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Abstract
Background and objective: Access to information is one of the pillars of a smooth and productive information flow which would provide the 
best opportunities for an effective Information management. Thus, it is essential to acquire the knowledge about how to access information 
and ways to improve it, especially in the field of natural disaster management (NDM), which is based on decisions making, in micro and macro 
level, to reduce risk and increase the resilience. This paper presents an attempt to understand the NDM stakeholders’ perceptions about 
information, and discuss the challenges they’ve been through to information access.
Method: A qualitative multi-stakeholder, multi-hazard approach employed, and several sources of information (interviews, participation in 
seminars, field observations, and document studies) were triangulated to gather information to reach a holistic view of the field with a focus 
on the five groups of stakeholders ( NGOs, public institutions, government agencies, research centers, and information science experts). 
Fereday & Muir-Cochrane (2006) thematic content analysis was applied to analyze the data and to achieve the adequate accuracy in this 
qualitative analysis.
Findings: Besides the emerged notions about the NDM information characteristics, three conceptual clusters emerged through the qualitative 
thematic analysis , namely kinds and methods of information access (centralized, decentralized, and desired), factors that influence information 
access (economical, political, social, organizational, legal, cultural, behavioral, temporal, and technical), and the information impact  (behavioral 
and practical, emotional, security, and social).
Conclusion: Despite a relative desirability of access to information in terms of the, the quality of information available continues to face serious 
challenges. Developing local and national strategies needs the cooperation of all stakeholders, and requires the integration of the information 
produced and shared in the NDM field. Meanwhile, the presence of information science professionals in the circle of NDM decision makers can 
pave the way for positive changes, and facilitate the information flow and effective communication between stakeholders by providing services 
and content tailored to their information needs.
Keywords: Access to Information, Natural Disaster Management, Information Management, Natural Disaster Information Management, 
Disaster Management Stakeholders
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چكيده
زمينه و هدف: دسترسى به اطالعات، يكى از اركان جريان هموار و ثمربخش اطالعات و ايجادكننده زمينه هاى استفاده و مديريت بهينه و مؤثر اطالعات است. ضرورت 
شناخت نحوه دسترسى به اطالعات و راه هاى بهبود آن به ويژه در حوزه مديريت سوانح طبيعى كه مبتنى بر تصميمات خرد و كالن براى كاهش خطرپذيرى و افزايش 
تاب آورى جامعه است، از اهميت ويژه اى برخوردار است. پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناسايى ويژگى هاى اطالعات نزد ذى نفعان مديريت سوانح طبيعى در 

ايران، به بررسى چالش هاى موجود در اين زمينه بپردازد.
روش: رويكرد پژوهش حاضر كيفى است. گردآورى داده ها از طريق مصاحبه، شركت در سمينارهاى تخصصى، بازديدهاى ميدانى و مطالعه اسناد انجام شده است. 
ذى نفعان شامل سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها)، نهادهاى عمومى، نهادهاى دولتى، مراكز پژوهشى و متخصصان علم اطالعات است و براى تحليل داده ها  ازچارچوب 

تحليل مضمون فردى و ميور-كاكرين  (2006) استفاده شده است.
يافته ها: تحليل كيفى مضامين عالوه بر مشخص كردن ويژگى هاى اطالعات اين حوزه، سه مقوله اصلى شامل انواع و نحوه دسترسى به اطالعات (متمركز، غيرمتمركز، 
مطلوب)، عوامل مؤثر بر دسترسى (اقتصادى، سياسى، اجتماعى، سازمانى، حقوقى، فرهنگى، رفتارى، زمانى، و فنى) و اثرات اطالعات بر محيط (رفتارى و عملى، هيجانى، 

امنيتى، و اجتماعى) را بازنمون مى كند.
نتيجه گيرى: على رغم دسترسى به حجم زياد اطالعات، كيفيت اطالعات در دسترس و ميزان استفاده مؤثر از اطالعات موجود همچنان با چالش هاى جدى رو به روست. 
مشاركت تمامى ذى نفعان در حلقه هاى تصميم گيرى كالن  براى تعريف و تبيين راهبردهاى محلى و ملى، به همراه بهره مندى از تخصص و تجربه متخصصان علم 
اطالعات مى تواند به شناخت عميق نيازهاى اطالعاتى ذى نفعان مديريت سوانح طبيعى بيانجامد. اين امر مى تواند زمينه ساز تغييرات مثبت و تسهيل جريان اطالعات با 

استفاده از طراحى خدمات و محتواى متناسب با نيازهاى ذى نفعان، و ايجاد برقرارى ارتباط مؤثر بين آنها در جهت هم افزايى تجربه ها و اطالعات موجود و آتى شود.
كليدواژه ها:دسترسى به اطالعات، مديريت سوانح طبيعى، مديريت اطالعات، مديريت اطالعات سوانح طبيعى، ذى نفعان مديريت سوانح
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مقدمه
اكوسيستم هاى  مهم  مؤلفه هاى  از  يكى  اطالعات،  به  دسترسى 
اطالعاتى است و در بافت هايى كه بر تصميم گيرى هاى حساس و 
مراتب  به  هستند  مبتنى  ملى  و  محلى  مختلف  سطوح  در  حياتى 
نقش مهم ترى ايفا مى كند. اهميت دسترسى بهتر به اطالعات نيز در 
كنار دسترسى به منابع ديگرى از جمله دارايى هاى نقدى و غيرنقدى، 
اجتماعى،  حمايتى  شبكه هاى  و  ابزار  از  استفاده  حق  و  دسترسى 
و  كانن  بليكى،  (ويزنر،  دارد  نقش  جامعه  آسيب پذيرى  كاهش  در 
ديويس١، 2004، ص 93). فرآيند شناخت، تجزيه و تحليل و بهبود 
كيفيت دسترسى به اطالعات در بافت هايى كه مستلزم شناسايى و 
بررسى انواع مختلفى از اطالعات و توليدكنندگان و مصرف كنندگان 
مى  باشد، به مراتب پيچيده تر است. اين در حالى است كه ويژگى هاى 
فرهنگى و رفتارى جوامع مختلف نيز بر تنوع محيط هاى اطالعاتى 
مديريت  حوزه  ميان،  اين  در  مى گذارد.  اثر  آنها  شناسايى  نحوه  و 
اطالعاتى  محيط هاى  پيچيده ترين  از  يكى  طبيعى  سوانح  اطالعات 
و ارتباطى است كه شناسايى و به تصويركشيدن آن مستلزم طراحى 

پژوهش هاى متنوع و هم سو است.
اجتماعى  يا  انسانى،  طبيعى،  منشأ  مى توانند  سوانح  به  طور  كلى 
پژوهشى  ادبيات   .(2016 (يو.اِن.آى.اِس.دى.آر.٢،  باشند  داشته 
مديريت سوانح حوزه اى وسيع و ميان رشته اى است كه شامل انواع 
براى  متنوع  تعاريف  و  نظرى  چارچوب هاى  مبانى،  از  گوناگونى 
رادائلى٣، 2009).  و  ماسال،  (لتيرى،  است  سوانح  مديريت  مفهوم 
با وجود تعاريف متعدد از مديريت سوانح طبيعى به نظر مى رسد، 
ادبيات پژوهش اين حوزه از حدود چهار دهه گذشته بر يك مدل 
مرجع چهار مرحله اى در روند مديريت سوانح طبيعى توافق داشته اند 
بحران،  از  (پيش  پيشين  سه گانه  تقسيم بندى  از  توسعه  درواقع  كه 
حين بحران، و پس از بحران) است. اين مراحل چهارگانه به ترتيب 
 .3  ، 2.آمادگى   ، اثرات  1.كاهش  از:  عبارتند  منطقى  و  زمانى 
پاسخگويى ، و 4.بازسازى(بازتوانى)  (لتيرى و همكاران، 2009). 
به طو ركلى، هدف نهايى نظام هاى اطالعاتى، كاهش خطرپذيرى 
مديريت  اصلى  ذى نفعان  به عنوان  آسيب ديدگان  وضعيت  بهبود  و 

1.  Wisner, Blaikie, Cannon & Davis, 2004
2.  UNISDR, 2016
3.  Lettieri, Masella, & Radaelli, 2009

به  ايشان  نظرات  احصاء  بدون  نظام ها  اين  طراحى  و  است  سوانح 
اين  در   .(2019 همكاران،  و  (ميسترز  شد  نخواهد  انجام  درستى 
را  حوزه  اين  نيز  سوانح  مديريت  بودن  مشاركتى  ماهيت  ميان، 
تمامى  بين  اطالعاتى  مطلوب  ارتباط  برقرارى  و  شناسايى  مستلزم 
كرده  طبيعى  سوانح  مديريت  فرايند  در  مشاركت كننده  ذى نفعان 
است (موتاسا۴، 2013). به  طوركلى، گروه  هاى ذى نفع يا كنشگر در 
ادبيات حوزه مديريت سوانح اعم از جامعه، دولت (درسطح محلى، 
ملى، ايالتى، منطقه اى)، بخش عمومى، بخش خصوصى، پژوهشگران، 
رسانه هاى ارتباط جمعى، بخش داوطلبانه، بخش مردمى/ اجتماعى 
ميدان  در  كنشگران  يا  پاسخگويان  خيريه ها،  مدنى،  نهادهاى  و 
عمليات، ارتش و نظير آن است كه اين تقسيم بندى بسته به ساختار 
حاكميتى هر كشور مى تواند متفاوت باشد. يكى از تقسيم بندى هاى 
نقش  دو  قالب  در  آنان  نقش هاى  براساس  حوزه  اين  كنشگران 
مستقيم (رسمى) (مأموران و پژوهشگران) و غيرمستقيم (جامعه و 

رسانه) ارائه مى شود (لتيرى و همكاران ، 2009). 
ميان  در  را  آن  آسيا  غرب  ناحيه  در  ايران  جغرافيايى  موقعيت 
در  ايران  (ايران۵، 2019).  است  داده  قرار  دنيا  بالخيز  كشور   10
 5 جزء  (مِنا)۶  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  منطقه  كشورهاى  ميان 
گرفته  قرار  هستند  طبيعى  مخاطره  با  مواجه  اغلب  كه  اول،  كشور 
 ،(2015-1900) طبيعى  سانحه   208 با  كه  است  درحالى  اين  و 
رتبه اول را ميان كشورهاى اين منطقه دارد (قوميان و يوسفيان٧، 
به  جدى  و  مستمر  توجه  به  نياز  بر  عالوه  بدين ترتيب،   .(2017
توجه  قابل  تعداد  با  رويارويى  ايران،  در  طبيعى  سوانح  مديريت 
حجم  نشان دهنده  ساليان  طول  در  كشور  اين  در  طبيعى  مخاطرات 
زياد اطالعات و تجارب دست اول است كه براى مديريت مؤثر و 
شيوه هاى  از  بهره گرفتن  به  نياز  اطالعات  اين  دسترس پذيرساختن 
نوين و متناسب مديريت اطالعات و حوزه هاى مرتبط با آن وجود 
خواهد داشت. از اين  رو و با توجه به اهميت اين موضوع و ضرورت 
آن در كشور سانحه خيز ايران، پژوهش حاضر با پرداختن به شناخت 
محيط اطالعاتى مديريت سوانح طبيعى در ايران و با تمركز بر مقوله 
4.  Mutasa, 2013
5.  Iran, 2019
6.  Middle East and North Africa (MENA)
7.  Ghomian & Yousefian, 2017
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دسترسى به اطالعات، سعى در پر كردن خالءهاى پژوهشى در اين 
اطالعات  مديريت  حوزه  پيچيدگى هاى  ديگر،  سوى  از  دارد.  زمينه 
حوادث  پوشش  حيث  از  پژوهش ها  اين  همه جانبه بودن  بر  تأكيد 
متنوع و ذى نفعان مختلف در سال هاى اخير مورد توجه ويژه جوامع 

بين المللى قرار گرفته است (يو.اِن.دى.آر.آر١، 2015).  
توصيف  هدف  به  حاضر  پژوهش  پيش گفته،  موارد  به  توجه  با 
ذى نفعان  از  گروهى  نزد  طبيعى  سوانح  مديريت  اطالعاتى  محيط 
نيازهاى  اطالعات،  ماهيت  شناخت  طريق  از  حوزه  اين  مستقيم 
اطالعاتى و ماهيت دسترسى به اطالعات طراحى شده است. مديريت 
فعاليت هاى  به  محدود  مقاله  اين  نويسندگان  نظر  از  طبيعى  سوانح 
به  نياز  دليل  به  و  نيست  سوانح  به  (پاسخگويى)  رويارويى  زمان 
جريان شبكه اى اطالعات در كل اين فرآيند، براى بهره گيرى مؤثر 
از كليه اطالعات موجود، از اين نظر به گروه پژوهشگرانى كه اين 
فرآيند را غيرخطى، داراى همپوشانى و به گونه اى مرزبندى ناپذير 
وصف مى كنند (نيل٢، 1997)، نزديك شده است. به عبارت ديگر، 
مديريت سوانح طبيعى در اين مقاله شامل تمامى مراحل فرآيندى 
است كه هدف نهايى آن كاهش خطرپذيرى و افزايش تاب آورى 
به  ويژه  و  اطالعاتى  مديريت  رويكرد  همچنين،  است.  جوامع 
خاصى  نوع  به  محدود  مقاله  اين  در  اطالعات  دسترس پذيركردن 
معرفت  تمامى  بلكه  نيست؛  دانش)  اطالعات،  (داده،  معرفت  از 
توليدشده و قابل انتقال در شبكه ذى نفعان مستقيم را در بر مى گيرد.

