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چكيده
زمينه و هدف: در طى سال هاى گذشته، نواحى متعددى از كشور تحت تأثير بحران هاى محيطى نظير سيل و زلزله قرار گرفته اند. تعداد زياد و حجم 
تخريبى آن ها، نياز به مديريت صحيح اين بحران ها و چگونگى انسجام در بين عوامل مديريتى را افزايش داده است. لجستيك و مديريت آن يكى از 
مهم ترين عوامل محسوب مى شود. اين تحقيق، به بررسى اهميت و جايگاه مديريت لجستيك در هنگام بروز بحران و ارائه  ى راهبردهاى مناسب در اين 
زمينه مى پردازد. هدف اصلى در اين تحقيق، بررسى ادبيات نظرى در خصوص توصيف شيوه هاى رايج و ديدگاه هاى تحقيقى در مورد مديريت لجستيك 
در زمان بحران است. اين تحقيق، جهت ها و ديدگاه هايى را براى تحقيقات آتى در زمينه ى مديريت لجستيك هنگام بحران فراهم مى آورد. قلمرو اين 

تحقيق به زلزله ى 7,2 ريشترى در آبان ماه 1396 در كرمانشاه تعريف مى شود.
روش: اين پژوهش از نظر هدف كاربردى و نحوه ى گردآورى داده ها از نوع پژوهش هاى توصيفى (كيفى) مى باشد. تحقيق كيفى براى درك و تبيين 
پديده هاى پيچيده اجتماعى از داده هاى كيفى نظير داده هاى حاصله از مصاحبه، مشاهده مشاركتى، مستندات، پرسشنامه و ... استفاده مى كند. پيدايش 

تحقيق كيفى به وجود عامل انسانى مربوط مى شود.
يافته ها: بررسى هاى انجام شده و تحليل محتوايى مصاحبه هاى انجام شده، نشان داد كه لجستيك در زمينه مديريت بحران به خصوص در رابطه با 
زلزله نقش بسزايى دارد. به دليل همين نقش برجسته در بحران زلزله، لجستيك مى تواند تأثير قابل توجهى در موفقيت اقدمات انجام شده در خصوص 

مديريت بحران داشته باشد. 
نتيجه گيرى: بر اين اساس، اقدامات لجستيكى در بحران هايى نظير زلزله، فعاليت هايى نظير تأمين تجهيزات، انباردارى و نگه دارى، مديريت ناوگان، 

حمل و نقل ابزار و مواد و افراد، مديريت دارايى ها، مديريت امكانات، امنيت، مديريت اطالعات و ارتباطات را شامل مى شود.
واژه هاى كليدى: مديريت بحران، مديريت لجستك، زلزله.
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Abstract
Background and objective: During the past years, some areas of the country have been affected by environmental crises such 
as floods and earthquakes. The large numbers and the extent of destruction have increased the necessity of proper crisis man-
agement and coherence among management factors. Logistics and its management is one of the most important factors. This 
research considers the importance and position of logistics management during a crisis and provides appropriate strategies in 
this regard. The main objective of this research is to study theoretical literature on describing common methods and research 
perspectives on logistics management in times of crisis; and also provides directions and perspectives for future studies in 
the field of logistics management during the crisis. The domain of this research is defined as 7.2 Richter scale earthquakes in 
Kermanshah in November 2017.
Method: The methodology of this study is a descriptive (qualitative) research by collecting data as a functional purpose. Inter-
views, collaborative observations, documentation, questionnaire and etc. are used as qualitative data to better understanding 
and explaining social complex phenomena. The emergence of qualitative research relates to a human factor.
Findings: The studies and analysis of the interviews showed that logistics in the field of crisis management, especially for earth-
quakes, has a significant role; because of this outstanding role in the earthquake crisis, logistics may have a significant impact 
on the success of crisis management measures.
Results: Accordingly, logistical measures in crises such as earthquakes includes activities such as equipment supply, warehous-
ing and maintenance, fleet management, tools and materials and individuals transportation’s management, asset manage-
ment, facility management, security, information and management and communications.
Keywords: Crisis Management, Logistics Management, Earthquakes
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مقدمه
شده  زمين  سياره  روى  زندگى  از  بخشى  طبيعى  بالياى  امروزه، 
يا  جلوگيرى  به  قادر  علمى،  پيشرفت هاى  وجود  با  انسان ها  و 
پيش بينى دقيق آن ها نيستند. در سال هاى اخير، فجايع طبيعى در 
مقياس بزرگ بارها رخ داده و منجر به تلفات سنگين و از بين رفتن 
شده  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  شبكه ى  برق،  مانند  زيرساخت هايى 
حداقل  به  جهت  برنامه ريزى  و  موثر  و  فورى  پاسخ  چگونگى  است. 
رساندن عواقب چنين رويدادهاى شديدى، تبديل به مهم ترين مسأله 
فاصله ى  همكاران، 2015).  و  است (هوآنگ١  شده  جهان  سراسر  در 
زمانى ميان وقوع يك فاجعه و پاسخ به آن، بايد بسيار كوتاه بوده 
تا باعث حفظ جان انسان ها شود؛ با توجه به اين مسأله و وجود عدم 
دشوار  بسيار  كارى  فاجعه  از  قبل   برنامه ريزى  بحران،  در  قطعيت 

است.
بايد  را  خدمات  يا  كاال  اين كه  به  مى كند  اشاره  آمارى  منطق 
در زمان درست، در مكان درست و با هزينه قابل قبول به مشترى 
ارائه كرد (دوبلين٢، 2004). در هنگام وقوع بحران، عامل زمان از 
اهميت بسيار ويژه اى برخوردار است، زيرا كه نياز است تا واحدهاى 
جغرافيايى  موقعيت  به  را  خود  ممكن  زمان  كوتاه ترين  در  مرتبط 
مورد نظر برسانند و از گسترش احتمالى بحران جلوگيرى نمايند. 
ماهيت تصادفى بودن و غيرقابل پيش بينى بودن بحران هاى طبيعى 
كاهش  جهت  جامعى  بحران  مديريت  طرح هاى  كه  مى كند  ايجاب 
برنامه ريزى  شود.  ارائه  بحران  از  ناشى  نتايج  و  خطرات  تسكين  و 
جهت رويارويى با اين قبيل پيامدها و آگاهى عمومى مردم، موجب 
كاهش مرگ و مير و از بين رفتن دارايى ها شده كه در واقع هدف 

