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چکیده
زمینهوهدف: ما د ر عصر رسانه ها زند گی می کنیم. د ر این عصر بشر به فضا رفته ولی برای رویارویی با بالیا چاره ای قطعی نیافته است. این نوشته بر 
آن است تا با جمع سپاری پیوند ی میان رسانه های اجتماعی و مد یریت بالیا ایجاد  کند . اگر این پیوند  ایجاد  شود ، شاید  تحولی شگرف د ر مد یریت بالیا 

که همواره بشر را با مخاطره روبه رو کرد ه به وجود  بیاید .
روش: جمع سپاری د ر کشور ما سابقه ای ند ارد ، لذا برای شناسایی این قابلیت ها به سراغ تجربه های د یگر کشورها د ر استفاد ه از جمع سپاری رفته و 
برای این منظور از روش توصیفی-تحلیلی استفاد ه شد ه است. از این رو، نخست بالیا را بررسی و عناصر و اجزاء سیستم مد یریت بحران را طبقه بند ی 
کرد ه ایم. سپس با اشاره به رسانه های اجتماعی، کارکرد های این رسانه ها د ر مد یریت بالیا یاد آور شد ه است. پس از آن به تعریف جمع سپاری1، انواع 
جمع سپاری و برشمرد ن برخی فواید  جمع سپاری پرد اخته ایم. د اد ه های مورد  نیاز این مقاله به کمک روش اسناد ی-کتابخانه ای جمع آوری گرد ید . د ر 
پایان جمع سپاری د ر بالیا مورد  بررسی قرار گرفته و نمونه هایی از انواع به کارگیری جمع سپاری د ر فرایند های مربوط به مد یریت بحران از جمله ایجاد  

نقشه، برچسب زنی و تایپ کرد ن د ست نوشته ها و محتوای عکس ها آورد ه شد ه است.
نتیجهگیری:د ر قرن 21، بشر هنوز د ر برابر بالیا ضعیف است. از د الیلی که انسان نتوانسته د ر برابر بالیا مقابله خوبی بکند ، استفاد ه نکرد ن از خرد  
جمعی است. با استفاد ه از قابلیت های رسانه های اجتماعی د ر قالب جمع سپاری می توان برای رویارویی بهتر با بالیا بهره جست. این مقاله بر آن است تا 
از طریق بررسی جمع سپاری پیوند ی میان رسانه های اجتماعی و مد یریت بالیا ایجاد  کند . با ایجاد  این پیوند ، می توان شاهد  تحولی شگرف د ر مد یریت 

بالیا بود . جمع سپاری مد یریت بالیای طبیعی می تواند  تا حد  زیاد ی از جنبه مالی و زمانی به مد یران بحران کمک کند .  
واژههایکلیدی: جمع سپاری، مد یریت بالیا، مد یریت بحران، رسانه های اجتماعی
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ABSTRACT
Background and objective: Are connected to our life. Influence of social media in Iran, its significant role in Crisis management, 
and entrust the tasks to the crowds were the reasons to study the capabilities of domestic social media at crowdsourcing in 
managing the earthquake disaster.
Method and Findings: Since, there is less familiarity with crowdsourcing and usage in our country, in order to identify these 
capabilities, the experiences of other countries on using crowdsourcing has been examined. For this purpose, descriptive and 
analytical method has been used. 
In this article, at first disaster is reviewed and elements and components of crisis management system is classified. Then by 
referring to social media, functions of the media is noted in Crises management. After defining the crowdsourcing , types of 
crowdsourcing have been specified and some of the benefits of crowdsourcing have been pointed. The data of this article have 
been collected through library method.
Conclusion: Mankind is still helpless and powerless against disaster in 21 century. Failure to using collective wisdom is one of 
the reasons that humans have not had proper reaction against disasters. By utilizing crowdcoursing through social media, the 
disasters can be better confronted. This article aims to makes a link between social media and disasters management through 
crowdsourcing. By this link, outstanding transformation in Crises management, which human has always been in jeopardy, can 
be seen. Crowdsourcing can be useful in financial and timing issues of natural Crises management.
At the end, crowdsourcing in disasters is studied and examples of crowdsourcing and its utilization in crisis management pro-
cesses such as crisis map, tagging, collecting information on the dead, missing, wounded, etc are provided.
Keywords: Crowdsourcing, Disaster Management, Crisis Management, Social Media
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1.   Crowdsourcing
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مقدمه
بالیا، فجایعی هستند  که همواره بشر را با مشکالتی مواجه می سازند ، 
ولی اگر مد یریت شوند  مشکالتی که به وجود  می آورند  تا حد  بسیار 
زیاد ی کاهش پید ا می کند . این مهم بد ون حضور مرد م و استفاد ه از 
خرد  جمعی قابل د ستیابی نیست. رسانه های اجتماعی ابزاری برای 
ارسال و د ریافت هرچه آسان تر اطالعات و برقراری ارتباطات هستند . 
برقراری  امکان  مرد م،  همه  اجتماعی،  رسانه های  حضور  با  اکنون 
پیام د ر هر موقعیتی، حتی شرایط بحراني  تولید  و ارسال  ارتباط، 
اجتماعی  رسانه های  و  هستند   مطالب  تولید کنند ه  مرد م  د ارند .  را 
مي توانند  مطالب تولید ي خود  را با د یگران به اشتراك بگذارند . امروزه 
مشارکت  و  شاهد  حضور  بال،  یا  فاجعه  یک  وقوع  پس از  بالفاصله 
گسترد ه مرد م د ر رسانه های اجتماعی هستیم. حال باید  راهي یافت 
تا بتوان از قابلیت جمع سپاري برای استفاد ه از ظرفیت انبوه مرد م 
براي مد یریت بالیا استفاد ه کرد . جمع سپاري به معناي برون سپاري 
کار، فعالیت یا وظیفه اي به یک جمعیت انبوه )شبکه گسترد ه اي 
عبارتی  به  است.  عمومي  فراخوان  یک  طریق  از  نامعین(  افراد   از 
د یگر، جمع سپاری مشارکت و همکاری د ر چارچوب »خرد  جمعی« 
است. واژه جمع سپاری ترکیبی از د و کلمه جمعیت و برون سپاری 
است. بنابراین جمع سپاری به معنای برون سپاری به انبوه مرد م است 
از  اینترنتي صورت مي گیرد .  فراخوان عمومی  از طریق  معموال  که 
جمله ویژگی های جمع سپاری غیر متمرکز بود ن، غیر رسمی بود ن، 
عمود ی و افقی بود ن ارتباطات و د ر انحصار نبود ن اطالعات است. 
حجم  که  است  جمع سپاری  از  ساد ه  ای  نمونه  ویکی پد یا  د انش نامه 
)شاید   روز  به  بسیار  و  د ارد   بریتانیکا  د انش نامه  از  بیشتری  بسیار 
جمع سپاری  محصول  آن  ویرایش  و  است  لحظه!(  به  گفت  بتوان 
برای جمع سپاري  اجتماعي  پتانسیل رسانه هاي  از  اکنون که  است. 
آگاه هستیم، به بررسي چیستی جمع سپاری و افق به کارگیری آن 

د ر فرایند های مربوط به مد یریت بحران خواهیم پرد اخت.
بالیا

به معنی  بد  + آسترو3  از د یس2 ریشه التین پیشوند   واژه د یزستر1 
نامطلوب  جنبه  معنی  به  آسترونوم4  التین  از  طالع  یا  بخت  ستاره، 
1.  Disaster 
2.  Dis 
3.  Astro 
4.  Astronom

یک طالع، بخت یا یک ستاره گرفته شد ه است. )شریف آرا، 1392، 
ص 84(

تبیین  و  تعریف  قابل  مختلف  د ید گاه های  چارچوب  د ر  بالیا 
است. د ر واقع منشأ و علل ایجاد کنند ه، سطح تأثیر، شد ت و د رجه 
وقوع را می توان از محورهای اصلی طبقه بند ی بالیا تعریف نمود . 
براساس منشأ و علل ایجاد  کنند ه، بالیا به د و د سته مشخص تقسیم 

می شوند :
بالیای طبیعی5: منشأ و علل ایجاد کنند ه آن د ر طبیعت و رفتارهای 
ناشی از واکنش و به فعلیت رسید ن برخی از خطرات بالقوه طبیعی 
زلزله، سیل، آتش فشان، گرد باد ها و 41 مورد  حاد ثه شناخته  است. 
اثر  د ر  بالیا  این  واقع  د ر  می گیرند .  جای  د سته  این  د ر  د یگر  شد ه 
عمل طبیعت رخ می د هند  و محصول فعالیت های طبیعت هستند .

