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چکیده

 چرخهی مدیریت بحران شامل مراحل پیشگیری و کاهش. صنایع نیز از گزند بحرانها در امان نیستند.بحران عنصری جدانشدنی از زندگی بشر است
 تمامی این حوزهها فعالیتهای متفاوتی را در زمانهای مختلف برای ذینفعان مدیریت بحران در صنایع و بهویژه. مقابله و بازسازی است، آمادگی،اثرات
 نبود یک ساختار همسو و همزمان بین تمامی ذینفعان در هریک از مراحل مدیریت بحران میتواند منجر به اخالل.صنایع خودروسازی ایجاد میکنند
 مهندسی همزمان یک روش طراحی برای توسعهی محصوالت و ساخت آنها در صنایع است که فرایندها را نیز.در فرایند مدیریت بحران صنعت گردد
 هدف از این تحقیق ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت بحران صنعت خودروسازی ایرانخودرو.بهطور همزمان در نظر میگیرد
 بدین منظور باید تمامی ذینفعان و فعالیتها در مدیریت بحران شناسایی و دستهبندی و وزن هریک از.با استفاده از رویکرد مهندسی همزمان است
 در این. محاسبه گرددF.MCDM  ستاندهای اطالعات در دو مدل تصمیمگیری فازی با استفاده از روشهای،فعالیتها تعیین گردد و میزان تعامل داده
 همچنین از روش تصمیمگیری چندمعیاره به صورت فازی. از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده میشود، پس از انجام مطالعات کتابخانهای،تحقیق
 در نهایت مدل ارتباطی اطالعات برای ارتقای کارکرد مدیریت بحران.برای تعیین وزن معیارها و نرخ میزان داده و ستاندهی اطالعات استفاده میگردد
.صنعت ایرانخودرو با رویکرد مهندسی همزمان ارائه میگردد
. ویکور فازی، تحلیل سلسلهمراتبی فازی، روشهای تصمیمگیری چند معیاره، مدیریت بحران، مهندسی همزمان:واژههای کلیدی
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Developing Info-Task Collaborative Model
among Emergency Management Stakeholders
in industry by Application of Concurrent
Engineering
Case Study: Iran Khodro

Mahdi Nasibi*1, Mahmud Modiri2, Mohammad Ali Nekooie3, Reza Hosnavi4, Mahdi Nouri5

Abstract:

ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

E

mergency is a critical phenomenon in human life. Industries are engaged with different emergency conditions. Emergency management should intervene before, during, and after major disasters. All of these
interventions become different tasks for industries’ stakeholders especially car factories. Collaborative team
work and coordination of different segments of emergency management was recognised as a critical issue. Concurrent Engineering (CE) is one of the emerging management philosophies that have a strong potential to be
applied to different production and service system such as construction or disaster management simultaneously.
The aim of this study is to develop a new concurrent engineering model in accordance with the cross-functional
interventions among emergency management stockholders in the car factories. The objectives of this study are
to identify the effective factors of the concurrent engineering model as clustered interventions and developing
the cross-functional intervention network based on the mass of output-input data as a sharing information. Content analysis and structured interviews were designed to show production of sharing information of each workgroup in Iran Khodro car factory. Finally, the Fuzzy MCDM model and transposing system were employed to
develop the integrated model. Finally, an integrated CE model was developed among stockholders’ workgroups
in Iran Khodro car factory.
Keywords: Concurrent Engineering, Emergency Management, Multi Criteria Decision Making, Fuzzy AHP,
Fuzzy VIKOR
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در جهان امروز تهدیدات مختلفی برای جوامع بشری متصور
است .برنامهریزی و آمادگی برای شرایط اضطراری حاصل از این
تهدیدات امــری مهم و پیچیده اســت .در حــال حاضر هزینهی
ساالنهای که سوانح طبیعی به اقتصاد جهانی وارد میکنند از مرز
 50میلیارد دالر تجاوز میکند که یکسوم آن هزینهی پیشبینی،
پیشگیری و کاهش بالیا است و دوسوم دیگر آن مربوط به هزینهی
مستقیم خسارات وارد شده است [ .]1بحران یعنی شرایطی خارج
از وضعیت عادی و این به معنی آن است که الگوهای مدیریتی
ن به دلیل
عادی در این شرایط کارساز نخواهد بود .مدیریت بحرا 
محدودیتهایی چون فشار زمانی ،پایش محدود و نبود اطمینان
زی ــاد ،بسیار مشکلتر اســت [ .]2همین مسئله موجب شــده که
«مدیریت بحران» بهمنزلهی شاخهای از دانش مدیریت به صورت
جدا گانه محل بحث و بررسیهای مفصل قرار گیرد .اما مدیریت
بحران ،همانند مفهوم بحران ،از منظرهای گوناگون مورد تعریف
و بررسی دقیق واقع شده است .گسترهی مفهومی و تعریفی این
واژه بسیار گسترده و دربــرگــیــرنــدهی هــر تمهیدی بــرای پرهیز از
بــحــران ،جــسـتوجــوی اندیشمندانهی بــحــران و خاتمه و مهار
بحران در راستای تأمین منافع ملی و غیره است [ .]3بر این اساس
در بحرانهای ملی ،یکی از وظایف مهم دولتها و سازمانهای
دولتی ذیربــط ،مدیریت و ادارهی بحرانها در جوامع است که
همین مسئله موجب شده ادارهی بحرانها بهمنزلهی شاخهای
از حوزهی مدیریت دولتی شناخته شود [ .]4به طور کلی مدیریت
بحران شامل فعالیتهای مرتبطی است که مطابق تابع مدیریت،
شامل ارکان اساسی برنامهریزی ،سازماندهی ،تشکیالت ،رهبری
و پایش است .این پنج رکن در یک چرخه قرار میگیرند که آن را
چرخهی مدیریت بحران مینامند [.]5
مدیریت بحران فرایند پیچیدهای است که از فضایی چندین
رشــتـهای بهره میگیرد .یکی از مسائل بسیار مهم و اســاســی در

