
سامانة فرماندهي حادثهسامانة فرماندهي حادثه
مقدمه

همان گونه كه مي دانيم يكي از موارد مهم برای غلبه بر مشكالت ناشي از 
يك بحران، مديريت بهينه و در اصل مديريت بحران است. اين مديريت 
بايد به  گونه ای اعمال شود كه در زمان طاليي كه همان 72 ساعت اوليه 
پس از حادثه است، بتواند حداكثر اثر بخشي را به همراه داشته باشد. 
به اين منظور سه نكته مهم بايد مدنظر باشد كه شامل: ساختار، برنامه 
و افراد يا نيروی انساني آموزش ديده است كه به  طور مختصر آن را 
“سبا”مي ناميم. در اين مقاله، گريزی از منظر يكي از ساختارهايي كه 
بيش از 30 سال در حال به  كارگيری در بسياری از سازمان های جهان 
است، تحت عنوان سامانه يا سيستم فرماندهي حادثه خواهيم داشت و 

در اصل مقدمه ای بر اين مبحث از نظر مي گذرد.

تاريخچه
سامانة فرماندهي حادثه يا

 ICS (Incident Command System)
حاصل  مشكالت  به  پاسخگويي  به منظور  اصل  در 
در  رخداده  آتش سوزی های  سلسله  با  مقابله  از 
فشرده  و  مجتمع  تالشي  در  جنوبي  كاليفرنيای 

FIRESCOPE  گروهي كه به طور مخفف
 Firefighting RESources of California)
 (Organized for Potential Emergencies

كه به معنای”منابع آتش نشاني كاليفرنيا برای مقابله 
با حوادث و بحران های بالقوه” است در دهة هفتاد 
ميالدی شكل گرفته و توسعه يافت. رفته رفته اين 
سامانه برای مديريت بحران آتش سوزی های سريعاً 
اشكاالت  بر  نظارت  و  مديريت  گسترش،  حال  در 
شامل  اشكاالت  اين  شد.  طراحي  داده،  رخ  مجددا 

موارد متنوعي به شرح زير مي شد:
• تعداد افراد بيشماری كه به يك ناظر يا سرپرست 

گزارش مي كنند.
بحراني  شرايط  در  مقابله  سازماني  ساختارهای   •

متفاوت.
• خالء اطالعات قابل اتكا از حوادث. 

• ارتباطات ناسازگار و ناكافي.
• خالء ساختاری برای برنامه ريزی هماهنگ و جامع بين مؤسسات و 

ادارات متنوع.
• ضمانت اجرايي نامشخص و نامطمئن.

دليل تعلل و عدم واكنش به موقع نيروهای عمل كننده به خصوص پليس 
فدرال و سازمان آتش نشاني ايندر كاليفرنيای جنوبي در جلسه ای كه 
به منظور ارزيابي عملكرد واكنش اضطراری تشكيل شد، مورد ارزيابي 
قرار گرفت و كلية اعضاء تصميم گرفتند سامانه ای را كه دارای سادگي 
بوده و قابليت استفاده در ادارات با عملكردهای كامًال متفاوت در سطوح 
مختلف آن را داشته باشد طراحي كرده و به كار بگيرند. طي گذر زمان 
و با كسب تجربيات با  ارزش در حوادث متنوع، به تدريج ساختار سامانة 
فرماندهي حادثه، كامل تر شده و قسمت های جديدی به آن اضافه شده 
سه  به  و  درآمد  قسمتي  هشت  شكل  به  خود  چهارقسمتي  شكل  از  و 
قطب: فرماندهي، كاركنان فرماندهي و كاركنان ارشد و واحدی مجزا 
تحت عنوان واحد امنيت كه در برخي ساختارها با واحد ايمني تركيب 
شده است تقسيم شد كه در جای خود به آنها خواهيم پرداخت. الزم 
به توضيح است كه بخش های اصلي سامانة فرماندهي حادثه به فراخور 
استانداردهای مربوطه، دارای واحدهايي است و هر بخش  نياز خود و 
دير  صورت  در  كه  جانشين 2)  و  است (جانشين1  جانشين  دو  دارای 

پيگيری  را  فعاليت ها  انجام  جانشين ها،  باالتر،  مسئول  فقدان  يا  كردن 
خواهند كرد. بكارگيری اين سامانه در ساير فعاليت ها غير از مقابله، در 

حال بررسي و گذراندن مراحل تكميلي خود است.  