اين  براى  منتخب  طبيعى  سوانح  موضوعى،  تمركز  حيث  از 
پژوهش مطابق با اهميت سه سانحه اى كه بيشتر مورد تـأكيد دولت 
هستند، انتخاب شدند كه شامل سيل، زلزله و خشكسالى مى  شوند 
كنشگرانى  ميان  از  ذى نفعان  انتخاب   .(1396 كشور،  (وزارت 
كه نقش مستقيم  يا رسمى در مديريت سوانح طبيعى دارند، انجام 
گرفت كه شامل فعاالن اين حوزه و پژوهشگران هستند (لتيرى و 
براى  مقدماتى  مطالعه  توجه  با  ذى نفعان  اين   .(2009  ، همكاران 
تمايل  و  دسترس پذيرى  به  توجه  با  و  مستقيم  ذى نفعان  شناسايى 
گروه  از  ذى نفع  چهار  شامل  پژوهش،  اين  در  مشاركت  به  آنها 
امدادرسانى  حوزه  دو  در  فعال  سمن هاى  دولتى،  تصميم گيران 
شده  تعريف  مسئوليتى  كه  جامعه  در  عمومى  نهادهاى  توسعه،  و 
1.  UNDRR, 2015
2.  Neal, 1997

حوزه  پژوهشگران  همچنين  و  دارند،  طبيعى  سوانح  مديريت  در 
مديريت سوانح طبيعى است. در اين پژوهش همچنين متخصصان 
علم اطالعات به عنوان ذى نفع مستقيم در فرآيند سوانح طبيعى از 
معرفى  طبيعى  سوانح  اطالعات  مديريت  فرآيند  در  تصميم گيران 
شده اند و جزء نمونه پژوهش قرار گرفته اند. اين پژوهش مى تواند به 
عنوان اولين پژوهش با طراحى كيفى چند ذى نفعى، چندمخاطره اى، 
و ميان رشته اى در حوزه مديريت اطالعات سوانح طبيعى با تمركز 
جديد  تجربه اى  عنوان  به  و  شود  معرفى  اطالعات  به  دسترسى  بر 
عميق تر  و  بهتر  شناخت  منظور  به  آتى،  پژوهش هاى  طراحى  براى 
اكوسيستم اطالعاتى سوانح طبيعى در ايران مورد توجه قرار گيرد. 

شكل1، چارچوب مفهومى پژوهش حاضر را نشان مى دهد.
سوانح  مديريت  حوزه  بودن  حوزه اى  چند  به  توجه  با  هرچند 
بر  تمركز  سمت  از  حوزه  اين  در  رويكردها  حركت  و  طبيعى 
افزايش  و  خطرپذيرى  كاهش  مديريت  سوى  به  سانحه  مديريت 
است.  مشكل  پژوهش ها  گروه بندى  اخير،  سال هاى  در  تاب آورى 
(كتابدارى،  اطالعات  علم  تقاطع  در  ايران  در  كه  پژوهش هايى 
اطالع رسانى و دانش شناسى) و مديريت سوانح (منحصر به سوانح 
طبيعى يا شامل آن) قرار مى گيرند به دو دسته كلى قابل تقسيم بندى 
هستند. بخش اول، پژوهش هايى است كه در آنها كتابخانه ها، مراكز 
به  اطالعاتى  خدمات  ارائه دهنده  نهادهاى  ساير  و  موزه ها  آرشيو، 
نهادها  اين  آسيب پذيرى  وضعيت  سنجش  براى  سوژه اى  عنوان 
ارزيابى  به  و  شده  گرفته  نظر  در  طبيعى  سوانح  در  منابعشان  و 
راهكارهايى  ارائه  و  نهادها  اين  انسانى  و  فيزيكى  آمادگى  ميزان 
احمدى  موجود پرداخته اند (فرهودى، 1397؛  وضعيت  بهبود  براى 
بشيرى  الحوائجى، 1396؛  باب  و  گيوى  اسماعيلى  ناخدا،  فصيح، 
ملكى،  سالكى  ملكى،  سالكى  زوارقى،  فريديان، 1396؛  ذبيحى  و 
باب  و  فرهودى  1394؛  ابوالفتحى،  و  الحوائجى  باب  1396؛ 
1393؛  اصنافى،  و  ضيايى،  نائينى،  پاكدامن  1394؛  الحوائجى، 
1393؛  اسكويى،  ناصحى  و  اسماعيل  محمد  1393؛  فرهودى، 
بيات  و  فرخى  صفرى راد، 1391؛  مرادى، 1393؛  محمد  و  ويسى 
ديگر،  بخش  محسنيان، 1388).  حسينى، 1388؛  بداقى، 1389؛ 
پژوهش هاى موضوعاتى است كه به نقش و كاربرد علم اطالعات در 
مديريت سوانح طبيعى نظير طراحى، پياده سازى، ارتقاء پايگاه هاى 
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آنها، پردازش  به  دانش، فن آورى هاى وابسته  مديريت  و  اطالعاتى 
چيذرى،  چوبچيان،  (احمديوسفى،  پرداخته اند  اطالعات  و  داده 
1396؛ حسينى، صفرنيا، پورسعيد، 1395؛ فرجى سبكبار، مديرى، 
طبرسا،  1395؛  رحيمى،  و  سيامك  قلعه جوقى،  تقى زاده  آقاطاهر، 
كرباسيان،  قاسمى،  چشم براه،  1395؛  شكرى،  طاليى  و  صادقى 
ياورى و خيام باشى، 1393؛ ؛ درودى، سپهرى فر، 1398 جوان مرد 
بررسى  اخير،  سال  هاى  در  عليدوستى، 1371).  پرتابى، 1387؛  و 
افزايش  راستاى  در  دانش  و  اطالعات  مديريت  مختلف  جنبه هاى 
انسان ساخت)،  و  طبيعى  از  (اعم  سوانح  مديريت  فرآيند  كيفيت 
اقدامات لجستيكى و باالبردن تاب آورى در ايران نيز از حوزه هايى 
غير از علم اطالعات مورد تأكيد قرار گرفته است (احمدوند و آزاد، 
حسينى،  صفرى، 1396؛  و  بيرانوند،  بارانى  مقدم،  صادقى  1397؛ 

صفرنيا، و پورسعيد، 1395).
بحث دسترسى به اطالعات كه از مباحث پايه مطرح شده در علم 
اطالعات است، از ديرباز مورد توجه پژوهشگران حوزه هاى گوناگون 
قرار گرفته است. در ايران حدود ده سال از تصويب قانون انتشار و 

دسترسى آزاد به اطالعات مى گذرد و اين موضوع از حيث حقوقى  
و اجتماعى آن، به  ويژه ذيل مفهوم دسترسى آزاد، و براى اطالعات 
علمى و دسترسى به اطالعات در محيط مجازى مورد بررسى قرار 
گرفته است (صالحى، 1398حبيبى مجنده، 1395؛سليمان دهكردى 
كدخدايى، 1382).  حرى، 1386؛  و  ستوده  افراسيابى، 1393؛  و 
اطالعات  به  مردم  دسترسى  موضوع  به  پژوهش ها  اين  بيشترين 
دوست  نمكى  1382؛  كدخدايى،  1379؛  (غفارى،  به  طوركلى 
دولتى  اطالعات  به  1384)،دسترسى  1382خسروجردى،  تهرانى، 
احمدى، 1388)،  و  زاده  رضائى  پور، 1392؛  سلمان  و  (پريشان 
1395؛  مجندى،  (حبيبى  مجازى  فضاى  در  اطالعات  به  دسترسى 
حبيب نژاد و عصاره؛ 1390؛ عليزاده، 1383) پرداخته اند، و بررسى 
كمتر  سازمانى  گوناگون  نهادهاى  ميان  در  اطالعات  به  دسترسى 

مورد مطالعه قرار گرفته است (بيگدلى و يوسف آقلى، 1384).
در خارج از ايران به علت ظهور ادبيات تخصصى حوزه مديريت 
اطالعات سوانح (نه الزاما مختص سوانح طبيعى ولى دربرگيرنده آن) 
منابع متعددى وجود دارند كه در سال هاى اخير با رويكرد كاهش 

شكل1: چارچوب مفهومى پژوهش
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بر  تأكيد  پژوهش  ها  اين  از  برخى  كه  است  شده  انجام  خطرپذيرى 
كم كردن فاصله دانش موجود با اقدامات مديريتى است (جيالرد و 
تارانيس  مرسر، 2013؛ كداگ و جيالرد١، 2012؛ مرسر، كلمان، 
اطالعات  به  دسترسى  موضوع  در   .(2010 سوچت-پيرسون٢،  و 
از  استفاده  به  سوانح  مديريت  حوزه  پژوهش هاى  از  بخشى  سوانح، 
ابزار و فن آورى ها براى دسترس پذيركردن داده و اطالعات باالخص 
لى،  در فاز مقابله انجام گرفته است (ميازاكى، آنازاوا، ايگاراشى، 
 (2003 فربيرن۵،  و  ارهارويى  2010؛  سوبدى۴،  2017؛  گو٣،  و 
حقوقى  و  قانونى  مبانى  از  اعم  اجتماعى  جنبه هاى  مواردى  در  كه 
مشكالتى  كه  نتيجه اند  اين  متذكر  و  كرده  بررسى  هم  را  دسترسى 
در زمينه به اشتراك گذارى اطالعات در اين حوزه همچنان به قوت 
كالرك٧،  2017؛  لوكاس۶،  و  بيسواس  (كيبلر،  است  باقى  خود 
چالش   هاى  و  پيچيدگى  نشان دهنده  پيشينه ها   اين  مرور   .(2017
محيط دسترسى به اطالعات حوزه مديريت سوانح طبيعى به  ويژه به 
لحاظ تنوع ويژگى  هاى فنى، محتوايى و حقوقى مرتبط با اطالعات 

سوانح طبيعى است.
در كنار موضوعات پيش گفته، شناخت ذى نفعان حوزه مديريت 
طبيعى  سوانح  فرآيند  در  آنها  مشاركت  بيشينه  جذب  براى  سوانح 
(يو.اِن.آى.اِس.دى.آى.٨،  است  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  بسيار 
مباحث  در  رفتارى  و  شناختى  مباحث  اهميت  به  توجه  با   .(2015
و  ادراك  نحوه  و  اطالعاتى  كاربران  شناخت  براى  اطالعات  علم 
ادراك  شناخت  نيازمند  اطالعات،  با  مواجهه  هنگام  در  آنها  عمل 
محيط  توصيف  براى  سوانح،  مديريت  فرآيند  ذى نفعان  نيازهاى  و 
اطالعاتى آنان و تصميم گيرى براى راهكارهاى بهتر براى مديريت 
زمينه  در  اسمايلى٩، 2014).  و  (لوپاتوسكا  هستيم  اطالعات  مؤثر 
مطالعه ذى نفعان، فرآيند مديريت سوانح طبيعى در مباحث مرتبط 
به  ايران  از  خارج  در  متنوعى  پژوهش هاى  اطالعاتى  رفتارهاى  با 
چشم مى خورد كه بخشى به بررسى ميزان دانش    نظرى و عملى و 
1.  Cadag & Gaillard, 2012
2.  Mercer, Kelman, Taranis, & Suchet-Pearson, 2010
3.  Miyazaki, Anazawa, Igarashi, Li, & Guo, 2017
4.  Subedi, 2010
5.  Erharuyi & Fairbairn, 2003
6.  Kibler, Biswas, & Lucas, 2014
7.  Clark, 2017
8.  UNISDR, 2015
9.  Lopatovska & Smiley, 2014

نيازها و رفتار اطالعاتى براى مقابله با سوانح طبيعى (يا به  طوركلى 
(مالزى)  پرستاران  مثال  به  طور  است.  پرداخته  اضطرارى)  شرايط 
دندانپزشكان   ، نورالعين١٠، 2016)  و  اسماعيل  قاضى،  (اسماعيل، 
بهداشت  متخصصان   ، چابرا١١، 2019)  و  آزودو  (نيجريه) (اودى، 
و  عادى(شريوز  شهروندان   ،(2018 سليم١٢،  و  (ناصر  (يمن) 
اُبراين١٣، 2013) زاغه نشينان شهرى (هند) (پراتينيدى و گكاله١۴، 
 ، كالينز١۵، 2016)  و  مانينا  نوجوانان (موزندا-موداوانو،   ،(1998
بوميان (هيمااليا) (ايكدا، ناراما و گيالسون١۶، 2016)، و كتابداران 
مطالعه  به  منحصر  مطالعات  اين  گونه  ايران  در  (گوش١٧، 2012). 
رفتار اطالعات پرستاران است كه اخيرا انجام شده است (ميرزايى، 

صادقيان، كاظمى و نجارزاده١٨، 2019)
ذى نفعانى  شناخت  مى دهد،  نشان  ادبيات  مرور  به  طور  كلى 
و  طبيعى  از  (اعم  سوانح  مديريت  فرآيند  در  مستقيم  به  طور  كه 
در  چه  و  اطالعاتى  نياز  و  رفتار  بررسى هاى  در  چه  انسان ساخت) 
قرار  توجه  مورد  كمتر  اطالعات،  به  دسترسى  زمينه  در  مطالعات 
گرفته است. تعدادى از اين پژوهش هاى نهادهاى عمومى (آساموا، 
و  مونه  هومبرگ،  دن  (ون  سمن ها   ،(2018 موسا١٩،  و  اكوسا 
ليه،  و  نا  (ليانگ٢١، 2006؛  دولتى  نهادهاى  اسپرويت٢٠، 2016)، 
2012؛ داالن، داهان و مودسمن٢٢، 2014) مى  باشند. در اين ميان 
با وجود ضرورت حضور و مشاركت كتابداران به عنوان متخصصان 
اطالعات سوانح و تأكيد بر حضور آنها در تيم هاى آمادگى شرايط 
زمينه  در  جدى  پژوهش  تاماناها٢٣، 2010)  و  اضطرارى (رينولدز 
معرفى و مطالعه اين گروه در ميان ذى نفعان اصلى مديريت سوانح 

