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تاریخ دریافت49/11/13:
تاریخ پذیرش49/12/22:

چکیده
زمينه و هدف :این تحقیق با مددظرر قدرارداد اینکد مددیریت بحدرا در محورهدا شدناخت
بحددرا و پیشددریر آ  ،کنتددر پیامدددها ظاشددی از بحددرا  ،مقابل د بددا بحددرا و کدداه

سدد

آسیب پذیر است و با این دغدغ ک مشکل اساسی در حوزة مدیریت بحدرا  ،ظبدود همداهنری و
همکار کارآ بین سازماظها دخیل و استفادة بهین از امکاظات دردسترس اسدت ،بدا هدد اصدلی
«تبیین ظق

ساماظ ها تصمیمیار در مدیریت بحرا » تدوین شده است.

روش :این پژوه

با در ظرر گرفتن شاخصها مؤثر در حوزة مدیریت بحرا بدا بد کدارگیر

روش تحقیق توصیفی (مورد زمین ا ) و استفاده از آمارها استنباطی در یک جامع آمار صد
ظفر اظجام شده است.
نتايج و يافته ها :ظتایج تحقیق حداکی از آ اسدت کد مددیریت بحدرا مبتندی بدر سداماظ هدا
تصمیمیار در پیشریر  ،کنتر و اقدام در برابر بحراظها با ایجاد همافزایی م لوب با دیردر ظهادهدا و
سازماظها ،ترویج روشها مدیریت بحرا و ظحوة کنتر امور و کاه

تن

در زما بحدرا  ،تهید

باظکها اطالعاتی جامع ،استخراج ظقش ها توپوگرافی من ق و تحلیدل آظهدا ،راهنمدایی در حدوزة
تصمیمگیر و تصمیمساز  ،استفاده از شبک ها خبر و رساظ هدا در جهدت آگداهسداز  ،ارائد
گزارشها از وضعیت مناطق تحت پوش

و تلفیق اطالعات بدست آمده با تجربیات و ب کدارگیر

آ در صحنة عمل و همچنین استفاده از توا ظرمافزار و سختافزار میتواظد ظق

آفرین باشد.

کلید واژه ها
مدیریت بحرا  ،ساماظ ها تصمیمیار ،پیشریر .
 -1داظشیار امنیت داظشراه جامع امام حسین (ع).
 -2داظشجو دکترا امنیت ملی – داظشراه عالی دفاع ملی – ( shahid@khu.ac.irظویسنده مسئو )
 -3داظشجو دکترا امنیت ملی – داظشراه عالی دفاع ملی.
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مقدمه
توفیقات گسترده و رو ب رشد بشر در خلق فناوریها و سیر عمود این تواظمندیها ،زمین
ظیازها و م البات اظساظی را در شعاع ظور علم ب صورتی روا تر ،سریعتر ،پیچیدهتر و فشرده
تر متحو ساخت و زظدگی اظسا امروز در ابعاد اجتماعی ،سیاسدی ،اقتصداد و فرهنردی
تحو شررفی را ب خود دیده است ک این ابزارها ظدوین ،دامندة اظقدالب اقتصداد را بد
ابعاد فرهنری ،فنی ،اجتماعی و سیاسی کشاظده و بالتبع دامنة امنیت و س وح امنیت کشورها
در سایة جهاظی شد متفاوت شده است .از سو دیرر پرداختن ب مساظل فور و ضرور
در کشور ،زما اظدکی برا اتخاذ اقدام درست در برابر مسائل باقی میگذارد.
در چنین پیشامدهایی ،ایجاد یکپارچری در سداماظها اطالعداتی و تدامین تعامدلپدذیر و
اخذ تصمیمها صحی و بموقع در زما واقعدی چالشدی اساسدی در هدر سداماظ مددیریت
بحرا ب شمار می رود .مسائل روزمره و منحصر بفرد ،هر دو ،ممکن است توسط گروه ها
تصمیم گیرظدها حل شوظد ک قادر ب بررسی کامل تعریف و سداختار مسدئل  ،جمدعآور
داده ها مناسب برا تحلیل ،مد سداز و ارائد اقددامات جدایرزین ظیسدتند .ایدن ظداتواظی
می تواظد منجر ب تصمیم-گیر ها ضعیف و ظابهنرامی شود کد خدود بد وجدود آورظدده
مشکالتی در آینده هستند .با افزای

پیچیدگی داده ها(ک در واقع توصیف کننده وضدعیت

هستند) ،تواظایی مدلها (ک ظشا دهندة موقعیت هستند) ظیز باید ارتقاء یابد ،بد گوظد ا کد
قادر ب استخراج روابط شدیداً غیر خ ی بین متغیرها باشند.تکنیدک هدا هدوش محاسدباتی
بوسیل تحلیل روظد داده ها ،ارائ پی بینی ،حصو اطمینا از سازگار داده ها ،کمّی ساز
عدم ق عیت ،پی

بینی ظیازها کاربر ،تامین اطالعات برا کاربر ب مناسدب تدرین شدکل و

پیشددنهاد اقدددامات ،سدداماظ هددا تصددمیمیددار را بد خصددو

در وضددعیت وجددود ظددایقینی و

پیچیدگی ،تواظمند ساخت اظد(عبدا...زاده.)13 :1334 ،
ساماظ ها تصمیمیار اغلب ابدزار م مدئن بدرا قاعدده مندد سداختن تصدمیمات مدوثر و
کارآمد ،ب منرور هدایت سازما مربوط با امکا دسترسی و تنریم مدلها ظمدوداریکی و
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شبی ساز  ،اظجام سریع و بیدرظگ محاسبات و دسترسی ب باظکها اطالعاتی قو هسدتند
و با مد محور اطالعات ،دادهها و پارامترها محدود داده شده توسط تصمیمگیرظده را
برا کمک ب و در تحلیل موقعیت بحراظی (بحرا هایی ک اغلب ظقاط اشتراکی مشابهی
دارظد :تصمیمگیر ها فور با توج ب بحراظی بود شدرایط (حسداس بد زمدا هسدتند)؛
محدود بود راهکارها و امکاظات موجود؛ تصمیمگیر ها ظامناسب ک عواقب زیا بدار
دارظد(کنفراظس مدیریت جامع بحرا در حوادث غیرمترقب طبیعی ))1332 ،مدورد اسدتفاده
قرار میدهند.
بيان مسئله
ظرر بد اینکد اطالعدات مهدمتدرین ظقد