تعريف
سيستمي برای مديريت و سازماندهي حوادث اضطراری بر پاية تجارب 
ديگر  عبارت  به  مي باشد.  سال   30 از  بيش  تجربه ای  با  موفق  كاری 
يك سيستم مديريت اثبات شده در طى بيش از 30 سال مطالعه، در 
كارى  تجارب  پاية  بر  اضطرارى  حوادث  سازماندهى  و  مديريت  زمينة 
موفق. از سوى ديگر تعريفي كه برای اين سامانه ارائه شده عبارتست از: 
مكانيسمي برای هماهنگي مؤثر عمليات مقابله در شرايط غير معمول.

نكات قابل توجه در سامانة فرماندهى حادثه چيست؟
برداشت مديريت حوادث در كلية حوادث از نظر استاندارد در عمليات.

• به كاربران خود اين امكان را مى دهد تا با ساختار سازماني يكپارچه اى 
سازگار شوند.

• انعطاف پذيرى داخلى قابل مالحظه. 
• يك سيستم مديريت تجربه شده بر پايه تمرين ها و تجربه هاى كارى 

موفق.
سازمان  از  شده  گرفته  فرا  درس هاى  از  منتج  مطالعه  ده ها  نتيجة   •

مديريت.

ويژگيهای سامانه فرماندهى حادثه چيست؟
• زبان مشترک

• ساختار مشترک

• سيستم و تجهيزات ارتباطي جامع

• محدودۀ قابل كنترل
• طرح عملياتي كامل

• ساختار قابل انعطاف

• مديريت جامع منابع 
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نقاط ضعفى كه توسط سامانة فرماندهى حادثه از اهميت خاص 
برخوردار بوده و مورد توجه قرار مى گيرد: 

فرماندهى  زنجير  شامل  پاسخگويى  و  مسئوليت  كمبود  يا  و  خالء   •

(Chain of Command) و نظارت نامفهوم.
• ارتباطات ضعيف، شامل مشكالت سيستمى و واژه شناسى(مفهومى).
• كمبوديك فرآيند برنامه ريزى سيستماتيك و منظم و سازمان يافته.

و  پذير  انعطاف  شده،  تعيين  پيش  از  مديريتى  ساختار  يك  فقدان   •
مشترک.

• عدم وجود روش هاى از پيش تعيين شده به منظور تلفيق نيازمندى هاى 
بين سازمانى در قالب ساختار مديريتى و فرآيند برنامه ريزى. 

سامانة فرماندهى حادثه به چه منظور طراحى شده است؟
• پاسخگويى به نيازهاى حوادث از هر نوع و در هر مقياس كه باشد. 

• در اختيار گذاشتن شرايطى كه به هر فرد از هر سازمانى اجازه مى دهد 
تا به سرعت در يك ساختار مديريت مشترک وارد شوند.

• فراهم آورى پشتيبانى ادارى و لجستيك براى نيروهاى عملياتى.
• اقتصادى بودن از طريق جلوگيرى از فعاليت هاى موازى.

• سامانة فرماندهى حادثه (ICS) بيش از 30 سال به منظور استفاده 

در شرايط غير اضطرارى و اضطرارى و در كلية سطوح دولتى و بخش 
خصوصى مورد آزمايش قرار گرفته است.

ويژگيهای سامانة فرماندهي حادثه
• براى تمامى كاربران استاندارد مشتركي را فراهم مى آورد.

و  بيشترين  با  افراد  تا  مى دهد  اجازه  مشخص  جايگاه هاى  و  تيترها   •
بهترين صالحيت در موقعيت هاى مرتبط قرار بگيرند.

سامانه  اعضاء  و  كاركنان  كه  مى دهد  نشان  مفيدتر  را  خود  زمانى   •

فرماندهى حادثه فرا خوانده شده باشند.
• بار اداری اضافي برای ادارۀ مورد نظر ندارد و پست جديدی به ساختار 

سازماني افزوده نمي شود.

