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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى- تخصصي براي فصلنامه 
«دانش پيشگيرى و مديريت بحران»

فصلنامه «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» نشريه علمي – تخصصي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه در زمينه مديريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آمادگي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير درآمده باشد، منتشر مي كند. هدف از 
انتشار فصلنامه، توليد، ترويج و ارتقاي سطح دانش نظرى و تجربى در حوزه مديريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مديريت بحران 
به منظور تبادل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد انديشه در سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربردي و نظري مديريت بحران با تأكيد بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران در حوزه مديريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربردي است. 
مقاالت ارايه شده براي انتشار در فصلنامة «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» بايد داراي ويژگى هاي زير باشند: 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد قبًال در نشرية ديگرى به چاپ رسيده و يا در نوبت چاپ باشد. همچنين مقاله ارسالي نبايد در همايش هاي داخلي و خارجي 
ارايه شده باشد يا در كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شده باشد.

2. مقالة ارسالي در قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شده باشد.
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شده به عهدة نويسندة مسئول است و نشريه، مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

4. سياست فصلنامه، درج مقاالت با رويكرد علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي در چرخه داوري قرار مي گيرند كه ساختار مقاالت 
علمي را داشته باشند.

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تدوين مقاله است و پذيرش نهايي و درج آن در فصلنامه، منوط به تأييد هيات تحريريه و داوران است. نتيجه 
داوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسنده مقاله خواهد رسيد. لذا الزم است نويسنده مقاله آدرس پست الكترونيك خود 

را همراه با مقاله در اختيار دفتر فصلنامه قرار دهد. 
6. مقاالت مي توانند مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شده يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي در زمينه مديريت بحران باشند.

7. فصلنامة «دانش مديريت بحران» در ويرايش مقاالت آزاد است.
8. مقاالت ارسالي بايد كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را دارا باشد. بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند از: عنوان، 
اسامى نويسنده (نويسندگان)، چكيده، مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. در ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرداخته شده است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع، اهداف و نتايج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خواننده ارايه كند، داراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد و حتى المقدور از يك سطر بيشتر نباشد و تا حد امكان جامع و مانع باشد. در عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاده نشود. 

اسامى نويسنده (نويسندگان) زير عنوان مقاله درج شود. عنوان دانشگاهى و رتبه علمى نويسنده به صورت زيرنويس نوشته شود. 
چكيده:

عصاره مقاله است كه با خواندن آن اطالعات اساسى در خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شده به خواننده منتقل مى شود. معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). در چكيده ابتدا موضوع يا هدف پژوهش يا پروژه در دوسطر توضيح داده ميشود. آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى داده هاست مجموعًا در حداكثر سه تا چهار سطر توضيح داده ميشود و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش در دو تا سه سطر انجام مى گيرد. در پايان چكيده كليدواژه ها (حداكثر در 6 كلمه) ذكر مي شود.
مقدمه:

نكات اصلى و كليدى كه بايد در مقدمه يك مقاله علمي مورد توجه قرار بگيرد عبارتند از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هدف از انجام پژوهش 
كه بايد به صورت ساده و روشن ارايه شوند. نويسنده بايد در مقدمه به موارد ذيل به صورت شفاف بپردازد:

1. هدف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف دقيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته در پژوهش يا پروژه؛

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

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

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح در مورد نوع تحقيق (هم از جهت هدف در نظر گرفته شده براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمودن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح در خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

در اين بخش نويسنده بايد موارد ذيل را به صورت دقيق و خالصه تبيين كند:
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى دقيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بدست آمده پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (در صورت وجود فرضيات) هست يا خير؛

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

در تدوين اين بخش از مقاله بايد به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرداخته شود. 
1. ذكر اهداف انجام پژوهش يا پروژه؛
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2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهداف در نظر گرفته شده از انجام آن؛
3. تعميم پذيرى يافته ها؛

4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر داليل احتمالى براى توافق يا عدم توافق بين نتايج؛
5. محدوديت هاى پژوهش يا پروژه؛

6 . پيشنهاد براى پژوهش ها يا پروژه هاى آينده در اين خصوص؛
7. نتيجه نهايى به دست آمده از انجام پژوهش يا پروژه.

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

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

 نقل قول و استناد داخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

در صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد:

دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387): 
مديريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس ديرينه دارد، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مديريت بيان مى داريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مديريت و 
سازمان پا به عرصة وجود نهادند و مديريت به صورت رشته اى علمى در ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد. بنابراين ذكر اين مطلب كه مديريت در سال هاى پايانى قرن نوزدهم ميالدى شكل گرفت، به معناى 

عدم وجود ان در اعصار پيشين نيست؛ ...(ص 15).

در اين شكل به متن نقل قول شده تورفتگى داده مى شود و ترجيحا اندازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد به  طورى كه در متن مقاله متمايز باشد. در اين 
نوع نقل قول گيومه ها برداشته مى شود.

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد، متن نقل قول شده داخل گيومه قرار مى گيرد:

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى دارد: «وجود ارتباطات مؤثر و صحيح در سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم در توفيق مديريت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و كارها آشفته مى شود.» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برداشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

در متن اولى:
دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387) كه مديريت يكى از قديمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مديريت بر مى گردد به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شدند 
و مديريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى درآمد. لذا اگر مى گوييم كه علم مديريت در اواخر قرن نوزدهم 

شكل مى گيرد به اين معنا نيست كه مديريت قبل از اين تاريخ وجود نداشته است (ص 15).
 استناد داخل متن به شيوه APA: ارجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد. در جدول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد داخل متن آمده است.

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

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

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبداقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد در نگارش هاى علمى: رهنمودهاى بين الملى (ويرايش دوم). تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جدول1. سبك هاى استنادهاى ساده*
نوع 
استناد

اولين استناد 
در متن

استناد بعدى 
در متن

اولين استناد در متن به شكل داخل 
پرانتز

استناد بعدى در متن
به شكل داخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسنده

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

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

يك اثر با 
دو نويسنده

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

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

يك اثر با 
سه نويسنده

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

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

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهدى و همكاران، 1379)(زاهدى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهدى و همكاران (1379)زاهدى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسنده

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

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

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

مجيدى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيدى، فتح اللهى، استركى، و مجيدى و همكاران (1384)(1384)

(مجيدى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسنده

 

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

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

(Walker et al., 2008)

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

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

يك اثر با 
شش نويسنده

 يا بيشتر 

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

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

گروه به عنوان 
نويسنده (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان داده 

مى شوند)

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

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

سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى دانشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تدوين كتب   
علوم انسانى دانشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسنده (بدون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

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

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

 نمونه متن يك مقاله داراى استناد به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، در متن به صورت معادل فارسى و در پانويس انگليسى آن مى آيد.

