 

 بکار نحوهتبیین 

 130باگلردهای 

پایگاه هوانیروز 

 130بکووار بووالگردهووای  شگونگی

مدیریت  یک در  گاه هوانیروز آب پای

 بحران شهر قزوین 

 اق یالاسح

(3111) 

رساندن دارو، تجهیزات و آطوقه به نقاط 

ند تواکارگیری بالگرد میدیده با بهحادثه

باعث کاهش خسارت جانی و مالی در 
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 هاشناسیروش محقق اهداف عنوان تحقیق

آبیک در مدیریت 

 بحران شهر قزوین

دقت در  مدیریت بحران قزوین گردد.

عملیات امدادرسانی و جستجو توسط بالگرد 

 موردتوجهتواند دیده میدر نقاط آسیب

اد جدی مسئولین کشوری خصوصًا ست

 مدیریت بحران قزوین قرار بگیرد.

 

 شناسی پژوهشروش

باعث  هماهنگی بیشتر  توان از نتایج آنای که میپژوهش و استفادهماهیت موضوع  با توجه به

ه آیند رمترقبهیغحوادث  کشور درافزایی بین هوانیروز و سازمان مدیریت بحران در راستای هم

ش تحقیق مرتبط با آن با روش توصیفی انطباق دارد. برای از نوع کاربردی بوده و روخواهد شد، 

ای صورت گرفته است. برای آوری اطالعات به دو روش میدانی و کتابخانهانجام این پژوهش، جمع

کار، ادبیات موضوع و مطالعات میدانی موثق انجام شده توسط دیگران، مورد بررسی قرار گرفته این

 های اطالعات داخلیبانک و ای، اینترنتیق جستجوی کتابخانهیراطالعات مورد نیاز از طو سایر 

 . دست آمده استو خارجی به

 لیوتحلهیتجز

 ع،مطالعه منابو  نظرانبر اساس نظر صاحب اهدافکیفی  لیوتحلهیتجز، ابتدا به مقالهدر این  

 .است شدهپرداخته، شدهیآورجمعهای اطالعات و دادهکمی  لیوتحلهیتجزبه  سپس

 کیفی: لیوتحلهیتجز

ستا یهماهنگ جادینحوه ا تحقیق:یکم هدف  سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر را  تیریو 

 آینده رمترقبهیغدر حوادث  بحران کشور قبل از وقوع بحران

 نظران:نظر صاحب با استفاده ازهدف یکم تحلیل کیفی  -الف

  هوانیروز و سووازمان مدیریت بحران کشووورن مسووئولیو  نفر از کارشووناسووان ۳در این پژوهش با 

 بیشتر آنها بر این باور بودند که: کهمصاحبه 

  یهاطرح بر اسوواس آنها با هم، عناصوور مختلف و نحوه ارتباطات فیشوورح وظا سووتیبایم

خود  فیبه وظا کننده عناصوور شوورکت یبحران تمام وقوع تا هنگامشووده قبلی تعیین ینیبشیپ

شنا شته کامل  ییآ ست؛شندبادا ضروری ا ساختار  . همچنین   زاتیتجه وقبل از وقوع بحران، 

اید ب نمود.  سووازیادهیو پ فیتعر، ییگردد را شووناسووامی منتقلکه  هاییامپیو  هاو کد یارتباط

زمان ممکن خدمات در  نکمتریدر  تاکم مراتب را تا حد امکان که سوولسوولهتدبیری اتخاط نمود 

 .دریقرار گ ازمندانین اریاخت
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 ها،تیمحدود ها،یتوانمند یدر زمینهمنظور تبادل اطالعات جلسووات مشووترک به لیتشووک

ست یضرور یمقدورات و نحوه تدارکات امر شترک به یو مانورها ناتیتمر ی. اجراا صورت م

 یمجاز توضعی اعالم با هاو سازمان هاگانی یابینقشه( و ارز یرو نیسرد )تمر نیو تمر یدانیم

 .باشدمینظران مورد انتظار صاحب یعالنا یوهایو سنار

 با استفاده از مطالعه منابع: یکمتحلیل کیفی هدف  -ب

 مات،یکه تصم یاگونهسازمان به یهاهمسو نمودن همه قسمت ندیعبارت است از فرا یهماهنگ

 دهشنییناول آمدن به اهداف از قبل تع یها براها و تخصص همه کارکنان و گروهتیفعال ف،یوظا

