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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  
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رنگى  تصاوير  به  دسترسى  جهت 
و جداول باكيفيت ، ميتوانيد فايل 
اصلى مقاالت را به صورت رايگان 

از سامانه نشريه به آدرس
 www.dpmk.ir 

دانلود فرماييد.
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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى ـ ترويجى براي فصلنامه 
«د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران»

فصلنامه «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» نشريه علمي ـ ترويجى سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه د          ر زمينه مد          يريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آماد          گي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير د          رآمد          ه باشد          ، منتشر مي كند          . هد          ف از 
انتشار فصلنامه، توليد          ، ترويج و ارتقاي سطح د          انش نظرى و تجربى د          ر حوزه مد          يريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مد          يريت بحران 
به منظور تباد          ل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد           اند          يشه د          ر سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربرد          ي و نظري مد          يريت بحران با تأكيد           بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد           بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران د          ر حوزه مد          يريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربرد          ي است. 
مقاالت ارايه شد          ه براي انتشار د          ر فصلنامة «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» بايد           د          اراي ويژگى هاي زير باشند          : 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد           قبًال د          ر نشرية د          يگرى به چاپ رسيد          ه و يا د          ر نوبت چاپ باشد          . همچنين مقاله ارسالي نبايد           د          ر همايش هاي د          اخلي و خارجي 
ارايه شد          ه باشد           يا د          ر كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شد          ه باشد          .

2. مقالة ارسالي د          ر قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شد          ه باشد          .
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شد          ه به عهد          ة نويسند          ة مسئول است و نشريه، مسئوليتي د          ر اين خصوص ند          ارد          .

4. سياست فصلنامه، د          رج مقاالت با رويكرد           علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي د          ر چرخه د          اوري قرار مي گيرند           كه ساختار مقاالت 
علمي را د          اشته باشند          .

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تد          وين مقاله است و پذيرش نهايي و د          رج آن د          ر فصلنامه، منوط به تأييد           هيات تحريريه و د          اوران است. نتيجه 
د          اوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسند          ه مقاله خواهد           رسيد          . لذا الزم است نويسند          ه مقاله آد          رس پست الكترونيك خود           

را همراه با مقاله د          ر اختيار د          فتر فصلنامه قرار د          هد          . 
6. مقاالت مي توانند           مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شد          ه يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي د          ر زمينه مد          يريت بحران باشند          .

7. فصلنامة «د          انش مد          يريت بحران» د          ر ويرايش مقاالت آزاد           است.
8. مقاالت ارسالي بايد           كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را د          ارا باشد          . بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند           از: عنوان، 
اسامى نويسند          ه (نويسند          گان)، چكيد          ه، مقد          مه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. د          ر ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرد          اخته شد          ه است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد           متناسب با موضوع، اهد          اف و نتايج پژوهش باشد           و بتواند           موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خوانند          ه ارايه كند          ، د          اراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد           و حتى المقد          ور از يك سطر بيشتر نباشد           و تا حد           امكان جامع و مانع باشد          . د          ر عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاد          ه نشود          . 

اسامى نويسند          ه (نويسند          گان) زير عنوان مقاله د          رج شود          . عنوان د          انشگاهى و رتبه علمى نويسند          ه به صورت زيرنويس نوشته شود          . 
چكيد          ه:

عصاره مقاله است كه با خواند          ن آن اطالعات اساسى د          ر خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شد          ه به خوانند          ه منتقل مى شود          . معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). د          ر چكيد          ه ابتد          ا موضوع يا هد          ف پژوهش يا پروژه د          ر د          وسطر توضيح د          اد          ه مى شود          . آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى د          اد          ه هاست مجموعًا د          ر حد          اكثر سه تا چهار سطر توضيح د          اد          ه مى شود           و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش د          ر د          و تا سه سطر انجام مى گيرد          . د          ر پايان چكيد          ه كليد          واژه ها (حد          اكثر د          ر 6 كلمه) ذكر مي شود          .
مقد          مه:

نكات اصلى و كليد          ى كه بايد           د          ر مقد          مه يك مقاله علمي مورد           توجه قرار بگيرد           عبارتند           از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هد          ف از انجام پژوهش 
كه بايد           به صورت ساد          ه و روشن ارايه شوند          . نويسند          ه بايد           د          ر مقد          مه به موارد           ذيل به صورت شفاف بپرد          ازد          :

1. هد          ف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف د          قيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته د          ر پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شد          ه قبلى د          ر زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود           و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گرد          د          ؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق د          ر پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح د          ر مورد           نوع تحقيق (هم از جهت هد          ف د          ر نظر گرفته شد          ه براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمود          ن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح د          ر خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

د          ر اين بخش نويسند          ه بايد           موارد           ذيل را به صورت د          قيق و خالصه تبيين كند          :
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى د          قيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بد          ست آمد          ه پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (د          ر صورت وجود           فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمود          ن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

د          ر تد          وين اين بخش از مقاله بايد           به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرد          اخته شود          . 
1. ذكر اهد          اف انجام پژوهش يا پروژه؛

2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهد          اف د          ر نظر گرفته شد          ه از انجام آن؛
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3. تعميم پذيرى يافته ها؛
4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر د          اليل احتمالى براى توافق يا عد          م توافق بين نتايج؛

5. محد          ود          يت هاى پژوهش يا پروژه؛
6. پيشنهاد           براى پژوهش ها يا پروژه هاى آيند          ه د          ر اين خصوص؛

7. نتيجه نهايى به د          ست آمد          ه از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد           و تنظيم منابع
شيوة استناد           د          اد          ن و منبع نويسى بايد           به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد          . براى اطالع بيشتر، از نشريه د          رخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود          . يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود          .

 نقل قول و استناد           د          اخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

د          ر صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد          :

د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387): 
مد          يريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس د          يرينه د          ارد          ، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مد          يريت بيان مى د          اريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مد          يريت و 
سازمان پا به عرصة وجود           نهاد          ند           و مد          يريت به صورت رشته اى علمى د          ر ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد          . بنابراين ذكر اين مطلب كه مد          يريت د          ر سال هاى پايانى قرن نوزد          هم ميالد          ى شكل گرفت، به معناى 

عد          م وجود           ان د          ر اعصار پيشين نيست؛...(ص 15).

د          ر اين شكل به متن نقل قول شد          ه تورفتگى د          اد          ه مى شود           و ترجيحا اند          ازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد           به  طورى كه د          ر متن مقاله متمايز باشد          . د          ر اين 
نوع نقل قول گيومه ها برد          اشته مى شود          .

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد          ، متن نقل قول شد          ه د          اخل گيومه قرار مى گيرد          :

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى د          ارد          : «وجود           ارتباطات مؤثر و صحيح د          ر سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم د          ر توفيق مد          يريت به شمار آمد          ه است. به تجربه ثابت شد          ه است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

د          ر سازمان برقرار نباشد          ، گرد          ش امور مختل و كارها آشفته مى شود          .» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برد          اشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

د          ر متن اولى:
د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387) كه مد          يريت يكى از قد          يمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مد          يريت بر مى گرد          د           به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شد          ند           
و مد          يريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى د          رآمد          . لذا اگر مى گوييم كه علم مد          يريت د          ر اواخر قرن نوزد          هم 

شكل مى گيرد           به اين معنا نيست كه مد          يريت قبل از اين تاريخ وجود           ند          اشته است (ص 15).
 استناد           د          اخل متن به شيوه APA: ارجاعات د          ر متن مقاله بايد           به شيوه د          اخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد          . د          ر جد          ول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد           د          اخل متن آمد          ه است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبد          اقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد           د          ر نگارش هاى علمى: رهنمود          هاى بين الملى (ويرايش د          وم). تهران: د          انشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جد          ول1. سبك هاى استناد          هاى ساد          ه*
نوع 
استناد          

اولين استناد           
د          ر متن

استناد           بعد          ى 
د          ر متن

اولين استناد           د          ر متن به شكل د          اخل 
پرانتز

استناد           بعد          ى د          ر متن
به شكل د          اخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسند          ه

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
د          و نويسند          ه

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسند          ه

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهد          ى و همكاران، 1379)(زاهد          ى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهد          ى و همكاران (1379)زاهد          ى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسند          ه

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و مجيد          ى و همكاران (1384)(1384)

(مجيد          ى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسند          ه

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد           و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد           و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسند          ه

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان د          اد          ه 

مى شوند          )

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى د          انشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب   
علوم انسانى د          انشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (بد          ون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله د          اراى استناد           به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، د          ر متن به صورت معاد          ل فارسى و د          ر پانويس انگليسى آن مى آيد          .

