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چکیده
گوار در مجتمع های صنعتی و به  وجود آمدن مشکالت فراوان موجب گردید تا یک نظام مدیریت و فرماندهی استاندارد  تجربه ی حوادث نا
برای رفع مشکالت موجود و مدیریت بهتر بحران فراهم شود. ترسیم و تبیین ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در شرکت های نفتی، 
نماید. یک مرکز وقتی  کمک  بروز حوادث  از  ناشی  تلفات مالی و جانی  کاهش  به  همچون منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش، می تواند 
که ساختار و ارتباطات سازمانی آن به صورت بهینه و صحیح تعریف شده باشد. به  می تواند عملکرد مناسبی در مدیریت بحران داشته باشد 
کارکنان نفت  گرفته است و مخاطبان آن  گردآوری از طریق مصاحبه و پرسش نامه صورت  همین منظور، این پژوهش با روش میدانی و با ابزار 
چشمه خوش هستند. بر اساس آزمون فرضیه ها مناطق مستعد بحران در منطقه ی نفت چشمه خوش شامل بخش پساب واحد نمک زدایی، 
کافی در زمینه ی مدیریت  که آموزش های  گودال آب و نفت واحد بهره برداری است و این در حالی است  تفکیک گرها، مخازن ذخیره ی نفت و 
انسانی و  کارکنان داده نشده است. مهم ترین عناصر در ساختار سازمانی مرکز شامل جانمایی مناسب، دسترسی مناسب، منابع  بحران به 

کارشناسان HSE هستند. تجهیزات است و مناسب ترین افراد برای حضور در مرکز، ریاست منطقه، رؤسای واحدها یا جانشینان و 
کلیدی: مدیریت بحران، ساختار سازمانی، مرکز عملیات اضطراری، واحد صنعتی، نفت چشمه خوش. واژه های 

The Modeling of Organizational Structures 
for Emergency Operation Center (EOC) in 
Industrial plant
 Case Study: Cheshme Khosh Oil Company
Qumars Naseri*1, Saeed Givehchi2, Mahnaz Nasrabadi3.

Abstract:
Experiences of disastrous accidents in industrial complexes have led researchers to create a standardized 

management system in order to tackle such problems for better crisis management. Explaining the organiza-
tional patterns in emergency operation centers inside oil companies such as oil operational field of Cheshme 
Khosh could contribute the reduction of financial and life loss due to possible accidents in the future. If struc-
ture and organizational communication of Emergency Operation Center are defined correctly, it can perform 
perfectly in crisis management. Therefore, this research was conducted by field method, and its data collection 
tools were interviews and questionnaire survey, and its population included the employees of Cheshme Khosh 
oil operational field. According to hypotheses' analysis critical spots in Cheshme Khosh region include the slop 
section of desalinization unit, separators, oil storage sinks, and oil and water pit. Sufficient instruction about 
crisis management is not provided to the employees. The most important elements in organizational pattern 
of the emergency operation center are suitable arrangement, suitable access, human resources and equipment. 
Moreover, the most suitable persons for the regional management center are the unit managers and HSE ex-
perts. 
Key words: Crisis management, Organizational structure, Emergency operation center (EOC), Industrial plant, 
Cheshme Khosh operational field.
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مقدمه
قسمت های  بشر  دســت  ساخته ی  یا  طبیعی  سوانح  ساله  هر 
گرفتار می کند و آسیب های جانی و مالی زیادی  مختلفی از جهان را 
از  ناشی  اتفاقات  نیز صرف  زیادی  ]1[ و هزینه ی  بر جای می گذارد 
کشور بالخیز جهان  کشور ایران یکی از ده  این حوادث می شود ]2[. 
که از 40 مورد بحران شناخته شده در  شناخته شده است؛ به طوری 

خ داده است ]3[. جهان 31 مورد آن در ایران ر
وجود مرکز عملیات اضطراری برای تمرکز فعالیت های مرتبط با 
حوادث صنعتی یا سوانح غیرمترقبه از ضرورت های مدیریت بحران 
عملیات  مرکز  تشکیل  از  هدف   1 تصویر   .]4[ است  صنعت  یک  در 

اضطراری را به خوبی نمایش می دهد ]1[.
بحران ها،  با  مواجهه  ســازوکــارهــای  ایجاد  منظور،  همین  به 
ــش صـــدمـــات و  ــاه ک ــای مــنــاســب بــــرای  ــ ــ مــی تــوانــد یــکــی از راه ه
بنابراین،  باشد.  حوادث  بروز  از  ناشی  جانی  و  مادی  خسارت های 
سازمانی  ساختار  با   )EOC( اضــطــراری  عملیات  مرکز  یک  وجــود 
بیشترین  شرایط  ایجاد  کارکنان،  وظایف  شناسایی  برای  مناسب 
واپایش بر عملیات و تسریع در برنامه ریزی برای مدیریت بهتر بسیار 

حائز اهمیت است.
مـــهـــم تـــریـــن اهـــــــــداف ایــــــن پـــــژوهـــــش تـــعـــیـــیـــن الـــگـــوی 
سازمانی- تجهیزاتی مرکز عملیات اضطراری )EOC( در منطقه ی 
و  سریع  عملکرد  و  فرماندهی  ایجاد  چشمه خوش،  نفت  عملیاتی 
مستقیم در یک مکان متمرکز امن و حفاظت شده همراه با ارتباطات 
برای فرماندهی و واپایش در طول بحران در شرکت نفت  مناسب 
مدیریت  گــروه  اعضای  حضور  بــرای  مکانی  ایجاد  چشمه خوش، 
در  بحران  مدیریت  گروه  فعال سازی  مشخص،  صورت  به  بحران 
کوتاه ترین زمان ممکن، شناسایی مناطق مستعد بحران و ارائه ی 
راه حل مناسب برای واپایش شرایط موجود و ایجاد بستر مناسب 
تجهیزات  و  ارتباطی  دستگاه های  قبیل  از  بحران  مدیریت  بــرای 

مخابرات است.
اضطراری  عملیات  مرکز  نقش  بررسی  ضمن  پژوهش،  این  در 
در مدیریت بحران و بررسی ساختار سازمانی EOC در نقاط مختلف 
جهان و مزایای آن، به بررسی نقش این ساختار در مدیریت بحران 
نهایت  در  و  شده  پرداخته  چشمه خوش  نفت  عملیاتی  منطقه ی 
ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در منطقه ی عملیاتی نفت 

ع از آن جهت اهمیت دارد  چشمه خوش ارائه شده است. این موضو
کارایی  که، با توجه به اظهارات نیل و پری، مرکز عملیات بحران در 
هدف   .]5[ می کند  ایفا  مهمی  نقش  بحران  مدیریت  اثربخشی  و 
اصلی تشکیل مرکز عملیات اضطراری هماهنگی برای تداوم جامعه 

است ]6[.