را در مددیریت بحدرا ایفدا مدیکندد و محددودة

گزین ها موجود را برا مسئوال ذ ربط مشخص میسازد و در زما بحرا ظیز شدناخت
تصمیمگیرظده را ظسبت ب محیط ،هد

و ارزشها آ تبیدین مدی کندد ،بندابراین اطالعدات

ظاکافی و تأمین ظکرد داده ها بهنرام و موثق در مورد شروع و گسترش بحدرا و ظاکدامی
مدیرا بحرا در استفاده از اطالعات موجود ،از مهمتدرین مشدکالت و مسدائلی اسدت کد
مدیریت بحرا را با شکست مواج می سازد؛ بندابراین دغدغد اصدلی ایدن مقالد  ،ظقد

بد

کارگیر ساماظ ها تصمیمیار در مدیریت بحرا و دست بند اطالعات ب دسدت آمدده و
تصمیمگیر و تصمیمساز در مواقع بحراظی و مددیریت ایدنگوظد اوضداع در سد بخد
پیشریر  ،کنتر و اقدام در برابر بحراظهاست.
اهميت و ضرورت
کلید تحرك و پویایی در هر بحراظی ،مربوط ب ساماظ جمع آور و چروظری مدیریت آ
است .از این رو سازماظها موفق و مقتدر تالش میکنند تا تمرکز اقددام خدود را در جمدع-
آور اطالعات ،دست بند بموقع و ظحوة ب کدارگیر آ قدرار دهندد .از ایدنرو موضدوع
مدددیریت جمددعآور اطالعددات بسددیار مهددم و حسدداس اسددت و ظقشددی اساسددی در افددزای
بهره ور سازماظی در زما بحرا دارد .ب عبارت بهتر مدیتدوا اهمیدت و ضدرورت ظقد
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ساماظ ها تصمیمیار در مدیریت بحرا را ب شرح زیر در دو حدوزة ایجدابی و سدلبی بیدا
کرد:
الف) اهمیت:
 -1بهره گیدر از امکاظدات پیشدرفت فنداور در جهدت ایجداد زمیند متناسدب بدرا اتخداذ
راهبردها تخصصی با توج ب تدابیر مرتبط.
 -2افدزای

سددرعت پدردازش ،دسددتهبند  ،ذخیدره و بازیددابی اطالعدات و ایجدداد پویددایی و

تحرك در تصمیمگیریها ب ویژه در زما بحرا .
ب) ضرورت:
 -1افزای

هزین ها و ظیرو اظساظی و تعدد فراوا سازماظها جمعآور و اقدامکننده.

 -2سنتی ماظد روشها جمعآور و پردازش اطالعات و افزای
همراه کاه

زما تصمیمگیر ب

قدرت تصمیمساز ب موقع ،خصوصا در زما بحرا .

 -3ظداشتن هد

و اظباشت شد اطالعات.

اهداف ،فرضيه ،سؤال و روششناسی تحقيق
در این تحقیق هد
افراز ب س هد
تبیین ظق

اصلی «تبیین ظق

ساماظ ها تصمیمیار در مدیریت بحرا » بوده ک با

فرعی -1:تبیین ظق

ساماظ ها تصمیمیار در پیشریر از بحدرا هدا؛ -2

ساماظ ها تصمیمیار در کنتر بحرا ها؛  -3تبیین ظق

ساماظ هدا تصدمیمیدار

در اقدام در برابر بحرا ها؛ ک از آ فرضی ها فرعی زیر ب دست آمد -1 :مدیریت بحرا
مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار در پیشریر در برابر بحراظها ظق

بسزایی دارد؛  -2مدیریت

بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیدار در کنتدر بحراظهدا ظقد

بسدزایی دارد؛  -3مددیریت

بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیدار در اقددام در برابدر بحراظهدا ظقد

بسدزایی دارد .بدا بد

کارگیر روش تحقیق توصیفی (مورد زمین ا ) و استفاده از آمارها استنباطی در یدک
جامعة آمار  111ظفر سعی شد ب سؤا اصلی تحقیق «ظقد

سداماظ هدا تصدمیمیدار در

مدیریت بحرا چیست و شاخصها مترتب آ در این حوزه کداماظد؟» ،پاسخ داده شود.
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مبانی نظری تحقيق
مديريت بحران :مدیریت بحرا ب عنوا فرایند ظرام یافت تعریف میشود ک طدی ایدن
فرایند سازما تالش میکند بحراظها بالقوه را شناسایی و پی بینی کندد ،سدپس در مقابدل
آظها اقدامات پیشریراظ اظجام دهد تا اثر آ را ب حداقل برساظد .محققا هر کددام بدر یدک
عنصر خدا

از اجدزا فرایندد مددیریت بحدرا تمرکدز کدردهاظدد ،میتدرا

و شریواسدتاوا

( )1431بر حسابرسی بحرا  ،ظلسو د هارچلر ( )1431بر گروه ها مدیریت بحرا  ،ترویت
و کلی ( )1434بر برظام ها مدیریت بحرا  ،ریلی ( )1431بدر آمدادگی در مقابدل بحدرا ،
اشریدر ( )1441بر یادگیر از وقایع ،پاوچاظت و میترا

( )1442بدر فعالیتهدایی الزم بدرا

آمادگی در مقابل بحرا تمرکز داشت اظد و تحقیقهایی را دربدارة آ بد اظجدام رسداظیدهاظدد
(رضواظی.)31 :1331 ،
مک کارتی در کتاب ظق

