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 چکيده
. رر اسدد کشدد ر مخ لف یک  یهانظامو تغییرات شدددید و گردد رر  رر  هایداریناپامهم جهان امروز بروز  یهایژگیویکی از 

یازهاا ان ظاراتا ااتعات و تح الت مخ لف زیرددد        روزایشونعصدددر انر ار ااتعاتا با ایشای      ا  ینّاورانه  محیطی و  –ن
  یهابحرانج امع بشری رچار ن عی تشلشلا سرررگمیا ال هاب و پیچیدگی خاصی شدند که پیامد آن بروز رویدارها و  بار کیبه

حاصل از   یهابر  بنمخاار  انگیش رر این ج امع اس  که جش با مدیری ی مدبرانه و مب نی بر ران  و حکم  امکان خروج از  
ندارر  ها بحراناین  کاربرری اسددد  و    ن ازنظر. این تحقیق وج ر  هدفا  پا  که ییازآن ا ن ع رار   ازنظر ع  گررآوری و  هی بر 
روش گررآوری ااتعات شددامل  .اسدد تحلیلی  –مخ لف اسدد ا ت صددیری یهاجنبهااتعات اسدد خراجی از  لیوتحلهیت ش

س رار  از   ایاک ابخانهمطالعات  سطح         یهاکیتکنا س رار  از پرسشنامه رر  ب ر    م ررمطالعهجامعه آماری  یهانم نهمصاحبه و ا
مدیران که من ر  یریگمیتصمهاا ایشای  قدرت ااتعاتی رر ایشای  آمارگی سازمان که سیر م رهدیماس . ن ایج تحقیق نشان   

  عن انبههای ناشددی از جنم مر ر اسدد . همچنین خدمات پشدد یبانی و روابی عم می   رر بحران اگررریم یوربهر به ایشای  
.  اس  که باالترین ح م یضای ااتعاتی نیش مخص ص ااتعات عملیاتی    ش ر یمشناخ ه   یرسان ااتعترین بخ  سامانه  ررگیر

صددحیح   یبند یاول جه  ایشای  آمارگی مدیران و  چندمنظ ر نیاز به یک سددامانه ااتعاتی  اناشددی از جنم یهابحرانرر 
 .اس اقدامات رر برخ رر با بحران 

 
 

 ی ااتعاتی.هار میس بحران نظامیا کليدي:واژگان 
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 مقدمه

و با ت جه به ماهی  و یعالی شان   یوبکمها و ج امع سازمان همهای اس  که مق له بحران

نظامی به همرا  ح ارث  هایبحرانا س انح و هاآن روبرو هر ند. بروز خطر با یاگ نهبه

واقعی ی اس  که بشر رر ا ل تاریخ هم ار  با آن آشنا ب ر  اس .  ینیب یپرقابلیغ

وسیع  ا ربهااتعات  لای و نقل و ان قاصنع ی شدن ج امع و گر رش ارتبااات ماه ار 

میشان  تنهانه؛ ب ر  اس  ینّاورانههای یراوان که همرا  با م یقی  نظامیهای سازمان رر

ه رر بریاری م ارر ایشای  نیش رار  اس . بروز خطرات را کاه  ندار  اس  بلک

اند و واقعی ی جداناپذیر از ماهی  رر سازمان نهارینه گررید  هابحرانامروز   گریرانیببه

م ب رند همرا  با ایشای  پیچیدگی  ی نظامیهاسازمان رونیازااند. ها شد ررونی سازمان

مخ لف را رر خ ر ایشای   هایبحرانو ت ان ت لیدی خ را ت ان رویارویی و م اجهه با 

 .رگررممکن می بلندمدتو  مدتانیمهای ریشیامری که تنها با برنامه ارهند

که رر آن یرص  برای  رکنند یو غایلگ رمن ظر یبحران ررواقع حال ی اس  کامتً غ

های معم ل برای ت ان از روشرر چنین شرایطی ریگر نمی. گیری بریار کم اس تصمیم

العمل اس رار  کرر. رر این حال  مدیری  پی  از هر چیشی به ت ربها نشان رارن عکس
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مهارتا سرع ا ه شمندیا ختقی  و م قع سن ی نیاز رارر و با ت جه به ااتعات 

بحران ررواقع  .م ش رم ض ع ارزیابی و نرب  به آن اقدا ترعیم ج ر باید هر چه سر

ا ر ناگهانی انران( به)وضعی ی اس  که رر ا ر رخدارها و ع امل ابیعی و غیرابیعی 

 .ش رپدید آمد  و یا ظاهر می

 . کليات1

 . بیان مسئله1-1

ای گرل وج ر رارر ای به نام تهدید یا خطر بالق   رارر. وق ی رر منطقههر بحرانیا زمینه

باید خطر بالق   به خطر بالرعل تبدیل ش ر تا بحران شکل بگیرر.  .زمینه بحران آمار  اس 

خطرپذیری  عن انبهکه  برخی از ع امل رخیل هر ند تا این خطر بالق   بالرعل ش ند

یاک  را  نیترمهمش ر. یاک  رهای زیاری رر ای ار خطرپذیری رخیل هر ند که تعریف می

ترین قرم  جامعه اس ا رر این حال  اتیو حی نیترمهمقرار گری ن تهدید بالق   رر 

گیرر. هرگا  تهدید رر کنار یک م ض ع اس راتژیک قرار گری  اس  که بحران شکل می

بحران را به همرا  خ ر راررا اگر مدیران جامعه به این بحران و تهدید آن ت جهی نکنند 

نکنند و نقشه آن  ال مع این رو ت جهو تهدید شناسی ان ام ندهند و به جامعه و به جمع

با  بینی نکنند و پیشگیری ان ام ندهندا قطعاًنکنند و تدبیرات الزم را پی  ءرا احصا

 .ش رترین تلنگریا تهدید بالق   به یک بحران و تهدید بالرعل تبدیل میک چک

زیرا نق  اساسی رر این قرن بر  اندد ینامی یقرن بیر  و یکم را عصر ااتعات و رانا

. یناوری ااتعات و ارتبااات شامل م ض عاتی اس  که به اس ااتعات  ییناورعهد  

ااتعات  یایشارنرم یهار میس یسازار یو پا اراحیا ت سعها نصب رایانهعلم و یناوری 

 هاسازمانااتعات رر  ییناورو اس رار  از  ااتعاتی یهار میس. امروز  ش ریممرب ط 

 یوربهر آن رشد و  م جببهمراتبی شد  و  سلرله سن ی و یهار میسجایگشین 

 هانهیهشآنا تعالی سازمان و کاه    هیررن ااتعاتی و  یهار میسااتعات و اس رار  از 

برای ت لیدا  شد یاراحسیر م ااتعات یک سیر م کامل شد  اس .  م جبرا 
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)پررازش(ا ذخیر ا بازیابی و اشاعۀ ااتعات رر یک مرسرها  یرهسازمانا یآورگرر