همکاری مجزای  ،یعنی ییافزاهماز طرفی  مسوووو گردد.و ه بیممکن ترک تیدر حداکثر مطلوب

ست میها که بهها از جمع اثرات آناثر کلی آن کهیطوربه ،شند عامل ستقل به د  د،آیصورت م

سازمان  یسازمانی، تنها با مشارکت و هماهنگی همه افراد و همه واحدها ییافزاباشد. هم شتریب

 .دیآیه دست مب

 تیریعنوان شرخه مداست که از آن به یمراحل مختلف یدارا ،انیبحران از آغاز تا پا تیریمد

با  یخوببهسازمان مدیریت بحران و هوانیروز بایستی  ،شودیمبرده بحران در حوادث و سوانح نام

 ند.های خود را با توجه به این شرخه باز تعریف نمایاین شرخه آشنا و مسئولیت

  و هادنها یبرا یفیشرح وظا یبحران کشور دارا تیریسازمان مد لیقانون تشک ییاجرا نامهنییآ

 .است شدهمشخص یفیوظانیز مسلح  یروهانی کل ستاد جهت که است هاوزارتخانه

دارد.  یبسووتگ ییاجرا یهااتیآن در عمل کردیبه نوع سووازمان و رو ینوع سوواختار سووازمان

سله یرابطه سطوح باالتر و پا فیو وظا هاگاهیجا ،یبمراتسل سطح را با  بط از خود مرت ترنییهر 

اقد عموماً ف یساختار نیشن رانیاست که مد نیا یساختار سلسله مراتب بیاز معا یکی. کندیم

سله مراتب ریمد کیعالوه الزم هستند. به یهاتخصص ص تخص هانهیدر تمام زم تواندینم یسل

 داشته باشد.

مهم بوده و  ند،یجویبهره م ییویدر سووانحه که از ارتباطات راد ریدرگ ینهادها نیب یهمکار

ستا یانیها کمک شاسازمان نیا یارتباط تیشناخت عملکرد و نحوه فعال  طیکنترل شرا یدر را

باشووود،  افتهیواحد در محل حادثه اسوووتقرار کیاز  شیکه ب یخواهد نمود. در حالت یاضوووطرار

 .گرددیواحدها مستقر م نیا نیب یهماهنگ جادیا یبرا یاژهیو یرماندهساختار ف

 ربطیامورات ط یاسوووت در تمام یبحران ضووورور تیریدر مد ریدرگ یهاسوووازمان هیکل

 باشند. دهیکامل رس یالزم را انجام داده و قبل از وقوع بحران به آمادگ یهاینیبشیپ
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ستا یهماهنگ جادینحوه ا هدف دوم تحقیق: سازمان مد روزیهوان نیب اییافزهم یدر را  تیریو 

 بحران کشور هنگام وقوع بحران

 :نظرانبا استفاده ازنظر صاحبدوم هدف  یفیک لیتحل -الف

صاحبه  یآورجمع از ستا یهماهنگ جادینظران در خصوض نحوه اصاحب بااطالعات از م  یدر را

احصووا   لیع بحران موارد طبحران کشووور، هنگام وقو تیریو سووازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

 :دیگرد

  اهسووازمان هیمشووترک با حضووور کل ایدر جلسووه سووتباییم شوودهینیبشیپ هایطرح هیکل

و سووازمان  روزیسووتاد هوان نیب یهماهنگحداکثر رسوویدن به . ردیقرار گ بتصوووی مورد و مطرح

شووترک م ینامه همکارمتعدد و انعقاد تفاهم یتخصووصوو یهانشووسووت نیازمندبحران  تیریمد

 .استارتباطات در زمان وقوع حادثه  لیمنظور تسهبه

سازمان مد یدانیم یفرمانده شور  تیریدر هنگام وقوع بحران به عهده  ست،بحران ک لکن  ا

 هنام. در تفاهمدیعمل نما یتخصصطور بهبه روش خود و  بایستمی روزیازجمله هوان ،یهر ارگان