اطالعات در مدیریت بحرا هدد

دستیابی ب راه حل معقولی برا بر طر

اصدلی مددیریت بحدرا را

کرد اوضاع غیرعداد بد گوظد ا کد مندافع و

ارزشها اساسی آ حفظ و تامین شود ،بیا کرده است (مک-کارتی .)1331 ،هدر بحدرا
دارا س مرحل است :یک ظق

ک اشداره بد آغداز بحدرا دارد ،یدک مرحلد کد در آ

بحرا آشکار میشود و سراظجام مرحل ا

ک باید بحرا را از ظرر ارتباطی مددیریت کدرد

(عبداسزادگددا  . )1314 ،بنددابراین مدددیریت بحددرا بد طددور کلددی دارا چهددار فراینددد -1
طرح ریز و برظام ریز ؛  -2سازماظدهی؛  -3تخصیص منابع؛  -9کنتر  ،ظرارت و هددایت
اقدامات اجرایی است کد توسدط سدازماظها درگیدر دربدارة شدناخت ،پیشدریر  ،مقابلد ،
کاه

س

آسیبپذیر و بازساز صورت میگیرد (آزادهد .)1333 ،

مدیریت بحرا با هد

دستیابی ب راه حل معقو بدرا برطدر

کدرد اوضداع غیرعداد

پی آمده در جهت حفظ منافع اساسی(سازما  ،جامع  ،دولت و کشور) اعما می شود کد
مشتمل بر چهار مرحلة زیر است (ساوهدرود .)121:1331:
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مرحلة یکم -پیشریر  :ضرورت و اهمیت بحث پیشریر  ،باور است ک همردا بد آ
اعتقاد دارظد و در تالش برا حفظ سالمت خود ،مجموع  ،سازما  ،ظرام یا کشور هستند.
مرحل دوم -پی بینی :موضوع پی بیندی تدا حددود زیداد در ارتبداط تنراتندگ بدا بحدث
پیشریر است و در کنار آ قرار دارد .اساسی ترین مؤلف ا ک در پی

بینی ظقد

دارد و

منجر ب تحلیل من قی و متقن در ارتباط بدا موضدوعات مختلدف از جملد بحدرا مدی شدود
تجرب است.
مرحل سوم -برظام ریز  :بر اسداس آظچد کد طدی مراحدل او و دوم اظجدام شدد ،مسدئو
مربوط باید برظام ریز مشخصی از قبل برا مقابل بدا وقدایع و بحراظهدا احتمدالی هماظندد
دیرر برظام ها عاد سازما داشت باشد .مدیر ک در ادارة یک مجموعد برظامد ریدز
ظداشت باشد و ب دظبا بروز حادث تصمیم را عملی سازد ب طدور ق دع بایدد منتردر شکسدت
سازماظی باشد.
مرحلة چهارم -اجرا :در مرحلة اجرا ،ساز کار مدیریت بحرا رقم می خورد .بر اساس آظچ
ک در مرحلة برظام ریز مشخص میشود و بر اساس شرحوظایف ابالغی ک از طریق ستاد
بحرا ب مباد ذ ربدط اعدالم مدی شدود گدروه هدا مددیریت بحدرا هدر یدک در حدوزة
استحفاظی خود مراحل اجرایی را اظجام میدهند.
جدول( :)1معرفي برخي از فعاليتهاي اجرايي در حوزة مديريت بحران(آزادهدل)1811 ،
اركان مديريت بحران

پيشگيري
آمادگ
مقابله
بازسازي

نوع فعاليت

هايسختافزاريشامل:بازسازيو بهسازيسااتمااهها زررسااتمهايايااو ومها 


فعاليت
بافمهايفرسوده روشهاياوكار وجبراه تسارت
فعاليمهايهرمافزاريشامل:برهامهررزي آموزشوفرهنگسازي جاا آورياطالعاات وايمي 
ساررمناب وامكاهاتهرمافزاري
فعاليمهايعالياو شامل:صاوورفرماههاا اباالاماموررمهاا اهاااماتاواماتواراااهتاومات
اضطراريپسازوتوعبحران
فعاليمهايااياوعاديسازيشامل:كليهاتواماتضروريپسازوتوعبحرانبرايبازگرداهاون
وضعيتعاديبهمنطقهآسيبدروهبارعارتمقرراتودرهظرگرفم معيارهايووسعةپاروار
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اقدددامات پیشددریراظ در حفاظددت از عوامددل زیربنددایی بحددرا موثرترظددد .ایددن مهددم ظیازمنددد
فناوریها ب روز ،منابع اقتصاد و کارکنا باکیفیت است .تجزی و تحلیلهدا کارشناسدی
با بهرهگیر از شیوهها و ابزارهدا شدبی سداز روش مناسدبی بدرا دسدتیابی بد اهددا

و

رهبریها فردمحور در پشتیباظی از امور خالقاظ اسدتGrasseova Rehak, 2010: ( .
)162
اجرا چهار مرحلة مدیریت بحرا ظیازمند توج ب فرآیند اطدالعرسداظی اسدت ،کد خدود
دارا چهار محور هد گذار  ،جمعآور  ،تحلیل و توزیع اطالعات ب شرح زیر اسدت
).(Mintberg ,1976:37
الف -هدفگذاری

این مرحل اولین و مهمترین گام در فرآیند اطالعرساظی محسوب میشود .هرگوظ خ دا یدا
اشتباه در تشخیص هد  ،سایر مراحل را ظیز دچار اشتباه مدیسدازد و اظحدرا

اطالعداتی را

پدید میآورد .هد گدذار ضدمن هددایت تالشدها ،جهدت داد بد برظامد هدا و ارزیدابی
پیشرفت کار ،ظق