تعریف های اتاق بحران و نقش آن در 
مدیریت بحران

از آتش سوزی های مکرر  بعد  تامپسون در سال 1856  اسنوشو 
که افراد در شرایطی  کرد: »مرکز عملیات اضطراری جایی است  اعالم 
آشنا  غیر  نقش هایی  می کنند،  مالقات  هم  با  غیرعادی  و  ناراحت 
و  کافی  نا اطالعات  اساس  بر  غیرعادی  تصمیماتی  و  می کنند  اجرا 
معمواًل بدون فرصت می گیرند« ]7[. اعضای اصلی مدیریت بحران 
پس از اطالع از وضعیت بحرانی بالفاصله باید در مکانی به نام مرکز 
گرفته  انجام  بررسی های  طبق   .]8[ یابند  حضور  بحران  مدیریت 
به  بحران  مهار  مرکز  حادثه،  رخــداد  زمــان  در   TIGD JV شرکت  از 
که هدایت فعالیت ها را برای  ریاست مدیر منطقه تشکیل می شود 
واپایش حادثه، تخلیه ی افراد، رسیدگی به زخمی ها و اطالع رسانی 

به دست می گیرد ]9[.
بحران  ع  وقــو شرایط  در  مدیران  تا  اســت  مکانی  بحران  اتــاق 
تجهیزات  از  استفاده  با  و  شوند  جمع  امــن  مکان  ایــن  در  بتوانند 
موجود،  شــرایــط  تحلیل  ضمن  مــرکــز،  در  شــده  فــراهــم  اطــالعــات  و 
انجام دهند  واپایش سریع بحران  برای  را  هماهنگی های ضروری 

کنند ]10[.  و دستورات الزم را صادر 
فعالیت های  بــه  بخشیدن  تمرکز  ــرای  ب مکانی  بــحــران  ــاق  ات
مدیریت بحران بر اساس اصول مدیریت جامع بحران است ]11[ و 
کنش به بحران نام برده  به منزله ی اصلی ترین جزء سامانه های وا
ایجاد می شود در  که شرایط اضطراری  تا هنگامی  شده است ]12[ 
کند ]13[. در شرکت  نقش راهنمایی کننده و هماهنگ کننده عمل 
منابع  همه ی  با  مکان  یک  اضطراری،  واپایش  مرکز  ساسول،  آریا 
ارتباطی الزم است که هدف آن هماهنگ کردن مجموعه و عملیات 

پشتیبانی در طول شرایط اضطراری است ]14[.
کار بردن برنامه های رایانه ای و  برای مدیریت بحران مؤثر به 
مرکز هوشمند و نیز فناوری های مرتبط ضروری است. نظام فناوری 
اطالعات می تواند یک مرکز مدیریت بحران را با پیشرفت و توسعه و 
کند و عملیات مرکز  ح راهبردی جامع پشتیبانی  پیاده سازی یک طر

کند ]15[. مدیریت بحران را به وسیله ی سازمان برقرار 

انواع وضعیت اضطراری از نظر گستردگی 
حادثه 

گــســتــردگــی حــادثــه در  ــاس  ــ ــراری بــر اس ــطـ وضــعــیــت هــای اضـ
مختص  اضــطــراری  وضعیت  ع  نــو چهار  بــه  صنعتی  مجتمع های 
مجتمع، وضعیت اضطراری محلی )منطقه ای(، وضعیت اضطراری 

ملی و وضعیت اضطراری بین المللی تقسیم می شوند ]16[.
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 مقدمه
های دست بشر قسمت یهر ساله سوانح طبیعی یا ساخته

های جانی و مالی و آسیب کندمیمختلفی از جهان را گرفتار 
صرف  نیز زیادی یو هزینه[ 1] گذاردزیادی بر جای می

کشور ایران یکی از  [.2]شود حوادث میاین اتفاقات ناشی از 
 04که از  به طوری ؛ده کشور بالخیز جهان شناخته شده است

مورد آن در ایران رخ  11در جهان مورد بحران شناخته شده 
 [.1] داده است

 مرتبط هایفعالیت تمرکز برای اضطراری عملیات مرکز وجود
 مدیریت هایضرورت غیرمترقبه از سوانح یا صنعتی حوادث با

 [.0] است صنعت یک در بحران
خوبی بهرا هدف از تشکیل مرکز عملیات اضطراری  1 تصویر

 [.1] دهدمینمایش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، با بحران هبه همین منظور، ایجاد سازوکارهای مواجه
کاهش صدمات و  مناسب برای هایراهتواند یکی از می

، بنابراین. حوادث باشدهای مادی و جانی ناشی از بروز خسارت
با ساختار سازمانی  (EOC) اضطراری عملیات مرکزوجود یک 

 بیشترینایجاد شرایط  شناسایی وظایف کارکنان، برایمناسب 
 ریزی برای مدیریت بهترتسریع در برنامهبر عملیات و  واپایش

 است.بسیار حائز اهمیت 
تعیین الگوی  پژوهشترین اهداف این مهم

در  (EOC)تجهیزاتی مرکز عملیات اضطراری  ـ سازمانی
خوش، ایجاد فرماندهی و ی عملیاتی نفت چشمهمنطقه

یک مکان متمرکز امن و م در عملکرد سریع و مستقی
شده همراه با ارتباطات مناسب برای فرماندهی و حفاظت
خوش، ایجاد در طول بحران در شرکت نفت چشمه واپایش

مدیریت بحران به صورت  گروهحضور اعضای  برایمکانی 
ترین زمان مدیریت بحران در کوتاه گروهسازی مشخص، فعال

حل  راه یائهممکن، شناسایی مناطق مستعد بحران و ار
 برایایجاد بستر مناسب  و شرایط موجود واپایش برایمناسب 

تجهیزات  و های ارتباطیدستگاهمدیریت بحران از قبیل 
 است.مخابرات 

نقش مرکز عملیات اضطراری در ضمن بررسی  ،پژوهشدر این 
در نقاط  EOCمدیریت بحران و بررسی ساختار سازمانی 

در این ساختار نقش  بررسیبه  ،و مزایای آن مختلف جهان
خوش پرداخته ی عملیاتی نفت چشمهمدیریت بحران منطقه

شده و در نهایت ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری در 
  ارائه شده است. خوشی عملیاتی نفت چشمهمنطقه

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که با توجه به اظهارات 
بخشی مدیریت یی و اثرامرکز عملیات بحران در کار پری ونیل 

 مرکزتشکیل  اصلی هدف [.5کند ]میبحران نقش مهمی ایفا 
 [.6] استجامعه  تداوم برای هماهنگی اضطراری عملیات
 و نقش آن در مدیریت بحران های اتاق بحرانتعریف

های مکرر سوزیبعد از آتش 1556در سال  اسنوشو تامپسون
مرکز عملیات اضطراری جایی است که افراد در »اعالم کرد: 

ی هایکنند، نقشبا هم مالقات می عادیو غیر شرایطی ناراحت
 اساس برعادی تصمیماتی غیر کنند ومیغیر آشنا اجرا 

 اعضای [.7] «گیرندبدون فرصت می اطالعات ناکافی و معموالً
 فاصلهبال بحرانی وضعیت از اطالع از پس بحران مدیریت اصلی
[. 5]یابند  حضور بحران مدیریت مرکز نامه ب مکانی در باید

شرکت های انجام گرفته از طبق بررسی TIGD JV در زمان  
یل تشک منطقهبحران به ریاست مدیر  مهارمرکز  ،حادثه رخداد

 یهحادثه، تخلی واپایشها را برای شود که هدایت فعالیتمی
 ردگیرسانی به دست میاطالع ها وافراد، رسیدگی به زخمی

[9.]  
بحران  وقوع شرایط در مدیران تا است مکانی بحران اتاق

 و تجهیزات از استفاده با و شوند جمع امن مکان این در بتوانند
 موجود، شرایط تحلیل ضمن ،مرکز در شده فراهم اطالعات

 انجام بحران سریع واپایش برای را ضروری هایهماهنگی
  [.14] دکنن صادر را الزم دستورات و دهند

های فعالیت مکانی برای تمرکز بخشیدن بهاتاق بحران 
است  مدیریت بحران بر اساس اصول مدیریت جامع بحران

های واکنش به بحران سامانه ءترین جزاصلی یمنزلهبه و [11]

 مرکز: اهداف تشکیل 3تصویر 

 اطالعات

 منابع

 ارتباطات

مرکز عملیات 
     اضطراری

 (مدیریت سوانح)

 

هااولویتگیری تصمیم  

 روابط عمومی

انگیرندگتصمیم  
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تصویر 1: اهداف تشکیل مرکز
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ــامــــه ــ ــن ــ ــل ــــصــ دوف
علمی و پژوهشی 