اصلى عمليات هاى امدادرسانى است.
برنامه هاى  كارايى  و  سرعت  است.  باليا  امداد  مركز  لجستيك 
توزيع  و  انتقال  دريافت،  تهيه،  در  لجستيك  توانايى  به  امدادى 
انجام  بنابراين،  دارد.  بستگى  آسيب پذير  مناطق  به  موجودى ها 
پژوهش هاى كاربردى در امور مربوط به لجستيك امداد در شرايط 
يافتن  و  طراحى  در  ابتكارات  افزايش  سبب  طبيعى  بالياى  وقوع 
خواهد  كشور  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  كار  و  بهينه  سياست هاى 
تأمين،  برآورد،  فرآيندهاى  كليه ى  شامل  بحران  لجستيك  شد. 
1.  Huang
2.  Dublin

حمل و نقل، نگه دارى و توزيع كاالها، تجهيزات، خدمات و تمامى 
نيازمندى هاى آسيب ديدگان و تيم هاى امدادى مى باشد كه بايد در 
شده  تعيين  مكان هاى  در  و  مناسب)  (زمان  ممكن  زمان  كم ترين 
به ميزان مورد نياز به افراد و تيم هاى مورد نظر و با روش علمى و 
دقيق و داراى كم ترين مشكالت براى نيازمندان به دست آن ها برسد 

(وانگ٣ و همكاران، 2014).
موقعيت جغرافيايى كشور ايران على رغم بهره مندى از منابع و 
يكى  معرض  در  آن  گرفتن  قرار  سبب  زيرزمينى،  و  طبيعى  ثروت 
پديده هاى  پيش بينى ترين  غيرقابل  عين حال  در  و  مخرب ترين  از 
وسيعى  پهنه ى  گرفتن  قرار  به علت  است.  شده  زلزله  يعنى  طبيعى 
از جمعيت كشور بر گسل هاى فعال و غيرفعال، همواره خطر وقوع 
زلزله هاى بزرگى در اقصى نقاط كشور احساس مى شود. با توجه به 
است،  غيرحتمى  امرى  زلزله  وقوع  شدت  و  زمان  پيش بينى  اين كه 
مكانى  و  زمان  هر  در  رخدادى  چنين  با  برخورد  آمادگى  بنابراين 
است  بحران  مديريت  و  كنترل  كليدى  مؤلفه هاى  از  يكى  به عنوان 
حد  تا  زلزله  وقوع  از  پس  را  تلفات  و  خسارات  مى تواند  خود  كه 
زيادى كاهش دهد. در اين راستا مديريت لجستيك در زمان وقوع 
بحران زلزله اهميت زيادى دارد. هدف از انجام اين تحقيق، بررسى 
اهميت و جايگاه مديريت لجستيك در هنگام بروز بحران و ارائه  ى 

راهبردهاى مناسب در اين زمينه است.

اهميت و ضرورت
طى دهه هاى اخير در مورد بحران، چگونگى شكل گيرى و اداره  ى آن 
مختلفى  شيوه هاى  و  ديدگاه ها  با  متعددى  تحقيق هاى  و  مطالعات 
انجام شده است. برخى از پژوهش گران تحليل هاى خود را به بررسى 
روى  تطبيقى  مطالعه هاى  به  ديگر  گروهى  كرده اند.  استوار  موردى 
آورده و تعدادى نيز رويكردى تجربى را اتخاذ كرده اند. از آن جايى كه 
اجتماعى،  از  اعم  را  بشر  زندگى  جوانب  تمامى  بحران،  دامنه ى 
تعاريف  اين رو  از  گرفته؛  بر  در   ... و  فرهنگى  سياسى،  اقتصادى، 
در  متخصصان  و  صاحب نظران  توسط  نيز  مختلفى  روش هاى  و 

خصوص مديريت بهتر آن ارائه گرديده است.
بالياى طبيعى ساالنه بسيارى از مردم در كشور را با مخاطرات 

3.  Wang
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و صدمات جدى مواجه مى سازد. ميزان خسارات و عمق بحران هاى 
به وجود آمده به تناسب جمعيت متمركز و نحوه ى مواجه و مديريت 
بر اساس امكانات در دسترس، متفاوت بوده است. در هنگام وقوع 
هرچه   بهره ورى  و  امكانات  مديريت  چگونگى  كرمانشاه،  زلزله 
بيش تر در آن ها مى توانست تلفات و صدمات را تا حد قابل توجهى 
كاهش دهد. از طرف ديگر، دست يابى به يك تجربه ى موفق در اين 
قبيل حوادث، مى تواند قابل تسرى به ديگر حوادث غيرمترقبه و در 

نواحى جمعيتى آسيب پذيرتر همچون شهر تهران شود.
اهداف

هدف اصلى از انجام اين تحقيق، بررسى ادبيات نظرى در خصوص 
مديريت  مورد  در  تحقيقى  ديدگاه هاى  و  رايج  شيوه هاى  توصيف 
را  ديدگاه هايى  و  جهت ها  تحقيق،  اين  است.  بحران  در  لجستيك 
براى تحقيقات آتى در زمينه ى مديريت لجستيك در بحران فراهم 

مى آورد.
ديگر اهداف فرعى اين تحقيق عبارتند از:

ارائه ى نكات مهم و ضرورى قابل اهميت در حين، قبل و بعد از   .1
وقوع بحران

مديريت  در  لجستيك  مديريت  بر  اثرگذار  عوامل  شناسايى   .2
بحران

با بررسى و كنكاش اهميت نقش مديريت لجستيك در مديريت   .3
بحران و با ارائه ى جنبه هاى مختلف، راهبردهاى اساسى جهت 

ايجاد يك سيستم لجستيك بحران ارائه گردد.