مهمی را ظیز در طراحی ساختار برعهده دارد و با توج ب شرایط حداکم

برمحیط داخلی و خارجی سازماظها ودر س

کدال کشدور بد خصدو

در زمدا وقدوع

بحرا  ،میتواظد مأموریتها ابالغی را در س وح رسمی ،راهبرد و عملیداتی مدورد توجد
قرار دهد.
ب -جمعآوری

کلید تحرك و پویایی سازما  ،مربوط ب ساماظ جمعآور و چروظری مدیریت آ است.
از این رو سازماظها موفق و مقتدر تالش میکنند تا تمرکدز اقددام خدود را در جمدعآور
اطالعات قرار دهند .روش کار جمعآور در گذشت با شکلی ک امروزه ب خود گرفت از
تفاوتی ملموس برخوردار است ،با این وضع اهمیت اسدتفاده از ظیدرو اظسداظی همچندا بدر
تمامی عوامل جمعآور اخبار و اطالعات ارجع است و سازماظها همچندا اظسدا را محدور
قرار دادهاظد .این ظررش تنها یک پای موفقیت سازما محسوب میشود ک اگر ب صدورت
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مناسددب عملیدداتی ظشددود ،احتمددا شکسددت آ وجددود دارد .از ایددن رو موضددوع مدددیریت
جمع آور اطالعدات بسدیار مهدم و حسداس اسدت و ظقشدی اساسدی در افدزای

بهدرهور

سازماظی در زما بحرا دارد .مدیریت جمعآور اگر ب شکل صحی اداره شود ،میتواظد
متناسب با ظیاز سازماظی ،سمت و سو تهدید و آسیب را مشخص کندد و راهکدار مقابلد را
هموار سازد .اگر این اقدام ب ظحو صحی صورت پذیرد بهدرهور در سدازما بد صدورت
بهین روظد رو ب رشد خود را طی خواهد کرد  .بدرا رسدید بد بهدرهور در جمدعآور
اطالعات باید کاستیها و ظواقص کار را شناخت و برا حل مشکالت آ برظام ریز کدرد.
برا این برظام ریز باید ظقاط ضعف و قوت ،تهدید و فرصتهایی (بررسی محیط و تددوین
راهبرد (ماتریس سوات )) 1ک در جمعآور م رح است مورد توج قرار گیرد ک برخدی
از آظها ب شرح زیر است (دیوید:)399:1331،
جدول( :)9نقاط ضعف و قوت ،تهديد و فرصتها در جمعآوری
هقاطضعف
افزارشهزرنههاوكابود

اعمبارات .
وعودفراوانسازماههاي-
جا آوريكننوه .
سنم بودنروشهاي
جا آوري .
هاكارآمويواهيزاتو
امكاهاتفعل .
هواشم هوفواهباشمه
شوناطالعات.

هقاطتوت
بهرهگيريازامكاهات

پيشرفمهفنآوري .
اوخاذراهبردهاي
وخصص باووجهبه
ووابير
اضورمؤثردرمراكز
اساساوزةميموررت .
برتورداربودناز
ااارتموررانعال .
وجوداعمباراتالزمو
كاف .

فرصت
اسمفادهازوسارلفناوري
هور  .
بهرهگيريازكليهامكاهات

آموزش وعالياو .
امكانآموزشو
بازآموزيروشها .
اسمفادهازتابليمهاي
اقوت .
جلبااارتهخبگانو
ممخصصان.

وهورو
والشسازماههايرتيب .
افزارشهزرنهجا آوري

دراوزةرتيب.
افشاياطالعاتدرسطح
رساهههايعاوم  .

اضورشركمهايرتيب
درداتلسازمان.
هفوذممخصصانرتيبدر
داتلسازمان.

1 -S.W.O.T.: Strong, Weakness, Opportunity, Threat
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پ -تحليل اطالعات

تحلیل در زما بحرا تفاوتی آشکار با زما عداد (غیربحدرا ) دارد .در زمدا بحدرا بد
علت کمبود وقت ،زما تحلیلررا بسیار کم است و این کم بود میتواظد ساماظ تصمیم-
گیر را با چال

مواج سازد .راه غلب بر این زما  ،بهرهگیر از ظیروها کیفی ،صاحب-

ظرر و باتجرب در مجموع تحلیل اطالعات در زما بحدرا اسدت .ظیدرو کیفدی و باتجربد
میتواظد در زما بروز بحرا با بهرهگیر از اظدوخت ها قبلدی کد در ارتبداط بدا موضدوع
داشت اظد ،با ارزیابی از اوضاع بحراظی ،ضمن تعیین خط مشی برخورد با آ  ،سمت و سدو
بحرا و عوامل اثرگذار بر آ را مشخص کند".این ظرر ظق

مهم دو مفهوم آسیبپدذیر

و تهدید را در حوزة تحلیل اطالعات در زما بحرا م رح میکند .تهدید قبل از اینکد بد
فعلیت برسد هماظند یک پدیده یا یک رویداد ،دورا خود را طی مدیکندد .در ایدن دورا
است ک باید ریش ها آ شناسایی شود.

1

ت -توزيع اطالعات

این بخ

از آ جهت ک ب طور مستقیم با تصمیمگیرا و تصدمیمسدازا اطالعدات سدر و

کار دارد از اهمیت بسیار برخوردار است .بیشترین اهمیت ظیز مربوط ب زما بحرا است
ک سرعت در آ ظق

حیاتی دارد .اظتخاب مشتریا در اولین گام از ضدرورتها سدازماظی

است ک براساس آ  ،شرح وظایف و مأموریت ابالغی را مشخص میشود.
اتاق بحران

اتاق بحرا ک مکاظی برا اظجام مأموریتها مدیریت بحرا یا در واقع مرکدز فرماظددهی و
کنتر بحرا است ،محل حضور مدیر بحرا و سایر مددیرا عدالی رتبد مدرتبط بدا بحدرا
است .این مرکز با برخوردار از سداماظ هدا اطالعداتی و مخدابراتی ،دارا وظدایفی ظریدر
تصمیم گیر  ،ابالغ ماموریدت و هددایت کلید عملیدات مدرتبط بدا بحدرا  ،همچندین ایجداد
هماهنری بین کلی عناصر دارا ظق