ست   شود. یریاز فوت وقت جلوگ تالگرد لحاظ گردد با یواگذار مجوزموقع صدور به ضروری ا

سان هوان ستبایینقاط م هیکل شنا ستانداردها روزیبا نظر کار شخص و تجه یپرواز یبرابر ا  زیم

 .دیبه عمل آ دیشده بازداز نقاط مشخص ایصورت دورهگردند و به

 یکدیمنطقه  کیو  یمنطقه اصوول کیدر هر شووهر  یسووتیبا ،آماد یریو بارگ هیجهت تخل

ران و شدت بحبنا به تا در نظر گرفتهجوار( هم) نیمع یهادر استان ییهامارستانیبو  ینیبشیپ

  آماد یهاه گردند. محلیاز راه هوا تخلدر اسوورع وقت  را دگانیو حادثه د مارانیب ،تیطبق اولو

ثه حاد طیبا توجه به شوورا دیدر هنگام وقوع بحران با نیو مجروح نیمصوودوم هیو تخل یرسووان

 .رددگ نییتع یبندو کالس یبندتیصورت اولوو شدت بحران به یامکانات موجود و گستردگ

 د.نمو لیتسه یهاها و دستگاهمنابع سازمان یتمام یگذاربا اشتراکرا  یرسان آماد نهیزم دیبا

 ا استفاده از مطالعه منابع:دوم بهدف  یفیک لیتحل -ب

مسئول مشترک  کیاز  دیآیم شیکارکنان پ یهنگکه در امر هما یحل مشکالت یبرا یگاه

ستفاده م ساختن کارها ییواحدها یعنی شود؛یا را تحت  ستندیخود ن یرا که قادر به هماهنگ 

 .دهندیمقام مسئول قرار م کینظر 

مختلف ازجمله؛ نوع  طیتابع شوورا ،تواندیم ،بحران یفرمانده یبرا ازیمان و ارکان موردنزسووا

سطح حادثه ساحادثه،  سعت حادثه، زمان وقوع حادثه، مکان بروز حادثه و  شابه  ری، و عوامل م

 ،یاناست ،یامنطقه ،یمل ،یالمللنیدر شش سطح ب بیم ط،یسازمان متناسب با شرا نیباشد. ا
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 فهیوظبه انجام ن،یمع یفرد تیسطوح با مسئول نیو در هرکدام از ا لیتشک یو محل یهرستانش

 .بپردازد

ست که به یکاربرد یمکنترل بحران عل سا  ایو  یریشگیها، پتوان از بروز بحرانمی آن لهیو

   را انجام داد. یامدادرسانجهت الزم  یآمادگ ،در خصوض کاهش اثرات آن، در صورت بروز

شکالت کاربرد بالگردها نیتراز بزرگ یکیپرواز  مجوزصدور   اتیدر هرگونه عمل ینظام یم

صووادر  یمرجع نظام نیتریبالگرد توسووط عال یواگذار مجوز و صوودور می. اتخاط تصوومباشوودیم

   لذا دینمایرا محدود م یفرمانده اراتیموضوووع منجر به اتالف وقت شووده و اخت نیا شووود،یم

ات زمان ممکن خدم نکم تا در کمتریمراتب را تا حد امکان که سلسلهبایست تدبیری اتخاط، می

 .ردیقرار گ ازمندانین اریدر اخت

در  اتزیتجه گونهنیسازنده ا یهابا شرکت شهیهم یستیبا یامدادرسان لیوسا لیمجهت تک

 نمود. هیرا ته ازیموردن لیارتباط بوده و بتوان وسا

ستانداردو ابعاد مشخصات  یمحل فرود بالگرد دارا ه ک ییهامارستانیب .باشدی میخاض و ا

ستند م ستفاده از بالگرد اورژانس ه ستار ا سبمحل  ستیبایخوا   ردهابالگ منیفرود ا یبرا یمنا

 .تعبیه نمایند

به کمبودها و تعدد سوووورت ییهوا هیاز انجام تخل قبل  سوووتیبایم یپرواز هاییبا توجه 

صدوم نیمجروح صدوم یبندتیرا اولو نیو م صدمه نینمود تا م به  ترعیسر دتر،یشد یدگیدبا 

