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 مقدمه
 کس کههر ( »32)مائده/«...وَ مَنْ أَحْیاها فَكَثَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمیعاا ...» رماید:فخداوند سبحان می

 «.چنان است که گویى تمام مردم را زنده داشته است ،را زنده بدارد فردی
ما نباید وقتی زلزله » فرمایند: در خصوص اهمیت رسیدگی به حوادث می  (یالعال مدرله) ای امام خامنه

 (.5/12/1303له،  )بیانات معظم «...ها عبرت بگیریم ، به فكر بیافتیم؛ ما باید از گذشتهآید می
ها را با سوزی، تگرگ و... همواره، زندگی انسانبالیای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتش
اند که  شماری را برای نسل بشر برجای گذاشتهخطرات زیادی مواجه و تلفات و ضایعات بی

 کیژئولوژها در کشور ایران نیز با توجه به وجود مخاطرات  رهور این پدیدهنگرانی 
ترین  های بسیار دور یكی از اساسی شناختی( و آ  و هوایی در بستر جغرافیایی، از گذشته زمین)

های  تجار  حاصله از بحران ( 02  :1300 )پورمحمد، های زندگی اجتماعی مردم بوده است. دغدغه
ها خارج بوده  از عهده دولت ییتنها بهدهد که انجام عملیات فوری مقابله با بحران  گذشته نشان می

و انجام عملیات موفق نجات و امداد و کاهش خسارات و تلفات توسط نهادهای مسئول، فقط با 
های آمادگی پیش از  پذیر است. جوامعی که به تدوین برنامه حضور و تالش گروهی جامعه امكان

گیری  اند، میزان تلفات و عدم آمادگی در انجام ورایف محوله به نحو چشم مودهبحران اقدام ن
 است. افتهی کاهش
عملیاتی نمودن پارادایم تغییر های ناشی از حوادث؛  های تحقیق استفان باس برای مهار بحران یافته

. است انهمبتكربه شكل از امداد اضطراری انفعالی به مدیریت احتمال خطرپذیری ناشی از بحران 
 (01: 2994 0)باس و همكاران،

ها و معابر  تجار  حاصله در حوادث گذشته، به هنگام وقو  حوادث طبیعی کلیه راه اساس بر
شهری مسدود شده و موانع موجود در مسیر عبور خودروها، فعالیت امدادرسانی زمینی را تا 

به منطقه حادثه، استفاده از مسیر نماید و تنها راه حضور فوری امدادگران  ممكن می ها غیر ساعت
برخورداری هوانیروز از تعداد زیاد وری بالگردی است که به دلیل ااستفاده از فن خصوصااهوایی و 

آفرینی نماید.  بالگرد و کارکنان مجر  همواره توانسته است در حوادث غیرمترقبه بزرگ نقش
رسانی، در درون سازمان هوانیروز حاصله، هنگام اجرای عملیات امداد رغم توفیقات لیكن علی

اند و  که مانع استفاده بهینه از حداکرر کارآیی آن شده مشكالتی برای فرماندهان وجود داشته

 ؛پروازی استهای  ها نیازمند مطالعه و کنكاش عمیق علمی بر روی عوامل مؤثر بر فعالیت رفع آن
امل مهم سازمانی هوانیروز مؤثر بر اصلی تحقیق چگونگی دستیابی به الگوی عو مسئله نیبنابرا

                                                           
1- Stephan bass, Selvaraju Ramasamy, Jenny Dey Depryck, Federica Battista  
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نیز شناسایی تحقیق  نیااصلی  های طبیعی است و هد  های امدادرسانی شهری در بحران فعالیت
های طبیعی و ارائه  های امدادرسانی شهری در بحران عوامل مهم سازمانی هوانیروز مؤثر بر فعالیت

ز: عوامل مهم سازمانی هوانیروز مؤثر اعبارت است  تحقیق سؤال اصلیدر همین راستا الگو است. 
 ند؟اهای طبیعی کدام های امدادرسانی شهری در بحران بر فعالیت

اغلآ کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا برای غلبه بر در خصوص اهمیت تحقیق در حال حاضر 
نموده  برداری را های ملی خود حداکرر بهره مترقبه طبیعی از ررفیت های ناشی از حوادث غیر بحران

در مرحله مقابله دارند که یكی از این  ها آن یریکارگ بههای خاصی را برای  ریزی و برنامه
های بالگردی است که  ررفیت خصوصااها های موجود در ارتش های قابل اتكاء، توانمندی ررفیت

ز این گسترده و مطالعه شده ا طور بهشان آسیبی وارد شود  که به آمادگی رزمی همواره بدون این
عدم توان گفت که  در خصوص ضرورت تحقیق می و اند در دسترس در حوادث بهره برده ررفیت

ی و مدیریت یكرارچه منابع سازمانی، سازمان درونباعث تضعیف ارتباطات  انجام چنین تحقیقاتی
افزایش ضریآ احتمال سوانح  جهیدرنتو  اقدامات عجوالنهمنطقی، افزایش  تصمیمات غیر اتخاذ
های پروازی و نقش هوانیروز، طوالنی شدن فرایند مهار بحران، افزایش  ازی، کاهش فعالیتپرو

 شود. می در حین وقو  بحرانو ابهام مسئولین مدیریت بحران  خسارات و تلفات

 :پيشينه شناسی
از  یو جستجو در برخ کشور داخلدر  موجود منابعی  و مطالعه آمده عمل به یها یبا بررس

مستقل  یعلم قیپروژه، رساله، مقاله و تحق گونه چیه؛ قیمرتبط با عنوان تحق یرجخا یها تیسا

ارائه الگوی عوامل مهم سازمانی هوانیروز مؤثر بر » پژوهش تحت عنوان نیمربوط به موضو  ا

و  قاتیتحق ازجمله كنیل دیمشاهده نگرد« های طبیعی های امدادرسانی شهری در بحران فعالیت

حوادث طبیعی  رامونیپ یمراکز علم ریدر دانشگاه عالی دفا  ملی و سا هشد انجاممطالعات 

 :از اند عبارتباشند  یمرتبط م قیتحق نیموضو  ا یرهاییتغاز  یبا برخ یکه به نحو شهری
 

 مترقبه و ارائه راهبردهاي مناسب هاي ناشي از حوادث غیر در مديريت بحران مایصداوسنقش 
 (، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفا  ملی1309من نهازی، غالمحسین )به مشخصات
 
 
 گیری نتیجه

پس از تشكیل ماتریس ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی، موقعیت راهبردی رسانه ملی در رابطه 
گر آن است که  با ایفای نقش رسانه ملی در مدیریت بحران، موقعیت تدافعی است و این بیان

یت خواهند داشت که قادر باشند تهدیدات موجود در حوزه مدیریت راهبردهایی در رسانه ملی موفق
ها غلبه نمایند. بر بر ضعف آمده دست بهها را به فرصت تبدیل و با کمک نقاط قوت بحران و ایفای نقش

مربوط به حین بحران و  5و4مربوط به مرحله قبل از بحران، راهبردهای 3تا  1این اساس راهبردهای 
 هستند.( WT) یتدافع عمدتاامربوط به پس از بحران،  11تا6راهبردهای 
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زلزله، سیل ) یعیطبهای ناشی از حوادث  تدوین سناریو صحنه عملیات نیروهای نظامی در حد یک تیپ رزمی در بحران
داقل های مختلف جغرافیایی )جنگل، کوهستان و دشت( در دو منطقه شهری )با ح سوزی( در محیطی با اقلیم و آتش
 میلیون نفر( و روستایی )با حداقل پنج هزار نفر( 2جمعیت 
ی تحقیقات نظری معاونت برنامه عال یشورا(، پروژه تحقیقاتی، دبیرخانه 1303بهار اروجلو، صحبت اهلل ) مشخصات

 بودجه و امور مجلس ستاد آجا
 
 
 
 گیری نتیجه

حوادث   های رزمی در مدیریت بحران تیپمحیطی، امدادی و عملیاتی( در عوامل )شناسایی و ارزیابی 
عوامل »و « ها رسانی با رسانه عوامل محیطی شامل روشنایی منطقه در شآ و همكاری در اطال »طبیعی 