طبيعى ديده نمى شود. 
به استثناى مطالعه شيخ طاهرى، صدوقى و قاضى زاده (1395) 
10.  Ismail, Ghazi, Ismail, & Nurul’Ain, 2016
11.  Odai, Azodo, & Chhabra, 2019
12.  Naser & Saleem, 2018
13.  Shreeves & O’Brien, 2013
14.  Pratinidhi & Gokhale, 1998
15.  Muzenda-Mudavanhu, Manyena, & Collins, 2016
16.  Ikeda, Narama, & Gyalson, 2016
17.  Ghosh, 2012
18.  Mirzaei, Eftekhari, Sadeghian, Kazemi, & Nadjarzadeh, 2019
19.  Asamoah, Akussah, & Musah, 2018
20.  van den Homberg, Monné, & Spruit, 2016
21.  Liang, 2016
22.  Dahlan, Dahan, & Mohd Saman, 2014
23.  Reynolds & Tamanaha, 2010
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كه در آن به مطالعه نيازهاى اطالعاتى تصميم گيران حوزه پزشكى 
پژوهش ها  از  محدودى  تعداد  است،  پرداخته  سوانح  مديريت  در 
سوانح  حوزه  پژوهشگران  اطالعاتى  منابع  توليدات  بررسى  به 
از  گروهى  شناخت  زمره  در  را  آنها  مى توان  كه  پرداخته اند  طبيعى 
شناخت  اين  هرچند  كرد.  قلمداد  (پژوهشگران)  مستقيم  ذى نفعان 
صورت  گروه)  اين  علمى  توليدات  غيرمستقيم (بررسى  صورت  به 
علمى  ارتباطات  بررسى  از  عبارتند  پژوهش ها  اين  است.  گرفته 
(پاكدامن  زلزله  مهندسى  و  زلزله شناسى  علوم  حوزه  پژوهشگران 
علمى  توليدات  علم سنجى  بررسى هاى  و  اصنافى،1393)  و  نائينى 
سوانح (بهرام  لو شورباخورلو، مرضيه، 1395؛ مكى زاده و ابراهيمى، 

1396؛ فالح، قربى، نوروزى، و جعفرى، 1397) مى  باشند.
بدين ترتيب، على رغم اهميت موضوع مديريت اطالعات به  طور 
عام، و دسترسى به اطالعات در بافت مديريت سوانح (اعم از طبيعى 
تصوير  به  كه  كيفى  پژوهش هايى  خاص،  به  طور  انسان ساخت)  و 
مختلف  ذى نفعان  نزد  مؤثر  عوامل  بررسى  و  موجود  شرايط  كردن 
به  ويژه ذى نفعان مستقيم (تصميم گير) در اين زمينه بپردازند، سهم 

بسيار كمى از كل پژوهش هاى اين حوزه را تشكيل مى دهد.

روش
براى شناخت محيط اطالعات و شناسايى مؤلفه هاى اصلى دسترسى 
كرده ايم.  استفاده  كيفى  رويكرد  از  طبيعى  سوانح  در  اطالعات  به 
پژوهش هاى كيفى با ويژگى اكتشاف گونه خود امكان مطالعه عميق 
و  درك  براساس  و  طبيعى شان  شرايط  در  را  اجتماعى  پديده هاى 
تجارب زيسته افراد ميسر مى سازند (بازرگان هرندى،1392، ص 29؛ 
حريرى،1385، ص 3-9). براى شناخت عميق تر مفاهيم و باالبردن 
اعتمادپذيرى پژوهش از ابزار مختلف براى گردآورى استفاده شده است 
سمينارهاى  و  جلسات  در  شركت  ذى نفعان،  با  مصاحبه  شامل  كه 
مرتبط با سوانح طبيعى، شناسايى و مرور منابع اطالعاتى موجود در 
زمينه مديريت سوانح طبيعى و مشاهدات ميدانى است كه در ادامه 

به تشريح آن خواهيم پرداخت.
 گردآورى اطالعات

مهرماه  زمانى  بازه  در  پژوهش  اين  در  شده  گردآورى  اطالعات  كليه 
1396 تا بهمن ماه 1398 انجام شده است، هرچند در منابع بازيابى 

شده مكتوب و صوتى محدوديت زمانى تعيين نشده است. 
 روش نمونه گيرى منابع اطالعاتى

براى نمونه گيرى منابع اطالعاتى در اين پژوهش (اعم از افراد، جلسات 
مشاركت كنندگان  تنوع  بدليل  ميدانى)  بازديد  و  مشاهده  تخصصى، 
و محدوديت هاى پژوهش (از باب دسترسى به افراد و منابع و تمايل 
و اجازه انعكاس مطالب)، تركيبى از روش هاى رايج در پژوهش هاى 
كيفى شامل نمونه گيرى تعمدى (قضاوتى يا هدف  دار)١، نمونه گيرى 
انباشتى، و نمونه گيرى نظرى (تئوريك) استفاده شده است كه تنوع 
مطلوبى از داده ها در بحث و تحليل موضوع دسترسى به اطالعات در 
بافت مديريت سوانح طبيعى حاصل شود. بدين ترتيب كه، در ابتدا 
(تئوريك)  نظرى  نمونه گيرى  از  پايه،  نمونه گيرى  شيوه  عنوان  به  و 
استفاده شده است. در اين روش نمونه گيرى پژوهشگر در پيشرفت 
پژوهش و طى فرايند گردآورى داده ها، كدگذارى و تحليل و به تناسب 
نياز در مورد حجم نمونه تصميم مى گيرد؛ بدين ترتيب كه، اولين 
موارد براساس مقاصد نظرى انتخاب مى شوند و موارد بعدى با توجه 
به نياز پژوهشگر براى پروراندن بحث (اعم از ارائه نظريه) انتخاب 
اولين  پژوهش  اين  در   .(267-268 ص  (بليكى،1384،  مى شود 
نمونه هايى براى هر گروه ذى نفعان (به جز متخصصان علم اطالعات) 
مردم  تشكل هاى  هماهنگى  (وقت)  مديريت  توصيه هاى  براساس 
كشور  بحران  مديريت  سازمان  مقابله  و  آمادگى  امور  معاونت  نهاد 
صورت گرفت. با توجه به عدم تمايل تعدادى از معرفى شدگان براى 
به  نفعان  ذى  گروه  هر  در  انتخابى  نمونه  هاى  پژوهش  در  مشاركت 
صورت انباشيتى (گلوله برفى) ٢ ادامه يافت كه بدين ترتيب امكان 
شود  ايجاد  نفع  ذى  گروه  هر  در  تجربه  با  و  شاخص  شناسايى افراد 
كه با پيشرفت پژوهش محدوديتى با مشورت اعضاء اين پژوهش بر 
انتخاب نمونه اعمال شد كه بدين ترتيب افرادى كه سابقه فعاليت 
كه  افرادى  براى  سال  ده  از  بيش  طبيعى،  سوانح  مديريت  حوزه  در 
براى  سال   5 از  بيش  و  ندارند  را  حادثه  ميدان  در  حضور  سابقه 
افرادى كه سابقه حضور فعال در مديريت حوادث طبيعى (منطبق 
و  مقابله،  سازى،  آماده  و  پيشگيرى  فازهاى  در  آنها  مسئوليت  بر 
بازسازى) را داشته  اند، در نظر گرفته شد. براى ذى نفعان از حوزه علم 

1.  Purposive/judgemental sampling
2.  Snowball sampling
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اطالعات نمونه گيرى تعمدى (قضاوتى يا هدفدار) با توجه به كاربرد 
آن در «انتخاب مواردى از يك نوع خاص» (بليكى، 1384، ص 266) 
انجام شد كه در اين پژوهش محدود گشت به متخصصانى كه سابقه 
فعاليت علمى و عملى در حوزه مديريت اطالعات سوانح طبيعى را 
در  مباحث  شدن  غنى  تا  طريق  از  اطالعات  گردآورى  باشند.  داشته 
زمينه مديريت اطالعات سوانح طبيعى و رسيدن به اشباع نظرى در 
هر گروه ذى نفع پيش رفت و به موازات آن از منابع ديگر اطالعاتى 

شناسايى و توصيه شده براى تكميل و تقويت مباحث استفاده شد.
مصاحبه : 

مصاحبه  ها در اين پژوهش به صورت نيمه ساختاريافته (بخشى 
سؤاالت ثابت از پيش تعيين شده و بخشى با توجه به پاسخ ها و در 
حيطه موضوعى دسترسى به اطالعات) انجام شدند. سؤاالت ثابت و 
آغازين مصاحبه با توجه به چارچوب مفهومى پژوهش، شامل پرسش 
انواع منابعى كه براى برطرف كردن نيازهاى  نحوه دسترسى به  از 
اطالعاتى ذى نفعان وجود دارد، كه با پيشرفت روند مصاحبه  ها براى 
هر گروه ذى نفعان به شيوه سؤال مستقيم يا درخواست براى تشريح 
يكى از فعاليت هاى روزمره تخصصى و هدايت بحث به تمركز بر 
روى منابع اطالعاتى، نيازها و نوع دسترسى مطرح شد. در مجموع 
32 مصاحبه (2290 دقيقه/ حدود 38 ساعت؛ با ميانگين 69 دقيقه 
براى هر مصاحبه) انجام شد. تمامى مصاحبه ها به صورت حضورى 
يك  و  مصاحبه)،   7) شيراز  و  مصاحبه)   24) تهران  شهر  دو  در 
اطالعات  شدند.  انجام  كرمان)  تلفنى (شهر  صورت  به  نيز  مصاحبه 
دسترسى  و  جريان  موضوع  در  افراد  اين  نظرات  با  مرتبط  تكميلى 
و  توئيتر  (تلگرام،  اجتماعى  شبكه هاى  در  افراد  اين  اطالعات  به 

اينستاگرام) جمع آورى و يادداشت بردارى شد. 
اطالعات تكميلى:

با  بحران  مديريت  موضوعات  با  مرتبط  جلسات  در  شركت 
تمركز بر سوانح طبيعى كه در بيشتر موارد متمركز بر زلزله سرپل 
ذهاب١، زلزله مالرد٢و سيل هاى فروردين 1398 بودند (در مجموع 
نويسندگان  از  يكى  توسط  ساعت)،  مدت 41/5  به  و  جلسه    11
به  نحو  هر  به  كه  جلسات  در  شده  اشاره  محتواى  شد.  انجام  مقاله 

1.  Sar-pol Zahab (12 Nov 2017, 7.3 Mw)
2.  Malard (20 December 2017, 4.9 Mw)

يادداشت بردارى  بودند  مرتبط  حوزه  اين  در  اطالعات  دسترسى 
كه  بود  گردهمايى هايى  و  نشست ها  شامل  جلسات  اين  شدند. 
اكثرا به همت مراكز پژوهشى و با حضور و مشاركت ذى نفعانى از 
نهادهاى عمومى، دولتى، پژوهشى و سمن ها و در موارد معدودى با 

حضور متخصصان علم اطالعات (كتابداران) برگزار شدند٣.
شامل  پژوهش  اين  انجام  زمان  تا  شده  منتشر  اطالعاتى  منابع 
مقاالت (مجالت علمى تخصصى و روزنامه ها)، پايان نامه، گزارشات 
رسمى، منابع باالدستى دولتى و تك نوشت ها)، اخبار منتشر شده كه 
پژوهش  انجام  زمانى  بازه  در  پژوهشگر  دسترسى  و  بازيابى  قابل 
بود، جمع آورى و يادداشت بردارى شد. يكى از پژوهشگران در فاز 
بازسازى مقابله و بازسازى زلزله سرپل ذهاب در محل تصميم گيرى 
دو سمن و يكى از نهادهاى دولتى، حضور يافت. همچنين، سه ماه 
به  روزه  چهار  سفرى  نيز  ايران  فروردين 1398  سيل هاى  از  پس 
با  اطالعات  مديريت  با  مرتبط  فعاليت هاى  از  ديدار  براى  شيراز 
بازديد يك سمن، يك نهاد دولتى و يك نهاد پژوهشى انجام شد. 
مورد  تحليل  براى  منابع  ساير  كنار  در  نيز  سفر  اين  يادداشت هاى 

استفاده قرار گرفت.
 روش تحليل مضمون۴

روش تحليل داده ها در اين پژوهش تحليل كيفى محتوا براساس روش 
تحليل مضمون است. تحليل مضمون جستجوى مضامينى است كه 
به دليل اهميت در توصيف يك پديده ظاهر مى شوند (فردى و ميور-

كاكرين، 2006 به نقل از دالى، كلهير و گليسمن، 1997). فرآيند 

3.   اين جلسات به ترتيب زمانى عبارتند از: پنجمين كنفرانس مديريت بحران (كتابخانه 
مركزى دانشگاه تهران، 29 دى 97)، سمينار آسيب هاى روانى قبل، حين و بعد از 
حوادث (دانشكده روان شناسى دانشگاه تهران 13 اسفند 97)، نشست تخصصى سيل 
فروردين 98 و تغيير اقليم: اولين يافته  ها (مركز تحقيقات سياست علمى كشور،24 
فنى  (دانشكده  كشور  اخير  سيل هاى  تحليلى  بررسى  علمى  سمينار  فروردين 98)، 
دانشگاه تهران، 26 فروردين 98)، نشست حاميان جامعه مدنى (حجم): جامعه مدنى 
و مديريت بحران (سنديكاى شركت هاى ساختمانى ايران، 3 ارديبهشت 98)، رويداد 
نقش فناورى در كاهش آسيب هاى حوادث طبيعى (جلسه اول) (پارك علم و فناورى 
دانشگاه تهران، 11 ارديبهشت 98)، چهاردهمين كنگره جغرافى دانان ايران (دانشگاه 
سيالب 98  ايران:  در  طبيعى  مخاطرات  بررسى  ارديبهشت 98)،  بهشتى،14  شهيد 
(انجمن اسالمى مهندسين، 22 ارديبهشت 98)، نشست بحران آب از خشكسالى تا 
سيالب (مركز تحقيقات سياست علمى كشور، 23 تير 98)، كارگاه سياست گذارى و 
برنامه ريزى راهبردى در مديريت خطر باليا (دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكى 
طبيعى  حوادث  آسيب هاى  كاهش  در  فناورى  نقش  رويداد   ،(98 تير   25 تهران، 