 گردند. هیتخل یمراکز درمان

 :هاداده کمی لیوتحلهیتجز

ای متشکل از ، پرسشنامهتحقیق و آزمون فرضیه اهدافمنظور دستیابی به در این پژوهش به

 باشدکه در اختیار فصلنامه میتهیه گردیده  سؤال شناسایی 1عالوه هب سؤال 13

          تحقیق کمیهدف  -لفا

 اول سؤال( توزیع فراوانی 2جدول )

همؤلف ابعاد

 اه

خیلی  سؤاالت

 زیاد

خیلی  کم طمتوس زیاد

 کم

 میانگین

ان
حر
ع ب
قو
ز و
ل ا
قب

 

مه
رنا
ب

ی
یز
ر

 

 11/0 1 1 1 11 3۳ تعیین شرح وظایف

طراحی و ایجوواد سوووواختووار 

 سلسله مراتبی

1 31 13 9 1 11/

1 

 طراحی شارشوب ارتباطاتی
19 31 ۳ 1 1 10/

0 
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همؤلف ابعاد

 اه

خیلی  سؤاالت

 زیاد

خیلی  کم طمتوس زیاد

 کم

 میانگین

بینی تجهیزات ارتبواطی پیش

 هامناسب و ایجاد کدها و پیام

13 11 1 1 1 0۳/

0 

یات و  ندسوووازی عمل مسوووت

له در  قاب حل م مات مرا قدا ا

 حوادث و سوانح

9 01 9 1 1 0 

ش
پی

ی
ین
ب

 

یش نیپ ی تی ب هووای توودارکووا

 )تجهیز بالگردهای امدادی(

19 30 3 1 1 3۳/

0 

بینی تدارکاتی اعالم آمار پیش

 های هوانیروزنیازمندی

19 30 3 1 1 30/

0 

نامه همکاری بین انعقاد تفاهم

 زماندو سا

1 11 1 1 1 ۳/0 

آشوونایی مسووئولین مربوطه با 

 های هوانیروزمحدودیت

03 ۳ 3 1 1 ¼ 

آشوونایی مسووئولین مربوطه با 

 مقدورات بالگردهای هوانیروز

1 11 0 1 1 ¼ 

گووذاری کوولوویووه اشووووتووراک

ندی یتتوانم های ها و ظرف

 موجود بین دو سازمان

1 11 0 1 1 11/

0 

مانورپیش جام  های بینی و ان

 آمادگی مشترک

03 ۳ 3 1 1 ۳/0 

بینی سناریوهای مختلف پیش

)بین سوووازمانی( جهت انجام 

 مانورهای آمادگی مشترک

11 39 1 1 1 31/

0 

برگزاری منظم و پیوسووته 

سات هماهنگی بین دو  جل

 سازمان

31 11 9 1 1 33/

0 

نصب سیستم هشدار سیل در 

 خیز کشورمناطق حادثه

1 10 ۳ 3 1 10/

1 

گاه آموزشوووی و  کار برگزاری 

 تمرین ستادی مشترک

31 13 1 1 1 1/0 

 11/0 1 11/1 11/1 39 9/31 میانگین
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 اول سؤالهای در شاخص شدهمطرحهای پاسختوزیع فراوانی مربوط به  (1)نمودار

 :و تفسیر فیتوص

نفر  91 توجه به جدول و نمودار فوق، نتایج حاصله مبین این مطلب است که از تعداد با

نفر گزینه  39نفر گزینه خیلی زیاد،  9/31تعداد  نیانگیم طوربه)جامعه نمونه(  شوندگانپرسش

 نهیگز فراوانی. اندانتخاب نموده راکم  نهینفر گز 11/1نفر گزینه متوسط و  11/1زیاد، تعداد 

( تینمونه )اکثر افراد جامعه %99است که  تیواقع نیا انگرینتایج حاصله ب صفر است. زیکم ن یلیخ

 تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راستا یهماهنگ جادینحوه ا یهامعتقدند، مؤلفه