امدادی شامل غذا، آ  تجهیزات پزشكی و امور درمانی، تثمین سوخت و وسایل گرمایشی و سرمایشی و 
عوامل عملیاتی شامل تشكیل »و « رورت ایجاد ارتباطنجات و تخلیه اضطراری و حفن سالمتی مردم و ض

بندی و تجهیز  ی، گروهده سازمانسوزی و گازهای سمی و  اردوگاه و حفن امنیت آن و مهار و کنترل آتش
کردن سیستم  های امدادی دائر های ارتباطی، برقراری ارتباطات تثمین نیازمندی نیروهای امدادی کنترل راه

رسانی و مدیریت آواربرداری و اسكان موقت،  ریت پزشكی و ایجاد شبكه اطال هوایی و مدی ونقل حمل
 «رسانان امداد ازیموردنهای حیاطی  و آموزش و بسته کار میتقس

 

 نقش سازمان نظامی در بحران طبیعی
 سیاست دفاعی نامه  (، مقاله علمی/پژوهشی، فصل1304حسینی، حسین و جدی، مجید )پاییز  مشخصات

 
 

 
 
 
 
 

 گیری نتیجه

سریع  راتییتغها با ایجاد وضعیتی از اضطرار تهدید و  های طبیعی همچون سایر انوا  بحران شناسایی بحران
های  هستند. چنین تصمیماتی، واکنش پردامنههای عظیم و  گیری سریع و سنجیده و واکنش نیازمند تصمیم

های نظامی  در کشورهای جهان سوم سازمان ژهیو بهطلبد که اغلآ  ای را می آمادگی سازمانی و منابع گسترده
ها در تمامی  شود که ارتش )و گاه تنها( دارندگان این منابع و آمادگی هستند. این شرایط باعث می ازجمله

های  های کلیدی ایفاء کنند و البته با توجه به نو  امكانات و ویژگی های طبیعی نقش مراحل مدیریت بحران
آفرینی نظامیان، مرحله واکنش اولیه و اقدامات امداد و نجات  مرحله مستعد نقش نیتر مهمها  سازمانی آن

ها مشاهده  ترین آن در همه کشورها حتی پیشرفته باایتقرهای نظامی  ی سازماننیآفر نقشاست. این مرحله 
مین مرحله های طبیعی را ه ها در بحران آفرینی ارتش توان گفت که نقطه مشتر  نقش شود و بنابراین می می

ها و تمهیدات قانونی، آموزشی، تجهیزاتی  بینی ها مستلزم پیش ی تمامی ررفیتریکارگ بهدهد. لذا  تشكیل می
بحرانی  یها درصحنهها  گیری ها و تصمیم ها موجآ آشفتگی نقش و تشكیالتی مختلفی است که غفلت از آن

 شود. می

ها  ا موضو  تحقیق این است که تثکید عمده آنفوق بهای ژوهشنقاط اشترا  پ: ها بندی پيشينه جمع

بر شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران از طریق مشارکت خبرگان در فرآیند تحقیق 

ها و  حل بحران از طریق توانمندی بوده لیكن نقاط افتراق اغلآ تحقیقات قبلی، تثکید بر

تخصص است پژوهشگران  نجات هوایی و ادموضو  امد که نیالحا   های زمینی است و به قابلیت

عنوان  محققین مغفول مانده است که به ازنظراند و  هوایی بوده کمتری راغآ به تحقیق در حوزه

های  فعالیتراهبردی  الگوینوآوری تحقیق در این پژوهش در نظر است از طریق کاوش علمی، 

 ی و به این نقیصه پرداخته شود.را طراح های طبیعی سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران
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 مفهوم شناسی
الگو " اصوالاشناخت.  یخوب بهرا  ها آن نیموجود و رابطه ب یرهایمتغ توان یبه کمک الگو م :الگو

 (10: 1306. )دالور، "به دنبال کشف رابطه است
 روابط راهبردی، اصلی یها مؤلفه و عوامل منطقی تنظیم با که است منسجمی مدل الگوی راهبردی:

 سازد می میسر را اهدا  به دستیابی چگونگی و نموده ترسیم ممكن شكل بهترین به را ها آن بین

 (.14 :1300 ملَی، دفا  عالی مطالعات گروهی الگوی راهبردی پیشرفت اسالمی/ایرانی دانشگاه)

 تجو،جس شامل مقابله مرحله عمده بخش عنوان به نجات و امداد عملیاتنجات:  و امداد عملیات

 تغذیه درمانی، مرکز اولین و نیتر کینزد تا مجروحان انتقال اولیه، های کمک ارائه نجات،

 توزیع و دریافت و اولیه امكانات تثمین ها، جمعیت تخلیه اضطراری، سرپناه تثمین اضطراری،

. است یالملل نیب و خارجی داخلی، غیردولتی های سازمان اهدایی اقالم و مردمی های کمک

 و لیهاو یهازنیا ی تهیه ،درخطر صشخاا یحیاا منظور بهکه  عملیاتی. نجات (.39: 1309 نی،حسی)

 (Shimanski. 2014: 45) ن.یما نمكا به ها آن لنتقاا و نناآ پزشكی

 بروز از پس و حین در که گردد می اطالق هایی فعالیت کلیه به رسانی کمک یا امداد: امدادرسانی

 یا امدادی هایگروه توسط اقدام این معموالا. گیرد می انجام دیدهآسیآ دافرا جان نجات جهت بالیا

 حادثه یک رخداد از پس بالفاصله کهاست  ایدورهامدادرسانی  و گیرد می انجام متولی هایسازمان

 حادثه بازماندگان اساسی نیازهای تثمین برای را یفرد منحصربه اقدامات و گردیده آغاز ناگهانی

 (102: 1303 همكاران، و اردالن) .نمایدمی ایجا ( رهیغ و غذا  ،آ سرپناه،)

است که شامل کارکنان  جمهوری اسالمی ایرانارتش  "هواپیمایی نیروی زمینی" اختصار :هوانيروز

مختلف با تجهیزات مربوطه بوده و بخشی از سازمان  انوا متحر  در  ثابت و بال و هواپیماهای بال

 (099: 1306 رستمی،). نیروی زمینی است

 واحوال اوضا ی انقال  و آشفتگی و تغییر حالت در بیمار یا  به وضعیتی که به یک مرحله :1بحران 

ی برگشتی برای بهتر  مقطع حیاتی و به نقطه کننده، تعیین ی لحظه کیمملكت پدید آمده باشد و یا 

بحران  (.5: 1302، احمر لهال نجاتسازمان امداد و ) شود یا بدتر شدن وضعیت نیز اطالق می

یا غیرمنتظره باشد که در قالآ ریسک و خطری  ینیب شیپ رقابلیغتواند ناشی از یک سری وقایع  می

 (Peer. 2015: 3) .گیرد بالقوه مدنظر قرار می

                                                           
1-Krisis  
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شود که طی این فرایند سازمان  تعریف می افتهی نظامفرایندی  عنوان بهمدیریت بحران  مديريت بحران:

اقدامات پیشگیرانه  ها آنبینی کند سرس در مقابل  بالقوه را شناسایی و پیش یها بحرانند ک تالش می

 (David. 2016: 23) .انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند

زمین، هوا،  چهارعنصرغیرعادی  ینظم یبحوادث و سوانحی هستند که براثر  طبيعی: حوادث

سوزی  وفان، گردباد، سیل، آتشط، لرزه نیزمنحی مرل آیند. حوادث و سوامی وجود به وآ  آتش

 (20: 1302)ربیعی،  ها، صاعقه و رانش زمین از این دسته هستند. جنگل

 :نظری مبانی
 عناصر سازمانی حياتی در عمليات امداد و نجات

 :از اند عبارت نجات و امداد عملیات در حیاتی سازمانی عناصر طلآ یشاد ازنظر

  های عملی در داوطلبان امداد و  جود آموزش و پیشرفته نظری و مهارتمهارت و آموزش: و

 های اولیه، ارتباطات مردمی و ... مختلف پزشكی، کمک یها نهیزمنجات در 

   های  و سریع از نقاط و انسان موقع بهرسانی: امداد و نجات موفق بدون داشتن اطالعات  اطال

 .باشدمیسر نمی ها آنهای دیده و ویژگی آسیآ

   عملیات امدادرسانی: چرخه عملیات امداد و نجات شامل سه فعالیت اصلی امداد، نجات و

 ، نیروی انسانی ماهر و تجهیزات خاصی نیاز دارد.هرکدامانتقال بوده که انجام 

  رسانی مؤثر است.های کمکشناسی: شناسایی جغرافیایی مناطق بحرانی الزمه تمهید راه مكان 

  های غذا، پوشا مندیاجرای امداد و نجات مؤثر بدون تنظیم دقیق نیاز : براییشناس تیجمع 

 ممكن( ...جوان، زنان وو  پیر) یتیجمعهای  و غیره در مناطق بحرانی بدون آمار و ویژگی

 نیست.

