
 

 

 

نیروی دریایی ارتش   یهات ی مأموری احتمالی در هابحران بهبود مدیریت 

ی  اسالمی ایران از طریق پیشگیری و کاهش اثرات )مطالعه   جمهوری

 ی جنوب کشور( هاآب موردی: 
                                                                                                                                                               

 1جواد اسدی 

 12/03/1401:مقاله  پذیرش                                                                                                       20/01/1401: مقاله دریافت

 چكيده

و حضور    ریچند سال اخ  یط  رانی ا   ی اسالم  یارتش جمهور  ییای در  یرو ین  یهات ی تنوع و گسترش مأمور

گوناگون   یهااحتمال وقوع بحران   ده،ی جنوب کشور موجب گرد  یهادر آب   یرزم  یهامداوم و مستمر ناوگروه 

  تیحائز اهم  اریبس  ندی فرا  نی منظور بهبود اکار بهها و ارائه راه بحران   حیو صح  یعلم  تی ری متصور باشد. لذا مد

 در .  گرددی م  رانی ا  یاسالم  یارتش جمهور  ییا ی رد  یروین  یو ماد  یانسان  یهاهی بوده و منجر به حفظ سرما

راه  شیپ  قیتحق به   یکارهارو  فرآالزم  بهبود  مأمور  یاحتمال  یهابحران   تی ری مد  ندی منظور   یروین  یهات ی در 

گردیده  و کاهش اثرات ارائه    یریشگیپ  ق ی جنوب کشور از طر  یهادر آب   ران ی ا  ی اسالم  ی ارتش جمهور  ییای در

 ق یتحق  ن ی ا  یهست. جامعه آمار  ختهی آم  کرد ی و رو  یفیبا روش توص  یشده از نوع کاربردانجام   قی . تحقاست

مناطق جنوب از خبرگان و کارشناسان شاغل  در  به   ییای در  یرو ین  یشامل دو گروه  که  منظور ارتش هستند، 

قرار گرفت   یوابسته موردبررس ریو کاهش اثرات، بر متغ یریشگیمستقل پ ریبه هدف محقق، اثر متغ یابی دست

 ج ی نتا  :د ی حاصل گرد  لی ذ  جی نتا  قیو مدارک مرتبط با تحق  اسنادنظران و مطالعه  و پس از مصاحبه با صاحب 

تجزدست به از  تحق  لیوتحلهی آمده  مدارک،  و  صاحب   نیشیپ  قات یاسناد  با  مصاحبه  )کو  نیفینظران  و   ز ی( 

برگه   جی نتا  یآمار  لیوتحلهی تجز از  )کمپرسش  یهاحاصله  بینامه  که    انگری(  ی هاشاخص از طریق  آن است 

اثرات،    شدهف ی تعر کاهش  و  پیشگیری  مرحله  محل    ازجملهدر  بندی  منطقه  و  آنالیز تی مأمورکدبندی   ،

ی کارهاراهو با توجه به    زابحران ی  هامحل ی  هانقشه، آموزش عمومی، تحقیق و پژوهش و تهیه  های ری پذبیآس

   ی نیروی دریایی را بهبود بخشید.هات ی مأموری احتمالی در هابحرانفرایند مدیریت  توانی م شدهارائه 

 .ییا یدر یروی ، کاهش اثرات،  ن یریشگیبحران، پ  تیریمدواژگان کلیدی: 
 

 j.Asdai@casu.ac.ir  ، ایمیل:حران دانشگاه فرماندهی و ستاد آجاب کارشناس ارشد مدیریت   - 1
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 مقدمه 
  خوشدست که جوامع بشری پیوسته    دهدیمی اخیر جهان نشان  ها دههرویدادهای مهم و مختلف  

ی و مستقیم طورجدبها  ر  هاسازمانو    هادولت ی مختلف،  هابحران، بروز  قرار دارندحوادث گوناگون  

ممکن است تا آنجا پیش بروند که منافع    هابحران. کندیمای روبرو با خسارات و مشکالت گسترده

گفت    توانی مداخلی و خارجی جوامع یا اعتبار یک سازمان را مورد تهدید قرار دهند. ضمن آنکه  

محمدی نیا ل  است )و جوامع کنونی    هاسازمانو طبیعی حیات    ریناپذیی جدابخش    صورتبهبحران  

 . (3, ص. 1395 ،و دیگران

ی کشورها را تحت  المللنیبمعادالت داخلی و    تواندیمیی است که  هابحرانبحران دریایی یکی از  

مدیریت آن مربوط به نیروهای نظامی و   کهآن  ژهیوبهشعاع قرار دهد لذا مدیریت آن بسیار مهم بوده  

ی  هاآبی حاکم بر  اسی رسیغاز آن نیروی دریایی باشد. امروزه با توجه به شرایط سیاسی و    ترمهم

ی دریایی و  هابحراننیازمند شناسایی    شیازپشیبدنیا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران  

و  یی که همواره دارای زمینه مناسب  هاارگاناعمال مدیریت بحران قبل از وقوع آن دارد. یکی از  

نیروی دریایی است.   باشدیمخاص آن  مأموریت مستعد برای بروز بحران با توجه به نوع فعالیت و 

نیروی دریایی امروزه وظیفه حفظ و حراست از مرزهای آبی کشور، حفظ امنیت و ایمنی    چراکه

  و مقابله با دزدی دریایی را بر عهده دارد   کشنفت ی تجاری و  هایکشت خطوط مواصالتی، اسکورت  

 توانیم  هابحران این    نیترمهم  ازجمله به شکل جدی وجود دارد.    هابحرانکه امکان بروز چالش و  

ی دریایی و ...(، شلیک  هاطوفان  سونامی،طبیعی )ی  هادهیپدبه بحران ناشی از بروز جنگ، وقوع  

غرق شدن   ی، تصادم یاسوزآتشی، بحران ناشی از  رنظامیغ اشتباه موشک یا توپ به اهداف نظامی یا  

ی نیروی دریایی  هات یمأموری شناور نظامی و ... اشاره نمود. لذا با توجه به تنوع و گسترش  هاگانی

ی رزمی در  هاناوگروهارتش جمهوری اسالمی ایران طی جند سال اخیر و حضور مداوم و مستمر  

احتمال وقوع  هاآب مدیریت  هابحرانی جنوب کشور و  گوناگون، چگونگی   منظوربه  هابحرانی 

، ایجاد محیط و شرایط باشندیمی سازمان  هاهیسرما   نیترمهمحفظ سالمتی و جان نیروی انسانی که  

، افزایش اطمینان روحی و روانی سرنشینان شناورها و  شدهینیبشی پی  ها ت یمأمورایمن جهت انجام  

ی و پیشگیری از وقوع  نیبشیپ  نهی درزمیت فرماندهان و مدیران  و افزایش قابل  هاآننزدیکان و بستگان  

ی سریع در زمان وقوع بحران، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. ضمن  ریگ میتصمبحران و  

  گردد یمموجب افزایش تلفات جانی و خسارات مالی    کهنیاعالوه بر    مسئلهعدم توجه به این    کهنیا
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

ی المللنیبنیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مجامع  ممکن است باعث کاهش منزلت  

مدیریت   بهبود  پژوهش  این  در  هابحرانگردد. هدف  احتمالی  در  هات یمأموری  دریایی  نیروی  ی 

. اهمیت بسیار باالی این موضوع و  هست ی جنوب کشور از طریق پیشگیری و کاهش اثرات  هاآب

پژوهش محقق در نظر دارد    نیدر ا ی محقق بوده که  هادغدغهی احتمالی از  هابحراننحوه مدیریت  

ی جنوب کشور وجود دارد از طریق  هاآبدر    ها آنی احتمالی که امکان وقوع  هابحرانبا توجه به  

  ( 36, ص.  1387  ،حسینی ماست )ی مدیریت بحران  هاچرخهپیشگیری و کاهش اثرات که یکی از  

مدیریت   بهبود  در  هابحرانراهکارهای  احتمالی  جمهوری  هات یمأموری  ارتش  دریایی  نیروی  ی 

 ی جنوب کشور را ارائه نماید. هاآباسالمی ایران در 

 : د زیر مطرح ش  صورتبهاصلی  بنابراین سؤال 

مدیریت    توانیمچگونه  .  1 فرایند  اثرات،  کاهش  و  پیشگیری  طریق  در  هابحراناز  احتمالی  ی 

 ؟ی جنوب کشور را بهبود بخشیدها آبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در  هات یمأمور

 :میکنیمفرضیه زیر را مطرح  سؤالبرای پاسخ به این 

  ی ارتش جمهور  ییایدر  یروین  یها ت ی در مأمور  یاحتمال  یهابحران  ت یریمد  ندیفرا   توانیاحتماالً م 

از طر  یهادر آب   رانیا  یاسالم اثرات ازجمله کدبند  یریشگیپ  قیجنوب کشور را  و   یو کاهش 

بند مأمور  یمنطقه  عموم  ها،یریپذب یآس  زیآنال   ت،یمحل  ته  قیتحق  ،یآموزش  و  پژوهش    ه یو 

 .دیزا بهبود بخشبحران یهامحل یاهنقشه

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه 

 تعاریف 

 تعریف بحران و انواع آن 

از ادبیات  هاسازمانعلمی، اجرایی و    مؤسسات و مراکز تحقیقاتی،    ها دانشگاهامروزه در   ی نظامی 

ی متفاوتی نسبت به مقوله هابرداشت است، این امر    شدهاستفادهمتفاوتی برای تعریف واژه بحران  

فاجعه،   یی همچون بال، بحران، فوریت،هاواژهاز    استفاده  مدیریت بحران و بالیا منجر شده است.