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز درماني در شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد خود را حفظ مي نمايد، بايد قادر باشد 
تا خدماتي مضاعف را  ارايه نمايد. در مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد و اسدي الري (2004)  انجام شد، عملكرد سيستم بهداشت و درمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله در شهرستان بم مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد به دليل نابود شدن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) در مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد مديران اجرايي و آمادگي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها در 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران را مورد ارزيابي قرار دادند. ... كوارى و كشتكاران (1385) در مطالعه خود 
تحت عنوان بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مديريت بحران، مديران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود انتخاب نمود.... امروزه در كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماندهي حادثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهادينه شده است كه بيمارستان ها در اين گونه كشورها بدون وجود چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند. اين سيستم برگرفته 
از دستورالعمل استاندارد معروف «سامانه فرماندهي حادثه» تشكيالت سازمان مديريت اضطرارى فدرال(FEMA) (2008)  مي باشد. طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهداشتي و درماني در آمريكا، هر بيمارستان تائيد شده بايد آمادگي كامل ارايه خدمات مراقبتي اورژانسي را در حوادث غيرمترقبه 
داشته باشد (آندرسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد فرآيند و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي در قالب برنامه آمادگي در برابر 
حوادث غيرمترقبه داشته باشند. اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقداماتي است كه بيمارستان  را قادر  مي سازد در شرايط اضطراري به صورتى كارآمد 
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پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه دهد (دانشكده آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هدف اصلي طرح مديريت بحران بيمارستاني 
ارايه بهترين و مناسب ترين خدمات به بيشترين تعداد مراجعين است، ايجاد يك طرح مشخص با مديريت علمي و دقيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حوادث غيرمترقبه را پوشش دهد،  ضروري به نظر مي رسد. اين طرح بايد شامل انجام اقدامات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي دوره اي و نظارت بر اجراي دقيق امور درماني در زمان بحران (ديو و پارمر، 2001)1  باشد. 
البته بايد توجه داشت كه تمامي اين برنامه ها بدون در نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مديريت بحران شهري كه در آن تمامي مسائل داخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد بررسي قرار گرفته باشد، كمترين نتيجه اي نخواهد داشت (ديو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله در تهران، در صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حدود 36٪  از مجروحين را خواهند 

داشت (مركز پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد استناد در متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد مديران اجرايي و آمادگي بيمارستان و رابطه بين آن ها در مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران). مديريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيدحبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاى دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شرايط بحراني در سال 1384 (دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع 

بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مديريت بحران شهر تهران گزارشات دوره اي. تهران: مركز پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران.

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

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

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

Federal Emergency Management Agency (FEMA).

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

In Reference List In Text Citation

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

 (Gardner, 1993) or
Gardner (1993)….

در استناد داخل متندر فهرست منابع

(ابطحى، 1381) يا ابطحى (1381) بيان ابطحى، سيدحسين (1381). مديريت منابع انسانى. كرج: موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.
مى دارد....

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

عفونى  بخش هاى  در  شاغل  پرستاران  ديدگاه  از  استرس آور  عوامل  بررسى   .(1370) سهيال  احتشامى، 
بيمارستان  هاى دولتى. تهران: دانشكده پرستارى و مامائى دانشگاه علوم پزشكى ايران.

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

Two to seven authors: 

In Reference List In Text Citation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

در استناد داخل متندر فهرست منابع

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

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

 more than seven authors: 

In Reference List In Text Citation

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

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

no author given:

In Reference List In Text Citation
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خطر پذيرى در برابر زلزله
اولويت  بندى استان هاى ايران بر اساس ميزان خطر پذيرى دانش آموزان 

در برابر زلزله 
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hghan@bhrc.ac.ir(نويسنده مسئول) .1. عضو هيأت علمى، بخش زلزله  شناسى مهندسى و خطر پذيرى مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى، تهران، ايران
 a.nemati@bhrc.ac.ir.2. كارشناس ارشد ژئوفيزيك، بخش زلزله شناسى مهندسى و خطر پذيرى، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى، تهران، ايران

چكيده
زمينه و هدف: كشورهاى موفق، وجود برنامه هاى  آموزش همگانى مناسب به ويژه آنهايى كه در مدارس برنامه ريزى و اجرا شده اند را عامل مؤثر موفقيت 
در زمينه مديريت بحران زلزله مى دانند. اين امر، عالوه بر افزايش ميزان آمادگى دانش  آموزان، به ظرفيت سازى فعاليت هاى كاهش خطر پذيرى نيز منجر 
مى شود. در اين پژوهش، ضمن بررسى وضعيت لرزه خيزى استان هاى كشور، در معرض قرار گيرى دانش  آموزان استان هاى كشور در برابر زلزله مورد 

بررسى قرار مى گيرد تا آسيب پذيرترين نقاط از نظر جمعيت دانش آموز در معرض خطر زلزله و بيشترين ميزان خطر پذيرى، اولويت بندى گردند. 
روش: براى بررسى وضعيت خطر پذيرى استان هاى كشور، مساحت پهنه هاى مختلف خطر نسبى زلزله محاسبه گرديد. جمعيت دانش آموزى در هر 
پهنه خطر بررسى شد و براى هر پهنه خطر شاخص خطر پذيرى تعيين و محاسبه گرديد. با محاسبه شاخص كل خطر پذيرى، استان هاى كشور براى 

برنامه ريزى  آموزش هاى مرتبط با زلزله، اولويت بندى گرديدند.
يافته ها: ميزان خطر پذيرى دانش  آموزان در برابر زلزله در استان ها به 5 گروه طبقه بندى شدند: خطر پذيرى بسيار باال (تهران، خراسان رضوى، فارس 
و خوزستان)، خطر پذيرى باال (آذربايجان شرقى، اصفهان، سيستان و بلوچستان، البرز، مازندران، آذربايجان غربى، كرمان، گيالن، لرستان، كرمانشاه، 
هرمزگان و گلستان)، خطر پذيرى متوسط (همدان، قزوين، اردبيل، كردستان و مركزى)، خطر پذيرى پايين (قم، چهارمحال و بختيارى، خراسان شمالى، 

يزد و زنجان) و خطر پذيرى بسيار پايين (بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبى، سمنان و ايالم). 
نتيجه گيرى: بيشتر نقاط كشور در پهنه هاى خطر نسبى بسيار باال تا متوسط قرار دارند. بودجه و امكانات مالى و نيز انسانى براى  آموزش همزمان در همه 
مناطق كافى نيست و مستلزم اجراى برنامه  آموزشى مدتدار و زمان بندى شده مى باشد. لذا مسئوالن و سياست گذاران  آموزش در مدارس با استفاده از 
اولويت هاى  آموزشى، بايد برنامه و محتواى  آموزشى متناسب با هر استان را به شيوه مناسب و با مد نظر قرار دادن بودجه مورد نياز، مديريت و اجرا نمايند.