   پشتیبانی(: هر چه سرعت جابجایی و ورود امدادگران، امكانات ) ونقل حملترابری و

باشد تعداد بیشتری  موقع بهمجروحان و تدارکات  ونقل حملآواربرداری یا امدادرسانی و 

 یابندنجات می

  .(151: 1391)شادی طلآ،  هماهنگی: نیازمند مدیریت جامع است 

 و آموزش ،رسانی اطال  ارتباطات،: شامل بحران مدیریت بر مؤثر سازمانی عوامل ربیعی عقیده به

عوامل مهم سازمانی جهت پشتیبانی از یاری  ازنظر( 120: 1302ربیعی،) .باشد می مدیریت

های پروازی هوانیروز شامل آموزش، مخابرات، نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، آماد،  فعالیت
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 حوزه خبرگان تعدادی با را باال موارد محقق( 34: 1303)یاری،  باشد. اطالعات و فرماندهی می

 محیطو مهم  اصلی عوامل آنان اتفاق به قریآ اکرریت و قرارداد ینظرسنج مورد هوانیروز و نظامی

 پشتیبانی، آموزش،عملیات،  را شهری امدادرسانی های فعالیت برمؤثر  هوانیروز سازمان داخلی

 .گردید خواهند تشریح مشروح صورت به زیر در که دانستند می اطالعات و ارتباط
 های طبیعی درسانی در بحرانهای امدا چارچو  نظری عوامل مهم سازمانی هوانیروز مؤثر بر فعالیت

 
 قیتحق: چارچو  نظری 1شكل 

 های طبيعی های امدادرسانی در بحران عوامل مهم محيط داخلی سازمان هوانيروز مؤثر بر فعاليت
 عمليات (1

ریزی دارد و های اجرای عملیات و طرح ی اجرای عملیات نظامی بستگی به برآورد نیازمند

 ریزی طرح. است نظامی عملیات نو  هر در موفقیت برای یاصل شرط مناسآ، و عملی ریزی طرح

 اصولی و مشروح طور به شده ینیب شیپ عملیات یک در مؤثر عوامل کلیه که دهد می اجازه صحیح

فرایندی که طی آن و  یده سازمانو همچنین  (194: 1354 ،191-5 نامه آیین) .گردند ارزیابی

کسآ اهدا  صورت  منظور به هماهنگی میان آنان، های کاری و میان افراد و گروه کار میتقس

 زیر موارد شامل اختصار به عملیات اجرای طریقه بینی پیش( 126: 1304)رضائیان،  گیرد. می

 :شود می

 است الزم برنامه اجرای برای که ورایفی تعیین. 

 مزبور های روش تدوین و بوده مناسآ فوق ورایف اجرای برای که مشخصی های روش تعیین 

 انجام شود. مختلف های دستورالعمل صورت به

 موعد در باید واحد هر که کاری مقدار تعیینو  سازمان واحدهای میان مذکور ورایف تقسیم 

 .نماید تكمیل معینی مشخصات طبق مقرر

 نتایج ارزیابی برای موازینی تعیین و کنند می کار سازمانی واحد هر در که افرادی بین کار میتقس 

 طی باید مربوطه واحد افراد از یک هر مقرر مشخصات طبق کار مقدار چه اینكه یعنی) آنان کار

 . عملیات انجام مختلف مراحل و توالی نییتع و( نماید تكمیل معینی زمان مدت

عوامل مهم محیط سازمانی هوانیروز 

مؤثر بر فعالیت های امداد رسانی در 

 بحران های طبیعی

 اطالعات

 عملیات

 آموزش
 پشتیبانی

 ایتباط
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 طرح تهیه حادثه، اصلی منطقه شناسایی حادثه، اولیه برآورد :بحران حین عمده مالحظات 

 زیر نجات به اولویت منطقه، در واحد فرماندهی ایجاد عملیات، منطقه بندی تقسیم اقدام، تعجیلی

 (9: 1300، رعاملیغ پدافند )سازمان امنیت. ایجاد درمانی، نقاهتگاه ایجاد ماندگان، آوار

 آموزش (9

ریزی و انجام یک سلسله عملیات مرتآ، منظم، کارشناسی شده،  آموزش عبارت است از برنامه

ن دانش، مهارت، قدرت جسمانی و عقالیی را جهت تغییرات رفتاری و پیوسته که با آن بتوا روز به

مطلو  در نیروی انسانی یک سازمان برای رسیدن به اهدا  معین و مشخص به وجود آورد و 

: 1301)شكوهی،  گیرنده، نشریات، تجهیزات و فضای آموزش. دهنده، آموزش از آموزش اند عبارت

. هاست کارگاهمانورها و  یبرگزارآموزش در محیط و  های کالس درس، آموزش شامل برنامه (45

)انجمن علمی طآ اورژانس  در بعضی نقاط امكان تمرین مشتر  با نیروهای نظامی وجود دارد.

ای برای پیشگیری و مهار حوادث  ( آموزش به معنی ایجاد توانایی و مهارت حرفه22: 1303ایران، 

باشد. آموزش دارای دو وجه  ر در آمادگی سوانح میعنص نیتر مهمو سوانح است. تعلیم و آموزش 

های  سازمان.ای های تخصصی و حرفه آموزش -  کلی است: الف( آموزش عمومی یا همگانی

هایی که از وضعیت  اهدا  خود در پیشگیری و مقابله با بحران ، برای دستیابی بهبحران درگیر

های مناسآ آموزشی را داشته باشند و  رنامهباشد الزم است توانایی ارائه ب اضطراری برخوردار می

 طورکلی بههای آموزش  (. شیوه190: 1002سطح معلومات و آموزش افراد را حفن کنند )کارتر، 

 از:  اند عبارت

ران در سمینارها، کارگاه و حهای مقابله با ب طرح شیوه» گروهیآموزش .  ( آموزش انفرادیالف( 

 (345 )همان:، رزمایش و ...(مانور) بازآموزیتمرین و ( ج« ...

 پشتيبانی: (1

 ها، نیازمندی و کاال تدار  شامل؛ کالن بخش چهار بحران در 0پشتیبانی عملیاتی های فعالیت

 .شوند می بندی دسته مهندسی اولیه خدمات و تعمیرات و نگهداری ،(ترابری) ونقل حمل

کلیه  هاست و شاملفعالیتطیف وسیعی از  دربرگیرنده( عملیات پشتیبانی 21: 1306)عیسایی،

مجدد کلیه کاالها و اجناس نظامی  رسانی تدار سازی و  و تدار  آذوقه، ذخیره ونقل حملاشكال 

باشد. در  همراه با نگهداری، بازیابی و تعمیر می یدکی لوازمنظیر سوخت، جیره غذایی، تجهیزات و 

ینی نیز یكی از ورایف هوانوردی هوانیروز( از عملیات زم) هواییاین راستا پشتیبانی لجستیكی 
                                                           
1    Logestig 
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خودی خود  های آمادی به (. شكل سیستم02: 1309است. )ایزدی، « 1هوایی نظامی ونقل حمل»

 کار بهعملیاتی حاضر  درصحنههای مختلف همواره  اهمیت ندارد؛ بلكه مهم این است که سیستم

های مزبور برسد  ه سیستمباشد. این بیان بدین مفهوم است که باید همیشه سوخت و روغن و ... ب

توان گفت که از سیستم پشتیبانی  باشد می غیرازاینو به هنگام خرابی نیز تعمیر گردند و اگر 