(جلسه دوم)( پارك علم و فناورى دانشگاه تهران (31 تير 98).
4.  Thematic analysis
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و  دقيق  خواندن  بوسيله  مضامين  شناسايى  شامل  مضمون  تحليل 
دوباره خوانى داده هاست (رايس و اِزى1999،١، ص 258). اين روش 
مضامين  كه  جايى  داده ها؛  دروِن  شناسايى  الگوى  براى  است  قالبى 
ظاهر شده به مقوله هايى براى تحليل تبديل مى  شوند (فردى و ميور-

كاكرين، 2006). تحليل مضامين مى تواند براساس داده هاى برخاسته 
ِشى  سنتى  رويكرد  با  متتاظر  نوعى  به  استقرايى؛  محتوا (رويكرد  از 
و شانون)، يا براساس فهرستى از كدهاى از پيش تعيين شده انجام 
گيرد (رويكرد قياسى؛ به نوعى متناظر با رويكرد هدايت شده شِى و 
شانون). حريرى (1385) هدف از انجام رمزگذارى مضمونى را «ايجاد 

امكان مقايسه ميان داده ها» مى داند (حريرى، 1385، ص 256).  
قياسى)  و  (استقرايى  تركيبى  چارچوب  از  حاضر  پژوهش  در 
باالبردن  براى   (2006) ميور-كاكرين٢  و  فردى  مضمون  تحليل 
دقت در تحليل مضامين محتواى اطالعاتى استفاده شد. به كارگيرى 
روش مذكور براى باال بردن دقت در استخراج حداكثر مفاهيم مستتر 
در محتواى مصاحبه ها در موضوع مديريت اطالعات ميان ذى نفعان 
تركيبى  روش  اين  اينكه  ضمن  است.  پژوهش  اين  متنوع  و  متعدد 
را  اطالعات  علم  در  موجود  ساختاريافته  مفاهيم  از  استفاده  امكان 
نيز فراهم مى كند. اين چارچوب شامل 6  مرحله به شرح زير است  

(فردى و ميور-كاكرين، 2006):
مرحله اول: ايجاد كتابچه راهنما٣ براى كدها• 

در  استفاده  براى  آنها  توصيفات  و  تعاريف  و  برگزيده  كدهاى 
فرآيند كدگذارى تعدادى از منابع مرجع و تخصصى علم اطالعات و 
در مواردى، حوزه مديريت اطالعات سوانح طبيعى انتخاب شدند. 
با  و  بيشتر  مصاحبه هاى  انجام  با  و  مرور  به  كدها  راهنماى  كتابچه 
توجه به مفاهيم اكتشافى جديد روزآمد مى شد و كدهاى جديد در 
ادامه كدهاى از پيش تعيين شده با ذكر شماره مصاحبه وارد كتابچه 
مى شدند تا امكان تفكيك و ردگيرى آنها ميسر باشد. جدول1، براى 

ارائه نمونه اى از روند اين مرحله ارائه شده است.

1.  Rice & Ezzy, 1999
2.  Fereday & Muir-Cochrane
3.  Code manual

جدول1: نمونه اى از روند انجام مرحله يك كدگذارى
كد ها و 
خصوصيات توصيفات

كد 1
برچسب نياز اطالعاتى

معنا نيازهاى اطالعاتى در ميان ذى نفعان مديريت سوانح طبيعى 
(نيازهايى كه مرتفع مى  شوند يا مرتفع نشده  اند)

توصيف

چه اطالعاتى را ذى نفعان نيازدارند دريافت كنند؟ چه 
اطالعاتى را نياز دارند كه به اشتراك گذارند؟

چگونه نيازهاى اطالعاتى در فازهاى مختلف مديريت 
سوانح طبيعى تغيير مى كند؟

عوامل سياسى، اجتماعى-اقتصادى و جغرافيايى بر روى 
نيازهاى اطالعاتى تأثير مى گذارند؟

مرحله دوم: آزمودن قابليت اطمينان كدها• 
قابليت اطمينان در اين بخش از طريق آزمودن كاربردپذيرى 
كدهاى تعريف شده در كتابچه راهنما براى كدگذارى محتوا مورد 
ارزيابى قرار گرفت. بدين ترتيب كه، كدهاى كتابچه راهنما به همراه 
داده هاى  جزء  كه  پژوهش  موضوع  در  خبرى  گفت و گوى  متن  دو 
گردآورى شده اين پژوهش است، براى كدگذارى در اختيار يكى 
اطالعات  علم  دكترى  دانشجويان  از  يكى  و  پژوهش  مشاوران  از 
حاصل  از  آمده  دست  به  مشابه  نتايج  كيفى  مقايسه  گرفت.  قرار 
پژوهشگران  كدگذارى  نتايج  با  و  هم  با  شده  انجام  كدگذارى هاى 
اين  براى  مطلوب  اطمينان  قابليت  از  راهنما  كتابچه  داد،  نشان 
پژوهش برخوردار است و بدون اعمال تغيير مى تواند مورد استفاده 

قرار گيرد.
مرحله سوم: خالصه سازى داده ها و شناسايى مضامين اوليه• 

خبرى،  گزارشات  اسناد،  شامل  متنى  داده هاى  مرحله،  اين  در 
جلسات،  در  شركت  گزارش هاى  اجتماعى،  شبكه هاى  محتواى 
متن  به  داده هاى  همچنين،  و  مشاهدات  و  مصاحبه ها  يادداشت هاى 
و  راديويى  برنامه هاى  شده،  ضبط  مصاحبه هاى  شامل  تبديل شده 
تلويزيونى براى كدگذارى مورد بررسى قرار گرفت. خالصه سازى 
تنظيم  با  جلسات  در  شده  مطرح  سؤاالت  و  مصاحبه ها  داده هاى 
سؤاالت اصلى مصاحبه به همراه پاسخ ها انجام شد و بدين ترتيب، 
پاسخ هايى كه با فاصله زمانى و در بخش هاى پراكنده به يك سؤال 
داده شده بود، در زير سؤال اصلى مرتب شد. جدول2، براى ارائه 

نمونه اى از روند اين مرحله ارائه شده است.
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جدول2: نمونه اى از روند اجراى مرحله سوم كدگذارى
نمونه هايى از سؤاالت در موضوع 

ماهيت اطالعات (چيستى و 
كاربرد)، دسترسى و نياز اطالعات 

ذى نفعان
خالصه پاسخ ها

نياز اطالعاتى شما شامل چه جنسى 
از اطالعات است؟

ويژگى اطالعات (اعم از داده، 
اطالعات و دانش) مورد نياز شما 

چيست؟

اطالعات ساده شده، اطالعات 
تفكيك شده، اطالعات آماده براى 

به كارگيرى در فرآيند تصميم  گيرى، 
اطالعات با پيش بينى عواقب انتشار 

آن...

منابع اطالعاتى معموال به دسترسى 
فورى بدان نيازمنديد شامل چه 

مواردى است؟

 ،GIS داده هاى آمارى، داده هاى
داده هاى دقيق جامعه شناختى محلى 

و منطقه اى، داده هاى مربوط به 
تجهيزات و لجستيك...

كاربرد اطالعاتى كه در دسترس 
شماست كدامند؟

مقاصد آموزشى، تصميم  گيرى، 
علمى...

و •  كدها  از  تهيه شده  قالب  كارگيرى  به  چهارم:  مرحله 
كدگذارى افزوده

متن ها در اين مرحله با توجه به كدهاى مندرج در كتابچه راهنما 
به  توجه  با  شدند.  كدگذارى  مرتبط  باز  جديد  كدهاى  همچنين  و 
كدگذارى  يا  و  كوتاه  عبارات  شامل  يادداشت ها  از  برخى  اينكه 
شناسايى  براى  تحليل  واحد  كامل،  جمالت  نه  و  بود،  همزمان  باز 
مضامين اوليه عبارات معنى دار و نه الزاما جمله تعيين شد. همچنين، 
در تحليل مصاحبه ها ابتدا پاسخ ها جمله به جمله كدگذارى مى شد 
و با خواندن پاسخ پيش مى رفت و پس از پايان يافتن پاسخ، يك 
بار ديگر محتواى پاسخ با احاطه بر روند پاسخگويى به سؤال مورد 
كاررفته  به  باز  كدهاى  دقت  از  اطمينان  تا  مى گرفت  قرار  بررسى 
همراه  به  يافته  اختصاص  مقوله هاى  و  كدها  سپس  شود.  تأمين 
اختصاص  كدهاى  مى گرفت.  قرار  هم  كنار  در  ذى نفعان  تفكيك 
يافته پس از كدگذارى هر مصاحبه و با مرور كدهاى از پيش تعيين 
شده و جديد، برخى از كدهاى جديد در كدهاى تعيين شده ادغام 
و باقى مانده آنها با ذكر برچسب مصاحبه در انتهاى كتابچه راهنما 
و به  طور جداگانه اضافه مى شد تا در كدگذارى مصاحبه هاى بعدى 
در صورت لزوم به كار گرفته شود. جدول3، براى ارائه نمونه اى از 

روند اين مرحله ارائه شده است.

جدول3: نمونه اى از روند اجراى مرحله چهارم كدگذارى
نام كد برخاسته 

از داده دسترسى متمركز/ غيرمتمركز

توصيف كد
اطالعات متمركز بر دسترسى به اطالعاتى كه در يك 
محل فيزيكى يا مجازى جمع  آورى شده و طور تمام 

متن قابل دسترسى هستند را فراهم مى  كند...

سمن اطالعات دست اول توليد شده فقط به منظور استفاده 
در سمن نگهدارى مى شود...

دولت سازمان هاى دولتى گزارش ها را جداگانه تهيه مى كنند 
كه الزاما مطابق با دستورالعمل هماهنگ نيست...

بخش عمومى نهادهاى عمومى محلى انتقال اطالعات غيررسمى و 
سريع دارند...

پژوهشگران
در حوزه پزشكى تأكيد برتوليد و مصرف اطالعات 
غيرمتمركز با حفظ اعتبار منبع و حقوق استنادى 

است... 

متخصصان علم 
اطالعات

افرادى كه سابقه طراحى نظام هاى اطالعاتى حوزه 
سوانح طبيعى را دارند، بر اهميت دسترسى به 

اطالعات غيرمتمركز اعتقاد دارند...

مرحله پنجم: ارتباط كدها و مضامين شناسايى شده• 
كردن  مشخص  و  هم  با  كدها  دادن  ارتباط  مرحله،  اين  در 
به  توجه  با  نيز  و  مختلف  گروه هاى  بين  در  شده  مشاهده  الگوهاى 
(فردى  است  استخراج  قابل  هرگروه،  جامعه شناختى  اطالعات 
كليه  سؤال،  هر  موضوع  به  توجه  با   .(2006 ميور-كاكرين،  و 
كدهاى اختصاص يافته در يك موضوع در كنار هم قرار مى گرفت. 
بدين ترتيب، كدهاى مرتبط با هم و الگوهاى احتمالى موجود در هر 
پاسخ هاى  دادن  قرار  با  آنكه  ضمن  مى شد.  تشخيص  قابل  موضوع 
ديدگاه هاى  مقايسه  امكان  يكسان  سؤال  يك  به  مختلف  ذى نفعان 
اين  روند  از  نمونه اى  ارائه  براى  جدول4،  داشت.  وجود  گروه  هر 

مرحله ارائه شده است.
جدول4: نمونه اى از روند اجراى مرحله پنجم كدگذارى

ذى نفعان فراهم كردن اطالعات مورد نياز

سمن توليد (و نه گردآورى) اطالعات به دليل اعتماد 
نداشتن به منابع و منطبق نبودن با نياز...

دولت كافى نبودن كتاب ها و مقاالت موجود به لحاظ كيفى...

بخش عمومى استفاده كم از منابع و خدمات مرجع كتابخانه 
سازمانى...

پژوهشگران تأكيد بر استفاده از پايگاه هاى علمى معتبر...
متخصصان علم 

اطالعات
تأثير تصميم گيرى هاى سازمانى و بودجه بر گردآورى 

اطالعات...
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مضامين •  به  مشروعيت بخشى٢  و  تأييد١  ششم:  مرحله 
كدگذارى شده

مضامينى  خوشه بندى  فرآيند  كدگذارى  آخر،  مرحله  اين  در 
شد  بازبينى  است،  شده  داده  اختصاص  متن  به  قبل  مراحل  در  كه 
تا مطمئن شويم خوشه بندى مضامين با دقت انجام شده و نمايانگر 
ميور- و  (فردى  است  شده  داده  اختصاص  كدهاى  و  اوليه  تحليل 
رايج «جعل  خطاى  از  جلوگيرى  براى  كار  اين  كاكرين، 2006). 
(فردى  «تأييد»  فرآيند  حكم  در  واقع  در  كه  شد  انجام  شواهد٣» 
ص   ،1999 ميلر،  و  كربترى  از  نقل  به   2006 ميور-كاكرين،  و 
سه  با  جداولى  منظور  بدين  يافته هاست.  از  اطمينان  براى   (170

1.  Corroborating
2.  Legitimating
3.  Fabricating evidence

ستون طراحى شد كه حاوى مضامين مرتبه اول (مضامينى كه حول 
مفاهيم استخراجى از نظريات و چارچوب هاى انتخابى كدگذارى شده 
از  استخراجى  مهم  مضامين  (حاوى  خوشه بندى شده  مضامين  بود)، 
مفاهيم و كدهاى تحليل اوليه كه بدون در نظر گرفتن نظريات و 
چارچوب هاى انتخابى و با توجه به محتواى داده هاى گردآورى شده به 
دست آمده) و مضامين مرتبه دوم (مضامينى كه با تقليل خوشه هاى 
مضامين و مضامين مرتبه اول به دست آمده است) مى  باشد. جداول 
آورده شده نشان دهنده اين موضوعات است كه يكى از اين جداول 
در موضوع دسترسى اطالعات است. جدول5، براى ارائه نمونه اى از 

روند اين مرحله ارائه شده است.