د ر  ریشه  بالیا  این  ایجاد کنند ه  علل  انسان ساخت6:  بالیای 
فعالیت های انسانی د ارد  و برخی مواقع سهل انگاری و عد م رعایت 
نکات ایمنی و گاهی اراد ه و اختیار انسان باعث بروز آنها می شود . 
آتش سوزی، تصاد فات رانند گی و جنگ را می توان از مصاد یق آن 

برشمرد  که محصول فعالیت یا عملکرد  انسان است.
د ر یک د سته بند ی د یگر حواد ث بر حسب سطح تأثیرگذاری بر 

محیط به شرح ذیل طبقه بند ی می شوند :
تأثیر و د امنه  به حواد ثی گفته می شود  که سطح  حواد ث پهنه ای: 
اثرگذاری آن پهنه جغرافیایی مشخصی را د ربر می گیرد . این حواد ث 
که بعضا طیف حواد ث طبیعی مانند  زلزله، سیل، آتش فشان و سایر 
یا  کانونی  نقطه  د ر یک  چه  اگر  می شوند   شامل  را  مشابه  حواد ث 
از  فراتر  جغرافیایی  آنها وسعت  اثر  اما  می کنند   بروز  حوزه خاص 
یک نقطه را د ر معرض خطر قرار می د هد . به عنوان مثال، زلزله د ر 
یک نقطه کانونی و د ر اثر فرایند های زمین ساختی7 و زمین ساختی 
رخ می د هد  اما یک شهر با وسعت جغرافیایی گسترد ه یا شهرستان، 
د ر  اگرچه  می د هد .  قرار  تأثیر  تحت  را  د یگر  و حتی کشور  استان 

کانون و یا نقاط نزد یک آن، اثر این پد ید ه طبیعی، بیشتر است.
حواد ث نقطه ای: این حواد ث د ر یک نقطه جغرافیایی و با وسعت 
شامل  را  انسان ساخت  حواد ث  طیف  معموال  و  می د هند   رخ  کم 

5. Natural Disaster
6.  Man-Made Disaster
7.  Tectonic processes
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می شود . آتش سوزی و تصاد فات را می توان از مصاد یق آن د انست.
حواد ث نقطه ای-پهنه ای: شامل آن د سته از حواد ثی می شوند  که اگر 
چه از جنس حواد ث نقطه ای هستند  اما اثر آن به صورت پهنه ای به 
جای می ماند . مصد اق بارز این د سته از حواد ث، آتش سوزی جنگل ها 
اثر و سطح  و  نقطه ای  بروز و وقوع آن  نمود  که  را می توان عنوان 
تأثیر آن پهنه ای از جنگل ها و مراتع را د ر برمی گیرد    )عبد اللهی، 

1394، ص 37(

عناصرواجزاءسیستممدیریتبحران
صورت های  به  اغلب  آن  اجزاء  و  بحران  مد یریت  اساسی  چرخه 
جهت  نیز  گوناگونی  واژه های  از  بعضا  و  می گرد د   ترسیم  متفاوتی 
به هر  این چرخه  اما  استفاد ه می شود .  اجزاء آن  از  نامید ن هر یک 
صورتی که ترسیم شود  چارچوب آن باید  نشان د هند ه مهمترین اصل 
د ر چارچوب یک  آن  مد یریت  و  بحران  اصل  یعنی  آن،  د ر  موجود  
سری فعالیت های مرتبط، به هم پیوسته و مد اوم باشد . د ر واقع چرخه 
شامل یک سری  عنوان  هیچ  به  آن  اجزاء  تعریف  و  بحران  اساسی 
پایان  آن  خاتمه  با  و  آغاز  بحران  وقوع  با  بار  هر  فعالیت هایی که 

می پذیرد ، نیست )ناطقی الهی، 1378، ص 27(
با نظر به متون مختلف علمی موجود  د ر این زمینه می توان اجزاء 
سیستم مد یریت بحران را شامل آماد گی، پیشگیری، کاهش اثرات، 
مقابله )امد اد  نجات( و بازسازی و بازتوانی عنوان کرد  که با د ر کنار 
هم قرار گرفتن این اجزاء چرخه مد یریت بحران یا سیستم آن شکل 
کاهش  و  پیشگیری  آماد گی،  مانند   اجزاء  این  از  برخی  می گیرد . 
و  امد اد   و  مقابله  مانند   د یگر  برخی  وقوع،  قبل از  به  مربوط  اثرات 
نجات، مربوط به حین وقوع و بازسازی و بازتوانی مربوط به پس از 
مد یریت  نگاه  ضرورت  فوق  تقسیم بند ی  می گرد د .  بحران  وقوع 
بیشتر  برنامه ریزی و اجرای فعالیت مد یریت بحران را  ریسک د ر 
مد یریت  سازمانی  سیستم  تمرکز  است  بهتر  لذا  می نماید .  روشن 
بحران بر ایجاد  آماد گی و انجام فعالیت های پیشگیرانه متکی شود . 
د ر ذیل به تشریح اجمالی هر یک از اجزاء سیستم مد یریت بحران 

می پرد ازیم.

الف(پیشازبحران؛آمادگی:
اطالق  اقد اماتی  کلیه  به  بالیا  با  رویارویی  جهت  آماد گی  عبارت 
می شود  که د ولت ها، سازمان ها، جوامع و افراد  را قاد ر می سازد  تا د ر 

مواقع بحرانی به طور سریع و کارا پاسخ و عکس العمل الزم را جهت 
مواجهه با بحران از خود  نشان د هند . این فعالیت ها می تواند  د ر قالب 
تمرین  علمی  به صورت  یا  آموزش  وقوع سوانح  قبل از  برنامه هایی 
شد ه باشد . بخش آماد گی د ر سیستم مد یریت بحران با فعالیت هایی 
نظیر ارائه آموزش های عمومی و ارتقاء سطح آگاهی های مرد م، انجام 
و  اطالع رسانی  برای  ویژه  مقررات  و  قوانین  وضع  عملی،  مانورهای 
هشد ار و مسائلی از این قبیل انجام می شود . این بخش بیشتر د ر 
 ،1993 )آیسان1،  می شود   برنامه ریزی  مرتبط  طرح های  تهیه  قالب 

ص38(.

ب(پیشازبحران؛پیشگیری:
این جزء از سیستم مد یریت بحران شامل اقد امات و فعالیت هایی 
از  یا ممانعت  بحران  از وقوع یک  می شود  که هد ف آن جلوگیری 
اقد امات  است.  حیاتی  تأسیسات  و  جامعه  بر  آن  اثرات  تشد ید  
اجرا  و  تعریف  احتمالی  بحران  و  حاد ثه  نوع  به  بسته  پیشگیرانه 
می شود . د ر موضوع حواد ث طبیعی مانند ؛ سیل، زلزله و سایر حواد ث 
مشابه این اقد امات به د و د سته اقد امات فیزیکی یا ساختمانی مانند ؛ 
مد یریتی  اقد اماتی  و  ابنیه  مقاوم سازی  سیل بند ،  تأسیسات  احد اث 
تقسیم بند ی  غیره  و  بیمه  اراضی،  تفکیک  و  قطعه بند ی  مانند ؛ 

می شود  )نیک کارتر، 1371،  ص 57(.

ج(پیشازبحران؛کاهشاثرات:
که  است  اصطالحی  بالیا  اثرات  کاهش  ملل،  سازمان  تعریف  د ر 
معموال شامل همه فعالیت هایی می گرد د  که برای کاستن از اثرات 
وقوع یک حاد ثه بالقوه انجام می شود . فرایند  برنامه ریزی و کاربست 
انسان ساز  و  با شناخت خطرات طبیعی  شاخص های کاهش خطر 
هماهنگ شد ه و راهبرد ها و شاخص های ویژه ای نیز بر اساس ارزیابی 
اوقات  برخی  د ر  بالیا  اثرات  کاهش  است.  شد ه  طراحی  خطرات 
می شود ؛  تعریف  آماد گی  مانند   محد ود   مفهومی  د ر  مد یران  توسط 
اما د ر مجموع به عنوان فعالیت های قبل از وقوع بالیا تلقی می شود  

)د ی ام تی پی2، 1998، ص 37(.

د(حینبحران)24ساعتاول(؛مقابلهیاپاسخگویی:
و  اقد امات  مجموعه  شامل  بحران  مد یریت  سیستم  از  بخش  این 

1.  Aysan
2.  DMTP
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فعالیت هایی است که جهت مقابله با سوانح و ارائه خد مات امد اد  
بالفاصله پس از وقوع بحران به  و نجات صورت می گیرد  و معموالً 
اجرا گذاشته می شود . د ر واقع این بخش برای نجات جان انسان ها 
و حفاظت از اموال و د ارایی های جامعه صورت می گیرد . د وره انجام 
عنوان  به  را  بحران  مد یریت  سیستم  و  مقابله  بخش  فعالیت های 
د وران اضطرار می شناسند  )الهی ناطقی، 1378، ص 83(. برای مقابله 
با بحران ضرورت د ارد  ارزیابی بحران به منظور ایجاد  بسترهای الزم 
ارزیابی  این  فرایند   گیرد .  صورت  بالیا  با  مقابله  برنامه ریزی  برای 

می تواند  د ر چارچوب موارد  زیر انجام شود :
 شناخت اطالعات و منابع د اد ه ای قابل اعتماد 

 جمع آوری اطالعات و د اد ه ها
 تجزیه و تحلیل د اد ه ها 

و  برنامه ریزان  برای  فرصت ها  و  آلترناتیوها  ارائه  و  استنتاج   
تصمیم گیران )استفن سون1، 1999، ص 4( .

د ر این مرحله معموال اقد اماتی از جمله جستجو و نجات، هشد ار 
و اطالع رسانی، امد اد  و نجات، بهد اشت و د رمان، تأمین امنیت، د فن 
خد مات  سایر  و  حیاتی  شریان های  برقراری  پسماند ا،  د فع  اموات، 

اضطراری ارائه می شود .