بر اساس این تعریف   .زندیمبه این سردرگمی دامن    مسئولی  هاسازمانسانحه و حادثه از سوی  

که    شود ی می، بحران اطالق احادثهدر صورتی به  معموالًاز سوی مراجع نظامی و انتظامی،  شدهارائه

 (. 50, ص. 1393 ،جهانگیری ک ) ردیگ قرار  ریتأثتحت  موردنظرابعاد امنیتی و اجتماعی جامعه 
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ثبت شود باید حداقل یک    EM-DATی  هادادهیک بحران در بانک    عنوانبهبرای اینکه یک حادثه  

 (: 7, ص. 1393 ،جهانگیری ک باشد )یا ترکیبی از معیارهای زیر دارا 

  باشد.  شدهگزارشمورد مرگ در جمعیت هدف  10حداقل 

  باشند.  قرارگرفته ریتأثحت نفر از مردم منطقه بالزده، ت 100حداقل 

  است.  دادهیرو  آنجااعالم وضع اضطراری از سوی مقامات دولتی که این حادثه در 

  ی. المللنیبدرخواست کمک از جوامع 

  توان یم. این امر را  شوندیمکامل تخریب    طوربهدچار آسیب شده و گاه    ها رساخت یزدر بحران  

در نظر گرفت. حوادث با تلفات متعدد نیز موجب ایجاد   تلفاتپر  از حوادث    هابحرانوجه تمایز  

ی جامعه برای پاسخگویی  هارساخت یزاما    گردندیمی از مردم  توجهقابلیا صدمه به شمار    ریوممرگ

فراتر از منابع   جادشدهیا، گرچه در این حالت نیز نیاز ماندیمباقی   نخوردهدست حوادث  گونهنیابه 

 . هست روزمره عملکرد سیستم ی ندهایفراموجود در  

 مدیریت بحران 
ملل   سازمان  عمرانی  برنامه  تعریف  اساس  )بر  از    UNDP )1متحد  است  عبارت  بحران  مدیریت 

اجرایی  گذاراست یس اقدامات  انجام  و  مدیریتی  اخذ تصمیمات  اثرات    منظوربهی،  کاهش  آمادگی، 

 . ساخت انسانمخرب، پاسخگویی، بازسازی و ترمیم اثرات ناشی از بالیای طبیعی یا 

مواجه هستیم که آیا مدیریت بحران دانش است یا هنر؟ باید متذکر شد که مقوله  سؤالاغلب با این 

حسابداری یا حتی  ی دیگر چون مهندسی،  ا کارههمه. مدیریت، مانند  هاست آنترکیبی از    درواقعفوق  

  توانند یمدرباره مدیریت  افتهیسازمانی آگاهی ریکارگ به، مدیران با همهنیباا بازی فوتبال هنر است.

ی  افتگیسازمان، به میزان  قی ردقیغ، ابتدایی یا پیشرفته، دقیق یا  افتهیسازمانبهتر کار کنند و همین آگاهی  

،  شودیمیک عمل، هنر محسوب    عنوان بهمدیریت    رونیازا.  آوردیمو شرایط خود، دانشی را پدید  

ی  انهیزم. در چنین  شودیمعمل مدیران است، دانش شناخته    رساخت یزی که  اافتهیسازماناما آگاهی  

ک هنر ی   مؤثردانش و هنر مکمل یکدیگرند. پس مدیریت بحران هم دانش است و هم هنر. مدیریت  

 (. 35و  34, ص. 1387 ،حسینی مکند )یماست که از دانش زیربنایی مدیریت استفاده 

 
1 United nation development plan 
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

ی  ریکارگ به  مندنظام برای کاهش خطرات بالیای سازمان ملل متحد روند    المللنیب دبیرخانه راهبرد  

مدیریتی،   تقویت  دهسازمانتصمیمات  و  هامهارتی،  عملیاتی    ر یتدب  منظوربهی  سازت یظرفی 

ناشی از    بارانیزکاهش پیامدهای    منظوربه، اتخاذ راهبردها و ایجاد سازگاری در جوامع  هااست یس

را مدیریت بحران گویند. با این   فنّاورانهی و  طیمحست یزمخاطرات طبیعی و بالیای مرتبط با عوامل  

یشگیری،  پ  منظوربهی است که  ا سازهتعریف مدیریت بحران شامل کلیه اشکال فعالیت و اقدامات  

و نیز اقدامات مربوط به    ردیگ یمناشی از مخاطرات انجام    بارانی زاجتناب یا محدود کردن اثرات  

 .(21, ص. 1393 ،جهانگیری ک شود ) یمکسب آمادگی را شامل 

که اشاره شد در غالب تعاریف، مدیریت بحران تنها اختصاص به زمان وقوع بحران نداشته   گونههمان

از  فیطبلکه   ابعاد    وسیعی  در  را  عملی  تدابیر  و  نظری  ی،  زیربرنامهی،  گذاراست یسمفاهیم 

تا مانع از رخداد بحران شده و یا در صورت    گردد یمی، رهبری، هماهنگی و کنترل شامل  دهسازمان

بکاهد و این وظایف هر سه مرحله قبل، هنگام و پس از    هاآن وقوع، از پیامدهای منفی ناشی از  

 .رندیگ یم دربررخداد بحران را 

 مدیریت بحران  چهاراصل

به    عالئمنیستند بدین معنا که همواره    انتظاررقابلیغ  هاانبحر ✓ واضحی وجود دارند که اشاره 

 ی بالقوه دارند.هابحرانگیری و پیدایش شکل

تدابیر  هابحران   نکهیبعدازاقابل جلوگیری هستند.    هابحران ✓ اتخاذ  با  بالقوه شناسایی شدند،  ی 

گیری و توسعه یک بحران  تضادهای به وجود آمده را خنثی و از شکل  توانیممتناسب و بهنگام  

 جلوگیری کرد.  اریعتمام

ر هر مرحله بحران را  ی مناسب دهاگامبا اعمال  توانندیمنباشد؛ مدیران  احترازقابلاگر بحران  ✓

 کنترل کرده و نهایتاً آن را کمترین هزینه مرتفع کنند. 

تقریباً هر بحرانی دارای نتایج و اثرات منفی است    نکهیبااهر بحران یک فرصت بالقوه است؛   ✓

 (.35, ص. 1393 ،ورکانی الفبمانند )ولی تبعات ماندگار آن لزومی ندارد که منفی باقی  

 دریایی  یهابحران سوانح و 

 دو حدود از آموخت  دریانوردی بار اولین برای انسان که زمانی از دریایی یهابحران  حوادث و

 به دیگر مکان در  تا کردندیم حمل  را کاالها هایکشت  .است  افتاده اتفاق قبل سال پانصد  و هزار

 یانانوشته ورسومآداب ابتدا در  .شدندیم خسارت و زیان دچار  گاهی حین این در ؛ وبرسانند فروش
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 و پایه  و درآمد نگارش به کاغذ روی بر قانون صورتبه  بعدها داشت،  وجود عرفی قوانین نام به

 قوانین اولین .گردید یگذارهیپا میکنیم استفاده هاآن  از هنوز امروز که را قوانینی از بسیاری اساس

 یمحموله و کشتی کاپیتان، یک یتی کفایب علت  به اگر .شد نوشته اروپا شمال در دریایی مکتوب

 پرداخت  برای کافی پول وی اگر  و شدیم خسارت پرداخت  به ملزم وی ،شدیم آسیب   دچار آن