جدول5: نمونه اى از روند اجراى مرحله ششم كدگذارى
مضمون مرتبه اول خوشه بندى مضامين مضمون مرتبه دوم

*افزايش تاب آورى و كاهش خطرپذيرى در سوانح طبيعى 
نيازمند دسترسى به اطالعات بدون محدوديت هاى زمانى 

و مكانى است.
*دسترسى آزاد به اطالعات بايستى شامل دسترسى رايگان 

و باز باشد.
*تفاوت در دسترسى به اطالعات در فاز مقابله با ديگر 

فازهاى مديريت سوانح طبيعى اجتناب ناپذير و براى حفظ 
امنيت الزم است.

*انواعى از اطالعات توليدشده، قابليت دسترس پذيرى 
به صورت آزاد را ندارد (اطالعات حساس، اطالعات 

طبقه بندى شده).
*جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده (خواسته و ناخواسته) 
از اطالعات، دسترسى آزاد را نيازمند نظارت مستمر و 
آموزش براى فهم تبعات استفاده از اطالعات مى كند. 
*اهميت توجه به تبعات فرهنگى و اجتماعى انتشار 

اطالعات و دسترسى نامحدود
*مهيا بودن زيرساخت هاى فيزيكى و استانداردهاى 

دسترسى آزاد براى اجراى سياستگذارى هاى فن آورانه 
دسترسى آزاد به اطالعات و ابزار استفاده از اين اطالعات

*اهميت سياست هاى كلى حاكميتى براى انتشار اطالعات و 
دسترسى آزاد به اطالعات در جامعه 

مضمون 1: كاهش خطرپذيرى و افزايش تاب آورى  
مستلزم دسترسى امن، به موقع و كم هزينه است.

مضمون 2: تأثير فازهاى مديريت سوانح طبيعى بر 
چگونگى دسترسى به اطالعات.

مضمون 3:  اطالعات حساس از بحث دسترسى آزاد 
خارج هستند.

مضمون 4: ضرورت توجه به هرگونه سوءاستفاده از 
اطالعات دسترس.

مضمون 5: آموزش مى تواند در جلوگيرى از سوءاستفاده 
از اطالعات نقش مهم و اساسى ايفا كند.

مضمون 6: نقش نظارت (محسوس و نامحسوس) براى 
جلوگيرى از سوءاستفاده از اطالعات.

مضمون 7: اثرپذيرى جامعه استفاده كننده از اطالعات و 
بررسى اثرات مترتب بايستى مورد توجه باشد.

مضمون 8: اهميت زيرساخت ها (فيزيكى و نرم) در امر 
پياده  سازى و نظارت بر دسترسى آزاد.

مضمون 9: دسترسى آزاد مطلوب متأثر از 
سياستگذارى هاى دقيق در سطح كالن تبيين الزامات 

اجرايى در سطح خرد است.

دسترسى مطلوب؛ دسترسى امن 
به اطالعات غيرحساس توليدشده 
در كل فرآيند مديريت اطالعات 
سوانح طبيعى با در نظر گرفتن 
مالحظات در سطح خرد  وكالن 
كه منجر به كاهش خطرپذيرى و 

افزايش تاب آورى مى شود

شايان ذكر است، نحوه انجام مراحل كدگذارى در اين پژوهش به 
صورت دستى (بدون استفاده از نرم  افزارهاى اختصاصى كدگذارى) بوده 
است. بدين ترتيب كه براى ثبت، نظم  دهى و اجراى مراحل كدگذارى 
اين پژوهش از نرم  افزار ُورد (پياده سازى مصاحبه ها، ثبت يادداشت هاى 

و  شد  استفاده  پژوهشگران)  برداشت هاى  و  مشاهده ها  از  برخاسته 
كدگذارى اوليه با استفاده از امكانات مديريت متن اين نرم  افزار انجام 
شد. سپس، كدهاى اوليه به همراه نقل قول هاى مرتبط در مصاحبه به 
محيط نرم  افزار اكسل وارد شد و با استفاده از قابليت جا به جايى كدها، 
برچسب گذارى، و دسته بندى هاى مختلف در اين نرم  افزار و با توجه به 

چارچوب انتخابى كدگذارى مضمون، براى تحليل آماده شد.
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 قابليت اعتماد١ پژوهش
اعتمادپذيرى،  مالك  هاى  كيفى  پژوهش هاى  بيشتر  در  امروزه 
در  رايج  پايايى  و  اعتبارسنجى  سنتى  مالك هاى  جايگزين 
پژوهش هاى كمى شده است (حريرى، 1385، ص 65). در پژوهش 
پژوهش هاى  در  رايج  اعتمادپذيرى  معيارهاى  بر  عالوه  حاضر، 
اطمينان پذيرى۴،  انتقال پذيرى٣،  باورپذيرى٢،  شامل  كيفى 
و  گوبا  از  نقل  به  ص187   ،1390 (محمدپور،  تأييدپذيرى۵  و 
كيفيت  افزايش  براى  زاويه بندى۶  شيوه  از   ،(1985 لينكلن، 
كه  است  ابزارى  زاويه بندى  است.  شده  استفاده  كيفى  پژوهش 
روش ها  و  نظريه  مشاهده گرها،  تنوع  و  داده اى  منابع  تركيب  با 
 ،1390 (محمدپور،  مى كند  كمك  سوء گيرى  احتمال  كاهش  به 
از  استفاده  رعايت  بر  عالوه   .(1989 دنزين،  از  نقل  به  ص190 
قابليت  بردن  باال  براى  گوناگون  تحليل  شيوه هاى  و  ابزار  منابع، 
انجام  تالش هاى  زاويه بندى،  فن  از  استفاده  با  پژوهش  اين  اعتماد 
چارچوب  با  مطابق  پژوهش،  اين  اعتماد  قابليت  احراز  براى  شده 
اعتماد  قابليت  مالك هاى  براساس   (1385) حريرى  مشروح 

از: عبارتند  خالصه  صورت  به  كيفى  پژوهش هاى 
درگيرى طوالنى مدت پژوهشگران (به  طور رسمى از آبان ماه 
فيزيكى (مصاحبه،  صورت  به  پژوهش  محيط  با  كنون)  تا   1396
(پيگيرى  مجازى  و  نشست ها)  در  حضور  و  ميدانى  مشاهدات 
مجازى،  شبكه  هاى  در  ذى نفعان  و  صاحب  نظران  فعاليت هاى 
اينترنت و اخبار منتشر شده در نشريات و صدا و سيماى داخلى) 
مشاركت كنندگان  چندباره  نظر  كسب  و  همتايان  با  نظر  تبادل  و 
اين  نتايج  باورپذيرى  ارتقاى  راستاى  در  متعدد  ديدارهاى  در 
اين  انتقال پذيرى  كيفيت  بردن  باال  براى  شد.  انجام  پژوهش 
از  اعم  مختلف،  مراحل  در  پژوهش  جزئيات  ارائه  به  پژوهش 
به  و  تقسيم  بندى  به  نسبت  پژوهشگران  برداشت  و  ادبيات  مرور 
داده ها  تحليل  و  گردآورى  روش  جزئيات  ارائه  آنها،  كارگيرى 
اقدام شده است كه بدين ترتيب زمينه براى شناسايى مشابهت  هاى 

1.  Trustwothiness
2.  Credibility 
3.  Transferability
4.  Dependability
5.  Confirmability 
6.  Triangulation

امكان  و  مشخص  حوزه  اين  در  آتى  پژوهش هاى  با  پژوهش  اين 
انتقال پذيرى يا به تعبيرى تعميم پذيرى جزئى و موردى را تا حد 
اطمينان  قابليت  شود.  فراهم  كيفى،  پژوهش هاى  در  مشروعيت 
و  زمانى  جزئيات  تشريح  با  پژوهش  اين  تكرارپذيرى)  (درجه 
پژوهش  مشاركت كنندگان  دقيق  اطالعات  حفظ  و  ثبت  مكانى، 
و  كدگذارى  ثبت،  در  نظم  آنها،  خصوصى  حريم  حفظ  به  توجه  با 
تحليل با استفاده از نرم افزارهاى مناسب انجام شد تا بدين  وسيله 
قابليت رديابى و اطمينان از نتايج حاصل شود. شفافيت در ارائه 
دقت  و  پيشين  يافته هاى  با  تفاوت ها  و  شباهت ها  ذكر  و  يافته ها 
متمايز كردن يافته  هاى حاصل از داده ها و يا برچسب گذارى  شده 
و  ارتباط  دادن  نشان  براى  را  زمينه  پژوهشگران،  تحليل  توسط 

انسجام درونى تحليل ها تا حد امكان فراهم كرده است. 

يافته ها٧
با توجه به اهميت و حجم اطالعات گردآورى شده در مصاحبه هاى 
اين  در  اطالعاتى  منابع  ديگر  به  نسبت  انجام شده  نيمه ساختاريافته 
مقاله، جزئيات مرتبط با 32 مصاحبه انجام شده و كدگذارى شده به 

شرح جدول6 ارائه شده است. 
 ماهيت اطالعات مديريت سوانح طبيعى 

نزد ذى نفعان اين پژوهش، مفهوم اطالعات در برگيرنده تمامى اشكال 
معرفتى مى شود كه در علم اطالعات در سطوح داده، اطالعات، دانش، 
و خرد تقسيم بندى مى شوند. با توجه به طيف وسيع تخصص  ها و 
در  شده  گردآورى  داده هاى  گستردگى  و  مشاركت  كننده  افراد  دانش 
اين پژوهش (بدون در نظر گرفتن نظرات متخصصان اطالعات كه 
حرفه اى  تخصص هاى  از  معرفتى  واحدهاى  انواع  شناخت  و  مطالعه 
بسيار  اطالعات  مفهوم  به  اشاره  براى  الفاظ  كارگيرى  به  آنهاست)، 
متنوع است. با توجه به اشارات مستقيم و ضمنى مشاركت كنندگان 
7.   در ارائه يافته ها خوشه هاى به دست آمده از تحليل مضامين در گيومه قرار داده شده 
و براى تمامى مفاهيمى كه به طور مستقيم از مشاركت كنندگان در پژوهش دريافت 
شده است (چه در زمان مصاحبه، يا در حين نشست ها، برنامه هاى خبرى و يا منتشر 
بقيه  و  است  شده  استفاده  ايتاليك  قالب  از  آنها)  توسط  مجازى  شبكه هاى  در  شده 
موارد نام برده برساخته هايى است كه بر مبناى داده  ها توليد شده است. همچنين، در 
مواردى كه از نقل قول هاى مستقيم براى تأكيد و مستندسازى يافته ها و با توجه به 
رعايت محدوديت فضاى مقاله براى گزارش، استفاده شده از برچسب هاى كدگذارى 
 ،(Gov) دولتى ،(Aca) كه نشان دهنده گروه هاى ذى نفعان اعم از نهادهاى دانشگاهى
سمن (NGO)، عمومى (Pub)، و متخصصان علم اطالعات (LIS) استفاده شده است.



فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران / د          ورة د هم، شمارة سوم، پاييز 1399   288

اطالعات،  (داده،  اطالعات  مفهوم  برگيرنده  در  الفاظ  به  پژوهش  اين 
تجربه و دانش) به نظر مى رسد آنچه براى آنها  در مبحث دسترسى 
به اطالعات مهم است، بيش از آنكه به دقت در انتخاب به كارگيرى 
الفاظ در اين زمينه باشد، دسترسى به مفهومى از معرفت است كه 
يك يا چند ويژگى را داشته باشد؛ «معتبر»، «قابل فهم» و «قابل انتقال» 
باشد و نهايتا بتواند به «تصميم گيرى»، «اقدام» و «باور» منتهى شود.

