مقالةپژوهشي

بررسي میزان آمادگي کارکنان برخي
یگانهای نظامي در برابر زلزلة احتمالي شهر

محّمد رسولاهلل (ص) و لشکر  10سیدالشهداء(ع) با
توج

ب

هفت شاخص بررسی نیروی انسانی

مموششدید در برابر بالیای طبیعی ،بررسی نظام

تهران
2

امیرمسعود احمدی ،1حجت شریفی ،
3

امیرحسین غفوری

ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات،
بررسی تجهیزات تخصصی عملیات امداد و نجات،

 .1نویسندة مسئول :کارشناس ارشد برنامه ریهزی و رفها

بررسی تخصیص اعتبارات ب موقع برای ممادگی

اجتماعی دانشگا تهران ،ایران.

سوانح ،بررسی تشکیالت مناسب برای هدایت عملیات

Email: ahmadi.amir.m@gmail.com
 .2کارشناس ارشد برنام ریزی و رفا اجتمهاعی دانشهگا

امداد و نجات ،بررسی وضع موجود نظام اطالعرسانی
و بررسی وضعیت اثربخشی عملیات اضطراری

تهران ،ایران.

پرداخت است.

 .3دانشجوی کارشناسهی ارشهد برنامه ریهزی مموششهی،
تهران ،ایران.
دریافت 1391/10/10 :پذیرش92/6/5 :

چكیده
مقدمه :ایران یکی اش د کشور حادث خیز اش بُعد
بالیای طبیعی است ک بروش سوانح و حوادث متعدد،
سبب خسارات قابل توج جانی و مالی در من میشود.
ابعاد تخریب ایجاد شد اش طریق سوانح طبیعی ب ویژ
شلزل  ،سیل و نظایر من ،چنان وسیع است ک مناطق
بسیار گسترد ای اش کشور را میتواند تحت تأثیر
قراردهد .اش طرفی ،سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی
هستند ،در صورت تدریجیبودن نیز ب بشر فرصت
شدید محیطی را ب دنبال میمورند .شهر تهران ب عنوان
پایتخت ایران ،ب

علّت تمرکز باالی جمعیت و

همچنین وجود ساشمانها ،ارگانها و نهادهای مهم
تصمیمگیری سیاسی و اقتصادی کشور دارای اهمیت
است و وقوع شلزل در من موجب بروش فاجع ملّی
میشود .ب علّت گسترة وسیع بحران در شمان وقوع
شلزل در شهر تهران ،ساشمانهای مرتبط با مدیریت
بحران ،پتانسیل کافی برای ادارة امور را ندارند و
حضور نیروها و یگانهای نظامی برای مهار ،کنترل و
کاهش مسیبها و مالم شهروندان مسیبدید ضرورت
دارد .بر این اساس ،تحقیق حاضر ب مقایسة میزان
ممادگی دو یگان اش نیروهای مسلح یعنی لشکر 27

ک ب روش پیمایشی و با استفاد اش ابزار پرسشنام در
حجم نمون  100نفر صورت گرفت است .ب منظور
دسترسی ب

جامعة مماری مورد نظر اش روش

نمون گیری تصادفی ساد و برای تجزی و تحلیل
داد ها اش مشمونهای  tتکنمون و  tمستقل استفاد
شد است.
یافتهها :یافت های تحقیق بیانگر من است ک ممادگی
یگانهای نظامی در حد مطلوب بود و در تمامی
شاخصهای مورد مطالع  ،ممادگی لشکر 10
سیدالشهداء(ع) باالتر اش لشکر  27محّمد رسولاهلل
(ص) است .همچنین ،در مواردی مانند مموشش
نیروهای انسانی در برابر بالیای طبیعی ،نظام
ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات،
مناسببودن تجهیزات تخصصی عملیات امداد و
نجات ،تخصیص اعتبار ب موقع برای ممادگی سوانح،
تشکیالت مناسب برای هدایت عملیات امداد و نجات،
نظام اطالعرسانی و وضعیت اثربخشی عملیات
اضطراری لشکر  10سیدالشهدا در شرایط مطلوبتری
قرار دارد.
نتیجهگیری :نتایج تحقیق نشان میدهد ک ممادگی
یگانهای نظامی در حد مطلوبی است.
کلماتکلیدی :شلزل  ،تهران ،ممادگی ،یگانهای
نظامی.
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کافی نمیدهند و ضایعات ،خسارات و تخریبهای

روش :تحقیق حاضر اش نوع توصیفی -کاربردی است
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مقدمه

کاهش مسیبپذیری این سکونتگا ها در برابر

شهر ،اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد

بالیای طبیعی چار اندیشیهای جدی صورت پذیرد.