شــــمــــاره پــنــجــم 

کارکنان هستند. آن ها باید اختیارات  مهم مرکز عملیات اضطراری 
با بالیا و همچنین  کافی برای اجرای عملیات الزم در زمان مقابله 
داشته  را  گون  گونا سناریوهای  ایجاد  و  خالق  کــردن  فکر  توانایی 
سامانه ی  اضطراری  عملیات  مرکز  یک  مهم  جزء  دومین  باشند. 
ارتباطات آن است. این سامانه باید مسیر پیوسته ای را فراهم آورد 
گاهی های وضعیت موجود بتوانند  تا هم دستورات راهبردی و هم آ

ج شوند ]18[.  بدون هیچ مشکلی به EOC وارد و از آن خار
به  اضطراری  عملیات  مرکز  ضــروری  تجهیزات  و  الزم  فضای 
کارکنان، تعداد  کل  مواردی چون ماهیت و شدت خطرات، تعداد 
واحدها  کندگی  پرا میزان  اضطراری،  شرایط  در  کنش  وا گروه  افراد 
ع مخاطرات آن ها،  کز صنعتی مجاور و نو کارگاه ها، فاصله تا مرا یا 
امــدادرســانــی  کــز  مــرا تــا  فاصله  مسکونی،  مناطق  و  شهر  از  فاصله 
امدادرسانی شهری بستگی  کز  آمادگی مرا و  توانایی  شهری، میزان 

دارد ]9[.
در مرکز باید تسهیالتی از قبیل سامانه ی اطالعاتی و مخابراتی 
برای  آموزش دیده  و  مناسب  کارکنان  و  فیزیکی  امکانات  مناسب، 
باید  مرکز  آموزشی  برنامه ی   .]19[ شود  آماده  بحران  بهتر  واپایش 
باید  مرکز  اعضای  شــود.  گرفته  نظر  در  منطقه  وسعت  به  توجه  با 
آموزش های الزم را دیده باشند و در صورت وسیع شدن برنامه های 
کارکنان نیز تعریف شده باشد ]Ops Center .]20 یکی  مرکز، وظایف 
که با به  وجود آوردن یک مرکز عملیات بحران  از نرم افزارهایی است 
ع بحران استاندارد  مجازی شرایط را زیر نظر می گیرد و در هنگام وقو
مهم ترین   .]21[ می کند  معرفی  عملیات  مــدیــریــت  از  جــدیــدی 
ارتباط  ســروش  شرکت  ایــده ی  اســاس  بر  بحران  اتــاق  بخش های 

هوشمند در تصویر 2 نشان داده شده است ]22[.
)پیمانکار   TIGD JV شرکت  در   EOC سازمانی  ساختار  تعیین 
گاز پارس جنوبی( نقش مهمی در مدیریت  فازهای 6، 7، 8 مجتمع 
بحران دارد. ساختار سازمانی این مرکز در تصویر 3 نشان داده شده 

است )مشابه ساختار EOC شرکت آریا ساسول( ]10[.
در سانحه ی 11 سپتامبر 2001، مرکز مدیریت بحران نیویورک با 

کرد ]1[. نمودار تشکیالتی 4 سانحه را مدیریت 
در کمیته ی .T.T.F برای مقابله با وضعیت اضطراری در محل 
لوله ی  خط  منطقه ی  از  ج  خار در  که  آتش نشانی  و  ایمنی  اداره ی 
بــرخــوردار  الزم  تجهیزات  و  کافی  فضای  از  و  شــده  واقــع  تــرش  گــاز 
است، مرکز مهار وضعیت اضطراری پیش بینی شده است تا هنگام 
افــراد  و  مرکز  ایــن  طریق  از  فعالیت ها  همه ی  اضــطــراری  وضعیت 
کمیته هدایت شود. ساختار سازمانی این مرکز به صورت تصویر 5 

است ]23[.
در دستورالعمل شرایط اضطراری شرکت توتال فرانسه )مجری 
که یک اتاق  ساخت فازهای 2 و 3 پارس جنوبی( بیان شده است 
شیفت(  رئیس  )اتــاق  واپایش  اتاق  در  بحران  عملیات  مرکز  نام  با 
شود  گرفته  نظر  در  شیفت  رئیس  اتــاق  به  محل  نزدیک ترین  یا  و 
]24[. تعیین چارت سازمانی مرکز در مناطق شهری نیز می تواند به 
کند. تصویر 6  کمک  از بحران  و پس  مدیریت بحران قبل، حین 

ساختار مرکز مدیریت بحران شهر تهران را نمایش می دهد ]1[.

 
 

 

 

     

تصویر 2: بخش های اتاق بحران ]22[

]10[ TIGD JVتصویر 3: ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری شرکت

 تصویر 4: نمودار تشکیالتی مرکز مدیریت بحران نیویورک در سانحه ی 
11 سپتامبر 2001 ]1[
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شرایط پس از بحران )بازسازی( است ]17[. 

عناصر و تجهیزات مورد نیاز مرکز عملیات 
اضطراری )EOC( و بررسی ساختار سازمانی مرکز در 

نقاط مختلف جهان
مواردی  به  باید  اضطراری  شرایط  مهار  مرکز  یک  ایجاد  برای 
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را  منطقه  یک  در   EOC وظایف  و  سازمانی  ساختار  تجربیات 
باید  فقط  برد؛  بهره  و  گذاشت  ک  اشترا به  نواحی  دیگر  با  می توان 
که منطقه  کمی بودن منابع را با توجه به وسعت منطقه و خطراتی 

را تهدید می کند در نظر داشت ]5[. 
با توجه به موارد ذکر شده، این پژوهش در راستای یافتن پاسخ 

گرفته است: به سؤاالت زیر شکل 
عملیاتی .  1 منطقه ی  در  بحران  مستعد  مناطق  مهم ترین 

نفت چشمه خوش کدامند؟
مناطق .  2 شناسایی  و  بحران  مدیریت  مراحل  به  توجه  با 

منطقه  کارکنان  برای  آموزش هایی  چه  بحران،  مستعد 
مورد نیاز است؟

اتاق .  3 سازمانی  ساختار  و  طراحی  در  عناصر  مهم ترین 
بحران شامل چه مواردی است؟

عملیات .  4 مرکز  در  عضویت  برای  افراد  مناسب ترین 
اضطراری در منطقه چه کسانی هستند؟

روش  تحقیق

در  ــراری  ــط اض مــرکــز عملیات  بــررســی نقش  بــه  پــژوهــش  ــن  ای
مدیریت بحران و ارائه ی چارت سازمانی مرکز در منطقه ی عملیاتی 
نفت چشمه خوش می پردازد. شیوه ی پژوهش توصیفی - تحلیلی 
مورد  جامعه ی  می توان  که  است  کاربردی  پژوهش های  ع  نو از  و 
مطالعه را از طریق پیمایشی مورد بررسی و آزمون قرار داد. پژوهش 
ع به  با بررسی و مطالعه ی منابع مختلف در زمینه ی موضو حاضر 
بحران،  مستعد  نقاط  شناسایی  با  سپس  می پردازد،  مسئله  بیان 
مکان مناسب برای اتاق  بحران تعیین می شود، آموزش های مورد 
مشخص  کارکنان  بــرای   HSE و  بحران  مدیریت  زمینه ی  در  نیاز 
حاصل  نتایج  کمک  به  و  می گردند  معرفی  مرکز  اعضای  می شود، 
چارت  صاحب نظر،  استادان  و  کارشناسان  کارکنان،  با  مشاوره  و 
سازمانی مرکز عملیات اضطراری منطقه ی نفت چشمه خوش ارائه 

می شود. 