ادبيات نظرى و پيشينه تحقيق
بحران حادثه اى است ناگهانى همراه با آسيب هاى گسترده مالى يا 
جانى و ايجاد مشقت و سختى براى يك مجموعه يا يك جامعه ى 
انسانى كه براى برطرف كردن آن، نياز به اقدامات اضطرارى، فورى و 
فوق العاده مى باشد (دارابى، 1390). طى دهه هاى اخير در مورد بحران، 
چگونگى شكل گيرى و اداره ى آن مطالعات و تحقيقات متعددى با 
ديدگاه ها و شيوه هاى مختلف انجام شده است. از آن جايى كه دامنه ى 
اقتصادى،  اجتماعى،  از  اعم  را  بشر  زندگى  جوانب  تمامى  بحران، 
مفاهيم  و  تعاريف  اين رو  از  گرفته؛  بر  در   ... و  فرهنگى  سياسى، 
شده  ارائه  آن  براى  مختلف  علوم  انديشمندان  توسط  نيز  متعددى 

است. در راستاى بحران هاى طبيعى مى توان گفت، بحران حادثه اى 
به طور  انسانى  و  طبيعى  عملكردهاى  و  رخدادها  اثر  در  كه  است 
ناگهانى به وجود مى آيد و مشقت و سختى را به يك مجموعه و يا 
اقدامات  به  نياز  آن  كردن  برطرف  كه  كند  تحميل  انسانى  جامعه 
ضرورى، فورى و فوق العاده دارد (حسينى، 1387). برخالف مديريت 
استفاده  ساختاريافته اى  و  متداول  روش هاى  از  عمومًا  كه  كالسيك 
رويكردهاى  و  شيوه ها  بر  مبتنى  عمدتًا  بحران  مديريت  مى كند، 
مديريت  (محمودى، 1382).  است  هوشمندانه  و  ابتكارى  اقتضايى، 
بحران فعاليتى يك باره است و منحصر به زمان وقوع بحران نيست 
بلكه اين شكل از مديريت به عنوان فرآيند مشخص و تعريف شده 
در قبل، حين و بعد از بحران جريان دارد (اميرى، 1387). در يك 
و  زمانى  لحاظ  از  را  بحران  مديريت  فرآيند  ديگر،  تقسيم بندى 
عملياتى به چهار مرحله تقسيم مى كنند كه عبارت است از: پيش 
و  (احمدوند  بحران  از  پس  و  بحران  حين  بحران،  آغاز  بحران،  از 

همكاران، 1391).
مى داند  ويژه  پروژه ى  يك  را  بحران  مديريت   (2012) الپتا١ 
طى  بخشى از آن  و يا  مديريت جامعه  و  مديريت، اداره  كه شامل 
وضعيت بحرانى است. از ديدگاه بالسزوك و پوزورسكى (2012) 
شوند:  جداسازى  اصلى  مراحل  است  الزم  بحران  وقوع  هنگام  در 
جلوگيرى و پيش گيرى- مرتبط با اقداماتى نظير حذف و يا كاهش و 
محدود كردن اثرات تهديدات بالقوه، آماده سازى- شامل پروژه هايى 
شده  برنامه ريزى  فاجعه  يا  و  تهديد  وقوع  هنگام  براى  قبل  از  كه 
و  آسيب ها  و  قربانيان  به  آن  اصلى  هدف  كه  پاسخ گويى-  بودند، 
براى  اخالقى  و  مادى  پروژه اى  بازسازى-  و  مى گردد  باز  تلفات 
در   (2009) نواك٢  بحران.  وقوع  از  قبل  به  شرايط  بازگرداندن 
عبارت  كه  مى كند  اشاره  بحران  مديريت  اصطالح  به  خود  تحقيق 
از  عنصرى  به عنوان  محلى  و  دولتى  مقامات  فعاليت هاى  از  است 
شرايط  شدن  پيچيده تر  از  جلوگيرى  شامل  كه  ملى  امنيت  سيستم 
بحرانى، آماده سازى براى كنترل از طريق فعاليت هاى برنامه ريزى 
بازسازى  و  اثر  حذف  اضطرارى،  موارد  در  پاسخ گويى  قبلى،  شده 
مديريت  سيستم  عوامل  مهم ترين  از  يكى  حياتى.  زيرساخت هاى 
بحران، پشتيبانى و تداركات است كه مفروضات آن در برنامه هاى 
1.  Lapeta
2.  Novak
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واكنش اضطرارى لحاظ شده است (الپتا، 2012).
اگر سيستم مديريت بحران را به اعضاى يك پيكر تشبيه كنيم، 
 .(1390 (دارابى،  مى كند  پيدا  را  پيكر  اين  قلب  حكم  لجستيك 
بنابراين، مديريت لجستيك به عنوان يكى از اركان اصلى و اساسى 
زنجيره ى  اصلى  سيستم هاى  از  يكى  به عنوان  و  بحران  مديريت  در 
از   (2010) همكاران  و  كراندال١  گفته ى  به  كه  مى باشد  تأمين 
ترابرى  انباردارى،  توزيع،  تأمين،  برآورد،  شامل  خرده سيستم هايى 
اقالم، نگه دارى و تعميرات، استاندارد اقالم، نيروى انسانى و كنترل 
لجستيك  مديريت  انجمن  است.  شده  تشكيل  بازيافت  و  اموال 
به عنوان يكى از موسسات علمى، مديريت لجستيك را چنين تعريف 
مى كند: مديريت لجستيك فرآيند برنامه ريزى، اجرا و كنترل مؤثر 
و كاراى جريان ذخيره سازى كاالها، خدمات و اطالعات وابسته به 
آن ها از نقطه ى شروع تا نقطه ى مصرف به منظور برآوردن احتياجات 
آبرومند  گفته ى  به   .(2012 همكاران،  و  (گرانت٢  است  مشترى 
و  سازمان دهى  برنامه ريزى،  و  طرح ريزى  با  كه  زمانى   (1380)
لجستيكى  فعاليت هاى  و  كاركردها  كنترل  و  هدايت  منابع،  بسيج 
سروكار داريم، با دانشى به نام مديريت لجستيك روبرو هستيم. در 
كتاب اصول مديريت لجستيك گرانت و همكاران (2012) تصريح 
شده است كه لجستيك به طبيعت، انسان و منابع مالى و اطالعاتى 