نوع مقاله: پژوهشى اصيل
كليدواژه ها: خطر پذيرى در برابر زلزله، پهنه بندى لرزه اى، جمعيت دانش آموزى، پهنه هاى خطر نسبى زلزله، برنامه ريزى  آموزشى باليا، ايران.

 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): دهقان فاروجى، فاطمه؛ نعمتى، اعظم (1392، پاييز). اولويت بندى استان هاى ايران بر اساس 
ميزان خطر پذيرى دانش  آموزان در برابر زلزله. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(3)، 240-225.

Prioritization of Iran's Provinces Based on Level of Students 
Risk-taking against Earthquake 

Fateme Dehghan-Farouji & Azam Nemati

ABSTRACT
Background and objective: Successful countries consider appropriate public education programs as effective success factors, 
especially those have been planned and implemented in schools, in the field of earthquake disaster management. This, in turn, 
leads to risk reduction activities in addition to increasing the level of students’ preparedness. In this study, reviewing the status 
of seismic provinces, we examined students’ exposure against earthquake in order to classify the most vulnerable geographical 
points in terms of the student population at earthquake risk and highest rate of risk. 
Method: To investigate the status of risk province, the area of earthquake relative risk zones were calculated. The students’ 
population in each zone was studied and risk index for each zone was determined and calculated. Calculating the risk index, 
provinces were prioritized for earthquake-related educational planning.
Findings: Level of students’ earthquake risk-taking, in provinces of Iran, were classified in five groups: Very high risk (Tehran, 
Khorasan-e-Razavi, Fars and Khuzestan), high risk (East Azerbaijan, Isfahan, Sistan and Baluchistan, Alborz, Mazandaran, West 
Azerbaijan, Kerman, Gilan, Lorestan, Kermanshah, Golestan and Hormozgan), medium risk (Hamedan, Qazvin, Ardabil, Kurd-
istan and Markazi), low risk (Qom, Chahar Mahal and Bakhtiari, North Khorasan, Yazd and Zanjan) and very low risk (Bushehr, 
Kohkiloye Boyer Ahmad, South Khorasan, Semnan and Ilam).
Conclusion: Most parts of the country are located in very high to medium risk zones. There aren’t enough budget, financial 
and human resources for simultaneously training in all regions and requires scheduled educational programs. So, educational 
officials and policy makers in schools should implement curriculum appropriate with each province, using educational priori-
ties, in a proper way and considering required budget.
Type of Paper: Research article
KEYWORDS: Earthquake risk-taking, Seismic zone, Student population, Earthquake risk zones, Disaster educational planning, Iran.
 Citation (APA 6th ed.):  Dehghan-Farouji, F. & Nemati, A. (2013, Falls). Prioritization of Iran’s provinces based on level of students 
risk-taking against earthquake. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(3), 225-240.
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مقدمه
يكي از عوامل تشديدكننده تأثيرات زلزله و بحران هاي ناشي از آن، 
نحوه  منشأ،  از  جامعه  افراد  و  دست اندركاران  مسئوالن،  اطالع  عدم 
رخداد و چگونگي و شدت تأثيرگذارى آن است، چرا كه عدم شناخت 
تلفات  ميزان  بر  و  تشديد  كند  را  زلزله  سوء  اثرات  مي تواند  كافى 
جاني، ضايعات روحي و رواني و خسارت هاي اقتصادي آن بيفزايد. 
تحـقيـقات زيادى در اين زمينه نشـان داده كه آگـاهـى عمـومى 
مى تواند اثـرات سـوء ناشـى از زلزله را كاهش دهد (اوكال، 2005، 
2007؛ كيبيسى، 2005؛ باسيبيوك، 2004؛ بارو و هاسكينز، 1993؛ 

بارنت و همكاران، 2006).١
در  مطالبى  جامعه  افراد  كه  است  مكان هايى  جمله  از  مدارس 
بر  آن  تأثيرگذارى  نحوه  و  آن  رخداد  چگونگى  زلزله،  ماهيت  مورد 
ياد  زلزله  برابر  در  خودشان  محافظت  براى  الزم  اقدامات  و  محيط 
مى گيرند (اوكال، 2007). شيوه هاى غيررسمى  آموزش٢ و  آموزش 
بنابراين  نيستند؛  دقيق  رسمى  اندازه  آموزش هاى  به  زلزله  تصادفى٣ 
مى تواند تصورات غلطى را ايجاد كند (رز و شال، 1993).۴ با وجود 
دچار  است  ممكن  دانش  آموزان  زلزله،  مورد  در  رسمى   آموزش هاى 
بولوس  2005؛  اوگوز،  2007؛  (سيمسك،  شوند  غلطى  تصورات 
كيريكايا، بالى و بزكورت، 2009؛ آيدين و كاسكان، 2010).۵ يكى 

1.  Öcal, 2005, 2007; Kibici, 2005; Basibüyük, 2004; Barrow & 
Haskins,1993; Barnett et. al., 2006

2.   آموزش غيررسمي:  بنابر تعريف سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، آموزش 
غيررسمي به هر نوع فعاليت  آموزشي و كار آموزي اطالق مي شود كه سازمان يافته 
است ولي در خارج از نظام  آموزش رسمي تحقق مي  پذيرد. از جمله اين نوع  آموزش 
مي توان از دوره هاي  آموزشي و كار آموزي كوتاه مدت در زمينه هاي گوناگون عقيدتي، 
سياسي، بهداشتي، كسب مهارت هاي حرفه اي و فني در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي 

و خدماتي و  آموزش ضمن خدمت و ... نام برد.
3.  اين نوع  آموزش به هر آنچه كه انسان در طول عمر، به گونه اي تصادفي و نامنظم 
در زمينه هاي دانش، توانش و بينش فرا مي گيرد، اطالق مي شود.  آموزش تصادفي يا 
ضمني مستمر، از طريق تجربيات شخصي روزمره، با توجه به محيطي كه فرد در آن 
رشد مي يابد و كار و زندگي مي كند، به دست مي آيد. مانند: محيط خانواده، محيط 
كار و محيطي كه فرد ساعات فراغت خود را در آن مي گذراند، و يا از طريق مطالعه و 
استفاده از وسايل ارتباط جمعي مانند راديو و تلويزيون، حاصل مي شود آموزش رسمى 
آن نوع آموزش است كه منجر به اخذ مدرك تحصيلى معتبر از وزارت آموزش 
و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و يا وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشكى شود و در واقع مشتمل برآموزش تحصيالت عمومى و يا دانشگاهى باشد. 