جغرافیایی و اجتماعی تکاملپذیر است ( )13ک

بیتوجهی ب مکانیابی صحیح شهرها ،رشد و

ب عنوان یک منبع توسع ( )16در تمامی ابعاد من

توسعة شهرها و نبود برنام ریزی الشم برای

نیاشمند مدیریتی پویا میباشد .یکی اش موضوعاتی ک

جلوگیری اش رشد لجامگسیخت شهرها باعث شد

اکثر شهرهای جهان با من دست ب گریبانند مسئلة

شهرها روی مسیلهای اصلی گسلها و یا در حریم

سوانح طبیعی است .سانح یا بحران ،رویداد یا

رودخان ها گسترش یابند ک این امر خود میتواند

واقع ای ناگهانی است ک با مسیبهای انسانی و

موجب تشدید مسیبپذیری و افزایش شیانهای مالی

مادی گسترد و یا شمینة بروش اینگون مسیبها

و جانی ناشی اش این وقایع باشد (.)12

همرا و نیاشمند انجام اقدامات فوری است (.)17

شهر تهران بیش اش سایر شهرهای ایران با این مشکل

ب طور طبیعی اولین اقدام انسان در برخورد با بحران

روب رو است .این شهر ب دلیل موقعیت جغرافیایی

و سوانح ،نجات و کاهش اثرات واقع است ک با

خود و قرارگرفتن در بین رشت کو های البرش و

وجود شمان بسیار کم ب واکنش سریع نیاش دارد.

وجود مسیلها و رودخان ها در داخل من اش یک

ممادگی و شناخت بحران یکی اش وظایف مدیریت

طرف و قرارگرفتن روی گسلهای فراوان اش طرف

است ،اما اش من مهمتر پیشبینی بحران است؛ شیرا

دیگر دارای مسیبپذیری فراوان در برابر بالیای

بدون پیشبینی و قدرت نگا ب میندة من ،این بحران

طبیعی است .اغلب خان های تهران مطابق

است ک چون طوفانی ما را ب هر سو میکشاند

استانداردهای فنّی نیستند و ایستایی الشم در برابر

( .)14اش طرفی بنا بر شواهد و ممار ،ایران در شمار

شلزل را ندارند .مشکل دیگر این بافتها دسترسی

د کشور اول فاجع خیز دنیا قرار دارد ( .)2باتوج

نامناسب و محدود منهاست ک امدادرسانی ب ساکنان

ب قرارگرفتن کشور ایران در منطقة شلزل خیز دنیا و

منها پس اش وقوع بالیای طبیعی را مشکل میساشد و

عدم امکان پیشبینی شمان وقوع شمینلرش  ،لزوم ارائ

میتواند با بحرانیشدن شرایط فاجعة انسانی را دامن

طرح جامع مدیریت بحران برای کاهش خطرات

بزند.

ناشی اش بروش من امری بسیار مهم است (.)11

بالیای طبیعی ب عنوان پدید ای طبیعی در طول

مدیریت بحران ب

ضرورت پیشبینی حوادث،

حیات کرة شمین وجود داشت و خواهند داشت.

ممادگی ،مموشش و اقدام در برخورد با مواردی ک

وقوع بالیای طبیعی نظیر سیل ،شلزل  ،طوفان و غیر

سالمت ،حیات ،اعتبار ،شهرت ،سودموری ،تداوم

در اغلب موارد تأثیرات مخربی بر سکونتگا های

انجام چرخة فعالیت پروژ یا مجموع های شهری را

انسانی باقی گذارد و تلفات سنگینی بر ساکنان منها

تهدید میکنند تأکید دارد (.)8

وارد ساخت است .ساختمانها و شیرساختهای

شهرها ب عنوان مکانهای تجمع جمعیت انسانی ،اش

اینگون مناطق را نابود و عوارض اقتصادی و

وقوع بالیای طبیعی مستثنی نیستند ،لذا باید برای
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اجتماعی پردامن ای بر جوامع بشری و کشورهای