هـ(پسازبحران؛بازسازیوبازتوانی:
این بخش شامل کلیه اقد اماتی است که تالش می کند  به موجب آنها 
شرایط جوامع و کشورها را پس از وقوع هر بحران به حالت عاد ی 
بازگرد اند . حالت عاد ی صرفا به معنای شرایطی است که زند گی و 
نیازمند ی های افراد  جامعه د ر آن به صورت معمول انجام می شود  اما 
این به معنای بازگشت حالت قبل از بحران تلقی نمی شود  چرا که 
آنچه بحران به عنوان اثرات عمومی خود  به جای می گذارد  قابلیت 
بازگشت به آنچه د ر قبل از بحران بود ه است را ند ارد . از ویژگی های 
مهم این بخش از سیستم مد یریت بحران طوالنی بود ن آن است که 
گاهی 5 تا 10 سال به طول می انجامد . مجموع فعالیت های مهمی 
که د ر این مرحله از سیستم قابل تفکیک است شامل استقرار مجد د ، 
بازسازی و نوسازی است. همچنین د ر این مرحله عالوه بر بازسازی 
فیزیکی و ساختمانی به توانمند سازی و بازتوانی افراد  جامعه آسیب 
د ید ه هم پرد اخته می شود . د ر واقع بازتوانی د ر این عنصر به معنای 

1.  Stephenson

رسید گی به مسائل روانی-اجتماعی جامعه آسیب د ید ه است. عوامل 
و بازیگران مهمی د ر بازسازی نقش ایفا می کنند . مطابق آنچه گفته 
شد  مجموعه عناصر فوق چرخه و سیستم مد یریت بحران را تشکیل 

می د هد  )عبد اللهی، 1394، ص 58(.

رسانههایاجتماعی
جوالی  د ر  بار  نخستین  اجتماعی«  »رسانه های  اصطالح  از  استفاد ه 
2006 به کار گرفته شد . رسانه های اجتماعی، رسانه هایی برای تعامل 
بسیار د ر د سترس و  ارتباطی  از تکنیک های  اجتماعی هستند  که 
گسترش پذیر2 استفاد ه می کنند . کریس شیپلی3 )مؤسس و مد یر 
پژوهش جهانی گروه گاید  ورد 4( اغلب به عنوان اولین فرد ی شناخته 
کرد   استفاد ه  اجتماعی  رسانه های  امروزی  اصطالح  از  که  می شود  

)سوری، 1394، ص 21(.
د ر تعریفی د یگر، رسانه های اجتماعی به هر نوع سایت یا خد مات 
تحت وب گفته می شود  که د ارای ویژگی اجتماعی بود ن است و یا 
وب2 را مورد  استفاد ه قرار می د هد ؛ وبالگ ها، شبکه های اجتماعی، 
و  کاربران  کامنت گذاری  قابلیت  )با  اجتماعی  خبری  سایت های 
تعامل آنها با اخبار و روید اد ها(، ویکی ها و... از مصاد یق آن هستند  
رسانه های  تعاریف  گسترد گی  رغم  به   .)2011 نیشن5،  )د انیل 
و  »اشتراك گذاری«  عنصر  د و  بر  آن ها  تمرکز  نقطه  اجتماعی، 
»تعامل« است. برخی از تعاریف، تولید  و انتشار محتوا را برجسته تر 
امور  که  د انسته اند   رسانه هایی  را  اجتماعی  رسانه های  و  کرد ه اند  
تولید  وید ئو، صد ا، متن یا چند رسانه ای د ر آن توسط کاربران انجام 
اشتراك  به  همتایان  بین  و  منتشر  اجتماعی  محیط  د ر  و  می شود  

گذارد ه می شوند  )کاپیالنو6، 2010(. 
د ر یک جمع بند ی می توان گفت: رسانه اجتماعی، رسانه ای است 
که برای تعامل و انتشار محتوا د ر محیط اینترنت از طریق تعامل 
فنون  د ارد  و  باالیی  بسیار  پذیری  اجتماعی طراحی شد ه، د سترسی 
تباد ل  انجمن های  می شود .  کارگرفته  به  آن  د ر  مقیاس پذیر  انتشار 
نظر، تابلوهای پیام، پاد کست ها، بالگ ها و ویکی ها، از جمله انواع 
رسانه های اجتماعی هستند . رسانه های اجتماعی از فن آوری مبتنی 

2.  Scalable
3.  Chris Shipley
4.  Guideword
5.  Daniel Nations
6.  Capilanou
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بر وب، برای تبد یل و انتشار تک گویی های رسانه ای به گفتگوهای 
چند  جانبه استفاد ه می کنند .

کارکرد های  طبیعی  بالیای  مد یریت  د ر  اجتماعی  رسانه های 
مختلفی د ارند . این کارکرد ها با یکد یگر هم پوشانی د ارند  و حذف 
به  اختالل  کارکرد ها  سایر  کار  د ر  بالیا  مد یریت  د ر  مورد   یک 
و  د اشته  توجه  پیوسته  مد یران  است  نیاز  بنابراین  می آورد .  وجود  
کارکرد های  و  نقش ها  همه  بحران  کارآمد   و  مؤثر  مد یریت  برای 
رسانه های اجتماعی را د ر نظر د اشته  باشند  و بر اساس آنها برنامه ای 

برای مد یریت بالیا طراحی کنند .
همبستگی  ایجاد   آموزشی،  خبری،  نقش  چهار  د ارای  رسانه ها 
از رسانه ها هستند  و  تفریحی هستند . رسانه های اجتماعی جزئی  و 
کارکرد هایی که سال ها قبل توسط هارولد  السول برای رسانه های 

جمعی برشمرد ه شد  را نیز د ربرمی گیرند . 

جمعسپاری
واژه جمع سپاری ترکیبی از د و کلمه جمعیت و برون سپاری است. 
د ر جمع سپاری د ست های بسیاری، کارهای ُخرد  انجام می د هند  و د ر 
)سورویکی1، 2005،  می شود   آن حاصل  از  و حکمت  د انش  نهایت 
رهنمون  واالتر  نتایجی  به  و  شد ه  چیره  فکرگروهی  بر  تا   )27 ص 
 2006 سال  د ر   .)257 ص   ،2013 مالهوترا2،  و  )ماجچرزاك  شوند  
جمع سپاری اینگونه تعریف شد  »جمع سپاری عمل انتخاب فعالیتی 
یک  به  آن  برون سپاری  و  می شد ه  انجام  کارمند ان  توسط  قبال  که 
گروه نامشخص و البته بزرگ از افراد  خارج سازمان طی یک فراخوان 

عمومی است« )هوو3، 2006، ص 2(.
شرکت های  تا  کوچک  کارهای  و  کسب  از   - مد یران  بیشتر 
فورچون 500 - د ر تالشند  تا بفهمند  جمع سپاری واقعا چیست، چه 
باید  چه فرآیند هایی را برای تعامل  منافعی می تواند  د اشته باشد  و 
توسعه  و  شکل گیری  مرحله  که  اکنون  کنند .  د نبال  جمع  یک  با 
تجربی  و  علمی  اد بیات  چند گانه  جریان های  است،  جمع سپاری 
یکد یگر  از  مستقل  می کنند ،  استفاد ه  زبان خود شان  از  هر یک  که 
به رشد   رو  پد ید ه  د رك  برای  و مشترك  متحد   بد ون چارچوب  و 

1.  Surowiecki
2.  Majchrzak & Malhotra
3.  Howe

مشارکت جمعیت د ر حال توسعه هستند . برای مد یرانی که به یافتن 
فرصت های مبتنی بر جمعیت عالقه مند  هستند ، جمع سپاری انبوهی 
از  می کند .  ارائه  را  مشکالت  همچنین  و  احتماالت  گزینه ها،  از 
مشکالتی که به عد م د رك روشنی از جمعیت منتج می شود ، اشکال 
مختلف آن و ارزش هایی است که جمعیت می تواند  ارائه د هد . مسئله 
د یگر عد م وجود  فرآیند  تعریف شد ه مناسب برای تعامل با جمعیت 
است. د ر نتیجه، بسیاری از مد یران قاد ر به توسعه راهبرد های خود  
نیستند  و یا د ر تخصیص منابع به جمع سپاری مرد د  هستند  که به از 
د ست د اد ن فرصت های مزیت رقابتی جد ید  ناشی از مشارکت د اد ن 

جمعیت منتهی می شود  )سوری، 1394، ص 54(.
برای شفافیت بیشتر، به انواع مختلف جمع سپاری مروری کلی 
خواهیم د اشت. سپس چارچوب سرمایه جمعیت را با تهیه الگویی 
برای  از جمعیت  منابع  د ستیابی و جذب  مراحل  ترسیم  و  نظام مند  
مد یران معرفی می کنیم تا به د رك د رستی از ارزش کسب اطالعات 
از جمعیت برسند . د ر نهایت، بحث را با مزایای منحصر به فرد ی که 

می توان از جمعیت به د ست آورد  به پایان می بریم.

انواعجمعسپاری
به  نزد یکی  که  می د هد   نشان  آنالین  مد لی  عنوان  به  جمع سپاری 
جمعیت و د رخواست مشارکت از آنها می تواند  د ر یافتن راه حل ها 
کند .  کمک  سازمان  یک  د ر  کار  و  کسب  چالش های  انواع  برای 
گرفته  نظر  د ر  واحد   ساختاری  عنوان  به  جمعیت  اغلب  اینجا، 
می شود : مجموعه کلی از مرد م که می توانند  توسط شرکت ها هد ف 
این حال، همانطور که سازمان ها و  با  قرار گیرند .  استفاد ه  و مورد  
د ارند   مختلف  انواع  هم  جمعیت ها  هستند ،  متفاوت  مشکالت شان 
و  متفاوت  هم  د هند   ارائه  به شرکت ها  می توانند   که  و کمک هایی 
متنوع است. نوع شناسی زیر از جمع سپاری نشان می د هد  که مد یران 
می توانند  با شناسایی یک مشکل کسب و کار شروع کنند  و بعد  
با توجه به موارد ی که د ر ذیل به آنها اشاره می شود  مسئله را پیش 
ببرند ؛ )1( چه نوع کمک هایی از اعضای یک جمع مورد  نیاز است 
و )2( این کمک ها چگونه به یافتن راه حلی برای مشکل کسب و 

کار کمک خواهد  کرد  )برابهام4، 2008، 75(.
می شود ،  د رخواست  جمع  از  که  مشارکت هایی  انواع  اول، 