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز د          رماني د          ر شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد           خود           را حفظ مي نمايد          ، بايد           قاد          ر باشد           
تا خد          ماتي مضاعف را  ارايه نمايد          . د          ر مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد           و اسد          ي الري (2004)  انجام شد          ، عملكرد           سيستم بهد          اشت و د          رمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله د          ر شهرستان بم مورد           ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان د          اد           به د          ليل نابود           شد          ن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود          ... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) د          ر مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها د          ر 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران را مورد           ارزيابي قرار د          اد          ند          ... كوارى و كشتكاران (1385) د          ر مطالعه خود           
تحت عنوان بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مد          يريت بحران، مد          يران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود           انتخاب نمود          .... امروزه د          ر كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماند          هي حاد          ثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهاد          ينه شد          ه است كه بيمارستان ها د          ر اين گونه كشورها بد          ون وجود           چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند          . اين سيستم برگرفته 
از د          ستورالعمل استاند          ارد           معروف «سامانه فرماند          هي حاد          ثه» تشكيالت سازمان مد          يريت اضطرارى فد          رال(FEMA) (2008)  مي باشد          . طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهد          اشتي و د          رماني د          ر آمريكا، هر بيمارستان تائيد           شد          ه بايد           آماد          گي كامل ارايه خد          مات مراقبتي اورژانسي را د          ر حواد          ث غيرمترقبه 
د          اشته باشد           (آند          رسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد           فرآيند           و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي د          ر قالب برنامه آماد          گي د          ر برابر 
حواد          ث غيرمترقبه د          اشته باشند          . اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقد          اماتي است كه بيمارستان  را قاد          ر  مي سازد           د          ر شرايط اضطراري به صورتى كارآمد           
پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه د          هد           (د          انشكد          ه آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هد          ف اصلي طرح مد          يريت بحران بيمارستاني 
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ارايه بهترين و مناسب ترين خد          مات به بيشترين تعد          اد           مراجعين است، ايجاد           يك طرح مشخص با مد          يريت علمي و د          قيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حواد          ث غيرمترقبه را پوشش د          هد          ،  ضروري به نظر مي رسد          . اين طرح بايد           شامل انجام اقد          امات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي د          وره اي و نظارت بر اجراي د          قيق امور د          رماني د          ر زمان بحران (د          يو و پارمر، 2001)1  باشد          . 
البته بايد           توجه د          اشت كه تمامي اين برنامه ها بد          ون د          ر نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مد          يريت بحران شهري كه د          ر آن تمامي مسائل د          اخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد           بررسي قرار گرفته باشد          ، كمترين نتيجه اي نخواهد           د          اشت (د          يو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله د          ر تهران، د          ر صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود           تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حد          ود           36٪  از مجروحين را خواهند           

د          اشت (مركز پيشگيرى و مد          يريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد           استناد           د          ر متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد          ؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان و رابطه بين آن ها د          ر مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران). مد          يريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيد          حبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي مد          يريت جامع 

بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مد          يريت بحران شهر تهران گزارشات د          وره اي. تهران: مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران.

منابع انگليسى:
Akbari, M., Farshad, A., & Asadi-Lari, M. (2004). The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public 

Health, 118(6), 403-408. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.010
Dave, G., & Parmar, K. (2001). Emergency medical services and disaster management: A holistic approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd.
Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2008) FEMA. ICS-100.A: Introduction to ICS. (Student Guide Version 2.0). Washington, D.C.: 

Federal Emergency Management Agency (FEMA).

 نحوه تنظيم فهرست منابع: نحوه تنظيم فهرست منابع به طور خالصه به شكل زير مى باشد          :
BOOKS
One author: 

In Reference List In Text Citation

 Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
New York: Basic Books.

 (Gardner, 1993) or
Gardner (1993)….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

(ابطحى، 1381) يا ابطحى (1381) بيان ابطحى، سيد          حسين (1381). مد          يريت منابع انسانى. كرج: موسسه تحقيقات و آموزش مد          يريت.
مى د          ارد          ....

(ابهرى، 1380) يا ابهرى (1380) ابهري، مجيد           (1380). علل و عوامل بروز آسيب هاى اجتماعي و راهكارهاي مقابله با آن. تهران: نشر پشوتن.
راهكارهاى مقابله با استرس را....

عفونى  بخش هاى  د          ر  شاغل  پرستاران  د          يد          گاه  از  استرس آور  عوامل  بررسى   .(1370) سهيال  احتشامى، 
بيمارستان  هاى د          ولتى. تهران: د          انشكد          ه پرستارى و مامائى د          انشگاه علوم پزشكى ايران.

(احتشامى، 1370) يا احتشامى (1370) 
عوامل استرس زا را....

Two to seven authors: 

In Reference List In Text Citation

 Turban, E., & Frenzel, L. E. (1992). Expert systems and applied artificial
intelligence. New York: Macmillan.

 (Turban & Frenzel, 1992) or
Turban & Frenzel (1992) reports that…..

  Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The publication of
academic writing. New York: Modern Language Association.

(Cargill, Charvat, & Walsh, 1966) or
 Cargill, Charvat, & Walsh (1966)
recommends that….
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 Sarmad, Z., Bazrgan-Harandi, A., & Hejazi, E. (2007). Research method in
behavioral sciences. Tehran, Iran: Agah [Farsi].

 (Sarmad, Bazrgan-Harandi, & Hejazi,
 2007) or Sarmad, Bazrgan-Harandi, &
Hejazi (2007)

 Kazerooni, M., Kazerooni, A., Hosseinzadeh, A., Hadadi, M. R., & Alikhani,
 A. (2010). ERP: An integrated solution to strategic development. Tehran,
Iran: Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU) [Farsi].

 (Kazerooni, Kazerooni, Hosseinzadeh,
 Hadadi, & Alikhani, 2010) or Kazerooni,
 Kazerooni, Hosseinzadeh, Hadadi, &
Alikhani (2010)states that…

 seven authors (for more than 6 authors, list the first 6 followed by “et
 al.” with no quotations)

 e.g. (Turban et al, 1998) or Turban et al
(1998) state that the….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

(سرمد          ، بازرگان و حجازى، 1381) يا سرمد          ، بازرگان و حجازى سرمد          ، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازى، الهه (1381). روش هاى تحقيق د          ر علوم رفتارى. تهران: آگاه.
(1381) علوم رفتارى را اين گونه تعريف.....

به طور مثال (عامريون و همكاران، 1388) يا عامريون و براى بيشتر از 6 نويسند          ه، 6 نويسند          ه نوشته مى شود           و سپس همكاران مى آيد          .
همكاران (1388)..

 more than seven authors: 

In Reference List In Text Citation

  Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H.,.
 Smith, W. A. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for
all ages. London: Macmillan.

 (Cooper et al, 1982) or Cooper et al
(1982) adapted a new model for….

no author given:

In Reference List In Text Citation

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.
 (Experimental psychology, 1938) or in
Experimental psychology (1938) it states that….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

د          ر كتاب «علت شناسى پرخاشگرى... (1382)» بيان علت شناسى پرخاشگرى كود          كان د          بستانى (ويرايش 3). (1382). اصفهان: سپيد          ه.
مى شود          . 

no publication date given: 
Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 

به جاى «.n.d» از «بى.تا.» استفاد          ه شود          : به طور مثال
تحقيقات  مركز  تهران:  جامعه.  و  آنان  خانواد          ه هاى  پاسد          اران،  ازد          يد          گاه  پاسد          اران  اجتماعى  منزلت  وضعيت  بررسى  [بى. تا.].  على  بالويى، 

غيرصنعتى سپاه پاسد          اران انقالب اسالمى. 
an organization or institution as “author”: 
University of Minnesota. (1985). Social psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing 

Office. 
(مستند          ات  كشور  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  فن آورى  شوراى  جلسه  ششمين  مصوبات   .(1389) كشور.  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  فناورى  شوراى 

د          رون سازمانى). تهران: سازمان بازرسى كل كشور.
سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور [معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرد          ى رئيس جمهور] (1385). مجموعه اسناد           ملى توسعه د          ر برنامه چهارم توسعه اقتصاد          ى، 

اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران (جلد           د          وم). تهران: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرد          ى.
an editor as “author”: 
Updike, J. (Ed.). (1999). The best American short stories of the century. Boston: Houghton Mifflin. 

افتخارى، اصغر (گرد          آورند          ه و مترجم) (1381). مراحل بنياد          ين اند          يشه د          ر مطالعات امنيت ملى. تهران: پژوهشكد          ه مطالعات راهبرد          ى.
an edition of an author’s work: 
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Brockett, O. (1987). History of the theatre (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

translation: 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940) 

استونر، جيمز اى. اف. ؛ فرى من، آر. اد          وارد          ؛ گيلبرت، د          انيل آر. (1379). مد          يريت (على پارسيان و سيد          محمد           اعرابى، مترجمان). تهران: د          فتر پژوهش هاى فرهنگى (نشر اثر 
اصلى 1995).

اسكات، ريچارد           (1387). سازمان ها: سيستم هاى عقاليى، طبيعى و باز (حسن ميرزايى اهرنجانى، مترجم). تهران: سازمان مطالعه و تد          وين كتب علوم انسانى د          انشگاه ها (سمت) ؛ 
مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى (نشر اثر اصلى 2003).   

conference proceedings: 
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-

search engines. In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning 
(AIML-05). Cairo: Egypt.

فاضل نيا، غريب؛ كيانى، اكبر (1382). فناورى اطالعات و ارتباطات و تبيين نظريه روستايى د          ر روستاى غنى و فقير (مجموعه مقاالت همايش كاربرد           فناورى اطالعات و 
ارتباطات د          ر روستا). تهران: مؤسسه توسعه روستايى ايران.