تحليل داده هاى اين پژوهش نشان مى دهد، ذى نفعان اين حوزه 
اطالعات را در بسيارى از موارد همراه با صفت معتبر به كاربرده اند. 
منبع  شناخت  و  اعتبارسنجى  قابليت  نحو  هر  به  كه  اطالعاتى 
توليدكننده، زمان و مكان توليد نداشته باشد، براى تصميم گيرى هاى 
حياتى مورد استفاده قرار نمى گيرد. از سوى ديگر نيز، مدت زمان و 
هزينه و نيروى انسانى كه صرف سنجيدن اعتبار اطالعات مى شود 
براى ذى نفعانى كه مسئوليت مستقيم در تصميم گيرى دارند و زمان 
بايستى  دارند،  غيرمقابله  فازهاى  در  اطالعات  توليد  براى  كمترى 

منطقى و به صرفه باشد.
مديريت  حوزه  در  اطالعات  مفهوم  مهم  ويژگى هاى  از  برخى 
سوانح طبيعى از ديد چهار ذى نفع اصلى (دانشگاهى، دولتى، سمن، 

و عمومى) به اختصار شامل موارد زير هستند:
و •  پراكنده،  متنوع،  بسيار  پرتعداد)،  و  (حجيم  زياد  اطالعات 

به هم وابسته هستند؛
يا •  (سهوى  اشتباه  (مخدوش)،  ناقص  است  ممكن  اطالعات 

شبه  علمى؛  پايه  بدون  يا  (دروغ  ساختگى  و  متناقض  عمدى)، 
علم) باشند؛

قالب هاى گوناگون و متنوعى براى ارائه اطالعات سوانح طبيعى • 
استفاده مى شود؛

يا •  (دائمى  تغيير  مقايسه،  تجميع،  تفكيك،  قابليت  اطالعات 
مقطعى) و تبديل دارند و در كنار هم باعث هم افزايى مى شوند؛

درك، تجزيه و تحليل اطالعات مديريت سوانح طبيعى احتياج • 
به سواد تخصصى، دانش عملى، و تجربه دارند؛

افراد به عنوان مهم ترين منبع اطالعاتى اين حوزه معرفى شده اند؛• 
اطالعات بايستى هميشه، لحظه اى و به موقع در دسترس باشد؛ • 
اطالعات بايستى قابل اعتبارسنجى باشند.• 
درجه حساسيت برانگيزى انوع اطالعات در ابعاد مختلف و نزد • 

ذى نفعان متفاوت قابل توجه است.
دسترسى به اطالعات از ديد ذى نفعان مديريت سوانح طبيعى

مديريت  حوزه  براى  اطالعات  به  دسترسى  داده ها،  تحليل  براساس 
عنوان  به  مى تواند  كه  است  مهمى  بسيار  عوامل  از  طبيعى  سوانح 
يك عامل محيطى مديريت اطالعات و نيز يكى از مؤلفه هاى مهم 
آن باشد. انواع و نحوه دسترسى، عوامل مؤثر بر دسترسى و تأثيرات 
سه  طبيعى،  سوانح  مديريت  فرآيند  اطالعاتى  محيط  بر  دسترسى 
مضمون اصلى حول موضوع دسترسى در داده هاى گردآورى شده در 

اين پژوهش است كه در ادامه به تشريح آنها خواهيم پرداخت.
انواع دسترسى و نحوه دسترسى به اطالعات

مطلوب»  «دسترسى  و  غيرمتمركز»،  «دسترسى  متمركز»،  «دسترسى 
و  انواع  مقوله  در  كه  هستند  شده  بررسى  داده هاى  اصلى  خوشه  سه 
نحوه دسترسى جاى مى گيرند. از مهمترين داليل، ترجيح ذى نفعان 

جدول6: اطالعات جمعيت شناختى مصاحبه شوندگان و مدت زمان مصاحبه

تعداد ذى نفعان
افراد

ميانگين جنسيت افراد
سنى

ميانگين تجربه تخصصى 
در مديريت سوانح طبيعى 

(سال)

ميانگين مدت 
زمان مصاحبه 

(دقيقه)

تحصيالت

دكترىارشدكارشناسىمردزن

سمن ها
6توسعه اى

8444413103332
2امدادى

2-34915651-3نهادهاى عمومى
4-55014851-5دولت

مراكز پژوهشى
8--817511460(پژوهشگاه/دانشگاه)

862441247152متخصصان علم اطالعات
3211214714696818جمع/ ميانگين كل 
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به «دسترسى متمركز» صرفه جويى در وقت و هزينه براى رسيدن به 
اطالعات مورد نياز است. بدين معنا كه با مراجعه به يك (يا تعداد 
محدودى) منبع اطالعاتى (اعم از مخزن، شبكه، يا پايگاه اطالعاتى) 
نيازهاى اطالعاتى خود را برطرف كنند. هرچند، با توجه به داده هاى 
مخزن  به  رسيدن  براى  اطالعات  اشتراك گذارى  به  شده  گردآورى 
و  است  انتظار  از  دور  كند،  ايجاد  متمركز»  كه «دسترسى  اطالعاتى 
ذى نفعان طيفى از ميزان مشاركت كم، مشاركت مشروط و مشاركت 
كامل را در اين زمينه اظهار كرده اند. از مهمترين چالش هاى ايجاد 
معنوى،  و  مادى  مالكيت  حفظ  ذى نفعان،  نزد  متمركز»  «دسترسى 
اطمينان نداشتن به نحوه تعبير و تفسير اطالعاتى و افزايش احتمال 

سوء استفاده از اطالعاتى است كه به اشتراك مى گذارند.
«دسترسى غيرمتمركز» به اطالعات توسط جمعى از ذى نفعان به 
صورتى تعريف شده كه در اين شيوه اطالعات نزد منبع توليدكننده 
فراهم  دسترسى  او،  درخواست  به  بنا  او،  توسط  و  شود  نگهدارى 
شود. اين شيوه دسترسى براى ذى نفعان اين پژوهش زمانى مرجح 
عهده  بر  اعتباربخشى  مسئوليت  كه  است  متمركز»  «دسترسى  بر 
توليد كننده اطالعات قرار گيرد. به عبارت ديگر، تنها در اين صورت 
است كه ذى نفعان حاضر به صرف زمان و هزينه براى دسترسى به 
«دسترسى  در  كه  چالش هايى  هستند.  گوناگون  منابع  از  اطالعات 
غيرمتمركز» به اطالعات اين حوزه اشاره شده، شامل دشوارى ايجاد 
ميان،  اين  در  است.  پراكنده  اطالعات  تحليل  و  مقايسه  زمينه هاى 
ذى نفعانى از حوزه مراكز پژوهشى و علم اطالعات تأكيد بر ايجاد 
دستورالعمل هايى  توزيع  و  تهيه  و  استانداردسازى  براى  زمينه هايى 
به هدف يك دستى قالب هاى اطالعاتى دارند كه امكان در كنار هم 
اطالعات  تجميع  براى  را  گوناگون  منابع  از  اطالعات  گرفتن  قرار 
ميسر سازد. هرچند به عقيده اين ذى نفعان الزام آور بودن اين اصل 

به  طوركلى با چالش هاى فرهنگى و سازمانى رو به رو خواهد بود.
در داده هاى گردآورى شده در اين پژوهش، با تكرار قابل توجه 
كنار  در  اطالعات»  از  «استفاده  و  اطالعات»  «اعتبار  مضمون  دو 
موضوع دسترسى به اطالعات مواجه  ايم كه مى تواند گوياى ارتباط و 
وابستگى اين مفاهيم در بافت مورد بررسى باشد. با توجه به ازدياد 
اطالعات در حوزه سوانح طبيعى و فرآيند مديريتى آن، اين حجم 
اطالعات در كنار ميزان استفاده و به كارگرفتن آن است كه اهميت 

دارد. ذكر نمونه هايى از پديدارى اين مفهوم در نقل قول هاى مستقيم 
از همه گروه هاى مشاركت كننده در مصاحبه به شرح زير است:

مشكل ما دسترسى به اطالعات نيست؛ در واقع كيفيت اطالعاتى   -
 (Pub1_5).كه به آن دسترسى داريم مهم است

... ببينيد، من هر اطالعاتى را نمى خواهم. براى تصميم گيرى هاى   -
مهم به اطالعات معتبر نياز است نه همه اطالعات موجود. من با 
.(Aca1_18) اين همه اطالعاتى كه به دردم نمى خورد چه كنم؟

فرض كنيد هرآنچه اطالعات بخواهيد به شما داده شود! با اين   -
همه اطالعات چه مى كنيد؟ دسترسى به اين همه اطالعات با شما 

(GOV1-9).چه مى كند اگر ندانيد با آنها چه كنيد؟
كه  افرادى  براى  ولى  كنيم  ايجاد  زياد  دسترسى  اينكه  اصوال   -
نمى دانند بايد چگونه آن را به كار گيرند، هدررفت زمان و انرژى 
است. آن  هم در حوزه اى كه زمان و انرژى از هر نوعش به شدت 
مورد نياز است و بايستى براى كارهاى عملياتى و شرايط اضطرار 

 (NGO_D2_3).آن [زمان و انرژى] را نگه داريم
حجم زيادى از اطالعات را در اين حوزه گردآورى و نمايه سازى   -
كرده بوديم كه چون هزينه ادامه كار بيش از استفاده اى بود كه 
ديگر  پايگاه هاى  در  پايگاه  آن  ادغام  به  مجبور  مى شد،  آن  از 
شديم و جهت گيرى اوليه گردآورى تخصصى در اين حوزه به 

 (LIS7_3).نوعى متوقف شد
«دسترسى مطلوب» مضمونى است كه مبين انتظارات ذى نفعان 
شد  پديدار  بحث هايى  طى  و  است  اطالعات  به  مؤثر  دسترسى  از 
كه در زمينه مقايسه «دسترسى متمركز» و «دسترسى غيرمتمركز» 
كنار «دسترسى  در  شونده  تكرار  مضمون  آمد.  پيش  مصاحبه ها  در 
مطلوب»، «دسترسى آزاد» به اطالعات بود. در بحث از «دسترسى 
پژوهش،  اين  در  گردآورى شده  داده هاى  در  اطالعات  به  آزاد» 
آنچه  با  دقيقا  و  الزاما  كه  مى شويم  مواجه  دسترسى  از  گونه اى  با 
منطبق  محدوديت   بدون  يا  رايگان  معناى  به  مى شود،  ناميده  آزاد 
نيست. به دليل توليد و جريان اطالعات حساس (طبقه بندى شده) در 
فرآيند مديريت سوانح طبيعى و اين مطلب كه محدوده اى براى اين 
حساسيت تعريف نشده است، بحث دسترسى آزاد در اين بافت بايد 

با مالحظاتى همراه باشد اعم از اينكه:
دسترسى آزاد بايستى همراه با آموزش مستمر و مؤثر باشد؛• 
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نظارت مستقيم و غيرمستقيم بر دسترسى آزاد براى حفظ امنيت • 
در ابعاد و سطوح مختلف نياز است؛

حقوق مالكيت اطالعات مشخص و قابل اخذ باشد؛• 
حساس (طبقه بندى شده) •  اطالعات  يا  داده  شامل  آزاد  دسترسى 

نيست.
در يك نگاه كلى، ويژگى هاى «دسترسى مطلوب» (يا به نوعى؛ 
نزد  طبيعى  سوانح  اطالعاتى  محيط  در  تعديل شده)  آزاد  دسترسى 

ذى نفعان اين حوزه شامل موراد زير مى شود:
از لحاظ اقتصادى: دسترسى ارزان و كم هزينه؛  •

از لحاظ محتوا: دسترسى به منابعى كه همراه با تحليل هستند،   •
دسترسى  درس آموخته ها،  و  اول  دست  اطالعات  به  دسترسى 
و  تخصصى  اطالعات  محتواى  با  شده  سازماندهى  اطالعات  به 

اطالعات عمومى؛
از لحاظ ساختار: سطح بندى شده، دسترسى منسجم و متمركز،   •

دسترسى غيرمتمركز و فراگير؛
از لحاظ كاربرد: دسترسى به گونه اى كه بازيابى سريع اطالعات   •

درباره يك سانحه خاص طبيعى مهيا كند؛
از لحاظ كيفيت: دسترسى بدون محدوديت زمانى و مكانى به   •
داده ها و اطالعات سوانح طبيعى خصوصا در زمان وقوع حادثه 
كه ممكن است كه براى تصميم گيرى هاى مهم و سرنوشت ساز 
استفاده شود، دسترسى به شرط به اشتراك گذارى مطالبى كه در 
توليدشان از منابع دسترسى داده شده استفاده كرده اند، دسترسى 

آزاد همراه با آموزش نحوه و حدود استفاده از اطالعات؛
از لحاظ حقوقى: مالكيت مادى و معنوى (در زمينه توليد، انتشار،   •
استفاده و باز توليد اطالعات) مشخص، قانونمند و الزم االجرا باشد؛ 
سازمانى،  فردى،  سطح  در  امنيت  ضامن  امنيت:  لحاظ  از   •
(امن)،  ايمن  مطمئن،  حفاظت شده،  دسترسى  ملى،  و  اجتماعى 
از  استفاده  به  منوط  اطالعات  به  آزاد  دسترسى  كنترل شده، 

اينترنت ملى، دسترسى به شرط احراز هويت و دليل استفاده.
و  متخصصان  دسترس  در  آزادانه  بايستى  اطالعات  من  نظر  به   -
كنار  در  اما  گيرد،  قرار  جامعه  مردم  حتى  و  اندركاران  دست 
آن آگاهى آنها نيز نسبت به خطراتى كه ممكن است با انتشار 
اين اطالعات بوجود آيد باالرود و اين نيازمند آموزش است.... 