در مراحل مختلف بحرا است .اتاق وضعیت بحدرا

 -1برا م الع بیشتر مراجع شود ب کالبد شکافی تهدید ،ظوشت افتخار  ،ظشر داظشراه امام حسین(ع) ،سا .1331
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یکی از مراکز مهم و راهبرد در حوزة حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی ب شمار مدیرود
ک شاید تا ب ایدن لحرد  ،اهمیدت آ بد طدور کامدل در کشدور شدناخت ظشدده و سدؤاالتی
همچو موارد زیر دربارة آ وجود دارد (عبد :)1339 ،
فلسف وجود اتاق وضعیت بحرا و کارکردها چیست؟ اعضا اتاق وضعیت بحرا چ
کساظی هستند و فرماظدة بحرا کیست؟ ظیازمند ها ،جایراه و چرخ و فرآیند مدیریت آ ،
چروظ است؟
سامانههای تصميميار

مفهوم این ساماظ ها برا اولین بار در سالها آغازین دهة  11ب وسیل اسدکات مورتدو بدا
عنوا ساماظ ها تصمیمگیر مدیریت م درح شدد .او چندین سداماظ هدایی را ،سداماظ هدا
تعاملی برمبنا رایاظ ظامید ک با اسدتفاده از دادههدا و مددلها ،تصدمیمگیرظددگا را در حدل
مسائل ساختار ظایافت یار میرساظد .ساماظ تصمیم یار ،ساماظ ا کنشرر و مبتنی بدر رایاظد
است ک تصمیم گیرا را در فرایند تصمیم گیر یار مدیکندد ،از دادههدا و مددلها بهدره
میبرد ،مسائلی با ساختارها متفاوت را حل مدیکندد ،بدر رو کارآمدد فرایندد تصدمیم
گیر متمرکز است و اظواع آ ب شرح زیر است (عبدا...زاده:)13 : 1334،
سامانههای تصميميار دادهمحور

این گوظ ساماظ ها بر دسترسی و ب کارگیر سر زماظی دادهها داخلدی یدک شدرکت و
گاه دادهها خارجی و بیدرظگ تاکید دارظد .ساماظ ها ساده فایدل کد توسدط ابزارهدا
جستجو و بازیابی قابل دسترسیاظد ،ابتداییترین س

عملکرد ساماظ ها داده محوراظد.

سامانههای تصميميار مبتنی بر ارتباطات

این ساماظ ها از فناور ها شبک و مخابرات برا تسهیل فعالیتها مرتبط با تصمیمگیر
بهره میگیرظد .در این ساماظ ها ،فناور ها مخابراتی مؤلف اصلی هستند.
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سامانههای تصميميار سندمحور

این ساماظ ها از ذخیره ساز یاراظ ا و فناور ها پردازش برا بازیدابی و تحلیدل اسدناد
بهره میگیرظد .پایراهها بزرگ داده میتواظند اسدناد اسدکن شدده ،اسدناد متندی ،تصداویر،
صدا و ویدئو را در خود ظراه دارظد.
سامانههای تصميميار دانشمحور

این ظوع از تصمیمیارها ،ساماظ ها اظسا  -رایاظ هستند ک از تواظایی و مهارت حدل مسدئل
برخوردارظد .تواظایی و مهارت گفت شده شامل داظ

دربارة یک حوزه خا  ،فهدم مسدئل

در آ حوزه و مهارت حل برخی از این مسائل است.


شکل( :)4نقش سامانههای تصميميار در فرآيند تصميمگيری و ارتقای آن(عبدا...زاده)40 : 4990،

ساماظ ها اطالعاتی و فناوریها شبی سداز مدیتواظندد راهحدل مدؤثر در وضدعیت بحدرا
باشند(Ludik, Sadovska, Barta, 2010: 23).
جدول( :)9نحوة کار سامانههای تصميميار (عبدا...زاده)94 : 4990،
وظیف

هد

مکاظیزم

شناسایی مسئل

شرح واض و دقیق مسئل

فرایند استدال

شرح مدلها مورد ظیاز برا توصیف ریاضیاتی

فرمو بند  ،ادغام ،اظتخاب و اصالح مد

مسئل

ترکیب

ایجاد مد
پیادهساز مد

برظام اجرایی رایاظ ا مد

توسعة برظام تخصصی؛ استفاده از زباظها
س

باال
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اعتبار سنجی

گرفتن بازخورد از مد

تحلیل سمبلیک مشخص ها

حل مد

بازخورد از حلرر

اجرا حلرر

تفسیر مد

فهم مد ؛ تحلیل ظتایج مد

تحلیل ساختار ؛ تحلیل حساسیت

حفظ و

اصالح شرح مسئل یا مد برا منعکس کرد

ظرهدار مد

تغییرات

مد

اظتشار تغییرات ساختار

تجزيه و تحليل:
با توج ب هر یک از شاخصها تعیین شده برا متغیرها تحقیق ،پرسشنام بسدت ا بدا 99
سؤا تدوین شد .پس از جمعآور پرسشنام ها و بازبینی آظها ،دادهها حاصل کدگذار
شده و وارد رایاظ گردید و سراظجام از طریق ظرم افزار  SPSSمورد تجزید و تحلیدل قدرار
گرفت ک ب تفصیل توضی داده خواهد شد.

شکل( )9نمودار جامعة آماری و جمعيت شناختی تحقيق

تحلیل ظتایج حاصل از بررسی  111ظموظة آمار از جامعدة مددیرا  ،کارشناسدا و مجریدا
امور در بحرا ظشا میدهد:
ارزیابی هر س گروه مورد بررسی از مدیریت بحدرا مبتندی بدر سداماظ هدا تصدمیمیدار در
طیف لیکرت باال عدد  3بوده ک این مسئل ظشا دهندة ارزیابی باالتر از حد متوسط برا
آ از دیدگاه این س قشر (مدیرا  ،کارشناسا  ،مجریا امور) است .در این میا ب صورت
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اقدام در مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار از منرر هر س گدروه

میاظرین ،ظق

باالتر از سایر ظقشها قرار گرفت است.