به عنوان ورودى وابسته است.
مديريت  زمينه ى  در  متعددى  مطالعات  اخير،  سال هاى  در 
از  برخى  است.  گرفته  صورت  بحران  هنگام  در  لجستيك 
پژوهش گران به طور خاص بر برنامه ريزى و سياست گذارى تمركز 
كه  كرده اند  ارائه  را  مدلى   (2005) موبرگ٣  و  هاله  كرده اند. 
زنجيره ى تأمين امدادرسانى را براى مقابله با بحران آماده مى كند. 
مدل آن ها يك ابزار مناسب براى انتخاب اماكن امدادرسانى ارائه 
مى دهد. پتيت و برسفورد۴ (2005) با استفاده از يافته هاى مدل هاى 
لجستيكى  نيازمندى هاى  برآورد  جهت  برا  كاملى  مدل  شده،  ارائه 
در مواقع بحران ارائه داده اند. لين۵ و همكاران (2011) به ارائه ى 
يك مدل لجستيكى چند دوره اى، چندكااليى و چند وسيله ى نقليه 

1.  Crandal
2.  Grant
3.  Halle and Moberg
4.  Pettit and Beresford
5.  Lin

براى برنامه ريزى لجستيكى كاالهاى مهم و اولويت دار در فاز مهار 
بحران پرداخته اند. بركونه۶ و همكاران (2011) نيز به ارائه ى يك 
مدل رياضى به منظور برنامه ريزى حمل و نقل كاالها در فاز پاسخ 
(مهار ويرانى) پرداخته كه در آن به كمينه سازى زمان سفر وسايل 
نقليه حامل كاالها مى پردازد. از نظر كتم و همكاران (2004) منظور 
از لجستيك، تحويل اقالم صحيح به افراد صحيح در مكان صحيح 
بيسمون  مانند  شده  انجام  مطالعات  برخى  است.  صحيح  به ميزان  و 
(2004)، توماس و همكاران (2005)، وسن هو و همكاران (2006) 
و توماس در سال 2007 تأكيد كردند كه برخى مفاهيم زنجيره ى 
از  برخى  بنابراين  مشتركند،  لجستيك  در  مطرح  مفاهيم  با  تأمين 
روش ها و ابزارهاى توسعه يافته براى زنجيره ى تأمين مى توانند در 
به   (2011) همكاران  و  مين  شوند.  گرفته  به كار  بحران  لجستيك 
ارائه ى يك مدل لجستيكى چنددوره اى جهت برنامه ريزى لجستيكى 
كاالهاى مهم و اولويت دار در فاز پاسخ به بحران پرداخته اند. قاسمى 
و همكاران (1392) نسبت به لزوم اعمال فرماندهى و كنترل در 
نموده اند.  تأكيد  بحران  زمانى  سه گانه  مراحل  در  بحران ها  با  مقابله 
الگوى ارائه شده در اين مقاله همه ى الزامات و فرآيندهاى حاكم بر 
فرماندهى و كنترل را با تفكرى سيستمى و ساختارمند بدون اعمال 
سليقه شخصى مبتنى بر اسناد باالدستى يكپارچه و منسجم مى سازد.

روش 
اين پژوهش از نظر هدف كاربردى و نحوه ى گردآورى داده ها از نوع 
پژوهش هاى توصيفى (كيفى) مى باشد. تحقيق كيفى براى درك و 
تبيين پديده هاى پيچيده اجتماعى از داده هاى كيفى نظير داده هاى 
 ... و  پرسشنامه  مستندات،  مشاركتى،  مشاهده  مصاحبه،  از  حاصله 
استفاده مى كند. پيدايش تحقيق كيفى به وجود عامل انسانى مربوط 
مى شود. قلمرو اين تحقيق به زلزله ى 7,2 ريشترى در آبان ماه 1396 

در كرمانشاه تعريف مى شود.
روش جمع آورى اطالعات الزم براى طراحى مدل اين تحقيق به 
دو روش كتابخانه اى و ميدانى صورت مى گيرد. به منظور جمع آورى 
اطالعات در زمينه ادبيات موضوعى تحقيق و نيز تحقيقات پيشين، 
اين  براى  مى باشد.  كتابخانه اى  روش  اطالعات،  گردآورى  روش 

6.  Berkoune
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سايت ها  مقاالت،  كتب،  در  كتابخانه اى  منابع  جستجوى  به  منظور 
و نشريات معتبر پرداخته مى شود. با جستجوى تحقيقات پيشين در 
اين زمينه و جمع بندى آن ها، مدل تحقيق و سازه هاى آن استحراج 

مى گردد.
روش  خبرگان،  از  الزم  اطالعات  ساير  جمع آورى  براى   
روش  به  توجه  با  پژوهش  اين  در  است.  ميدانى  روش  جمع آورى 
تحقيق مورد استفاده، از مصاحبه براى جمع آورى اطالعات استفاده 