كواري، سيد          حبيب اله؛كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي 
مد          يريت جامع بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 

كلهر، روح اهللا؛ موالپور، اعظم؛ طباطبايي، سيد          سعيد           (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى آموزشي وابسته به د          انشگاه علوم پزشكي قزوين از نظر مد          يريت بحران د          ر 
حواد          ث غيرمترقبه (سومين كنگره بين المللى بهد          اشت، د          رمان و مد          يريت بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه). بازيابى چكيد          ه از

 http://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_326.html
لعل عليزاد          ه، محسن (1388). نقش ازد          واج د          ر پيشگيرى از جرم. د          ر محمد           فرجيها و محمد           حسين سر كشيكيان (گرد          آورند          گان). مجموعه سخنرانى هاى ارايه شد          ه د          ر نخستين 

همايش ملى پيشگيرى از وقوع جرم (ص 122-130). تهران: نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران، پليس پيشگيرى، د          فتر تحقيقات كاربرد          ى.

chapter in an edited book: 
Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological 

development (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-search engines. 

In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML-05). Cairo: Egypt.
Quarantelli, E. L. (2000). Disaster research. In E. Borgatta and R. Montgomery (eds.). Encyclopedia of Sociology (pp 682-688). New 

York: Macmillan. 
Maskrey, A. , & Jegillos, S. (1997). Promoting community-based approaches in disaster management. As Asian Disaster Manage-

ment News, 3(2). Retrieved from http://www. adpc. net/irc06/1997/theme-2. html
Chen, L. C., Liu, Y. C., & Chan, K. C. (2006). Integrated community-based disaster management program in Taiwan: A case study 

of Shang-An Village. Natural Hazards, 37(1),. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11069-005-4669-5
Lee, J.-H., & Kim, Y.-G. (2001, January 01). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. 

Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311. doi:10.1016/S0957-4174(01)00015-X
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كريمي، سلمان (1390). سامانه تخمين سريع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران. تهران: سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. بازيابى از 
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Dissertations / Theses
Carlson, W. R. (1977). Dialectic and rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.
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تمهيدات كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى در برابر زلزله و آتش سوزى: پيشنهاد هايى 
براى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى 

غزاله شادى فر1 و مهسا واعظى2
 ghazaleh_shadifar@yahoo.com1. كارشناسى ارشد بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران

 Mahsa.vaezi88@gmail.com2. كارشناسى ارشد، بازسازى پس از سانحه، دانشكده معمارى و شهرس ازى، دانشگاه شهيد بهشتى، تهران، ايران

چكيده
زمينه و هدف: فضاهاى آموزشى با توجه به تعداد باالى كاربران، قدمت زياد و ناپايدارى سازه اى، از آسيب پذيرى بااليى در برابر زلزله و آتش سوزى 
برخوردار است. در ميان فضاهاى آموزشى، دانشگاه ها به دليل وجود تعداد باالى كاربران و همچنين اسناد و مطالعات منحصر به فرد در هنگام مواجهه 
با خطر در معرض آسيب هاى مهمى قرار دارد. نابسامانى غير سازه اى و نيز كمبود آگاهى اساتيد، دانشجويان و كاركنان دانشگاه ها از شرايط بحرانى و 

نحوه واكنش صحيح در برابر بحران، از ديگر عواملى هستند كه نشان از اهميت موضوع دارند. 
در اين پژوهش به منظور تقليل آسيب پذيرى در برابر خطر زلزله و آتش سوزى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى  به عنوان نمونه موردى انتخاب 

شده است.
روش: در اين پژوهش با روش توصيفى- تحليلى از نوع پيمايشى و به كارگيرى روش هاى آمار توصيفى و استنباطى، همچنين با استناد بر چارچوب هاى 
نظرى مديريت بحران، به شناخت آسيب پذيرى لرزه اى و خطرپذيرى حريق موجود در دانشكده در ابعاد سازمانى، تشكيالتى و غيرسازه اى پرداخته 

شده است.
يافته ها: بر اساس يافته هاى حاصل از مشاهدات، پرسش نامه ها و مصاحبه ها، سيستم فرماندهى سانحه طراحى شد و تمهيداتى جهت كاهش خطر در 

ابعاد تشكيالتى و غير سازه اى؛ و نيز پيشنهاداتى براى آمادگى در مقابل سانحه ارائه شد. 
نتايج: از نتايج اين پژوهش چنين بر مى آمد كه اقداماتى مانند آموزش هاى نظرى و عملى در قالب برگزارى مانورها و كالس هاى آموزشى، تهيه چارت 
سازمانى سامانه فرماندهى سانحه، تهيه نقشه هاى تخليه اضطرارى و نصب آن در دانشكده و راهكارهايى جهت كاهش آسيب پذيرى غير سازه اى،  به 

كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى منجر خواهدشد.
واژه هاى كليدى: كاهش آسيب پذيرى، فضاهاى دانشگاهى، زلزله، آتش سوزى، مديريت بحران، دانشكده حقوق، دانشگاه شهيد بهشتى

◄استناد       فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): شادى فر، غزاله؛ واعظى، مهسا (تابستان، 1396)، تمهيدات كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى 
در برابر زلزله و آتش سوزى: پيشنهاد هايى براى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (2)،116-105.

Measures of Vulnerability Reduction in Academic Spaces in facing with 
Earthquake and Fire: Recommendations for Faculty 

of Law of Shahid Beheshti University
Gh.Shadifar1 & M.Vaezi2

1. Master of Post Traumatic Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University. ghazaleh_shadifar@yahoo.com
2. Master of Post Traumatic Reconstruction, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University. Mahsa.vaezi88@gmail.com

Abstract
Background and objective: Educational areas, due to their high number of users, obsolescence and structural instabilities have 
a high vulnerability to earthquake and fire. Among educational centers, universities are more vulnerable when encountered 
hazards because of the high number of users as well as unique documents and studies. Non-structural disorders and also lack 
of awareness of university professors, students and staffs about disaster situation and their functions are among the others 
causes that prove the importance of this issue. In the present research, Faculty of Law at Shahid Beheshti University has been 
chosen as a case to investigate and provide strategies to reduce vulnerability against earthquakes.
Method: in the present research، the Seismic vulnerability and risk of fire have been studied in organizational, institutional 
and non-structural dimensions at the faculty of law by applying a descriptive-analytical method of survey type and the use of 
descriptive and inferential statistics methods, and also referring the theoretical frameworks of crisis management. 
Findings: According to findings from observations، questionnaires and interviews, Incident Command System has been de-
signed and some measures for risk mitigation in organizational and non-structural level as well as suggestions for preparing in 
disasters and designing system have been presented. 
Results: Theoretical and practical trainings like maneuvering and studying course, providing incident command system organi-
zational chart, providing emergency evacuation plan and risk mitigation solutions for non-structural elements are among the 
measures suggested in the research.
Keywords: Vulnerability Reduction, Academic Spaces, Earthquake, Fire, Disaster management، faculty of Law, Shahid Beheshti 
University
Citation (APA 6th ed.): Shadifar Gh. Vaezi M. (2017, Summer). Measures of Vulnerability Reduction in Academic Spaces in facing 
with Earthquake and Fire: Recommendations for Faculty of Law of Shahid Beheshti University. Disaster Prevention and Manage-
ment Knowledge Quarterly (DPMK), 7(2), 105-116 .
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مقدمه
با توجه به موقعيت جغرافيايى فالت ايران، بر روى كمربند زلزله و 
نظر به تنوع آب و هوايى آن، ايران يكى از شش سرزمينى است كه 
بيشترين تلفات انسانى و خسارات مالى ناشى از باليا را تجربه كرده 
است. در اين ميان شهر تهران به دليل قرارگيرى بر روى گسل هاى 
و  زياد  جمعيت  شهرى،  بافت  و  ساختمان ها  آسيب پذيرى  متعدد، 
شهرهاى  خطرپذيرترين  از  آن،  پايين  مقاومت  و  ساختمان ها  تراكم 
خطرى  نيز  آتش سوزى  اين  بر  افزون  است.  زلزله  برابر  در  ايران 
همواره محتمل در شهر تهران قلمداد مى شود. در اين ميان  فضاهاى 
آموزشى با توجه به تعداد باالى كاربران، قدمت و ناپايدارى سازه اى 
از آسيب پذيرى بااليى در برابر زلزله برخوردار است. همچنين وقوع 
كشور  عالى  آموزش  مراكز  در  متعدد  انسانى  گاه  و  طبيعى  سوانح 
بهشتى،  شهيد  دانشگاه  آزمايشگاه هاى  از  برخى  آتش سوزى  مانند 
تخريب  و   84 سال  در  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشكده  آتش سوزى 
دانشگاه هاى پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمى در زلزله سال 1382 در 
شهر بم، كه طى آن افزون بر تلفات و خسارت مالى فراوان، بسيارى 
از نسخ با ارزش، مراجع نفيس، اسناد و مطالعات منحصر به فرد، 
تجهيزات حساس و پايان نامه هاى دانشجويى نابود شد و خسارات 

مادى و معنوى غير قابل جبرانى به جامعه دانشگاهى وارد نمود.
آسيب پذيرى  بر  افزون  مى دهد  نشان  موارد  اين  مطالعه ى 
سازه اى، جاى گيرى نامناسب و غير اصولى اجزاى غير سازه اى و نيز 
عدم آگاهى دانشجويان و اساتيد از شرايط بحرانى و نحوه عملكرد 