ويژگى ديگر اين نوع آموزش عمدتا كوتاه نبودن مدت آن مى باشد..
4.  Ross & Shuell,1993
5.  Simsek, 2007; Simsek, 2007; Oguz, 2005; Bulus Kirikkaya et. al., 

2009; Aydin & Coskun, 2010

از مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، مطالعه ساى۶ در تايوان بعد از 
زلزله به وقوع پيوسته در آن كشور است. در اين پژوهش، ديدگاه هاى 
دانش  آموزان در نظام آموزش رسمى در مورد تفسير مخاطرات طبيعى 
اين  بر  نويسندگان  فرضيه  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  زلزله  ويژه  به 
ديدگاه  هاى  كه  هستند  معتقد  علوم  آموزش  دهندگان  كه  است  بوده 
دانش  آموزان در تفسير پديده  هاى طبيعى مى  تواند در توسعه مفهومى 
پنجم  كالس  روى60  بر  اين مطالعه  باشد.  مثبت داشته  تاثير  علوم، 
و ششم صورت گرفت. در اين مطالعه مشخص شد كه ديدگاه  هاى 
دانش  آموزان در مورد علل وقوع زلزله به دو ديدگاه بومى و علمى 
مربوط است. برخى از دانش آموزان ديدگاه  هاى بومى را كه برگرفته 
از شرايط فرهنگى و اجتماعى كشور تايوان است در تفسير خود وارد 
نموده بودند و برخى تركيبى از اين ديدگاه  ها را، هم علمى و هم بومى، 
در مورد پيدايش و تفسير زلزله مورد استفاده قرار دادند و بنابراين 
ديدگاه هاى دوگانه اى را ارائه مى دادند. اين مقاله پيشنهاد نموده است 
و  فرهنگى  و  اجتماعى  جنبه هاى  بايد  زلزله  آموزش  برنامه  ريزان  كه 

يادگيرى علوم را در تحقيقات آموزشى مدنظر قرار دهند.
در تحقيق ديگرى، دانش آموزان در مورد زلزله اظهار نظرهاى 
يا  فوق العاده  قدرت  يك  صورت  به  را  زلزله  آنها  نمودند.  مختلفى 
نمودند  توصيف  و...  زمين  جاذبه  در  ناگهانى  تغييرات  فراطبيعى، 

(آيدين و كاسكان، 2010).
مختلف  ديدگاه هاى  به  نيز  تركيه،  در  دميركايا  تحقيقات  در 
دانش آموزان در مورد پديده زلزله اشاره شده است. در اين تحقيق، 
برخى از دانش آموزان زلزله را به عنوان يك پديده طبيعى تعريف 
نمودند و برخى به نيروهاى روانى منتج از زلزله اشاره كردند. گروه 
ديگرى از دانش آموزان به موضوعاتى از قبيل تخريب ساختمان ها، 
تلفات و خسارت هاى ناشى از زلزله اشاره كرده و برخى از آنها اظهار 
ندارند(دميركايا،  زلزله  ايجاد  داليل  زمينه  در  اطالعاتى  كه  داشتند 
فعاليت هاى  آموزشى  ضرورت  بر   (2004) بايسيبيوك   .(2007
اظهار  و  نموده  تأكيد  ابتدايى  دوران  از  تركيه  در  زلزله  با  مرتبط 
داشت كه اين فعاليت هاى  آموزشى بايد در برنامه هاى  آموزشى در 
سـطح ملى و منطقه اى و همچنين رسانه ها مورد توجه قرار گيرد. 
در مطالعات كيركايا و همكاران كه به مدت 90 دقيقه در خصوص 
6.  Tsai
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سطح  افزايش  يافت،  انجام  زلزله  درباره  آگاهى  اوليه   آموزش هاى 
دانش و آگاهى دانش  آموزان مثبت ارزيابى شد. آنها همچنين پيشنهاد 
كردند كه اين  آموزش ها در برنامه درسى  آموزشى وزارت  آموزش 
و پرورش گنجانده شود و گروه هاى وسيعى از دانش  آموزان به طور 
مستمر اين  آموزش ها را ببينند (كيركايا و همكاران، 2011).١ از 
سوى ديگر مى توان به پژوهش هايى در تركيه كه در مورد اطالعات 
دانش آموزان در مورد زلزله است اشاره كرد (اوگوز، 2005؛ سلن 

و آنر، 2002؛ كيميركيا و همكاران، 2011).
فراهم  كودكان،  به  زلزله  اهميت  آموزش  داليل  از  ديگر  يكى 
بودن بسترى مناسب براى ياد گيرى در آنان است. اگر چه دوران 
و  ياد گيرى  براى  زمان  بهترين  اما  است  كوتاه  بسيار  كودكى 
شكل گيرى شخصيت، دوران كودكى است. ريشه ترس و اضطراب 
در برخى از بزرگساالن به گذشته و دوران كودكى برمى گردد و يكى 
از اين موارد ناشى از تخريب ساختمان ها در اثر وقوع زلزله است 