نیروهای انتظامی و سپا اش جمل نهادهایی هستند ک

جهان تحمیل کرد است (.)7

اقدامات شیادی در شمان وقوع حوادث طبیعی مانند

هرچند در ده های گذشت با پیشرفت دانش بشری

سیل و شلزل و ...انجام داد اند .اش جمل جنب های

دانشمندان ب چگونگی پیدایش این پدید ها ب -

برجستة فعالیت سپا در شمان وقوع شلزلة دهشتناک

صورت علمی پی برد و نحوة وقوع منها و

بم میتوان ب مخابرة اولین گزارش اش وقوع فاجع ،

پیامدهای ناشی اش منها را بررسی کرد اند ،با اینحال،

مغاش عملیات امداد و نجات در ساعت اول وقوع

هنوش قادر ب جلوگیری اش وقوع اینگون رخدادهای

فاجع توسط تیپ یکم سیدالشهدای بم ب عنوان

طبیعی نیستند و بر همین اساس ،شاهد بحرانهای

اولین نیروهای امدادرسان ،را انداشی دو باب

مدیریت بحران شهری ب مجموع فعالیتهایی

بیمارستانهای ایرانی مستقر شد بودند ،اعزام 937

اطالق میشود ک قبل ،بعد و هنگام وقوع بحران

نفر نیروی امدادی ،بهداشتی ،پزشکی در روش اول،

برای کاهش اثرات حوادث و کاهش مسیبپذیری

را انداشی  23پست اورژانس صحرایی و  13پست

انجام میگیرد ( )9و هدف من ایجاد هماهنگی بین

امداد در منطق  ،را انداشی  8نقاهتگا در سطح کشور

برنام ریزی و کنترل طرحها و برنام های شهری

و نقش فعال در انتقال  11792نفر مجروح ب

است؛ ب گون ای ک تدوین و اجرای این برنام ها ب

بیمارستانهای سراسر کشور اشار کرد (.)1

شیو ای مطلوب صورت گیرد ( .)10برنام ریزی

با توج ب نقش اساسی نیروهای نظامی در مواقع

شهری با تکی بر داد های جغرافیایی و استفاد اش

بحرانی ،این تحقیق ب دنبال بررسی مقایس ای میزان

منها و تبیین اصول و مفاهیم خود میتواند اصول

ممادگی یگانهای نظامی در برابر شلزلة احتمالی شهر

مدیریتی الشم برای کاهش مسیبپذیری شهرها در

تهران اش نظر هفت شاخص اساسی :بررسی نیروی

برابر این حوادث را ب اجرا درمورد ( .)4علیرغم

انسانی مموششدید در برابر بالیای طبیعی ،بررسی

تالشهای شیادی ک در دو دهة اخیر در رابط با

نظام ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی امداد و

است؛ همچنان

نجات ،بررسی تجهیزات تخصصی عملیات امداد و

نارساییهای متعددی در ساختار تشکیالت هدایت

نجات ،بررسی تخصیص اعتبارات ب موقع برای

عملیات امداد و نجات وجود دارد .در اکثر

ممادگی سوانح ،بررسی تشکیالت مناسب برای

ساشمانهای مرتبط با بحران وجود برنامة مدون و

هدایت عملیات امداد و نجات ،بررسی وضع موجود

تقسیم کار و دست بندی فعالیتهای افراد فقط در

نظام اطالعرسانی و بررسی وضعیت اثربخشی

حد یک چارت ساشمانی است ک ب طور دقیق افراد

عملیات اضطراری است.

مسئول برای من تعریف نشد است (.)5

روش تحقیق
این تحقیق اش نوع مطالعات توصیفی کاربردی است
و ب

لحاظ شیوة جمعموری اطالعات تحقیق
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بزرگی در جوامع بشری هستیم (.)15

بیمارستان

مدیریت بحران صورت گرفت

صحرایی

در

منطق

ک

اولین
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پیمایشی محسوب میشود .تحقیق پیمایشی اش لحاظ

مفهوم مورد بررسی را ب قدر کافی منعکس میکند

کمهزین بودن و میزان داد هایی ک جمعموری

( .)3برای اطمینان اش اعتبار محتوا ،باید در موقع

میشوند دارای امتیاشهایی است ( .)3ابزار جمعموری

ساختن ابزار چنان عمل کرد ک

سؤالهای

اطالعات در این تحقیق نیز پرسشنامة محققساخت

تشکیلدهندة ابزار معرف قسمتهای محتوای

است .شایان ذکر است ک چون تحقیقات پیمایشی

انتخاب شد باشد .در این تحقیق برای تعیین اعتبار

اش گسترة جغرافیایی شیادی برخوردارست ،معموالً

اش اعتبار صوری  3استفاد شد است .ب این ترتیب

در من ،اش روش پرسشنام ای استفاد میشود (.)6

ک

وسیلة یک پیش مشمون نظر اساتید و

این پرسشنام اش  8سئوال تشکیل شد است .هفت

کارشناسان و صاحبنظران نظامی در این حوش

سئوال در قالب طیف لیکرت اش بسیار خوب با نمرة

پرسید شد تا ب اصالح محتوایی و تناسب متغیرها

 5تا بسیار ضعیف با نمرة  1طراحی شد ک

با سؤاالت و موضوع پژوهش بپرداشند .در مرحلة

وضعیت نیروهای نظامی را در خصوص هر یک اش

بعد ،پس اش تعیین صحّت و سقم ،پرسشها یا

شاخصهای تحقیق بررسی میکند .سئوال هشت نیز

گوی ها ب صورت پرسشنام ای تنظیم و پیشمشمون

در خصوص متغیرهای شمین ای تحقیق مانند سن،

شد و ب این ترتیب اعتبار صوری ابزار تحقیق ب

وضعیت تأهل ،تحصیالت و سابق کار است.