بگذاريد همه از اطالعات استفاده كنند، اما به آنها نشان دهيم كه 
(Aca5_5) .چگونه بايد استفاده كنند

نظرات  در  بايستى  من  و  آمد  صبح   2 ساعت  حوالى  زلزله   -
كارشناسى، خودم رو سريعا در ارتباط با منطقه و شرايطى كه 
احتماال پيدا كرده بود ارائه مى كردم. اما به هيچ وجه دسترسى 
داشتيم  خودمان  كتابخانه  در  دقيق  بسيار  كه  نقشه هايى  به 
نميتوانستم داشته باشم. يعنى اطالعات بود، معتبر هم بود، جديد 
اين  شايد  نبودند.  دسترسى  قابل  ولى  بود،  هم  رايگان  بود،  هم 
را  سرنوشتى  و  ببخشد  بهبود  را  تصميمى  مى  توانست  اطالعات 
تغيير دهد. اين امر باعث شد من به ايجاد كتابخانه اى شخصى 

 (Aca3_8).براى خودم اقدام كنم
بعضى اطالعات در همان موقع به كار مى آيد وگرنه مى شود اطالعات   -
تاريخى كه بعدها تنها شايد مورد استفاده قرار گيرد. اطالعات بايد به 

(NGO_D3_8). .موقع دم دست باشد تا نقش خود را ايفا كند
عوامل مؤثر بر دسترسى به اطالعات• 

شده،  گردآورى  داده هاى  در  شده  پديدار  مضامين  به  توجه  با 
كه  است  تقسيم بندى  قابل  خوشه  نه  در  دسترسى  بر  مؤثر  عوامل 
«اجتماعى»،  حاكميتى»،  و  «سياسى  «اقتصادى»،  عوامل  شامل 
«زمانى»  «رفتارى»،  «فرهنگى»،  «حقوقى»،  «سازمانى/ساختارى»، 
و «فنى» است. هزينه دسترسى و استفاده از اطالعات در ميان تمامى 
گروه ذى نفعان، به استثناى ذى نفعان دولتى، مورد تأكيد قرار گرفته 
ذى نفعان  براى  كه  اطالعاتى  منابع  مشخص ترين  از  يكى  است. 
قابل  و  شده  تفكيك  آمارى  اطالعات  است،  هزينه  صرف  مستلزم 
تصميم گيرى بدان نياز  بيشتر در  تحليل هاى  براى  تجميع است كه 
گرفته اند  قرار  حاكميتى»  و  «سياسى  مقوله  در  كه  مضامينى  است. 
بودن  امنيتى  مفاد  تبيين  در  قوانين  كمبود  نظير  مضامينى  حاوى 
اطالعات و تعريف تخصصى مؤلفه هاى مديريت اطالعات در حوزه 
در  كالن  سياستگذارى هاى  در  آن  گرفتن  نظر  در  و  طبيعى  سوانح 
زمينه مديريت سوانح طبيعى است. همچنين نياز به الزام آور بودن 
از  اطالعات  مديريت  زمينه  در  شده  تهيه  قوانين  و  دستورالعمل ها 

مضامين مهم مقوله «سياسى و حاكميتى» است.
 تعصبات قومى و حرفه اى و رقابت منفى با ذى نفعان همكار، از 
جمله مهمترين مضامينى است كه در مقوله «اجتماعى» قرار مى گيرند. 
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در اختيار گرفتن بعضى از اطالعات توسط گروه خاصى از افراد كه 
از يك قوم، يك زمينه تخصصى هستند و به اشتراك گذارى اطالعات 
تنها بين افرادى از همان گروه، يكى از موارد مؤثر در دسترسى به 
اطالعات گزارش شده است. در مقوله عوامل تأثيرگذار  «سازمانى/

عوامل  از  يكى  اهداف)،  راهبردها،  ارتقاء،  (مشوق هاى  ساختارى» 
اطالعات،  اشتراك گذارى  به  در  سمن ها  از  گروهى  نداشتن  تمايل 
قضاوت هاى  برانگيختن  در  اطالعاتشان  اشاعه  تأثير  از  نگرانى ها 
نابخردانه و سطحى اجتماعى است كه ممكن است موجب از دست دادن 
جايگاه آنها نزد عموم باشد. عوامل حقوقى نظير قوانين پشتيبانى كننده 
از حقوق نشر و مالكيت فكر، از جمله مضامينى است كه بر كيفيت 
دسترسى به اطالعات از حيث ترغيب و تشويق و يا انزجار و دورى از 

به اشتراك گذارى اطالعات، اثر مى گذارند. 
در  ايرانى  جامعه  گرايش  هاى  و  عادت ها  معناى  در  فرهنگ 
زمينه كسب و اعتماد به اطالعات، به  طوركلى از جمله عوامل مؤثر 
در نحوه دسترسى به اطالعات نزد ذى نفعان اين پژوهش قلمداد شده 
و  شفاهى  صورت  به  اطالعات  كسب  به  ترجيح  مثال،  براى  است. 
رواج شيوه هاى سنتى براى كسب و اعتبارسنجى اطالعات در محيط 
طيف  حضور  علت  به  به  ويژه  طبيعى،  سوانح  مديريت  اطالعاتى 
گوناگونى از افراد داوطلب مشغول در اين حوزه مشاهده شده است. 
جداى از عوامل «فرهنگى» كه در جامعه وجود دارد، رفتار اطالعاتى 
به  دسترسى  نحوه  و  كيفيت  بر  نيز  طبيعى  سوانح  بافت  ذى نفعان 
نظير  عواملى  به  مى توان  ميان  آن  از  كه  است  گذار  اثر  اطالعات 
دانش و مهارت اطالعاتى براى جستجو، اعتبارسنجى و مهارت هاى 

وابسته به تلفيق اطالعات براى تصميم گيرى اشاره كرد. 
از  ذى نفعان،  نياز  با  متناسب  زمان  در  اطالعات  به  دسترسى   
جمله مضامين مهم ديگرى است كه مى توان آن را در مقوله «زمانى» 
از  يكى  ذى نفعان،  از  بخشى  نزد  اطالعات  بودن  موقع  به  داد.  قرار 
عوامل اعتباردهى به اطالعات از حيث كيفيت دسترسى به آن نيز 
قلمداد شده است، به نحوى كه دسترسى به همان اطالعات در زمانى 
ديگر از ارزش آن اطالعات مى كاهد و هرچند توسط منابع معتبر 
توليد شده باشند، مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. خوشه نهم از 
سوانح  مديريت  حوزه  در  اطالعات  به  دسترسى  بر  مؤثر  مضامين 
طبيعى، عوامل« فنى» است كه شامل «زيرساخت هاى سخت» (نظير 

برنامه نويسى هاى  (نظير  نرم»  «زيرساخت هاى  و  فن آورى ها)  ابزار 
كاربردى و طراحى خدمات گزينشى هوشمند اطالعات) است.

تأثير دسترسى به اطالعات در جامعه• 
چگونگى و كيفيت دسترسى به اطالعات و محتواى آن تأثيراتى 
بر محيط اطالعات مديريت سوانح طبيعى خواهد گذاشت. براساس 
تحليل داده هاى گردآورى شده، اين تأثيرات در چهار خوشه «رفتارى 
و عملى»، «هيجانى»، «امنيتى» و «اجتماعى» خواهد شد. مضامينى كه 
در خوشه «رفتارى و عملى» مقوله بندى شده شامل تغيير در نگرش 
و فعاليت ها، رويكرد مديريتى و شيوه هاى عملكرد و تصميم گيرى 
است. ذى نفعان قائل به اين تأثير محتواى غنى اطالعاتى بر روى فهم 
و ادراك هستند، هرچند براى به كارگيرى و استفاده و پياده سازى 
تصميمات جديد با چالش هايى اعم از انعطاف ناپذيرى ساختارى كه 
در آن فعاليت مى كنند، هستند كه شامل نياز تحمل ضعيف شكست 
از اقدامات جديد و صرف هزينه مالى و زمانى براى آموزش و ايجاد 

تغييرات جديد است.
سوانح  مديريت  حوزه  اطالعات  به  دسترسى  تأثيرات «هيجانى» 
با  مواجهه  در  استرس  و  اضطراب  شامل  ذى نفعان،  ديد  از  طبيعى 
اطالعات يا اضافه بار اطالعاتى، ايجاد حس آرامش در زمان دسترسى 
اطالعات  و  ساختگى  اخبار  كاهش  جهت  در  باكيفيت  اطالعات  به 
جامعه  «امنيت»  بر  اطالعات  دسترسى  كه  تأثيراتى  است.  شبه علمى 
از  كه  است  نكاتى  از  گذاشت،  خواهد  ملى  امنيت  و  استفاده كننده 
داده هاى گردآورى شده به خوبى نمايان است. بدين ترتيب كه دسترسى 
به اطالعات به صورت گسترده و با توجه به ماهيت انواعى از اطالعات 
اين حوزه، امكان و احتمال سوءاستفاده از اطالعات را باال مى برد كه 
ممكن است به نحوى امنيت جامعه را در سطح فردى، سازمانى و ملى 
به خطر بياندازد. پيشنهاد ذى نفعان براى مقابله با اين اتفاق، آموزش 
در نحوه استفاده از اطالعات، تبيين داليلى كه ممكن است منجر به 
سوء استفاده از اطالعات شود و دراولويت بعدى امكان پيگيرى افراد 
استفاده كننده از اطالعات است. همچنين، تأثير دسترسى اطالعات بر 
تغيير عادت هاى غالب مديريت اطالعات سوانح طبيعى و نيز افزايش 
حس مشاركت و سودمندى در به اشتراك گذارى اطالعات در سطح 
اين  اطالعات  به  دسترسى  «اجتماعى»،  تأثيرات  مقوله  در  اجتماعى 

حوزه قرار گرفته است.
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تعداد  هم  است،  پيچيده  فرايندى  طبيعى  سوانح  مديريت   -
كنشگران زياد است و هم مدت زمانى كه كل چرخه مديريت 
طول مى كشد و اينها يعنى همه عوامل چندين بار در فازهاى 
مختلف درهم ضرب مى شوند. حجم اطالعاتى كه در اين فرايند 

توليد مى شود، قابل حدس و پيش بينى نيست.
مخزن اطالعاتى مى تواند در جمع آورى اطالعات گوناگون كه   -

 (LIS5_5).اكثرا پراكنده هستند، كمك كند
اگر اطالعات در كنار هم جمع شوند، امكان مقايسه و شناسايى   -
تناقضات حتى به صورت ماشينى هم فراهم مى آيد، كه اگر يك 

 (Aca3_14).جا نباشند اين كار بسيار سخت است
براى  منبع  اگر  باشد.  اعتبارسنجى  قابل  بايد  ما  براى  اطالعات   -
ما دست اول نباشد، بايستى به اصل منبع مراجعه كنيم كه البته 
زمان بر است. براى صرفه جويى در زمان، معموال اطالعات را در 
همان حوزه تخصصى كه توليد شده دنبال مى كنيم تا زودتر به 
اصل منبع برسيم. اين كار براى منابعى كه بوسيله سازمان هاى 
بين المللى اعالم مى شود راحت تر است، آنجا ثبت شده و قابل 
راحت  هميشه  داخلى  منابع  براى  اما  است.  سؤال  و  پيگيرى 
نيست. اگر اين كار زمان زيادى ببرد ديگر منطقى نيست كه 

نظر  صرف  اطالعات  آن  كارگيرى  به  از  و  برويم  آن  دنبال  به 
(Aca1_3). .خواهيم كرد

نتيجه گيرى
انجام  طبيعى  سوانح  مديريت  حوزه  در  فراوانى  پژوهش هاى  هرچند 
شده است كه بر اهميت مديريت اطالعات تأكيد داشته، اما اين حوزه 
محيط  شناسايى  براى  جامع  پژوهش هاى  طراحى  نيازمند  همچنان 
در  باالخص  طبيعى،  سوانح  اطالعات  مديريت  فرآيند  اطالعاتى 
جهت باال رفتن همكارى بين ذى نفعان تصميم گير است. اين مقاله، 
كوششى براى پر كردن خالءهاى موجود در ادبيات علمى  مديريت 
به  آن  ضمن  كه  است  كيفى  رويكردى  با  طبيعى  سوانح  اطالعات 
مديريت  ذى نفعان  نزد  و  بافت  اين  در  اطالعات  به  دسترسى  مفهوم 
تعميم پذيرى  قواعد  هرچند  است.  پرداخته  ايران  در  طبيعى  سوانح 
نتايج اين پژوهش از محدوديت هاى رويكرد كيفى تبعيت مى كند، 
اما منعكس كننده بخشى از واقعيت موجود و تجارب زيسته است 
طبيعى  سوانح  مديريت  بافت  اطالعاتى  محيط  شناسايى  به  كه 
كمك خواهد كرد. نمايى كلى از مضامين استخراج شده طى تحليل 

داده هاى گردآورى شده در شكل2 ارائه شده است. 