مطالعه ی موردی
کیلومتری   52 در  واقـــع  چــشــمــه خــوش،  عملیاتی  منطقه ی 
از مناطق عملیاتی شرکت  یکی  ایالم،  استان  در  شهرستان دهلران 
مرکزی  مناطق  نفت  شرکت  توابع  از  غرب  گاز  و  نفت  بهره برداری 
ع گرم و خشک است و با ظرفیت  ایران است. آب و هوای منطقه از نو
تولیدی میادین چشمه خوش،  روز نفت  اسمی 155 هزار بشکه در 
پایدار، پایدار غرب و دالپری را فراوری و به  وسیله ی یک خط لوله ی 
کیلومتر به واحد بهره برداری شماره ی 3 اهواز  18 اینچ به طول 153 

و تلمبه خانه ی شهید چمران ارسال می کند ]25، 26[.
برای  الزم  تأسیسات  چشمه خوش  نفت  بهره برداری  واحد  در 
جداسازی گاز از نفت طی چهار مرحله )در چهار فشار مختلف( فراهم 
گردیده است. این مراحل شامل سه مرحله ی اول تفکیک کننده ی 
که به مخزن بهره برداری معروف  گاز از نفت و مرحله ی چهار است 
ارسال  نمک زدایی  واحــد  به  نفت  بــودن  نمکی  صــورت  در  و  است 
می گردد. از مناطق مستعد بحران در منطقه ی نفت چشمه خوش 
خ داده در منطقه و مقایسه  با توجه به مطالعه ی سوابق حوادث ر
نفت،  چــاه هــای  بــه  مــی تــوان  ــران،  ایـ در  نفت خیز  مناطق  سایر  بــا 
عبور  نفت،  ذخــیــره ی  مــخــازن  نفت،  و  آب  گـــودال  تفکیک گرها، 
لوله های نفت از حریم جاده ی عمومی و واحد پساب نمک زدایی 
به مرزی  توجه  )با  کــرد. همچنین حــوادث طبیعی و جنگ  اشــاره 
منطقه  در  وسیع  بحران های  موجب  می توانند  نیز  منطقه(  بودن 
کوچک در منطقه ی چشمه خوش  شوند. در صورت ایجاد حوادث 
متوسط  حــوادث  می دهد؛  انجام   HSE اداره ی  را  حادثه  مدیریت 
در  و  می کند  مدیریت  منطقه  ریاست  هماهنگی  با   HSE اداره ی  را 
صورت ایجاد بحران )آتش سوزی چاه نفت شهر( ستاد شرکت نفت 
گاز غرب و در صورت نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی و یا شرکت  و 

ملی نفت آن را مدیریت می کند.
تصویر 7 چگونگی اطالع رسانی و مدیریت حوادث در منطقه ی 
عملیاتی نفت چشمه خوش را نشان داده است. نقاط 1، 2، 3 و 4 

]23[ T.T. F.تصویر 5: ساختار سازمانی مرکز عملیات اضطراری کمیته ی

تصویر 6: ساختار مرکز مدیریت بحران شهر تهران ]1[

 
 
 
 
 
 
 

 

کل  رئیس 
ستاد حوادث 

 مترقبهغیر
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 پشتیبانی

نشانیآتش  محیط زیست بهداشت ایمنی 

 بهداری کاال منابع انسانی حمل و نقل



41

 در
ی

رار
ضط

ت ا
لیا

عم
کز 

 مر
نی

زما
سا

ار 
خت

سا
ی 

گو
ی ال

رس
بر

تی
صنع

حد 
 وا

 بهار و تابستان
1393

ــامــــه ــ ــن ــ ــل ــــصــ دوف
علمی و پژوهشی 

شــــمــــاره پــنــجــم 

 تجزیه و تحلیل داده ها

جدول های  شامل  توصیفی  آمــار  فنون  از  حاضر  پژوهش  در 
نمونه ی  جمعیت شناسی  داده هــای  تحلیل  و  تجزیه  برای  فراوانی 
آماری و از آزمون آماری »تی یک نمونه ای« برای بررسی و تحلیل 
باز  ــؤاالت  سـ همچنین  اســـت.  ــده  ش اســتــفــاده  پــژوهــش  فرضیه ها 
پرسش نامه به صورت کدبندی برای هر سؤال مورد تجزیه و تحلیل 

گرفت. قرار 

یافته های پژوهش
بــوده انــد؛  مــرد  پاسخگویان  همه ی  کــه  داد  نشان  بررسی ها 
بوده  درصد   36 با  بهره برداری  واحد  به  مربوط  فراوانی  بیشترین 
است و کمترین فراوانی مربوط به واحد حراست با 2 درصد؛ بیشترین 
کاری 3/5 سال با 40 درصد؛ بیشترین  فراوانی مربوط به سابقه ی 
و  فــراوانــی  درصــد   70 با  کارشناسی  تحصیالت  به  مربوط  فــراوانــی 

کمترین مربوط به تحصیالت زیر دیپلم با 2 درصد فراوانی است.
به  رسیدن  برای  زیر  فرضیه های  پژوهش  سؤاالت  به  توجه  با 

گرفته شده است: پاسخ و اهداف پژوهش در نظر 
شامل .  1 چشمه خوش  نفت  منطقه ی  در  بحران خیز  نقاط 

مخازن  تفکیک گرها،  نمک زدایی،  واحد  پساب  بخش 
و  آب  گودال  و  نمک زدایی  بهره برداری،  نفت  ذخیره ی 

نفت واحد بهره برداری است.
پیمانکاری .  2 و  رسمی  کارکنان  به  کافی  آموزش های 

منطقه ی بهره برداری نفت چشمه خوش داده شده است. 
مرکز .  3 تجهیزاتی   - سازمانی  الگوی  در  عناصر  مهم ترین 

دسترسی  مناسب،  جانمایی  شامل  اضطراری  عملیات 
مناسب، منابع انسانی و تجهیزات است.

برای ریاست مرکز عملیات اضطراری .  4 افراد  مناسب ترین 
مناسب ترین  و  منطقه   HSE رئیس  یا  و  منطقه  رئیس 
افراد برای عضویت و حضور در مرکز مدیران، جانشینان 
کارشناسان HSE منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش  و 

هستند.
با پاسخ به سؤاالت پژوهش، یعنی شناسایی مناطق بحران زا 
مورد  تجهیزات  و  عناصر  کردن  مهیا  کارکنان،  آموزش  منطقه،  در 
مرکز  مرکز می توان  اعضای  کردن  و شناسایی و مشخص  مرکز  نیاز 
عملیات بحران را بر اساس نیاز منطقه، محدوده ی خطرها و تحلیل 
کاربری آن اطمینان حاصل  از مقاومت و  تا  کرد  سوانح پیشین بنا 
برنامه های  مناسب،  اطالعات  دارای  مرکز  هرگاه  بنابراین  شــود. 
آشنا،  کارکنان  آمــوزش دیــده،  گــروه هــای  کافی،  فضای  عملیاتی، 
سازمانی  چارت  و  پیشرفته  فنی  تجهیزات  وقفه،  بدون  مخابرات 
چرخه ی  اجــرای  و  بحران ها  به  پاسخ  در  می تواند  باشد،  مناسب 

بحران مفید واقع شود.

جدول 1: تعداد، میانگین پاسخ گویی، انحراف معیار و خطای انحراف معیار

خطایانحراف انحرافمعیار میانگین تعداد

0/090 0/638 3/73 50  فرضیه ی  1

0/107 0/763 3/20 50  فرضیه  ی2

0/085 0/602 3/28 50 فرضیه ی3

0/088 0/624 3/80 50 فرضیه ی4

جدول2: آزمون تی یک نمونه ای

3 = Test Value

 فاصله ی اطمینان
%95  تفاوت

میانگین

 سطح
 معناداری
دوسویه

 درجه ی
آزادی T

بیشینه کمینه

0/918 0/555 0/736 0/00 49 8/16 فرضیه ی 1

0/419 -0/014 0/202 0/067 49 1/87 فرضیه ی 2

0/456 0/113 0/284 0/002 49 3/33 فرضیه ی 3

0/977 0/622 0/800 0/000 49 9/05 فرضیه ی4  

گزارش و مدیریت حوادث در سطوح مختلف حادثه را نشان  مراتب 
می دهد.