 نقش دارند. ادیز یلیو خ ادیز زانیبحران کشور قبل از وقوع بحران به م

 هدف دوم تحقیق: -ب
 دوم سؤالتوزیع فراوانی  (3)جدول 

مؤلفه ابعاد

 ها

خیلی  هاگویه

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 میانگین

 هنگام وقوع بحران

ی و کنترل
فرمانده

 

ایجاد حداکثر هماهنگی بین سوووتاد 

هوانیروز و سوووازمان مدیریت بحران 

 کشور

13 31 1 1 1 9۳/0 

هت  خت ج جاری یکنوا جاد روش  ای

گذاری  تسوووریع در صووودور امریه وا

 بالگرد

31 1۳ 1 1 1 11/0 

 داشوووتن وحدت فرماندهی در زمان

 وقوع بحران

3۳ 11 1 1 1 11/0 

 ۳1/0 1 1 1 1 03 امریه واگذاری بالگرد موقعبهصدور 

حضوووور کارشوووناسوووان هوانیروز در 

یت بحران  مدیر  طوربهجلسووووات 

 مستمر

11 11 1 1 1 11/0 

ی
عمل

ت 
ا

امدادر

ی
سان

 

 30/0 1 1 0 19 33 تعیین محل آماد رسانی

 13/0 1 1 1 11 31 های آماده قابل پرتابتهیه بسته

0 0/23
3/03

15
12/5

0

5

10

15

20

خیلی کم کم متوسط  زیاد خیلی زیاد
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مؤلفه ابعاد

 ها

خیلی  هاگویه

 زیاد

خیلی  کم متوسط زیاد

 کم

 میانگین

 03/0 1 1 9 31 1۳ تعیین محل تخلیه مصدومین

بینی و سووواخت پد فرود بالگرد پیش

 در نقاط مختلف شهرها

11 1 1 1 1 10/0 

یت یه اولو ندی مصووودومین در تخل ب

 هوایی مصدومین

31 13 1 1 1 1/4 

 1۳/0 1 1 1/1 1/11 1/11 میانگین

 

 
 دوم سؤالهای در شاخص شدهمطرحهای پاسخبه توزیع فراوانی مربوط  (2)نمودار

 :و تفسیر فیتوص

نفر  91توجه به جدول و نمودار فوق، نتایج حاصله مبین این مطلب است که از تعداد  با

نفر گزینه  1/11نفر گزینه خیلی زیاد،  1/11تعداد  نیانگیم طوربه)جامعه نمونه(  شوندگانپرسش

نتایج  صفر است. زین هانهیگز هیبق فراوانی. اندط را انتخاب نمودهنفر گزینه متوس 1/1زیاد و تعداد 

نحوه  یها( معتقدند، مؤلفهتیافراد جامعه نمونه )اکثر %1/11است که  تیواقع نیا انگریحاصله ب

بحران کشور هنگام وقوع  تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راستا یهماهنگ جادیا

 .اندبه باال نقش داشته ادیز زانیبحران به م

 های تحقیق:یافته

 :دهدینشان م یکمدر خصوض هدف  های تحقیقیافته

ا متناسب ب ستباییم ران؛یارتش ج. ا. ا روزیبحران کشور و هوان تیریشرح وظاوف سازمان مد -3

 ها،گانی هیکل نیاز شرح وظاوف ب یباشد و طرح جامع یاعزام یروهایو تخصص ن یتوانمند

 گردد. نتدوی بحران با مقابله در اندرکاردست هایارگان و هانسازما

صم -1 صدور میاتخاط ت سط عال یواگذار مجوز و   شود،یصادر م یمرجع نظام نیتریبالگرد تو

شده و اخت نیا ضوع منجر به اتالف وقت  ست می  لذا دینمایرا محدود م یفرمانده اراتیمو بای

0 0

3/9

22/9 23/2

0

5

10

15

20

25

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
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 اریزمان ممکن خدمات در اخت نکم تا در کمتریتا حد امکان  مراتب راکه سلسلهتدبیری اتخاط، 

 .ردیقرار گ ازمندانین

 دیبا که هاییامپی و هاو کد یارتباط زاتیتجه ،یقبل از وقوع بحران ساختار ارتباط یستیبا -1