مناسب در هنگام بحران، بر آسيب پذيرى اين اماكن  مى افزايد.
در  بحران  مديريت  و  كنترل  سيستم  كه  است  توجه  قابل 
وسيله  به  و  متمركز  صورت  به  نمى تواند  تهران  مانند  بزرگى  شهر 
بحرانى  شرايط  در  شود.  اجرا  و  پياده سازى  محدودى  سازمان هاى 
و  شهرى  خدمات  شبكه  شهرى،  نقل  و  حمل  سامانه  است  ممكن 
مخابرات، از كار بيافتد. در اين شرايط تنها بهره گيرى از مديريت 
صدمات  شدت  از  مى تواند  پايين،  اليه هاى  در  متمركز  غير  بحران 
مديريت  گروه هاى  است  الزم  اساس  اين  بر  بكاهد.  مالى  و  جانى 
دانشجويان   و  مسئول  افراد  حضور  با  مراكزآموزشى،  در  بحران 
قاقازانى،  ماهينى،  اشترى  كمان،  (رنگين  شود.  تشكيل  عالقه مند 

1391، ص. 25)

و  مقاوم سازى  به طوركلى  ايران  در   1369 سال  از  قبل  تا 
از  سوم  يك  كه  منجيل  زلزله  از  بعد  نبود.  مطرح  سازه اى  مقررات 
ايران را تحت شعاع قرار داد و خسارات زيادى به بار آورد، آئين 
آمريكا  در  كاليفرنيا  ايالت  مقاوم سازى  آيين نامه  از   ،2800 نامه 
اجراى  به  موظف  سازندگان  تغييراتى،  از اعمال  بعد  و  شد  اقتباس 
مفاد آن در ساخت و سازها شدند. در عين حال ساختمان هاى زيادى 
سازه اى  مقاوم سازى  كه  آن جا  از  و  نشد  ساخته  آيين نامه  اساس  بر 
پروسه اى زمان بر و پر هزينه بوده، و اغلب با محدوديت هايى همراه 
راهكار هاى  و  غيرسازه اى  عناصر  مقاوم سازى  اجراى  لزوم  است، 
اجتناب  امرى  بحران،  زمان  در  خطر پذيرى  كاهش  جهت  مديريتى 
مورد  منظور  بدين  بحران  فرماندهى  سيستم  سامانه  است.  ناپذير 

استفاده قرار مى گيرد. 
سامانه فرماندهى حادثه (ICS)1١سيستمى كه بيشتر مجتمع هاى 
مسكونى، ادارى و آموزشى در برنامه هاى مديريتى و اجرايى خود، 
آن را مورد توجه قرار داده اند. ضرورت اين موضوع را مصوبه مورخ 
و  امداد  جامع  عنوان" طرح  با  وزيران  هيئت  فروردين 1382   17
نجات كشور" مشخص كرد. طبق ماده 54 اين مصوبه، صاحبان يا 
را  زير  شرايط  از  يكى  حداقل  كه  مكان هايى  يا  مجتمع ها  مسئوالن 
داشته باشند، بايد طبق استانداردها و معيارهاى تعيين شده توسط 
ستاد مديريت بحران كشور و به منظور پيگيرى كليه مسائل مربوط 
زمان  در  سانحه  فرماندهى  سامانه  از  محل،  آن  ريسك  كاهش  به 

بحران استفاده كند: (سازمان جمعيت هالل احمر، 1382)
1. حداقل 25 نفر ساكن، يا كارمند داشته باشد.

2. در ساعتى از روز بيش از 25 نفر مراجعه كننده داشته باشد.
3. حداقل 6 طبقه داشته باشد.

4. آسيب به سازه يا عملكرد، آن براى ساكنان محل و منطقه ايجاد 
خطر كند.

از ميان گسل هاى تهران يكى از گسل هاى مهم و ريسك پذير 
ژاپن،  المللى  بين  همكاريهاى  (آژانس  است  تهران  شمال  گسل 
جايكا, 1380) اين گسل از منطقه يك شهردارى تهران و پرديس 
دانشگاه شهيد بهشتى مى  گذرد. همچنين احتمال رخداد آتش سوزى 
در مراكز آموزشى به صورت مستقل، يا در پى زلزله به عنوان رخداد 

1.  Incident Command System
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ثانويه، نيازمند وجود تمهيدات پيش گيرانه است. با توجه به موارد 
مذكور و نيز امعان نظر در اين موضوع كه دانشكده حقوق دانشگاه 
جامع  طرح  مصوبه ى  از   (4-2-1) بندهاى  مشمول  بهشتى  شهيد 
امداد و نجات كشور است، ضرورت تدوين برنامه مديريت بحران 

بيش از پيش احساس مى گردد.

مبانى نظرى
 ١RVS روش  از  ابتدا  آسيب پذيرى  ارزيابى  براى  پژوهش  اين  در 
آسيب پذيرى  ارزيابى  براى  ساده  روشى  ابزار  اين  شده است.  استفاده 
لرزه اى ساختمان است كه پارامترهايى مانند تركيب بندى ساختمان، 
و  اسكلت  نوع  خاك،  جنس  طبقات،  تعداد  آن،  كاربرى  و  قدمت 
اجزاى الحاقى در افزايش يا كاهش ميزان تخمين آسيب پذيرى موثر 

است (فالحى، 1396، ص. 58).  
جهت ارزيابى خطر آتش سوزى، پنج مرحله بايد بررسى شود كه 
عبارت است از: شناسايى خطرات حريق، شناسايى افراد در معرض 
ثبت  موجود،  كنترل  و  پيشگيرى  وضعيت  ريسك،  ارزيابى  خطر، 
يافته هاى ارزيابى ريسك حريق و در نهايت بازنگرى و تجديدنظر 

.(2017 ،http://www.firesure.ie)
خطرات  شناسايى  ابزارهاى  مفيدترين  از  يكى  ليست ها   چك 
است. براى شناسايى انواع خطرات، موقعيت هاى بالقوهن حادثه خيز 
و نيز نقايص طراحى مشخص مى شود. اساس اين روش پاسخگوئى 
به سواالت از پيش تعيين شده با جواب هاى بلى يا خير و از طريق 
بررسى و مشاهده بصرى محيطى است، كه عمليات يا فرايند در آن 

انجام مى شود. (هاشم و همكاران. 1383، ص. 63)
مهم ترين  از  سانحه  فرماندهى  سامانه  ليست ها،  چك  بر  افزون 
سامانه  مى شود.  مطرح  بحران  مديريت  راستاى  در  كه  برنامه هايى 
فرماندهى سانحه، سيستم استاندارد مديريت در سطح عملياتى است، 
مى دهد  امكان  سوانح  و  حوادث  مديريت  اندركاران  دست  به  كه 
پيچيدگى  از  نظر  صرف  و  خود  اختيار  حوزه هاى  به  لطمه  بدون  تا 
و  هماهنگ  و  يكپارچه  ساختار  يك  در  سوانح،  و  حوادث  تعدد  و 
منسجم گردند. در حقيقت اين سيستم، يك مدل عمومى مديريت 
حوادث و سوانح ملى است كه براى تمامى حوادث و سوانح قابل 

1.  Rapid Visual Screening

استفاده است. هر سانحه اى در بردارنده ى فعاليت ها و امور مديريتى 
مهم است كه بايد به نوبت انجام پذيرد (بشيرى، خواجه ئى، 1392، 

ص. 17).
مى شود:  برده  كار  به  مهم  عملكردى  حوزه  پنج  در  سامانه   اين 
 4 برنامه ريزى؛  بخش   .3 عمليات؛  بخش   .2 فرماندهى؛  1.بخش  
بخش لجستيك و پشتيبانى؛ 5. بخش امور ادارى و مالى (علمدارى، 

1389، ص. 125).
صدور  دهى،  جهت  مسئول  فرماندهى  بخش  فرماندهى:  بخش 
رئيس  عهده   بر  بخش  اين  فرماندهى  است.  منابع  كنترل  و  دستور 
سازمان مسئول يا جانشين وى است. همچنين، حفظ ايمنى تمامى 
فرماندهى  است.  فرمانده  وظايف  از  نيز  بحرانى  شرايط  در  پرسنل 
حادثه موظف به اخذ دستور مقتضى از ستاد مركزى مديريت بحران 

و اجراى آن  است.
طور  به  كه  حوزه اى  در  عمليات  بخش  پرسنل  عمليات:  بخش 
وظيفه  انجام  دارد،  نقش  بحران  كنترل  در  غيرمستقيم  يا  مستقيم 
برنامه  اجراى  و  دريافت  مسئول  عمليات،  بخش  رئيس  مى نمايد. 
نحوه ى  مورد  در  الزم  تصميم هاى  و  است  بحران  كنترل  عملياتى 
موظف  عمليات،  بخش  رئيس  مى كند.  اتخاذ  را  منابع  از  استفاده 
به اخذ دستورات مقتضى از فرماندهى حادثه و اجراى آن  همچنين 
بخش  رئيس  است.  حادثه  فرماندهى  به  گزارش  ارائه  به  موظف 
عمليات با هماهنگى فرمانده اقدام به تأمين نيازها و صدور دستور 