مى شود. 
پژوهش حاضر با روش كيفى اجرا شده و براى تحليل داده ها از 
تحليل محتوا استفاده شده است. تحليل محتوا از جمله فنون پركاربرد 
است. تحليل محتوا از قرن بيستم به عنوان يك روش گردآورى و 
ارزيابى داده در تحليل ارتباطات اجتماعى و دستاوردهاى آن به كار 
رفته است. بدين منظور مصاحبه اى با 3 سوال تنظيم و از متخصان 
امر مديريت بحران خواسته شد تا به سواالت پاسخ دهند. سواالت 

عبارتند از:
شمول اقدامات لجستيكى در مديريت بحران با تاكيد بر زلزله . 1

را در چه مواردى مى دانيد؟
امداد . 2 اثربخشى  و  كارايى  در  اندازه  چه  تا  لجستيكى  اقدامات 

رسانى نقش دارند؟چرا؟
اهميت . 3 لجستيك  به  توجه  بحران  مديريت  از  فاز  كدام  در 

بيشترى دارد؟چرا؟
مواردى  چه  امر  متخصصين  مى كند  مشخص  اول  سوال  طرح 
عدم  صورت  در  كه  چرا  مى دانند،  لجستيك  فرآيند  از  بخشى  را 
وجود اتفاق نظر در اين خصوص، بالتبع برنامه ريزى براى لجستيك 
على الخصوص در فاز قبل آماده سازى كه به عنوان مهم ترين فاز نيز 

شناسايى شده است، با مشكالت و سردرگمى همراه خواهد بود.
توفيق  در  لجستيك  نقش  تا  است  شده  سعى  دوم  سوال  در 
كه  دريافتيم  نظرى  ادبيات  بررسى  با  شود.  مشخص  امدادرسانى 
محققان نقش بسزايى براى لجستيك قائل هستند. اهميت اين سوال 
از آن بابت است كه پاسخ ارائه شده به سوال اول مى تواند در پاسخ 
ادبيات  در  كه  همان طور  باشد.  داشته  بسزايى  تأثير  سوال  اين  به 
نظرى هم اشاره شده است مديريت بحران داراى فازهاى متفاوتى 
اقدامات  انجام  و  مراحل  اين  از  هريك  به  صحيح  توجه  كه  است 

نقش  امدادرسانى  كيفيت  و  كارايى  در  مى تواند  فاز  هر  به  مربوط 
اهميت  خصوص  اين  در  كه  مواردى  از  يكى  باشد.  داشته  بسزايى 

قابل توجهى دارد، انجام اقدامات مناسب در زمان مناسب است.
جامعه  آمارى

جامعه ى آمارى اين تحقيق، كارشناسان و خبرگان و صاحب نظران 
بحران  شرايط  در  امدادرسانى  اصول  به  مسلط  لجستيك  حوزه ى 
هستند كه با استفاده از روش نمونه گيرى گلوله برفى كه يك روش 
هدفمند و غير تصادفى است، به انتخاب مصاحبه شوندگان شامل 
در  حضور  سابقه  خود  كه  كشور  احمر  هالل  كارشنالسان  از  نفر   5
بحران هاى مختلفى را نيز داشته اند و 5 نفر از كارشناسان دانشگاهى 

حوزه لجستيك، اقدام كرديم.

جدول 1. آمار مصاحبه شوندگان
مصاحبه شوندگان به تفكيك محل خدمت تعداد نفرات

كارشناسان هالل احمر 5
كارشناسان دانشگاهى حوزه لجستيك 5

سه  تحقيق،  اين  در  شد  اشاره  نيز  قبلى  بخش  در  كه  همانطور 
مصاحبه  با  تك  به  تك  و  مجزا  صورت  به  كه  جلساتى  در  سوال 
در  نظراتشان  و  گرفت  قرار  آنها  اختيار  در  شد،  انجام  شوندگان 
پس  شد.  جمع آورى  تحليل،  منظور  به  مصاحبه  سواالت  خصوص 
تحليل  روش  از  استفاده  با  نظر،  مورد  خبرگان  با  مصاحبه  انجام  از 
محتوا و بر مبناى فراگرد زير به استخراج و تحليل داده هاى كليدى 

پرداختيم:

ابزار جمع آوري داده ها در پژوهش حاضر، مصاحبه هـاي نيمـه 
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و  رسانى  امداد  حوزه  خبرگان  و  متخصصـان  بـا  سـاختاريافتـه 
شـدند  ضـبط  كامـل  طور  به  مصاحبه ها  است.  ايران  در  لجستيك 
و گزارش آنها در قالب فايل متني پياده سازي شد. براي كدگذاري 
و  شد  استفاده    MAXQDA افـزار  نـرم   10 نسـخة  از  داده هـا، 
نسـخة  در  متـون  از  شـده  اسـتخراج  كـدهاي  تحليل  و  تجزيه 
بهره مندي  با  حاضر  انجام گرفت. پژوهش  نرم افزار اكسل   2013
از روش تحليل محتوا به اجرا درآمد؛ بـدين ترتيـب كـه پـس از 
مطالعة مصاحبه هاي صورت گرفته، با استفاده از تكنيك هاي تحليل 
ماهيت  به  توجه  با  شدند.  گزارش  و  بنـدي  طبقه  تلخيص،  محتوا 
كار، تحليل محتواي معنايي به كار برده شد. در اين شيوه، بـدون 
توجه به واژه هاي كه براي عالئم به كار مي رود، برحسب معنا طبقه 
معنايي،  محتواي  تحليل  انواع  ميـان  از  مـي گيـرد.  انجام  بندي 
تحليل عناوين مدنظر بـود كـه در ايـن روش بـه فراوانـي و رونـد 
موضوعات خاص پرداخته شد. از ميان تكنيك هاي متعدد تحليـل 
طبقه بنـدي  و  خوشه بندي  فراواني،  تكنيـك هـاي  از  نيـز  محتـوا 

مـتن اسـتفاده شـد. 
از  شده  استخراج  مقوله هاي  اتكاي  قابليت  از  اطمينان  براي 
كدگذاران  توافق  ابزار  از  بـاز،  كدگذاري  مرحلة  در  مصاحبه ها 
در نرم افزار MAXQDA  استفاده شـد. سـپس بـا همراهـي سـه 
نفـر از مصاحبه شوندگان، مقوله هاي اسـتخراج شـده در مرحلـة 
خبرگان  از  نظرخواهي  بـا  و  شـدند  بررسـي  محـوري  كدگـذاري 
به تأييد رسيدند. گفتني است، مستندسازي كل روند پـژوهش بـه 

افـزايش قابليت اتكاي آن كمك مي كند.