عناصر سازمانى فرماندهى حادثه
SECTION بخش •

 DIVISION دايره •

GROUP گروه •
Branch شاخه •

Task Force ستاد •

Strike Team گروه ضربت •
Single Resource منبع تك •

           
مفيد  و  مختصر  طور  به  فوق  موارد  از  يك  هر  تشريح  به  اينجا  در 

مي پردازيم:
SECTION بخش •

ارتباط  در  و  بوده  فرماندهى  گروه  زير  كه  مى شود  گفته  عنصرى  به 
مستقيم با آن مى باشد. 

 DIVISIONS دايره ها •

مورد  رئيس  يك  توسط  و  كرده  تقسيم  جغرافيايى  نشر  از  را  حادثه   
هدايت قرار مى گيرد.

GROUPS گروه ها •
    نواحى عملكردى عمليات را تشريح مى كند كه توسط يك رئيس 

مورد هدايت قرار مى گيرد.
Branches  شاخه ها •

 (Divisions) زمانى مورد استفاده قرار مى گيرد كه تعداد دايره ها       
و يا گروه ها (Groups) به حدى زياد است كه از شعاع عمل و كنترل 
خارج بوده و مى تواند يا از نظر جغرافيايى و يا از نظر عملكردى مطرح 

باشد. اين قسمت نيز توسط يك رئيس مورد هدايت قرار مى گيرد. 
Task Force ستاد •

  منابع متفاوت و تركيبى (سازمان هاى مختلف) با ارتباطات مشترک 
كه به يك فرمانده گزارش مى دهند(ستاد). 

Strike Team گروه ضربت •
مجموعه اى از منابع از يك جنس و نوع با ارتباطات مشترک كه به يك 

فرمانده گزارش مى دهند (صف). 
Single Resource منبع تك •

افراد منحصر به فرد، يك قطعه ابزار و كاركنان مكمل آن، يا يك كارگر 
راه سازى يا گروهى از افراد.

ICS
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1. فرمانده
نقش فرماندۀ حادثه

• مسئوليت كالن مديريت حادثه را بر عهده دارد.
به  را  الزم  سپاس  و  تفويض  و  باشد  شده  توجيه  بايد  كامل  طور  به   •

صورت مكتوب از مسئوالن مربوطه داشته باشد. 
• افراد مشخص شده توسط فرماندۀ حادثه مسئوليت الزم را پيرامون 

موقعيت هاى تفويض شده به آنها دارا ميباشند. 
• پستى كه هميشه پر بوده و حتماً كسى در آن موقعيت قرار دارد.

مسئوليت هاى فرماندۀ حادثه
• كنترل و فرماندهى كالن حادثه. 

• از ايمنى واكنش گران در حادثه اطمينان حاصل مى كند.
• حافظ سالمت و ايمنى اقشار مردم و محيط زيست مى باشد.

• فراهم آورندۀ اطالعات براى اجزاء داخلى و خارجى مى باشد. 
حفظ  سازمان ها  و  مؤسسات  ساير  با  را  الزم  ارتباط  و  هماهنگى   •

مى كند.
در ادامه به تشريح دو قطب ديگر سامانة فرماندهي حادثه ميپردازيم:

2. كاركنان فرماندهي
به تدريج برای اينكه اختاللي در مديريت بحران پيش نيايد و به دليل 
افزايش مسئوليت های فرماندۀ حادثه، مسئوليت های مهم فرماندهي كه 
فرماندۀ  بيشتر  تمركز  منظور  به  متخصص تری  افراد  به  سپردن  قابل 
حادثه بر امور مديريت بحران بود در قالب بخش هايي كه به بخش ها يا 
كاركنان فرماندهي معروف شد تدوين و توسعه يافت. نكته قابل توجه 
اينكه بخش امنيت، مجزای از كاركنان فرماندهي بوده و دارای جايگاه 
ويژه و ارتباطي خاص با فرماندۀ حادثه است. البته در برخي از ساختارها 

اين بخش با بخش ايمني تركيب شده است.

مسئوليت ها و وظايف مسئول بخش اطالعات عمومى
روابط  و  اطالعات  انتشار  پيرامون  حادثه  فرماندۀ  به  مشاوره  ارائه   •

رسانه اى.
• به عنوان اولين كسى كه افراد براى دريافت هرگونه اطالعاتى به او 

مراجعه مى كنند.
داخلى  و  خارجى  حضار  به  خدمات  ارائه  و  قراردادن  پوشش  زير   •

سيستم.
• دريافت و به دست آوردن اطالعات از بخش برنامه ريزى. 