 درصحنههای مختلف  صد آمادگی کامل سیستم در درواقعنخواهد آمد.  بر کاری رزمیخدمات 

با عملیات مزبور،  زمان همباشد. بنابراین او باید  عملیات، نمودار کارآیی پشتیبانی خدمات رزمی می

های زیرین متمرکز سازد:  بخشیدن به هد  تحقق درراهمنابع پشتیبانی خدمات رزمی خود را 

 (22: 1095: 30 -959نامه  نگهداری تجهیزات )آیین و تعمیرانجام  رساندن سوخت به ادوات
 :ارتباط (9

الزامات است. برای این ارتبالاط  توانایی ایجاد ارتباط مناسآ و منظم در سیستم فرماندهی سوانح از 

 ریال غرعایت مواردی همچون داشتن واژگان مشتر  و اسالتاندارد، عالدم کالاربرد لغالات تخصصالی      

اسم شخصی و تنظیم برناماله   یجا بهها و تسهیالت استاندارد سیستم  ، کاربرد عناوین سمتمصطلح

رونالد دقیالق اسالتفاده    های خاص آن ضروری است. برای نظم در ارتباطات باید  ارتباطی و پروتكل

یالا   یمیسال  یبال  یوگوهالا  گفتسیم و تلفن را رعایت کنند و از زبان ساده گفتاری استفاده نمایند.  بی

)ابراهیمالی و   تلفنی را به اطالعات ضروری محدود نمایند و از روند امنیت مخابراتی پیروی کننالد. 

 (32: 1300همكاران، 

 :اطالعات (5

خدادهایی هستند کاله بالا آن مواجاله هسالتیم. ایالن منالابع و       اخبار(، توصیف منابع و ر) ها« داده»

 عنالوان  باله هالا،  داده درواقالع گیالری نیسالتند.   برای تصمیم استفاده قابلخام بوده و  صورت بهرخدادها 

شالوند یالا   تبالدیل باله اطالعالات جدیالد مالی      هالا  آن یدهال  سازمانورودی اطالعات هستند که پس از 

شالده   یدهال  سازمانو  شده یبند طبقههای ، داده«اطالعات»کنند. می یروزرسان بهاطالعات موجود را 

 (11: 1303گیری مدیران کاربرد دارد. )زارعیان، است که برای تصمیم

های  های امدادرسانی هوانيروز در بحران نظران در خصوص فعاليت با صاحب شده انجامهای  بندی مصاحبه جمع

 طبيعی

 :اند از عوامل مهم در ارتباط هوانيروز عبارت

                                                           
1- Military Transport Aviation 
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 0(1305مناسآ )مهتدی:  ارتباطی های سیستم از برخورداری (1

 2(1306امیری: ) درگیر های سازمان ارتباطی های سیستم با ارتباط برقراری توانایی (2

و توانایی برقراری ارتباط هوایی واحدهای پشتیبانی زمینی  ارتباطی های فنّاوری بودن سطح هم (3

 (1305)مهتدی:  درگیر های سازمان

 3(1306( )گودرزی: IVCS) هوایی مناسآ برقراری ارتباط خودروهایاز  برخورداری (4
مشتر  و اختصاص پهنای باند مختص شرایط  ارتباطی های دستورالعمل یا نامه تهیه توافق (5

 4(1306امیری: ) بحرانی
باالخص  های امدادی مابین هوانیروز و سازمان وجود تعامالت و تبادالت سازمانی دائمی فی (6

 (1306امیری: ) هوایی های سازمان
 اند از: عوامل مهم در پشتيبانی هوانيروز عبارت

 (1306نارویی: ) موردنیازوسایل پرنده به تعداد  اعزام توانایی (1
 آمبوالنس، سوخت، حمل ،نشان آتش) خودرو قبیل از زمینی پشتیبانی تجهیزات اعزام توانایی (2

 5(1306پور:  اهلل ترابری()فیض و ارتباطی
 حادثهپرنده به محل  وسایل مصرفی مواد سایر و روغن و ارسال سوخت، مینتث توانایی (3

 6(1306خدادادی: )
 (1306رحمانی: ) ها بالگرد نت های سرویس برقراری توانایی (4
 خدماتی و فنی های تیم اعزام توانایی (5

                                                           
( کاپیتان ابراهیم مهتدی، BK117 ،MI-17   ،412،214بالگردهای)  استادخلبانمصاحبه حضوری محقق با  - 1

در حوادث   فعالیت باسابقه 19/2/06ت وابسته به اورژانس کشور در مورخه مدیر عملیات پروازی شرکت آوا سالم

 های استان خوزستان و مازندران. ای، زلزله رودبار و منجیل و سیال  جاده

جنا  آقای رضا امیری مدیر امداد هوایی سازمان امداد و  214بالگرد  استادخلبانحضوری محقق با  مصاحبه -2

های  سوزی حضور در حوادث آتش باسابقه)15/2/06جمهوری اسالمی ایران  حمرا هاللنجات هوایی جمعیت 

 ای( استان گلستان، سیل اهواز و بر  گرفتگی و مدیریت حوادث جاده

 سرهنگ مراقبت پرواز  محمد گودرزی مدیر مراقبت پرواز هوانیروز. -3

 داشته است.عوامل ارتباطی اشاره  6و  5سرهنگ خلبان منوچهر رسولی هم به بند   -4

، رئیس ستاد سابق 412و بالگرد   MI-17 و خلبان بالگرد پور اهلل ضیفسر استادخلبان بالگرد کبری شعبان   -5

اصفهان، جانشین اسبق معاونت عملیات هوانیروز و فرمانده سابق پایگاه هوانیروز آبیک یا  پور وطنمرکز آموزش 

   1306/ 29/91ای( تاریخ مصاحبه  انی در حوادث جادهرس سال امداد 4بیش از  باسابقهقلعه مرغی سابق)

 اند. پشتیبانی اشاره نموده 3سرهنگ خلبان علی کیخایی، میرحمید موسوی و منوچهر رسولی نیز به بند   -6
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 1(1306: ماهانی صابر) تعمیراتی و فنی افزارهای دست اعزام و تثمین توانایی (6
 اند از: آموزش هوانيروز عبارتعوامل مهم در 

های آموزشی عملیات امدادرسانی تربیت اساتید متناسآ با نیاز  تهیه نشریات و نیازمندی (1
 2(1306پور:  اهلل )فیض

 3(1306یار:  حسین) فراگیرانهای عملیات امدادرسانی به  آموزش تكنیک و تاکتیک (2
 (1306ضات: ق) بحرانسازی فضای آموزشی مقابله با  تهیه مكان و شبیه (3
 4(1305کالنتری: ) امدادرسانیبرگزاری تمرینات مجازی و صحرایی عملیات  (4

 اند از: عوامل مهم در عمليات هوانيروز عبارت

 5(1306رسولی: ) مشخص اهدا  و روشن و شفا  مثموریت وجود (1
 (1305کالنتری: ) معین های مسئولیت و ورایف و فرماندهی حادثه مشخص بودن اختیارات (2
 6(1306خدادادی:) هوانیروز عملیاتی های نیازمندی از صحیح رآوردتهیه ب (3
 (1306امیری:) کننده شرکت های یگان مابین فی مشتر  عملیاتی جامع طرح تهیه (4
 9(1305سبحانیان: ) هوانیروز کاربردهای به آگاه و حادثه منطقه در فرماندهی سیستم برقراری (5
 0(1306پورشاسآ: ) حادثه منطقه در یروزهوان کارگیری به موردنیاز های زیرساخت وجود (6

 از: اند عبارتعوامل مهم در اطالعات هوانيروز 

 0(1305باباجانی: ) ای لحظه صورت بهدر دسترس بودن اطالعات جوی  (1
 (1306قضات: ) حادثهوجود اطالعات مكانی دقیق قبل و حین  (2
 (1306موسوی: ) مرتبطهای درگیر  وجود اطالعات دقیق از سازمان (3
 19(1305زاده:  فرتو ) ها آنهای  اطالعات دقیق از حوادث و نیازمند تهیه (4

                                                           
سرهنگ فنی هوایی علی صابر ماهانی معاون آماد و پش سابق هوانیروز و رئیس رکن چهارم سابق پایگاه   -1