يافته ها
شده،  انجام  مصاحبه هاى  محتوايى  تحليل  و  شده  انجام  بررسى هاى 
در  به خصوص  و  بحران  مديريت  زمينه  در  لجستيك  كه  داد  نشان 
رابطه با زلزله نقش بسزايى دارد. به  همين دليل لجستيك مى تواند 
خصوص  در  شده  انجام  اقدمات  موفقيت  در  قابل توجهى  تأثير 
اين  در  توجه  قابل  نكات  ادامه  در  باشد.  داشته  بحران  مديريت 

خصوص ارائه مى شود.
هنگام وقوع زلزله كمك به زلزله زدگان مى تواند هم منشأ داخلى 
و هم بين المللى داشته باشد، در هر دو حالت براى ارائه خدمات نياز 

دارد.  وجود  مختلف  افراد  يا  سازمان ها  كشورها،  ميان  همكارى  به 
دارو، آب، غذا، چادر و كمك هاى مشابه بايد از طريق سريع ترين 
روش ممكن به مناطق زلزله زده ارسال شوند. در رابطه با اقدامات 
بسيار  الزم  ابزار  و  تجهيزات  وجود  آواربردارى،  و  نجات  و  امداد 
به واسطه  مى توان  تنها  را  ابزار  و  تجهيزات  اين  است.  اهميت  حائز 
عمليات لجستيك به منطقه زلزله زده ارسال نمود. عمده كمك هاى 
انسانى و مديريت بحران را فعاليت هاى مربوط به حوزه لجستيك 
(80٪) تشكيل مى دهد. اقدامات لجستيكى مهم ترين و پرهزينه ترين 
بخش از مديريت بحران هستند. تقريبًا 65 درصد از هزينه لجستيك 
به  نيز  هزينه ها  مابقى  مى شود.  مربوط  ابزار  و  تجهيزات  تأمين  به 
بحث حمل و نقل و انباردارى اختصاص دارد. به همين دليل نقش 
لجستيك در بحران هايى مثل زلزله امروز بيش از پيش عيان شده 
در  لجستيكى  اقدامات  دقيق  اجراى  و  برنامه ريزى  نتيجه  در  است. 
و  امداد  عمليات  توفيق  در  به خصوص  و  زلزله  نظير  حوادثى  بحث 
نجات و رساندن كمك ها به افراد زلزله زده بسيار حائز اهميت است.

فعاليت هايى  زلزله،  نظير  بحران هايى  در  لجستيكى  اقدامات 
نظير تأمين تجهيزات، انباردارى و نگه دارى، مديريت ناوگان، حمل 
و نقل ابزار و مواد و افراد، مديريت دارايى ها، مديريت امكانات، 

امنيت، مديريت اطالعات و ارتباطات را شامل مى شود. (شكل 1)
لجستيك را مى توان قلب مديريت بحران در فجايعى مثل زلزله 
واكنش  و ارائه  ميان آمادگى  پلى  مانند  لجستيك  كه  چرا  دانست. 
عمل  ستاد  و  صف  در  آن ها،  توزيع  و  تجهيزات  تأمين  مناسب، 
لجستيكى  فعاليت  هر  در  آمده  به دست  اطالعات  هم چنين  مى كند. 
مربوط به يك بحران، مى تواند به عنوان منبعى براى مقايسه جهت 
اين  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  بعدى  بحران هاى  در  عملكرد  بهبود 
اطالعات مى تواند شامل (هزينه ها، توزيع، حمل و نقل، تأمين مواد 

و تجهيزات و ...) باشد.
فاز  در  لجستيكى  اقدامات  براى  برنامه ريزى  صورت  در 
آماده سازى، در زمان وقوع زلزله مى توان خدمات بهترى را ارائه كرد. 
اقدامات لجستيكى در چهار مرحله، برنامه ريزى و تدوين مى شوند. 
اين مراحل شامل فاز برنامه ريزى استراتژيك، فاز آماده سازى، فاز 
قبل از وقوع بحران و فاز بعد از وقوع بحران هستند. برنامه ريزى 
لجستيك بايد شامل سناريوهاى مختلفى باشد و كامًال هم با برنامه 



 345 محمد احمدوند و ناصر آزاد /  نقش و جايگاه لجستيك در مديريت بحران: مطالعه ى موردى زلزله ى كرمانشاه

مديريت بحران سازگارى داشته باشد. برنامه ريزى و پيش بينى در 
بر  لجستيك  برنامه ريزى  دارند.  بسزايى  نقش  لجستيك  موفقيت 
شود.  انجام  بايد  فيزيكى  و  سياسى  فنى،  جغرافيايى،  شرايط  مبناى 

شامل  بايد  زلزله  در  لجستيك  برنامه ريزى  گفت  مى توان  بنابراين 
گزينه هاى مختلف و منعطفى باشد.