 یهار میسریگر از جامعه اس ا بر اساس این تعریفا  شد فیتعرسازمان یا هر ح زۀ 

از سازمانا  ترعیوس یامحدور رر  ت انندیمو  ش ندینم هاسازمانااتعات محدور به 

که بروز  رهدیمبررسی آمار و وقایع نشان  یک شهر نیش م ض عی  یابند. مثالعن انبه

ح ارث روندی یشایند  راش ه و ضرورت پرراخ ن به راهکارهای کاه  وق ع ح ارث 

بتیای  آ اربرای کاه   یشیربرنامه. لشوم ش ریمبیش ر احراس  روزروزبهآن  آ ارو 

ند ت سعه منری این ح ارث بر یرآی آ ارجل گیری از  و مانند جنم یعیرابیو غابیعی 

تا مطالعات ینی و علمی رر جه  تعریف و تدوین مدیری  بحران  کندیمپایدارا ای اب 

 کارآمد ان ام پذیرر. یهار میس یریکارگبهو  نظامی بتیاا احداث مرکش یرماندهی بحران

های ررس  و گیریهای امروزی نیازمند تصمیمجنمرر کن نی  نظامی بحران مدیری 

ررگیر و  از منااقکند ااتعات به شکل امن و صحیح که ای اب می واکن  سریع اس 

های ااتعاتی رر ت انایی سیر م .حراس کرب ش ر و به واحدهای عملیاتی ارسال ش ر

ای از ااتعات رریای ی و همچنین وج ر بر ر ارتباای پررازش سریع ح م گر رر 

سازر تا رس  رات ان را قارر میتحرك الزم یرمانده  یباقابلا امن و هیچندالپایدارا 

شد   م جبها این نیازمندی .به نیروهای تح  امر خ ر ابتغ نمایند م قعبهعملیاتی را 

 یهایینّاوراز جدیدترین  یرماندهیهای مدیری ی و های مخ لف نظامی رر الیهسازمان

-سیر مهایی چ ن های امن ارتباای و تکنیکاس رار  نمایند. پروتکل ااتعاتی و ارتباای

های بتررنما عملیات های پررازش م ازیا سیر مهای ه شمند و چندگانها سیر معامل

که با ت جه به نق   های الک رونیکی یرماندهان از آن جمله اس و آم زش مدارشبکه

مهم ااتعات رر مدیری  بحرن های نظامی به ویژ  رر اقدام  قبل بحران اهمی  آن را 

های ااتعاتی رر م ارر نظامی رر این پژوه  به سیر م کند.نمایان می بی  از پی 

 ش ر.ها بررسی میپرراخ ه و نق  و اهمی  آن

 . اهمیت و ضرورت تحقیق1-2
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ا  ها  ی یعال ان ام   یزمان  رور  با کاه    یااتعات  یها سدددامانه  ااتعات و   ییناور 

را رر  ینظام یهاسدددازمان ژ یوبه هاسدددازمانا هانهیهشو کاه   هاییرارابه ر   یریمد

 :رساندیم یاری ریز هایروشبحران به  ییشرا

 قتل  تا رر عین اسدد هاسددازمانم ج ر رر  یهاییناور یازکارای ارگجبران  (1

 عمل کنند و این مهم با کردددب ااتعات رقیق و به      یکپارچه   صددد رتبه 

 .خ اهد آمد به رس هنگام 

و  سددازمان یهاقرددم ناشددی از هماهنگی ضددعیف بین  هایکاه  هشینه (2

 .ااتعاتی سازمان یهاشکافای ار یک پل ارتباای بین 

رایی  ش مدیران رر  یریگمیتصم رقیق یرآیندهای  یشیربرنامهامکان کن رل و  (3

 .بحرانی

ت رر ب رن ااتعا م قعبهجامع و  لیبه رل یریگمیتصدددم ررروندتردددهیل  (4

 .هاآنرس رس و ارائه به هنگام 

ا از  ر یک سازمان ت اندیمجامع  یشیربرنامهوج ر یک ارح یا  کهییازآن ا (5

ر ا و رو به ای ل  سازمانی پ یا تبدیل نم ر  و مدیران ار  حال  ای شد را  به 

هم ار  لشوم  رها گرراند؛   اند شدددد از اتراقات رچار     یریال شام معکه رر  

 .نمایان اس   یازپ یب ایک سامانه ااتعاتی بروز و رقیق

 تحقیق نهیشیپ. 1-3

ان ام   را هاتراکن  پررازش و پرح م تکراریا وظایف کاربرریا یایشارهانرم اولین

 مرب ط یهارار  و هاتراکن  گریرعبارتبه .کررندیم خرر را اعدار هارایانه .رارندیم

 .نم رندیم یرهسازمان و ختصه را انرانی منابع و مالی ام ر حرابداریا یهابخ  به

 کاه  با همگام .گ یند1 رخدارها پررازش یهاردد میسدد یا رکلبه را هاردد میسدد این

رل  اهارایانه قابلی  ایشای  و پررازش هشینه  نام به ااتعات یهار م یس از  جدیدی ن

                                                                                                                                               
1TRANSACTION  PROCESSING SYSTEMS (TPS) 
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سعه  مدیری ا ااتعات یهار م یس   برای ازیم ررن ا ااتعاتهار م یس  این یای ند. ت 

 ایآورگرر را گ ناگ ن کاری یهانهیزم رر روزمر  یهایریگمیتصدددم از پشددد یبانی

صه  و یرهسازمان  شد  .رهندیم نمای  و کرر  خت  کاه  و پررازش یهاییت انا ر

 و کرر ت جیه  نیش را غیرمعم ل یها برنامه  برخی  از کامپی تری  پشددد یبانی  اها نه یهش

صم  یهار م یس  ش یبانی  ای ار باهدف را اریمیت صم  برای ایرایانه یک پ  یهایریگمیت

  کرویم ظه ر با و 1980حدور  که رر انقتبی بخشددید. ت سددعه پیچید ا و نام عارف

 تحلیل رور ا این نم ر. رر را آغاز نهایی بران کار پررازش رور  شدددا ای ار  تریکامپ

ریاری  و مدیران گرانا س رار   ت سعه و  به قارر م خصصانا   از ریگر ب  از هار م یس  از ا

ر ند.   شان رایانه اریق  کررن حل باهدف کامپی تری یر ین برنامه به عتقه ا یررنهاه

 ه شمند  پش یبان  یهار م یس  بانام ت اری یهابرنامه به ای ار من ر مشکتت  ه شمند 

 و ماهر ایرار ران  م م عه که باشند یم 1خبر  یهار م یس شامل   هار م یس  این گررید.

رلی  و رهندیم قرار ایرار غیرم خصص  اخ یار رر را م خصص   یهار م یس  از جدید ن

شمند  ش ه    یها یقابل که را ه  شینی را رائل  از گری ن ررس به قارر و یارگیری ما  م

ش ه  رر زمینه بررسی نق  ع امل    یاد یعدرر ایران تحقیقات  .مایندنمی ای ار را اندگذا

مخ لف صددد رت پذیری ه اسددد  که رر جدول        یها بحرانمخ لف رر مدیری  کررن   

 گررر.میاشار   هاآنبه برخی از  (1)شمار  
 هارانبح: تحقیقات ص رت گری ه با مح ری  نق  ع امل مخ لف رر مدیری  کررن (1شمار  )جدول 

 از تحقیق یاخالصه موضوع تحقیق محقق رديف

                                                                                                                                               
1 EXPERT SYSTEMS 
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1 
مريم باقری 

 جونقرالو

 رر کاه  ICTنق  

 از ح ارثناشی  یریپذبیآس

العه م رری منطقه مط)غیرم رقبه 

 (اقیان سیه -آسیا

 معج ا رررول مرران و مدیران ام ر بحران  بدون وج ر ریدگا  مثب 

 یهایرص  ICTن ین  یهاییناورمخ لف نرب  به نق  مهم 

و  یرسانااتعبریاری از رس  خ اهد ری  بنابراین نیاز به 

 .ش ریماحراس  شدتبهاین ح ز   گذاراناس یست جیهات الزم به 

2 
مصطفي 

 خضری

 رر کاه ن ین  یهاییناورنق  

ناشی از ح ارث  یریپذبیآس

 غیرم رقبه

مخ لف  یهاروشمطالعه سعی شد  با بررسی و ارزیابی  نیرر ا

 هاآناضطراری و مقایره ینی و اق صاری  ییرر شراتصریه آب 

 .ش ر ارائهم دول ژی برای ت لید آب سالم  نیتریکاربرر

 رضا علیزاده 3

رر ن ین  یهاییناورنق  

ناشی از  یریپذبیآس کاه 

از ح ارث غیرم رقبه اس رار  

 میکروت نلینم روش

ب ر  و با  رانیرر ان ظه ر  یهاروشروش میکروت نلینم یکی از 

 یآورگرر یهاشبکه ازجملهزیرزمینی  راتیتأست جه به نصب 

برقی  راتیتأسو  و گازآب  یهاول لهسطحی  یهاآبیاضتب و 

 قرارگری ه اس  م ررت جهبریار 

4 
عباس 

 استادتقي زاده

 ررن ین  یهاییناورنق  

 ح ارث یت انباز

خدمات بازت انی  ارائه یها یمحدورو  هاضعفمرور محدور نیازها 

 رر پاسخن ین  یهاییناورکه  اس  ییهالیپ انرو تبیین  رر ح ارث

 بررسی نم ر. ت انیمرا  به این نیازها

5 
علي اصغر 

 وجداني 

 یهاییناورنق  

GIS,RS,GPS  رر

 س انح ابیعی  یریمد

ان اع س انح   یریرر مدرا  GIS,RS,GPSکاربررها و ت انایی 

و به ر خدمات به ایرار  ترعیسر ارائهس انح ابیعی و همچنین  ژ یوبه

 د یربیآس

6 
محمد  سعید

 صبوری

مطالعات جامع  ریتأ نق  و 

خطرپذیری رر کاه  

 مخاارات  یریپذبیآس

اس انیا نقاط  یهامحدور مطالعه و شناخ  مخاارات ابیعی رر 

ت سعه  یهاضرورتصنع ی و کشاورزی و ... از  راتیتأسجمعی یا 

 پایدار اس .