کــارکــنــان پــیــمــانــکــاری و  ــاری پــژوهــش  هــمــه ی  ــ جــامــعــه ی آم
نفت  عملیاتی  منطقه ی  نمک زدایی  و  بهره برداری  واحــد  رسمی 
ع مدیریت بحران آشنایی دارند. با  چشمه خوش هستند که با موضو
توجه به مصاحبه ای که به صورت شفاهی از کارکنان انجام گرفت و 
کارشناسان این زمینه تعداد اعضای  طبق مشاوره با متخصصان و 

گردید. جامعه 150 نفر تعیین 
کارشناسی و یا   با توجه به ماهیت پژوهش از افراد دارای مدرک 
کاری حداقل 5  کارشناسی با سابقه ی  کارکنان با مدارک پایین تر از 
ع نمونه برداری، افراد  گرفته شد؛ بنابراین با توجه به نو سال نمونه 

واجد شرایط برای تکمیل پرسش نامه 50 نفر بودند. 
سوابق  و  نظری  مبانی  به  مربوط  اطالعات  جــمــع آوری  بــرای 
پرسش نامه  تدوین  و  فرضیه ها  تحلیل  نمونه  ی  تدوین  پژوهش، 
استفاده شد.  کتابخانه ای  از روش  پژوهش  فرضیه ها  آزمون  برای 
بدین منظور پرسش نامه ای حاوی 50 سؤال، شامل 45 سؤال بسته 

گرفت.  و 5 سؤال باز، طراحی شد و در اختیار نمونه ی آماری قرار 
پاسخ  بــرای  گزینه ای  پنج  لیکرت  مقیاس  از  پژوهش  این  در 
آلفای   ،SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  است.  شده  استفاده  ســؤاالت 
پرسش نامه ی  کرونباخ  آلفای  ضریب  گــردیــد.  محاسبه  کرونباخ 
که ضریب پایایی باالیی است و می توان  مذکور 0/95 به دست آمد 
دارای  شده  استفاده  پرسش نامه ی  از  آمــده  دست  به  نتایج  گفت 

ثبات و پایایی باالیی است.
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از  استفاده  بــا  پرسش نامه  از  حاصل  داده هـــای  آنکه  از  پــس 
حاصل  زیر  نتایج  گرفت  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد   SPSS نرم افزار 

گردید:
که با استفاده از آزمون t به دست آمده  بر اساس جدول 1 و 2 

است: 
سطح  یعنی  اســت   (P=000/0(P<0/05)) اول  فرضیه ی  در 
معناداری کمتر از مقدار معین  t =8/164 و میانگین پاسخ ها نسبت 
به این فرضیه 3/73 است )بیشتر پاسخ دهندگان با مناطق مستعد 

که در فرضیه ی اول آمده است، موافق بوده اند(.  بحران 
یعنی سطح   P= 0/067   (P>0/05) در فرضیه ی دوم مقدار 
پاسخ ها  میانگین  و   t= 1/87 و  معین  مقدار  از  بیشتر  معناداری 
نسبت به این فرضیه3/20 است )پاسخ دهندگان با فرضیه ی دوم، 
است،  شده  داده  بحران  زمینه ی  در  کارکنان  به  الزم  آموزش های 

موافق نیستند(.
سطح  یعنی   P=0/002  (P<0/05) مقدار  سوم  فرضیه ی  در 
معناداری کمتر از مقدار معین است، t=3/38، و میانگین پاسخ گویی 
گزینه ها 3/28 است )بیشتر پاسخ دهندگان مهم ترین عناصر در  به 

طراحی اتاق بحران را موارد ذکر شده در فرضیه ی سوم می دانند(.
یعنی سطح   P=0/00  (P<0/05) مقدار  در فرضیه ی چهارم 
میانگین  و   ،t=9/058 اســـت؛  معین  مــقــدار  از  کمتر  مــعــنــا داری 

موارد  با  پاسخ دهندگان  )بیشتر  است   3/8 سؤاالت  به  پاسخ گویی 
ذکر شده در فرضیه ی سوم برای اعضای مرکز موافق هستند(.

آزمون فرضیه ها
مجموعًا در این پژوهش چهار فرضیه با استفاده از روش های 
نتایج  گرفت.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  استنباطی  و  توصیفی  آمار 

ح زیر است: آزمون فرضیه ها به شر
که  است  نقاطی  بحران خیز،  نقاط  از  منظور  اول  فرضیه ی  در 
حاصل  نتایج  دارد.  وجود  آن ها  در  بحران  ایجاد  درصد  بیشترین 
 %95 احتمال  با  یعنی  اســت؛  فرضیه  ایــن  تأیید  نشانگر  ــون  آزم از 
فرضیه ی اول مبنی بر اینکه نقاط مستعد بحران در منطقه  ی نفت 
چشمه خوش شامل بخش پساب واحد نمک زدایی، تفکیک گرها، 
و  آب  گــودال  و  نمک زدایی  و  بهره برداری  نفت  ذخیره ی  مخازن 
پاسخ گویان  بیشتر  و  می گردد  تأیید  است،  بهره برداری  واحد  نفت 
معرفی  منطقه  در  بــحــران زا  مناطق  بــه مــنــزلــه ی  را  مــذکــور  نــقــاط 
ســؤاالت  از  حاصل  نتایج  فــوق  مــوارد  بر  عــالوه  همچنین  می کنند. 
گاز،  از قبیل نشتی  مــواردی  که  این است  از  کی  باز پرسش نامه حا
آتــش ســوزی،  مــخــازن،  انفجار  شــن،  طوفان  زلــزلــه،  سیل،  جنگ، 
گرفتن مسائل ایمنی، اعمال ناایمن،  فرسوده بودن خطوط، نادیده 
و بی ثباتی مدیریت  نامناسب  ناایمن، بی احتیاطی، مدیریت  رفتار 
نیز می تواند موجب ایجاد شرایط اضطراری و بحران در منطقه ی 
که  گــرفــت  نتیجه  مــی تــوان  بــنــابــرایــن  شـــود.  چشمه خوش  نفتی 
کردن نقاط بحران زا نقش مهمی در واپایش بحران دارد و  مشخص 
کمک بزرگی باشد تا  می تواند برای اعضای مرکز عملیات اضطراری 
بتوانند در مواقع بحران، شرایط را به بهترین نحو ممکن فرماندهی 

کاهش آمار تلفات و خسارات داشته باشند. کنند و نقش مهمی در 
زمینه ی  در  کارکنان  که  اســت  ایــن  منظور  دوم  فرضیه ی  در 
را  آموزش الزم در مورد چگونگی عملکرد   ،HSE مدیریت بحران و

ح وظایفشان را در همه ی مراحل بحران می دانند. دیده اند و شر
با  یعنی  اســت؛  فرضیه  این  رد  نشانگر  آزمــون  از  حاصل  نتایج 
کافی  آمــوزش هــای  اینکه  بــر  مبنی  دوم  فرضیه ی   %95 احتمال 
نفت  ــرداری  ــهــره ب ب منطقه ی  پیمانکاری  و  رســمــی  کــارکــنــان  بــه 
کارکنان منطقه  چشمه خوش داده شده است، رد می گردد. بنابراین 
هستند.  بحران  مدیریت  زمینه ی  در  بیشتر  آموزش های  نیازمند 
کی از این است  همچنین نتایج حاصل از سؤاالت باز پرسش نامه حا
کنش در شرایط  که آموزش هایی مانند آموزش مدیریت بحران، وا
اطفای  اولــیــه،  کمک های  نجات،  و  ــداد  ام رزمــایــش،  اضــطــراری، 
با  مبارزه  زیست محیطی،  ریسک  ارزیابی  فــردی،  حفاظت  حریق، 
است.  نیاز  نمک زدایی  و  بهره برداری  واحد  کارکنان  برای  سالک 
آشنایی  به  توجه  با  را  مرکز  افــراد  وظایف  از  یکی  می توان  بنابراین 
و  آمــوزش  منطقه،  در  بحران  و  ایمنی  ع  موضو با  کارکنان  کافی  نا
نام  بحران  مواقع  در  کارکنان  وظایف  مورد  در  درست  اطالع رسانی 
کارکنان داده  برد. در شرایط عادی منطقه باید آموزش های الزم به 
کاهش اثر  شود تا موارد الزم و ضروری برای پیشگیری از بحران و 

بحران در منطقه به صورت صحیح انجام شود.