بحث مــدیــریــت ب ـحــران ایــجــاد فــضــای ارتــبــاطــی بین ذینفعان
بحران است .چرا که تعداد این ذینفعان و فضای کالمی آنها
ً
کامال در مقیاسهای مختلفی بررسی میگردند [ .]6شبکههای
اجتماعی و محیطهای سایبری میتوانند بــار سنگین انتقال
و تعامل ارتباطی را سبکتر نمایند .در حقیقت فضای شبکه و
سایبر راندمان ذینفعان بحران را ارتقا میدهد .این فضا اجازهی
انتقال اطالعات ،همخوانی و اشتراک تعامالت و فعالیتها را بین
پاسخدهندگان بحران فراهم میکند [.]7 ،6
ایجاد چنین ساختار تعاملی درون شبکهای را محققان مختلف
توصیه کردهاند ،بهویژه در شبکهی صنایع که خود دارای فضایی
چندگانه و جــدای از فرایندهای مدیریت بـحــران هستند [.]8
محققان در سال  1999بیان میدارند که  85درصد از مشکالت و
بحرانهای یک شبکه ناشی از مشکالت فرایندمحور بوده است نه
محصولمحور .همین امر موجب میگردد که رویکرد جدیدی از
دو دههی گذشته نسبت به ارزش مدیریت اطالعات ایجاد گردد
[ .]9رویکردهای مختلفی در زمینهی مدیریت بحران و مدیریت
اطالعات وجــود دارد که از دیدگاه امنیتی در سال  2007اسپلمن
به بحران ناشی از یک مورد حملهی تروریستی به تصفیهخانهی
فاضالب اشــاره مینماید .ایــن حمله که تنها حاصل یک حرکت
انتقامجویانه بوده است ،موجب ایجاد تخریب بسیار باال و کشته
شدن  5نفر و آسیب زیستمحیطی فراوانی میگردد [ .]10اسپلمن
موارد مؤثر در تبدیل شدن این تهدید به یک بحران را با مضمون
زیر شرح میدهد:
1. 1ضریب نفوذ افراد در مناطق حساس تصفیهخانه برآورد نشده
بود.
2. 2شناسایی تهدیدات به طور کامل بر روی ساختار تصفیهخانه
مدل نشده بود.
3. 3اقدامات محتمل خرابکارانه در سازمان تصفیهخانه رعایت
نشده بود.
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4. 4اقدامات تقابلی سازمانهای امدادی در مقابل اقدامات محتمل
خرابکارانه در مانورها مورد آزمون قرار نگرفته بود.
5. 5سازمانهای امداد و نجات نسبت به منطقه و تأثیرات
ثانویهای چون تأثیر شرایط جوی و عمق فاجعه در صورت بروز
آشنایی کامل داده نشده بودند.
6. 6سازمانهای مجاور چون دانشگاه نسبت به خطرهای منطقه و
وظایف احتمالی اطالع نداشتهاند.
7. 7نبود دستورالعمل چندجانبه و یا ساختار آزمایشگاههای
متحرک؛
8. 8عدم وجود تعامل مناسب پلیس در تخلیهی اضطراری و
خبررسانی.
در همین راستا شاید وجــود یک سیستم تعاملی طبق چارت
فرضی صفحه قبل میتوانست نسبت به حل برخی از مــوارد باال
مفید باشد (تصویر .)1
از دیدگاه بومی نیز شاید بتوان یکی از موارد اخیر وجود نقصان
در مدیریت بحران بر اساس ارتباطات همساز را ،مرتبط با بحران باد
تهران در نظر گرفت .این بحران که از نوع بحرانهای قریبالوقوع
است در حقیقت بحرانی است که هنوز اتفاق نیفتاده اســت ،اما
در صورت نبود برنامهریزی صحیح و وقوع آن میتواند منجر به
رخدادها و پیامدهای بزرگی گردد [ .]11در بحران باد تهران در سال
 92نیز بیشترین مشکالت ناشی از ناهماهنگی و اطالعرسانی بین
ذینفعان و ارگانهای دخیل در بحران بوده است .تصویر  2نیز
تالش دارد این امر را بر اساس اینفوگرافی اطالعاتی  -ذینفعان
بیان دارد.
موارد مطالعات زیادی در مورد فواید قابل توجه به دست آمده
از استفادهی موفقیتآمیز از رویکرد کار گروهی وجود دارد .استفاده
از یک تیم که متشکل از اعضای گروههای عملکردی کلیدی مانند
بازاریابی ،مهندسی و تولید به طور گسترده ،به عنوان یک عامل