(وزيرى و جهانى، 2006؛٢ آيدين و كاسكان، 2010).
دانش  آموزان  كه  مى دهد  نشان  زلزله ها  گذشته  تجربيات 
آسيب پذيرترين گروه ها در هنگام وقوع بحران ها به ويژه زلزله هستند؛ 
بنابراين اگر برنامه ريزى مناسبى براى افزايش سطح آمادگى و دانش 
وجود داشته باشد، نتايج مثبتى در زمينه كاهش اين آسيب پذيرى ها 
قابل  جامعه  در  آسانى  به  مى تواند  مثبت  نتايج  اين  ميآيد.  دست  به 
دستيابى باشد كه نتيجه نهايى آن ايجاد كشور امن و توسعه يافته است 
(آيدين و كاسكان، 2010).  عالوه بر نقش دانش آموزان و اهميت 
آنها در  آموزش، مدارس نيز اهميت ويژه اى در كاهش خطر پذيرى 
لرزه اى دارند. نقش مدارس در هر اجتماع و جامعه اى حياتى است. 
دامنه و ماهيت اهميت مدارس، فراسوى  آموزش سنتى است. مدارس 
در ايجاد مشاركت پذيرى و توسعه جامعه قابل اهميت اند. در خصوص 
كاهش خطر پذيرى زلزله، مدارس در ظرفيت سازى و تقويت فرهنگ 
پيش گيرى و آمادگى جامعه نقش قابل توجهى دارند. بنابراين؛ با توجه 
را  يافته  توسعه  كم  كشورهاى  جمعيت  دانش  آموزان ٪30  اينكه  به 
تشكيل مى دهند،  آموزش كاهش خطر پذيرى در مـدارس به توســعه 

آگـاهى در سطح جامعه مى انجامد (فوجيدا، 2008).٣
1.  Kirikkaya and et. al., 2011
2.  Vaziri & Jahani, n. d.
3.  Fujieda, 2008

سال  در  همكاران  و  كيميركيا  تحقيقات  در  مثال،  عنوان  به 
دوره  در  زلزله  رسمى  آموزش هاى  كه  اينكه  به  توجه  با   ،2011
ابتدايى انجام مى يابد، ديدگاه هاى دانش آموزان، دانش و آگاهى آنها 
در مورد زلزله مورد تحقيق قرار گرفت. در اين تحقيق، جامعه هدف 
به  كه  بودند  سالگى  و 5  سنين 4  در  ابتدايى  دوره  دانش آموز   96
نتايج  كه  دادند  پاسخ  زلزله  مختلف  ابعاد  مورد  در  پرسشنامه هايى 
عنوان  به  را  زلزله  دانش  آموزان،  آمد.  به دست  تحقيق  اين  از  زير 
بحران طبيعى توصيف كردند كه باعث تخريب خانه ها و ساختمان ها 
مى شود. بسيارى از دانش آموزان نمى دانستند زلزله چيست و چگونه 
در  زلزله  كه  مى كردند  فكر  دانش آموزان  از  برخى  مى افتد.  اتفاق 
اثر خم شدن پوسته زمين و شكسته شدن آن به وجود آمده و باعث 
كه  داد  نشان  تحقيق  اين  مى گردد.  ساختمان ها  و  خانه  شديد  تكان 
آب  شرايط  و  زلزله  بين  مى كردند  تصور  دانش آموزان  از  بسيارى 
و هوايى ارتباط وجود دارد و همچنين برخى از دانش آموزان فكر 
مربوط  برق  و  رعد  و  طوفان  سيل،  باران،  باد،  به  زلزله  مى كردند 
است. تعداد كمى از دانش آموزان فكر مى كردند ارتباطى بين آب 
بين  بودند  معتقد  دانش آموز   فقط 5  و  ندارد  وجود  زلزله  و  هوا  و 
تصور  دانش آموزان  از  برخى  دارد.  وجود  ارتباط  زمين  و  زلزله 
مى كردند حركت ستاره ها، خورشيد و ماه باعث زلزله مى شود. برخى 
را  آن  وقوع  و  دانسته  پيش بينى  غيرقابل  را  زلزله  دانش آموزان  از 
ناگهانى مى دانستند. برخى آن را قابل پيش بينى دانسته و داليل ان 
را صداى پارس سگ ها و ابزارهاى اندازه گيرى عنوان نمودند. نظر 
دانش آموزان در مورد ايمنى از زلزله، محافظت از خود با پناه گرفتن 
نتايج  بود.  و...  دست  با  سر  محافظت  و  اثاثيه  و  اسباب  كنار  در 
حاصل از اين تحقيق نشان داد كه بسيارى از دانش آموزان در مورد 
نواحى تحت خطر زلزله اطالع نداشتند و مهم تر اينكه هيچ اطالعى از 
خطرپذير بودن منطقه اى كه در آن زندگى مى كردند، نداشتند. نتايج 
غلطى  آگاهى  و  اطالعات  دانش آموزان  كه  داد  نشان  تحقيق  اين 
گرديد  پيشنهاد  زمينه  اين  در  بودند.  فراگرفته  غيررسمى  طريق  از 
و  موثر  فعاليت هاى  و  گرفته  قرار  بازبينى  مورد  آموزشى  محتواى 
سطح  افزايش  براى  رسمى  آموزش  كنار  در  درسى  خارج  مناسب 

دانش و آگاهى دانش آموزان طراحى شود. 
شده اند  توزيع  كشور  سراسر  در  معموالً  مدارس  آن،  بر  عالوه 
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درمانگاه هاى  تخليه،  خدمت  براى  الى  ايده  تسهيالت  از  مى توانند  و 
پزشكى و درمانى اضطرارى، ايستگاه هاى تأمين غذا و مايحتاج آسيب 
ديدگان، مراكز اسكان موقت و ديگر مراكز اضطرارى در هر جامعه اى 
بعد از وقوع زلزله باشند. در زلزله 1995 كوبه ژاپن، مدارس مقاوم 
شهروند  براى 180000  امنى  مكان هاى  عادى،  شرايط  برقرارى  تا 
خبرگزارى ها،  گزارش  به  همچنين  (فوجيدا، 2008).  بود  زلزله زده 
همچنين در زلزله اخير ورزقان آذربايجان، افراد بسيارى در مدارس، 
اسكان داده شده بودند. نه تنها مدارس مقاوم، بلكه نظارت قوى معلمان 
در فعاليت هاى امدادى و مراكز اسكان در مديريت بعد از زلزله بايد 
مورد توجه قرار گيرد (فوجيدا، 2008). در اهميت باال بردن ايمنى 
هند،  كانادا،  نظير  كشورهايى  در  اقداماتى  و  عمل  ابتكار  مدارس، 
عنوان  به  بين المللى  سطوح  در  است.  گرفته  صورت  آمريكا  و  نپال 
بخشى از چارچوب عملياتى هيوگو١ 2005 تا 2015 و دهه بين المللى 
بين المللى  راهبرد  تا 2015)،   2005) پايدار  توسعه  براى   آموزش 
كاهش خطر پذيرى سازمان ملل متحد٢ با همكارى يونسكو كمپين 
جهـانى براى كاهش ريسك بحران هاى جهانى را در سال 2006-