تصویر 7: چگونگی اطالع رسانی و مدیریت حوادث در منطقه ی 
عملیاتی نفت چشمه خوش ]27[

 

4 
گاز  مدیر عامل شرکت نفت و 

 غرب

فویض اختیار جهت اطالع ت رئیس حراست نفت مرکزی

 HSEیس ئرسانی به ر

 

 شرکت نفت مناطق مرکزی HSEرئیس 

 
 شرکت ملی نفت ایران HSE مدیر 

 
 دفتر مقام عالی وزارت

 

 حادثه

که دچار حادثه شده است  رئیس واحدی 

 

 افراد حاضر در محل حادثه

 ستاد HSEرئیس 

 

 رئیس حراست ستاد مدیر عملیات

 

 رئیس حراست منطقه رئیس منطقه منطقه HSEرئیس 

گاز غرب  مدیر عامل شرکت نفت و 

 رئیس حراست نفت مرکزی

 

تفویض اختیار جهت اطالع 

 HSEیس ئرسانی به ر

 

 شرکت نفت مناطق مرکزی HSEرئیس 

 
 شرکت ملی نفت ایران HSE مدیر 

 
 دفتر مقام عالی وزارت

 

3 

2 

1 
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در فرضیه ی سوم منظور از مهم ترین عناصر در الگوی سازمانی، 
که یک مرکز عملیات بحران  کارکنانی است  ویژگی ها، تجهیزات و 
باید داشته باشد تا به بهترین نحو ممکن بتواند بحران را هدایت 
کی از تأیید این فرضیه است؛ یعنی  کند. نتایج حاصل از آزمون حا
پاسخ گویان  بیشتر  و  می گردد  تأیید  دوم  فرضیه ی   %95 احتمال  با 
را  اضــطــراری  عملیات  مرکز  سازمانی  الگوی  در  عناصر  مهم ترین 
تجهیزات  و  انسانی  منابع  مناسب،  دسترسی  مناسب،  جانمایی 
می دانند. همچنین نتایج حاصل از سؤاالت باز پرسش نامه نشانگر 
کنار زمین چمن  این است که مناطقی از قبیل یک منطقه ی جدید، 
اتاق  نمک زدایی،  واحــد  واپایش  اتــاق  اضــطــراری(،  تجمع  )محل 
ایمنی  ساختمان  اداری،  اجالس  اتاق  بهره برداری،  واحد  واپایش 
اضطراری  عملیات  مرکز  جانمایی  و  استقرار  بــرای  آتش نشانی  و 

پیشنهاد شده است.
ع بحران باید با توجه به ویژگی ها، تجهیزات  مرکز در شرایط وقو
که در اختیار دارد، نحوه ی پاسخ گویی، مقابله و واپایش  کارکنانی  و 

بحران را در اولویت قرار دهد.
از تأیید این  کی  از آزمون در فرضیه ی چهارم حا نتایج حاصل 
ریاست  بــرای  افــراد  مناسب ترین  پاسخ گویان  یعنی  اســت؛  فرضیه 
 HSE رئیس یا  و  ریاست منطقه  را  مرکز عملیات اضطراری منطقه 
کی  باز پرسش نامه حا از سؤاالت  می دانند. همچنین نتایج حاصل 
که به هنگام بحران بهترین افراد برای حضور در مرکز  از این است 
و  کارکنان  آن هــا،  جانشینان  واحدها،  رؤســای  اضطراری  عملیات 
کارشناسان HSE هستند. بنابراین در شرایط پس از بحران رؤسا و 
کارکنان  کنند و وظایف  کمک  کارکنان مرکز باید به بازسازی منطقه 

کاماًل مشخص باشد.
نفتی  منطقه ی  در  ــراری  ــط اض عملیات  مــرکــز  تشکیل  بـــرای 
گیرد تا بتوان از منابع و  چشمه خوش موارد زیر باید مورد توجه قرار 

گرفت: توانمندی های منطقه بیشترین بهره را 
طبیعی،  شــرایــط  مانند  بالقوه  اضــطــراری  شــرایــط  انـــواع  ــف.  ال
با توجه به مرزی بودن منطقه؛ ب.  ساخته ی دست بشر و جنگ 
منابع  )این  اضطراری  شرایط  به  پاسخ  برای  دسترس  قابل  منابع 
باید دارای قابلیت برآورد باشند تا آمار مناسب همیشه در دسترس 
مدیران قرار گیرد( که شامل کارکنان، تجهیزات، تدارکات، برنامه ها 
که از  و تسهیالت است. بنابراین با توجه به مصاحبه ها و نتایجی 
در  زیر  مراحل  می شود  پیشنهاد  است،  آمده  دست  به  پرسش نامه 
برنامه ی تشکیل مرکز عملیات اضطراری منطقه مورد نظر قرار گیرد:

کارکنان، سازماندهی آن ها .  1 تعریف وظایف، تعیین تعداد 
برای عملیات و نیروگیری برای مرکز؛

تعیین اندازه ی فضای مورد نیاز، شناسایی مکان مناسب .  2
برای مرکز و ساخت محل مرکز؛

تأمین لوازم و روش های ارتباطات مخابراتی و اعالم خطر..  3
مشخص شدن نحوه ی فعال شدن مرکز و نفرات فعال .  4

کننده؛
تعیین برنامه ی آموزشی و تمرین های مورد نیاز مرکز..  5

ساختار سازمانی و ارتباطی پیشنهادی 
مرکز عملیات اضطراری منطقه ی عملیاتی 

چشمه خوش
ــازهــای طــراحــی اتـــاق بــحــران شــامــل ارزیــابــی نــیــاز، تدوین  ف
پنج  و   ]28[ است  بحران  اتــاق  طراحی  و  بحران  اتــاق  مشخصات 
و  مالی  پشتیبانی  ح ریزی،  طر عملیات،  فرماندهی،  اصلی  عملکرد 

اداری را داراست ]29[.
تصویر 8 چارت سازمانی منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش 

را نشان می دهد ]27[.
و  مصاحبه  پرسش نامه،  از  آمــده  دســت  به  نتایج  به  توجه  با 
زمینه ی  در  صاحب نظر  اساتید  و  منطقه  کارشناسان  با  مــشــاوره 
مدیریت بحران و با توجه به چارت سازمانی منطقه ی چشمه خوش 
عملیات  مــرکــز  کــتــاب  در  پیشنهادی  نــمــونــه ی  از  الگوگیری  بــا  و 
اضطراری  عملیات  مرکز  ارتباطات  و  ساختار   ،]1[  )EOC( فوریتی 
گردید. این مدل پس از  چشمه خوش به صورت تصویر 9 پیشنهاد 
کارکنان منطقه  ارائه مورد تأیید ریاست منطقه و رؤسای واحدها و 

گرفت. قرار 
با توجه به اینکه بیشتر پاسخ دهندگان رئیس منطقه و رئیس 
مرکز  ریاست  ترتیب در مقام  به  را  و محیط زیست  بهداشت  ایمنی، 
بحران  مدیریت  کارشناسان  با  مشاوره  از  پس  کرده اند،  پیشنهاد 
حاصل  نتیجه  این  زمینه،  این  در  صاحب نظر  استادان  و  منطقه 
که رئیس منطقه، در مقام ریاست EOC و رئیس HSE منطقه  شد 
کارکنان انتخاب شود و به صورت  در مقام مدیر EOC و سرپرست 