• هماهنگى با ساير نيروهاى فعال در اطالعات عمومى.

• دريافت و به دست آوردن اطالعات از جامعه، رسانه ها و ديگران. 

مسئوليت ها و وظايف مسئول بخش ايمنى
• اطمينان حاصل كردن از ايمنى واكنشگران. 

• مشاوره با فرماندۀ حادثه به منظور مد نظر قرار دادن تدابير ايمنى.
• كاهش احتمال خطر تهديد كنندۀ كاركنان.

:
.

:

.

تكامل تدريجي سامانه فرماندهي حوادث
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مسئوليت ها و وظايف مسئول بخش هماهنگى سيستم مديريت 
بحران

• جمع آورى اطالعات پيرامون مؤسسات پشتيبان. 

• هماهنگى با مؤسسات مربوطه اى كه در چارچوب ساختار فرماندهى 

قرار ندارند.
• فراهم آورندۀ توجيهات الزم بوده و پاسخگوى سؤاالت مى باشد. 

مسئوليت ها و وظايف مسئول بخش امنيت
• تأمين امنيت كاركنان و افراد درگير در بحران.

• پيگيری ايجاد محدوديت ها و دواير امنيتي برای افراد غير مسئول و 
كنترل ورود و خروج افراد به درون سيستم مقابله.

• كنترل و حفاظت از محل استقرار مديران بحران و تجهيزات ويژه.
• موارد خاص.    

3. كاركنان ارشد

نقش مسئول بخش برنامه ريزى و پردازش اطالعات
• جمع آورى و تحليل اطالعات 

• جمع آورى، تحليل و انتشار فن آورى اطالعات 

• مديريت فرآيند  برنامه ريزى 
• تهيه و تدوين، توسعه و تفسير برنامه عملياتى حادثه

• مديريت فعاليت هاى متخصصان فنى
• كار بسيار نزديك با فرماندۀ حادثه و كاركنان ارشد

نقش مسئول بخش عمليات
• مديريت و توسعة بخش عمليات

• توسعه دهنده و مجرى استراتژى ها و تاكتيك ها
• كار بسيار نزديك با ساير اعضاء فرماندهى و كاركنان ارشد به منظور 

هماهنگى فعاليت هاى تاكتيكى

نقش مسئول بخش پشتيبانى
• فراهم آورندۀ منابع و خدمات به منظور پشتيبانى از حادثه. 
• زوايايى از برنامة عملياتى حادثه (IAP) را توسعه مى دهد. 

• تنظيم قراردادها و تسهيل فرآيند دريافت كاال و خدمات.

نقش مسئول بخش مالى و ادارى 
• مذاكره جهت قراردادها

• حفظ زمان در شرايط استفاده از پرسنل و تجهيزات 

     (مديريت سازمان) 
• مستندسازى و تحليل مطالبات

نتيجه گيری
سيستم يا سامانة فرماندهي حادثه در كشور عزيزمان در حال توسعه 
بوده و به طور قطع نياز به بومي سازی دارد. شكي نيست كه اين سيستم 
بيش از 30 سال حوادث متعددی را از نزديك مديريت كرده وتجربه 
فراهم آورده است و به طور كامًال ديناميك بنا به مقتضيات حوادث و 
بحران ها در حال تغيير و توسعه بوده و از نظر ساختاری تأييديه علمي 
در  نيز  را  مقابله  عمليات  درگير  و  المللي  بين  سازمان های  از  بسياری 
ارزشمند  تجربيات  دادن  قرار  نظر  در  با  سامانه  اين  دارد.  خود  سابقه 
حاصل از حوادث و بحران های روى داده در داخل كشور، مي تواند به 
گونه ای فعال به كار گرفته شود كه مورد استفاده كشورهای ديگر نيز 
قرار بگيرد. موفقيت اين سامانه، بستگي به نوع استفاده از آن، بكارگيری 
تجارب داخلي به منظور بهنگام سازی و بومي كردن آن، تمرين دائمي، 
ارزيابي  و  كارشناسانه  غير  و  شخصي  نظريات  كردن  دخيل  از  دوری 
دائمي و عوامل عديده ديگری دارد. اميد آنكه ساختار مربوطه به گونه ای 

مطلوب بكارگيری شده و منجر به مديريت بهينه بحران شود.■

تهيه و تنظيم:  بيژن ياور
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