 10/1/1306ر زمان زلزله بم، تاریخ مصاحبه هوانیروز کرمان د

 اند. جنا  سرهنگ حسین یار و جنا  سرهنگ کالنتری نیز به بند یک مؤلفه آموزش اشاره داشته  -2

 اند.  پور  و جنا  سرهنگ کالنتری نیز به بند یک مؤلفه آموزش اشاره داشته اهلل ضیفجنا  سرهنگ   -3

 اند.  یار نیز به بند سه و چهار مؤلفه آموزش اشاره داشته   سرهنگ حسینپور  و جنا اهلل ضیفجنا  سرهنگ   -4

 .داشته استجنا  سرهنگ خلبان رضا علی کالنتری نیز به بند یک مؤلفه عملیات اشاره   -5

 داشته است. اشارهعملیات  3سرهنگ خلبان علی کیخایی نیز به بند   -6

ماندهی و کنترل ستاد آجا و  رئیس ستاد بحران ارتش جمهوری امیر سرتیپ دوم ستاد علی سبحانیان رئیس فر -9

 حضور در بحران ناشی از سیل در استان سیستان و بلوچستان باسابقه(  29/0/1305مصاحبه) خیتاراسالمی ایران 

 .داشته استعملیات اشاره  6جنا  سرهنگ خلبان میرحمید موسوی نیز به بند   -0

 درزی نیز به بند یک اطالعات اشاره داشته است.سرهنگ مراقبت پرواز محمد گو - 0

 سرهنگ خلبان میر حمید موسوی نیز به بند چهار اطالعات اشاره داشته است. - 19
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 (1306مرادیان: ) اطالعاتیهوانیروز بر پایه مدار  موردنیازپردازش اطالعات  (5
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 عمليات

 ارتباط

 آموزش

 اطالعات

 پشتيبانی

 هوانیروز.  عملیاتی هاینیازمندی برآورد
 هوانیروز.  کارگیری به عملیاتی طرح تهیه
 هوانیروز.  فرماندهی دستور اجرای حسن بر نظارت و مثموریت ابالغ
 بحران. مدیریت هوانیروز تیم هاینیازمندی و فرماندهی تعیین
 کار بین عناصر ستاد و مجریان. تقسیم

 هایقسمت و کنندهشرکت هاییگان هایمسؤلیت و ورایف تعیین 

 .(تخصصی هایمثموریت انجام برای مدیران آموزش) سوانح یریتمد آموزش 

 .(ورایف انجام برای آموزش) هامهارت آموزش

 تخصصی(. فنون و مباحث انتقال برای آموزش)تخصصی امدادرسانی آموزش

 متولی هایسازمان و افراد بین هماهنگی ایجاد برای آموزش)هماهنگی آموزش
 .(بحران کنترل

 ....( و رزمایش مانور،)یبازآموز و تمرین

  جوی. اطالعات به دسترسی
   دقیق. مكانی اطالعات به دسترسی
   درگیر. امدادی هایسازمان از دقیق اطالعات به دسترسی
   حوادث. به مربوط اطالعات به دسترسی

 نیاز. مورد تعداد به پرنده وسایل اعزام توانایی

 سوخت، حمل آتشنشان، دروهایخو)زمینی پشتیبانی تجهیزات اعزام توانایی
  .(ترابری و ارتباطی آمبوالنس،

    حادثه. محل به( مواد سایر و روغن سوخت،)مصرفی اقالم و مواد تثمین توانایی

  ها.بالگرد نت هایسرویس برقراری توانایی

 خدماتی. و فنی هایتیم اعزام توانایی

 تعمیراتی. و فنی افزارهای دست تثمین توانایی

مناسآ.  ارتباطی هایسیستم از داریبرخور  
حادثه. در درگیر هایسازمان ارتباطی هایسیستم با ارتباط برقراری توانایی  
حادثه. در درگیر هایسازمان با ارتباطی هایتكنولوژی بودن سطح هم  
مابین هوانیروز و سازمان مشتر  فی ارتباطی هایدستورالعمل یا نامهتوافق تهیه

  مدیریت بحران.
زمینی.  پشتیبانی واحدهای با هوایی ارتباط برقراری توانایی  
سیار.  هوایی ارتباط سیستم برقراری توانایی  
پشتیبان. و الیه چند ارتباطی سیستم بینیپیش  
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 یشناس روش

صمیمات مدیریتی به چون نتایج تحقیق در اخذ ت ؛است« کاربردی»،  نو  تحقیق در این پژوهش

ای است چون مقوم ادبیات فرماندهان هوانیروز و مدیران بحران کشور کمک خواهد نمود و توسعه

 دستموجود مدیریت بحران خواهد بود. لذا نتایج آن در سطح نیروهای مسلح کاربرد داشته و از 

ان کشور در سایر توان بر انتخا  یا تدوین الگوی راهبردی مدیریت بحر علمی آن می یا آورده

روش  های مربوط نیز استفاده نمود. سرفصل دروس دانشگاه در گرایش عنوان بهها و حتی  حوزه

به دلیل اینكه در این رساله  است یختهآمبا رویكرد  و همبستگی ای ینهزم -یپژوهش روش مورد

محیط با استفاده بلكه پس از توصیف واقعی و عینی ، پردازیم یا نمه یدهپدمحیط و ف تنها به توصی

های  فعالیتراهبردی  الگویارائه ی خاص ) از ابزارهای الزم ضمن تحلیل محیط در مورد زمینه

بر  مؤثرزیرا در  جامعی از عوامل پژوهش شده ( های طبیعی سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران

ل یافتن رابطه بین است و چون به دنبابوده  موردنظرشهری هوانیروز  یامدادرسانهای  فعالیت

آن از  حرکت در این طرح، برابر نمودار زیر، مورداستفادههای  داده .استمتغیرهای درون الگو 

در این  مورداستفادههای باشد. منظور این است که پایه و اساس داده سمت کیفی به سمت کمی می

 کیفی است نه کمیپژوهش 

 

 

 

 (69: 1301طرح روش آمیخته )خلیلی شورینی،               حرکت از سمت کیفی به کمی      

 /فرماندهانو هوانیروز از بین  یخبرگان نظامهای کیفی از  برای داده یق،تحق یجامعه آمار

  عملیات امدادرسانی فعالیت درزمینهکه  خلبانانیو  ینظام علمی هیئت یاعضا ی،راهبرد یرانمد

 و نظران نظامی و غیرنظامی در ن.م می نیز از صاحآهای ک شده است و برای داده اند استفاده داشته

اطالعات با استفاده  یآور گرد برای یقتحق ین. در اشده است های مرتبط خارج ن.م استفاده سازمان

 یها کتا  یو با ابزارها یو تخصص یعلم ی و روش کتابخانه مهو ابزار پرسشنا یدانیاز روش م

معتبر  یها گاه و ) آکادمیکو  ینترنتیا های یتسا ی،شو پژوه یعلم یها و مقاله یو تخصص یعلم

QUAL 
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هاداده  
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ا بشدند.  یآور الزم جمع یها داده ی،دفا  مل ی(، کتابخانه و بانک اطالعات دانشگاه عالیعلم

های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در  فعالیت نظر جامعه آماری را در خصوص ،طراحی پرسشنامه

 .آورد یست مد به روش پیمایشی به های طبیعی بحران

شناسی و از طریق مصاحبه  ها پس از محیط ها این تحقیق از مبانی نظری استخراج و شاخص مؤلفه

اند که با استفاده از روش گلوله برفی و پس از مصاحبه  عمیق و نیمه عمیق با خبرگان احصاء شده

آماری تحقیق نیز شامل نفر خلبانان یا مدیران/فرماندهان خبره به اشبا  رسید و جامعه  23با تعداد 

نظرانی است که دارای مشاغل راهبردی و مدار  کارشناسی ارشد به باال  نفر صاحآ 05تعداد 

اند صورت  بوده موردمطالعهاند و دارای آثار علمی، پژوهشی و آشنا به موضو  تحقیق و محیط  بوده

. امه صحیح دریافت شدپاسخن 99 تعدادپرسشنامه بین جامعه آماری  عیتوزپس از که گرفته است 

 نفر و تمام شمار است. 05همچنین حجم جامعه آماری همان 
 جمعيت شناختی(:ها ) توصيفی داده ليوتحل هيتجز