4.1

پيشگيري

4.25

كنمرل
اتوام

4.2

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

اتوام كنمرلپيشگيري

شکل( ،)9نظريه جامعه آماری دربارة مديريت بحران مبتنی بر سامانههای تصميميار
جدول ( :)1ترتيب توالی ارزشی عوامل اثرگذار در فرضيه فرعی اول از ديدگاه جامعة آماری
ردرف

ورويبسؤاالت

سؤاالتپرسشنامه

درپرسشنامه

مياهگي هارات

1

11

ارااده افزار مطلوببادرگرههادهاوسازماهها

4.304348

2

11

ورورجروشهايمورررتبحرانوهحوةكنمرلاموروكاهشونشدرزمانبحران

4.108696

3

1

شناسار عواملبحرانزا

4.076087

4

2

وهيهباهكهاياطالعاو جام

4.065217

5

11

اسمخراجهقشههايووپوگراف منطقهووحليلآهها

4.065217

1

14

ارااهوهاارشموتعيمهاووضعيمهايبحراه بااسمفادهازساماهههايوصاي رار

4.054348

7

3

پيشگيريازرشووووسعةعواملبحرانساز

4.032609

1

13

هظارتبراجرايمورررتبحراهها

4.032609

1

1

جلوگيريازورورجوگسمرشموضوعاتبحراه بهصورتغيرمطلوب

4

11

12

مااهعتازگسمرشبحراهها

4

11

5

هظارتبرهحوةكنمرلبحراههادرچارچوبتواهي ومقرراتمصوب

3.98913

12

1

برگزاريجلساتكارشناس دراوزهبحران

3.978261
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13

7

ووجيهمسئوالن كارشناسانواتوامگراندرهحوةمورررتبحران

3.891304

14

17

پيشگيريازووسعةعومهاكاريدربي گروههاوسطوحمخملفمورررم واجرار

3.880435

15

4

ويكيووهظارتِبيشمرموضوعاتبحراه

3.836957

11

15

درتواستوبرهامهررزيبرايووسعةفرهنگمورررتبحراندرسطوحمخملفرساههاي

3.836957

17

11

ووور برهامههايمنسا ودورهايبرايشناسار آسيبها

3.793478

11

21

وقسي مناسبوظارفدرجهتمورررتبحران

3.771739

11

1

ووور تواهي روش وكارشناساههبرايپيشگيريازبحراهها

21

11

ووسعهووقورتساتمارها واهيزاتوساماهههايمورررتبحران

3.75
3.728261

جدول ( :)9مشخصههای آماری فرض فرعی اول
2000
0
3.9933
.03201
4.0000
4.00
.92783
.86087
-.792
.084
.491
.169
4.00
1.00
5.00
7986.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

جدول ()9توزيع فراوانی فرض فرعی اول
Cumulative
Percent
5
12.85
29.1
53.75
100

Valid Percent
5
7.85
16.25
24.65
46.25
100.0

Percent
5
7.85
16.25
24.65
46.25
100.0

Frequency
100
157
325
493
925
2000

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid

مديريت بحران مبتنی بر سامانههای تصميم يار 499 /

استاظدارد توزیع بد ترتیدب

دادهها جداو حاکی از آ است ک میاظرین ،میاظ و اظحرا

 9 ،3/44و  1/42است .توزیع از کجی منفی برخوردار بوده و در ظق ة اوج خدود ظسدبت بد
توزیع ظرما دارا برآمدگی است و  11/4درصد پاسخدهندگا در حد زیاد و خیلی زیداد
ظسبت ب محتوا فرضی فرعی او ظرر مساعد دارظد.
جداول ( )9خی دوی فرض فرعی اول
Residual
-300
-243
-75
93
525

Expected N
400.0
400.0
400.0
400.0
400.0

Observed N
1.00
100
2.00
157
3.00
325
4.00
493
5.00
925
2000

Total


VAR00001




495.929

)Chi-Square(a

4

df

.000

Asymp. Sig.

ارزش خیدو مشاهده شده ( )942/42در درجة آزاد  9معنی دار است؛ بنابراین تفداوت
بین فراواظیها مشاهده شده تأیید میشود و این ب معنا تأیید فرضی فرعی او اسدت .بد
عبارتی دیرر :
« مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار با ایجاد همافزایی م لوب با دیرر ظهدادهدا و
سازما ها ،ترویج روشها مدیر یت بحدرا و ظحدوة کنتدر امدور و کداه

تدن

در زمدا
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بحددرا  ،شناسددایی عوامددل بحددرا زا ،تهید باظکهددا اطالعدداتی جددامع ،اسددتخراج ظقشد هددا
موقعیتهدا و وضدعیتها بحراظدی بدا

توپوگرافی من ق و تحلیل آظها و همچنین ارائ و ظمای

استفاده از ساماظ ها اطالعات جغرافیایی در پیشریر بحراظها ایفا ظق

میکند» .