4.  Brabham
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می تواند  برای مشارکت د ر هد فی عینی و یا محتوایی ذهنی1 باشد . 
مشارکت هایی که برای نیل به هد فی عینی به کمک گرفته می شود  
اینجا،  شد ؛  خواهد   منجر  سوگیری  بد ون  و  بی طرف  نتیجه ای  به 
واقعیت های مهم و جمعیت می توانند  به پید ا کرد ن و یا ایجاد  آنها 
کمک کنند . مشارکت های محتوای ذهنی حول قضاوت ها، نظرات، 
برد اشت ها و اعتقاد ات تک تک افراد  جمعیت د ر جریان است و د ر 
با محتوای ذهنی  به مشکلی  پاسخ  برای  یافتن راه حلی جمعی  پی 

ایجاد  شد ه است.
و  جمعی  د سته  باید   شد ن  ارزشمند تر  برای  مشارکت ها  د وم، 
جامع پرد ازش شوند . بسته به مشکلی که باید  حل شود ، مشارکت ها 
باید  تجمیع یا پاالیش شوند . مشارکت های جمعی، به ساد گی برای 
اطالع رسانی یک تصمیم د ر ارزش اسمی ترکیب می شوند  و بد ون 
نیاز به هر گونه اعتبارسنجی قبلی، ارزشمند  هستند . به عنوان مثال، 
از طریق  را  مرد م خواسته می شود  گزینه های خود   از  انتخابات  د ر 
و  اولویت ها  آراء،  متوسط  و  مجموع  سپس  کنند ،  بیان  رأی  برگه 
این  د ر  آنها  انتخاب  د الیل  می شود .  محاسبه  مرد م  برگزید ه  موارد  
مرحله مهم نیست. با این حال، مشکالت د یگر پیچید ه تر هستند  مانند  
د رخواست مشارکت از جمع، پیش از اینکه مزیت های نسبی آنها د ر 
نظر گرفته شد ه و به لحاظ کیفی ارزیابی و فیلتر شود  )برای مثال، 
سیاستمد اران پیش از مبارزات انتخاباتی، از نظر مشارکت کنند گان 
استفاد ه می کنند (. روی هم رفته، این د و بعد  د ر تشخیص و د رك 
گزینه های مختلفی که امروزه برای جمع سپاری وجود  د ارد  به مد یران 

کمک می کند .
تکیه  اولیه  فرآیند   عنوان  به  تجمیع  بر  جمع سپاری  نوع  د و 
رای گیری  د ر  ُخرد کاری3.  جمع سپاری  و  جمع2  رأی گیری  د ارد : 
جمع، سازمان ها موضوعی را د ر جمع مطرح کرد ه، سپس با تجمیع 
پاسخ های ذهنی به د ست آمد ه از جمع شرکت کنند ه تصمیم مناسب 
را اتخاذ می کنند . برنامه محبوب تلویزیونی صنم آمریکایی4 را د ر 
نظر بگیرید ، که به بینند گانش اجازه می د هد  با رأی آنالین، تلفن و 
یا پیامک از شرکت کنند ه مورد  نظر خود  د ر مسابقه حمایت کنند . 
با  شرکت کنند گان  و  می شوند   شمارش  برنامه  پایان  د ر  آراء  این 
1.  Subjective content
2.  Crowd voting
3.  Micro-task
4.  American Idol

کمترین رای از رقابت کنار می روند . به همین نحو، بازار پیش بینی 
و  )ارو5  می کند   فعال  جمع  رأی گیری  طریق  از  را  خرد جمعی 
تنها آراء جمع زد ه  اینکه  به جای  اما  د یگران، 2008، ص 877(. 
با میانگین قرارد اد ن پاسخ های مستقل از جمع شرکت کنند ه  شود ، 
این بازارها به پیش بینی های خاص می رسند  که می تواند  از د قت و 
اقامتگاه های  و  مثال، هتل  برای  فراتر رود .  صحت کارشناسان هم 
برای  خود   کارکنان  از  جمعی  از  پرسش  با  استاروود 6،  تفریحی 
انتخاب بهترین امکان د ر میان انواع کمپین های بازاریابی بالقوه از 
یک بازار پیش بینی د اخلی استفاد ه کرد  )بارلو7، 2007، ص 153(.

د ر جمع سپاری ُخرد کاری، سازمان ها به د لیل اینکه انجام یک 
و  وسعت  به  توجه  با  و  استاند ارد   روش های  طریق  از  اغلب  کار 
گسترد گی آن د ست یافتنی نیست یک جمع را د رگیر آن می کنند . 
یک سازمان ممکن است به جمع آوری مجموعه بزرگی از د اد ه های 
و  مد ارك  ترجمه  بیشمار،  عکس های  برای  برچسب  نظیر  مختلف 
چنین  خرد کرد ن  باشد .  د اشته  نیاز  صوتی  متن های  پیاد ه کرد ن  یا 
به وظایف کوچک )جینو8 و استاس9، 2012، ص 92(  کارهایی 
به سازمان اجازه می د هد  تعهد ات هراسناك را سریع تر، ارزان تر و 
کارآمد تر تکمیل کند . د ر نظر بگیرید  کاربران گوگل با صفحه ای 
د یگران،  و  آهان11  )وون  مجد د 10  کد امنیتی  که  می شوند   مواجه 
تصویر  د ر  که  نوشته ای  تا  می خواهد   آنها  از   )1465 ص   ،2008
د هند ه  آزار  و  خالی کوچک  جعبه  د ر  را  می بینند   یافته  تغییرشکل 
برای  فقط  وب  ابزار  این  که  است  این  بر  عموم  اعتقاد   بنویسند . 
تصد یق هویت کاربران و د ر نتیجه د ور نگه د اشتن وب سایت ها د ر 
برابر بمباران هرزنامه ها است. با این حال، هرگاه که عمل وارد  کرد  
حروف توسط کاربر به اتمام می رسد ، آن کاربر د ر واقع به د یجیتالی 
به  قاد ر  نوری12  شخصیت  شناخت  نرم افزارهای  که  چیزی  کرد ن 
خواند ن آن نبود ه اند  کمک کرد ه است. به این ترتیب، جمع سپاری 
افزود ن  و  تامیز13  نیویورك  بایگانی  شد ن  د یجیتالی  به  ُخرد کاری 

5.   Arrow
6.  Starwood Hotels and Resorts
7.   Barlow
8.   Gino
9.  Staats
10.  re-CAPTCHA
11.   Von Ahn
12.  Optical Character Recognition (OCR)
13.  The New York Times



	243 سیاوش صلواتیان و علی سوری / جمع سپاری و افق به کارگیری آن د ر فرایند های مد یریت بحران های طبیعی

نسخه های خطی قد یمی به گوگل بوکس1 کمک کرد ه اند . به همین 
تالشی   )271 ص   ،2013 )استملر3،  مالی2  جمع سپاری  ترتیب، 
است برای گونه ای از جمع سپاری ُخرد کاری که به وسیله آن، یک 
مالی  منابع  خرد کرد ن  با  ساد گی  به  بلند پروازانه  بسیار  مالی  هد ف 
اینجا  د ر  که   – عینی  منابع  شامل  که  مشارکت هایی  و  نیاز  مورد  

منابع مالی – هستند  برای هر سرمایه گذاری تجمیع می شوند .
جمع سپاری  د ر  ذهنی  یا  عینی  صورت  به  که  مشارکت هایی 
انجام می شود  باید  برای پرد ازش ارزشمند  باشند . د ر اید ه جمع سپاری 
سازمان ها به د نبال خالقیت یک جمعیت هستند  تا با افزایش تنوع 
اید ه ها راه حل های منحصر به فرد ی برای مشکالت و مسائل تولید  
کنند . ممکن است سازمانی اید ه های بسیاری از یک جمع د ریافت 
و  پاالیش  به  آنها  میان  از  اید ه  چند   یا  یک  اجرای  برای  که  کند  
مثال، سایت جامعه هنرمند   برای  باشد .  د اشته  نیاز  بهترین  انتخاب 
خالقانه  طرح های  جمع،  از  ثرد لس4  الکترونیک  تجارت  و  آنالین 
اید ه که  اید ه ها، مناسب ترین  تی شرت های خواست، سپس از میان 
فکر می کرد ند  بهتر به فروش می رسد  را برای تولید  انتخاب کرد ند  
)براهام د ی سی5، 2010، ص 1122(. همچنین، »سینه کوپ«6 به 
د نبال اید ه های فیلم د ر قالب تریلر است و پس از بررسی های د قیق، 
فیلم هایی که برای تولید  نهایی ارزشمند  هستند  را تأمین مالی می کند  

)فرا7، 2013(.
به  که  را  خود شان  ویژه  مشکل  سازمان ها  جمع سپاری،  د ر 
خوبی تعریف شد ه با یک جمع د رمیان می گذارند  و به طور بالقوه 
د رخواست  را  واقعی  راه حل  سازمان،  نوآور  و  مخاطبان خالق  از 
ص   ،2007 کیتز11،  و  کارتی10  مک  پیت9،  )برثون8،  می کنند  
بود ن  مفید   و  ارزشمند   میزان  می تواند   سازمان  که  اینجاست   )39
و  کسب  مشکل  مقد ار  چه  که  کند   تعیین  را  حل ها  راه  نبود ن  یا 
آنالین  وید ئو  پخش  شرکت  مثال،  می کند .  برای  حل  را  کارشان 
1.  Google Books
2.  Crowdfunding
3.   Stemler
4.  Threadless
5.   Brabham D. C.
6.  CineCoup
7.   Fera
8.  Berthon
9.  Pitt
10.  McCarthy
11.   Kates

نت فلیکس12 جمع کاربران خود  را برای شرکت د ر رقابت بهبود  
د قت و صحت پیش بینی شرکت نت فلیکس د عوت کرد . این رقابت 
برای این بود  که بد انند  چه تعد اد  از تماشاگران با توجه به اولویت 
فیلم های د ر د سترس خود  از تماشای یک فیلم لذت برد ه اند  )ژو13، 
ویلکینسون14، شریبر15 و پان16، 2008، ص 338؛ بل17 و کورن18، 
2007، ص 77( بر اساس د اد ه ها، مشارکت جمع برای تعیین میزان 
صحت آن، مورد  سنجش قرار گرفت و مؤثرترین راه حل برند ه شد .