 تحقیق یها. سؤال1-4

 اصلي سؤال. 1-4-1

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=مريم&queryWr=باقري%20جونقرالو&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=مريم&queryWr=باقري%20جونقرالو&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=مصطفي&queryWr=خضري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=مصطفي&queryWr=خضري&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=رضا&queryWr=عليزاده&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=عباس&queryWr=استادتقي%20زاده&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=عباس&queryWr=استادتقي%20زاده&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=علي%20اصغر&queryWr=وجداني%20نوذر&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=علي%20اصغر&queryWr=وجداني%20نوذر&simoradv=ADV
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&min=0&queryWf=سعيدمحمد&queryWr=صبوري&simoradv=ADV
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چگ نه بایر ی   رر نشاجا ناشی از جنم یهابحرانساخ ار یک سامانه ااتعاتی مدیری  

 باشد؟

 فرعي یهاسؤال. 1-4-2

  رر نشاجا نظامی یهابحرانم ج ر رر مدیری   سدددیرددد م( ارزیابی وضدددعی  یعلی 1)

 ؟گرررارزیابی میچگ نه 

  ناشددی از جنم هایااتعاتی رر مدیری  بحران سددیردد م بر کارایی  مر ر ی( اجشا2)

 ؟اندکدم

رر   ناشی از جنم  هایااتعاتی مدیری  بحران سیر م  ارتباای یک  ( الگ ی اراحی3)

 چگ نه بایر ی باشد؟ نشاجا

 های تحقیق. هدف1-5

 . هدف اصلي1-5-1

   رر نشاجا نظامی یهابحران ناشی از  ااتعاتی مدیری  بحرانسیر م ای ار ساخ ار یک 
 های فرعيهدف. 1-5-2

 م ج ر رر مدیری  بحران. ااتعاتیسیر م ارزیابی وضعی  یعلی ( 1)

ااتعاتی رر مدیری  بحران   یهاسددیردد م بر کارایی  مر ر ی( به رسدد  آوررن اجشا2)

 .هاآنناشی از  یریپذبیآسو تعیین  نظامی

 . ااتعاتی مدیری  بحران ناشی از جنمسیر م ارتباای یک  ( ای ار الگ ی اراحی3)

 تحقیق يشناسروش. 1-6

  صددد رتبه با ت جه به ع امل محیطی و محاای تحقیقا رو شددداخص زمانیا مکانی         

.  اندشددد فیتعری و رهسددازمان زیر صدد رتبهۀ م شا ولی وابردد ه به هم روگانقلمروهای 

  هاسازمان گررر که اخیر برمی سال  10به  اهاچال قلمرو زمانی تحقیق از منظر ررك کامل 
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یی با عن ان مدیری  بحران  هار یراو تشکیل   هاارگانو  هاسازمان رر پی ساخ اررهی م در  

ی به رنبال به رین  سازمان برونو  مخ لف رر سطح سازمانی   یهابحرانپرراخ ند و با ت جه به 

تحقیق شدددامل واحدهای   سدددازمانی. قلمرو اندب ر  هابحرانروش برای مدیری  کررن این 

س .  انشاجراهبرری  شد که    140ی حدور انم نهرر این پژوه  جامعه  ا نرر رر نظر گری ه 

رئ لین   و یناهلشامل خبرگان   شگا   مرب اه ررم شی نظامی    هاران ی نظامی و مراکش آم ز

شند یم شنامه   . تعدار هر  با س شنهاری اولیه برای ان ام   پر یی بین خبرگان ین  رواخام و پی

ضایات پرسشنامه نهایی و       گررآوریت زیع و  گررید که بعد از اعمال اصتحاتا حذف و ا

من خب و هدیمند   یآمارپرسددشددنامه بین نم نه  140به تعدار  ؛ کهآمار  گررید یی شددد روا

ی مخ لف ررگیر رر مدیری  بحران(ا  هامعاون شامل  ارت  )م شکل از س ار نیروی زمینی   

رری امام علی )ع(ا مرکش آم     شگا  ای ی عملیاتی  هاگانی ندگانیو نمازش مخابرات نشاجا ران

  کامتً )ازکامت م ایق تا    یتاب  5پاسدددخگ ییا مقیاس لیکرت    منظ ربه  و نشاجا ارائه گررید   

وضعی  هر شاخص را مشخص   رهندگانپاسخکه با ت جه به آن  شد گری هرر نظر  مخالف(

سان مرتبی با ررس روش            رر .ندینمایم شنا شنامه با چند تن از کار س ص ص روایی پر خ

  دیتائو مرئ لین خبرۀ مصاحبه ص رت گری ه و روایی پرسشنامه م رر    مراتبسلرله  تحقیقا 

رار  از     نیرر ا نیهمچن اسددد . قرارگری ه  با اسددد  مار نرمپژوه   رای   1SPSSیایشار آ ا آل

سبه می  ص رت بهبرای پرسشنامه رر هر مح ر    2کرونباخ گررر. رر تمام حاالت  جداگانه محا

روش  اسدد .  برخ ررار. ب ر بنابراین پرسددشددنامه از پایایی مطل بی  /9مقدار آن بیشدد ر از 

شامل مطالعات   س رار   یااک ابخانهگررآوری ااتعات    مح  اا تحلیلی مصاحبه و  هایناز  ا

س رار   سطح      ابشاراز  ا شنامه رر  س ارتبااات   لیتحلو  م ررمطالعهآماری ی جامعه هانم نهپر

 اس . بحران  یریرر مد شد یبندرس ه یها یو یعال نرعانیسط ح ذ نیب

                                                                                                                                               
3- Statistical Package For Social Science 

2 Cronbach Alpha 
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ی اولیه و  هارار  که شدداملاسدد رار  کرر ت انیمی از رو ن ع رار  قیهر تحقبرای ان ام  

ولیه )وضعی   ی ااتعات اآوری اولیه رر این پژوه  برای گررهارار  اس . های  ان یهرار 

س رار  م ج ر( از پرسشنامه    ی  هاار ری ااتعات آوراس . رر این پژوه  برای گرر  شد  ا

ری  بحرانا  ی ااتعاتی و مدیهار م یس مرب ط به  و ااتعاتبه مبانی نظری  مرب ط ان یه 

   ی  و جردد هاگشارش ا مقاالتاهاک اب یا بررسددی اسددنار مداركا اک ابخانهاز مطالعات 

 این رن ی اس رار  شد  اس .