جدول ( )9ترتيب توالی ارزش عوامل اثرگذار در فرضيه فرعی دوم از ديدگاه جامعه آماری
ردرف

ورويبسؤاالت

سؤاالتپرسشنامه

درپرسشنامه

مياهگي هارات

1

33

رصومسمارعواملبحرانزا

4.48913

2

21

هقشراهناادراوزهوصاي گيريووصاي سازي

4.413043

3

21

شناسار عواملبحرانسازباوحليلاطالعاتازطررقساماهههايوصاي رار

4.043478

4

23

هظارتمسماروبخشبهبخشبرعواملبحرانسازمنطبقباووپوگراف هايمنطقهاي

3.978261

5

27

اسمفادهازشبكههايتبريورساهههادرجهتآگاهسازي

3.978261

1

21

اسمفادهبهينهازباهکهاياطالعاو وارااهگزارشهاازوضعيتمناطقوحتپوشش

3.934783

7

21

دررافتبازتوردهايوحليل ازكارگروهها

3.891304

1

22

هظارتبرصوورماوزوفعاليمهايمورررتبحراندرچارچوبآري هامههايمربوط

3.869565

1

32

ارااهوسهيالتوتوماتبراياهاامامورمورررتبحران

3.836957

11

24

افزارشبرهامههايكنمرلرفماريوساتماريدرمورررتبحران


3.804348

11

31

هظارتبراهاامامورمورررتبحراندراوزهها

3.728261

12

31

فراه كردنشرارطكنمرلبحراندرموتعيمهايگوهاگون

3.684783

13

25

وواومپيشگيريازبحرانهاباهظارتراراههايمسمارمناطق

3.641304

جدول ( :)0مشخصههای آماری فرض فرعی دوم
1300
0
3.9130
.02953
4.0000
4.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
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Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Minimum
Maximum
Sum

.97039
.94165
-.823
.074
.314
.149
1.00
5.00
5087.00

جدول ( )49توزيع فراوانی فرض فرعی دوم
Cumulative
Percent
5.92
11.92
32.15
58.69
100.00

Valid Percent
5.92
6.00
20.23
26.54
41.31
100.0

Percent
5.92
6.00
20.23
26.54
41.31
100.0

Frequency
77
78
263
345
537
1300

دادهها جداو حاکی از آ است ک میاظرین ،میاظ و اظحرا

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid

استاظدارد توزیع بد ترتیدب

 9 ،3/41و  1/41است .توزیع از کجی منفی برخوردار بوده و در ظق ة اوج خدود ظسدبت بد
توزیع ظرما دارا برآمدگی است و  11/32درصد پاسدخدهنددگا در حدد زیداد و خیلدی
زیاد ظسبت ب محتوا فرضی فرعی دوم ظرر مساعد دارظد.
جداول ( :)44خی دوی فرض فرعی دوم
Residual





-183
-182
3
85
277

Expected N
260.0
260.0
260.0
260.0
260.0

Observed N
77
78
263
345
537
1300

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total
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VAR00002
577.296
4
.000

)Chi-Square(a
df
Asymp. Sig.

ارزش خددی دو مشدداهده شددده ( )211/24در درج د آزاد  9معنددی دار اسددت .در ظتیج د
تفاوت بین فراواظیها مشاهده شده تأیید میشود و این ب معنا تأییدد فرضدی فرعدی دوم
است؛ ب عبارتی دیرر:
«مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار با رصد عوامل بحرا زا ،راهنمایی در حدوزة
تصمیمگیر و تصمیمسداز  ،شناسدایی عوامدل بحدرا سداز بدا تحلیدل اطالعدات از طریدق
ساماظ ها اطالعات جغرافیایی ،ظرارت مستمر و بخ

ب بخ

بر عوامل بحرا ساز من بدق

با توپوگرافیها من ق ا  ،استفاده از شبک ها خبر و رساظ هدا در جهدت آگداهسداز ،
استفاده بهین از باظکها اطالعاتی و ارائ گزارشها از وضدعیت منداطق تحدت پوشد  ،در
کنتر بحراظها ایفا ظق

میکند».

جدول ( )49ترتيب توالی ارزش عوامل اثرگذار در فرضيه فرعی سوم از ديدگاه جامعه آماری
ردیف

ترتیب سؤاالت

سؤاالت پرسشنام

در پرسشنام

میاظرین ظمرات

1

39

آگاهیبخشی در مدیریت بحراظها

4.141304

2

31

تواظمند در برخورد با بحراظها ب وجود آمده با اظجام تعامالت و همکاریها مستمر

4.097826

3

93

توصی بر مبنا اطالعات و تحلیل آظها

4.065217

4

99

تلفیق اطالعات ب دست آمده با تجربیات و ب کارگیر آ در صحنة عمل

4.043956

5

33

بر طر

1

91

استفاده از توا ظرمافزار و سختافزار در مدیریت بحرا

3.98913

7

92

تأکید بر لزوم حیات مستمر و پایدار فعالیتها گروه کنتر بحرا

3.967391

کرد وضعیتها بحراظی از قبل شناخت شده

4.032609
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1

32

بهرهگیر از ساختار و تجهیزات روزآمد در حوزة مدیریت بحرا

3.945652

1

31

ارائ مشاوره ب اعضا مدیریت بحرا

3.934783

11

91

ظق

هدایتکنندگی در عدم تأثیرپذیر مردم از مواضع بحراظی

3.902174

11

34

ظق

حراست در آسیبشناسی و آسیبشناساظد موقعیتها بحراظی و کنتر آظها

3.869565

جدول ( )49مشخصههای آماری فرض فرعی سوم
1100
0
4.03454
.02877
4.0000
4.00
.96960
.94013
-.869
.073
.573
.145
4.00
1.00
5.00
4438.00

N

Valid
Missing

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Skewness
Std. Error of Skewness
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
Sum

جدول ()11توزيع فراواني فرض فرعي سوم
Cumulative Percent
5.73
11.00
27.82
52.00
100.00

Valid Percent
5.73
5.27
16.82
24.18
48.00
100.0

Percent
5.73
5.27
16.82
24.18
48.00
100.0

Frequency
63
58
185
266
528
1100

دادهها جداو حاکی از آ است ک میاظرین ،میاظ و اظحرا

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

Valid

استاظدارد توزیع بد ترتیدب

 9 ،9/13و  1/41است .توزیع از کجی منفی برخوردار بوده و در ظق ة اوج خدود ظسدبت بد
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توزیع ظرما دارا برآمدگی است و  12/13درصد پاسدخدهنددگا در حدد زیداد و خیلدی
زیاد ظسبت ب محتوا فرضی فرعی سوم ظرر مساعد دارظد.
جداول ( )49خی دوی فرض فرعی سوم
Residual
-157
-162
-35
46
308




Expected N
220.0
220.0
220.0
220.0
220.0

VAR00003
620.373
4
.000

Observed N
63
58
185
266
528
1100

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Total

)Chi-Square(a
df
Asymp. Sig.