هدف  با  مدارس  در  بحران  ريسك  كاهش  آغاز  با  همزمان   2007
ترغيب گنجاندن  آموزش خطر پذيرى بحران در مواد درسى مدارس 
و مقاومسازى ساختمان هاى مدارس براى مقابله و مقاومت در برابر 

مخاطرات به ويژه زلزله هماهنگ نمود. 
اقدامات  حاضر  حال  در  متحد  ملل  منطقه اى  توسعه  مركز 
عنوان «كاهش  تحت  پروژهاى  با  را  زلزله  برابر  در  مدارس  ايمنى 
آسيب پذيرى دانش آموزان مدارس در برابر زلزله» در منطقه آسيا- 
جوامع  ديـگر  و  هيوگو  عملياتى  چارچوب  راستاى  در  اقيانوسيه 
امنيت  پروژه  اين  هدف  مى نمايد.  ترغيب  و  تقويت  بين المللى 
مدارس در برابر زلزله و ايجاد جامعه مقاوم و برگشت پذير در برابر 
و  آموزش  هماهنگى  خوديارى،  فرآيند  طريق  از  كه  بحران هاست 
صورت مى گيرد. در اين پروژه عالوه بر اهميت مقاوم سازى مدارس 

بر  آموزش هاى مربوط به بحران تأكيد شده است. 
بنابرآنچه گذشت، مى توان اهميت ظرفيت سازى فرهنگ ايمنى 

1.  Hyogo Framework for Action (HFA) (http://www.unisdr.org/we/
inform/publications/1037)

2.  United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) (http://
www.unisdr.org/)

مدارس  كليدى  نقش  و  سو  يك  از  دانش آموزان  طريق  آموزش  از 
به  توجه  همچنين  و  برد  پى  ديگر  سوى  از  بحران ها  وقوع  زمان  در 
تجارب جهاني در اين زمينه، گوياي آن است كه در اكثر كشورهاي 
درگير با زلزله، لزوم  آموزش هاى جامع و مستمر در مورد بحران ها به 
ويژه زلزله در بستر مدارس با جديت بسيار پى گيرى مى گردد. نگاهى 
به نتايج آمارى كشورهاي مواجه با سوانح طبيعي، به ويژه زلزله كه 
اصول پيشگيري و ايمني را در بستر مدارس بكار برده اند و مقايسه 
درصد تلفات اين كشورها با جوامعى كه توجه چندانى به آن نكرده اند؛ 
ناشي  خطرات  كاهش  در  سزايي  به  نقش  كه  آموزش  مي دهد  نشان 
مناسب  زمينه  ايجاد  منظور  به  دارد.  زلزله  ويژه  به  طبيعي  سوانح  از 
براي «فرهنگ سازي» روش هاي مديريت بر سوانح طبيعي، نيازمند 
نظام  آموزش  در  جمله  از  مختلف  سطوح  در  برنامه  با   آموزش هاى 
رسمي تحصيلي به شيوه هاي گوناگون است. تحقق اين امر وجود برنامه 
 آموزشي واقع گرايانه در همه سطوح  آموزشي را مي طلبد كه تحقق آن 
اولويت دار و پرخطر است. يكى از  نيز مستلزم شناسايى مكان هاى 
داليل مهم اين امر گستردگى ايران و نبود منابع مالى كافى براى تحت 
پوشش قرار دادن همزمان همه مدارس كشور است. بنابراين شناسايى 
در  زمانى  و  مالى  منابع  مديريت  به  مى تواند  استانى  اولويت بندى  و 
كه  است  توجه  شايان  كند.  كمك  جامع  و  بلندمدت  زمينه  آموزش 
تاكنون ارزيابى درستى از وضعيت موجود دانش آموزان در معرض 
خطر زلزله در سيستم  آموزش كشور صورت نگرفته است و همچنين 

 آموزش همه آنها نيز به دليل نبود امكانات مالى انجام نشده است. 
با توجه به اين كه دانش   آموزان بخش قابل توجهي از جمعيت 
تحت  آموزش رسمي كشور را در بر مي گيرند،  آموزش [مقابله با] 
ايجاد  در  و  دارد  همراه  به  را  بلندمدتى  منافع  دوره  اين  در  سوانح 
در  داشت.  خواهد  اساسي  نقش  خوداتكا،  و  آماده  مطلع،  جامعه اي 
كشور،  استان هاى  لرزه خيزى  وضعيت  بررسى  ضمن  پژوهش،  اين 
در معرض قرار گيرى دانش آموزان استان هاى كشور در برابر سانحه 
زلزله مورد بررسى قرار مى گيرد و بر اين اساس، آسيب  پذيرترين 
نقاط از نظر جمعيت دانش آموز در معرض خطر زلزله و بيشترين 

ميزان خطر پذيرى اولويت بندى مى گردند. 

روش 
در اين پژوهش، مطابق هدف مطالعه با سؤاالت زير مواجه بوده ايم: 
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1ـ استان هاى كشور از لحاظ پهنه  بندى هاى نسبى خطر زلزله، چه 
وضعيتى دارند؟ 

برابر  در  هر استان  دانش آموزى  جمعيت  قرار گيرى  معرض  در  2ـ 
خطر نسبى زلزله به چه ميزان است؟

دانش آموزان  خطر پذيرى  ميزان  نظر  از  را  كشور  استان هاى  3ـ 
چگونه اولويت بندى نماييم؟

قبل از توضيح روش هاى مورد نظر در پاسخ به هر سوال، توضيح 
اين نكته ضرورى به نظر مى رسد كه بررسى پهنه هاى خطر زلزله به 
صورت نسبى انجام يافته است و در مورد جمعيت دانش آموزان در 
معرض خطر، فصل رخداد زلزله، شب يا روز بودن و ايام تعطيل كه 
بود، مد نظر  شرايط جمعيت در معرض خطر زلزله متفاوت خواهد 
نبوده است. در پاسخ به مورد اول، وضعيت استان ها از نظر پهنه بندى 
لرزه اى مورد بررسى قرار گرفت. در اين بررسى از نقشه پهنه بندى 
خطر نسبى زمين لرزه در ايران كه به منظور كاربرد در آيين نامه طراحى 
ساختمان ها در برابر زلزله (آيين نامه 2800)١ طراحى و مصوب گرديد؛ 
استفاده شد. به اين صورت كه با استفاده از نرم افزار سيستم اطالعات 
جغرافيايى٢ نقشه مورد نظر رقومى شد و تمام استان هاى كشور از 
روى اين نقشه برش خورده و براى تمام استان هاى كشور پهنه هاى با 
خطرهاى نسبى بسيار باال، باال؛ متوسط و كم تعيين گرديد و مساحت 
هر كدام از اين پهنه ها محاسبه شد و وضعيت هر يك از استان هاى 