ایجاد   را  گوناگونی  پتانسیل های  جمع سپاری،  شد ه  ذکر  انواع 
و  پیاد ه سازی  متفاوت  اهد اف  برای  می تواند   گزینه ها  این  می کند ، 
اجرا شود . الزم به ذکر اینکه انواع مختلف جمع سپاری می تواند  به 
شرایط  و  نیاز  به  که  شود   اجرا  مکمل  به صورت  یا  هم زمان  طور 
استاروود   تفریحی  اقامتگاه های  و  هتل  د ارد .  بستگی  شرکت ها 
اجرا  به  را  اید ه19  جمع سپاری  اول  و  کرد   استفاد ه  مکمل  روش  از 
استفاد ه کند ،  از رأی گیری جمعی20  آنکه شرکت  گذاشت. پیش از 
را  بازاریابی  اید ه های مختلف  اید ه کارکنان،  از طریق جمع سپاری 
کرد   انتخاب  را  شد ه  ارائه  بازاریابی  اید ه  بهترین  کرد ، سپس  ارائه 
)پرپیک21، شوکال22، کیتزمن23 و مک کارتی24، 2015، ص 77(.

برخیفوایدجمعسپاری

هزینه
اگرچه مبلغی که برای جمع سپاری هزینه می شود  به نوع آن بستگی 
د الری  هزار  چند   پرد اخت های  تا  گرفته  ُخرد   پرد اخت  از  که  د ارد ، 

متفاوت است، اما مزیت آن هزینه نسبتًا پایین است. 
با وجود  اینکه افراد  حرفه ای بنا به د لیلی که قبال مطرح شد  از 
جمع سپاری مستثنی نمی شوند ، اما به احتمال زیاد  آنها بیشتر مایلند  

12.  Video Streaming Netflix
13.  Zhou
14.  Wilkinson
15.  Schreiber
16.   Pan
17.  Bell
18.  Koren
19.  Idea-crowdsourcing
20.  Crowd voting
21.  Prpic
22.  Shukla
23.   Kietzmann
24.  McCarthy
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اغلب  کنند .  آفرینی  نقش  کالسیک  برون سپاری  فرآیند های  د ر 
شرکت کنند گان د ر جمع سپاری غیرحرفه ای فارغ التحصیالن جوان 
یا افراد ی که مایل به استفاد ه از مهارت ها، وقت بیکاری یا اوقات 
فراغت از مشغله های روزانه هستند . با این حال، د ر حالی که هزینه 

جمع سپاری نسبتا کم است، اساس آن کار د اوطلبانه نیست. 

کیفیت
جمع سپاری  نوع  به  که  است  مختلفی  جنبه های  شامل  کیفیت 
بستگی د ارد . د ر جمع سپاری کارهای ساد ه، کیفیت به مقد ار کارهای 
انجام شد ه بستگی د ارد . د ر جمع سپاری کارهای پیچید ه کیفیت به 
ویژگی های راه حل مشکل اشاره د ارد . خطاب قرارد اد ن جمعی از افراد  
ماهر از طریق یک فراخوان، رویکرد ی نسبتًا ثابت برای حل مشکل 
است، همانطور که افراد  زیاد ی را د عوت می کنند  تا د ر یک رقابت، 
خالقانه،  کارهای  جمع سپاری  برای  بشکنند .  را  امنیتی  کد   یک 
کیفیت به اصالت راه حل پیشنهاد  شد ه و مطابقت آن با سلیقه و 
انتظارات سفارش د هند ه مربوط می شود . د ر اینجا، جمع سپاری ما را 
قاد ر می سازد  که از مزایای اید ه ها و افکار افراد  سود  ببریم، که ممکن 

است با توجه به خود  اد راك شد ه آنها طبقه بند ی شد ه باشد . 

اثراتجانبیشبکه
424؛  ص   ،1985 شاپیرو2،  و  )کاتز1  شبکه  مثبت  جانبی  اثرات 
رالفز3، 1974، ص 16( زمانی رخ می د هد  که ارزش یک سیستم به 
واسطه اینکه افراد  بیشتری تصمیم به استفاد ه از آن می گیرند ، افزایش 
پید ا می کند . اثرات جانبی شبکه ممکن است مستقیم باشد ، مانند  
مانند   غیرمستقیم،  یا  اجتماعی،  یا شبکه های  ارتباطی  د ستگاه های 
زمانی که ارزش یک شبکه به د ر د سترس بود ن اجزای مکمل آن مثل 

گوشی های هوشمند  و برنامه های کاربرد ی بستگی د ارد .
اتخاذ  و  شبکه  جانبی  اثرات  تقویت  برای  روشی  جمع سپاری 
فن آوری های جد ید  است. برای مثال، ارزش نقشه شهری باز، اساسًا 
به غنی بود ن محتوای جغرافیایی و امکان استفاد ه از د اد ه های نقشه 
شهری باز و د ستگاه های جی پی اس بستگی د ارد . این کمک ها بیشتر 
از سوی افراد  انجام می شود  و باعث کمک های بیشتر از سوی جمع 

1.  Katz
2.  Shapiro
3.  Rohlfs

خواهد  شد . عملکرد  فروشگاه اُوی نوکیا4 از چنین سازوکاری پیروی 
می کند : فراخوان همه نوآوران تولید  برنامه برای ایجاد  یک جریان 
ارزش  به  که  هوشمند   تلفن های  کاربرد ی  برنامه های  تولید   د ائمی 
یافتن تلفن های هوشمند   نوکیا کمک می کند . اثرات جانبی شبکه به 
بالقوه سازوکار تحمیل قد رت اراد ه خود  بر د یگران را فراهم  طور 
به  موفقیت  موفقیت،  یعنی   ،)116 ص   ،1989 )آرتور5،  می کند  

همراه می آورد .

مسائلسازمانی
جنبه های مختلف جمع سپاری به کاهش احتمالی بروز خطر از سوی 
آنجا  از  می شود .  منجر  برون سپاری شد ه،  آن  به  مسئله  که  شرکتی 
که د ر جمع سپاری کارها به یک تأمین کنند ه برون سپاری نمی شود ، 
خطر وابستگی شرکت به یک تأمین کنند ه تقریبا از بین می رود . 
و  مشتری  شرکت  بین  قرارد اد   تنظیم  که  آنجا  از  این،  بر  افزون 
نظارت  مفهوم  می افتد ،  اتفاق  گذشته  اعتبار  به  کارها  تأمین کنند ه 
توجه  با  بنابراین  نمی شود .  مربوط  موضوع  این  به  نمایند ه  یا  عامل 
مسائل  چنین  مشتری،  و  تأمین کنند ه  بین  اطالعات  تقارن  عد م  به 

کالسیکی رخ نخواهد  د اد   )الفونت6 و تیرول7، 1993، ص 94(. 

انگیزههاومشوقها
نتیجه  شرکت  د اخل  هماهنگی  استاند ارد ،  اقتصاد   نظریه  اساس  بر 
د مستز9، 1972،  و  )آلچین8  است.  مالی  انگیزه های  و  کار  تقسیم 
ص 777( با توجه به د انش روان شناسی اجتماعی، برخی از محققان 
معتقد ند  زمانی که تولید  د انش و خالقیت د ر خطر است، این روش 
2010، ص  ویبل12،  و  استرلو11  )فراست10،  ند ارد   موضوعیت  د یگر 
126؛ فری13 و جگن14، 2001، ص 589 ؛ ایسنبرگر15 و شانوك16، 
2003، ص 121( انگیزه بیرونی فعالیت هایی که به خود ی خود  نهایی 

4.  Nokia’s Ovi Store
5.  Arthur
6.  Laffont
7.  Tirole
8.  Alchian
9.  Demsetz
10.  Frost
11.  Osterloh
12.  Weibel
13.  Frey
14.  Jegen
15.  Eisenberger
16.  Shanock
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نیازهای  کرد ن  برآورد ه  به  همراه  د رآمد های  طریق  از  ولی  نیستند ، 
انگیزه های  د یگر،  سوی  از  و  سو  یک  از  می رسانند ،  یاری  عمومی 
بر  مبتنی  )انگیزش  فعالیت  خود   با  همراه  رضایت  اساس  د رونی 

لذت1( یا بعد  اجتماعی )انگیزش طرفد ار اجتماع2( است. 
کارهای خالقانه و حل مسائل، به طور معمول د ر د سته د انش 
به مهارت شرکت کنند گان و سرمایه گذاری  این د و،  جا می گیرند . 
زمانی قابل توجهی نیازمند ند . از این منظر، مسئله انگیزش و مشوق 
این  با  می شود .  مرتبط  خالقانه  و  پیچید ه  کارهای  جمع سپاری  به 
بد ون  د اوطلبانه،  که  د ارد   د اللت  افراد ی  به  جمع سپاری  تعریف، 
باالیی  د رجه  و  مربوطه  قرارد اد های  محد ود یت  یا  و  مراتب  سلسله 
جمع سپاری،  د ر  باشند .  برخورد ار  کارها  انجام  د ر  خود مختاری  از 
مانند   مقابل، عناصری  د ر  ند ارد .  مراتب وجود   با سلسله  هماهنگی 
مشارکت د اوطلبانه و استقالل مشارکت کنند گان که د ر جمع سپاری 
را  افراد  خالق  و  متخصصان  انگیزه  زیاد   احتمال  به  می شود   مطرح 

پرورش می د هد . 