 نمود. یسازادهیپو  فیتعر ،ییگردد را شناسا منتقل

 ها،تیمحدود ها،یتوانمند یدر زمینهمنظور تبادل اطالعات جلسات مشترک به لیتشک -9

 .است یضرور یمقدورات و نحوه تدارکات امر

 یرو نیسرد )تمر نیو تمر یدانیصورت مبه یستیمشترک با یو مانورها ناتیتمر یاجرا -3

 صورت پذیرد. یاعالن یوهایو سنار یمجاز توضعی اعالم با هاو سازمان هاگانی یابینقشه( و ارز

 یدکیمنطقه  کیو  یمنطقه اصل کیدر هر شهر  یستیبا ،آماد یریبارگ و هیجهت تخل -1

ران و شدت بحبنا به تا در نظر گرفتهجوار( هم) نیمع یهادر استان ییهامارستانیبو  ینیبشیپ

 ه گردند. یدر اسرع وقت از راه هوا تخل را دگانیو حادثه د مارانیب ،تیطبق اولو

 یدر راستا یهماهنگ جادیدر خصوض نحوه ا هاافتهی یفیصتو لتحلیوهیحاصل از تجز جینتا

است  مطلب نیا نیبحران کشور قبل از وقوع بحران، مب تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

نفر گزینه خیلی  9/31تعداد  نیانگیطور مشوندگان )جامعه نمونه( بهنفر پرسش 91که از تعداد 

. اندکم را انتخاب نموده نهینفر گز 11/1نفر گزینه متوسط و  11/1نفر گزینه زیاد، تعداد  39 یاد،ز

 %99ست که ا تیواقع نیا انگرینتایج حاصله ب نیبنابرا؛ صفر است زیکم ن یلیخ نهیگز فراوانی

 یاستادر ر یهماهنگ جادیدر نحوه ا ینبیشیو پ یزری( معتقدند، برنامهتیافراد جامعه نمونه )اکثر

 یلیو خ ادیز زانیبحران کشور قبل از وقوع بحران به م تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

 نقش دارند. ادیز

 تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم یدر راستا یهماهنگ جادینحوه ا نییهدف دوم: تب

 بحران کشور هنگام وقوع بحران

 :دهدیدر خصوض هدف دوم نشان م های تحقیقیافته

ن لک باشدیبحران کشور م تیریدر هنگام وقوع بحران به عهده سازمان مد یدانیم فرماندهی -3

 یبه روش خود و تخصص دیبا روزیازجمله هوان یهر ارگان ،یتخصص یهاکیدر نحوه عمل و تکن

تابع  تواند،یدر هنگام وقوع بحران م یفرمانده یبرا ازیو ارکان موردن یدهسازمان .دینماعمل 

له؛ نوع حادثه، سطح حادثه، وسعت حادثه، زمان وقوع حادثه، مکان بروز مختلف ازجم طیشرا

در شش سطح  تواندیم ط،یمتناسب با شرا ،یدهسازمان نیعوامل مشابه باشد. ا ریحادثه و سا
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ح با سطو نیو در هرکدام از ا لیتشک یو محل یشهرستان ،یاستان ،ای، منطقهیمل ،یالمللنیب

 بپردازد، فهیوظجامبه ان ن،یمع یفرد تیمسئول

بحران کشور با  تیریکنترل بحران توسط سازمان مد یدر راستا ریفراهم ساختن موارد ز -1

 است: یالزم و ضرور روزیهوان یهمکار

خدمات  ت،یاطالعات و امن ،رسانیاطالع ،رسانیآب ،یمعمو ارزاق اسکان، نقل،وحمل ،یهماهنگ

 ،یخدمات رفاه ،یو فرهنگ یروان اتیعمل ،یکشاورز ،یفرهنگ راثمی دفن،وکفن ،یشهر

عملکرد افراد،  یابینظارت و ارز سرپرست،یافراد ب یجستجو، نگهدار ،سازیو پاک یآواربردار

 ییایمیمقابله با نشت مواد ش ژهیبهداشت و درمان، گروه و ،یبانیو پشت یمال ات،یبه شکا یدگیرس

 و انفجارات.