محکوم حتی نداشت  خسارت مرگ  مجازات  به  بود   وضع دریایی قوانین مروربه شود. ممکن 

 شودیم خسارت پرداخت   به مجبور کسی چه ،هست  مقصر کسی چه که نماید مشخص تا گردیدند

 ( Anderson,2004,P 2است) کرده نقض را قوانین کسی چه و

 کارشناسان و سوانح در افراد آن طبق که  بود دریایی سوانح تحقیق انجمن توسعه شاهد نوزدهم قرن

 خسارت باید کسی چه است، مسئول کسی چه که شود مشخص تا  شدندیم  احضار مشاور عنوانبه

 در اما شد، حاصل هاسال این طی قوانین وضع و دریانوردی سال 2500 طی فرآیند این بپردازد. را

 تحقیقات .بود ایمنی ارتقاء منظوربه  سوانح در تحقیق آن و بود قوانین این عطف  نقطه  1860 سال

 مطالعات  .شد واگذار بود مقررات و قوانین این اجرای مسئول که ساحلی گارد به هادولت  توسط

 نوزدهم قرن اواسط تا .افت ییم  افزایش دریایی ترافیک به توجه با دریایی سوانح که است  داده نشان

 برابر چهار  هابحرانو   سوانح تعداد شد، برابر دو ونقلحمل ترافیک وقتی انگلیس تجاری  ناوگان در

 سوانح، رشد به رو  روند این که یافت  افزایش برابر  9 سوانح تعداد شد برابر سه ترافیک وقتی شد

 امپراتوری تجارت

 را خود کشتی 2000 از بیش انگلیس ناوگان تجاری زمان آن در . دادیم قرار تأثیر  تحت  را انگلیس

 و عوام مجلس انگلیس، مقننه مجلس موردتوجه اعداد این که نیست  تعجب  جای  لذا داد، دست  از

 .(16و  15, ص. 1398 ،دالرستانی مرزاقی ) ردیگ  قرار اعیان مجلس

 حمل کشتی یک که افتاد اتفاق 1987 دسامبر 20 در دنیا دریانوردی تاریخ فاجعه نیبارترمرگ

 و کرده  برخورد مانیل(  جنوب یلومتر یک  180) الس  تاب تنگه در فیلیپین  دنیاپاس  کشتی  با سوخت 

 به توجه با دریانوردی جهانی سازمان لذا شدند. نفر کشته 4386 تعداد به خدمه و مسافران تمام

 سوانح بررسی نحوه به مربوط پیشین  یهامصوبه کلیه دریایی رخدادهای و بررسی روزافزون اهمیت 

) تصویب  به اقدام دریایی، خصوص  849A(20قطعنامه   .نمود دریایی سوانح بررسی  نحوه در 

 توجه  با ،1999در نوامبر    884A(  21شماره ) قطعنامه در نیز الذکرفوق تکمیلی  اطالعات  و تغییرات

 و سوانح  به رسیدگی  برای  مشترک  روش  یک توسعه باهدف و انسانی عوامل شناسایی به  ویژه
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 همکاری همچنین و هاگزارش برای  هماهنگ قالب  و شکلکی ایجاد همچنین  و ی دریاییهابحران

 .گردید ارائه دریایی یهابحرانسوانح و   وقوع به منجر عوامل و علل تعیین در کشورها متقابل

تاریخچه متأسفانه  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  شروع  در  از  دقیقی  مدیریت  ی 

ندارد.  یهابحران انجام  دریایی وجود  ی  ها بحرانمدیریت  شده در خصوص  تحقیقات و مطالعات 

نیروی دریایی ارتش جمهوری  و ایمنی  از طریق منابع و سوابق موجود در معاونت بازرسی    دریایی

عوامل انسانی بیشترین نقش را   شده   دادهسوانح رخ  و  هابحران  در همه  دهدیمنشان  اسالمی ایران  

رصد ( دیطیعوامل دیگر )تجهیزاتی، مح  به وجود آمده  یهابحرانو    تر در سوانحداشتند، به بیان دقیق

 . کمتری را نسبت به عوامل انسانی سهیم بودند

 پیشگیری و کاهش اثرات 

آن،   از مخرب حاصل اثرات کاهش یا تخفیف و  بحران وقوع  از ممانعت از است عبارت پیشگیری

 و مخاطرات با در مواجهه خطر پایدار کاهش باهدف که  است اقداماتی مجموعه پیشگیری  درواقع

 . ردیگ یمانجام  آن از ناشی عوارض و خطر وقوع احتمال کاهش منظوربه یا

 ه:و کاهش اثرات سانح یر یشگیپتعریف دیگری از 

  ک یاز اثرات مخرب    یریجلوگ   ایاز وقوع سانحه    یریشگیاست که موجب پ  یاقدامات  هیکل  شامل

بحران    ت یریچرخه مد  یهات یاز اهم فعال  یریشگی. الزم به ذکر است بخش پشودیسانحه بر جامعه م

 ،کدبندی  نییتع  ،یسازمقاوم  ر،یپذب یهمچون مشخص نمودن نقاط آس  ی. اقداماتگرددیمحسوب م

به    نیقوان  هیته و  مربوط  ا  ،یرپذب یآس  یهامکاننقاط  رعا  نیدر  سازمانشودیم  ت ی مرحله    ها. 

  یریپذب یو کاهش آس  یریشگی در امر پ  یو نظارت  یپژوهش  یبا نهادها  یضمن همکار  یستیبایم

ی  آبادیعلفالح  شود ) یداده نم  یت یبخش چندان اهم  نیباشند که متأسفانه در کشور ما به ا  داشتهنقش  

 (.35, ص. 1392 ،س

 تلفات  رساندن حداقل به  و مردم جان حفظ منظوربه  مخرب اثرات و کاهش  پیشگیری  مرحله اقدامات

 تقسیم دودسته به خود و شودیم انجام اقتصادی ضررهای کاهش و هاهیسرما و اموال حفظ انسانی،

 :شوندیم

  ایستا: اقدامات الف(

 در ایستا اقدامات است. قوانین و  مقررات یریکارگ به و توسعه اجرا،  تدوین، شامل ایستا اقدامات

 سیاسی، شرایط بودن ناهمگون  از تفاوت این  .اندمتفاوت باهم توسعهدرحال و افتهیتوسعه کشورهای
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 یزیربرنامه انجام در افتهیتوسعه کشورهای  .ردیگ یم نشأت هاآن اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

 مداخالت  و علمی مطالعات  کمک به و بوده پیشتاز هابحران  منفی تاراث کاهش و پیشگیری منظوربه

 مناسب  یهاشاخص به  خود، جامعه بر حاکم اقتصادی و اجتماعی یهاستمیس  چارچوب در  شدهانجام

  ی ریکارگ به در  سعی موجود، وضعیت  تحلیل بدون توسعهدرحال  کشورهای  هآنکحال  .اندافتهیدست 

 در ایستا اقدامات ،رون یازا .اندداشته را افتهیتوسعه کشورهای در مورداستفاده  یهاکیتکن و هاروش

 است.  داشته هابحران مخرب اثرات کاهش و پیشگیری بر کمی ریتأث عمالً کشورها این

 : ایاقدامات پو (ب

 :شوندیم میتر تقسکوچک رگروهیاقدامات به دو ز  نیا 

 ی ااقدامات سازه (1

 ی اسازه ریاقدامات غ (2

از    عیانتقال صنا  سات،یتأس  ت یفی برای ارتقای ک   ییهابرنامه  نیتدو  ،یهمچون آموزش همگان  یاقدامات

  جاد یبرای ا  اقتصادی  یهات یفعال  به  دنیامن، تنوع بخش  یهادر مکان  هاو استقرار آن   ریپذب ینقاط آس

و زلزله   لیهمچون س  ییایدر برابر بال  که  اقتصادی  یهات یبرای آن دسته از فعال  نیگزیجا   لیپتانس

پو   رندیپذب یآس اقدامات  زمره  در  م  ایپو   اقدامات  .شوندیم  یبندطبقه  ایهمه  از    توان یرا  مستقل 

ا ا   ستایاقدامات  گذاشت.  اجرا  حال  نیبه  که   یدر  پو   ستای ا   اقدامات  است  اقدامات  انجام  ا،  یبدون 

به    یو اجتماع  ی فرهنگ  یهایزی رقالب برنامه  در  الزم است  ایاز اقدامات پو   ی. برخست یاجرا نقابل

 جامعه ارائه شوند. 