ی اولیه   ها شددداخصو مطالعات نظری م ج را    ها سدددامانه  رر این پژوه  با ت جه به    

ی نظامی  هارانشگا  مرئ لینا خبرگان ین رر   اریرر اخ ی تهیه و اپرسشنامه  و  شد  اس خراج 

م ایق تا   کامتً)از  تایی 5 رتیکلپاسخگ ییا مقیاس   منظ ربهو  قرارگری هو مراکش آم زشی  

سخ که با ت جه به آن  شد  گری هرر نظر  مخالف( کامتً شاخص را      رهندگانپا ضعی  هر  و

ا تحقیق حاضددر از ن ع ت صددیری اسدد ا مطالعه   هارار گررآوری  ازنظر اند.مشددخص کرر 

پس از  . رریگیمم غیرهای یک م قعی  ص رت   یهایژگیوت صیری برای تعیین و ت صیف   

  ایبه بررسددد یو اسددد نباا  یریآمار ت صددد قیاز ار هاآن یبند رسددد ه ااتعاتا  یآورگرر

س   شد  گررآوری  یهارار  لیوتحلهیت ش ص  یهاروشکه از  ص رت نیبه ا ؛ا   یریآمار ت 

صله اام  یعنی س رار    یکل جیجه  کرب ن ا  یالهیمنم رار  نایانگیم ناناییا   یو برا گرریدا

ی مانند تحلیل از اریق  آمار اسدد نباا یهاروشاز  نیانگیم رددهیو مقا ترقیرق لیتحل هیت ش

سی ن  ضر از آن ائی که   پژوه رر  .ش ر یکمک گری ه م 1ان ام رگر گررآوری و  هیبر پاحا

به ااتعات اسددد خراجی از   لی وتحلهی ت ش مخ لف اسددد  روش ان ام پژوه ا     یها جن

 .اس تحلیلی  –ت صیری

 . ادبيات و مبانی نظری تحقيق2

                                                                                                                                               
1 Regression  
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 بررسي مفهوم بحران 2-1

از وقره کامل و یا بخشی از یعالی  گرو ا   عبارت اس  شناسیا بحران   آسیب  ازنظر

  ای هیگر رش های محیطی و آسیب  یا جامعه که همرا  با ضایعات جانیا خرارات ماری  

(.  1379تاجیک ) ردد  ینو جامعه مرب اه با منابعی که رر اخ یار رارر قارر به جبران آن 

  رورس ه عامل نیش به  ازنظرناگهانی و تدری ی و  رورس ه سرع  وق ع به   ازنظر هابحران

س   ریم می     ابیعی و ر شر تق ش ند. ت ایق عم می روی تعریف این واژ  وج ر  ساز ب

بعضددی از  اسدد .  شددد مشدداهد تعریف مخ لف از این واژ   40ندارر. ررواقع بی  از 

ناگهانی بر محیی ررونی  آ ارآیند و می به وج ر ریعهکیناگهانی و  صدد رتبه هابحران

رر مقابل     گ یند. می 1ناگهانی   یها بحرانا ها بحرانگذارند. به این    و بیرونی سدددازمان می 

رائل بحران    2تدری ی یهابحرانا هابحراناین  رری م شروع   وج ر رارند که از یک خیش 

و تا یک سددطح آسدد انه ارامه و سددپس بروز پیدا   شددد  یتق شدد ند و رر ا ل زمان می

ویژگی کلیدی اس رار     6ت ان از ناگهانی و تدری ی می یهابحرانکنند. برای مقایره  می

با     یها بحرانکرر.  هانی  ی      می به وج ر سدددرع    ناگ قابل ندا  ندا  ینیب یپآی   کمی رار

شنی   صراح   شخص یک      هاآنو رو شکارندا از یک رویدار م س ا آ ای  ریعهم مرکش ا

سازمان با یک     ندندیپیم اب  به وق ع  زمانکیا رر ش ند یمشروع   و از عدم انطباق 

  یها بحرانمقایردددها   رر .شددد ند یممحیطی حاصدددل   یها جنبه جنبه یا تعدار کمی از    

زیاری رارندا   ینیب یپا قابلی  ندیآیمتدری ی و ت معی به وج ر  ص رت به تدری یا

شروع        ر ندا نقطه  شن نی ضح و رو س ا      هاآنوا س انه ا سطح آ ش  از یک  زمان   باگذ

ش ر   هاآناح مال وق ع  سازمان با چندین جنبه از محیی به   ش ر یمبی و از عدم انطباق 

 .(115صا2003)النگمنا ندیآیموج ر 

 های اطالعاتيسیستم 2-2

                                                                                                                                               
1 - ABRUPT CRISES 
2 - CUMULATIVE CRISES 
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برای ت لیدا   شددد یاراحسددیردد م ااتعات عبارت اسدد  از یک سددیردد م کامل   

سازمان یا        یرهسازمان آوریا جمع رها  س شاعه ااتعات رر یک مر ا ذخیر ا بازیابی و ا

ااتعات به  ردد میسدد (.39صا 1384ا)امیدوارریگر از جامعه.  شددد فیتعرهر ح ز  

عات برای   یآورجمع خاصا می    ا پررازشا ذخیر  و ان شدددار اات هدف  پررازر.  یک 

سددیردد م ااتعات مانند هر سددیردد م ریگری رارای وروری )رار  یا رسدد  رالعمل( و   

هایی نظیر رایانه  این سیر م با اس رار  از یناوریها یا محاسبات( اس .  خروجی )گشارش

صیا وروری    شبکه ها را پررازش کرر  و خروجیشخ های الک رونیکی به ها را از اریق 

یک سیر م ااتعاتی     .(17صا1391باریا آعلییرس د ) یم های ریگرن یا سیر م  کاربرا

شبکها رویه ایشارنرمسار  از   س  رالعمل )ها ا پایگا  رار ا  شک و ایرار  (هار س     شد  لیت ا

  رهندیمکه م م عه منظم این اجشا با تعامل با یکدیگر یک سیر م ااتعاتی را تشکیل    

 .(44صا1391نارریا)

 در بحران ازیموردناطالعاتي  یهاسامانهويژگي  2-4

را  هاسازمان بتیایی ابیعی و غیرابیعی کماکان و با تناوب و شدتی یشایند  جهان و  

ا  ها یشدددانآت ا ها ا یان ا ها زلشله . مخاارات و بتیای ابیعی همچ ن   کند یمتهدید   

روری جر     هاآناز  ت انیمابیعی هر ند که   یهاد یپد ررواقعا گرربارها و... هالیس 

 همه نیاباعث    یقین ا ربه و  خ ریخ ربه را تخریف رار. بتیای ابیعی   ها آن آ ار و یا  

هر ند و   یریشگ یپقابل یخ ببه. برخی از بتیای ابیعی ش ر ینمخرارت مالی و جانی  

که برای    یها سدددازمان یا کم ا ر کرر.   ا ریب ت انیمبردددیاری ریگر از بتیای ابیعی را   

ا بلکه رر ابندییمترمیم  ترعیسر تا انداز  زیاری  تنهانهرویارویی با بحران آمارگی رارندا 

از   یکی .نندیبیمآمارگی ندارندا خرارت بریار کم ری    یکلبهکه  یهاسازمان مقایره با  

ر رر  رر     هایداریناپامهم جهان امروز بروز  یهایژگیو شدید و گ   یهانظامو تغییرات 

با ایشای    . رر عصددر انر ار ااتعاتااسدد  یواراراج ماعی  اق صدداریا سددیاسددیا 

ا  ینّاورانهمحیطی و  – ااتعات و تح الت مخ لف زیردد  ان ظاراتا روزایشون نیازهاا
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ال هاب و پیچیدگی خاصی شدند    سرررگمیا  ج امع بشری رچار ن عی تشلشلا  بار کیبه

مخاار  انگیش رر این ج امع اسددد . رر رنیای     یاه بحرانکه پیامد آن بروز رویدارها و      

ریار       صاری و اج ماعی رائماً رر معرض ال هابات و تهدیدهای ب سیا اق  سیا کن نی روند 

که جش با مدیری ی مدبرانه و مب نی بر ران  و حکم  امکان خروج از   اسدد خطرناکی 

 (9صا1391امیارکتئی صمدیندارر )وج ر  هابحرانحاصل از این  یهابر بن

رم   را رر  «یااتعات یهار م یس »نق   ا«بحرانمدیری  »ضمن معریی   رر این ق

یکی از  ااتعاتی که  یهاردد میسدد. شدددیرایند اجرا و تحقق این مدیری  ن ین معریی 

نابع مهم  ند  نیتأم  م با        راهبرری یها حل را و  ها لی تحل ااتعاتا  کن له  قاب گام م رر هن