روش
همان طور که بیان شد ، هد ف اصلی این مقاله معرفی حوزه ای جد ید  
د ر زمینه مد یریت رسانه ای بحران ها و بالیای طبیعی است. حوزه ای 
رسانه های  اسم  به  بحران ها،  عرصه  د ر  جد ید   بازیگرانی  ورود   با  که 
اجتماعی، به کارگیری آن ممکن شد ه است. رسانه هایی که مخاطبان 
موضوع  این  است.  کرد ه  بد ل  فعال  کاربرانی  به  را  رسانه ها  منفعل 
فرصتی د ر اختیار مد یران بحران قرار د اد ه است تا پتانسیل عظیم 
مرد می را د ر اختیار گرفته و از آن د ر مد یریت بهینه بحران استفاد ه 
کنند . از آنجایی که استفاد ه از جمع سپاری د ر کشور ما سابقه ای ند ارد  
و آشنایی کمی با آن وجود  د ارد ، لذا برای شناسایی این قابلیت ها به 
سراغ تجربه های د یگر کشورها د ر استفاد ه از جمع سپاری رفته و برای 
مورد   د اد ه های  شد .  استفاد ه  توصیفی-تحلیلی  روش  از  منظور  این 
جمع آوری  اسناد ی-کتابخانه ای  روش  کمک  به  نیز  مقاله  این  نیاز 
گرد ید . برای این منظور جستجوی گسترد ه ای د ر منابع و بانک های 
اطالعاتی انجام شد  و جد ید  ترین منابع د ر زمینه جمع سپاری مد یریت 

بحران گرد آوری شد . 
1.  Enjoyment-based Motivation
2.  Pro-social Motivation

پس از معرفی مفاهیم، د ر اد امه مهمترین کاربرد های جمع سپاری 
معرفی  اند ،  شد ه  شناسایی  شیوه  بد ین  که  بحران ها  مد یریت  د ر 

خواهند  شد .

یافتهها
جمعسپاریدربالیا

با  د ارند   حضور  د ید ه  حاد ثه  منطقه  د ر  که  د اوطلبانی  میان  باید  
کسانی که د ر خارج این منطقه هستند  و می خواهند  د ر خانه هایشان 
و از طریق کامپیوتر کمک کنند ، تفاوت قائل شد . کارهایی که به 
صورت ُخرد کاری3 توسط جمع انجام می شود  ظرفیت بزرگی است 
که می تواند  به مرد می که د ر منطقه حاد ثه د ید ه هستند  کمک کند . 
زمان  است  ممکن  که  د اد   انجام  را  کارهایی  طریق  این  از  می توان 
کارهای  باشد .  د اشته  امد اد ی  گروه های  برای  زیاد ی  بسیار  هزینه  و 
بزرگ و د شواری مانند  ایجاد  نقشه4، بررسی تصاویر5، تعیین محل 
جغرافیایی6 اشیاء و ترجمه پیام ها می تواند  حتی ظرف چند  د قیقه 
مانند   د اوطلب  با کمک صد ها  شود .  انجام  ُخرد کاری  به صورت  و 
یک ابررایانه، کارها می توانند  به صورت موازی د ر گروه های د اوطلب 
انجام شوند . ُخرد کاری به د ستورالعمل هایی ساد ه برای انجام نیاز د ارد ، 
بشرد وستانه  )ابتکار  نمی شود   انجام  کارها خوب  اینصورت  غیر  د ر 

هاروارد 7، 2011، ص 14(.

ایجادنقشه
شاید  اولین اجرای موفق ایجاد  د اوطلبانه نقشه بحران، نقشه فاجعه 
یوشاهید ی8 د ر زلزله هایتی د ر سال 2010 بود . جمع آوری اطالعات 
رسانه های اجتماعی و تعیین محل جغرافیایی پیام های ارسال شد ه، 
شد   انجام  بوستون10  د ر  توفتس9  د انشگاه  د انشجویان  توسط  همه 

)پاتریک11، 2011، ص 1239(.
با توجه به نبود  نقشه هایی از قبل و بعد از زلزله هایتی، نقشه برد اری 
د قیق با استفاد ه از اطالعات د ر د سترس، به یک چالش عمد ه تبد یل 
3.  Microtasking
4.  Mapping 
5.  Imagery observation
6.  Geolocating 
7.  Initiative Harvard Humanitarian
8.  Ushahidi
9.  Tufts University
10.  Boston
11.  Patrick
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شد . اینجا بود  که گروهی د اوطلب از مجموعه نقشه باز وارد  صحنه 
توسط  که  کرد ند   شروع  ماهواره ای  تصاویر  ترسیم  با  آنها  شد ند . 
د یجیتال گلوب1 فراهم شد ه بود . سپس تصاویر ماهواره ای پس از زلزله 
هم که توسط جئوآی2 و بانک جهانی3 اهد ا شد ه بود  به مجموعه تصاویر 
اضافه شد . با استفاد ه از این تصاویر، د اوطلبان توانستند  د قیق ترین 
نقشه خیابان های پورتوپرنس4 را آماد ه کنند . طی یک هفته، مسئوالن 
بحران به جای استفاد ه از نقشه گوگل5 از کار مشترك نقشه باز و تیم 
باز جزئیات  نقشه  استفاد ه کرد ند ، زیرا  توفتس  د انشگاه  د انشجویان 
بیشتری د اشت و همچنین با پایگاه یوشاهید ی هم یکپارچه سازی شد ه 

بود  )هینزلمن6 و واترز7، 2010، ص 47(.
حتی  بحران  به  مربوط  مهم  د اد ه های  برای  می تواند   باز  نقشه 
پیش از رخد اد  فاجعه مورد  استفاد ه قرار گیرد . د ر سال 2011 یک 
آغاز کرد .  را  فعالیت خود   اند ونزی  د ر  باز8  نقشه  بشرد وستانه  تیم 
د اوطلبانی که حاضر به همکاری به صورت سیار بوند  شامل، د انش 
یک  د ر  که  می شد ند   شهروند ان  د یگر  و  محلی  مسئوالن  آموزان، 
این  ایجاد   کرد ند .  تهیه  نقشه  جاکارتا9  بحرانی  امکانات  از  پروژه 
نقشه به این د لیل انجام شد  که به استحکام ساختمان10 د ر برابر سیل 
کمک کند . آنها د ر کنار د ولت استرالیا11، اوناچا12 و بانک جهانی 
این کار را انجام د اد ند . به د لیل مجاورت رود خانه ها، سطح پایین 
شهر نسبت به آب و جمعیت باالی د ه میلیون نفر، ریسک سیل و 
بحران، د ر جاکارتا بسیار باال است. این تیم زیرساخت های حیاتی 
مراکز  نشانی ها،  آتش  مد ارس،  د رمانی،  و  بهد اشتی  مراکز  مانند ، 
پلیس، مراکز مذهبی و مسیرهای اصلی را نقشه نگاری کرد ند . د ر 
طول فصل های سیل سال های 2013 و 2014 این د اد ه ها ارزشمند  

بود نشان را ثابت کرد ند  )تیم بشرد وستانه نقشه باز خیابان13(.

1.  DigitalGlobe
2.  GeoEye
3.  World Bank
4.  Port-au-Prince
5.  Google Maps
6.  Heinzelman
7.  Waters
8.  Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT)
9.  Jakarta
10.  Building Resilience  
11.  Australian Government
12.  UNOCHA
13.  Humanitarian OpenStreetMap Team

سوگنگ تریوتومو14، قائم مقام پیشگیری و آماد گی د ر آژانس 
ملی مد یریت بحران15 اند ونزی گفت: »نمونه جاکارتا خیلی د لگرم 
کنند ه است، جایی که با استفاد ه از پایگاه نقشه باز آنالین، تنها د ر 
یک هفته نقشه محل د قیق مرزهای رسمی و اد اری16 و د اشته هایمان 
و  پشتیبانی  مراکز  پناهگاه،  مانند   طبیعی  بالیای  به  واکنش  برای 
آماد ه سازی مسیر تخلیه برای زمان سیل، ایجاد  شد  )بانک جهانی17(.
مثال د یگری که د ر آن از پایگاه یوشاهید ی استفاد ه شد  آتش 
سوزی سال 2010 روسیه بود . د اوطلبان بالگر روس از اقد اماتی که 
د ر زلزله هایتی اتفاق افتاد ه بود  و د ر باال ذکر شد  الهام گرفتند  و یک 
نقشه بحران زند ه بر اساس یوشاهید ی ایجاد  کرد ند . اغلب کسانی که 
کمتر د چار فاجعه شد ه بود ند  به د نبال راهی برای کمک به د یگران 
)پاتریک18،  د هند   انجام  را  این کار  نمی د انستند  چگونه  اما  بود ند ، 

2011، ص 1243(.
بود   اضافه شد ه  هایتی  نقشه  به  نسبت  نقشه  این  د ر  که  چیزی 
کمک  بلکه  کرد ند ،  جمع سپاری  را  نیازها  تنها  نه  آنها  که  بود   این 
ص   ،2011 )پاتریک19،  کرد ند   جمع سپاری  نقشه شان  د ر  هم  را 
1254(. این پایگاه میان د اوطلبانی که می خواستند  کمک کنند  و 
مرد می که به کمک احتیاج د اشتند  هماهنگی ایجاد  کرد ه بود . این 
پایگاه نوع کمک ها را با د سته بند ی های کلی مانند  »چه چیزی نیاز 
مانند   زیرمجموعه هایی  با  کنم«،  کمک  می خواهم  »من  و  است؟« 
»من به تخلیه محل احتیاج د ارم« و »من وسیله نقلیه برای جابه جایی 
د ارم« هماهنگ کرد  )پرورش جامعه مد نی220، 2011(. کمک های 
و  سریع تر  بسیار  گرفت،  صورت  د اوطلبان  توسط  که  غیررسمی 
بر  افزون  د اد .  انجام  روسیه  د ولت  که  بود   چیزی  از  توجه تر  قابل 
انتشار  به  این، رسانه های جمعی روسیه تالش کرد ند  هر چه کمتر 
اطالعات بپرد ازند ، د ر حالیکه »نقشه کمک«21 یوشاهید ی به صورت 
زند ه د ر د سترس عموم قرار د اشت )پاتریک22، 2011، ص 1255(. 