كشور از نظر پهنه هاى با خطر نسبى بررسى گرديد.
در پاسخ به مورد دوم، تعداد كل دانش   آموزان و تراكم آنها در 
استان هاى مختلف مورد بررسى قرار گرفت. در اين مرحله، آخرين 
آمار منتشرشده تعداد دانش آموزان كل استان ها از دفتر آمار، برنامه 
مديريت  توسعه  و  برنامه ريزى  معاونت   1391 بودجه  و   ريزى 
وزارت  آموزش و پرورش استخراج گرديد و محاسبات آمارى بر 
جمعيت  قرار گيرى  معرض  در  اساس  اين  بر  و  شد  انجام  آن  روى 
دانش آموزى در هر استان و به ترتيب در پهنه هاى با خطرهاى نسبى 

بسيار باال، باال، متوسط و كم محاسبه شد.
در پاسخ به مورد سوم، شاخص خطر پذيرى براى هر پهنه خطر 
محاسبه گرديد. اين شاخص از حاصل تقسيم مساحت هر پهنه خطر 

1.  براى مطالعه بيشتر آيين نامه 2800 به اين منبع مراجعه شود 
http://tww.tpww.co.ir/abfa_content/media/image/2012/07/20615_orig.pdf 
2.  ARC GIS

(پهنه خطر كم، متوسط، باال و بسيار باال) به مساحت كل استان به 
دست آمد و سپس با اعمال ضريب وزنى براى هر پهنه و جمعيت كل 
استان  هر  دانش آموزان  خطر پذيرى  ميزان  استان،  هر  دانش آموزان 
محاسبه و در نهايت از حاصل جمع ميزان خطر پذيرى دانش آموزان 
استان  دانش آموزان  كل  خطر پذيرى  خطر،  پهنه  هر  در  استان  هر 
محاسبه گرديد و استان هاى كشور بر اين اساس اولويت بندى شدند.

در پژوهش حاضر از نرم افزارهاى سيستم اطالعات جغرافيايى 
و اكسل براى تجزيه و تحليل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. 

يافته ها
1ـ بررسى وضعيت استان هاي مختلف كشور از نظر پهنه بندى لرزه اى: 
مناطق مختلف ايران از لحاظ سانحه خيزى از توان يكساني برخوردار 
از  زمين شناسي  و  اقليمي  ساختاري،  ويژگي هاي  دليل  به  و  نيستند 
ساختار يكساني از نظر لرزه خيزى متابعت نمي كنند. بنابراين شناسايي 
اين  اولويت بندي  به  لرزه اى  پهنه بندى  نظر  از  كشور  مختلف  مناطق 
مناطق براي انجام  آموزش هاي فراگير و جامع كمك مى كند و هزينه ها 
و برنامه  ريزى هاي كالن  آموزشي را هدف مند مي نمايد. مرزهاى سياسى 
استان هاى كشور با مرزهاى ايالت ها يا استان هاى لرزه زمين ساختى 
تطبيق ندارند. گستره ايران بر اساس طبـقه بندى به چــهار ناحــيه 
بزرگ لرزه زمين ساختى زاگرس، ايــران مركزى، الـبرز و كپه داغ 
تقسيم بندى مى گردد (بربريان، 1976). اين مناطق بنا به وجود روندهاى 
آنها  خصوصيات  و  داده  رخ  زمين لرزه هاى  گسل ها،  ساختى،  زمين 
مى تواند به پهنه هاى كوچكترى تقسيم شود (زارع، 2009). به منظور 
بررسى وضعيت لرزه خيزى استان هاى كشور از نقشه پهنه بندي خطر 
مرزهاى  نقشه،  نمودن  رقومى  پس  گرديد.  استفاده  ايران  زلزله  نسبى 
اساس  بر  نسبى  خطر  نقشه  و  شد  داده  تطبيق  نقشه  اين  با  استانى 
استان هاى  نقشه هاى  اساس  اين  بر  و  خورده  برش  ها  استان  مرز 
كشور از نظر پهنه بندى خطر نسبى زلزله به دست آمد و با پردازش 
در نرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايى، پهنه هاى خطر نسبى زلزله 
(چهار پهنه خطر نسبى بسيار زياد، زياد، متوسط و كم)  مشخص و 
درصد مساحت هر يك از آنها محاسبه گرديد كه هر كدام از آنها به 
صورت مجزا تشريح مى شوند. پهنه هاى مختلف خطر نسبى زلزله در 

شكل هاى 1 تا 4 نشان داده شده است. 
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شكل1. نقشه هاى پهنه بندى خطر نسبى زلزله در استان هاى آذربايجان غربى، شرقى، اردبيل، بوشهر، تهران، گيالن، چهارمحال و بختيارى و ايالم
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شكل2. نقشه هاى پهنه بندي خطر نسبى زلزله در استان هاى  خراسان جنوبى، شمالى، رضوى، خوزستان، كرمانشاه، كهكيلويه، كردستان و لرستان
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شكل3. نقشه هاى پهنه بندي خطر نسبى زلزله در استان هاى يزد، مركزى، زنجان، سيستان، قزوين و قم
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شكل4. نقشه هاى پهنه بندي خطر نسبى زلزله در استان هاى سمنان، مازندران، گلستان، همدان، فارس، اصفهان، هرمزگان و كرمان
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نسبى  خطر  برابر  در  دانش آموزان  قرار گيرى  معرض  در  بررسى   .2
و  سالمت  دادن  قرار  نظر  مد  و  دانش آموزان  جان  از  حفاظت  زلزله: 
ايمنى آنها در هنگام وقوع زلزله، محور اصلى برنامه هاى  آموزش زلزله 
را تشكيل مى دهد. به منظور دستيابى به اين هدف و اجرا و تدوين 
معرض  در  دانش آموزان  جمعيت  بايد  جامع  آموزشى،  برنامه هاى 
قرار گيرى  معرض  در  ميزان  تعيين  براى  شود.  مشخص  زلزله  خطر 
دانش آموزان در برابر خطر، توزيع و تراكم آنها در يك منطقه مورد 
بررسى قرار مى گيرد. به عبـارت بهــتر، بــراى مديريت هدف مند 
جمعيت  تراكم  و  تجمع  و  پراكندگى  نحوه  از  اطالع  زلزله،   آموزش 