دست ممد ،اما برای سنجش پایایی ابزار تحقیق

سطح و واحد تحلیل

(پرسشنام ) اش ممارة ملفای کرونباخ استفاد شد ک

سطح تحلیل در پژوهش اخیر خُرد و واحد تحلیل،

مهمترین شاخص ساشگاری درونی است .مقدار

فرد است .منظور اش فرد در این تحقیق ،کارکنان

ملفای کرونباخ بین صفر و یک نوسان دارد ،چنانچ

یگانهای نظامی هستند.

 α=1باشد بیانگر میزان دقت کامل و تکرارپذیری

جامعة آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری

ابزار انداش گیری و اگر α=0باشد بیانگر نبود دقت

در این تحقیق کارکنان یگانهای نظامی مشتمل بر

کامل ابزار انداش گیری است .پس اش تهیة پرسشنام ،

 130نفر ب عنوان جامعة مماری شناخت میشوند.

یک مرحلة پیش مشمون مقدماتی با نمونة  30نفری

یگانهای نظامی در این تحقیق لشکر  27محّمد

انجام شد .پس اش حذف سئواالت با مقدار ضریب

رسولاهلل(ص) و لشکر حضرت سیدالشهداء(ع)

ملفای کم ،ضریب ملفای نهایی  0/75ب دست ممد ک

هستند .حجم نمون در این تحقیق بر اساس جدول

این نشان اش پایایی مناسب ابزار تحقیق است (جدول

نمون گیری مورگان  100نفر ب دست ممد .ب منظور

شمارة .)1

دسترسی ب نمونة مورد نظر اش روش نمون گیری

استراتژیهای پردازش دادهها و اطالعات

تصادفی ساد استفاد شد است.

در این پژوهش ،برای تجزی و تحلیل داد ها اش

اعتبار تحقیق

نرمافزار  SPSSو ممار توصیفی و استنباطی استفاد

در کاربرد متعارف ،واژة اعتبار اشار ب این نکت
دارد ک یک سنجة تجربی تا چ حد معنای واقعی
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فراوانی و درصد استفاد شد .در بخش استنباطی نیز

نیروهای نظامی در شمان وقوع شلزل مطلوب است

برای مشمون فرضی های فرعی تحقیق اش  tگرو های

(جدول شمارة .)3

مستقل و برای مشمون فرضیة اصلی تحقیق اش  tتک
نمون

برای محاسب

سطح ممادگی نیروهای مسلح در

معناداری مشمونها  0/001است ،چنانچ

سطح

بسیار خوب با نمرة  5و بسیار ضعیف با نمرة 1

معناداری ب دست ممد کوچکتر اش سطح معناداری

طراحی شد .بر این اساس مینیمم نمرة پاسخگو  33و

مفروض باشد ،فرضی تحقیق مورد تأیید است.

ماکزیمم من  165و متوسط نمر  99است .اش منجا ک

یافتههای تحقیق

میانگین نمرات پاسخگویان ( )105/54در مجموع

الف .نتایج توصیفی

بیشتر اش نمرة متوسط ( )99است ،میتوان گفت ک

در این تحقیق تمامی پاسخگویان را مردان تشکیل

ممادگی این نیروها در سطح خوبی است .شایان ذکر

میدهند ،اش نظر سنی  78درصد پاسخگویان  40سال

است ک نمرة متوسط اش حاصل ضرب تعداد گوی ها

و کمتر و  22درصد باالی  41سال هستند70 .

( )33در متوسط نمر ( )3ب دست ممد است .در

درصد پاسخگویان ،متأهل و  30درصد مجردند .اش

ادام ب بررسی تفکیکی هر یک اش شاخصهای

نظر تحصیالت 69 ،درصد پاسخگویان دارای

ممادگی نیروهای نظامی میپرداشیم ک بدینمنظور اش

تحصیالت لیسانس و کمتر و  31درصد دارای

مشمون  tگرو های مستقل استفاد شد.