مهم در کاهش زمان چرخهی توسعهی محصول میشود [،13 ،12
.]18 ،17 ،16 ،15 ،14
مهندسی همزمان یک رویکرد سیستماتیک در یکپارچهسازی،
طراحی همزمان محصوالت و فرایندهای مرتبط با آنها ،از جمله
تولید و پشتیبانی است .این رویکرد به سبب توسعه از همان آغاز،
تمامی عناصر چــرخـهی حیات محصول از مفهوم تــا دستیابی،
شامل کیفیت ،هزینه ،برنامه و نیازهای کاربران را در نظر میگیرد
[ .]9مهندسی همزمان توسط محققان مختلفی جدای از صنایع
تولیدی ،خــواه در شبکههای تحقیقاتی و خــواه در شبکههای
مدیریتی برای توسعهی خدمات معرفی شده است [ .]20 ،19یکی
از بهترین فضاهای عملکردی در مهندسی همزمان کار تیمی است
[ .]21مفهوم کار تیمی بر اساس اصول مهندسی همزمان است که
به طور معمول به عنوان تیمهای چند وظیفهای نامیده میشود.
تیمهای چند وظیفهای بهمنزلهی همکاری موقت بین طراحی و
مهندسان تولید که منجر به تمرکز در طراحی و نگرانیهای تولید
میشود ،تعریف گردیده اســت .اینها همه در حیطهی عواملی
چون ارتباطی ،ساختار سازمانی میگنجند [ .]23 ،22مشارکت
اعــضــای تیم در فرایند توسعهی طــراحــی در مهندسی همزمان
بسیار حیاتی است [ .]20از طرف دیگر ،یکی از وظایف مدیریت
بحران در سازمانها تشکیل ستاد یا تیمهای مقابله با بحرانها
اســت .از ســوی دیگر پیشنیاز مدیریت بـحــران ،شناخت دقیق
فرایندهاست .فرایندها جدا از یکدیگر نیستند؛ یعنی اگر در بخش
تولید ،تعمیرات ،حمل و نقل یا هر فرایند دیگر بحرانی ایجاد شود،
فرایندهای دیگر نیز چه مستقی ــم و چه غیرمستقیم درگیر بحران
میشوند [ .]24در همین راستا سامانهی فرماندهی حوادث یکی
از نمودهای عملیاتی کردن اصول مدیریت بحران است [ .]5در
هر کشور صنایع و زیرساختهای کلیدی مهم و اساسی وجود دارد
که ناهماهنگی و مدیریت ناصحیح در شرایط بحرانی موجب از کار
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افتادن صنایع و زیرساختها شده و کشور را با مشکل اساسی روبهرو
میکند .صنایع بــزرگ در کشور نیز از این قاعده مستثنا نیستند.
گــروه صنعتی خــودروســازی ایــرانخــودرو نیز در فرایندهای کاری
خود نیازمند فرایندی برای مدیریت بحرانها است .این صنعت
در حال حاضر از یک فرایند امور پدر (پیشگیری ،درمان ،رفاه) در
مدیریت بحران خود بهره میجوید .در بحث مدیریت بحران یکی
از مهمترین روشهــا بــرای شناسایی اطالعات ،شناسایی نیازها
اســت .از ســوی دیگر در صنایع خــودروســازی و حتی فرایندهای
ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست ،بحث مدیریت بحران را قبل از
وقوع بحران نیز در نظر میگیریم .بنابراین به اطالعات و شناخت
کلی طر حهای مطروحه در طر حهای ایمنی صنعتی نیز نیاز داریم.
بخشهای مهمی از این اطالعات با مطالعهی گزارشهای مشاور
تخصصی و همچنین طی بازدیدها و با روشهــای زیــر به دست
میآید .همچنین ،با توجه به گامهای الزم در زمان رویداد بحران
باید ذینفعان را در فرایندهای بحران شناسایی کرد و به یک مدل
جامع داده  -ستانده اطالعاتی دست یافت.
هدف این طرح ایجاد الگویی تطبیقی برای کاربرد مهندسی
همزمان در طراحی و برنامهریزی و ارائــهی مالحظات مدیریت
بحران با رویکرد توسعهی پایدار در گروه صنعتی ایرانخودرو است.
این طرح به دنبال ارتقای فرایند تهیه و اجرای مالحظات مدیریت
بحران با تشریک مساعی و ساختاری مشارکتی 1در یک الگوی
جدید است .این الگو تالش خواهد کرد ،با در نظر گرفتن مسائل
مرتبط با توسعهی پایدار ،نگرشی جامع به محدودیتهای مختلف
در مدیریت بحران داشته باشد .این الگو ساختار تمهیدات مدیریت
بحران را از بستهای از پیش تعیینشده به نظامی پویا و همساز با
دستاندرکاران مدیریت بحران از یک سو و طر حهای نوین و بومی
از سوی دیگر تبدیل میکند.

روش تحقیق

ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق
و روش جمعآوری دادههــا تقسیمبندی میشوند .از لحاظ روش
دستیابی بــه دادههـ ــای م ــورد نــیــاز ،تحقیق حــاضــر از تحقیقات
توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب میشود .در این راستا برای
تعیین و تدوین شاخصهای اصلی (حوزههای اصلی) و زیر شاخهها
(زیرحوزهها) و همچنین تعیین گزینهها که در این تحقیق تحت
عنوان کارگروهها بیان میشوند ،باید آنالیز محتوای جامعی به روی
اسناد و مدارک موجود در حیطهی مدیریت بحران انجام پذیرد .در
ادامه اولین گام ،تعیین وزن اهمیتی هریک از حوزهها و زیرحوزهها
اســت که ایــن بخش به صــورت کمی از مصاحبهی ساختاریافته
استخراج و با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی انجام میپذیرد .گام

بعدی در راستای تعیین سهم کارگروهها تحت هریک از حوزهها و
زیرحوزهها است که بدین منظور نتایج مصاحبهی ساختاریافته در
قالب متغیرهای فازی زبانی استخراج میگردد .این نتایج به همراه
نتایج تبدیل یافتهی وزندهی زیرحوزهها به حالت فازی در ساختار
تصمیمگیری ویکور فــازی قــرار گرفته و در نهایت سهم و رتبهی
هریک از کارگروهها در ساختار تعاملی مدیریت بحران در راستای
اجرای مهندسی همزمان تعیین میگردد تا به مدل نهایی مهندسی
همزمان در مدیریت بحران برسیم.
تحلیلمحتوا
ولیزر و وینر ( )1978تحلیل محتوا را هر رویـهی نظاممندی
که برای بررسی محتوای اطالعات ضبط شده طراحی شده باشد،
تعریف میکنند .کریپندورف ( )1980آن را یک فن پژوهشی برای
ربط دادن دادههــا به مضمون آن ،بهگونهای معتبر و تکرارپذیر
تعریف میکند .تعریف کرلینگر بسیار متعارف است :تحلیل محتوا،
روشی برای مطالعه و تحلیل ارتباطات بهشیوهای نظاممند ،عینی
و کمی با هدف اندازهگیری متغیرهاست [.]25
مصاحبهیساختاریافته
همانگونه که اشاره گردید مصاحبهی ساختاریافته باید دارای
ســاخــتــاری منسجم بــاشــد .در بخش مصاحبه پیش از ارائــهی
سؤاالت ،پژوهشگر کلیت کار و همچنین تعاریف مرتبط با حوزه و
زیــرحــوزههــا را بــرای چند متخصص توضیح مـیدهــد و نحوهی
استخراج کارگروهها را نیز بــرای آنهــا تبیین مینماید .در همین
راستا ابتداییترین فرم (برگه) مصاحبه در ارتباط با میزان اهمیت
بــیــن ح ــوزهه ــا اس ــت و ف ــرم (ب ــرگ ــه) ب ـعــدی در ارت ــب ــاط ب ــا سهم
کارگروههاست .جدول  2نحوهی نمرهدهی میزان اهمیت را برای
حوزهها و زیرحوزهها در جــدول  1بــرای مصاحبهشونده مشخص
میکند .جدول  4نحوهی تکمیل فرم مصاحبهی ساختاریافتهی
مرتبط با رتبهبندی کارگروههای جدول  3را برای مصاحبهشونده
نشان میدهد.
منطقفازی
در پژوهش حاضر از آنجایی که نظرها به صورت ذات کیفی
ً
ولــی در شکل کمی ج ـم ـعآوری گــردیــده اس ــت ،لــزومــا نمیتوان
جدول  :1نمونهی فرم (برگه) اولیهی مصاحبهی میزان ارجحیت بین
حوزهها در مرکز مدیریت بحران صنعت [ نگارندگان]
مرکز مدیریت بحران حوزهی  1حوزهی 2

حوزهی 1

حوزهی 3

...