شش    در  ها شاخص  نیکاهش اثرات بحران، تعدادی شاخص وجود دارد. ا  ای   فیبرای مرحله تخف

 ی بندطبقه  یآموزش  و  ؛یزیرو برنامه  ت ی ریمد  ؛یاقتصادی؛ اجتماع  ؛ی کیزی و بازسازی؛ ف  یگروه مهندس

 (.35, ص. 1393 ،جهانگیری ک شوند )یم

 در اما   شود یم استفاده  پیشگیری مدیریت واژه  از  کرد جلوگیری بحران یک  وقوع از بتوان اگر

 یا منفی از اثرات تواندیم اما شد، بحران انواع از بسیاری بروز از  مانع تواننمی مواقع از بسیاری

 قرار مورداستفادهمدیریت تخفیف یا کاهش اثر  واژه » حالت این در .کاست  هاآن از ناشی مخرب

 از: اندعبارتدر این زمینه  ذکرقابلی هات ی فعالعمده  «.ردیگ یم

ایمنی در برابر حوادث و   نیتأمتهیه و تدوین مقررات و ضوابط الزم جهت کسب اطمینان از   ✓

 .هابحران
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 ی حادثهرساناطالعی هاشبکهایجاد  ✓

 حوادث  لیوتحلهیتجز ✓

 ی مرتبط با افزایش یا کاهش مخاطرات هات یفعالمستمر بر  نظارت ✓

 آموزش همگانی ✓

 پژوهشتحقیق و  ✓

 و بحران زدا  زابحرانی هامحلی هانقشهتهیه  ✓

 هاآنتدوین مقررات ایمنی و نظارت بر نحوه اعمال  ✓

پیشگیری و کاهش اثرات مخرب، پایه و اساس مدیریت بحران محسوب    مرحله،  1از دیدگاه کیمبرلی 

 . ندیآیماز ملزومات مهم در پاسخگویی موفق به شمار  و پیشگیری و آمادگی شوندیم

دستاورد    عنوانبه« که  ترمنیاراهبرد یوکوهاما و ارائه برنامه عملیاتی برای دستیابی به جهانی  سند » در

»اولین   در یوکوهامای ژاپن برگزار شد،   1994ی  درمجهانی کاهش بالیای طبیعی«    اجالسنهایی 

 (: 61, ص.  1393  ،جهانگیری ک نمود ) اشاره    ریموارد زتوان به  ری میاصول مرتبط به پیشگی   ازجمله

از  ریخطرپذارزیابی   -1 کاهش  هاگامی یکی  برای  اساسی  به شمار    هابحرانی  طبیعی  بالیای  و 

 .دیآیم

 یکی از اصول مهم و اساسی قلمداد شود.  عنوانبهباید  هابحرانپیشگیری در برابر   -2

ی توسعه در همه سطوح  هابرنامهو    هااست یسو بالیا باید در تدوین    هابحرانپیشگیری در برابر   -3

 در نظر گرفته شود. 

توسعه و ارتقای ظرفیت جوامع در مراحل پیشگیری و کاهش اثرات مخرب بالیا باید یکی از  -4

 آینده باشد.ی اصلی کشورها در طی دهه ها ت یاولو 

  موقع به ی، هشدار  رساناطالعی  هاشبکهگسترش    مانندی ارتباطی و اطالعاتی  هاستمیستقویت   -5

یا   کاهش  ، عامل کلیدی در پیشگیری،هاآن در مورد    مؤثری  رساناطالعو پیش از وقوع بالیا و  

 است.  هابحران بارانیزممانعت از پیامدهای 

در کلیه سطوح از   انیمتصدکه مشارکت همه    رادارند  ریتأثاقدامات پیشگیری زمانی بیشترین   -6

 ی دولتی را دربر داشته باشند.هاسازمانمردم جوامع محلی گرفته تا سطوح باالی 

 
1- kimberly 
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ی الگوهای توسعه و ارائه  ری کارگ بهی صحیح،  طراحبا  توانیم ی در جوامع را ریپذب یآسمیزان  -7

 ی مناسب در جامعه کاهش داد.هاآموزش

در پیشگیری، کاهش اثرات    مؤثری  ها یفناورباید انتقال و دسترسی همگانی به    المللنیبجامعه   -8

نوع   این  با بالیا را در دستور کار خود قرار دهند.    صورت بهباید    هایفنّاورمخرب و مقابله 

ی فنی و تخصصی بین هایهمکار از    ریناپذییجدابخش    عنوانبهرایگان و در زمان مناسب  

 قرار داده شوند. هایفنّاور جوامع فقیر و محروم از این   ژهیوبهو   هاآنیار کشورها در اخت

کشور   -9 هر  مردم،    مسئولدولت  جان  از  و    ها رساخت یزحفاظت  اموال  سرمایه،  حفظ  و 

و    ازیموردنی الزم برای بسیج منابع  آمادگ   سیاسی،  ازنظری باید  المللنیب. جامعه  هاست ییدارا

و کمتر   توسعهدرحالرا در شرایط وقوع بالیا داشته باشد و نیازهای کشورهای    هاآناستفاده از  

 (.1994گزارش اجالس یوکوهاما، دهد )قرار  مدنظررا نیز  افتهیتوسعه

 راهبردهای پیشگیری از بحران

مجموعه  هایاستراتژ به  پیشگیری  اقدامات،  هابرنامهی  اطالق  هاروشو    هات یفعال،  که    شودیمی 

 . شودیم و متغیرهای بروز بحران و بالیا  هانهیزمباعث حذف و خشکاندن 

  ز ینکه اصل پیشگیری بهتر از درمان است که این مطلب باید مدیریت بحران    رسدی مچنین به نظر  

قابلیت یک سازمان در قبال پیشگیری از بحران افزایش یابد   هرقدردارد طبیعی است که    مصداق

باز  مراتب به بحران  سطح  مدیریت  صرف  که  منابعی  از  بنابراین    دینمایمبهبود    دینمایم دهی 

ی و فنون جلوگیری و ممانعت از بروز بحران در  هاروشی در آموزش و دستیابی به  گذارهیسرما

 گذاراناست یسی در مدیریت موانع از اولویت بیشتری برخوردار است بنابراین  گذارهیسرمامقایسه با  

,  1381  ،طیری غ)  ندینمایمی  گذارهیسرماعالی مدیریت بحران با درک این بحران    و برنامه ریزان

 (.186ص.

 گفت راهبردهای پیشگیری و ممانعت از وقوع بحران به شرح زیر است:   توانیمبا توضیح فوق 

 رشد و توسعه پایداری و متوازن ✓

 وپرورش آموزش ✓

 طراحی و استقرار نظام اطالعات مدیریت  ✓

 ی پیشگیری از بحران.هاروشوجود ساختار تشکیالت و قوانین و مقررات و  ✓
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 تحقیقات پیشین 

شدهانجام( پیشینه تحقیقات 1جدول )  

 نتایج تحقیق موضوع تحقیق محقق 

 

 
  د،یسع  ،یریا

 یکارشناس نامهانیپا

ارشد، دانشکده 

و علوم    تیریمد

دانشگاه  یانسان

و علوم   یانوردیدر

  ییایدر

1399چابهار،  

 
 

  ریتأث  لیو تحل  یبررس

بحران بر  تیریمد یهاآموزش

جستجو و    اتیعمل تی فیک

یی اینجات در  

 -1 نیکه ب دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا

بدو خدمت   ی هابحران، آموزش تیریمد یهاآموزش

بدو   یهاآموزش -2 ییایبحران در  تیریمد یعموم

  -3 ییایبحران در  تیریمد ینظر  یخدمت تخصص

  تیریمد یعمل یبدو خدمت تخصص یهاآموزش

 یضمن خدمت تخصص یها آموزش -4 ییایبحران در

  - 5 ییایبحران در  تیریمد  ینظر تمدکوتاه یلیتکم

 یلیتکم یضمن خدمت تخصص یهاآموزش

 -6  ییایبحران در  تیریمد یمدت عملکوتاه

  یبلندمدت نظر یلیتکم  یخدمت تخصص یهاآموزش

ضمن خدمت   یها آموزش -7 ییایبحران در  تیریمد

بحران   تی ریمد یبلندمدت عمل یلیتکم یتخصص

  ،ییایجستجو و نجات در اتیعمل  تیفیو ک ییایدر

 رابطه وجود دارد. 