  هارکیرپیشگیری و مهار   اینیب یپنق  بریار سرن ش  سازی رر      اباشند یم هابحران

کلی به نق    ص رتبه ارامهرر  .ه شدپرراخ  هاآنبه  قرم رارند که رر این  هابحرانو 

 :ش ریم پرراخ ه هابحرانااتعات رر مدیری  به ر  یهار میس

آوری ااتعات رر شناسایی و ارزیابی بحران    گررااتعاتی رر های سیر م   .1

 .باشندیممر ر 

 .باشندیمااتعات بحران مر ر  یسازر یذخااتعاتی رر  هایسیر م .2

 .باشندمیبحران مر ر  ااتعاتی رر بهنگام سازی ااتعاتهای سیر م .3

 .باشندمیااتعاتی رر پررازش ااتعات بحران مر ر های سیر م .4

 .باشندمیااتعاتی رر بازیای  ااتعات بحران مر ر های سیر م .5

 .باشندمیااتعاتی رر شناسایی و ارزیابی بحران مر ر های سیر م .6

ر م    .7 ضرب ی   یشیربرنامهبینی ح ارث ناگ ار رر ااتعاتی رر پی های سی

 .باشندمیبحران مر ر 

 .باشندمیهای اق ضایی بحران مر ر ااتعاتی رر تنظیم برنامههای سیر م .8

 .باشندمیبینی ح ارث ناگ ار بحران مر ر ااتعاتی رر پی های سیر م .9
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عملیاتی مدیری  بحران   یهاگرو  یهندسددازماااتعاتی رر های سددیردد م .10

 .باشندمیمر ر 

ر م    .11 عملیاتی مدیری  بحران مر ر   یهاگرو ااتعاتی رر آم زش های سی

 .باشندمی

های بحران  تکمیل برنامه جه  عملیااتعاتی رر تمرین های سدددیرددد م .12

 .باشندمیمر ر 

 .باشندمیضرب ی بحران مر ر  یشیربرنامهااتعاتی رر های سیر م .13

های  عملیات مهار بحران و ی ری  ااتعاتی رر هماهنگیهای سدددیرددد م .14

 .باشندمی عملیاتی مر ر یهاگرو  یرهسازمانعملیاتی رر 

هار بحران و ی ری      های  سدددیرددد م .15 یات م های   ااتعاتی رر تمرکش عمل

 .باشندمیعملیاتی مر ر  یهاگرو  یرهسازمانعملیاتی رر 

و ترکیبات   هاگرو رر م ررا ان اع  هاگشارشااتعاتی رر ان اع های سیر م .16

عملیاتی مر ر    یها گرو ی هند سدددازما رر  م صددد ر برای مدیری  بحران  

 .باشندمی

عملیاتی بحران مر ر   یهاگرو  یهندسدددازماااتعاتی رر های سدددیرددد م .17

 .باشندمی

 .باشندمیمر ر  ابحران یباال  یریباکااتعاتی رر تصمیمات های سیر م .18

مر ر   ابحران یباالسرع  گیری ررس  با  ااتعاتی رر تصمیم های سیر م   .19

 .باشندمی

ر م   .20  یهاگرو مناسب ب رجه و منابع برای   ااتعاتی رر تخصیص های سی

 .باشندمیعملیات بحران مر ر 

ااتعاتی رر تخصددیص مناسددب ب رجه و منابع برای مررم  های سددیردد م .21

 .باشندمیزر  بحران مر ر بحران



     1401پايیز ، ......، شمارة .......راهبرد دفاعي، سال علمي فصلنامة        15

 

حدها و        ااتعاتی های  سدددیرددد م .22 هداف بین وا  رر ای ار هماهنگی رر ا

 .باشندمیهای بحران مر ر گرو 

 رر ای ار هماهنگی رر وظایف بین واحدها و        ااتعاتی های  سدددیرددد م .23

 .(61-52صاص1382امحم ری ) باشندمیهای بحران مر ر گرو 

خ ر رس     م ررنظربرای اینکه مدیران و م خصصان مدیری  بحران ب  انند اهداف   

و امکانات م ن ع هردد ند که   ی کن رلیابند باید قبل از هر چیش نیازمند یکرددری ابشارها

 روزاو ارتباای پایدارا به ااتعاتی هایسیر م   و ااتعات به رس رسی   هاآن ترینحیاتی

رر تمام مراحل مدیری        م قعبه بتررنم و   ب  انند  که  هرددد ند  یکپارچه   و رقیق جامعا 

 بهر  جر . هاآنبحران از 

س رار  از ابشارهایی همچ ن      یهابانکامروز   شری ه و ت انمند با ا ریار پی ااتعاتی ب

صن عیا   شار     باالرر  هاآنخبر  و غیر  که به برخی از  یهار م یس ا یکاورار ه ش م ا

 و بندی را ابقه  هاآنح م عظیمی از ااتعات  یسدددازر یذخشدددد قاررند که ضدددمن 

و تبعات م م عه   خص صیات   هااا نشانه هاعتم کلیه  هاآن لهیوس بهنمایند و  پررازش

جامعا رقیق و  یهاگشارش صددد رتبه را مخ لف رویدارهای و ح ارث از ایگرددد رر 

ز را  رور و نشریک رر ا زمان کم رین رر و نم ر  سازی و ذخیر  یبندابقه شد  کیترک

 .رهندیماخ یار مدیران قرار 

س ن اجی       یهار م یس  ر رر  و یک برنامه ا ریار گ خبر  رارای یک پایگا  ااتعاتی ب

ا سن ید  با ااتعات قبلی  ر شرایی هاانشانه اولین رریای  م رربه که باشنده شمند می

کرر  و رر برددیاری از م ارر   لیوتحلهیت ش را هااریق نشددانهمقایردده نم ر  و به این 

سب  یهاحلرا  و هابینیپی    اااتعاتی یهار م یس کاربرر ریگر  .رهنده میارائ را منا

  بینیامکان پی  هاآنکه با اسدد رار  از  اسدد  هاآن سددازیح ارث و شددبیه یسددازمدل

 و رویدارها م ارر از بریاری  رر چ ن گرررر میپذیامکان هاآنرث و بررسی تبعات  ح ا

  بینیپی  و تحلیل ابشار به رین که اسدد  ع املا م غیر و صددده تعامل معل ل ااتراقات

https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=103831&_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://jomc.ut.ac.ir/?_action=article&au=103831&_au=%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C
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س   ش تبارالتپرراز یهار م یس  شمندانه  و خ رکار ص رت به قاررند که ا ن  هشارا ه 

ش         باهمم غیر )عل  و معل ل( را  ص یر و بررا سبات رقیق یک ت ره کرر  و با محا مقای

  یهار میس مثالعن انبهیا  .ب ر خ اهد گرانبه تحلیل یمر ررار  که کمک  به رس کلی 

ا رریای  و ارزیابی نم ر  و ر خطرها و هاو نشددانه  هام عت م قعبهکه  هشددداررهند  

نیش به رلیل کاربررهای یراوان   1جغراییاییسددامانه ااتعات  .رهندهشدددارهای الزم را می

  منااق م رر رر جغراییایی نقشددده هاوی میلی نحا ت انندمیها نیش رر بردددیاری از ح ز 

شان آت  سیلا  زلشلها اح مالی شند که  ی رر  رائماًرینامیک  ص رت بها گرربار و ا یان با

سبی برای پی   ر ند  بینیحال  ب  رویدارهای جغراییایی ب ر  و ابشار منا س رار   با و ه   ا

اتراق ای ار  اسدد    قبتً که واقعی بحران یک عتئم و هانشددانه هابحران سددازیز شددبیها

  سپس  و ش ر ا آ ار و تبعات بحران شناسایی و رر بانک ااتعاتی ذخیر  می  شد  یکدبند

رار   با  یه  الگ ری می مدل  یک  از اسددد  ندها   تغییرهاا  یکل یات   یرآی   شدددد ان ام و عمل