1

حوزهی 2
حوزهی 3

1
1
1

...

جدول  :2راهنمای تکمیل فرمهای مصاحبهی جدول  1برای مصاحبهشوندگان [ نگارندگان]
ً
کامال بیشتر خیلی بیشتر

بیشتر

کمی بیشتر

یکسان

کمی بیشتر

بیشتر

ً
خیلی بیشتر کامال بیشتر

ارجحیت

حوزهی 1

9

7

5

3

1

3

5

7

9

حوزهی 2

جدول  :3فرم (برگه) مصاحبهی میزان سهم اطالعاتی هریک از کارگروهها در هریک از زیرحوزههای حوزهی  1مدیریت بحران صنعت [نگارندگان]
کارگروه

حوزهی 1

زیرحوزهی 1

اطالعات

زیرحوزهی 2

زیرحوزهی 3

...

ایجاد اطالعات
کارگروه 1

کارگروه 2

کارگروه 3

...

دریافت اطالعات
م

سطح دسترسی
ایجاد اطالعات
دریافت اطالعات
سطح دسترسی
ایجاد اطالعات
دریافت اطالعات
سطح دسترسی
ایجاد اطالعات
دریافت اطالعات
سطح دسترسی

م

م

م

استنباطی سلب و یکسان را از آنها داشت .از سوی دیگر بر خالف
ً
فلسفهی ارسطویی که مرزها کامال مشخص و تعریف شده هستند،

ن

ن

ن

م

ن

م

ن

م

ن

م

ن

م

ن

م

ن

م

ن

م

ن

ن

ن

م

م

م

ن

ن

ن

م

مورد استفاده در روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی در تصویر
 3نشان داده شدهاند [.]29

جدول  .4راهنمای پرکردن جدول  3برای مصاحبه شوندگان
[نگارندگان]
عنوان

ایجاد اطالعات
دریافت اطالعات
سطح دسترسی (در صورت دارا بودن
دریافت اطالعات)

کد

مفهوم

×

ندارد

√

دارد
ندارد

×
√

دارد

تصویر  :3مقیاسهای زبانی برای بیان درجهی ارجحیت []29

م

محدود

ن

نامحدود

در تحقیق حاضر از روش تحلیل سلسلهمراتبی فــازی برای
تعیین وزن حوزهها و زیرحوزهها استفاده شده است .در مرحلهی
ابتدایی به تشکیل ماتریس مقایسهی زوجی با به کارگیری اعداد
فازی میپردازیم:
 1 a12 … a1n 
رابطهی :1
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در مرحلهی بعد که یک عدد فازی است از رابطهی  2به دست
میآید:
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در رابطهی  i ،2نشانهی سطر و  jنشانهی ستون است .اعداد
فازی مثلثی ماتریس مقایسهی زوجی است .برای محاسبهی  ،و
به ترتیب زیر عمل میکنیم:
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ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

تمامی این حاالت را در منطق فازی که از دههی  60میالدی در برابر
منطق ارسطویی قد علم نمود میتوان مشاهده کرد [ .]26پروفسور
لطفیزاده اصطالح فازی را به عمد و درست مقابل واژهی دقیق و
صریح که به عنوان مهمترین ویژگی منطق علمی قلمداد میشود
انتخاب کرد تا تضاد این دو منطق را نشان دهد.
تحلیلسلسلهمراتبیفازی
فــرایــنــد تحلیل سلسلهمراتبی یــکــی از مــعــروفتــریــن فنون
تصمیمگیری چند شاخصه اســت که توسط ساعتی معرفی شده
اســت .این روش هنگامی که عمل تصمیمگیری با چند گزینه و
شاخص تصمیمگیری روبهرو است ،میتواند مفید باشد [ .]27در
سال  ۱۹۸۳دو محقق هلندی به نامهای الرهورن و پدریک روشی
را بــرای فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فــازی پیشنهاد کردند که بر
اســاس روش حــداقــل مــجــذورات لگاریتمی بنا نــهــاده شــده بــود.
پیچیدگی مراحل این روش موجب شده که این روش چندان مورد
استفاده قرار نگیرد .در سال  ۱۹۹۶روش دیگری با عنوان روش
تحلیل توسعهای توسط چانگ ارائه گردید .اعداد مورد استفاده در
این روش ،اعــداد مثلثی فــازی هستند [ .]28مقیاسهای فازی

27
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و و مؤلفههای اول تا سوم اعداد فازی هستند .در نهایت پس
از محاسبهی درجـهی بزرگی ها نسبت به یکدیگر به محاسبهی
وزن معیارها و گزینهها در ماتریسهای مقایسهی زوجی میپردازیم
و در نهایت بــردار وزن نهایی محاسبه میگردد که نتیجهی این
بخش وزندهی نهایی حوزهها و زیرحوزهها خواهد بود (تصویر .)4
در گام بعدی به رتبهبندی کارگروهها در فضای بحران صنعت ذیل
این حوزهها و زیرحوزهها باید پرداخته شود که برای این امر از روش
ویکور فازی استفاده گردید.