خاتمه عمليات مى نمايد.
تدارك  مسئول  بخش  اين  رئيس  (لجستيك):  پشتيبانى  بخش 
و  ارتباطات  ترابرى،  تجهيزات،  انسانى،  نيروى  خدمات،  امكانات، 
بخش  است.  بحران  زمان  در  نياز  مورد  موارد  ساير  و  منابع  كنترل 
پشتيبانى همواره بايد آمادگى الزم را براى حمايت سريع از فعاليت 
در  نياز  صورت  در  باشد.  داشته  بحران  زمان  در  عملياتى  گروه هاى 
كننده  شركت  پرسنل  به  خدمات  ارائه  جهت  گروه هايى  بخش،  اين 
در عمليات ايجاد مى شود. از جمله اين موارد مى توان به گروه هاى 
پزشكى، رفاهى و تأمين كنندگان غذا، آب و سرپناه اضطرارى براى 

گروه هاى عملياتى اشاره نمود.
بخش برنامه ريزى: اين بخش مسئول جمع آورى اطالعات، ارزيابى 
جهت  بحران،  وضعيت  اطالعات  از  استفاده  و  مستندسازى  حادثه، 
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طى  در  منابع  از  بهينه  استفاده  و  مقابله  عمليات  روند  برنامه ريزى 
روند بحران است. رئيس اين بخش پس از دريافت دستور مقتضى 

فرماندهى حادثه، ملزم به اجراى آن  است.
بخش مالى- ادارى: مسئول امور ادارى، مالى و ارزيابى هزينه هاى 
دريافت  از  پس  ادارى  مالى-  بخش  رئيس  است.  بحران  از  ناشى 
در  است.  آن   اجراى  به  ملزم  حادثه،  فرماندهى  از  مقتضى  دستور 
نهايت، هماهنگى با ساير بخش هاى سامانه فرماندهى حادثه بايد از 
طريق فرمانده و با هماهنگى وى صورت مى پذيرد (حسينى،  1387، 

ص.24).
براى مقابله با خطرات و تهيه سيستم فرماندهى سانحه و اجراى 
چك ليست ها در ابتدا بايد خطرات بالقوه اى كه در فضاى آموزشى 
به طور روزمره براى دانشجويان و پرسنل وجود دارد، شناسايى و 
در جهت حذف يا كاهش اثرات آن  اقدام صورت گيرد. خطراتى كه 
بالقوه در ساختمان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى وجود دارد 

به شرح زير است:
1. نماى شيشه خور غيرسكوريت وسيع و ناايمن؛

 2. وجود تنها يك درب ورود و خروج؛
 3. وجود نقاط ضعف در تأسيسات الكتريكى و گازى كه مى تواند 

موجب آتش سوزى شود؛
 4. فقدان برق اضطرارى؛

شامل  سازه اى  غير  اجزاى  سازه اى:  غير  اجزاى  مقاوم سازى   .5  
آب رسانى،  برق رسانى،  سرمايشى،  و  گرمايشى  تأسيسات 

اجزاى معمارى مانند در و پنجره سقف كاذب و مبلمان است.
است  عبارت  اضطرارى  تخليه  مناسب،  اضطرارى  تخليه  6.عدم   
از انتقال سريع ساكنان و افراد حاضر در يك مكان درشرايط 
كه  گونه اى  به  ايمنى،  موازين  رعايت  با  امن  محل  به  بحرانى 
تخليه  پله هاى  و  امن  مسيرهاى  نشود.  وارد  آن ها  به  آسيبى 
عالمت گذارى  و  تعيين  بايد  تخليه  محل  سمت  به  اضطرارى 
گردد. در مرحله بعد بايد مكان هايى مانند بوستان يا فضاهاى باز 
در نزديكى ساختمان مسكونى به منظور استفاده ازاين محل ها 
تعيين اين مكان ها از  تخليه ى امن شناسايى و  به عنوان مكان 
نقشه هاى تخليه امن محله و نظرات ستاد مديريت بحران منطقه 

(يا ناحيه يا محله) استفاده گردد؛

 7.تهيه اطالعات كلى و كليدى از مكان كه شامل موارد زيراست: 
فهرست شماره تلفن سازمان هاى امدادى، نقشه هاى محل شامل 
نقشه محل قرار گرفتن كپسول هاى اطفاى حريق، محل كليدهاى 
اعالم خطر، محل كليدهاى اصلى برق و شيرهاى اصلى آب و 
گاز، محل استقرار سيستم هاى برق و آب اضطرارى، مسيرهاى 
خـروج اضطرارى، مكان امن بـراى تخليه  اضطرارى و تهيه ى 

تجهيزات و ذخيره ى اقالم امـدادى، دارويـى و غذايى؛
 8. آموزش مستمر ساكنان؛

 9. نظارت بر ايمنى باالبر (رنگين كمان و همكاران،1391، ص. 
.(44

روش 
مقاله حاضر حاصل پژوهشى است كه با استفاده از روش توصيفى 
و  توصيفى  آمار  روش هاى  كارگيرى  به  و  پيماشى  نوع  از  تحليلى، 
مديريت  نظرى  چارچوب هاى  بر  استناد  با  همچنين  و  استنباطى 
چك  از  استفاده  با  نيز  و  لرزه اى  مشاهده اى  سريع  ارزيابى  و  بحران 
از  اطالعات  است.  گرفته  صورت  آتش سوزى  خطر  ارزيابى  ليست 
طريق پرسشنامه از اساتيد، دانشجويان و كاركنان و مصاحبه عميق 
بهشتى  شهيد  دانشگاه  حقوق  دانشكده  معاونان  و  ارشد  مديران  با 
كمى  روش  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  براى  شده  است.  گردآورى 
استفاده  سوات)  (جدول  كيفى  و  استنباطى)  و  توصيفى  (آمارهاى 
طيف 5  در  كه  پرسشنامه  سؤاالت  پايايى  سنجش  براى  شده است. 
SPSS  گزينه اى ليكرت است، از ضريب آلفاى كرونباخ با نرم افزار

آسيب پذيرى  شناخت  به  ابتدا  پژوهش  روند  در  شده است.  استفاده 
لرزه اى و خطر پذيرى حريق موجود در ساختمان حقوق پرداخته شد و 
سپس بر اساس يافته هاى حاصل از مشاهدات و مصاحبه ها، سيستم 

فرماندهى سانحه در سه بخش ارائه گرديد: 
1. اقدامات پيشگيرانه: استحكام عناصر غير سازه اى و نوع چيدمان 
مبلمان ها از نظر خطر پذيرى ارزيابى شده و راهكارهاى ايمنى 

ارائه گرديد.
تحليلى  نتايج  به  توجه  با  سانحه:  مقابل  در  آمادگى  برنامه   .2  
پرسشنامه هاى جمع آورى شده و مصاحبه عميق صورت گرفته، 
پيشنهادهايى جهت ايجاد آمادگى در مقابل وقوع سانحه احتمالى 
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ارائه گرديد. همچنين با مطالعات صورت گرفته نقشه هاى تخليه 
اضطرارى طبقات تهيه شد.

اعضا:  وظايف  تعيين  و  گروه  اعضاى  تعيين  ساختار،  ايجاد   .3
وظايف  و  سانحه  فرماندهى  سامانه  بر  تشكيالتى  چارت هاى 
ثانويه به مديران و مسئولين در هنگام سانحه تخصيص داده شد.

يافته ها
معرفى حوزه پژوهش

دانشگاه جامع شهيد بهشتى يكى از دانشگاه هاى دولتى ايران واقع 
تهران  غربى  شمال  در  دركه  شرق  و  ولنجك  غرب  اوين،  منطقه  در 
دكترا  و  ارشد  كارشناسى  كارشناسى،  مقاطع  در  دانشگاه  اين  است. 
دانشجو  بين المللى  پرديس  و  شبانه  روزانه،  مجازى،  دوره هاى  در 
مى پذيرد. ساختمان جديد دانشكده حقوق كه در شمال دانشگاه واقع 
ازطريق  دانشكده  اين  به  دسترسى  شد.  ساخته  سال 1382  در  شده، 
بولوار دانشجو ميسر است (تصوير 1). اين دانشكده از يك بخش 
مركزى و دو بال كنارى تشكيل شده است و داراى 4 طبقه بر روى 
زمين و 2 طبقه زيرزمين است (تصوير 2). دو آسانسور، سه دستگاه 
پله داخلى و يك دستگاه پله خارجى دسترسى هاى عمودى ساختمان 
و  مركزى  هسته  طريق  از  افقى  دسترسى هاى  مى كند.  تأمين  را 
راهروهاى متصل به آن تأمين مى شود. اين دانشكده همچنين داراى 
زير  در  اختصاصى  پاركينگ  و  اول  زيرزمين  در  تئاتر  آمفى  سالن 

زمين دوم است (سايت دانشگاه شهيد بهشتى، 1396).

تصوير 1: محدوده دانشگاه و دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى.