تحصیالت فوقلیسانس و باالتر هستند .اش نظر سابقة

فرضیة اول :ممادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا(ع)

کاری  56درصد کمتر اش  10سال  27درصد بین 10

و لشکر  27محّمد رسولاهلل(ص) در ارتباط با

تا  20سال و  17درصد نیز بیش اش  21سال سابق

مموشش نیروهای انسانی در برابر بالیای طبیعی با

دارند (جدول شمارة .)2

یکدیگر متفاوت است و نتیجة مشمون  tمستقل

ب .نتایج استنباطی

( t=4/53و  )p<0/001ک ب مقایسة میانگینها

در این تحقیق اش یک فرضیة اصلی و هفت فرضیة

میپرداشد ،حاکی اش من است ک میانگین نظرات در

فرعی استفاد شد است .فرضیة اصلی پژوهش

ارتباط با مموشش نیروهای انسانی در برابر بالیای

عبارت است اش «میزان ممادگی یگانهای نظامی در

طبیعی با یکدیگر متفاوت است و اش این نظر لشکر

شمان وقوع شلزل مطلوب» .ب منظور سنجش این

سیدالشهدا(ع) اش میانگین باالتری برخوردارست

فرضی اش مشمون  tتک نمون استفاد شد ک نتایج

(جدول شمارة .)4

نشان میدهد ،با توج ب سطح معنیداری جدول

فرضیة دوم :آمادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا(ع)

شمارة یک ( )Sig>0.001میتوان گفت ک این

و لشکر  27محّمد رسولاهلل(ص) در ارتباط با نظام

فرضی تأیید میشود ب عبارت دیگر میزان ممادگی

ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات با
یکدیگر متفاوت است .نتیجة مشمون  tمستقل

17

فصلنامة علمي -پژوهشي امداد و نجات ،سال پنجم ،شمارة 1392،4

استفاد شد .شایان ذکر است ک

سطح

مجموع 33 ،گوی طی طیف لیکرت پنج گزین ای اش

بررسی میزان آمادگی کارکنان برخی یگانهای نظامی در برابر زلزلة احتمالی شهر تهران

( t=3/9و  )p<0/001ک

مقایسة میانگینها

تشکیالت مناسب برای هدایت عملیات امداد و

ب

میپرداشد ،حاکی اش من است ک میانگین نظرات در

نجات با یکدیگر متفاوت است .نتیجة مشمون t

ارتباط با نظام ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی

مستقل ( t=5/37و  )p<0/001نشان میدهد ک

امداد و نجات متفاوت است .اش این نظر لشکر

میانگین نظرات در ارتباط با تشکیالت مناسب برای

سیدالشهدا (ع) اش میانگین باالتری برخوردارست

هدایت عملیات امداد و نجات با یکدیگر متفاوت

(جدول شمارة .)4

است .در این ارتباط نیز لشکر سیدالشهدا (ع) اش

فرضیة سوم :آمادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا (ع)

میانگین باالتری برخوردارست (جدول شمارة .)4

و لشکر  27محّمد رسولاهلل (ص) در ارتباط با

فرضیة ششم :آمادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا(ع)

مناسببودن تجهیزات تخصصی عملیات امداد و

و لشکر  27محّمد رسولاهلل(ص) در مورد وضع

نجات با یکدیگر متفاوت است .نتیجة مشمون t

موجود نظام اطالعرسانی با یکدیگر متفاوت است.