تصویر :4نمونهی درخت سلسلهمراتبی تصمیم [نگارندگان]

ویکور فازی
ویکور یک روش تصمیمگیری چند شاخصهی توافقی است
که آپریکوویچ و زنگ آن را توسعه دادند و بر مبنای روش ال پی
متریک استوار است [.]30
1
n
p 

رابطهی  p :6

−
*
*
2
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ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

این روش میتواند یک مقدار بیشینهی مطلوبیت گروهی برای
اکثریت و یک کمینهی تأثیر انفرادی برای مخالفت فراهم نماید.
پس از برشمردن حوزهها و زیرحوزهها ،این مجموعه به عنوان
معیارها و زیرمعیارهای انتخابی بــرای تعیین بار اطالعاتی سرور
مرکزی بر اساس دادههــای حاصل از کارگروهها شناخته میشود.
همچنین بــرای رسیدن به هــدف مذکور کارگروههای موجود نیز
بهمنزلهی گزینهها یا همان عوامل انتخابی برای انجام وزندهی
و رتبهدهی تعیین گردیدند .بــرای ادامــهی محاسبات ،ساختار
مفهومی تصمیمگیری که بر اساس روشهای سلسلهمراتبی فازی و
ویکور فازی اعمال گردیده است ،ارائه شده است (تصویر .)5

نتایج و بحث
در ابــتــدا بــه بــرشــمــردن حــوزههــا و زی ــرح ــوزهه ــای حیطهی
مدیریت بحران در صنعت پرداخته شده است .برای انجام این
مرحله از روش تحلیل محتوا بهره جسته شد و تمامی این حوزهها
و زیــرحــوزههــا شمرده شــد .در ادام ــه ،بخش مهم دیگر ارزیــابــی و
وزندهی این حوزهها و زیرحوزهها است .در این راستا مصاحبهی
ساختاریافتهای بــا مــدیــران بــحــران و همچنین خبرگان صنعت

خودروسازی ایرانخودرو برگزار شد و نتایج این مصاحبه با استفاده
از روش فازی سلسلهمراتبی تحلیل گردید که به ارائهی وزن حوزهها
و زیرحوزهها انجامید .گام بعدی برشمردن کارگروههای مشارکتی
ذینفعان است که جایگزین بخشهای متنوع صنایع است ،چرا
که مدل نهایی باید در صنایع مختلف قابل اجرا باشد .در همین
راستا کارگروههای مرتبط با فعالیتهای اجرایی مدیریت بحران
بر اساس صنایع موجود و با روش تحلیل محتوا انجام پذیرفت و
سپس با استفاده از روش فــازی ویکور ،رتبهبندی هر کارگروه در
میزان سهم داده و ستاندهی اطالعات در مدل مهندسی همزمان
برای مشارکت کارگروههای مختلف شمرده شد و نتایج به دست
آمده منجر به ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان
مدیریت بحران صنعت با رویکرد مهندسی همزمان گردید.
تحلیل محتوا مرتبط با فعالیت حوزهها و زیرحوزههای مدیریت
بحران
پس از بررسی ساختارهای متفاوت ارائــه شــده در تحقیقات
مختلف م ـیتــوان ســاخــتــارهــای مــوجــود در ســامــانـهی فرماندهی
ح ــوادث و همچنین فعالیتهای مــوجــود در ساختارهای مراکز
فرماندهی مدیریت بحران 3در صنعت را به چهار دستهی کلی
عملیاتی ،برنامهریزی ،مالی ،آماد و پشتیبانی تقسیم کرد .هریک از
این ساختارها در یکی از بخشهای چرخهی مدیریت بحران و یا در
چند بخش تمرکز فعالیت دارند .یکی از مهمترین بخشهایی که
بیشتر پیش از ایجاد بحران فعال است ،قسمت برنامهریزی است.
همچنین یافتههای بخش مربوط به برنامهریزی به قسمتهای
آماد و مالی اجازهی آمادهسازی کل شبکه را در حین بحران خواهد
داد .بخش عملیات نیز فعالیت متمرکز خــود را در حین بحران
انجام میدهد .بهترین دستهبندی بر اساس فراوانی ذکر شده در
تحقیقات پیشین و با استفاده از تحلیل محتوا در تصویر  6ارائه
گردیده است.
تحلیل محتوا مرتبط با ذینفعان مدیریت بحران در صنعت
ایرانخودرو
جدول  5مربوط به کارگروههای هشتگانهی مدیریت بحران
با متولیان و ذینفعان آن در صنعت است .این جدول نتیجهی
تحلیل دادهها و تجمیع دستورالعملهای موجود بر فرایند مدیریت
بــحــران در صنعت ای ــرانخ ــودرو اس ــت .مــشــارکــت معاونتهای
اجرایی در سازمان کارخانجات ایرانخودرو برای مدیریت مطلوب
بحرانها ضروری است و نیروهای حراست و بازرسی و پیشگیری،
درمــان و رفــاه و آتشنشانی نیز با توجه ویــژهای به نقش ویژهی
محوله در چهار مرحلهی پیشبینی ،آمادگی ،مقابله و بازسازی و
بازتوانی برای حفظ امنیت در مواقع بحرانی تالش خواهند کرد.
حضور این نیروها در کارگروههای مشخصشدهی هشتگانه به
طور واضح قابل بررسی است .در ادامه به کارگروههای هشتگانه بر
اساس فراوانی اشاره شده در پژوهشهای پیشین اشاره شده است.

تصویر  :5ساختار مفهومی تصمیم [نگارندگان]
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ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

تصویر  :6دستهبندی بر اساس فراوانی ذکر شده در تحقیقات پیشین و با استفاده از تحلیل محتوا [نگارندگان]

(باقری ثانی و مسکین نواز)1391 ،

(آزاده دل و همکاران)1392 ،

کارگروه  :7بیمه ،بازسازی و بازتوانی























کارگروه  :8آماد و پشتیبانی و حمل و نقل و شریانهای حیاتی
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ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