مشترک با حضور کارشناسان سازمان  ایدر جلسه ستباییم شدهینیبشیپ هایطرح هیکل -1

 گردد.مشترک  ینامه همکارانعقاد تفاهممنتج به و مطرح  روزیبحران کشور و هوان تیریمد

 و هاگانیصورت بنا به دستور به به هاهیموقع صادر و ابالغبه ستباییم یپرواز مجوزهای -0

 .گردد ابالغ هاسازمان

 یانامدادرس اتیبحران کشور در عمل تیریو سازمان مد روزیمنابع هوان یتمام یگذاراشتراک با -9

 نمود. لیرا تسه یرسان آماد نهیزم دیبا

 زیجهمشخص و ت یپرواز یبرابر استانداردها روزیبا نظر کارشناسان هوان ستبایینقاط م هیکل -3

با توجه  دیقوع بحران بادر هنگام و نیو مجروح نیمصدوم هیو تخل یرسان آماد یهامحل. گردند

شور بحران ک تیریو شدت بحران توسط سازمان مد یحادثه، امکانات موجود و گستردگ طیبه شرا

 ورتصبه روزیهوان یستیبا یامدادرسان لیوسا لیجهت تکم گردند. یبندو کالس یبندتیاولو

 در ارتباط باشد. زاتیتجه گونهنیسازنده ا یهابا شرکت داومی

 تیریو قابل پرتاب توسط سازمان مد ساختهشیاز پ یو امداد ییغذا هایبسته سازیهو آماد هیته

 نرسد. یبیبسته آس اتیبحران کشوور که به محتو

 یبوده و دارا روزیکارشناسان هوان دیمشخصات مورد تاو یدارا ستباییفرود بالگرد م محل -1

 لگردها باشد.با هایتیمقدورات و محدود یو جوابگو یپرواز یمنیا طیشرا

 یدر راستا یهماهنگ جادیدر خصوض نحوه ا هاافتهی یفیتوص لتحلیوهیحاصل از تجز جینتا

ست مطلب ا نیا نیبحران کشور هنگام وقوع بحران، مب تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

گزینه خیلی نفر  1/11تعداد  نیانگیطور مشوندگان )جامعه نمونه( بهنفر پرسش 91که از تعداد 

 هانهیگز هیبق فراوانی. اندنفر گزینه متوسط را انتخاب نموده 1/1نفر گزینه زیاد و تعداد  1/11 اد،زی

افراد جامعه نمونه  %1/11است که  تیواقع نیا انگرینتایج حاصله ب نیبنابرا؛ صفر است زین
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 یادر راست یهماهنگ جادیدر نحوه ا یامدادرسان اتیو کنترل و عمل ی( معتقدند، فرماندهتی)اکثر

اال به ب ادیز زانیبحران کشور هنگام وقوع بحران به م تیریو سازمان مد روزیهوان نیب افزاییهم

 نقش دارند.

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

و کنترل بحران،  یفرمانده تیمسئول داریبحران کشور با توجه به عهده تیریسازمان مد -3

 یروهایو تخصص ن یرا متناسب با توانمند روزهوانی جملهاز ریدرگ هایشرح وظاوف سازمان

 .دینما نیتدو یاعزام

بحران به خدمات  تیریسازمان مد ازیاست و ن یساختار ارتش سلسله مراتب ازآنجایی که -1

د مراتب را تا حسلسله نیکه ا تدبیری اندیشیده شود ،هانامهدر تفاهم دیاست، با یآن روزیهوان

 زمان ممکن برآورده سازد. نیرا در کمتر ازشیبتواند ن مدیریت بحران انسازم تا کم امکان

 و هاو کد یارتباط زاتیتجه ،یقبل از وقوع بحران ساختار ارتباط یستیهر دو سازمان با -1

 .ندینما سازیادهیو پ فیتعر ،ییگردد را شناسا منتقل دیکه با هاییامپی

 یاربا همک قیدر تحق شدهانیب هایطرح هیت و تهتدارکا ینیبشیهر دو سازمان نسبت به پ -0

 .ندیاقدام نما گریکدی

ران هر بح تیریو مد روزیهوان نیب یجلساتبایست می قبل از وقوع هرگونه حادثه غیرمترقبه، -9

نایی آش روزیهوان یهاتیمقدورات و محدود ،هاییتوانا ،فیوظا آگاهی ازنسبت به  استان برگوزار تا 