مقایسة

نتایج حاصل اش مشمون  tمستقل ( t=4/418و

مستقل ( t=4/8و  )p<0/001ک

ب

میانگینها میپرداشد ،حاکی اش من است ک میانگین

 )p<0/001نشان میدهد ک

نظرات در ارتباط با مناسب بودن تجهیزات تخصصی

یگانهای لشکر سیدالشهدا (ع) و لشکر  27محّمد

عملیات امداد و نجات متفاوت است .ب عبارت دیگر

رسولاهلل در مورد وضع موجود نظام اطالعرسانی با

میانگین نظرات در بین پاسخگویان یکسان نیست .اش

یکدیگر متفاوت است .در این ارتباط نیز لشکر

این نظر لشکر سیدالشهدا(ع) اش میانگین باالتری

سیدالشهدا (ع) اش میانگین باالتری برخوردار است

برخوردارست (جدول شمارة .)4

(جدول شمارة .)4
لشکر

فرضیة هفتم :آمادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا

سیدالشهدا(ع) و لشکر  27محّمد رسولاهلل(ص) در

(ع) و لشکر  27محّمد رسول اهلل (ص) در مورد

ارتباط با تخصیص اعتبار ب موقع برای ممادگی

وضعیت اثربخشی عملیات اضطراری با یکدیگر

سوانح با یکدیگر متفاوت است .نتیجة مشمون t

متفاوت است .نتایج حاصل اش مشمون  tمستقل

( t=4/98و  )p<0/001ک ب مقایسة میانگینها

( t=3/9و  )p<0/001نشان میدهد ک میانگین

میپرداشد ،حاکی اش من است میانگین نظرات در

نظرات یگانهای لشکر سیدالشهدا (ع) و لشکر 27

ارتباط با تخصیص اعتبار ب موقع برای ممادگی

محّمد رسولاهلل (ص) در مورد وضعیت اثربخشی

سوانح با یکدیگر متفاوت است .در این ارتباط نیز

عملیات اضطراری با یکدیگر متفاوت است .شایان

باالتری

ذکر است ک در مورد تمامی فرضیات میانگین

فرضیة
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لشکر

چهارم:

ممادگی

سیدالشهدا(ع)

اش

یگانهای

میانگین نظرات

میانگین

برخوردارست (جدول شمارة .)4

نظرات پاسخگویان در این دو یگان یکسان نیست و

فرضیة پنجم :آمادگی یگانهای لشکر سیدالشهدا

نتایج گویای این است ک ممادگی یگان حضرت

(ع) و لشکر  27محّمد رسولاهلل(ص) در ارتباط با
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سیدالشهداء (ع) باالتر اش یگان لشکر  27محّمد

نیروهای نظامی ،لزوم در نظر گرفتن نقش ویژ برای

رسول اهلل (ص) میباشد (جدول شمارة .)4

منها در این عملیاتها احساس میشود.

بحث و نتیجهگیری

با توج ب نتایج ،اولین عاملی ک بیشترین اهمیت را

ب عنوان وظیفة اول نیروهای نظامی مورد توج باشد،

پشتیبانی امداد و نجات است .در این شمین این

کمکرسانی ب مسیبدیدگان اش فجایع در تمام دنیا

موارد پیشنهاد میشود:

ب عنوان یکی اش مأموریتهای کلی نیروهای نظامی

 -ایجاد ساشوکار مناسب برای دریافت و توشیع

در نظر گرفت میشود .این مسأل ب ویژ پس اش پایان

منابع مالی و تأمین اعتبارات ارشی و ریالی؛

جنگ سرد مورد توج قرار گرفت است .انطباقی ک

 -سیاستگذاریها و الزام توافقات در استفاد اش

بین تواناییهای نیروهای نظامی و نیاشهای یک

خدمات و تجهیزات ارگانها و ساشمانهای مرتبط

عملیات امداد و نجات وجود دارد و این واقعیت ک

با بحران.

برخی اش این تواناییها مختص نیروهای نظامی

همچنین ،دومین عاملی ک بیشترین اهمیت را در

هستند نقش منحصر ب فردی ب نیروهای نظامی

میان عوامل داشت است ،وجود تجهیزات تخصصی

میدهد .یکی اش ویژگیهایی ک در این مرحل اش

و ساختار تشکیالت مناسب برای هدایت عملیات

عملیات امداد باعث افزایش کارایی و موفقیت

امداد و نجات است .در این شمین نیز موارد شیر

نیروهای نظامی میشود ،وجود امکانات اورژانسی

پیشنهاد میشود:

است ک در اختیار منهاست و با هدف قابلیت

 -ایجاد نظام ارشیابی فرایند مدیریت کاهش خطرات

ب کارگیری سریع طراحی شد اند.

ناشی اش بحران بالیای طبیعی ب منظور اصالح

در کنار واقعیات فوق ک در تمام دنیا صدق میکنند،

عملکرد کارممدی من؛

نبود یک ساشمان دفاع غیرنظامی همرا با امکانات

 -باشنگری در ساختار تشکیالتی موجود و ایجاد

مناسب اهمیت نیروهای نظامی را در کشورهای در

تطابق با ساختارهای ارائ شد در طرح جامع

حال توسع برجست تر میکند .در کشور ما نیز ک دو

مدیریت بحران کشور.