نتایج تحلیل سلسلهمراتبی فــازی و ویکور فــازی و ایجاد مدل
تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت بحران صنعت
با رویکرد مهندسی همزمان در ایران خودرو
برای ایجاد مدل نهایی در مهندسی همزمان نیاز به تعیین
پهنای باند اطالعاتی اعم از اطالعات دریافتی و اطالعات ارسالی
بین تمامی ذینفعان با منبع (ســرور) اطالعاتی مرکزی اســت .از
سوی دیگر سهم هریک از حوزهها و زیرحوزهها بهمنزلهی وزن آنها
در مدل نشاندهندهی حجم اطالعاتی اشغال شده و مفروض در
فضای بانک اطالعاتی است .اینگونه میتوان تفسیر کرد که بعد
از به دست آمدن این مدل از سویی وزنهای حوزهها و زیرحوزهها
بــه نــحــوی راهــنــمــای طــراحــان پــایــگــاه داده ب ــرای تقسیمبندی
سکتورهای پایگاه اســت و از ســوی دیــگــر متخصصان  ITاین
سیستم با استفاده از مدل نهایی میتوانند حجم داده ستاندهی
دیتا را بــرای هر ذینفع تعیین و نسبت به آن سطوح دسترسی
تعریف نمایند .از طــرف دیگر با رتبهبندی کــارگــروههــا مشخص
میشود که چه بخشهایی از سازمان ایرانخودرو بر اساس اولویت
نیازمند پهنای باند باالتر و حجم اطالعات داده ستاندهای بیشتر
و اختیارات باالتر در زمان بحران و بعد از آن هستند که این امر ما
را یاری میدهد تا تمهیداتی بیندیشیم تا اختیارات کارگروهها را بر
اساس اولویت و رتبه و نیازمندیهای اطالعاتی و شبکهای آنها را
بر همین اساس فراهم نماییم.
نتایجتحلیلسلسلهمراتبیفازی
برای تعیین ارجحیت و اهمیت نسبی و وزن هریک از حوزهها
و زیرحوزهها با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی ،در ابتدا
با توجه به درخت و ساختار تحلیل سلسلهمراتبی ،ماتریسهای
مقایسهی زوجی با استفاده از اعداد فازی مثلثی تشکیل میشوند.
در مرحلهی بعد باید بــردارهــای وزن با استفاده از روش تحلیل

(اسکندری)1392 ،

کارگروه  :6امنیت و انتظامات























(علمداری)1388 ،

کارگروه  :5بهداشت و درمان























(توکلی و رزمی)1392 ،

کارگروه  :4مخابرات و ارتباطات و فناوری اطالعات























(توکلی)1391 ،

کارگروه  :3امداد و نجات و مواد خطرنا ک























(گیوهچی و جمشیدی)1390 ،

(موحدینیا)1387 ،

کارگروه  :2مشارکتهای کارکنان و آموزش و اطالعرسانی























کارگروه

(ابهری)1389 ،

کارگروه  :1پایش تهدیدات و مخاطرات























منبع

(جاللی فراهانی)1390 ،

(ستاره و همکاران)1389 ،

جدول  :5نتایج تحلیل محتوا در برشمردن کارگروههای مدیریت بحران صنعت [نگارندگان]

سلسلهمراتبی فازی تعیین شوند .عوامل توسط  10تصمیمگیرندهی
خبره مورد ارزیابی قرار گرفت که با توجه به نظر تصمیمگیرندگان،
مؤلفههای عدد فازی محاسبه شدند .نتایج درایههای ماتریس
مقایسهی زوجــی فــازی بین حــوزههــای اصلی که همان معیارها
هستند محاسبه شده و به همراه مراحل حل آنها به شرح زیر آورده
شده است:
در جدول  C1 ،6حوزهی عملیاتی C2 ،حوزهی برنامهریزی،
 C3حوزهی مالی و  C4حوزهی آماد و پشتیبانی است .وزنهای
حاصل از روش تحلیل سلسلهمراتبی فــازی حــوزههــای اصلی در
وزنه ــای سطوح پایینتر ضــرب شــده که در نهایت وزن نهایی
زیــرحــوزههــا حاصل م ـیگــردد .بــه طــور خالصه نتایج محاسبهی
ضرایب ارجحیت و اهمیت در ماتریسهای مقایسهی زوجی و وزن
و رتبهی هریک به شرح جدول  7است.
در ج ــدول  C11 ،7زی ــرح ــوزهی فــنــاوری اط ــاع ــاتC12 ،
زی ــرح ــوزهی واح ــده ــای خــدمــاتــی و پـیــمــانــی C13 ،زی ـرحــوزهی
واحدهای امداد و اضطرار خارج از سازمان C14 ،زیرحوزهی امداد و
نجات C15 ،زیرحوزهی حراست و امنیت C21 ،زیرحوزهی گزارش
وضعیت C22 ،زیــرحــوزهی ارزیــابــی خــســارت C23 ،زیـرحــوزهی
مدیریت دانــش C31 ،زیــرحــوزهی حسابرسی C32 ،زیرحوزهی
مستندسازی C33 ،زیرحوزهی خرید و تهیه C41 ،زیرحوزهی انبار
و مواد C42 ،زیرحوزهی حمل و نقل C43 ،زیرحوزهی تسهیالت و
تعمیرات و نگهداری و  C44زیرحوزهی نیروی انسانی است.
همانطوری که جدول  7و تصویر  7نشان میدهد ،بیشترین
وزن مــربــوط بــه ح ــوزهی «بــرنــام ـهریــزی» ( )0/3412اس ــت .چرا
کــه ایــن حــوزه یکی از مؤثرترین حــوزههــا در فرماندهی بـحــران و
بهویژه در زمــان برنامهریزی بحران اســت .حــوزهی برنامهریزی
به صــورت مستقیم و غیرمستقیم پشتیبان ذهنی فعالیتهای

جدول  :6ماتریس مقایسهی زوجی بین حوزههای اصلی [نگارندگان]
C4

5/00
9/00
1/00
1/00

3/00
3/32
0/28
1/00

C3

1/00
0/20
0/11
1/00

5/20
8/14
1/00
3/55

9/00
9/00
1/00
9/00

C2

5/00
1/00
0/20
5/00

1/00
5/00
1/00
1/00

C1

0/11
1/00
0/11
0/11

0/53
1/00
0/12
0/30

1/00
2/67
0/17
0/33

1/00
9/00
1/00
1/00

C1

1/00
0/20
0/11
0/20

C2
C3
C4

جدول  .7وزن نهایی حوزهها و زیرحوزهها [ نگارندگان]
وزن عوامل اصلی و رتبهی آن

حوزهی عملیاتی
0/30472

وزن نسبی زیر معیارها
C11

0/18235

3

0/0556

9

C12

0/16306

5

0/0497

12

C14

0/18015

4

0/0549

11

0/2375

1

0/0724

3

C13

()2
حوزهی برنامهریزی
0/3412
()1
حوزهی مالی
0/0876
()4
حوزهی آماد و پشتیبانی
0/2665
()3