 ردد.کاملی حاصل گ

 بحران تیریسازمان مد یبا همکار تواندیم روزیمشترک، هوان یمانورها یدر رابطه با برگزار -3

اقدام  دهشفیتعر شیمشترک از پ یاتیبر اساس برنامه عمل ربطیط یتخصص یهادستگاه ریو سا

 .دینما

 یبا همکار شتریب یآمادگکسب مهارت و  یبرا یو مانور ینیتمر ،یآموزش یهابرنامه یاجرا -1

 است. ضروری در هوانیروز بحران وقوع از قبل جانبهدو

 در هر شهر بینی گردد تاطرحی پیش یستیبا ،هر دو سازمان یو نظر کارشناس یبا همکار -۳

ماد آ یریو بارگ دیدگانمجروحین  و آسیب هیجهت تخل یدکیمنطقه  کیو  یمنطقه اصل کی

شدت بحران در نظر گرفته شود و بنا به نیمع ییهارستانمایهر استان ب یبراتعیین گردیده باشد. 

 گردند. هیاز راه هوا در اسرع وقت تخل دگانیو حادثه د مارانیب ،تیو طبق اولو
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ن لک باشدیبحران کشور م تیریدر هنگام وقوع بحران به عهده سازمان مد یدانیم یفرمانده -1

 یبه روش خود و تخصص دیبا روزیهوان ازجمله یهر ارگان ،یتخصص یهاکیدر نحوه عمل و تکن

 .دیعمل نما

بحران کشور با  تیریکنترل بحران توسط سازمان مد یدر راستا ریفراهم ساختن موارد ز -31

 است: یالزم و ضرور روزیهوان یهمکار

خدمات  ت،یاطالعات و امن ،رسانیاطالع ،رسانیآب ،عمومی ارزاق اسکان، نقل،وحمل ،یهماهنگ

 ،یخدمات رفاه ،یو فرهنگ یروان اتیعمل ،یکشاورز ،یفرهنگ راثمی دفن،وکفن ،یشهر

عملکرد افراد،  یابینظارت و ارز سرپرست،یافراد ب یجستجو، نگهدار ،سازیو پاک یآواربردار

 ییایمیمقابله با نشت مواد ش ژهیبهداشت و درمان، گروه و ،یبانیو پشت یمال ات،یبه شکا یدگیرس

 و انفجارات.

 تیریمشترک با حضور کارشناسان سازمان مد ایدر جلسه شده،ینیبشیپ هایطرح هیلک -33

 نامه گردد.منتج به انعقاد تفاهممطرح و  روزیبحران کشور و هوان

صورت بنا به دستور به به هاهیموقع صادر و ابالغبه را یپرواز بایست مجوزهایهوانیروز می-31

 .نماید ابالغ هاو سازمان هاگانی

 اتیبحران کشور در عمل تیریو سازمان مد روزیمنابع هوان یتمام یگذاربا اشتراک -31

 نمود. لیرا تسه یرسان آماد نهیزم دیبا یامدادرسان

 یسازدر شهر و آماده یبحران کشور نسبت به در نظر گرفتن سطوح مناسب تیریسازمان مد -30

 .دیمااقدام ن روزیهوان یو نظر کارشناس یا همکارب ییهوا یامدادرسان یبرا ت،یاولو بیها به ترتآن

با توجه به  دیدر هنگام وقوع بحران با نیو مجروح نیمصدوم هیو تخل یرسان آماد یهامحل

 بحران کشور تیریو شدت بحران توسط سازمان مد یحادثه، امکانات موجود و گستردگ طیشرا

 گردند. یبندو کالس یبندتیاولو

ه سازند یهابا شرکت داومی صورتبه روزیهوان یستیبا یامدادرسان لیوسا لیجهت تکم -39

 باشد.در ارتباط  ووزاتیتجه گونهنیا

 ستیبایم یپرواز هاییبا توجه به کمبودها و تعدد سورت ییهوا هیقبل از انجام تخل -33

 .نمود یبندتیرا اولو نیو مصدوم نیمجروح

 قدردانی

هش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این از خبرگان توانمندی که در طول پژو

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.
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