 

 

  ،یفالورجان یانیک

  نیفرهاد، اول 

پدافند   یمل شیهما

در علوم   رعاملیغ

بندرعباس   ،ییایدر

1393 

 
 

 تی بحران در امن   تیرینقش مد

  یمطالعه مورد یستیز

در مقابل   یو آمادگ یری شگیپ

 یطی و مح ییایدر یها یآلودگ

فارس جیخل  

 

  تی شناخت ماه دهدیپژوهش نشان م نیا جینتا

برخوردار است.    یاژهیو تی از اهم یعی طب یهابحران

 یطی محستیز  یهامقابله با بحران یشناخت راهکارها

بحران هست.    تیریارکان مد نیتراز مهم یک ی ییایدر

کاهش خسارات   یعنوان عامل مهم برا به روهای ن یآمادگ

و  یهمکار زهیانگ  جادیو ا  یساز. آگاهشودیم یتلق

مطلوب جهت مقابله با بحران از    یهابرنامه نیتدو

 هایزیربرخوردار است. هرچه برنامه یخاص تی اهم

بهتر،   ریدرگ یها وهگر نیب یقبل یهایهماهنگ  تر،ق ی دق

 زاتیتجه شتر،یب یو عموم  یتخصص یهاآموزش

  تاًیمؤثر و نها یمنابع و رهبر  یدهتر و سازمانمناسب

  تیریها که درمجموع همان مدجانبه آنکنترل همه
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 نتایج تحقیق موضوع تحقیق محقق 

 نیتردر برابر مخرب توانیم شودیموفق را شامل م

ها مقاومت نمود. بحران  

 

طحانی،  

، 1386غالمرضا.

نامه کارشناسی پایان

ارشد رشته  

مدیریت دفاعی  

، دافوس  16دوره 

 آجا 

 

های کارگیری سامانهتأثیر به

مخابراتی در افزایش ایمنی  

های تحت شناورها در آب

حاکمیت و نظارت جمهوری  

فارس و  اسالمی ایران در خلیج

 دریای عمان در پنج سال اخیر 

  اعتمادقابلاند از بین متغیرهای مستقل جزء که عبارت

های اضطراری در دریا، بودن ارسال و دریافت پیام

  های اضطراری در دریا،سرعت ارسال و دریافت پیام

های  سامانه مخابراتی در ارسال و دریافت پیام برد

های اضطراری در دریا و متغیر تابع که ایمنی یگان

سیار زیادی وجود داشته و  شناور است همخوانی ب 

های شناور  متغیرهای مستقل تأثیر زیادی بر ایمنی یگان

 دارند. 

 

 

- لی اسماع  ،یعقوب ی

  یخان- دیسع  ،یریا

  ،یسلطانعل ،یمیآد

  ،یمقاله پژوهش

  ییایدانشگاه در

2019چابهار،  

 

  یبندتیو اولو لی وتحلهیتجز

بحران    تیریعوامل مؤثر در مد

در سواحل   ییایخطرات در

 مکران 

 

 یطی و مح یکیزی و عوامل ف  یاطالعات ستمینظارت، س

شدند. با توجه به   یبنداز اول تا هشتم رتبه بی به ترت

از حوادث و    یریشگ یمنظور پمطالعه حاضر به جینتا

 ریز یها هی توص یایدر یهابحران تیریدر مد تیموفق 

شده:ارائه  

مواجهه و کنترل    یبرنامه جامع برا کیداشتن -1

. ییایها و خطرات دربحران تی ریعواقب حوادث و مد

  ییمنطقه شناسا یها تی زا و ظرف بحران یهامکان-2

با   یهماهنگ جادیا یبرنامه هدفمند برا  کیشوند و 

 نیتدو یستیواقع در منطقه با ییایدر یهاسازمان ریسا

  تی ریح و مدکاهش سوان  کردیبا رو ییشود و مانورها

از کارکنان ارشد  یجدا -3اجرا گردد  ایبال ییایدر

  یها بحران تیریحوزه مد رانیمد ،ییایدر یهاسازمان

تخصص الزم را داشته باشند و دائماً   یستیبا زین ییایدر

  زاتیتجه ییشناسا  یبرا  -4. رندیقرار گ یاب یمورد ارز

در  یستیبا هیهمسا  یکشورها اتیاز تجرب یمندو بهره

جستجو و نجات مشترک  یبرا   یسطح فرامل

مختلف خطرات    یوهایسنار -5نمود. یزیربرنامه

  یاصورت دورهنوشته شود و به یستیبا ییایدر

مرتبط برگزار شود و   یهامشترک با سازمان  یمانورها
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 نتایج تحقیق موضوع تحقیق محقق 

عالوه بر آموزش کارکنان، نقاط ضعف و قوت هر 

  هاتخانهوزار یبان یپشت  -6مشخص شود. یستیسازمان با

  یروین ژهیوبه ییایدر یهاها و ترجماناز سازمان

  یهاها به دستگاهارتش و مجهز نمودن آن ییایدر

حوادث و   هیکل یستیبا -7مدرن امداد و نجات.

شده توسط کارشناسان حوادث  ثبت ییایخطرات در

  دی اساتو  انیو ناخدا عیملوانان باتجربه توز نیب  ییایدر

  لمی را در غالب کتابچه و ف ثحواد نیها ادانشگاه

ها آموزش وقوع آن  یچگونگ لیوتحل هیبا تجز یآموزش

با همه   یستیبا یجلسات مشاوره و هماهنگ -8دهند.

  ،یرانی ازجمله بنادر و کشت ربطیذ  یهاسازمان

و بلوچستان و    ستانیس یها و مقامات استان  انیناخدا

. ردیانجام پذ  یاصورت دورههرمزگان به  

 

  ه،یسم  ،یدونیرف

 یکارشناس نامهانیپا

ارشد، دانشگاه  

1390الزهرا،   

 

  رینگرش خالقانه مد یبررس

بحران  تی در مواجهه با موقع  

 تی به پژوهش و کاربرد خالق  رانیدرصد از مد 50 -1

.دهندیدر سازمان خود بهاء م  

مواجهه با بحران  یراهکارها رانیمددرصد از  2-80

آن شناخته و آن   یعلم یهارا از منظر مؤلفه یساختار 

. رندی گیرا در ساختار خود به کار م  

را با توجه به    تیمفهوم خالق  رانیدرصد از مد 70 -3

. شناسندیآن م یعلم یهامؤلفه  

پژوهش است   نیا  یهاافتهیحاصل از  یبند جمع -4

بحران   تی در مواجهه با موقع رانیکه مد دهدینشان م

. رندیگیاز نگرش خالقانه بهره م  

 مصاحبه: سؤال

  ییا یدر  یروین  یهات یدر مأمور  یاحتمال  یهابحران  ت یریمد  ندیفرآ  توانیچگونه م  یعالنظر جناب  به

جمهور آب   رانیا  یاسالم  یارتش  طر  یهادر  از  را  کشور  اثرات    یریشگیپ  قیجنوب  کاهش  و 

 د؟یبهبود بخش یاحتمال یهابحران

 



 
 1401سال چهارم، شماره دوازدهم، فصل بهار    -فصلنامه مطالعات جنگ     102 

 : نظرانصاحباز  اخذشدهی هاپاسخی بندجمع

مهم  یکی بن  نیتراز  مد  نیتریادیو  پ  ت یریمرحله چرخه  مرحله  اثرات   یریشگیبحران،  کاهش  و 

  تی ریمد  یانجام نگردد، اقدامات مراحل بعد  یخوبمرحله به  نیاگر موارد و اقدامات مرتبط با ا  ،هست 

  ی ریشگی پ  ث ها را کاهش خواهد داد. توجه به بحآن  یبا مشکل مواجه نموده و اثرگذار  زیبحران را ن

موضوع هم در اسناد   نیبرخوردار است که ا یی باال اری بس  ت یبحران از اهم ت ی ریمد ندیدر بهبود فرآ

 است.  دهینظران ذکر گردو مدارک و منابع مطالعه شده و هم در اظهارات صاحب 

ا  یی هاسازمان به  پ  ن یکه  اقدامات  برابر اصول علم  رانهیشگیمقوله توجه نموده و  مدنظر قرار    یرا 

و خسارات   یه و آمار تلفات انسانموفق بود   یاحتمال  یهابحران  ت یریمراتب در بحث مداند بهداده

 ها در حداقل ممکن قرار دارد.آن یمال

  ی هادر آب  یاحتمال  یهابحران  ت ی ریو کاهش اثرات در بهبود مد  یریشگ یپ  یهاشاخص  ازجمله

کدبند کشور،  بند  یجنوب  منطقه  مأمور  یو  ا  ت یمحل  به  انجام    نی است،  از  قبل  اگر  که  مفهوم 

ها وجود دارد  که احتمال وقوع آن  ییهاو بحران  تیمحل مأمور  نینقاط خطرآفر  یتمام  ت یمأمور

انجام پذ  یهاینیبشیپو    ییشناسا از بروز بحران  ردیالزم  خواهد شد. شاخص   یریها جلوگ قطعاً 