فرماندهی  مربوط دهندگان پاسخ یدرصد فراوان آمده دست به جیر اساس نتا، بتینو  مسئولرحسآ ب

 4( به تعداد 16ی )خدمت گاهیجا هستند. تعداد پاسخگویان در سایر% هم 4% و 69%، مدیریت 36

به ( 10) یخدمت گاهیدر جا%، 19معادل  نفر 0( به تعداد 19ی )خدمت گاهیجا%، در 5معادل  نفر

 گاهیدر جا% و 29معادل  نفر 21به تعداد ( 10) یخدمت گاهیدر جا%، 55نفر معادل  42تعداد 

 بر اساس سابقه خدمتی، .از کل پاسخگویان است درصد 3نفر معادل  2( به تعداد 29) یخدمت

 39 یباال انیپاسخگو یو فراوان %44نفر معادل  34سال به تعداد  39 تا 29 از  انیپاسخگو یفراوان

 جیبر اساس نتا التیسطح تحص است. انیاز کل پاسخگو %56نفر معادل  43سال به تعداد 

مربوط به  انیپاسخگو یمابق و دکترا یدانشجو دکترا و %44معادل  نفر 34، یفراوان آمده دست به

، از مجمو  خدمت محل ای سازمانبر اساس  هستند. %56معادل  نفر 43کارشناس ارشد به تعداد 

جمهوری اسالمی ارتش ، از ستاد %14نفر معادل  11 مسلح یروهایاز ستاد کل ندهنده،  پاسخ 99

معادل  نفر 19هوانیروز  ، از%25فر معادل ن 10تعداد  نزاجا، از %22نفر معادل  19به تعداد  ایران

 پاسخ دادند. قیتحق نیبه پرسشنامه ا %19نفر معادل  13 ها تعداد سایر سازمانو از % 22
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 : جمعیت شناختی1 نمودار

 ها مؤلفه تيمطلوب زانيمها و تعيين  تحليل توصيفی داده
، کم و خیلی خیلی زیاد، زیاد، متوسط»های  ای طیف لیكرت با رتبه درجه 5پرسشنامه با مقیاس 

  مؤلفه 20از  و ؛پرسشنامه محاسبه گردید ابعادطراحی و بر اساس آن میزان مطلوبیت « کم
 در محدوده مطلو  قرار گرفت. یموردبررس

 ها : تحلیل توصیفی داده1 جدول

 ها مؤلفه

ص ها فراواني گزینه
ي شاخ

وزن كل
 

ي
ن وزن

میانگی
 كیفیت شاخص 

خ.زیاد
 

زیاد
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كم
خ.كم 
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ب
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ب
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   * 4061 .31   1 13 23 مناسب ارتباطي هاي سیستم از ي( برخوردار1
 هاي سازمان ارتباطي هاي سیستم با ارتباط برقراري یي( توانا2

   * 4014 325   2 12 57 درگیر در حادثه

در  درگیر هاي با سازمان ارتباطي يها يفنّاور بودن سطح ( هم3
   * 4043 341  2 2 22 43 حادثه

   * 4051 341  1 1 21 46 مشترك ارتباطي هاي دستورالعمل یا نامه توافق هی( ته4
   * 4056 353   1 .3 42 برقراري ارتباط هوایي با واحدهاي پشتیباني زمیني یي( توانا5
   * .404 337  1 .1 23 43 سیار هوایي برقراري سیستم ارتباط یي( توانا2
   * 4043 341  1 2 27 41 و پشتیبان هیچندالسیستم ارتباطي  ينیب شی( پ1
   * 4025 356   3 21 53 ازیموردنوسایل پرنده به تعداد  اعزام یي( توانا6
   * 4045 343  2 1 22 42 زمیني پشتیباني تجهیزات اعزام یي( توانا7

   * 4035 335   3 21 53 مواد و اقالم مصرفي تأمین یي( توانا.1
   * 4056 353  2 1 22 42 ها بالگرد نت هاي سرویس برقراري یي( توانا11
.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   * 4062 311   1 12 24 به اطالعات جوي ( دسترس25
   * 4017 327   1 14 22 به اطالعات مکاني دقیق ( دسترس22
   * 4025 356   4 17 54 ي امدادي درگیرها به اطالعات دقیق از سازمان ( دسترس21
   * .402 354  1 2 12 54 به اطالعات مربوط به حوادث ( دسترس26
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میانگین  که نیاو با توجه به  شده محاسبهو میانگین وزنی   مؤلفهچنین با توجه به وزن کلی هر  هم

کرده باشند، باید حذ   که میانگین وزنی کمتر از این مقدار کسآ ییها مؤلفهاست،  3اوزان عدد 

 پذیرفته شدند.ها  مؤلفهشوند، ولی چنین موردی مشاهده نگردید و لذا کلیه 

 :ها استنباطی داده ليوتحل هيتجز

کند. برای  های پارامتری صدق می مفهوم توزیع نرمال در مورد دادهها:  بررسي نرمال بودن داده

بر  .شود اسمیرئو  استفاده می-کلموگورو  آزمون( 59هایی با حجم نمونه زیاد )بیشتر از  داده

 9.95که از  9.999ها برابر با  دادهاز  کیمتنارر با هر  sig زانیمها،  اساس بررسی نرمال بودن داده

 کیو از آمار ناپارامتر ستینرمال برخوردار ن عینامه از توز پرسش یها داده جهیدرنتکمتر است. 

 .میکن یاستفاده م یاستنباط لیتحل یبرا
 مدل ابعادها و  مؤلفه: ضریآ همبستگی بین 2 جدول

 ابعاد
 
 ها مؤلفه

ط
ارتبا

پشتیبانی 
ش 

آموز
ت 
عملیا

ت 
اطالعا

 

 بندی طبقه

آ تعیین
ضری

 

 9.34 کم     9.50 مناسآ ارتباطی های سیستم از برخورداری (1

 ارتباطی های سیستم با ارتباط برقراری توانایی (2
 درگیر در حادثه های سازمان

 9.23 کم     9.40

با  ارتباطی یها یفنّاور بودن سطح هم (3
 در حادثه درگیر های سازمان

 9.66 خو      9.01

 ارتباطی های دستورالعمل یا نامه تهیه توافق (4
 مشتر 

 9.54 قبول قابل     9.93

توانایی برقراری ارتباط هوایی با واحدهای  (5
 پشتیبانی زمینی

 9.51 قبول قابل     9.91

 9.69 خو      9.02 سیار هوایی ری سیستم ارتباطبرقرا توانایی (6

 9.56 قبول قابل     9.95 و پشتیبان هیچندالسیستم ارتباطی  ینیب شیپ (9

 9.10 ناچیز    9.43  ازیموردنوسایل پرنده به تعداد  اعزام توانایی (0

 9.56 قبول قابل    9.95  زمینی پشتیبانی تجهیزات اعزام توانایی (0

 9.56 قبول قابل    9.95  د و اقالم مصرفیموا تثمین توانایی (19

 9.39 کم    9.61  ها بالگرد نت های سرویس برقراری توانایی (11

 9.50 قبول قابل    9.99  خدماتی و فنی های تیم اعزام توانایی (12

 9.53 قبول قابل    9.93  تعمیراتی و فنی یافزارها دستتثمین  توانایی (13

 9.45 قبول لقاب   9.69   آموزش مدیریت سوانح (14

ها )آموزش برای انجام  آموزش مهارت (15
 ورایف(

 9.40 قبول قابل   9.60  



 

 

 های طبیعی های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران ارائه الگوی راهبردی فعالیت  105

 ابعاد
 
 ها مؤلفه

ط
ارتبا

پشتیبانی 
ش 

آموز
ت 
عملیا

ت 
اطالعا

 

 بندی طبقه

آ تعیین
ضری

 