ارزش خددی دو مشدداهده شددده ( )121/31در درج د آزاد  9معنددی دار اسددت .در ظتیج د
تفاوت بین فراواظیها مشاهده شده تأیید میشود و این ب معنا تأیید فرضدی فرعدی سدوم
است .ب عبارتی دیرر:
« مدیریت بحرا مبتنی بر سداماظ هدا تصدمیمیدار بدا آگداهیبخشدی در مددیریت بحراظهدا،
تواظمند در برخورد با بحراظها ب وجود آمده با اظجام تعامالت و همکدار هدا مسدتمر،
تو صی بر مبنا اطالعات و تحلیل آظها ،تلفیق اطالعدات بد دسدت آمدده بدا تجربیدات و بد
کارگیر آ در صحنة عمل ،استفاده از توا ظرمافزار و سختافزار در مدیریت بحرا
در اقدام علی بحراظها ایفا ظق

میکند».

نتيجهگيری:
عصر ک در آ زظدگی میکنیم «عصدر مددیریت و ارتباطدات سدریع» و دظیدا امدروز را
دهکده جهاظی ظامیدهاظد .عصر ک در آ ظق

اطالعات و منابع اطالعرسداظی بسدیار مهدم
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تر از استعدادها درخشا و مغزها متفکر است و این امر ،اهمیت ایجداد و بد کدارگیر
ساماظ ها تصمیمیار را در مدیریت بحراظها دوچندا میکند.
در این تحقیق برآ شدیم تا ظق

ساماظ ها تصمیمیار را در مدیریت بحرا در س حدوزة

پیشریر  ،کنتر و اقدام بررسی کنیم .ظتایج حاکی از آ است ک :
 -1مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار با ایجاد همافزایی م لوب با دیرر ظهادهدا
و سازماظها ،ترویج روشها مدیریت بحرا و ظحوة کنتدر امدور و کداه

تدن

در زمدا

بحددرا  ،شناسددایی عوامددل بحددرا زا ،تهید باظکهددا اطالعدداتی جددامع ،اسددتخراج ظقشد هددا
توپوگرافی من ق و تحلیل آظها ،همچنین ارائ و ظمدای

موقعیتهدا و وضدعیتها بحراظدی بدا

استفاده از ساماظ ها اطالعات جغرافیایی در پیشریر بحراظها ظق

بسزایی دارد.

 -2مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیار بدا رصدد عوامدل بحدرا زا ،راهنمدایی در
حوزة تصمیمگیر و تصمیمساز  ،شناسایی عوامل بحرا ساز با تحلیل اطالعات از طریدق
ساماظ ها اطالعات جغرافیایی ،ظرارت مستمر و بخ

ب بخ

بر عوامل بحرا ساز من بق

با توپوگرافیها من ق ا  ،استفاده از شبک ها خبر و رساظ هدا در جهدت آگداهسداز ،
استفادة بهین از باظکها اطالعداتی و ارائد گزارشدها از وضدعیت منداطق تحدت پوشد
کنتر بحراظها ،ظق

در

بسزایی ایفا میکند.

 -3مدیریت بحرا مبتنی بر ساماظ ها تصمیمیدار بدا آگداهیبخشدی در مددیریت بحراظهدا،
تواظمند در برخورد با بحراظها ب وجود آمده با اظجام تعامالت و همکدار هدا مسدتمر،
توصی بر مبنا اطالعات و تحلیل آظها ،تلفیق اطالعدات بد دسدت آمدده بدا تجربیدات و بد
کارگیر آ در صحنة عمل ،استفاده از توا ظرمافزار و سختافزار در مدیریت بحرا
در اقدام علی بحراظها بسیار مؤثر واقع است.
پيشنهادها
 .1چشماظداز ،ماموریت ،اهدا

کدار  ،وظدایف ،سداختار سدازماظی ،فراینددها ،فعالیتهدا و

اطالعات مرتبط با ظیازها فعلی و آتدی و راهبردهدا دراز مددت هدر سدازما من بدق بدا
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چارچوب محور ظق

تاثیر ساماظ ها تصمیمیار در س حوزة مورد بررسی «پیشریر ،

کنتر و اقدام» ،بازبینی ،تصحی و تجدید بیا شود.
 .2عناصر و منابع اطالعاتی سازما (از دیدگاه کاربرد ،توزیع و دسترسپذیر ) ،شناسدایی
جریا اطالعاتی ،فُرمت اطالعات ،محتوا اطالعات مبتنی و من بق بر فناوریها ساماظ -
ها تصمیمیار تبیین شود.
 .3مجموع ا از برظام ها کاربرد مورد ظیاز در حی ة کارها اجرایی ب ویژه در حوزة
ساماظ ها تصمیمیار بومی بررسی و در سازماظها مرتبط راهاظداز و فعا شود.
 .9مجموع ا از موجودیتها ب منرور ایجاد واحدها ذخیرهساز فیزیکی دادهها (اعم از
دستی یا الکتروظیکی ماظند فایل ،صفحة گسترده ،پایراه دادهها و… ) بد عندوا زیربندا
باظک دادها اطالعات در ظرر گرفت شود.
 .2مجموع ا از فناور ها و عناصر ارائ کننده توصدیف سد

بداال از زیرسداختها فندی

مورد ظیاز حا و آینده (شامل :سختافدزار ،ظدرمافدزار ،شدبک  ،ارتباطدات و آمدوزش) در
سازما بررسی و دست بند شود و با مدیریت مناسب در بستر ساماظ ها تصدمیمیدار بد
منرور تصمیمساز و تصمیمگیر در حداقل زما ممکن ب داراییها سازما مربدوط
اضاف شود.
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