شلزل اش  5شلزلة بزرگ بیست سال اخیر جهان در من

عامل دیگر ک کارشناسان ضعف در من را در

روی داد ب یک برنام ریزی وسیع در رابط با

مسیبپذیری مدیریت بحران شهری در نیروهای

برخورد با این فجایع نیاش است .در این برنام ریزی

نظامی مؤثر میدانند ،وجود نیروی انسانی متخصص

باید تواناییها و محدودیتهای نیروهای مختلفی ک

و مموششدید است .برنام ریزی در این شمین شامل

در سطح کشور وجود دارند مبنای تعیین وظایف

فعالیتها ،اقدامات و وظایف مندرج در برنام است

منها در عملیات امداد و نجات قرار گیرد .بر این

ک باید تکمیل شد و توسع یابد تا در جهت

درحالی ک

اساس با توج

ب

تواناییهای منحصر ب

فرد

رسیدن ب اهداف تسریع و تسهیل ب عمل مید.
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دفاع نظامی اش کشور هموار باید

در برداشت وجود نظام ذخیر ساشی برای مدیریت
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عامل چهارم ،وجود نظام اطالعرسانی است .تأخیر

پیچیدگی مدیریت بحران وجود یک سیستم مدیریتی

در دستیابی ب ابعاد یک بحران ،نبود اطالعات مورد

استاندارد در شمینة بحران اجتنابناپذیر است ،تا در

نیاش برای تصمیمساشی و شروع فعالیتهای باشیابی

صورت بروش حوادث بزرگ تمامی ارگانها و نهادها

هموار اش مهمترین مشکالت مدیریت بحران است،

با حداکثر توان ب صورت یکپارچ

عمل کنند.

ب عالو دقیق بودن اطالعات برای واکنش صحیح

ب عبارت دیگر وظیفة سیستم مدیریت واحد بحران

بسیار مهم است .کسب اطالعات ،ذخیر  ،باشیابی و

ب کارگیری امکانات و نیروها ب

بهترین و

تحلیل اطالعات میتوانند مهمترین عوامل موفقیت

کارممدترین شکل است .این سیستم باید بتواند

مدیریت بحران نیروهای نظامی باشد.

نیاشهای حیاتی شیر را تأمین کند:
 -اش لحاظ ساختاری باید انعطافپذیر باشد تا بتواند
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پیشنهادات

نیاشهای بحران را اش ابعاد مختلف اش جمل نوع و

امروش یکی اش معضالت مهم در سطح شهرهای

انداش برطرف کند؛

ایران وجود ساشمانهای متعدد با بحران است .این

 -ب انداشة کافی باید استاندارد باشد تا پرسنل

امر موجب پیچیدگی در امر امدادرسانی در شمان

ارگانهای امدادی متفاوت در موقعیتهای گوناگون

وقوع بحران و ایجاد شرایط ناهنجاری در بین مردم

بتوانند در یک ساختار مدیریتی مشترک عمل کنند؛

و همچنین در بین تیمهای امدادرسانی میشود .ب

 -ب گون ای باشد ک اش لحاظ منالیز هزین  -فاید

علت تفاوت وظایف و ناهماهنگی موجود میان منها

مقرون ب صرف باشد؛

با برقراری یک سیستم فرماندهی در شمینة بحران،

 -کاربرد من باید ب گون ای باشد ک واکنشهای

اطالعرسانی و هماهنگی ساشمانها بسیار مسانتر

مورد نیاش در برابر جنب های مختلف حوادث و بالیا

میشود .با توج ب تجربیات ب دست ممد در

ب ویژ شلزل را با هدف اصلی کاهش خسارات و

مداخلة نیروهای نظامی در بالیایی ک در سالیان

تلفات تأمین کند.

اخیر در کشور ایران رخ داد و همچنین با توج ب
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جدول شمارة  :1ضریب آلفای کرونباخ برای شاخصهای تحقیق

ردیف

شاخص

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

1

نیروی انسانی مموششدید در برابر بالیای طبیعی

5

0/71

2

نظام ذخیر ساشی برای مدیریت پشتیبانی امداد و نجات

7

0/73

3

تجهیزات تخصصی عملیات امداد و نجات

4

0/69

4

تخصیص اعتبارات ب موقع برای ممادگی سوانح

4

0/77

5

تشکیالت مناسب برای هدایت عملیات امداد و نجات

6

0/73

6

وضع موجود نظام اطالعرسانی

4

0/78

7

وضعیت اثربخشی عملیات اضطراری

3

0/73

8

کل پرسشنام

5

0/75

جدول شمارة  :2نتایج توصیفی

1

سن

2

وضعیت تأهل

3

تحصیالت

4

سابقة شغلی

شیر  40سال

78

78

باالی  40سال

22

22

متأهل

70

70

مجرد

30

30

دیپلم ،فوقدیپلم و لیسانس

69

69

فوقلیسانس و باالتر

31

31

کمتر اش  10سال

56

56

 10تا  20سال

27

27

باالتر اش  20سال

17

17

جدول شمارة  :3آزمون  tتک نمونه برای بررسی میزان آمادگی نیروهای نظامی در زمان وقوع زلزله
میانگین
متغیر

مینیمم33 :
ماکزیمم165 :