گزارش دهد )تصویر 9(. مستقیم به رئیس منطقه 
گروه سیاست گذاری از رئیس منطقه  در نمونه ی پیشنهاد شده 
و رؤسای واحدها )رئیس HSE، رئیس تعمیرات، رئیس مخابرات، 
رئیس  تــرابــری،  رئیس  بــهــره بــرداری،  رئیس  کــاال،  عملیات  رئیس 
تشکیل  مالی(  و  اداری  رئیس  پشتیبانی،  خدمات  رئیس  حراست، 
گروه مربوط به موارد سیاست گذاری شامل  شده است. فعالیت این 
همه ی  برای  جایگاه  و  وظیفه  تعیین  و  فعالیت  اولیه ی  برنامه ی 

کارکنان و برآورد تجهیزات مورد نیاز است.
گروه منابع است؛ برای  در این نمونه واپایش منابع بر عهده ی 
گروه عملیاتی در تماس باشد تا بداند  گروه باید با  مثال مسئول این 
که چه تعداد نیرو با چه تخصصی و یا چه تجهیزات و ماشین آالتی و 

کمک های پزشکی مورد نیاز است. ع  یا چه نو
اداره ی  کارشناسان  از  که  نمونه  این  در  سانحه  تحلیل  گــروه 
صورت  در  اســت،  شده  تشکیل  ادارات  سایر  و  حسابداری  و   HSE
تفسیر  تحلیل،  و  جــمــع آوری  وظیفه ی  الزم،  تعداد  به  نیرو  وجــود 
برآورد  همچنین  و  سوانح  از  حاصل  نتایج  و  خسارات  پیش بینی  و 
گروه  گروه عملیات،  میزان خسارات با توجه به اطالعات دریافتی از 

گروه منابع را بر عهده دارد. نجات و 
بر عهده  را  اجرای عملیات اضطراری  گروه عملیات مسئولیت 
بخش های  شامل  گروه  این  می شود  مشاهده  که  همان طور  دارد. 
آتش نشانی،  بهداشت،  و  محیط زیست  ایمنی،  جمله  از  مختلفی 
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کدام از  خدمات پشتیبانی، تعمیرات، حراست و بهداری است و هر 
گانه ی خود را داشته باشد. بخش ها باید سرپرست مستقیم و جدا

گزارش اخبار به  نماینده  ی روابط عمومی باید نحوه ی اطالع و 
سایرین را به درستی انجام دهد.

کردن  امر رد و بدل  از واحدهای مهم در  واحد مخابرات یکی 
همه ی  باید  بنابراین  اســت؛  منطقه  از  ج  خــار و  داخــل  در  پیام ها 
کرده باشند،  امکانات مخابراتی را به درستی بررسی و از قبل آزمایش 
که هنگام بحران، منطقه دچار اختالل مخابراتی نگردد  گونه ای  به 
یا شهرستان های  مناطق  به  نیاز  و در صورت  به راحتی  اطالعات  و 

هم جوار مخابره شود.

راهکارها و پیشنهادها
منطقه ی  بــرای  پژوهش  از  حاصل  پیشنهادهای  مهم ترین 

عملیاتی نفت چشمه خوش شامل موارد زیر است:
ایجاد 	  باالی  توانایی  دارای  مناطق  کردن  مشخص 

نفت  عملیاتی  منطقه ی  در  بحران خیز  نقاط  و  خطر 
که با توجه به پژوهش شامل بخش پساب  چشمه خوش 
نفت  ذخیره ی  مخازن  تفکیک گرها،  نمک زدایی،  واحد 
کنار  از  نفت  خطوط  عبور  نمک زدایی،  و  بهره برداری 
بهره برداری  واحد  نفت  و  آب  گودال  و  عمومی  جاده ی 

است.

و 	  مختلف  نقاط  در  ضروری  تلفن های  شماره  نصب 
و  خطر  اعالم  وسایل  نصب  همچنین  دسترس؛  قابل 
ذخیره ی  مخازن  تفکیک گرها،  کنار  در  هشداردهنده 
گودال آب، نفت و اتاق واپایش بهره برداری قدیم،  نفت، 
در منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش؛ یعنی تجهیزات 

منطقه  در  مرکز  به  اطالعات  ارائه ی  در  تسریع  برای  الزم 
وجود داشته باشد.

با توجه به اینکه بیشتر پاسخ دهندگان با فرضیه ی دوم 	 
پژوهش مخالف بوده اند، پیشنهاد می گردد آموزش های 
اضطراری،  شرایط  در  کنش  وا آموزش  جمله  از  مختلف 
حریق،  با  مقابله  اولیه،  کمک های  بحران،  مدیریت 
زیست محیطی  ریسک  ارزیابی  و  فردی  حفاظت  وسایل 
برای کارکنان منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش برگزار 
اختیار  در  افراد  اضطراری  تجمع  محل  نقشه ی  و  شود 

کارکنان منطقه قرار داده شود.

ساخت و طراحی یک مرکز جدید در محوطه ی زمین چمن 	 
و یا ایجاد مرکز در اتاق اجالس ساختمان اداری با توجه به 
دسترسی آسان و اینکه مکان دارای ویژگی های مناسب 
را  جدید  مرکز  یک  ساخت  پاسخ دهندگان  بیشتر  و  است 

پیشنهاد کرده اند.

تجهیزات 	  عملیات،  نیروهای  کارکنان،  وظایف  اعضا، 
چارت  و  منطقه  سازمانی  چارت  به  توجه  با  نیاز  مورد 
سازمانی پیشنهادی برای تشکیل مرکز عملیات اضطراری 
شوند  معرفی  و  مشخص  چشمه خوش  منطقه ی 
منطقه،   HSE رئیس  منطقه،  ریاست  )پاسخ دهندگان، 
کارشناسان HSE  منطقه را  رؤسا یا جانشینان واحدها و 

به منزله ی اعضای مرکز پیشنهاد داده اند(. 

جانب 	  از  پژوهش  سوم  فرضیه ی  تأیید  به  توجه  با 
اطالعاتی،  نظام  می گردد  پیشنهاد  پاسخ دهندگان 
به  شود؛  تقویت  منطقه  در  موجود  اینترنتی  و  مخابراتی 
که اطالعات بدون هیچ مشکلی و به راحتی رد  گونه ای 
اولیه  و بدل شود )پیشنهاد می شود سامانه ی مخابرات 

 

 رکانس، دهلران، خوشی چشمهمعاون منطقه

 
مهندس ارشد 

 بازرس فنی

 مدیر عملیات

سرکان، دهلران، خوشچشمه یرئیس منطقه  

آزمایشگاه رئیس رئیس حسابداری HSEرئیس   رئیس حراست 

  HSEرئیس 

 ستاد

رئیس حراست 

 ستاد

برداریرئیس بهره رئیس تعمیرات رئیس خدمات  

یبانیتپش  

 

 رئیس منطقه

رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست 

 )مدیر مرکز عملیات اضطراری(

گروه 

گذاری: سیاست  
رئیس منطقه    

اسای واحدهؤر    

 روابط عمومی 
مخابرات رئیس    

کننده واپایش

 پیام

 گروه منابع: 

 منابع انسانی 

ترابری    

   انبار
  

  مهندسی ساختمان  

مستغالت   

خدمات    

بهداری   

گروه هماهنگی 

 تحلیل حادثه

تبرآورد خسار  

هاکارشناسان واحد  

گوییگروه عملیات و پاسخ  

ایمنی، 

زیستمحیط  
 تعمیرات

نشانیآتش  

خدمات 

 پشتیبانی

 بهداری

 حراست

تصویر 9: ساختار سازمانی و ارتباطی مرکز عملیات اضطراری منطقه ی تصویر 8: ساختار سازمانی منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش ]27[
عملیاتی چشمه خوش
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یعنی تعداد بی سیم های موجود در منطقه بیشتر شود و 
گرفته  نظر  در  اضطراری  شرایط  برای  گانه  جدا خط  یک 
شود و همچنین وسایل الزم برای نظارت بر هواشناسی و 

شرایط جوی تهیه گردد(.