سازی می      ص رت به رم و باز سناری ی م ازی م  س رار  از   .ش ر یک    یهامرلرهبا ا

م ج ر رر  یهاچال و همچنین  ااتعاتی یهاردد میسدداز مطالعات  شددد ییشددناسددا

ااتعاتی م ج ر را یا   یهار م یس بایر ی   ااتعاتی سازمان رر م اقع بحران  یهار م یس 

یا    قاء رار و  به   یها  ی قابل ارت به         ها آنن ینی  یاری  که تحقیق حاضدددر کمک ز ایشور 

 این اقدام را ص رت رهند. شد ییشناسا یهامرلرهکمک مرئ لین خ اهد نم ر تا با 

 هاآن ليوتحلهیتجز تحقيق و یهاافتهی. 3

سی تراییک ااتعاتی رر هر یک از     س رار  از رابطه زیر به برر و اجشای   هابخ با ا

 2.(2012اابراهیم محمد) ش ریمساخ ار ارتباای پرراخ ه 

25*N/ 100 میشان اع بار یضاهای ااتعاتیهاطهیح*)ح م *اهمی ( م م ع = 

 اطالعاتی یهاطهيحو  ميزان اعتبار فضاها 3-1

                                                                                                                                               
1 Geographic Information System (GIS) 
2 Ibrahim Mohamad 
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 .اس  شد ارائه( 2)ااتعاتی ابق جدول شمار   یهاطهیحمیشان اع بار یضاها و 

 

 

 

 

 

 های ااتعاتی(: میشان اع بار یضاها و حیطه2جدول شمار )

 
ااتعات عملیاتی بیش رین اع بار را رر بین سایر  ش ریمکه مشاهد   گ نههمان

. اس به این یضا  هابحرانت جه بیش ر رر  رهند نشانیضاهای ااتعاتی راراس  و این 

ارزش و اع بار را  ینحیطه پش یبانی و خدمات بیش ر م ررنظر یهاطهیحهمچنین رر بین 

و یضاهای ارتباای  هاطهیحارتباط بین  چگ نگیبیانگر  (3)اس . نم رار شمار   رار
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را ارزش و اع بار یضاهای ااتعاتی  ریتأ اس . رر این نم رار ااتعات عملیاتی بیش رین 

یکرانی با یضای ااتعاتی عملیاتی  حدوریراراس . سایر ااتعات نیش رارای ارزش 

عملیاتی بی  از سایر ااتعات یک ااتعاتی یضای ولی ارزش و اع بار و ترای اس 

 یضاهاس .

 

 

 یضاهای ااتعاتی تحقیقارزش و اع بار (: 3نم رار شمار  )

یضددای ااتعات عملیاتی را نمای     یهاطهیحو  هاشدداخص (4)نم رار شددمار   

رر  ذکرشد  حیطه مشخص گررید  اس . با ت جه به نم رار    نیترمهمرر آن  ؛ کهرهدیم

بیانگر ت جه یضای  امر و این  اس و امنی  رارای بیش رین اهمی   نیتأماین یضا ح ز  

 امنی  منطقه بحران اس . نیتأمبه  عملیات بحران

ارزش و اعتبار 
فضاهای اطالعاتی 

اطالعات 
عملیاتی

59/7

اطالعات 
مهندسی

50/5

اطالعات 
ارتباطی

56/3

اطالعات مالی

53/16

اطالعات  
سازمانی

51/1
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 ااتعات عملیاتی یهاطهیح(: 4شمار  ) نم رار

یضددای ااتعات مهندسددی را نمای     یهاطهیحو  هاشدداخص( 5)نم رار شددمار  

س . نم رار     نیترمهمرر آن  که رهدیم شخص گررید  ا که   رارریمبیان  مشب رحیطه م

  مهم و این اس   ریتأ رر یضای ااتعات مهندسیا ح ز  روابی عم می رارای بیش رین    

ااتعات مهندسی بایر ی از روابی    یآورگرر یهاسازمان بیانگر این مطلب اس  که رر  

حیطه آم زشدددی رر یضدددای ااتعات   دیتائ کهیررصددد رتعم می ق ی برخ ررار ب ر. 

سی   سد یمبه نظر  تریمنطقمهند س  بهبرابر ن ایج  .ر شنامه تحقیق بیانگر      آمد ر س از پر

و  هاسددازمانضددعف روابی عم می و تعامل ضددعیف با   به عل این مطلب اسدد  که 

رلح      یهار م یس  سطح نیروهای م سازمان رر  ستمی    ویژ بهخارج از  ارت  جمه ری ا

 گررید. ریتأ یطه روابی عم می رارای بیش رین ارزش و ایرانا ح

حیطه های 
اطالعات 
عملیاتی

تامین و 
امنیت

20/8
نی پشتیبا

و خدمات

14/05

نیروی 
انسانی

15/19

آموزش

13/72

روابط 
عمومی

16/58

طرح و 
برنامه

11/65

پژوهش

11/08
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 ااتعات مهندسی یهاطهیح(: 5شمار  ) نم رار

یضددای ااتعات سددازمانی را نمای     یهاطهیحو  هاشدداخص( 6)نم رار شددمار  

  رارریمبیان  ذکرشد  مشخص گررید  اس . نم رار    هاحیطه نیترمهمرر آن  که رهدیم

مناسبی ان ام رار    یشیربرنامهبایر ی   یکه جه  ت جه به یضای ااتعاتی راخل سازمان  

 .اس  یریگیپو  اجراقابلکه این مهم رر ح ز  ارح و برنامه 

 

حیطه های 
اطالعات مهندسی

تامین و 
امنیت

8/89
انی پشتیب

و خدمات

12/22

نیروی 
انسانی

11/01

آموزش

11/83

روابط 
عمومی

18/35

طرح و 
برنامه

16/68

پژوهش

9/51

حیطه های 
اطالعات  
سازمانی

تامین و 
امنیت

11/65
ی و پشتیبان

خدمات

13/46
نیروی 
انسانی

11/08
آموزش

9/99

روابط 
عمومی

14

طرح و 
برنامه

15/97

پژوهش

13/32
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 ااتعات سازمانی یهاطهیح(: 6شمار  ) نم رار

یضدددای ااتعات ارتباای را نمای    یهاطهیحو  هاشددداخص (7)نم رار شدددمار  

س . نم رار     هاحیطه نیترمهمرر آن  که ارهدیم شخص گررید  ا شد  م بیانگر این   ذکر

مدون و رقیق که   یابرنامهبه یضای ااتعات ارتباای بایر ی    رمهم اس  که جه  ورو 

 راش . ش ریماز اریق ح ز  ارح و برنامه نگارش 

 

 ااتعات ارتباای یهاطهیح(: 7شمار  ) نم رار

شمار    ضای ااتعات مالی را نمای    یهاطهیحو  هاشاخص ( 8)نم رار    ارهدیمی

بیانگر این مطلب   ذکرشددد مشددخص گررید  اسدد . نم رار ها حیطه نیترمهمرر آن  که

  ریناپذاج ناباس  که رر یضای ااتعات مالی ورور به ح ز  پش یبانی و خدمات امری 

 اس .