رتبه نسبی

وزن نهایی زیر معیارها

C15

0/23693

2

0/0722

4

C21
C22

0/42832

1

0/1461

1

0/40892

2

0/1395

2

C23

0/16277

3

0/0555

10

C31

0/30701

2

0/0269

14

C32

0/4167

1

0/0365

13

C33

0/27629

3

0/0242

15

C41

0/25041

3

0/0667

7

C42

0/25127

2

0/067

6

C43

0/24528

4

0/0654

8

C44

0/25303

1

0/0674

5

4

جمع امتیاز

0.350
0.300

رتبه نهایی

1
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0.088

0.100

0.050
0.000

تصویر  :7ترتیب اهمیت وزنی حوزهها (معیارها)ی اصلی به روش [ F.AHPنگارندگان]

مختلف در حوزههای مختلف است .این حوزه نقش مغز پویای
ً
ساختار فرماندهی مدیریت بحران را بر عهده دارد .مطمئنا بیشتر
شریانهای مدیریتی و عملیاتی باید نظام حرکتی خود را با فرایند
برنامهریزی همساز نمایند .حــوزهی عملیاتی در جایگاه دوم و
حوزهی آماد و پشتیبانی در جایگاه سوم اهمیت اوزان قرار میگیرند
و حوزهی مالی به دلیل این که اهمیت آن بیشتر در قبل از بحران
است و در زمان بحران و پس از آن از اهمیت آن کاسته میشود،
کمترین وزن را دارد.

همچنین طبق محاسبات صورت گرفته بر اساس نظر خبرگان،
زیرحوزهی «گزارش وضعیت» بیشترین اهمیت را در بین زیرحوزهها
دارد .این زیرحوزه مربوط به حوزهی برنامهریزی مدیریت بحران
است که باالترین وزن را در بین حوزهها دارد و همانطور که از نام
آن مشخص است ،به دلیل گزارشی که باید بین تمامی حوزهها
به صورت اطالعات مبادله و ذخیره شود ،بیشترین اهمیت را در
بین زیرحوزهها به خود اختصاص داده است .زیرحوزهی ارزیابی
خــســارت از ح ــوزهی برنامهریزی و زی ـ رحــوزهی ام ــداد و نجات از

ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

عملیاتی

برنامه ریزی

مالی

آماد و پشتیبانی

عملیاتی

مالی

امداد و نجات

حراست و امنیت

فناوری اطالعات

واحدهای امداد و اضطرار خارج از سازمان

واحد های خدماتی و پیمانی

گزارش وضعیت

ارزیابی خسارت

مدیریت دانش

خرید و تهیه

حسابرسی

نیروی انسانی

حمل و نقل

انبار و مواد

تسهیالت ،تعمیرات و نگهداری

مستند سازی

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

برنامه ریزی

آماد و پشتیبانی

تصویر  :8ترتیب اهمیت نسبی زیرحوزهها (زیر معیارها)ی حوزهها (معیارها) به روش  [ F.AHPنگارندگان]

عملیاتی
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برنامه ریزی

آماد و پشتیبانی

مالی

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
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تصویر  :9ترتیب وزن نهایی زیرحوزهها (زیر معیارها) به روش [ F.AHPنگارندگان]

ایجاد مدل تعاملی اطالعات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت
بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان

حوزهی عملیاتی به ترتیب جایگاه دوم و سوم را در اهمیت اوزان
بین زیرحوزهها به خــود اختصاص دادهان ــد و زیــرحــوزهی خرید و
تهیه از حوزهی مالی ،کمترین وزن نسبی را به خود اختصاص داده
است .تصویر  8نمودار وزن نسبی زیرحوزهها در هر حوزه و تصویر 9
نمودار وزن نهایی زیرحوزهها را به روش F. AHPنشان میدهند.
نتایج اولویتبندی و رتبهبندی کارگروهها با استفاده از روش ویکور
فازی
برای تعیین اولویت و رتبهی هریک از کارگروهها در سهم داده
ستاندهی اطالعاتی در حوزهها و زیرحوزههای مدیریت بحران بر
اساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی در
صنعت خودروسازی ایــرانخــودرو از روش ویکور فازی که یکی از
روشهای رتبهبندی است به شرح زیر استفاده میکنیم:

با توجه به جدول مقادیر ( Sمطلوبیت ،سودمندی ،فاصله
از راه حل ایدئال مثبت) و ( Rعدم مطلوبیت ،تأسف ،فاصله از
راه حل ایدئال منفی) ،بهترین و بدترین مقادیر  Sو  Rبه صورت
جدول شمارهی  8است:
جدول  :8بهترین و بدترین مقادیر و [نگارندگان]
0/731

0/835

0/817

* S

0/069

0/15

0/233

S −

0/15

0/146

0/146

R

0/03

0/041

0/05

*

R −

در ادامه ،مقادیر نهایی  Qبرای هریک از کارگروهها در سه سطح

اطمینان  V=0.5 , V=0و  V=1محاسبه میگردد و به صورت
صعودی مرتب میشود و رتبهبندی کارگروهها صــورت میگیرد.
محاسبات انجام شده در جدول شمارهی  9نشان داده شده است.
نمودار حالتهای مختلف رتبهبندی کارگروهها (گزینهها) با
کمک روش ویکور فازی در سه سطح اطمینان به صورت تصاویر
 10و  11خواهد بود.