14.  Sugeng Triutomo
15.  Prevention and Preparedness in the National Agency for Disaster 

Management (BNPB)
16.  Administrative Boundary
17.  The World Bank
18.  Patrick
19.  Patrick
20.  Cultivating Civil Society 2.0
21.  Help Map
22.  Patrick
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برچسبزنی
1.جستجوونجات

هواپیمایی  شرکت  هواپیمای  یک   2014 مارس   8 تاریخ  د ر 
عملیات  شد .  مفقود   هواپیما  کارکنان  و  مسافر   239 با  مالزی1 
سال  نشد .  پید ا  چیزی  اما  شد ،  آغاز  گسترد ه ای  نجات  و  جستجو 
بعد ، د ر روز 11 مارس، د یجیتال گلوب، پروژه تامناد  را فعال کرد  
تصاویر  تحلیل  و  تجزیه  به  که  خواست  د نیا  سراسر  د اوطبان  از  و 
ماهواره ای که به قسمت های کوچک تر تقسیم شد ه بود ند ، بپرد ازند . 
د ر نتیجه این جمع سپاری که بیش از سه میلیون نفر د اوطلب د اشت 
و تا آن زمان بیشترین د اوطلب را به خود  جذب کرد ه بود ، تقریبا 
هیچ  بسیار،  تالش های  وجود   با  شد .  برچسب زد ه  میلیون شیء  سه 
برچسبی نبود  که اد عا کند  چیزی شبیه هواپیما یا نشت نفت د ر آن 
وجود  د ارد . با توجه به منطقه بسیار وسیع و شرایط بد  جوی اقیانوس 
هند ، احتمال یافتن هواپیمای گمشد ه بسیار کم بود ، اما این کار به 
شناسایی مناطقی که هواپیما قرار ند اشت، کمک کرد . اکنون د یگر 
متخصصان تجزیه و تحلیل الزم نبود  وقتشان را صرف جستجو میان 

هزاران تصویر اقیانوس کنند  )صبح جنوب چین2، 2014(.
2.تخمینخسارت

خسارت،  تخمین  جمع سپاری  د قیق تر  و  سریع تر  انجام  برای 
محققان پروژه تامناد  به ابتکار جئوکان3 ملحق شد ند  و مد ت زمان 
کوتاهی پس از زلزله 6.3 ریشتری د ر  کرایست چرچ4 نیوزلند  د ر 
سال 2011 یک نقشه ساز وسیع تر و اصالح شد ه ایجاد  کرد ند . این 
نقشه ساز فاجعه و بال5 کاربرپسند  بود  و د ر یک مرورگر کامپیوتر 
توضیح  و  آموزشی  ماژول  یک  اد غام  با  کار  این  می شد .  اجرا  هم 
محیط کاری انجام شد ، به صورتی که به هیچگونه تجربه و مهارتی 
نیاز نبود . این پروژه، بالفاصله پس از زلزله کرایست چرچ آغاز به 
کار کرد . از 200 د اوطلب خواسته شد  برای تخمین میزان خسارت، 
تصاویر پیش از زلزله و تصاویر پس از زلزله را با هم مقایسه کنند . 
می کشید ند ،  خط  آسیب د ید ه  و  خراب شد ه  ساختمان های  د ور  آنها 
تخمین  زیر  صورت  به  برچسب زد ن  با  را  خسارت  میزان  سپس 

1.  Malaysian Airlines
2.  South China Morning Post
3.  GEO-CAN
4.  Christchurch
5.  Disaster mapper

می زد ند  )بارینگتون6 و د وستان، 2012، ص 6(.
 آسیب قابل توجه )سبز(

 آسیب بسیار سنگین )زرد (
 تخریب کامل )قرمز(

مقایسه  مید انی  خسارت  تخمین  با  د اوطلبان  خسارت  تخمین 
بود  که گزارش های  این  مقایسه،  این  از  آمد ه  د ست  به  نتیجه  شد . 
با  عمد تا  بود   شد ه  انجام  د اوطلبان  توسط  که  خسارتی  تخمین 
حد ود   افتاد گی  ازقلم  خطاهای  د اشت.  تطبیق  مید انی  بررسی های 
54% بود ، د اوطلبان به طور ویژه آسیب های بسیار سنگین و تخریب 
پایین تر  یا تخریب طبقات  به د لیل تخریب د اخل خانه ها  کامل را 
مشاهد ه نکرد ه بود ند . با وجود  این، تشخیص از راه د ور نقش مهمی 
د ر آیند ه ایفا خواهد  کرد ، وقتی که قابلیت و گستره تصویربرد اری 
از راه د ور افزایش یابد  )فولسر-پیگوت7، اسپنس8، سایتو9، برون10 

و اگوچی11، 2012، ص 26(.

تایپکردندستنوشتههاومحتوایعکسها
پناهند گان  از  بسیاری  ژاپن،  زلزله و سونامی شرق  بالفاصله پس از 
پناهگاه ها  د ر  خانواد ه هایشان  بود ن  زند ه  از  اطالعی  د اشتن  بد ون 
د ر  ساکن  پناهند گان  نام  از  فهرستی  پناهگاه  هر  می برد ند .  بسر 
بر روی د یواری نصب می کرد ند . هر کسی که می خواست  آنجا را 
از سالمت اقوام و د وستان خود  باخبر شود  باید  به د یگر پناهگاه ها 
سر می زد  و به د نبال نام آنها د ر فهرست یاد شد ه می گشت. د ر این 
د ر  ماهر  افراد   حضور  عد م  برق،  نبود   د لیل  به  استرس زا،  وضعیت 
بازیابی اطالعات آنالین و ناپاید ار بود ن شبکه های تلفن، پناهند گان 
استفاد ه  اطالعات  تباد ل  برای  مکتوب  رسانه های  از  د اشتند   تمایل 
کنند . گوگل با استفاد ه از سرویس پیکاسا و شخص یاب خود  یک 
خانواد ه هایشان  کند   کمک  پناهند گان  به  تا  کرد   ایجاد   َمشآپ12 
یک  به  وب،  توسعه  د ر  مشآپ  کنند .  پید ا  سریع تر  و  راحت تر  را 
بیش از یک  محتوای  از  که  می شود   گفته  ابزار وب  یا  صفحه وب 
ایجاد  یک سرویس جد ید  و نمایش آن د ر یک صفحه  برای  منبع 
6.  Barrington
7.  Foulser-Piggott
8.  Spence
9.  Saito
10.  Brown
11.  Eguchi
12.  Mashup



فصلنامه د    انش پیشگیری و مد    یریت بحران / د    ورة ششم، شمارة سوم، پاییز 1395  	248

استفاد ه می کند  )د ارلن1، 2013، ص 7(. این امکان به همه اجازه د اد  
بگذارند .  اشتراك  به  را  پناهگاه  هر  اسامی  فهرست  از  تصویری  تا 
برخی از مرد م اسامی د رج شد ه د ر فهرست ها را تایپ کرد ه و آنها را 

به شخص یاب گوگل ارسال کرد ند . 
زند گی  محل  از  ژاپن،  شهرهای  از  برخی  مسئول  مقامات 
پناهند گان بازد ید  می کرد ند  و اطالعات شخصی حساس آنها مانند  
غیره  و  روانی،  و  جسمی  سالمت  زند گی،  محیط  خانواد ه،  اعضای 
نوشته  د ست  صورت  به  بررسی ها  این  نتایج  می کرد ند .  بررسی  را 
نیاز  که  افراد ی  یافتن  و  آنها  اطالعات  از  مجد د   استفاد ه  که  بود ند  
این  از  یکی  د ر  می کرد .  د شوار  را  د اشتند   روانی  مراقبت های  به 
جمع سپاری  خد مات  از  د اشت  قرار  فاجعه  منطقه  د ر  که  شهرهایی 
برای تایپ کرد ن فرم های د ست نوشته استفاد ه شد . برای حفظ حریم 
خصوصی مرد م، از تعد اد  محد ود ی از کارکنان آی بی ام2 و برای 