حیطه های 
اطالعات  
ارتباطی

تامین و
امنیت

14/59
ی و پشتیبان

خدمات

17/23
نیروی 
انسانی

14/68
آموزش

7/75

روابط 
عمومی

14/68

طرح و 
برنامه

17/38

پژوهش

12/25
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 ااتعات مالی یهاطهیح(: 8شمار  ) نم رار

 :های سازماننمرات مربوط به فضاهای اطالعاتی و حيطهتوصيف  3-2

و تطبیقی یضددداهای   یاک ابخانهبر اسددداس نقطه نظرات کارشدددناسدددان و مطالعات 

یضای عملیاتیا    5ااتعاتی م عدر رر یک یضای بحران شناسایی شد که از این یضاها       

  یها ح ز قرار گری  و همچنین از   دی تائ مهندسدددیا سدددازمانیا ارتباای و مالی م رر      

و امنی ا پشدد یبانی و خدماتا نیروی   نیتأم یهاح ز مخ لف م ج ر رر منطقه بحران 

  رارا را ریتأ انرددانیا آم زشا پژوه ا ارح و برنامه و روابی عم می رارای بیشدد رین  

که بیانگر   آمد رس به (3)با یضاهای ااتعاتی جدول شمار    هاح ز ب ر  از تلریق این 

 .هاس آناهمی  و ح م 

 

 

 

حیطه های اطالعات  
مالی

تامین و 
امنیت

14/05
انی  پشتیب

و خدمات

17.23

نیروی 
انسانی

14/68

آموزش

14/49

روابط 
عمومی

10/05

طرح و 
برنامه

11/08

پژوهش

10/55
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 های سازمان(: ت صیف نمرات مرب ط به یضاهای ااتعاتی و حیطه3جدول )

 یفضاها

 یاطالعات

-حیطه

های 

 سازمان

اطالعات 

 یاتیعمل

 اطالعات

 مهندسی

اطالعات 

 یسازمان

اطالعات 

 ارتباطی

 اطالعات

 مالی

حج 

 م

اهمی

 ت

حج

 م

اهمی

 ت

حج

 م

اهمی

 ت

حج

 م

اهمی

 ت

حج

 م

اهمی

 ت

و  نیتأم

 امنیت

16/4 5 67/2 33/3 33/3 5/3 5/3 17/4 83/3 67/3 

پشتیبان

ی و 

 خدمات

67/3 83/3 33/3 67/3 67/3 67/3 83/3 5/4 83/3 5/4 

نیروی 

 انسانی

5/3 34/4 3 67/3 33/3 33/3 67/3 4 67/3 4 

 83/4 3 33/2 33/2 33/3 3 83/3 5/3 33/4 17/3 آموزش

 33/3 17/3 5/3 5/3 4 33/3 17/3 3 33/3 33/3 پژوهش

طرح و 

 برنامه

33/3 5/3 4 17/4 83/3 17/4 17/4 17/4 33/3 33/3 

روابط 

 عمومی

83/3 33/4 5 67/3 5/3 4 4 67/3 3 5/3 
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 گيری. نتيجه4

شکل  هارار  لیوتحلهیت شاز  آمد رس بهبر اساس بررسی یرضیات و همچنین ااتعات 

 اس . شد ارائهساخ ار نهایی تحقیق  عن انبه (1)شمار  

 
 تحقیق )مره می( الگ ی(: 1شکل شمار  )

و امنی  بیش رین ح م  نیتأمهای سازمان بخ  رر حیطه بر اساس تحقیق ص رت گری ه

( به قرم  ااتعات عملیاتی از یضاهای ااتعاتی تخصیص 5( و اهمی  )4.16)

( و اهمی  3.83رر بخ  پش یبانی و خدماتا بیش رین ح م ) نیچنهماس .  شد رار 

 ازنظراس  و  شد رار ( به قرم  ااتعات ارتباای و مالی از یضاهای ااتعاتی 4.5)

. رارند رارر این حیطه سازمانا ااتعات ارتباای و مالی بیش رین اهمی   کنندگانشرک 

( به قرم  ااتعات 3.67ن ح م )های سازمانا بیش ریرر بخ  نیروی انرانی از حیطه

( به قرم  4.34اس  و بیش رین اهمی  ) شد رار ارتباای و مالی از یضاهای ااتعاتی 
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های سازمانا ااتعات عملیاتی تخصیص گررید  اس . رر بخ  آم زش از حیطه

اس  و  شد رار ( به قرم  ااتعات مهندسی از یضاهای ااتعاتی 3.5بیش رین ح م )

( به قرم  ااتعات مالی تخصیص گررید  اس . رر بخ  4.83اهمی  ) بیش رین

( به قرم  ااتعات ارتباای از 3.5های سازمانا بیش رین ح م )پژوه  از حیطه

به قرم   کنندگانشرک  ازنظر( 4اس  و بیش رین اهمی  ) شد رار یضاهای ااتعاتی 

های سازمانا نامه از حیطهااتعات سازمانی تخصیص گررید  اس . رر بخ  ارح و بر

اس   شد رار ( به قرم  ااتعات ارتباای از یضاهای ااتعاتی 4.17بیش رین ح م )

 یسازمان به قرم  ااتعات مهندسیا کنندگانشرک  ازنظر( 4.17و بیش رین اهمی  )

های سازمانا بیش رین و ارتباای تخصیص گررید  اس . رر بخ  روابی عم می از حیطه

اس  و بیش رین  شد رار به قرم  ااتعات مهندسی از یضاهای ااتعاتی  (5ح م )

 شد رار به قرم  ااتعات عملیاتی تخصیص  کنندگانشرک  ازنظر( 4.33اهمی  )

ااتعاتی رر مدیری   یهاسامانهاین مطلب اس  که  بیانگر ن ایج حاصل از پژوه  اس .

 .اس  رگذاریتأ ناشی از جنم  یهابحران

نقاط ضعف و ق ت م راوت و یرایند م ازی رر  به عل ااتعاتی  یهاسامانهاس رار  از 

و  هاسامانهراش ه اس . از س ی ریگر ارتقای  تاکن ن یترکمرنممدیری  بحران حض ر 

و الب ه  یرسانخدم ااتعات امروز  ت انر ه سهم باالیی رر ارتقای کیری   یینّاور

همه  نیتأم یهار یزن راش ه باشد. از سط ح مدیری  تا مباحث مرب ط به  یریگمیتصم

تا ب  اند با تخصیص  هر و همه نیازمند یک ساخ ار یکپارچه ااتعاتی رر حین بحران 

رر حین بحران به روند مدیری  بحران  م قعبهسریع و  یهاحرک نیرو و منابع و ان ام 

یک سیر م تعاملی رر ساخ ار مدیری  بحران کش ر  و اس مرار یعالی  تداوم بخشد. نب ر

ااتعات  مندنظامرلیل آن نب ر یک ساخ ار  نیترمهمکه  ش ریمجدی احراس  ص رت

با سط ح رس رسی مشخص و نظام گشارش رهی صحیح و تعامل چند مح ر  صحیح 

ت اند کمک شایانی به ااتعاتی می یهاسامانه و کاربرربررسی چگ نگی  رونیازا. اس 



 نقش سیستم های اطالعاتي در مديريت بحران نظامي                               26

 

ن آوری  عن انبهآن را  ت انیمکه اح مالی نماید  یهابحرانمدیران رر مدیری  به ر 

 پژوه  قلمدار نم ر.

 . پيشنهادها5
 پیشنهادهايي به مسئولین و فرماندهان نیروهای مسلح5-1

رر چندین منطقه از کش ر و نگهداری  هارار  نگهداری اندازی مراکش امنرا  .1

 .ری ی الی ص رتبهرر این مراکش  هاااتعات مهم سازمان

و امن با امکانات ارتباای مخ لف  ه شمند ص رتبهای ار اتاق مدیری  بحران  .2

 .هاسازمانرر 

های آم زش عم می و تخصصی ویژ  اعضای س ار مدیری  بحران تدوین رور  .3

از اجرایی مرتبی و اقشار مخ لف مررم جه  اس رار   یهارس گا ا هاسازمان

 .های نظامیبا مدیری  بحران آم زشی مرتبی یایشارهاسخ  اایشارهانرم

برای یازهای  جامع و رقیق و منطبق بر اس انداررهای جهانی یهایهرس تهیه  .4

 .های نظامیبحران چهارگانه

رر کلیه نقاط  هاآنمر مر  یروزرسانبهرقیق مکانی و  یهاعکسو  هانقشهتهیه  .5

 .شهری و روس ایی کش ر

های نظامی یراهم نم رن بر ر برخی ایمن ب می جه  رس رسی سریع سازمان .6

 .شد  جه  مدیری  بحران نظامی یروزرسانبهبه ااتعات 

ااتعاتی جامعا یکپارچها بهنگام و رقیق از کلیه  یهابانکو  هار میستهیه  .7

 .م ارر و مرائل

ی رق می و هارار  قیو تلر ب می ازرورسن  ی هایت انمندی از ریگبهر  .8

  ی ااتعاتی مدیرت بحرانهاسامانهت صیری رر اراحی 

ایشای  هم ایشایی بین رس گا  های مخ لف اجرایی و نیروهای مرلح از اریق  .9

 شبکه سازی مب نی بر سامانه های ااتعاتی مدیری  بحران
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 پژوهشگران جهت تحقیقات آتيپیشنهادهايي به  5-2