شكل 1. اجزاى تشكيل دهنده ى لجستيك در زلزله

شكل 2. مراحل آماده سازى لجستيك در بحران
يكى از نكاتى كه در ارائه خدمات و كمك به افراد زلزله زده حائز 
اهميت است نياز به نيروى انسانى براى رساندن كمك ها است. يكى 
از نكاتى كه در زلزله كرمانشاه نيز بسيار به چشم مى خورد و گاهى 
كمك هاى  رساندن  از  اطمينان  حصول  داشته،  به دنبال  را  انتقاداتى 
مردمى و غيرمردمى به افراد نيازمند بود. سازمان هاى مختلف نظير 
شاخص  افراد  هم چنين  و  ديگر  سازمان هاى  بسيارى  و  احمر  هالل 
و سرشناس سعى كردند با جمع آورى كمك هاى مردمى نسبت به 

لجستيكى  اقدامات  نمايند.  اقدام  زلزله زده  افراد  ميان  آن ها  توزيع 
است  الزم  خصوص  اين  در  باشد.  اثرگذار  مى تواند  زمينه  اين  در 
براى  مختلف  افراد  و  نهادها  تالش هاى  با  لجستيكى  اقدمات  تا 
كمك رسانى به افراد زلزله زده يكپارچه شود. بدين ترتيب خواهد بود 
تأمين  زنجيره  اين  مى گيرد.  شكل  كمك ها  تأمين  زنجيره  يك  كه 
و  بودجه  مديريت  خيريه،  وجوه  جمع آورى  كمك ها،  اداره  شامل 

هماهنگى تمامى فعاليت هاى مرتبط با لجستيك خواهد بود.
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در  الزم  زيرساخت هاى  به  دسترسى  عدم  حاضر  حال  در 
خصوص مديريت بحران هايى نظير زلزله، مشكالت عديده اى براى 
تعداد  و  ظرفيت  نبودن  كافى  است.  آورده  به وجود  كمك رسانى 
فرودگاه ها و راه هاى مواصالتى، عدم دسترسى به مكان هاى مناسب 
براى  كافى  تجهيزات  به  دسترسى  عدم  منطقه،  در  انباردارى  براى 
بارگيرى، تنها برخى از اين مشكالت هستند. به طور اخص ناامنى 
ايجاد  را  بزرگى  مشكالت  كرمانشاه،  زلزله  اول  روزهاى  در  راه ها 
كرده بود. شرايط نامساعد راه آهن و بزرگراه ها، هزينه باالى حمل و 
نقل و ارتفاع اندك تونل ها و پل ها، همگى مى توانند باعث كاهش 

كارايى اقدامات لجستيكى شوند. 
يكى ديگر از مشكالتى كه در زمينه لجستيك وجود دارد، عدم 
وجود هماهنگى ميان دستگاه هاى مختلف و جريان ضعيف اطالعات 
زلزله  خصوص  در  مى شود.  لجستيك  كارايى  عدم  باعث  كه  است 
وارد  موجب  آمد  پديد  كه  خرابى هايى  داشت  اشاره  بايد  كرمانشاه 
آمدن صدمه به سيستم هاى ارتباطى و در نتيجه دشوار شدن فرايند 
كمك رسانى شد. پايين بودن ظرفيت فرودگاه ها و راه هاى مواصالتى 
باعث محدود شدن توانايى دستگاه ها براى ارسال و رساندن كمك ها 
به مناطق زلزله زده شده و در نتيجه كيفيت كمك رسانى را كاهش 
نارسايى  زيرساخت ها،  ديدن  آسيب  كرمانشاه  منطقه  در  داد. 
و  متغيرها  بسيارى  وجود  و  محيطى  شرايط  بودن  ناامن  ارتباطات، 
عوامل ديگر باعث شد تا مسأله لجستيك در بحث خدمات رسانى به 

زلزله زدگان بسيار پيچيده شود.
و  انباردارى  تأمين،  شامل  زلزله  زمان  در  لجستيكى  خدمات 
حمل كمك ها به مناطق آسيب ديده است. ماشين ها و تجهيزاتى كه 
براى آواربردارى و بازسازى الزم هستند نيز در زمزه بحث لجستيك 
قرار مى گيرند كه شامل اقدامات امداد و نجات براى زلزله زده ها و 
شرايط  عليرغم  هستند.  مناطق  به  امدادى  نيروهاى  انتقال  هم چنين 
نامساعدى كه در منطقه زلزله وجود دارد، آن چه اهميت بسيارى دارد 
لزوم اجراى عمليات لجستيك با دقت تمام و كمال است. اين گونه 
عمليات مى تواند بسيار زمان بر و پرهزينه باشد؛ بنابراين هماهنگى 
ميان تمام سازمان ها و نهادها طى مرحله آماده سازى كه سيستم هاى 
لجستيك ايجاد مى شوند، بسيار حائز اهميت است. موفقيت در امر 
عمليات  موفقيت  عدم  يا  موفقيت  در  تعيين كننده  عامل  هماهنگى 

الزم  لجستيكى  اقدامات  در  موفقيت  براى  آن چه  است.  لجستيكى 
است هماهنگى ميان دولت، سازمان هاى محلى و استانى، نيروهاى 
امنيتى، رسانه ها و سازمان هاى غيردولتى، متخصصان، سازمان هاى 

بين المللى و عموم مردم است.

نتيجه گيرى
حائز  بسيار  زده  زلزله  مناطق  در  مناسب  لجستيكى  خدمات  ارائه 
به  است  قرار  كه  خدماتى  و  كمك  هرگونه  چون  است.  اهميت 
مناطق زلزله زده ارسال شود و در نجات جان انسان ها نقش دارد، به 
عمليات لجستيك به عنوان زيربناى اصلى محتاج و وابسته است. 
لجستيك نقش مهمى در آماده سازى براى شرايط بحرانى، واكنش 
به آن و بازسازى خرابى هاى حاصل ايفا مى كند. در نتيجه مى توان 
گفت، لجستيك در تمام مراحل مديريت بحران نقش آفرين است. 
عمليات  در  موفقيت  بحران  مديريت  در  موفقيت  براى  الزم  شرط 

لجستيكى است.
نظير  غيرمترقبه اى  حوادث  در  لجستيكى  عمليات  به طوركلى 

زلزله، شامل چهار مرحله مى شود كه عبارتند از:
انجام •  و  سازمان دهى  برنامه ريزى،  شامل  مقدماتى  مرحله 