تصوير 2: دانشكده حقوق. منبع: نگارندگان

اين ساختمان جزو بناهاى نوساز دانشگاه محسوب مى شود. اما بنا 
به داليل زيادى كه ذكر خواهد شد در زمره بناهاى آسيب پذير شمرده 
مى شود. قدمت بنا عامل مهم ديگرى است كه با توجه به ساخت آن 
در سال 1382و گذشت 14 سال از ساخت آن جزو ساختمان هاى 
فرسوده دسته بندى نمى شود. نماى ساختمان داراى تعداد زيادى شيشه، 
با ابعاد بزرگ است كه به علت شكستگى در بعضى نقاط، مشخص 
مى شود كه شيشه ها سكوريت نيست. به همين دليل احتمال ريزش 
وجود دارد. سيستم ساختمانى دانشكده اسكلت بتنى است كه سازه اى 
مناسب است. در ساختمان دانشكده از سقف تيرچه و بلوك استفاده 
شده كه با توجه به دستورالعمل طراحى و اجراى سقف تيرچه و بلوك، 
به علت امكان ايجاد يك ديافراگم محكم يا نيمه محكم در سقف هاى 
تيرچه و بلوك، با اعمال تمهيدات الزم، اين نوع سقف ها نسبت به 
(معاونت  است  برخوردار  بهترى  لرزه اى  عملكرد  از  سقف ها  ساير 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، 1395). با توجه به 
اعمال  فرض  با  و  لحاظ  بدين  دانشكده،   سقف  بررسى  امكان  عدم 
ديافراگم الزم به ادعاى مدير اجرايى مبنى بر رعايت تمهيدات لرزه اى 
در ســازه دانشكده، ايـن سقف از جهت آسيب پذيرى در مقابل زلزله، 

مناسب ارزيابى مى شود.
براى ارزيابى خطر آتش سوزى با استفاده از چك ليست وارسى 
حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق (مبحث سوم مقررات ملى ساختمان، 
1395) و نيز چك ليست  ارزيابى خطر آتش سوزى كه مؤسسه اليانز١ 

(2007) در ايرلند تهيه كرده است؛ نتايج زير حاصل شد:

1.  Allianz, 1995
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در  موجود  تجهيزات  نيست؛  مطلوب  اضطرارى  برق  وجود   
درهاى  فرار،  پله  حريق،  اطفاى  و  اعالم  وسايل  جمله  از  دانشكده 
عالئم  اسـت؛  اصالحاتى  نيازمند  اضطرارى  تخليه  مسير  و  خـروج 
دسترس  در  اضطرارى  تخليه  نقشه هاى  و  اضطرارى  تخليه  مسير 
نيست و در صـورت وقـوع آتش سوزى، دسترسى تجهيزات امـداد 
و نجات به ساختمان دانشكده به آسانى صورت نمى گيرد. با توجه به 
موارد مزبور، وضعيت ساختمان در حالت فعلى در برابر زلـزلـه و 
آتش سوزى نسبتا بحرانى محسوب مى شود و بـه دليل تعداد باالى 
و  خطرات  برابر  در  مناسب  اقدام  از  آن ها  آگاهى  عدم  و  كاربران 
همچنين موارد مذكور، تدوين مديريت بحران براى آن الزم است. 

تصوير 3: معرفى پالن همكف. منبع: مركز فنى و عمرانى دانشگاه 
شهيد بهشتى. منبع: دفتر فنى دانشگاه شهيد بهشتى

راهكارهايى جهت كاهش آسيب پذيرى اجزاى غير سازه اى
اصوال سيستم مديريت بحران در مراكز و مؤسسات مختلف در ابعاد 
مديريتى، سازه اى و غيرسازه اى تدوين مى شود. در اين مقاله تمركز 
اجزاى  ازاين رو  است.  غيرسازه اى  و  مديريتى  ابعاد  روى  بر  بيشتر 
غيرسازه اى ساختمان كه الزم است به لحاظ آسيب پذيرى در هنگام 
سانحه مورد ارزيابى قرار گيرند، در بيرون و درون ساختمان تقسيم 

شده ، كه به شرح زير است:
بيرون ساختمان: مسائل مربوط به خود ساختمان: سطح خارجى نما، 

الحاقات و مسائل مربوط به محيط پيرامون: ساختمان هاى اطراف.
پله هاى  راهرو،  معمارى:  عناصر  به  مربوط  مسائل  ساختمان:  درون 

فرار، در و پنجره و مسائل مربوط به مبلمان مانند صندلى، پروژكتور، 
مانند  ساختمانى  تأسيسات  به  مربوط  مسائل  و  پرده  سقفى،  چراغ 

جعبه برق اضطرارى، سيستم سرمايش و گرمايش. 
محيط بيرون ساختمان: در نماى خارجى سطح وسيع شيشه خور 
و الحاقاتى كه بر بام قرار گرفته با اتصاالت نامناسب، موجب فرو 
به  رساندن  آسيب  و  نما  شيشه  از  بخش هايى  شكستن  يا  و  افتادن 

افراد در هنگام بروز سانحه مى شود. (تصوير شماره4 )

تصوير 4:  سطوح شيشه اى وسيع نما و الحاقات بام. منبع: نگارندگان

جلوى  پله هاى  كنار  نرده  فقدان  و  پله اى،  تك  سطح  اختالف 
اختالالتى  بروز  و  خطر  موجب  اضطرارى،  فرار  هنگام  در  ورودى 
مى شود. همچنين المان هايى چون گلدان و باغچه در مسير اين پله ها 
قرار دارد كه ممكن است مانع حركت سريع و يا حتى سقوط افراد 

شود. (تصوير شماره 5)

تصوير 5: پله هاى نامناسب ورودى. منبع: نگارندگان

اما  قرارگرفته اند،  مناسبى  فاصله  در  اطراف  ساختمان هاى 
سطوح شيشه خور آن ها زياد است. در فضاى ما بين ساختمان ها، 
حجم  با  متناسب  فضا  اين  ورودى  و  شده ،  تعبيه  پاركينگ   فضاى 
ماشين هاى پارك شده و درگذر نيست. اين مسئله از منظر مديريت 
امكان  همچنين  شماره6).  است (تصوير  آفرين  خطر  امرى  بحران، 
زمين  شمالى  بخش  نامناسب  مهاربندى  صورت  در  خاك  رانش 
وجود دارد، كه در صورت وقوع زمين لرزه موجب ريزش خاك در 
آن قسمت و دفن بخش هاى زيرزمينى ساختمان در آن جبهه مى شود 

(تصوير شماره 7).
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تصوير 6: سمت راست: سطوح شيشه خور زياد ساختمان هاى مجاور و 
ايجاد فضايى نا ايمن در مقابل دانشكده. 

تصوير 7: سمت چپ: امكان ريزش خاك در بخش شمالى زمين 
ساختمان. منبع: نگارندگان

محيط درون ساختمان
راه هاى خروج اضطرارى: مسدود بودن و بسته بودن درها و پله هاى 
خروجى اضطرارى به سمت محوطه بيرونى ساختمان، كه در هنگام 
فرار در زمان سانحه مى تواند موجب بروز اختالل شود (تصاوير شماره  

8و9). 

تصوير 8:بسته بودن مسيرهاى خروج اضطرارى و يا مسدود بودن 
آن ها با لوازم جانبى. منبع: نگارندگان

تصوير9: راهروهاى كم عرض، قرارگيرى نابجاى مبلمان در مسيرهاى 
ارتباطى منبع: نگارندگان

مسيرهاى ارتباطى و راهروها:  همان طور كه در تصاوير مشاهده 
مى شود، عرض كم راهروها و عدم تناسب آن با ظرفيت انسانى و 
تعداد اتاق هاى منشعب و نيز استقرار نامناسب مبلمان كه منجر به 
كاهش عرض مسيرها شده است، در هنگام فرار خطر آفرين است. 

(تصوير شماره 10)

تصوير 10: راهروهاى كم عرض، قرارگيرى نابجاى مبلمان در 
مسيرهاى ارتباطى

به دليل عدم ايمنى مبلمان مورد استفاده در كالس هاى درس، 
است  بهتر  بحران  زمان  در  پيشگيرى  منظور  به  سانحه،  هنگام  در 
اتصاالت اين لوازم به سقف و يا ديوارها چك شده و براى محكم 
كنترل  نيز  برق  سيم هاى  همچنين  شود.  استفاده  بست   از  آن  كردن 
شود و از حالت آويزان، كه بسيار خطرآفرين است، جلوگيرى شود. 

(تصوير شماره 11)

تصوير 11: محكم كردن اتصال پروژكتور و تأسيسات مورد استفاده 
در كالس درس و نمايش سيم هاى آويزان. منبع: نگارندگان

نماى  خارجى  حفاظ هاى  وجود  به دليل  كالس  پنجره هاى 
با  بحران  زمان  در  مسئله  اين  مى شود.  باز  داخل  به  رو  ساختمان، 
بروز مشكالتى از جمله خرد شدن شيشه ها و يا ممانعت از خروج به 
موقع دانشجويان، ممكن است آسيب هاى جدى به افراد وارد نمايد 

(تصوير شماره12). 
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تصوير12: پنجره ها چون مانعى براى خروج به موقع افراد در زمان 
بحران بشمار مى روند. منبع: نگارندگان

چيدمان صندلى هاى كالس در مقابل تعداد استفاده كنندگان از 
فضا، به گونه اى است كه امكان واكنش سريع افراد در هنگام وقوع 
سانحه وجود نداشته، بنابراين موجب آسيب رسيدن جدى به افراد 

مى شود (تصوير شماره 13).

تصوير13 : چيدمان متراكم صندلى هاى كالس كه مانع خروج به موقع 
دانشجويان مى شود. منبع: نگارندگان

راهكارهاى كاهش آسيب پذيرى غيرسازه اى
سطح كف در دو سمت در (يا درگاه) بايد افقى و هم تراز باشد. ايجاد 
اختالف سطح در دو قسمت درگاه ها حداقل به اندازه عرض بزرگترين لنگه 
در مجاز نخواهد بود. تمامى درهاى كالس و اتاق هايى كه رو به داخل باز 
مى شود، بايد به صورتى طراحى، ساخته، نصب و تنظيم شود، كه رو به 
بيرون باز شده و در عين حال مزاحمتى براى عبور در راهروها ايجاد نكند.