از تحقیق برای  آمد رس بهقرار رارن ااتعات  نظر ررمبا  سیر میاراحی  .1

های نظامی رر سطح راهبرری و سازمان مدیری  ااتعات صحنه بحران

 .عملیاتی

گ ناگ ن و م ن ع  یهاروشبه  هاسازمانارتباای  یهارساخ یزت سعه  .2

های نظامی رر سازمان راری یی یهایرکانسا ییبر ن ریا هاماه ار اعم از 

 .رر سطح راهبرری و عملیاتی

و شناور برای  یاهیچندال ص رتبهنیروی انرانی و امکانات  ندهیسازما .3

 .های نظامیسناری های مخ لف بحران

 هاآنو ان ام مان رهای مرتبی با  هابحرانسازی ایشارهای شبیهتهیه نرم .4

 .های نظامیبحرانجه  آمارگی مبارز  با 

نگام و جامع جه  هم مرکشا به یرسانااتعیک پایگا   یاندازرا  .5

 عن انبهمخ لف  یهایرس رسو مدیری  بحران با سط ح  یرسانااتع

 های نظامی رر سطح راهبرری و عملیاتیبحرانررگا  یا پرتال مدیری  

های بحرانایشارهای کاربرری مرتبی با سیر م مدیری  تهیه و ت لید نرم .6

 نظامی.

ی علمی و رانشگاهی خارج از نیروهای مرلح جه  ها یظریی از ریگبهر  .7

 ی ه شمند سازی.ها یظری بهب ر

ی ااتعاتی از اریق هار میسسازی ی ه شمندها یظریباال بررن  .8

 و قرارگا  ریاع سایبری کش ر. رعاملیغتعامتت با سازمان پدایند 

ی ااتعاتی از اریق خلق مش رك ارزش بین هار میسی سازیب مبر  دیتأک .9

 نیروهای مرلح و صنع  ریاعی.

 هامنابع و یادداشت
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 الف. منابع فارسي
 1384یا م له علمی تروی ی م ج ن ا های ااتعاتای بر سیر ممقدمهامیدوارا م یدا  .1

 یهانامهمعاون  عملیات نشاجا که رر  -بحران نشاجا  ی ریسددد ار مد  م ج ر ررمدارك  و اسدددنار  .2

 اعتم گررید  اس . 3/6/87 -41/3/1/74623و  6/6/89 -م ف/26/1/444 شمار 

ا رومین همای  علمی رم رقبهیغجدید به مدیری  بحران رر ح ارث  نگرش ا نی عشریا حرین.  .3

 .1384تحقیقی مدیری  امدار و ن اتا 

 یهانامهمعاون  عملیات نشاجا که رر  -سددد ار مدیری  بحران نشاجا م ج ر ررمدارك  و اسدددنار .4

 اعتم گررید  اس . 3/6/87 -41/3/1/74623و  6/6/89 -م ف/26/1/444شمار  

 1385ا سم ا روما پاییش (آذرا عارلا آمار و کاربرر آن رر مدیری  )تحلیل آماری .5

 یرانشددگاه جهار :مشددهد  ارث غیر  من ظر .ایمنی رر ح اصدد ل بیروریانا ناررا مدیری  بحران: .6

 .1385مشهدا 

رر  شددهرهاکتن یریپذبیآسددبررسددی مدیری  بحران و پناهیا ن رالدین و محمد نژارا وحید.  .7

 .1386   .با س انح ابیعی همای  مقابله رومین .ارتباط با بتیای ابیعی رر ایران

تحلیل و تدبیر بحران رر ایرانا تهران: های مدیری  بحرانا نقدی بر شددی   اتاجیکا محمدرضددا .8

 .1379ا یرهنم گر مان

ام شهرسازیا م له جر ارهای شهرسازیا       راهنمای ارح شهری رر نظ  ؛ محمد تقی زار  مطلقا .9

1383 

ا 3و  2و  1ت ربانا ایرایما یناوری ااتعات رر مدیری ا رک ر حمیدرضددا ریاحیا پیام ن را جلد  .10

1386 

م رجم(.  -های خصدد صددی و رول ی )علی پارسددائیان مدیری  بحران رر بخ  اجک گاتش چاك .11

 2003ا ترمه تهران:

ضاا نق    .12 ص   برای  هاسازمان  یساز امار برای  ERPحیدری زنگها غتمر ص   نیروم ایساز یخ

 1388 آبان 30و  29اERP یسازار یپهمای  ت ربیات 

 شدددرک  امحلی یها رول  اصددد ل و راهنمای عملی برای  ررابکا ت ماس ایا مدیری  بحرانا      .13

 1383شهری تهرانا  یشیربرنامهپررازش و 

 .1384پاسدارانا سال .اسکلیشا جنم آیند ا ان شارات سپا  اچ رابرت. .14

 7S مدل مبنای بر سددازمان منابع یشیربرنامه یهاردد میسدد اسدد قرار آمارگی زارعا احدا ارزیابی .15

 .1388بهمن  7و  6منابع سازمانا یشیربرنامه یهار میسمکینشی رومین کنررانس 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/83905/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%aa%d9%82%db%8c_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87_%d9%85%d8%b7%d9%84%d9%82
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و مهندسی   یشناس  زلشله یالمللنیببر زلشله شناسایی کاربرریا پژوهشکد      یامقدمهزارعا مهدیا  .16

 1384زلشلها تهرانا 

ارشدا  کارشناسی نامهانیپا ا((زلشله د  غیرم رقبه ح ارث رر ل ر یک نق ))محمدا  سید ساراتا .17

 1380ا(ع) حرین امام رانشگا 

س     .18 شی از       سیا شگیری و کاه  خطرات نا ص ص پی ص ب مقام معظم رهبری رر خ های کلی م

 اعتم گررید  اس . 24/4/88 -خ/100/230/117ای نامه  رم رقبهیغس انح ابیعی و ح ارث 

 1391ااتعاتی وین آوریدر مدیری  بحرانا یهار میس نق  احمش  صمدیا .19

 .1385محم را یصلنامه مطالعات بریجا سال  اعرکری .20

 1391ااتعات مدیری ا ان شارات مانشا چاپ روما  یهار میسباریا جتلا نارریا وحیدا آعلی .21

یل رار   پررازش .لی خل .یکتن ر .22 ماعی و اق صددداری. تهران     ها و تحل قات اج  نشدددر  –رر تحقی

 1382شریفا

 ایرهنم مدیری  م له ااتعاتی رر مدیری  بحرانا یهاردد میسدد نق  محمدا دیسدد امحم ری .23

 1382ا سال 4 شمار 

صنایع ریاعا ارح         .24 شی و تحقیقاتی  ره آم ز س سازمان م  سی ینی   ییرا  یرماندهی و کن رلا برر

 1384ا ان شارات رانشگا  تهران C4Iمخابراتی  یهار میس

 1383ا س ار تدوین م  ن ررسی رای سا بهار رعاملیغریاع  اجعرر ام حدی نیا  .25

 1393منابع سازمانا ان شارات مانشا چاپ روما  یشیربرنامهنارریا وحیدا  .26

 ل ردد یک رر سدد انح یرماندهی سددیردد م  یریکارگبه)) ... ای خاریا نظام محم ریا بابا هم یا .27

 1383 بهمن تأمینا زن یر  و ل ر یک کنررانس اولین ا((رم رقبهیغ ح ارث

نشددریه ا هااز ماهی  ررونی سددازمان ریناپذییجدابحران؛ واقعی ی ا مهدی ایاراحمدی خراسددانی .28

 1389ا ان من مدیری  ایران یرسانااتععلمیا پژوهشی و 
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