 9.51 قبول قابل   9.91   آموزش تخصصی (16

 9.52 قبول قابل   9.92   آموزش هماهنگی (19

 9.24 کم   9.40   مانور، رزمایش و ...() یبازآموزتمرین و  (10

 9.20 کم  9.54    هوانیروز عملیاتی های نیازمندی برآورد (10

 9.43 قبول قابل  9.65    هوانیروز یریکارگ بهتهیه طرح عملیاتی  (29

ابالغ مثموریت و نظارت بر حسن اجرای  (21
 دستور فرماندهی هوانیروز

 9.62 خو   9.90   

های تیم هوانیروز  فرماندهی و نیازمندیتعیین  (22
 مدیریت بحران

 9.40 قبول قابل  9.99   

 9.55 بولق قابل  9.94    کار میتقس (23

های  یگان یها تیمسئولتعیین ورایف و  (24
 های مختلف ستادی کننده و قسمت شرکت

 9.40 قبول قابل  9.99   

 9.34 کم 9.50     دسترس به اطالعات جوی (25

 9.29 کم 9.52     دسترس به اطالعات مكانی دقیق (26

های  دسترس به اطالعات دقیق از سازمان (29
 امدادی درگیر

 9.53 قبول قابل 9.93    

 9.52 قبول قابل 9.92     دسترس به اطالعات مربوط به حوادث (20

 
 ابعادها با  ی اکرریت مؤلفههمبستگ یآضربرخوردار هستند.  ابعادها از رابطه قابل قبولی با  مؤلفه

 .بندی قرار گرفتند طبقه قبول قابلمتنارر خود در سطح 
 ها مؤلفهابعاد و  یبند رتبه

 استفاده کردیم. 10افزار اس.پی.اس.اس. ون فریدمن نرمبندی از آزم برای رتبه
 ها بندی مؤلفه : اولویت3 جدول

 رتبه نیانگیم ابعاد رتبه نیانگیم ابعاد
 30.3 عملیات 2066 ارتباط
 3057 اطالعات 2042 پشتیبانی
   30.6 آموزش

در بین عوامل « عاتاطال»بعد  دهندگان پاسخ ازنظر نمایید طور که در جدول باال مشاهده می همان
از دومین « آموزش»های امدادرسانی هوانیروز دارای رتبه اول است و بعد از بعد  سازمانی فعالیت

 رتبه سوم هستند.« عملیات»بعد  و ؛رتبه برخوردار شدند
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 ها بندي شاخص اولويت :. جدول

 

 ها شاخص

ن رتبه زیاد خ.زیاد
ميانگي

 

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

ی
فراوان

ی 
صد فراوان

در
 

 99191 9317 99 2912 39 مناسب ارتباطی هاي مسيست از برخورداري  (9

 93110 2012 93 9313 27 درگير در حادثه هاي سازمان ارتباطی هاي مسيست با ارتباط برقراري توانایی  (2

 92172 9912 23 2212 19 هدر حادث درگير هاي با سازمان ارتباطی يها يفنّاور بودن سطح هم (9

 99177 2919 29 3219 12 مشترک رتباطیا هاي دستورالعمل یا نامه تهيه توافق (1

 91112 9710 90 2719 13 توانایی برقراري ارتباط هوایی با واحدهاي پشتيبانی زمينی (2

 92123 2717 29 2212 19 سيار هوایی برقراري سيستم ارتباط توانایی (3

 92122 9919 27 2912 19 و پشتيبان هیچندالسيستم ارتباطی  ینيب شيپ (9

 92192 2919 29 3212 29 ازيموردنسایل پرنده به تعداد و اعزام توانایی (2

 99192 2213 22 2719 13 زمينی پشتيبانی تجهيزات اعزام توانایی (7

 92129 9212 22 2917 10 مواد و اقالم مصرفی تأمين توانایی (90

 91192 2911 92 3912 22 ها بالگرد نت هاي سرویس برقراري توانایی (99

 92199 2717 29 2112 12 خدماتی و فنی هاي تيم اعزام توانایی (92

 99199 9311 22 1219 99 تعميراتی و فنی يافزارها دستتأمين  توانایی (99

 92129 2717 29 3912 22 آموزش مدیریت سوانح (91

 92199 9912 23 3117 20 ها )آموزش براي انجام وظایف( آموزش مهارت (92

 99192 9212 22 2919 11 آموزش تخصصی (93

 99119 9912 23 2919 11 آموزش هماهنگی (99

 92192 2213 22 3212 29 مانور، رزمایش و ...() يبازآموزتمرین و  (92

 93199 9212 91 9712 39 هوانيروز عملياتی هاي نيازمندي برآورد (97

 92110 2213 22 3212 29 هوانيروز يريكارگ بهتهيه طرح عملياتی  (20

 92127 9311 22 2112 12 وزابالغ مأموریت و نظارت بر حسن اجراي دستور فرماندهی هوانير (29

 91132 9912 21 3117 20 هاي تيم هوانيروز مدیریت بحران تعيين فرماندهی و نيازمندي (22

 99120 9212 22 2719 13 كار ميتقس (29

 91193 9212 22 3910 19 هاي مختلف ستادي كننده و قسمت هاي شركت ي یگانها تيمسئولتعيين وظایف و  (21

 99191 9213 92 2919 31 دسترس به اطالعات جوي (22

 93122 9212 91 2012 32 دسترس به اطالعات مکانی دقيق (23

 92193 2119 97 9019 21 هاي امدادي درگير دسترس به اطالعات دقيق از سازمان (29

 92101 2012 93 9019 21 دسترس به اطالعات مربوط به حوادث (22
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 الگوتبيين 
اند از:  های طبیعی عبارت های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران فعالیتابعاد الگوی راهبردی 

 اطالعات، آموزش، عملیات، ارتباط و پشتیبانی.

 
 نهایی تحقیق الگوی: 3 شكل

 و پيشنهاد: گيری نتيجه
 گيری نتيجه -الف 

، ایرانجمهوری اسالمی بر اساس قانون اساسی و اصول ارزشی اسالمی حاکم بر نیروهای مسلح 
های دولت  های طبیعی با حفن توان رزمی به درخواست ارتش مورف است در هنگام وقو  بحران

برداری  پاسخ مربت داده و از امكانات خود در جهت کمک به مردم گرفتار در حوادث از بهره
 نماید.
مواره های نظامی است که ه یكی از سازمان ارتش جمهوری اسالمی ایران هوانیروزاین راستا در 

 منظور بههای طبیعی حاضر و نقش مؤثری در پشتیبانی از دولت ایفاء نموده است و  در اکرر بحران
و کاوش علمی قرار  موردمطالعهحوادث آتی در این پژوهش  استفاده از حداکرر کارآیی آن در

بعد  5ا ب های طبیعی های سازمانی امدادرسانی هوانیروز در بحران الگوی راهبردی فعالیتگرفت و 
مؤلفه شناسایی و تثیید گردیدند و  20و « آموزش، ارتباط، اطالعات، عملیات و پشتیبانی»

خبرگان استخراج از طریق مطالعات اکتشافی و توزیع  های آن نیز پس از مصاحبه با مؤلفه
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را با استفاده از طیف لیكرت به نمادهای کمی  نظران صاحآپرسشنامه بین جامعه آماری، نظرات 
 دیل شدند.تب

 ارتبالاطی  هالای  سیستم با ارتباط برقراری مناسآ، توانایی ارتباطی های سیستم از ارتباط: برخورداری
در حادثاله،   درگیالر  هالای  با سازمان ارتباطی یها یفنّاور بودن سطح همدرگیر در حادثه،  های سازمان

تبالاط هالوایی بالا واحالدهای     مشتر ، توانایی برقراری ار ارتباطی های دستورالعمل یا نامه تهیه توافق
و  هیال چندالبینی سیستم ارتبالاطی   سیار، پیش هوایی برقراری سیستم ارتباط پشتیبانی زمینی، توانایی

 پشتیبان.
 زمینالی  پشالتیبانی  تجهیالزات  اعالزام  ، توانالایی ازیموردنوسایل پرنده به تعداد  اعزام توانایی پشتیبانی:

مالواد و اقالالم    تثمین ترابری(، توانایی و باطیارت آمبوالنس، سوخت، حمل ،نشان آتشخودروهای )
هالا،   بالگرد نت های سرویس برقراری مواد( به محل حادثه، توانایی سایر و روغن سوخت،) یمصرف
 تعمیراتی. و فنی یافزارها دستتثمین  خدماتی، توانایی و فنی های تیم اعزام توانایی

هالای تخصصالی(، آمالوزش     م مثموریتآموزش مدیران برای انجا) سوانحآموزش: آموزش مدیریت 
آموزش بالرای انتقالال مباحالث و فنالون     ) یتخصصآموزش برای انجام ورایف(، آموزش ) ها مهارت

 یهمالاهنگ های ویژه مانورهای ساالنه آمادگی(، آمالوزش   تخصصی از قبیل اقدامات کاهش، گزارش
 یبالازآموز ، تمالرین و  های متولی کنترل بحالران(  آموزش برای ایجاد هماهنگی بین افراد و سازمان)
 مانور، رزمایش و ...(.)