تصوير 14: نحوه باز شدن اصولى درهاى كالس. منبع: نگارندگان

به  بايد  خروج،  به  منجر  درهاى  و  خروج  دسترسى  مسيرهاى 
گونه اى طراحى شود كه به راحتى قابل تشخيص باشد. برچسب زدن 
براى نشانه گذارى بر روى اين خروجى ها الزامى است. مبلمانى كه 
در مسيرهاى ارتباطى قرارگرفته است و موجب كاهش عرض اين 

مسيرها و راهروها شده است، بايد حذف شود.
منبعى  از  بايد  خروج  مسيرهاى  روشنايى  براى  نظر  مورد  برق 
مداوم و مطمئن تأمين شود. روشنايى راه هاى خروج بايد به گونه اى 
طرح و تنظيم شود كه در مواقعى از شبانه روز كه بنا مورد تصرف 
متصرفان  و  باشد  برقرار  پيوسته  و  مداوم  به طور  روشنايى  است، 
بتوانند راه را به درستى تشخيص داده و مسير خروج را به راحتى 
طى كنند. جهت كاهش خطر اجزاى غيرسازه اى، راهكارهايى مطابق 

نمونه هاى زير  پيشنهاد مى شود. 

تصوير 15: نحوه چفت و بست اصولى عناصر غير سازه اى. 
منبع: (فما، 2015)١

 ساختار گروه فرماندهى سانحه و تعيين وظايف
با توجه به آنچه در بخش مبانى نظرى در مورد سمت هاى تشكيالتى 
سامانه فرماندهى مديريت بحران مطرح شده است و با توجه به مسئولين 
حاضر در دانشكده حقوق دانشگاه بهشتى، چارت تشكيالتى بر سامانه 
فرماندهى سانحه منطبق شده و وظايف ثانويه به مديران و مسئولين در 

هنگام سانحه تخصيص داده شده  است. (تصوير شماره 16)

1.  FEMA, 2015

 



 113 غزاله شادى فر و مهسا واعظى/ تمهيدات كاهش آسيب پذيرى فضاهاى دانشگاهى در برابر زلزله و آتش سوزى: پيشنهاد هايى براى دانشكده حقوق ...

تصوير 16: چارت سمت هاى تشكيالتى فرماندهى مديريت بحران. 
منبع: نگارندگان

برنامه آمادگى در مقابل سانحه: نتايج تحليلى داده ها و مصاحبه ها
در راستاى پژوهش مديريت بحران دانشكده حقوق دانشگاه بهشتى و 
همچنين شناخت ميزان آگاهى دانشجويان و ديگر استفاده كنندگان 
اضطرارى،  شرايط  و  بحران  مديريت  مصاديق  از  دانشكده  اين  از 
تا  شد،  طراحى  نظر  مورد  شاخص هاى  براساس  پرسشنامه هايى 
تهديد  را  مجموعه  اين  كاربران  و  دانشكده  ساختمان  كه  خطراتى 
اين  در  نمايند.  پيشنهاد  را  ممكن  حل هاى  راه  و  شناسايى  مى كند 
مطالعه افزون بر سؤاالت پرسشنامه، به سؤال هايى شامل سن، جنس 
و رشته تحصيلى پاسخ داده شد. همچنين با افراد مسئول دانشكده 
مانند مدير اجرايى، معاون آموزشى، معاون پژوهشى و مديران گروه 

نيز مصاحبه عميق صورت گرفت.
اين  نگارندگان  توسط  مختلف  كارى  روز   4 در  پرسشنامه ها 
پرسشنامه ،  اين  ارائه ى  ضمن  در  صورتى كه  به  شد.  پخش  تحقيق 
افراد  با  را  تحقيق  اين  اهداف  و  كرده  معرفى  را  خود  پرسشگران 
دقت  كمال  در  مى شد  درخواست  آن ها  از  و  مى گذاشتند  ميان  در 
پرسشنامه را پر كنند. جهت بررسى روايى از روش محتوا و جهت 
تحليل  جهت  و  كرونباخ  آلفاى  ضريب  روش  از  پايايى  بررسى 
داده ها از روش هاى آمار توصيفى (درصد) و استنباطى (رگرسيون) 
استفاده شد. با توجه به اينكه واريانس جامعه مشخص نبود، جهت 
تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد، كه با توجه به تعداد 
شد.  تعيين  نمونه  حجم  عنوان  به  عدد 92  بررسى،  مورد  فرد   120
تعداد 100 پرسش نامه به روش نمونه گيرى ساده ميان دانشجويان 
عليرغم  شد.متأسفانه  توزيع  كارمندان  و  اساتيد  مختلف،  مقاطع  در 
مطلب  اين  گرديد.  تكميل  پرسشنامه   83 تنها  محققان  پيگيرى 
نشان دهنده ى عدم آگاهى افراد به مباحث مديريت بحران و كاهش 

عدد   13 شده،  تكميل  پرسشنامه  نمونه   83 ميان  از  است.  خطر 
به  مربوط  عدد  اساتيد، 33  به  مربوط  عدد  كاركنان، 10  به  متعلق 
كارشناسى  دانشجويان  به  متعلق  عدد   23 كارشناسى،  دانشجويان 

ارشد و 4 عدد متعلق به دانشجويان مقطع دكترى است.
تعداد 14 سؤال در پرسشنامه ها طراحى شد و سپس نمونه اى از 
اين سؤاالت به صورت نمونه (PILOT) مورد آزمايش قرار گرفت 
نمونه هاى  اين  روى  بر  كارشناسان  نظر  از  استفاده  و  بازبينى  با  و 
گرديد.  انتخاب   0/72 محتوا  صحت  شاخص  با  سؤاالت  اوليه، 
بنابراين تعداد 10 پرسش از 14 پرسش تأييد شد. با توجه به اينكه 
پرسشنامه از نوع طيف 5 گزينه اى ليكرت است، و از آنجا كه سهم 
سنجش  جهت  داشت،  اختصاص  دانشجويان  به  پرسشنامه ها  بيشتر 
شد  استفاده   SPSS نرم افزار   با  كرونباخ  آلفاى  ضريب  از  پايايى 
از  آزمون  كه  است  آن  نشان دهندة  كه  آمد  به دست   0/8 عدد،  و 
برخوردار است. در مورد پرسشنامه هاى اساتيد  قبولى  پايايى قابل 
و كارمندان نيز ضريب آلفاى كرونباخ به ترتيب 0/72 و 0/70 

به دست آمد كه مطلوب ارزيابى مى شود.
افزون بر اين به منظور افزايش دقت و دستيابى به راهكارهاى 
اجرايى با رياست دانشكده به عنوان فرمانده سانحه، مديران گروه، 
و  دانشكده  آموزشى  معاون  و  پژوهشى  معاون  اجرايى،  معاون 
همچنين تعدادى از اساتيد مصاحبه عميق صورت گرفت. در ادامه 
ابتدا نتايج آمار استنباطى بيان شده و سپس به گزيده نتايج حاصل 

از تحليل پرسشنامه ها و مصاحبه عميق اشاره مى شود.
گزيده نتايج آمار استنباطى

بين «آموزش در برابر سوانح» و «آگاهى از خروجى هاى اضطرارى، 
طرز كار با تجهيزات آتش سوزى و كپسول و آشنايى با مكان هاى 
امن در دانشكده» رابطه مستقيمى وجود دارد: (R=1). يعنى هرچه 
وجود  بيشتر  استفاده كنندگان  و  كاربران  بين  در  ديده  آموزش  افراد 
داشته باشد، ميزان آگاهى از خروجى هاى اضطرارى و مكان هاى امن 
كارآمد  مى تواند  بحران  مواقع  در  كه  دانشكده  ساختمان  داخل  در 

باشد، افزايش پيدا مى كند.
وجود  عكس  رابطه  مانورها»  در  شركت  «ميزان  و  «سن»  بين 
مانورهاى  در  شركت  ميزان  سن،  افزايش  با  يعنى   (R=-1) دارد 

زلزله وآتش سوزى كاهش مى يابد.
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رابطه  مشاركت»  «ميزان  و  سوانح»  برابر  در  «آموزش  بين 
مستقيمى وجود دارد (R=0/73) هرچه آموزش بين استفاده كنندگان 
ضرورى  موارد  ديگر  و  مانور  برگزارى  در  مشاركت  شود،  بيشتر 

تلقى مى شود.
خروجى هاى  «محل  و  نجات»  و  امداد  دوره  از  «آگاهى  بين 
افراد  هرچه  يعنى   .(R=1) :دارد وجود  مستقيمى  رابطه  اضطرارى» 
بيشترى  سهولت  و  سرعت  با  باشند،  گذرانده  را  دوره  اين  بيشترى 

مسيرهاى خروج را پيدا كنند.
«شناسايى  و  اضطرارى»  تخليه  نقشه هاى  با  «آشنايى  بين 
مستقيمى  رابطه  دانشكده»  در  ضرورى  تجهيزات  و  امن  مكان هاى 
تخليه  نقشه هاى  با  كسانى كه  يعنى   .(R=0/85) دارد:  وجود 
اضطرارى آشنايى دارند، از مكان هاى امن و تجهيزات ضرورى در 