در نتیجه ،کارگروهی به عنوان کارگروه (گزینه) برتر انتخاب
میشود که در هر سه دسته بهمنزلهی گروه برتر شناخته شود .طبق
جــدول شمارهی  10مشاهده میشود که کــارگــروه ( A1کــارگــروه :1
Rو 
پایش تهدیدات و مخاطرات) از نظر هر سه شاخص  ، S
Q
بهمنزلهی کارگروه برتر شناخته شده است .چرا که در هر مرحله از
بحران قبل از هر کار نیازمندیم تا مخاطرات و ابعاد آن را شناسایی

Rو 
جدول  :9مقادیر  ، S
 Qبه ترتیب صعودی و رتبهبندی گزینهها [نگارندگان]

R

S

رتبه

1

A1

0/247

2

A3

0/16
0/353
0/365
0/399
0/431
0/647
0/794

3
4
5
6
7
8

A5
A6
A7
A8
A4
A2


Q
V=1

A1

0/039

A3

0/055
0/068
0/087
0/092
0/102
0/107
0/146

A8
A7
A6
A5
A4
A2

V=0.5

A3

0/014

A1

0/154
0/321
0/343
0/402
0/44
0/779
1

A5
A6
A7
A8
A4
A2

A1

0/077

A3

0/079
0/352
0/427
0/444
0/463
0/715
1

A8
A6
A7
A5
A4
A2

V=0
A1

0

A3

0/145
0/265
0/486
0/512
0/605
0/651
1

A8
A7
A6
A5
A4
A2

1.2

1
0.8

V=0

0.6

V=.5

0.4

V=1

0.2
0
A1

A3

A6

A5

A7

A4

A8

A2

تصویر  :10وضعیت نموداری حالتهای مختلف  Qدر رتبهبندی کارگرو ه (گزینه)ها [ نگارندگان]
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1.2
1
0.8

0.4
0.2
0
A1

A2

A3

A4
S

R

A5

A6

A7

Q

تصویر  :11وضعیت نموداری رتبهبندی کارگرو ه (گزینه)ها [نگارندگان]
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0.6

جدول  :10رتبهبندی نهایی کارگرو ه (گزینه)ها [نگارندگان]
رتبه

نماد

گزینه

1
2
3
4
5
6
7
8

A1

پایش تهدیدات و مخاطرات
امداد و نجات و مواد خطرنا ک
آماد و پشتیبانی و حمل و نقل و شریانهای حیاتی
امنیت و انتظامات
بیمه ،بازسازی و بازتوانی
بهداشت و درمان
مخابرات ،ارتباطات و فناوری اطالعات
مشارکتهای کارکنان و آموزش و اطالعرسانی

A3
A8
A6
A7
A5
A4
A2

و سپس برای مقابله با بحران اقدام کنیم و بنابراین این کارگروه و
واحدهایش نیازمند سهم اطالعاتی و اختیارات باالتر در زمان بحران
نسبت بــه سایر کــارگــروههــا اســت .بــا توجه بــه محاسبات فــوق،
رتبهبندی کارگروهها به صورت جدول  10خواهد بود.
آنچه که بهمنزلهی یک خروجی جامع در فرایند مهندسی
همزمان بــرای مــدیــران بحران ایــرانخــودرو مفید اســت ،تحلیل
نظام تبادلی ،عملکردی هریک از ذینفعان در حوزههای بحران
اســت .آنچه مد نظر ایــن تحقیق بهمنزلهی اصلیترین خروجی
علمی است ،ایجاد یک مدل جامع رتبهبندی و نظام ارزیابی سطح
اشغال فضای اطالعاتی در سرور مرکزی مدیریت بحران است .این
مدل با استفاده از ساختار سلسلهمراتبی فازی و ویکور فازی که از

ترکیب نتایج مدل ارتباطی موجود در اسناد و نتایج استخراج شده
از مصاحبهی ساختار یافته ایجاد شده به تحلیل سطوح دسترسی
اطالعاتی تمامی ذینفعان میپردازد .تصویر  12مدل نهایی تعاملی
اطــاعــات و فعالیتهای ذینفعان مدیریت بـحــران صنعت در
ایرانخودرو با رویکرد مهندسی همزمان با استفاده از F.MCDM
را نشان میدهد.
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های اثرگذار در مدل مهندسی همزمان برای اعمال•تعیین عامل
ی پایدار دردر ساختار مدیریت بحران بر اساس اصول توسعه
خودرو؛صنعت خودروسازی ایران
•ایجاد مدل تعاملی مهندسی همزمان بین ذینفعان و مرکز
های مرتبط در صنعتها و فعالیتها و زیرحوزهاطالعات و حوزه
.خودروخودروسازی ایران
•طراحی مدل کلی مهندسی همزمان در مدیریت بحران صنعت
.خودروخودروسازی ایران
 سطوح دسترسی نیز،در مدل نهایی تعاملی مهندسی همزمان
 مدل نهایی ارائــه شده.بندی سهم اطالعاتی مؤثر استدر طبقه
دهیی یک ابزار کارآمد در سهممنزلهتواند بهدر این تحقیق می
 بدین ترتیب. ایفای نقش نماید،ویژه در حین بحران به،اطالعات
دهی اطالعات را در طراحیتواند نقش الگوی سهماین مدل می
مرکز داده و اطالعات جامع مدیریت بحران ایــرانخــودرو داشته
 باالترین وزن به دســت آمده، طبق نتایج به دســت آمــده.باشد
ریزی با وزن نرمالی برنامهبــرای وزن اطالعاتی مرتبط با حــوزه
ریزیی جایگاه باالی برنامهدهنده است که نشان0/3412 شده
 به.خودرو استی اطالعاتی مدیریت بحران ایرانو پایش در نقشه
0/30472 ی عملیاتی نیز با وزنی نزدیک برابر باهمین نسبت حوزه
 به همین نسبت.نقش ارتباطی باالیی را با سرور بحران دارا است
خودرووابستگی ارتقای کیفیت مدیریت بحران در صنعت ایران
به گــزارش وضعیت و ارزیابی خسارت سهم این حوزه را باال برده
 از سوی دیگر کارگروه پایش تهدیدات و مخاطرات در صنعت.است
خودروسازی باالترین سهم اطالعاتی را خواهد داشت و در ادامه
کارگروه امداد و نجات و مواد خطرناک از اهمیت باالیی برخوردار
دهد که ایجاد و حضور چنیندست آمده نشان می نتایج به.است
خــودروی مدیریت بحران ایــرانفضای ارتباطی مــورد نیاز شبکه
افزاییتوانند به همهای موجود پس از تشکیل میاست و کارگروه
.کیفیت خدمات مدیریت بحران بپردازند
1. Collaborative
2. MADM
3. Emergency Operations Center (EOC)
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