جانب 	  از  پژوهش،  سوم  فرضیه ی  تأیید  به  توجه  با 
با  مخابره،  نظام  می گردد  پیشنهاد  پاسخ دهندگان، 
حوزه های  در  پیام ها،  دریافت  و  فرستندگی  قابلیت 
مجاور )منطقه ی نفت دهلران و منطقه ی نفت سرکان، 
مناسب  صورت  به  شهر(  نفت   و  بیجار  تنگ  منطقه ی 
کار ارتباطات مخابره ای در  طراحی شود. همچنین دستور 

شرایط اضطراری تهیه گردد. 

در 	  تا  شوند  مشخص  به درستی  حوادث  سطح بندی 
صورت ایجاد حادثه، تشخیص سطح به راحتی و بدون 
کارکنان  گیرد )برای آشنایی با وظایف  اتالف وقت صورت 
در زمان بحران در منطقه(. بنابراین در فعال سازی مرکز 
که  )چگونگی به کارگیری اتاق بحران( پیشنهاد می شود 
کامل )تمامی فعالیت های اولیه و  در سطح 1 فعال سازی 
گرفته  شوند( و در سطح 2 فعال سازی نسبی  کار  کمکی به 
فعالیت های  و  تمامی سازمان ها  و  انجام  گیرد  )محدود( 
فعال سازی   3 سطح  در  و  گاه سازی  شوند،  آ تخصصی 
نیاز  که  تخصصی  فعالیت های  و  سازمان ها  نظارتی 
را  معمول  مسئولیت های  قالب  در  فعالیت ها  انجام  به 
دارند صورت  گیرد )با توجه به تأیید فرضیه ی سوم و رد 

فرضیه ی دوم(.

نتیجه گیری
اضطراری  عملیات  مرکز  سازمانی  ساختار  در  عامل  مهم ترین 
مالی  منابع  به  توجه  با  باید  سازمان  اســت.  تجهیزات  و  کارکنان 
عملیات  مرکز  کند.  تعریف  را  مرکز  سازمانی  ساختار  خود  انسانی  و 
ساختار های  کــه  کند  فعالیت  درســت  مــی تــوانــد  وقتی  اضــطــراری 
نتیجه  می توان  بنابراین  باشد؛  شــده  تعریف  آن  بــرای  مشخصی 
بحران های  و  حــوادث  خطرها،  بهینه ی  واپایش  بــرای  که  گرفت 
از  احتمالی در مناطق صنعتی و مدیریت بحران قبل، حین و پس 
ع بحران، ایجاد یک مرکز عملیات اضطراری با ساختار سازمانی  وقو
ع حادثه و  ع هر نو مناسب امری ضروری است تا بتوان قبل از وقو
و  بحران  مستعد  نقاط  خطر،  کانون های  بحرانی،  وضعیت  ایجاد 
همه ی پیامدهای آن را شناسایی و با برنامه ریزی الزم و مشخص 
کارکنان، به راحتی و بدون  کردن اعضای مرکز و آموزش های الزم به 
کرد.  را مدیریت  کمترین هزینه و خسارت، بحران  با  اتالف وقت، 
منطقه ی  در  اضطراری  عملیات  مرکز  ارتباطی  و  سازمانی  ساختار 
ــه شـــده اســـت. مهم ترین  ــ ارائ ــاس تــصــویــر 9  بــر اسـ چــشــمــه خــوش 

ویژگی های این ساختار شامل موارد زیر است:
ساختار مورد نظر دارای انعطاف پذیری باالیی است )به .  1

سوانح  شدت  و  نوع  حسب  بر  را  خود  می تواند  سادگی 
گسترش دهد. رئیس منطقه )رئیس مرکز( نیز می تواند بر 
مبنای پیچیدگی حادثه و در صورت نیاز به افزایش منابع 

از  ج  خار واحدهای  یا  و  سازمان  درون  دیگر  رده های  از 
سازمان کمک بگیرد(.

طول .  2 در  هماهنگ،  و  متمرکز  اطالعات  مبادله ی  برای 
و  مخابرات  واحد  مذکور،  ساختار  در  اضطراری  شرایط 
بازرسی پیام مستقیمًا با رئیس منطقه در ارتباط است تا 
هم واپایش به صورت دقیق انجام شود و هم اطالعات 
قرار  دیگر  گروه های  اختیار  در  اشتباهی  هیچ گونه  بدون 

داده شود. 
گرفته .  3 رئیس HSE منطقه به مثابه ی مدیر مرکز در نظر 

گروه  گروه منابع و  گروه عملیات،  شده است و سرپرستی 
و همچنین در صورت حضور  دارد  بر عهده  را  هماهنگی 
نداشتن رئیس منطقه در مقام رئیس مرکز فعالیت می کند.

بر .  4 عملیات  برای  کارکنان  سازماندهی  ساختار  این  در 
گرفته شده است:  کاربردی زیر در نظر  گروه  اساس چهار 
برای  واحدها  رؤسای  از  )ترکیبی  سیاست گذاری   .1
و  نیاز  مورد  تجهیزات  برآورد  همچنین  و  برنامه ریزی 
متشکل  حوادث  هماهنگی  و  تحلیل   .2 نیروگیری(؛ 
جمع آوری،  برای  واحدها  کارشناسان  و  متخصصان  از 
هدف  )مهم ترین  سوانح  اطالعات  ارزیابی  و  تحلیل 
گروه استفاده ی هماهنگ از منابع داخل مرکز برای  این 
کارایی در رفع نیازهای اضطراری  دستیابی به بیشترین 
گروه از مرکز عملیات اضطراری  است(؛ 3. عملیات )این 
و بر مبنای منابع آماده شده و برنامه ها و خط مشی های 
کارکنان،  شامل  منابع   .4 می کند(؛  عمل  شده  تنظیم 
گروه  کار این  تجهیزات، تدارکات، و تسهیالت )عمده ی 
دستیابی به بیشترین منابع مورد نیاز و همچنین تدارک 

آن ها برای سایر گروه ها است(.
عملیات  مرکز  ســازمــانــی  ساختار  ارائـــه ی  مهم  دالیــل  از  یکی 
نیازهای  کردن  برآورده  چشمه خوش  نفت  منطقه ی  در  اضطراری 
عملیاتی و اضطراری هنگام پاسخ گویی به حوادث است تا سازمان 
با ساختار مناسبی که دارد این وظیفه را با بهترین اثربخشی و کارایی 
پژوهش های  و  مطالعات  با  می گردد  پیشنهاد  برساند.  پایان  به 
کمک  که مکمل این پژوهش است مرکز عملیات اضطراری  بیشتر 
بهینه  صورت  به  چشمه خوش  نفتی  منطقه ی  در  بحران ها  تا  کند 
پیشنهادی  پژوهش های  از  مــورد  چند  به  زیــر  در  شوند.  مدیریت 

اشاره شده است:
نحوه ی .  1 و  اضطراری  عملیات  مرکز  تجهیز  و  طراحی 

گروه های مختلف در منطقه ی عملیاتی نفت  قرارگیری 
چشمه خوش.

نقش ارتباطات و اطالعات در مرکز عملیات اضطراری و .  2
مدیریت بحران در منطقه ی عملیاتی نفت چشمه خوش.

و .  3 تجهیزات  امکانات،  سیاهه ی  بررسی  و  شناسایی 
خدمات مناسب و متناسب با نیازها در منطقه  ی عملیاتی 

نفت چشمه خوش.
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