گذشته و استفاده از    وسته ی پ  به وقوع  یهاحوادث و بحران  لیوتحلهیتجز  ، یریشگیدر بحث پ  گرید

  ی موردبررس  یخوبداده شده بهرخ  یهااگر سوانح، حوادث و بحران  ،هست   یقبل  یهادرس آموخته

و نواقص مشخص    ب ینقاط ضعف، معا  نیو علل و عوامل بروز آن همچن  رندیقرار گ   لیوتحلهیو تجز

از تکرار موارد   نیقیو آموزش داده شود    یرسانآن به شکل مطلوب به کارکنان اطالع  جهیگردد و نت

 خواهد شد. یریمشابه جلوگ 

  یعلم  یکارهاو ارائه راه  یاحتمال  یهاو پژوهش در حوزه سوانح و بحران  قیانجام تحق  نیهمچن

زقابل کمک  مد  یادیاجرا  بهبود  ا  یاحتمال  یهابحران  ت یریبه  نمود.ضمن  مرحله   نکهیخواهد  در 

  ی هاکامل با بحران  ییو فرماندهان آشنا  رانیمد  یدارد، وقت  ت یاهم  ار یآموزش کارکنان بس  یریشگیپ

امر موجب کاهش   نیا  نندی ها آموزش ببآن  ت ی ریها داشته باشند و جهت مدو درصد وقوع آن  یاحتمال

 بحران خواهد شد. ت یریمد ندیبهبود فرآ جهیها و درنتاثرات بحران
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 شناسی پژوهش روش
که در این تحقیق از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی  با توجه به این

و منافع این تحقیق به نفع نیروی دریایی بوده و موجب بهبود مدیریت    است   شدهاستفادهشده،  فراهم

ی جنوب کشور خواهد بود، بنابراین  هاآبی نیروی دریایی در  هات یمأموری احتمالی در  هابحران

با توجه به اینکه محقق به دنبال بررسی وضع موجود و توصیف    هست؛ واین تحقیق از نوع کاربردی  

ها، صفات و  بوده و ویژگی ی جنوب کشورهاآبت فعلی مدیریت بحران در دار وضعیمنظم و نظام 

و با کنار    هست ماهیت آن را مطالعه نموده است، لذا روش اجرای این تحقیق هم توصیفی تحلیلی  

پربارتر   این رویکردها برای هرچه  نقاط قوت  از  نقاط ضعف رویکردهای کمی و کیفی،  گذاشتن 

بنابراین رویکرد این تحقیق آمیخته خواهد بود.    نماید؛اف استفاده میشدن تحقیق و دستیابی به اهد

  ی از خبرگان که در مناطق جنوب  ی گروه اول، تعداد  باشند،یشامل دو گروه م  قیتحق  نیا  یجامعه آمار

 یهادر آب  یاحتمال  یهادر حوزه بحران  یاطالعات خوب  یارتش خدمت نموده و دارا  ییایدر  یروین

 استانبحران    ت یریبحران در ستاد مد  ت یرینفر از خبرگان در حوزه مد  کیو    شندبا یجنوب کشور م

  ا یدر ناوگان جنوب و    یاتیهستند که در مشاغل عمل  یخوزستان هست. گروه دوم شامل کارشناسان

نفر    126جامعه نمونه    باشند،یم  فهیوظدر حال انجام  یمنیو ا  یات یمرتبط با امور عمل   یستاد  ریدوا

و جامعه آماری   موردمطالعهکه کلیه افراد جامعه  با توجه به ایندر این پژوهش    است.  دهیمحاسبه گرد

گروهی هستند، بنابراین برای اینکه حجم مشابهت کامل و یکسانی نداشته و دارای تجانس درون  باهم

ی از روش طبقاتی تصادفی ساده ر یگ ونهنمها انتخاب شوند برای  نمونه به نسبت مساوی از همه گروه

 .شده است استفاده

 

 وتحلیل تجزیه
به  توجه  فرآ  تحقیقسؤال    با  بهبود  دنبال  به  مأمور   یاحتمال  یهابحران  ت ی ریمد  ندیکه    ی هات یدر 

و کاهش   یریشگی پ  قیجنوب کشور از طر  یهادر آب  رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین

با صاحب   م،یاثرات بود از مصاحبه  اسناد و مدارک و تجزبعد    ی هاداده  لیوتحلهینظران و مطالعه 

فرم  ی کم  یهاداده  لی وتحلهیتجز  نیهمچن  و  یفیک  از  بهبود  پرسش  یهاحاصله  در خصوص  نامه 

 ران یا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین  یهات یدر مأمور  یاحتمال   یهابحران  ت یریمد  ندیفرآ

 آن است که:   انگریو کاهش اثرات، ب  یریشگیپ ق یجنوب کشور از طر یهادر آب 
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اصاحب   هیکل بر  پ  دهیعق  نینظران  نقش  قطعاً  مد  یریشگیبودند:  بهبود  در  اثرات  کاهش    ت ی ریو 

سوانح و    ل یوتحلهیو تجز  ها یریپذب یآس  زیآنال  ،یزیرطرح است.  ادی ز اریبس یاحتمال یهابحران

 نیدارد. همچن   ییاز وقوع بحران نقش به سزا  یریشگ یو آموزش کارکنان در پ  وستهیحوادث به وقوع پ

در    یاز افراد متخصص و کاردان عامل مهم  یریگ انتصاب درست در مشاغل مهم و حساس و بهره

 ها خواهد بود.از وقوع بحران یریشگیپ

پ  در پرواز  یرسطحیز  ،یسطح  یواحدها  زاتیتجه  یسازمنیا  ،یسازفرهنگ  ،یریشگیفاز    ، یو 

بحران اثرگذار خواهند بود؛ که بامطالعه اسناد و مدارک و    ت یریدر بهبود مد  ینگارندهیپژوهش و آ

ا  نیشیپ  قاتیتحق کدبند  یموارد  نهیزم  نیدر  بند  یازجمله  منطقه  مأمور  یو    ز یآنال  ت،ی محل 

 دیزا احصاء گردبحران  یهامحل  یهانقشه  هیو پژوهش و ته  قیتحق  ،یآموزش عموم  ها،یریپذب یآس

ا ز  نیو  تا حد  بودند   نحی  درنظران  که صاحب   ییهابا شاخص  یادیموارد  کرده  عنوان  مصاحبه 

افراد   % 99نامه مشخص شد که  پرسش  یکم  یهاداده  لیوتحلهیمطابقت داشت. در ادامه و بعد از تجز

م  یآمار  عهجام با  زانیبه  به  ممتوسط  معتقدند،  در    یاحتمال  یهابحران  ت یریمد  ندیفرا  توانی ال 

از طر  یهادر آب  رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین  یهات یمأمور  ق یجنوب کشور را 

کدبند  یریشگیپ ازجمله  اثرات  کاهش  بند  یو  منطقه  مأمور  یو    ها، یریپذب یآس  زیآنال  ت،یمحل 

با   ت ی. و درنها دیزا بهبود بخشبحران  ی هامحل  ی هانقشه  هیو پژوهش و ته  قیتحق  ،یومآموزش عم

𝛘𝛂,𝐝𝐟=𝟗/𝟒𝟗  جدول  یتوجه به مقدار بحران
  زیو ن(  χ=1542/ 72)آمده   دست و مقدار آماره آزمون به   𝟐

  فتقرار گ    H1  هیدر ناح  %95  نانی و سطح زم   4  ینمودار مذکور ازآنجاکه آماره آزمون با درجه آزاد

ذکرشده    یهاو شاخص  دیادعاشده اثبات گرد  ه یفرض  جهیتر شد، درنتجدول بزرگ  یو از مقدار بحران

فرآ بهبود  خصوص  مأمور  یاحتمال  یهابحران  ت ی ریمد  ندیدر  ارتش   ییا یدر  یروین  یهات یدر 

 شد.  دییو کاهش اثرات، تأ یر ی شگیپ قیجنوب کشور از طر یها در آب رانیا یاسالم  یجمهور

ی  هات ی مأموری احتمالی در  هابحرانهای مدنظر در بهبود مدیریت  بندی شاخصمنظور اولویت به

ی جنوب کشور از طریق پیشگیری و کاهش هاآبنیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در  

با  ت پرسشنامهاثرا بین    5ای  این رابطه  به  125سؤال در  که  از کارشناسان  نمونه  نفر  عنوان جامعه 