انحراف

میانگین

استاندارد

مفروض

t

درجة

سطح

آزادی

معنیداری

()df

()sig

میزان آمادگی نیروهای
نظامی در زمان وقوع

105/54

20/21

99

2/048

99

0/043

زلزله
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ردیف

متغیر

مؤلفه

فراوانی

درصد

بررسی میزان آمادگی کارکنان برخی یگانهای نظامی در برابر زلزلة احتمالی شهر تهران

جدول شمارة  :4آزمون  tگروههای مستقل مقایسة آمادگی یگانها در ارتباط با شاخصهای آمادگی در برابر
بالیای طبیعی
آمارههای توصیفی
شاخصها

یگان خدمتی
میانگین میانگین

آموزش نیروهای
انسانی در برابر
بالیای طبیعی
ذخیرهسازی برای
مدیریت پشتیبانی
امداد و نجات

لشکر
سیدالشهدا(ع)
لشکر  27محّمد
رسولاهلل(ص)
لشکر
سیدالشهدا(ع)
لشکر  27محّمد
رسولاهلل(ص)

مناسببودن

لشکر

تجهیزات تخصصی

سیدالشهدا(ع)

عملیات امداد و

لشکر  27محّمد

نجات

رسولاهلل(ص)

تخصیص اعتبار به
موقع برای آمادگی
سوانح

لشکر
سیدالشهدا(ع)
لشکر  27محّمد
رسولاهلل(ص)
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تشکیالت مناسب

لشکر

برای هدایت

سیدالشهدا(ع)

عملیات امداد و

لشکر  27محّمد

نجات

رسولاهلل(ص)
لشکر

وضع موجود نظام

سیدالشهدا(ع)

اطالعرسانی

لشکر  27محّمد
رسولاهلل(ص)
لشکر

وضعیت اثربخشی

سیدالشهدا(ع)

عملیات اضطراری

لشکر  27محّمد
رسولاهلل(ص)

22

50

15/24

انحراف
معیار

آزمون لوین برای

آزمون تی تست برای

تجانس واریانسها

برابری میانگینها

F

4/57
1/81

50

11/26

4/13

50

23/08

6/89
0/98

50

17/71

50

13/44

50

9/87

50

12/72

Sig

t

df

Sig

0/18

0/32

4/53

3/9

98

98

>0/001

>0/001

6.78
3/27
4/06

3/35

0/7

4/8

98

>0/001

3/39
0/017

49

9/2

3/61

50

19/48

4/68

50

13/81

5/75

50

12/16

3/36

50

9/61

3/94

50

8/87

2/69

50

6/67

2/86

1/88

0/918

0/408

0/89

0/17

0/34

0/524

4.98

5/37

3/418

3/9

98

98

98

98

>0/001

>0/001

>0/001

>0/001

1392،4  شمارة، سال پنجم، پژوهشي امداد و نجات-فصلنامة علمي

 امیرحسین غفوری، حجت شریفی،امیرمسعود احمدی
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e study of preparedness level of military units personnel in the event of
probable earthquake in Tehran
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Abstract:
Background: Iran is one of the top ten natural disaster-prone countries that cause
major financial and human losses annually. The extent of destruction caused by
natural disasters especially earthquakes, flood etc covers vast areas of the country.
On the other hand, most of disasters are unexpected ones and even if they are
gradual, they do not give man enough time to deal with. Tehran is of crucial
importance as the capital of Iran due to the highly concentrated population as well as
its economic and political decision-makers organizations and institutions, however,
an earthquake will result in a national catastrophe. Considering the tremendous
extent of the crisis caused by an earthquake in this city, the crisis managing
organizations should have the proper potentiality to control the situation and the
presence of military units in order to control and reduce damages and the relieve the
pain of affected people. However, in this research, preparedness of two military units
of the Armed Forces (Mohammad Rasul Allah division 27th and Seyed al Shohada
10th division) was compared based on seven indicators such as trained manpower
against natural disasters; storage system to manage the rescue & relief support;
specialized equipment of rescue & relief operational teams; timely allocation of
budgets for disaster preparation; proper organization to conduct rescue & relief
operations; the current information systems; and effectiveness of the emergency
operations.
Methods: In this descriptive survey, 100 persons were selected and studied by using
questionnaire and simple random sampling; also, data were analyzed by singlesample t and independent-sample t tests.
Findings: according to the findings, preparedness of military units is proper and
desirable. In all the studied factors, the preparedness of Seyed al Shohada 10th
Division was higher than Mohammad Rasul Allah Division 27th.
Conclusion: The results show that the military forces are prepared to react
appropriately during and after a probable earthquake in Tehran city.
Keywords: earthquake, Tehran preparedness, military units
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