تباد ل اطالعات با سرور از یک پروتکل امن استفاد ه شد .
یک  شماره  هسته ای  نیروگاه  کنند ه  سیستم های خنک  سونامی 
هسته ای  بزرگ  فاجعه  یک  به  که  کرد   خرابی  د چار  را  فوکوشیما 
برق، مجبور  از شرکت های  برخی  فاجعه،  این  به  توجه  با  انجامید . 
موقعیت،  این  د ر  شد ند .  شد ه  برنامه ریزی  خاموشی های  اعمال  به 
به جمع آوری  باید   مختلف  منابع  د اد ه های  از  استفاد ه  با  پناهند گان 
طیف گسترد ه ای از اطالعات د ست می یافتند . آنها باید  پوسترهای 
حرف های  و  راد یو  به  می کرد ند ،  پیگیری  را  پناهگاه  د یوار  روی 
برای  نیز  خود   همراه  تلفن  از  همچنین  و  می د اد ند   گوش  د یگران 
محلی  د ولت  شامل  د اد ه،  منابع  می گرفتند .  اطالعات کمک  کسب 
برد ن  برای پی  امد اد ی و مسکن موقت، د ولت ملی  برای کاالهای 
به د وز اشعه، شرکت های ارائه د هند ه برق برای خاموشی برنامه ریزی 
سایت  از  می توانستند   پناهند گان  از  برخی  بود ند .   ... و  شد ه، 
از  ترکیبی  مشآپ  این  است.  مشآپ  که  کنند   استفاد ه  سینسایی3 
د اد ه های  رایگان  پایگاه  و  یوشاهید ی4  وب  جمع سپاری  فرم  پلت 
ذکر  که  اطالعاتی  برای جمع آوری  که  است  باز5  نقشه  جغرافیایی 
شد ، اطالعات با موقعیتش روی نقشه لینک می شد . سایت سینسایی 

1.  Darlene
2.  IBM
3.  Sinsai.info: http://www.sinsai.info/?l=en_US
4.  Ushahidi: http://ushahidi.com 
5.  OpenStreetMap: http://www.openstreetmap.org 

برای پید ا کرد ن برخی از اطالعات محلی مفید  بود ، اما به عنوان منبع 
اطالعات اولیه برای امد اد رسانی مطرح نشد . بسیاری از سایت های 
د یگر هم، اطالعات مشابهی ارائه می کرد ند  و پناهند گان نمی د انستند  
که از کد ام خد مات استفاد ه کنند . افزون بر این، با توجه به طیف 
مانند  کاغذ و  د اد ه های مختلف  برای  از فرمت هایی که  گسترد ه ای 
د ست نوشته ها، تصاویر، وید ئو، صد ا، فایل های پی د ی اف و غیره 
بود .  د شوارتر  همراه  تلفن  با  اطالعات  به  د سترسی  می شد ،  استفاد ه 
با  فایل هایی  فاجعه  بالفاصله پس از  د ولتی  مثال، یک سایت  برای 
شد ه  ایجاد   صفحه ها  شد ه  اسکن  تصاویر  از  که  اف  د ی  پی  فرمت 
بود ، ارائه د اد  ولی نسخه تایپ شد ه ای آن ارائه نمی شد . پناهند گانی 
که تلفن های معمولی د اشتند  قاد ر به خواند ن اطالعات نبود ند  زیرا 
تلفن های همراه آنها امکان بازکرد ن فایل های پی د ی اف را ند اشت.
بسیار  پتانسیل  د ارای  جمع سپاری  که  د اد   نشان  خد مات  این 
به  مختلف  رسانه های  از  متن  حاوی  تصاویر  تبد یل  برای  خوبی 
متن های قابل استفاد ه است و توانایی جمع آوری اطالعات محلی از 
منابع د اد ه مختلف را نیز د ارد . اما خد مات کنونی جمع سپاری تمام 
نیازهای اطالعاتی مرد م را برطرف نمی کند . باید  به د نبال روش هایی 
باشیم که از جنبه های د یگر جمع سپاری برای پاسخ گویی به نیازهای 
بیشتری پاسخ د هیم )تراگوچی6، سایتو7، الئو8، اوهنو9، سروتی10 و 

تاکاگی11 2012، ص 61(.
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مخاطره روبه رو کرد ه، بود . با استفاد ه از نمونه هایی از انواع جمع سپاری 
که د ر این پژوهش به آنها اشاره شد  با صرف هزینه اند ك می توان 
با سرعت بسیار باال کارهایی را د ر مد یریت بالیا انجام د اد  که حتی 
تصور انجامش بد ون جمع سپاری د ر مد ت زمان کوتاه، محال است. 

بحران  مد یریت  به  که  کسانی  مقاله  این  یافته های  اساس  بر 
کمک می کنند  الزم نیست حتما د ر محل وقوع بحران حضور د اشته 
مد یریت  کمک  به  هم  د ور  راه های  از  می توانند   افراد   این  باشند ، 
بحران بیایند . کارهایی که به صورت ُخرد کاری توسط جمع انجام 
منطقه  د ر  که  مرد می  به  می تواند   که  است  بزرگی  می شود  ظرفیت 
را  کارهایی  این طریق  از  می توان  کند .  هستند  کمک  د ید ه  حاد ثه 
انجام د اد  که ممکن است زمان و هزینه بسیار زیاد ی برای گروه های 
نقشه،  ایجاد   مانند   د شواری  و  بزرگ  باشد . کارهای  د اشته  امد اد ی 
پیام ها  ترجمه  و  اشیاء  جغرافیایی  محل  تعیین  تصاویر،  بررسی 

می تواند  حتی ظرف چند  د قیقه و به صورت ُخرد کاری انجام شود .
با نبود  نقشه هایی از قبل و بعد از بحران، نقشه برد اری د قیق با 
استفاد ه از اطالعات د ر د سترس، به یک چالش عمد ه تبد یل می شود . 
اینجاست که گروهی د اوطلب با ترسیم تصاویر ماهواره ای می توانند  
وارد  صحنه شوند  و با استفاد ه از این تصاویر، د قیق ترین نقشه منطقه 
بحران زد ه را با جزئیات کامل آماد ه کنند . اگر ایجاد  نقشه بحران 
وقوع  از  پس  شایانی  کمک  گیرد ،  صورت  حاد ثه  وقوع  از  پیش 

بحران به مد یریت بهتر بحران خواهد  کرد .
برای جستجو و نجات هم می توان از جمع سپاری استفاد ه کرد . 
د ر این جمع سپاری د اوطلبانی از سراسر د نیا می توانند  به تجزیه و 
تحلیل تصاویر ماهواره ای که به قسمت های کوچک تر تقسیم شد ه 
اند ، بپرد ازند . د ر نتیجه این جمع سپاری که ممکن است میلیون ها نفر 
د اوطلب د اشته باشد ، میلیون ها شیء برچسب زد ه می شود . به کمک 
این برچسب ها می توان کمک بسیار زیاد ی به یافتن شخص یا اشیاء 

گمشد ه کرد . 
جمع سپاری برای انجام سریع تر و د قیق تر تخمین خسارت هم 
و  وسیع تر  نقشه ساز  یک  ایجاد   با  کار  این  می شود .  گرفته  کار  به 
اصالح شد ه قابل انجام است. برای کمک به این نقشه ساز فاجعه و بال 
باید  امکانی وجود  د اشته باشد  که کاربر به راحتی بتواند  با آن کار 
کند  و د ر یک مرورگر کامپیوتر هم اجرا  شود  یعنی سریع و بد ون 

نیاز به وسایل و امکانات فراوان قابل انجام باشد . این کار با اد غام 
یک ماژول آموزشی و توضیح محیط کاری امکان پذیر است، به 
تخمین  کار  نباشد .  نیاز  مهارتی  و  تجربه  هیچگونه  به  که  صورتی 
خسارت، بالفاصله پس از وقوع بحران باید  آغاز شود . می توان برای 
تخمین میزان خسارت از د اوطلبان خواست، تصاویر پیش  و پس از 
خواست  آنها  از  می توان  مثال  برای  کنند .  مقایسه  هم  با  را  بحران 
د ور ساختمان های خراب شد ه و آسیب د ید ه خط بکشند ، سپس میزان 
خسارت را با برچسب زد ن تخمین بزنند . پژوهش هایی که پیش از 
انجام شد ه نشان می د هد  که تخمین  این د ر مورد  تخمین خسارت 
تخمین  با  د ور  راه  از  و  اینترنت  از  استفاد ه  با  د اوطلبان  خسارت 

خسارت مید انی عمد تا تطبیق د اشته است. 
و  از وضع مرگ  اطالع  بد ون  پناهند گان  بحران،  وقوع  پس از 
شرایط  این  د ر  می برند .  بسر  پناهگاه ها  د ر  خانواد ه هایشان  حیات 
بر  پناهند گان ساکن د ر آنجا را  نام  از  پناهگاه فهرستی  معموال هر 
روی د یواری نصب می کند . کسانی که بخواهند  از سالمت اقوام و 
د وستان خود  باخبر شوند  باید  به د یگر پناهگاه ها سر بزنند  و به د نبال 
نام آنها د ر فهرست یاد شد ه بگرد ند  که این اقد ام د ر عمل غیرممکن 
عد م  برق،  نبود   د لیل  به  پراضطراب،  وضعیت  این  د ر  بود .  خواهد  
بود ن  ناپاید ار  و  آنالین  اطالعات  بازیابی  د ر  ماهر  افراد   حضور 
شبکه های تلفن، پناهند گان بیشتر تمایل د ارند  از رسانه های مکتوب 
برای تباد ل اطالعات استفاد ه کنند . اینجاست که می توان با استفاد ه 
از  تا تصویری  د اد   امکان  به همه  و  فراهم کرد   اینترنت فضایی  از 
فهرست اسامی هر پناهگاه را به اشتراك بگذارند . پس از بارگزاری 
می توان  جمع سپاری  از  استفاد ه  با  شد ه،  مطرح  فضای  د ر  تصاویر 
اسامی د رج شد ه د ر فهرست ها را تایپ کرد ه و آنها را د ر مشاپی که 

برای امکان پید ا کرد ن افراد  طراحی شد ه قرار د اد . 
با توجه به موارد  ذکر شد ه می توان گفت، جمع سپاری مد یریت 
بالیای طبیعی تا چه حد  می تواند  از جنبه مالی و زمانی به مد یران 
بحران کمک کند . با این حال هنوز بخش های بسیاری از مد یریت 
بحران قابلیت جمع سپاری د ارد  که باید  د ر پژوهش های مختلف به 

بررسی آنها پرد اخته شود .
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