 : هستشرح زیر   شده است توزیع گردید و نتایج حاصله بهانتخاب

 پیشگیری و کاهش اثرات  یهاشده در شاخص مطرح  یهاپاسخ  یبندجمع( 2جدول )
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 میانگین  خ.ک ک م  ز خ.ز ی فرضیه پژوهش هاشاخص  سؤال 

1 

ی  هابحران بهبود مدیریت 

ی  هاتی مأمور احتمالی در

نیروی دریایی ارتش جمهوری  

اسالمی ایران از طریق کدبندی  

  تی مأمورو منطقه بندی محل  

 قبل از وقوع بحران( )

37 79 

 

8 1 0 216/4 

2 

  یهابحران  تی ری بهبود مد

  یهاتی در مأمور یاحتمال

  یارتش جمهور ییای در یروین

آموزش   ق ی از طر رانی ا یاسالم

 قبل از وقوع بحران( ) یعموم

55 64 

 

6 0 0 392/4 

3 

  یهابحران  تی ری بهبود مد

  یهاتی در مأمور یاحتمال

  یارتش جمهور ییای در یروین

آنالیز   ق ی از طر رانی ا یاسالم

قبل از وقوع  ) یری پذبیآس

 لیوتحله ی تجزبحران( و 

 های به وقوع پیوسته بحران 

50 70 

 

4 1 0 352/4 

4 

  یهابحران  تی ری بهبود مد

  یهاتی در مأمور یاحتمال

  یارتش جمهور ییای در یروین

تحقیق   ق ی از طر رانی ا یاسالم

و پژوهش در خصوص  

پیشگیری و کاهش اثرات  

 هابحران 

52 64 

 

8 1 0 336/4 

5 
  یهابحران  تی ری بهبود مد

  یهاتی در مأمور یاحتمال
45 64 

 
16 0 0 232/4 
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 میانگین  خ.ک ک م  ز خ.ز ی فرضیه پژوهش هاشاخص  سؤال 

  یارتش جمهور ییای در یروین

تهیه   ق ی از طر رانی ا یاسالم

 زابحران ی هامحل ی هانقشه

 305/4 0 1 8  68 48 میانگین  

 
 ی مرتبط با پیشگیری و کاهش اثراتهاشاخص ( توزیع فراوانی 3جدول )

 

 

 فراوانی رتبه

Fi 

درصد 

 فراوانی

"Fi 

 تأثیر وزن

Xi 

 فراوانی وزن 

Fi Xi 

 240 5 % 38 48 خیلی زیاد 

 272 4 % 54 68 زیاد

 24 3 %6 8 متوسط 

 2 2 %1 1 کم

 0 1 %0 0 خیلی کم

 538 - %100 125 جمع کل 
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

 
 

 های مرتبط با پیشگیری و کاهش اثرات( توزیع فراوانی شاخص1نمودار )

 مبین این مطلب است که: شده با توجه به جداول و نمودار باال، نتایج کسب 

 اد،ی ز  یلی ( خ%38نفر )  48تعداد    ن یانگیطور مخواندگان )جامعه نمونه( به  قینفر از تحق  125از تعداد  

  زان ی( به م%0نفر )  0( کم و  %1نفر )   1متوسط،    زانی( به م%6نفر )  8  اد،ی( به مقدار ز%54نفر )  68

  یهات یموردر مأ  یاحتمال  یهابحران  ت یریمد  ندیفرا  توانیمطلب هستند که م  نیکم موافق ا  یلیخ

و کاهش    یریشگیپ  قیجنوب کشور را از طر  یهادر آب   رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین

  ق یتحق  ،یآموزش عموم  ها،یریپذب یآس  زیآنال  ت،یمحل مأمور  یو منطقه بند  یاثرات ازجمله کدبند

است    نیا  انگریحاصله ب   جینتا  نی ؛ بنابرادیزا بهبود بخشبحران  یهامحل  یهانقشه  هیو پژوهش و ته

آمار  99% جامعه  م  یافراد  م  زانیبه  که  معتقدند  باال  به    ی ها بحران  ت یریمد  ندیفرا  توانی متوسط 

جنوب کشور را    یهادر آب   رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین  یهات یدر مأمور  یاحتمال

طر کدبند  یریشگیپ  قیاز  ازجمله  اثرات  کاهش  بند  یو  منطقه  مأمور  یو    زیآنال  ت،یمحل 

 . دیزا بهبود بخشبحران  یهامحل  یهانقشه   هیو پژوهش و ته  قیتحق  ،یآموزش عموم  ها،یریپذب یآس
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 گیرینتیجه
اخذ مصاحبه    ز یمنابع ون  ییو همسو   ییشده و تقارب، همگراانجام  قاتیمطالعه منابع مختلف و تحق  با

محوله    یهات ی چند سال گذشته مأمور  یط  نکهیا  رغمیکه عل  میدی رس  جهینت  نینظران به ابا صاحب 

  رفته،یانجام پذ ی خوببه یالمللنی و ب   یداخل یهانداجا در آب یرسطحیو ز یسطح  یهاگانی توسط 

از مشاغل حساس    یرخعدم انتصاب افراد متخصص، کاردان و باتجربه در ب  لی به دل  رسدیاما به نظر م

پ عدم  پ  ینیبشیو  برخ  یریشگی و  ا  یدر خصوص  بحران  یمنیاز مالحظات  و    ی هاشاهد سوانح 

 . میبود یریناپذجبران

مهم  یکی بن  نیتراز  مد  نیتریادیو  پ  ت یریمراحل چرخه  مرحله  اثرات    یریشگیبحران،  کاهش  و 

  تی ریمد  یانجام نگردد، اقدامات مراحل بعد  یخوبمرحله به  نیهست، اگر موارد و اقدامات مرتبط با ا

  ی ریشگی ها را کاهش خواهد داد. توجه به بحث پآن  یبا مشکل مواجه نموده و اثرگذار  زیبحران را ن

مقوله    نیکه به ا   ییهابرخوردار است. سازمان  ییباال  اریبس   ت یبحران از اهم  تیریمد  ندیدر بهبود فرآ

  تیریمراتب در بحث مداند بهمدنظر قرار داده  ی را برابر اصول علم  رانهی شگیتوجه نموده و اقدامات پ

در حداقل ممکن قرار    هاآن   یو خسارات مال   یموفق بوده و آمار تلفات انسان  یاحتمال  یهابحران

 اند از:عبارت قیتحق نیحاصل از ا  جیگفت نتا توانیم  یطورکلبه  نیدارد؛ بنابرا

مأمور  یط  نکهیا  رغمیعل  -1 گذشته  ن  یهات یچند سال  به    ی ارتش جمهور  ییایدر  یرویمحوله 

آب   رانیا  یاسالم به  یهادر  کشور  پذ  یخوبجنوب  دل  رفتهیانجام  به  افراد    لیاما  انتصاب  عدم 

در خصوص    یریشگیو پ  ینیبشیاز مشاغل حساس، عدم پ  یمتخصص، کاردان و باتجربه در برخ

گفت در    توانیدرواقع م  م،یبود  یریناپذجبران  یهاشاهد سوانح و بحران  ،یمن یا  تاز مالحظا  یبرخ

 شود.  دهی شیحوزه اند نیدر ا یریتداب یستی و با میضعف دار یریشگیحوزه پ

  ی کی تیو ژئوپل  یکیاستراتژ  ت یجنوب کشور، اهم  یهاحاکم بر آب  ی خاص جو   طیبا توجه به شرا  -2

قابل  یهاآب بخش  وجود  کشور،  انرژ  یتوجهجنوب  انتقال  و خطوط  گاز  و  نفت  منابع  در   یاز 

وجود   لیجنوب کشور به دل  یهاآب  یو نظام  یراهبرد  ت یاهم  ی جنوب کشور و از طرف  یهاآب

گردد،    یو منطقه بند  یمنطقه موردنظر، کدبند  یی ایدر  ی هات ید جهت انجام مأمورطلبیتنگه هرمز م

تمام  نیبد که  بحران  یمفهوم  ناانقاط  و  بحران  ای و    منیزا  و    قاً یدق  یاحتمال  یهاسوانح، حوادث 

  ی هات یدر مأمور  یاحتمال  یهابحران  ت یریبه بهبود مد  یموضوع کمک بزرگ   نیگردند که ا   ییشناسا

 جنوب کشور خواهد نمود.   یهادر آب  رانیا یاسالم یارتش جمهور ییایرد یروین
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

پ  -3  مرحله  بحران  ی،ریشگیدر  و  حوادث  سوانح،  پ  یهااگر  وقوع  مورد    یدرستبه  وستهی به 