هماهنگى
مرحله آمادگى شامل انجام تمرينات الزم جهت آمادگى نيروها • 

براى واكنش سريع و رفع عيوب احتمالى
مرحله تداركات شامل فراهم نمودن منابع، امكانات و تجهيزات • 

مورد نياز جهت پشتيبانى عمليات
نيروى •  امكانات،  تمامى  به كارگيرى  شامل  عمليات  مرحله 

انسانى، تجهيزات و همه ى سازمان هاى مرتبط
را  غيرمترقبه  حوادث  در  لجستيك  وظايف  خالصه،  به طور 

مى توان در چهار بخش زير تقسيم بندى كرد:
برنامه ريزى و تجزيه و تحليل اطالعات و سفارشات• 
تهيه برنامه پشتيبانى• 
تأمين ملزومات و تجهيزات• 
و •  نقل  و  حمل  تداركات،  ذخيره سازى،  نظير  خدماتى  ارائه 

بازسازى امكانات
مناسب  و  صحيح  برنامه ريزى  شد،  مشاهده  كه  همان طور 
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از  مرحله  اولين  به عنوان  آماده سازى  فاز  در  لجستيك  اجراى  براى 
ما  كشور  كه  آن جا  از  است.  اهميت  حائز  بسيار  بحران  مديريت 
كشورى زلزله خيز مى باشد و معموالً هر چند سال يك بار نيز شاهد 
وقوع زلزله اى سنگين هستيم، اهميت اين امر چند برابر مى شود. از 
تأمين  شود،  انجام  بايد  آماده سازى  مرحله ى  در  كه  اقداماتى  جمله 
زيرساخت هاى لجستيكى الزم براى شرايط بحرانى و در اين مورد 
خاص زلزله است. بدين منظور الزم است تا ظرفيت هاى الزم نظير 
زيرساخت  و  اطالعاتى  نظام  مواصالتى،  راه هاى  راه آهن،  فرودگاه، 
فناورى اطالعات الزم جهت اجراى عمليات لجستيكى، ماشين آالت 
و تجهيزات الزم براى بارگيرى، آواربردارى و بازسازى پيش بينى 
شوند. تهيه سناريوهاي مناسب براي هر منطقه زلزله  خيز با بهره گيري 
مشاركت  و  هماهنگي  خصوصًا  ذيصالح  سازمان هاي  مشاركت  از 
ستاد مديريت بحران كشور و تأسيس سازمان مناسب براي عمليات 
تجهيزات  به  آن  تجهيز  و  سازمان دهي  و  زلزله  بحران  در  لجستيك 
تمرين هاي مناسب و  و امكانات پيشرفته و برگزاري آموزش ها و 
الزم با در نظر گرفتن شرايط مختلف، از زمينه هاي ايجاد آمادگي 
زمينه  اين  در  است.  زلزله  بحران  در  لجستيك  امدادي  عوامل  در 
ستاد حوادث غيرمترقبه مسئوليت دارد كه برنامه هاي الزم را تهيه و 
با ايجاد هماهنگي الزم در ميان كليه عوامل امدادي، زمينه آمادگي 

آنان را فراهم آورد.
است،  الزم  لجستيكى  منظر  از  زلزله  وقوع  از  بعد  آن چه 
مسئول  مختلف  نهادهاى  و  سازمان ها  ميان  هماهنگى  برقرارى 
لجستيكى  سيستم  نمودن  يكپارچه  هم چنين  و  امداد رسانى  جهت 
شد،  اشاره  كه  همان طور  است.  غيرمردمى  و  مردمى  كمك هاى  با 
كمك ها  ارسال  براى  الزم  زيرساخت  به عنوان  لجستيك  سيستم 
شامل مواد غذايى و دارو، نيروهاى امدادى، تجهيزات آواربردارى 
ميان  ارتباط  صورتى كه  در  اين رو  از  است.  مطرح  موارد  ساير  و 
سازمان هاى مختلف و هم چنين خيريه ها و نهادهاى مردمى عالقه مند 
الزم  هماهنگى  و  شده  برقرار  لجستيكى  نظام  با  امدادرسانى  جهت 
در اين خصوص صورت پذيرد، مى تواند به شكل قابل توجهى باعث 

افزايش كيفيت امدادرسانى به مناطق زلزله زده گردد.
شرايط  در  لجستيك  از  مرحله  مهم ترين  آماده سازى،  مرحله 
باعث  مى تواند  آماده سازى  مرحله  در  سرمايه گذارى  است.  بحران 

كاهش احتمال بروز دشوارى و سختى در مرحله بعد يعنى مرحله 
واكنش شود. اين سرمايه گذارى ها مى توانند باعث صرفه جويى در 
از  به شدت  آن  در  كه  واكنش  مرحله  باشند.  هم  زمان  و  هزينه ها 
خدمات لجستيك استفاده مى شود بر اساس نوع بحران و فاجعه اى 

كه رخ داده و هم چنين شرايط حال حاضر مى تواند متفاوت باشد.
رعايت  بايد  كه  دارد  وجود  اولويت هايى  واكنش  مرحله  در 
اعضاى  و  آسيب ديدگان  ايمنى  و  سالمت  حفظ  اول  اولويت  شود. 
تيم نجات است. پس از آن ارائه كمك ها و خدمات الزم مثل آب، 
غذا، دارو و چادر به مناطق زلزله زده در اسرع وقت در اولويت دوم 

قرار مى گيرد.
براى توفيق در مديريت بحران، برنامه ريزى و اجراى موفق و 
و  انباردارى  افراد،  و  كمك ها  حمل  است.  الزم  لجستيك  هدفمند 
مشكالت  وجود  است.  مهمى  عوامل  لجستيك  در  كمك ها  توزيع 
و نقايص در برنامه ريزى و اجراى لجستيك مى تواند باعث كاهش 

توفيق در امدادرسانى شود.
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