هنگام بحران اطالع بيشترى دارند.
نتايج تحليلى حاصل از پرسشنامه ها و مصاحبه هاى عميق

نتايج حاصله از پرسشنامه اساتيد، دانشجويان و كارمندان به صورت 
تركيبى در زير آورده شده است:

مردان تمايل بيشترى به تكميل پرسشنامه ها داشتند. در بررسى 
پرسشنامه دانشجويان، اكثريت در رابطه با سوانحى مثل آتش سوزى 
و زلزله آموزش نديده بودند؛ حتى طرز كار با كپسول آتش نشانى را 
نمى دانستند، اما در عين حال به برگزارى مانور نيز تمايل نداشته و 

يا ضرورتى براى آن قائل نبودند.
بيشتر كسانى كه از مكان هاى امن دانشكده اگاهى نداشتند، لزوم 

برگزارى دوره هاى آموزشى را ضرورى مى دانستند.
در  گرفتن  پناه  براى  امن  مكان  بودند  معتقد  اكثرا  دانشجويان 
خروجى  ظرفيت  آنان  از  نيمى  حدود  و  نيست  موجود  دانشكده 

دانشكده را براى خروج در هنگام بحران، مناسب نمى دانستند.
در  محدوديت  خاطر  به  را  كالس ها  چيدمان  دانشجويان  بيشتر 

فضاى موجود مناسب نمى دانستند.
افراد آموزش در برابر سوانح را از طريق بروشور و كارگاه هاى 

آموزشى بسيار مفيد تر از برنامه رسمى يا در طول ترم مى دانستند.
در  را  تأثير  بيشترين  دانشكده  مسئولين  دانشجويان،  نظر  از 
پيشبرد آمادگى در برابر سوانح داشته و بعد از آن ها دانشجويان  و 

در مرحله آخر حراست دانشكده عوامل موثر قلمداد شدند.

وقوع  صورت  در  كه  بودند  نظر  اتفاق  اين  بر  اساتيد  اكثريت 
حادثه در مرحله اول حراست را در جريان خواهند گذاشت و  در 
اين  ميگذارند.  قرار  جريان  در  را  مربوطه  سازمان هاى  بعدى  درجه 
مسئله گوياى اين است كه بهتر است براى بخش حراست و نگهبانى 
كالسهاى  يا  و  شود  تعريف  بحران  زمان  در  ديگرى  اى  وظيفه 

آموزشى مرتبط براى اين بخش برگزار شود .
بيشتر اساتيد حدود 60 ٪ نميدانند هنگام بروز حوادث بايد چه 
عكس العمل صحيحى نشان دهند. حتى از پله هاى خروج اضطرارى 
بى خبر بودند به عبارتى خودشان اذعان داشتند فقط وارد دانشكده 
شده، به اتاق خود و سپس كالس هايشان مى روند و در آخر هم از 
بسيار  تواند  مى  مانور ها  برگزارى  پس  شوند.  مى  خارج  دانشكده 

موثر باشد.
با افزايش سن، تمايل به شركت در مانورهاى زلزله كاهش يافته 
و آشنايى با طرز استفاده از تجهيزات اطفاى حريق كاهش مى يابد و 
افراد عكس العمل نامناسبى در هنگام سانحه بروز مى دهند. همچنين 
به نظر مى رسد با افزايش سن، رغبت كمترى براى يادگيرى وجود 
تمايل  و  كرده  تلقى  مفيد  را  آموزش  جوان ها  اين  بر  افزون  دارد. 
از  گرفتن  كمك  آموزش،  جهت  بنابراين  مى دهند.  نشان  بيشترى 

جوانان براى ايجاد انگيزش در ميانساالن راه گشا است. 
آموزش ها بايد شامل اطالعات الزم و مفيد، مانند شناسايى نقاط 
امن و پر خطر، آشنايى با وسايل اطفاى حريق، عكس العمل مناسب 
در مقابل سانحه ى احتمالى و آشنايى با نقشه هاى تخليه اضطرارى 

باشد.
است،  موجود  دانشكده  كتابخانه  در  حريق  اطفاى  تجهيزات 
آموزش  است.  نشده  داده  كارمندان  و  دانشجويان  به  آموزشى  اما  
داوطلب  گروه هاى  ساير  و  آتش نشانى  ماموران  طريق  از  مى تواند 

صورت گيرد. 
اضطرارى  تخليه  نقشه هاى  از  مى توان  بيشتر  آگاهى  براى 
مكان هاى  و  طبقات  در  را  آن  و  شماره 17)  (تصوير  كرد  استفاده 
نمود.  نصب  كارمندان  و  اساتيد  اتاق هاى  در  و  دانشجويان  تجمع 
اضطرارى  خروج  مسير  و  دارد  طبقه   4 ساختمان  اين  كه  آنجا  از 
نيز نعبيه شده است، در هنگام سانحه زلزله و آتش سوزى مى تواند 
موجب تسريع در خروج و در پى آن به كاهش تلفات منجر شود. اما 
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اين امر مستلزم خالى نمودن آن از وسايل اضافه، باز بودن درب هاى 
خروج و نصب تابلوهاى عالئم  است.

تصوير 17: نقشه تخليه اضطرارى. منبع: نگارندگان

سازمان  بحران  سوله هاى  به  دسترسى   18 شماره  تصوير  در 
اين  است.  شده   داده  نشان  تهران   منطقه1شهر  در  بحران  مديريت 
سوله ها شامل مجموعه ورزشى الزهرا كه به عنوان پايگاه پشتيبانى 
چند منظوره در  شهرك شهيد محالتى و پايگاه ويژه مديريت بحران 
دانشكده  فاصله  تصوير  در  دارند.  قرار  ازگل  خيابان  در   1 منطقه 
از  شده است،  مشخص  ستاره  با  كه  بهشتى  شهيد  دانشگاه  حقوق 
اين پايگاه ها نشان داده شده  است با توجه به مسافت زياد پيشنهاد 
مى شود در يكى از كالس هاى دانشكده به دپو  نگهدارى تجهيزات 

امداد و نجات اختصاص پيدا كند.

تصوير18: موقعيت پايگاه هاى پشتيبانى مديريت بحران (دايره قرمز) 
در منطقه 1 و فاصله آن ها از دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى  كه 

با ستاره مشخص شده است.

نتيجه گيرى
فضاهاى آموزشى با توجه به تعداد باالى كاربران و نقش اساسى در 
آموزش قشر وسيعى از جامعه، نيازمند تمهيداتى در جهت كاهش 
آسيب پذيرى در زمان بحران است. در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد 
بهشتى اين آسيب پذيرى را مى توان در سه حوزه  بخش سازه اى، غير 
سازه اى و مديريتى كنترل كرد. از آنجا كه بخش سازه اى اغلب زمان 
بر و پر هزينه است، از اين جهت در راستاى كاهش آسيب پذبرى 

در بخش غيرسازه اى و مديريتى تأكيد بيشترى مى شود. هدف اصلى 
ملى  سرمايه هاى  از  محافظت  و   انسان ها  جان  حفظ  برنامه  اين  از 
راستاى  در  پژوهش  اين  از  حاصل  نتايج  است.  كشور  آموزشى  و 
سه  در  آتش سوزى  و  زلزله  خطرات  برابر  در  آسيب پذيرى  كاهش 
چارت  ايجاد  و  سانحه  مقابل  در  آمادگى  برنامه  پيش گيرانه،  حوزه 

تشكيالتى تخصيص وظايف در دانشكده صورت گرفت.
 در راه حل هاى پيش گيرانه راهكارهايى براى استحكام عناصر 
غير سازه اى و تقليل آسيب پذيرى آن ها پيشنهاد شد. برنامه آمادگى 
فرهنگ  بردن  باال  جهت  در  آموزش  برگيرنده  در  سانحه  مقابل  در 
با  مى تواند  كه  است  كاركنان  و  اساتيد  دانشجويان،  بين  در  ايمنى 
وسايل  از  استفاده  چگونگى  آموزشى  دوره هاى  مانورها،  برگزارى 
اطفاى حريق و ساير تجهيزات مهم، شناسايى مناطق امن دانشكده، 
بين  همكارى  اوليه،   كمك هاى  و  اضطرارى  تخليه  با  آشنايى 
با  رابطه  در  آگاهى  افزايش  زمينه ى   در  كارمندان  و  دانشجويان 
مديريت بحران، تالش جهت برقرارى ارتباط مستقيم با آتش نشانى 
و  بروشورها  تهيه  بحران،  هنگام  در  دسترس  در  بيمارستان هاى  و 
هنگام  در  تشكيالتى  نمودار  همچنين  است.  آموزشى  پوستر هاى 
سانحه تدوين شده  است كه الزم است مسئوالن به وظايف پيشنهادى 
گرفته  كمك  كارمندان  و  دانشجويان  از  راه  اين  در  و  كرده  عمل 
است  زمانى امكان پذير  اهداف  اين  به  نيل  است  ذكر  به  الزم  شود. 
كه اشتياق و روحيه ى كار گروهى در بين هر سه گروه دانشجويان، 
اساتيد و كارمندان وجود داشته باشد و رابطه دو طرفه در بين آن ها 
برقرار باشد و نگاه از باال به پايين در اين سيستم وجود نداشته باشد.
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