شكل2: نمايى كلى از مضامين استخراج شده طى فرآيند تحليل داده هاى پژوهش حاضر به هدف بازنمايى محيط اطالعاتى حوزه مديريت 
سوانح طبيعى از بعد دسترسى به اطالعات (نقطه چين هانشان دهنده محدود نشدن مفاهيم به موارد نام برده است)
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هرچند بحث دسترسى به اطالعات به  طور  كلى از موضوعات مهم 
ويژگى هاى  به  توجه  با  مى رسد  نظر  به  است،  جامعه  در  پيچيده  و 
مى توان  را  متنوعى  ابعاد  و  مباحث  طبيعى،  سوانح  مديريت  بافت 
بعد  در  هم  كه  كرد  مطرح  اطالعات  به  مطلوب  دسترسى  ايجاد  در 
نظرى و هم عملى براى حوزه هاى مختلف در سطح خرد و كالن حائز 
اهميت مى تواند باشد. در ميان يكى از اولين نتايجى كه در بسيارى 
شده  اشاره  آن  به  به  طوركلى  سوانح  مديريت  حوزه  پژوهش هاى  از 
هم  حوزه  اين  اطالعات  مديريت  بحث  در  و  حاضر  پژوهش  در  و 
پديدار است، بحث هماهنگى و انسجام بين ذى نفعان متعدد است. 
و  مرتبط  نهادهاى  نداشتن  هماهنگى  پژوهش،  اين  يافته هاى  طبق 
ذى نفعان درگير در مديريت سوانح طبيعى، به  طوركلى در مديريت 
مشهود  اطالعات  دسترسى  مديريت  در  خاص  به  طور  و  اطالعات، 
است. اين نتيجه در پژوهش هاى آساموا، اكوسا و موسا (2018)، 
و  داهان  داالن،  و   (2016) اسپرويت  و  مونه  هومبرگ،  دن  ون 
و  ذى نفعان  اطالعاتى  نيازهاى  بررسى  به  كه   (2014) مودسمن 
همكارى هاى درون يا ميان گروهى اشاره كرده اند، مورد تأكيد قرار 

گرفته است.
اين  در  كه  اطالعات  دسترسى  بر  تأثيرگذار  عوامل  از  بخشى 
پژوهش پديدار شده نيز همسو با پژوهش هاى پيشين است. يكى از 
موانع جريان مطلوب اطالعات طبق يافته  هاى اين پژوهش، مشخص 
نبودن تعريف و دايره اطالعات حساس (طبقه بندى شده) است. نتايج 
مطالعه كدخدايى و حاجى مال (1393) با تمركز بر ابعاد حقوقى، 
به  طور مشروح بر لزوم توازن بين حفظ محرمانگى اطالعات دولتى 
و حق مردم به دسترسى به اين اطالعات در كشورها تأكيد كرده اند. 
خسروجردى (1384) «عوامل و موانع دسترسى به اطالعات» را بر 
مبناى مرور ادبيات موجود و با تمركز بر بحث فن آورى، مشتمل بر 
شش گزينه فيزيكى، شناختى، عاطفى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
در  مذكور،  بندى  تقسيم  از  كلياتى  با  همسويى  وجود  با  مى داند. 
پژوهش حاضر انجام شده، برخى از مفاهيم در عوامل تأثيرگذار و 
كه  است  شده  تقسيم بندى  دسترسى،  از  تأثيرپذير  عوامل  در  برخى 
نوعى نشان  دهنده نگرش ذى  نفعان و اظهارات آنان در  مى  تواند به 
بافت مديريت اطالعات سوانح طبيعى باشد. براى مثال، «آرامش» 
تأثيرات  گروه  در  و  «هيجانى»  خوشه  ذيل  حاضر  پژوهش  در 

دسترسى اطالعات بر جامعه قرار گرفته كه در زمان كاهش مواجهه 
با اطالعات بى كيفيت نزد ذى نفعان، تجربه شده است. اين درحالى 
ميان  در   (1384) خسروجردى  مطالعه  در  آرامش  حس  كه  است 
با  آشنايى  به  واسطه  اغلب  كه  شده  ذكر  عاطفى»  موانع  و  «عوامل 
نظام هاى اطالعاتى و در زمان استفاده از آنها به منظور اطالع جويى 

كسب مى شود.  
مديريت  بافت  اطالعاتى  محيط  از  شده  گردآورى  داده هاى 
ماهيت  تغيير  ضرورت  پژوهش، نشان دهنده  اين  در  سوانح طبيعى 
اطالعات از نوع تجربه و دانش به عمل و اقدام است. در اين ارتباط، 
ايجاد دسترسى به اطالعات از انواع مختلف آن، از دانش بومى (به 
عنوان منابع اطالعاتى دست اول و عام) گرفته تا اقدامات مديريتى 
(به عنوان منابع اطالعاتى پردازش شده و تخصصى) ضرورى به نظر 
جيالرد  و  كداگ   ،(2013) مرسر  و  جيالرد  پژوهش هاى  مى رسد. 
(2012)، و مرسر و همكاران (2010) نيز به در ابعاد مختلف اين 
با  مواجهه  طى  برآمده  دانش  تبديل  لزوم  بر  و  پرداخته اند  موضوع 
سوانح طبيعى، به عمل و اقدام، نزد ذى نفعان گوناگون و به  ويژه در 

سطوح راهبردى، تأكيد كرده اند.
اطالعات  به  دسترسى  بر  مؤثر  ديگر  مهم  عوامل  جمله  از  اما 
متأثر  و  كالن  تصميم گيرى هاى  طبيعى،  سوانح  مديريت  حوزه  در 
سياسى  عوامل  كشورهاست.  حاكميت  عملكرد  سوى  از  آنها  بودن 
اهميت  ذى نفعان،  ديد  از  اطالعات  دسترسى  بر  مؤثر  حكومتى  و 
زمينه  اين  در  را  آن  كالن  سياست گذارى هاى  و  دولت  نقش 
روشن مى سازد. كدخدايى (1382) نيز به تأثير دولت ها در انتقال 
از  يكى  را  دولت»  نظارت  قانونمندشدن   » و  دارد  اشاره  اطالعات 
عوامل محدوديت نظارت ها و در نتيجه بهبود جريان آزاد اطالعات 
ضرورت  به  اشاره  مى داند.  مجازى)  و  واقعى  فضاى  دو  هر  (در 
آموزش استفاده كنندگان در كنار اعمال نظارت بر نحوه دسترسى، 
رويكرد  مطلوب نزد ذى نفعان است. اين  از ويژگى  هاى دسترسى 
هم  سو با تقسيم بندى نظرات صاحب نظران در مورد استفاده صحيح 
 (1382) كدخدايى  توسط  كه  است  مجازى  دنياى  اطالعات  از 
ذيل دو گزينه نظريه «خود محدوديتى» و «اعمال نظارت از طريق 
 ،1382 (كدخدايى،  قضايى»  و  اجرايى  قانون گذارى،  روش هاى 
و  بر ايجاد آگاهى  نيز  سابدى (2010)  شده است.  بحث  ص 49) 
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مالكيت اطالعاتى به عنوان اولين قدم براى دسترسى به اطالعات در 
جوامع در معرض خطر اشاره كرده است. نياز ذى نفعان به دسترسى 
اطالعات «سازماندهى شده» از ديد سابدى (2010) نيز مورد تأكيد 
قرار گرفته به  طورى  كه سازماندهى اطالعات را براساس نياز استفاده  
اين  اطالعات  مؤثر  مديريت  براى  ضرورى  واقعيتى  آن،  كنندگان 

حوزه قلمداد كرده است.
حال  در  اطالعات  براى  شده  شناسايى  ويژگى هاى  به  توجه  با 
گستردگى  از  نشان  كه  طبيعى  سوانح  مديريت  فرآيند  در  جريان 
و  اطالعاتى  نيازهاى  بررسى  و  شناسايى  لزوم  دارد،  بسيار  تنوع  و 
ذى نفعان  تمامى  نزد  مداوم  به  طور  موجود  اطالعاتى  منابع  كيفيت 
ضرورى به  نظر مى رسد. اين در حالى است كه شيخ طاهرى، صدوقى 
اطالعاتى  نيازهاى  كل  از  نيمى  حدود  براى  زينب زاده (1395)  و 
شناسايى شده در بافت تصميم گيرى مديريت حوادث و فوريت هاى 
و  كرده اند  معرفى  غيراستاندارد  را  موجود  اطالعاتى  منابع  پزشكى، 
نبودن  روزآمد  و  اطالعات  براى  متمركز  سامانه اى  نداشتن  وجود 
اطالعات موجود را از مشكالت عمده بر سر راه فرآيند تصميم گيرى 
 مى شمرند. ايجاد دسترسى متمركز به اطالعات و نظام  هاى اطالعاتى 
در  شده  بررسى  اطالعاتى  محيط  در  معتبر  و  روزآمد  هماهنگ، 
عوامل  تأثير  است.  گرفته  قرار  تأكيد  مورد  نيز  حاضر  پژوهش 
و  اطالعاتى  نظام هاى  اجراى  و  پياده  سازى  طراحى،  بر  زمينه اى 
مديريت دانش در نهادهاى مختلف، مسئله اى است كه بايد همواره 
مورد توجه قرار گيرد. نياز به آموزش و اصالح راهبردها، اهداف و 
مشوق ها در سطح سازمانى مورد اشاره ذى نفعان با مطالعه طبرسا 
و همكاران (1395) كه حاكى است از ضعف فرهنگ سازمانى، در 
استقرار نظام مديريت دانش در نهادهاى مرتبط با مديريت بحران، 

هم خوانى دارد.
علم  متخصصان  از  بهره گيرى  لزوم  حاضر  پژوهش  يافته هاى 
اطالعات (كتابدارى و دانش شناسى) را در گروه هاى برنامه ريز براى 
آمادگى در برابر مخاطرات تقويت مى كند. پيش از اين نيز رينولدز 
شناسايى  در  بيمارستانى  كتابداران  نقش  بر   (2010) تاماناها  و 
آنها  راهكارهاى  كرده اند.  تأكيد  نشده  برآورده  اطالعاتى  نيازهاى 
در  كتابداران  فعال  حضور  از  است  عبارت  نقش  اين  ايفاى  براى 
گردهمايى هاى مرتبط با آمادگى براى شرايط اضطرارى و مشاركت 

جدى كتابداران در گروه هاى آمادگى براى شرايط اضطرارى است. 
طبيعى،  سوانح  مديريت  ارتقاء  براى  مى رسد  به  نظر  ترتيب،  بدين 
به  طوركلى و نه فقط منحصر به مراكزى كه به  طور مستقيم درگيرى 
نيازمند  بيمارسان ها)،   (نظير  هستند  اضطرارى  شرايط  مديريت 
فرآيند  در  اطالعات  علم  متخصصان  درگيركردن  و  توانمندسازى 
آنها  كارى  محيط  خطرات  كاهش  در  چه  طبيعى،  سوانح  مديريت 

و چه در كاهش خطرات و كم كردن آسيب پذيرى جوامع هستيم. 
گرفتن  قرار  براى  كه  است  ضرورى  نيز  نكته  اين  ذكر  اما 
حلقه هاى  در  دانش  و  اطالعات  علم  متخصصان  و  كتابداران 
جدى  برنامه هاى  است  نياز  طبيعى،  سوانح  مديريت  تصميم گيرى 
كشور  راهبردى  برنامه  هاى  طراحان  و  برنامه  ريزان  نزد  الزام  آور  و 
براى توانمندسازى اين گروه و نهادهايشان و به شمار آوردن آنها 
قرار  توجه  مورد  طبيعى  سوانح  مديريت  شبكه  ذى نفعان  عنوان  به 
گيرد. براساس مطالعه محمد اسماعيل و ناصحى اسكوئى (1393) 
برنامه ريزى هاى  در  آنها  مشاركت  و  كتابخانه ها  مديران  آشنايى 
شرايط  موضوع  در  عمومى  اطالعات  خدمات  ارائه  كتابخانه،  نهاد 
اضطرارى و استفاده از نيروى داوطلب به صورت قابل توجهى كم 
ارزيابى شده است. ضمن آنكه پيش تر از آن حسينى (1388) ميزان 
مديريت  زمينه  در  دانشگاهى  كتابخانه هاى  مديران  كلى  آمادگى 
بحران شهر تهران را كمتر از حد متوسط گزارش كرده بود. به گونه اى 
را  تهران  زلزله  با  مقابله  آمادگى  آنها  درصد   20 از  كمتر  تنها  كه 
(اعم  سوانح  و  بحران  با  مقابله  براى  مدون  برنامه  نداشتن  داشتند. 
و  پژوهشگاهى  دانشگاهى،  تخصصى،  كتابخانه هاى  در  طبيعى)  از 
ضعف مديريتى از ساير مواردى است كه در سال هاى اخير گزارش 
شده است (بشيرى و ذبيحى فريديان، 1396). بدين ترتيب، به نظر 
مى رسد در كنار ضرورت تقويت سازه اى كتابخانه ها و پايگاه هاى 
اين  اطالعاتى  نهادهاى  پايدارى  طبيعى،  سوانح  حوزه  اطالعاتى 
عملى  و  نظرى  دانش  باالبردن  نيازمند  قابل  توجهى  ميزان  به  حوزه 
مديريت  اطالعات،  از  محافظت  براى  اطالعات  علم  متخصصان 

دسترسى و ارائه خدمات باكيفيت و موردنياز است. 
آن  از  حاكى  به  طور  كلى  پژوهش  اين  در  آمده  دست  به  نتايج 
و  توجه  نيازمند  ايران  در  طبيعى  سوانح  اطالعاتى  شبكه  كه  است 
است  حوزه  اين  ذى نفعان  تمامى  ميان  همگانى  و  جدى  مشاركت 
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كه اين امر خود نيازمند سياست گذارى هاى كالن در زمينه مديريت 
راهكارهاى  تجويز  از  قبل  آنچه  اما  است.  طبيعى  سوانح  اطالعات 
مؤثر در اين زمينه الزم و ضرورى به نظر مى رسد، اهتمام به شناخت 
عميق و گسترده ذى نفعان متنوع شبكه مديريت سوانح طبيعى است. 
بدين ترتيب، پيشنهاد مى شود شناسايى ذى نفعان، شناخت ويژگى ها 
و نيازهاى منحصربه  فرد آنان (اعم از رفتار و نياز اطالعاتى و نظاير 
آن)، به صورت جداگانه و در ارتباط با هم، در اولويت هاى پژوهشى 

تخصصى و ميان رشته اى اين حوزه قرار گيرد.
سپاسگزارى و قدردانى

موضوع  در  دكترى  پايان نامه  يافته هاى  از  بخشى  گزارش  مقاله  اين 
مديريت  دانشكده  در  كه  است  طبيعى  سوانح  اطالعات  مديريت 
از  بخشى  در  و   (1396 (آبان  است  انجام  حال  در  تهران  دانشگاه 
فرآيند پژوهش، از حمايت مالى بنياد حاميان دانشگاه تهران بهره مند 
بذل  از  مى دانند  واجب  خود  بر  مقاله  اين  نويسندگان  است.  بوده 
توجه دلسوزانه سركار خانم على شاهى، مدير محترم هماهنگى امور 
مشاركت كنندگان  تمامى  معنوى  پشتيبانى  و  بنياد  اين  همياران 
محترم در اين پژوهش، كه با وجود مسئوليت هاى فراوان و خطير، 
پژوهش  اين  پيشبرد  به  وقت  حوادث  در  رويارويى  زمان  در  به  ويژه 

كمك كرده اند، كمال قدردانى و سپاس را به عمل آورند.
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