ی هالوانیروز، ابالالغ   ریکالارگ  باله هوانیروز، تهیه طرح عملیاتی  عملیاتی های نیازمندی عملیات: برآورد
هالای   مثموریت و نظارت بر حسن اجرای دستور فرماندهی هوانیروز، تعیین فرمانالدهی و نیازمنالدی  

کننالده   های شالرکت  ی یگانها تیمسئولتعیین ورایف و  ،کار میتقستیم هوانیروز در مدیریت بحران، 
 های مختلف ستادی. و قسمت

اطالعات: دسترسی به اطالعات جوی، دسترسی به اطالعات مكانی دقیق، دسترسالی باله اطالعالات    
 های امدادی درگیر، دسترسی به اطالعات مربوط به حوادث. دقیق از سازمان

 پيشنهادها -ب

هالا و   مؤلفاله  نمالودن  عملیالاتی  نسالبت باله   تخصصالی  گروهالی  کالار  تشالكیل  با هواپیمایی نزاجا  (1
تالا در حالوادث آتالی بالا آمالادگی بیشالتری        اقدام در الگوی تحقیق حاضر شده ارائههای  شاخص
 .نماید اجراهای امدادرسانی شهری  فعالیت

هالای امدادرسالانی شالهری هالوانیروز،      ثر بر فعالیتی مؤرسازمانیغای عوامل  در تحقیق جداگانه  (2
 شناسایی و تعیین شود.

نیروهالای مساللح،   »های بالگردی  با توجه به سنخیت و ارتباط نتایج این تحقیق با سایر سازمان  (3
یالک  « جمهوری اسالالمی ایالران   احمر هاللسازمان مدیریت بحران، اورژانس کشور و جمعیت 

 ، در اختیار آنان قرار داده شود.یبردار نسخه از نتایج آن جهت بهره
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 فهرست منابع:

 مكارم شیرازی( اهلل تیآ)ترجمه  ،32مائده/، "قرآن مجید" -

سهاختمان   يمهندس سازمان نظام ياعضا جمعدر  مجموعه بیانات"، سید علی. ی(العال مدرله)ای خامنهامام  -

 .www.khamenei.irی در: دسترس قابل "9929/ 5/98در مورخه 

 منابع فارسی -الف

 معاونت آموزش هوانیروز، تهران. ،"نگهداري و تعمیر وسايل پرنده"(، 1095) 30 -959نامه  آیین -

 یكالم،  چالا.  ،"سهتاد  افسهران  يبهرا  ستاد روش و رزمي سازمان دستور" ،(1354) 191-5نامه  آیین -

 نزاجالا،  آمالوزش  معاونت انتشارات هاتفی، حسن کلک، نزری نیالد شمس عبادی، محمد علی: مترجمان

 .تهران

 -مؤسساله آمالوزش عالالی علمالی     ،"هاي فهوريتي  مركز عملیات EOC "(،1300) همكارانابراهیمی و  -

 ، تهران.احمر هاللکاربردی 

 :انتشالار  و ترجماله  ،"المللهي  بهین  دفهاعي  و نظامي لجستیک المعارف رهيدا" ،(1309) روزیال پ ایزدی، -

 .تهران اسالمی، انقال  پاسداران سراه دافوس پژوهش و یقتحق معاونت

تدوين سناريو صحنه عملیات نیروهاي نظامي در حد يک تیپ رزمي  "(،1303اروجلو، صحبت اهلل ) -

تحقیقات  یعال یشورادبیرخانه  ،"سوزي( زلزله، سیل و آتش) يعیطبهاي ناشي از حوادث  در بحران

 مجلس ستاد آجا.نظری معاونت برنامه بودجه و امور 

 انتشو رات  زارت  ا،"رويکرده و اصول طبیعي، حوادث در بازتواني "،(3131هم و راآ      علی اردالآ، -

 تهراآ. وهدا :، مع  ن: پز  ی، امدزش   درم آ   وهدا :

 ا رژانوس  طوب  گور ه  ،"اورژانس طب در ديزاستر يپزشک" ،(3131ایوراآ    ا رژانس طب علمی انجمن -

 .اصفه آ یپز   علدم دانشگ ه

 يهها  بحهران  در يزيه ر برنامهه  يهها  وهیش و الگوها مفاهیم،بحران ) تيريمد "،(1302) یعل ربیعی، -

 .تهران تیسا، انتشارات ،"(طبیعي

 توسعه در كاربرد درباره المللي بین نهادهاي هاي برنامه تطبیقي مطالعه مق ل " ،(3131  دا  د زارعی آ، -

 تهراآ ،75  م ره ارتب ط ت، مجل  ،"كشورها ملي

 تهراآ خرداد، مبم ی ن  ر ،"با زلزله همزيستي" ،(3133وهزاد   محمد، پدر -

 تهران سبز، ایران انتشارات ،"نظامي هاي واژه فرهنگ "،(1306) محمود رستمی، -

 ، تهران.انتشارات سمت ،"اصول مديريت "(،1304) یعلرضائیان،  -

http://www.khamenei.ir/
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 انتشارات معاونت تربیت و آموزش نزاجا، تهران.، "آينده نزاجا نظام ادهیپسرباز  "(،1301) نیحسشكوهی،  -

 تهران. ملی، دفا  عالی دانشگاه ،"(مدل طراحي) پیشرفته تحقیق روش" ،(1306) علی، دالور، -

معاونالت پالژوهش و تولیالد     ،"ايراني –الگوي راهبردي پیشرفت اسالمي  "،(1300) یگروهمطالعات  -

 .تهرانملی، دانشگاه عالی دفا   علم

 انتشالارات  ،"لجسهتیک  سیسهتم  استراتژيک كنترل الگوي تبیین و طراحي" ،(1306) نیسح عیسایی، -

 (السالم لیه)ع حسین امام دانشگاه

 .تهران شهر، نشر مؤسسه ،"بحران مديريت" ،(1309) همكاران و مازیار حسینی، -

 مهديريت  در دولهت  و مسهلح  نیروههاي  مشاركت عملیاتي طرح" ،(1300) رعاملیغ پدافند سازمان -

 .تهران مسلح، نیروهای کل ستاد انتشارات ،"رمترقبهیغ حوادث حرانب

و  3علوم اجتمالاعی، دوره اول، شالماره    نامه فصل ،"مديريت بحران"، (1391 زمستان) ژالهشادی طلآ  -

 ، تهران.، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی4

 .تهران اسالمی، انقال  مسكن بنیاد انتشارات ،"فاجعه شناسي جامعه" ،(1392) ژاله، ،طلآ یشاد -

 دفو    عو لی  دانشگ ه ،"بهینه الگوي ارائه و داخلي زمینه در بحران مديريت"، (3131  دیمجسید  جدی، -

 ملی.

 ارتو   مط لعو ت  مرکوز  ترجمو   ،"رمترقبهه یغ حهوادث  و سهوانح  مديريت" ،(3331  کین دولید ک رتر، -

 تهراآ ی،دنیلیم س:یو

 و مترقبهه  غیهر  حوادث از ناشي هاي بحران مديريت در مایصداوس نقش "،(3133  نیغالمحس نه زی، -

 ملی دف   ع لی دانشگ ه ،"مناسب راهبردهاي ارائه

 ،"سیسهتمي  تحلیهل  بحهران،  از ناشي خطرپذيري احتمال مديريت" ،(1002  هم  راآ   استف آ و س، -

 .تهراآ چ وه ر، یالملل نیو دانشگ ه هم  راآ،   ی  ر ویژآ مترجم

   امدزش نزاج ، :یمع  ن: ترو انتش رات ن  ر  ،"روزیكاربرد هوان نامه نيیآ "(،3131هد مگ   ،ی ری -
تهراآ