و نواقص مشخص   ب ینقاط ضعف، معا نیو علل و عوامل بروز آن همچن رندیقرار گ  لیوتحلهیتجز

از تکرار موارد    ناًیقیو آموزش داده شود    یرسانآن به شکل مطلوب به کارکنان اطالع  جهیگردد و نت

مهم  یری جلوگ   همشاب گام  و  شد  مد  یخواهد  بهبود  در  در    یاحتمال  یهابحران  ت یریاست 

 جنوب کشور.  یهادر آب رانیا یاسالم یارتش جمهور  ییایدر یروین یهات یمأمور

اجرا  قابل  ی علم  ی کارهاو ارائه راه  یاحتمال  ی هاو پژوهش در حوزه سوانح و بحران  قیانجام تحق  -4

 خواهد نمود.   یاحتمال یهابحران  ت یریبه بهبود مد  یادیکمک ز

و فرماندهان   رانیمد  یدارد، وقت  تیاهم  اریآموزش کارکنان بس  یریشگ ی در مرحله پ  نکهینکته مهم ا   -5

ها آموزش  آن  ت ی ریها داشته باشند و جهت مدو درصد وقوع آن  یاحتمال  ی هاکامل با بحران ییآشنا

 شد. واهدبحران خ ت یریمد ندیبهبود فرآ جهیها و درنتامر موجب کاهش اثرات بحران نیا نندیبب

در   یاحتمال  یهابحران  ت یریمد  ندیفرا  توانیم  کهنیپرسشنامه احتمال ا  لی حاصله از تحل  جینتا   ضمناً

از طر  یهادر آب  رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین  یهات یمأمور  ق یجنوب کشور را 

کدبند  یریشگیپ ازجمله  اثرات  کاهش  بند  یو  منطقه  مأمور  یو    ها، یریپذب یآس  زیآنال  ت،یمحل 

 نیاز ا   یحاک   د،یزا بهبود بخش بحران  یهامحل  یهانقشه  هیو پژوهش و ته  قیتحق  ،یآموزش عموم

  ی هابحران  ت یریمد  ندیفرا  توانیمطلق( معتقدند که م  ت ی افراد جامعه نمونه )اکثر  %99هست که  

جنوب کشور را    یهادر آب   رانیا  یاسالم  یارتش جمهور  ییایدر  یروین  یهات یدر مأمور  یاحتمال

کدبند  یریشگیپ  قیطر  از ازجمله  اثرات  کاهش  بند  یو  منطقه  مأمور  یو    زیآنال  ت،یمحل 

  د؛یزا بهبود بخشبحران  یهامحل  ی هانقشه  هیو پژوهش و ته  قیتحق  ، یآموزش عموم  ها،یریپذب یآس

 ادی ز  یلی( در حد خ4/ 305  یعنیآمده  دست به  نیانگی ها را )با توجه به مو شدت کارساز بودن آن

 .اندهدانست

 های پیشگیری و کاهش اثرات: ی شاخصبندت یاولو
اولویت  آنهای  بندی شاخصبرای  تغییرات  از ضریب  اول  تقسیم فرضیه  از  که  کردیم  استفاده  ها 

 . دیآیمانحراف معیار بر میانگین به دست 
 های پیشگیری و کاهش اثرات بندی شاخص( اولویت 5جدول )

 بندی اولویت 
 

 شاخص فرضیه 
 

 میانگین 
انحراف  

 معیار 

ضریب  

 تغییرات 

شماره  

 سؤال 
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1 

در  ی احتمال یهابحران  تی ری بهبود مد

ارتش  ییای در یروین یهات ی مأمور

آنالیز  قی از طر ران ی ا یاسالم یجمهور

قبل از وقوع بحران( و  ) یری پذبیآس

 های به وقوع پیوستهبحران  لیوتحلهی تجز

392/4 577/ 131/ 3 

2 

در  ی احتمال یهابحران  تی ری بهبود مد

ارتش  ییای در یروین یهات ی مأمور

آموزش   قی از طر ران ی ا یاسالم یجمهور

 قبل از وقوع بحران( ) یعموم

352/4 583/ 133/ 2 

3 

 ی احتمالی در هابحران بهبود مدیریت 

ی نیروی دریایی ارتش هات ی مأمور

جمهوری اسالمی ایران از طریق کدبندی و  

قبل از وقوع ) تی مأمورمنطقه بندی محل 

 بحران( 

216/4 587/ 139/ 1 

4 

مد در   یاحتمال   یهابحران   تی ری بهبود 

  ی ارتش جمهور  ییای در  یروین  یهات ی مأمور

تحقیق و پژوهش در    قی از طر  رانی ا  یاسالم

 هاخصوص پیشگیری و کاهش اثرات بحران 

336/4 631/ 145/ 4 

5 

در  ی احتمال یهابحران  تی ری بهبود مد

ارتش  ییای در یروین یهات ی مأمور

تهیه  قی از طر ران ی ا یاسالم یجمهور

 زابحران ی هامحل ی هانقشه

232/4 658/ 155/ 5 

 

 یی اجرا ی شنهادهایپ

  یکیتیو ژئوپل   یکیاستراتژ  ت یجنوب کشور و اهم  یهاحاکم بر آب  ی خاص جو   طیبا توجه به شرا  -1

مفهوم که نقاط    ن یگردد، بد  یو منطقه بند  یموردنظر کدبند  هیناح  یستیبایجنوب کشور م  یهاآب

ناابحران و متخصصان بحران سازمان   رانیو توسط مد  یی شناسا  قاًیدق  نیو مناطق خطرآفر   منیزا، 

 . رندیقرار گ  ژهیموردتوجه و 
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  ی اسالم  یارتش جمهور یی ایدر یروین یهاتیدر مأمور ی احتمال  یهابحران تیریبهبود مد

 جنوب کشور(  یها: آبی مورد ی¬و کاهش اثرات )مطالعه یریشگیپ قیاز طر رانیا

نسبت به اعزام    مان،یپدوست و هم  یو آموزش نداجا ضمن تعامل با کشورها  ت ی ترب  یهامعاونت   -2

مسئول  یتعداد کشورها  نیاز  به  نداجا  جنوب  ناوگان  و  ستاد  فرماندهان  جه  یو  طمذکور    ی ت 

 آورند.اقدام الزم را به عمل  ییایدر یهابحران ت ی ریمد نهیدرزم یتیریمد یهادوره

مدنظام   نیتدو  -3 استراتژ  ییایدر  یهابحران  ت ی رینامه جامع  داشتن  با هر    یتیریمد  یو  متناسب 

و    یو آموزش و معاونت بازرس  ت ی معاونت ترب  ی با همکار  اتیسطح از بحران توسط معاونت عمل

 . ردیدر دستور کار قرار گ  یستینداجا با  یمنیا

  ، یرانیهمانند، کشت  یمواز  یهاو تجربه سازمان  یاز توانمند  یریگ مشترک و بهره  شیانجام رزما  -4

  یها گروه  یمواز  یهاسازمان  نکهینداجا.)با توجه به ا  اتیتوسط معاونت عمل  التیکش و شنفت 

 بحران هستند(  ت یریمد یفازها یاجرا یبرا یهدف ارزشمند

  ی در ناوگان جنوب کشور و برگزار  یاحتمال  یهابحران  ت یریو پژوهش در ارتباط با مد  قیتحق  -5

و فنون    زاتیتجه   ،یتکنولوژ  یها شرفت یموضوعات مرتبط با پ  نهیدرزم   یالمللنیو ب  ی مل  یهاشیهما

نداجا قرار    قاتیدر دستور کار دفتر مطالعات و تحق  یستیبحران با  ت ی ریمد  نهیدرزم  ای روز دن  یعلم

 . ردیگ 

  تیجامع از وضع  لیتحل   کی  یستیبا  میینما   ت ی ریرا مد  یاحتمال  یها بحران  میبتوان  نکه یمنظور ابه  -6

نقاط قوت، نقاط   ،یارتباط  یهاستمیس  زات،یماهر و متخصص، منابع، تجه  یانسان  یروی موجود )ن

  ونتمعا  ،یمنی و ا  یمعاونت بازرس  ،یانسان  یرویمعاونت ن  ات،یعمل  ی هاضعف و ...( توسط معاونت 

 ی فن  یمعاونت فاوا، معاونت طرح و برنامه، اداره بهداشت، امداد و درمان و فرمانده  ،یبانیآماد و پشت

  ن یو تدو  هیسبت به تهن  ت یانجام و پس از مشخص شدن وضع  اتیمعاونت عمل   ت ی نداجا با محور

 .ندیاقدام نما ییایدر  یهابحران ت یریمد نامهوهیش
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