دانش آموزى ضرورى است. 
تقويت  زلزله،  خصوص  به  بحران ها  برابر  در  آمـادگي  تقويت 
همچنين  و  آسيب پذيري  ميزان  رساندن  حداقل  به  و  دانش  سطح 
مواردى  از  زلزله،  نظير  بحران هايي  در  دانش آموزان  نياز  ارزيابي 
خطر  برابر  در  آنها  قرار گيرى  معرض  در  بررسي  با  كه  است 
ميزان  افزايش  در  زيادى  بسيار  عوامل  گرچه  مى شود.  سازماندهى 
حال  آموزش  هر  به  اما  دارد،  دخالت  دانش آموزان  آسيب پذيرى 
آنها  بيشتر  تلفات  از  زيادى  بسيار  حد  تا  مى تواند  جمعيت ها  اين 
در زلزله ها جلو گيرى نمايد و تراكم جمعيت دانش آموزى در يك 
براي  بنابراين  است.  بيشترى  تلفات  با  مساوى  خطر  پر  منطقه 
و  توزيع  دانست  بايد  مختلف  آموزشى،  حوزه هاى  در  برنامه ريزى 
همين  به  است؟  چگونه  خطر  مختلف  پهنه هاى  در  جمعيت  تراكم 

استان  هر  خطر  مختلف  پهنه هاى  در  دانش آموزى  جمعيت  منظور 
مورد بررسى قرار گرفت. 

جمعيت  تراكم  نظر  از  كشور  مختلف  استان هاى   5 شكل  در 
دانش آموزان پهنه بندى شده است. همان طورى كه مالحظه مى گردد، 
جمعيت دانش آموزان كشور در قالب پنج پهنه قابل مشاهده است 
قابل  كشور  غرب  و  مركز  در  واقع  استان هاى  در  آن  بيشترين  كه 

مالحظه است.

شكل 5. نقشه پهنه بندى تراكم جمعيت دانش آموزان در استان هاى 
كشور

نمودار 1. تراكم جمعيت دانش آموزان در استان هاى كشور
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خطر پذيرى  تواند  نمى  تنهايى  به  دانش آموزان  جمعيت  تراكم 
دانش آموزان در برابر زلزله را نشان دهد. زيرا ممكن است تراكم 
جمعيت دانش آموزى در يك منطقه بسيار زياد باشد اما آن منطقه 
در پهنه پر خطر قرار نداشته باشد. به همين منظور براى بررسى در 
معرض قرار گيرى دانش آموزان در برابر زلزله، توزيع نسبى جمعيت 
دانش آموزان در پهنه هاى مختلف خطر نسبى زلزله مورد بررسى قرار 
گرفت. در شكل هاى 6 تا 7، درصد توزيع جمعيت دانش آموزان در 

پهنه هاى مختلف خطر نسبى زلزله در كشور نشان داده شده است.

شكل 6. نقشه پهنه بندى درصد جمعيت دانش آموزان در پهنه خطر 
پايين

همان طورى كه مالحظه مى گردد، توزيع بسيارى از استان هاى 
كشور در خطر نسبى باالى زلزله است و بيشترين درصد جمعيت 
دانش آموزى در پهنه خطر نسبى پايين عدد 25٪ را به خود اختصاص 
مى دهد. اين مسئله نشاندهنده در معرض قرار گيرى باالى جمعيت 
دانش آموزان در برابر زلزله است. 15 تا 25٪ جمعيت دانش آموزان 
پايين  نسبى  خطر  پهنه  در  خوزستان  و  جنوبى  خراسان  استان هاى 
قرار دارند و 10 تا 15٪ دانش آموزان استان هاى اصفهان و كرمان 
در پهنه خطر نسبى پايين قرار دارند. در معرض قرار گيرى جمعيت 
تا٪10   5 پايين  نسبى  خطر  پهنه  در  سمنان  استان  دانش آموزى 
نسبى  پهنه  در  ديگر  استان هاى  دانش آموزى  جمعيت  ساير  است. 
خطر متوسط، عدد 0 تا 5٪ را به خود اختصاص مى دهند. وضعيت 
جمعيت دانش آموزى در ديگر پهنه هاى خطر نسبى زلزله نيز مورد 

توجه بوده است. در شكل 7، درصد جمعيت دانش آموزان در پهنه 
خطر متوسط نيز نشان داده شده است. 

درصد جمعيت دانش آموزان كشور در پهنه نسبى خطرمتوسط، 
 ٪99 تا   50 پهنه بندى،  اين  اساس  بر  است.  متغير   ٪99 تا   0 از 
دارند  قرار  متوسط  خطر  نسبى  پهنه  در  ايالم  استان  دانش آموزان 
و پس از آن30 تا 50٪ دانش آموزان استان هاى سمنان، اصفهان، 
پهنه  در  بوشهر  و  غربى  آذربايجان  و  كردستان  همدان،  مركزى، 
استان هاى  دانش آموزان   ٪30 تا   20 دارند.  قرار  متوسط  خطر 
درصد  هستند.  متوسط  نسبى  خطر  پهنه  در  قم  و  خوزستان  يزد، 
دانش آموزان اين پهنه در استان هاى حاشيه درياى خزر و هرمزگان، 
كهكيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى حدود0 تا 5٪ است. 
پهنه  اين  در  كشور  استان هاى  ساير  دانش آموزان  جمعيت  درصد 
قرار گيرى  معرض  در  گرديد،  مالحظه  چنانكه  است.   ٪20 تا   5
تا  پايين  نسبى  خطر  پهنه هاى  در  مختلف  استان هاى  دانش آموزان 
متوسط بر اساس نقشه هاى پهنه بندى مورد بررسى قرار گرفت. اما 
تمركز  دليل  به  باال  بسيار  و  باال  نسبى  خطر  پهنه هاى  كه  آنجا  از 
چشمه هاى لرزه اى و فعاليت هاى لرزه اى از ابعاد گوناگونى حائز 
در  دانش آموزان  جمعيت  قرار گيرى  معرض  در  است،  اهميت 
معرض  در  شكل8،  در  گرفت.  قرار  بررسى  مورد  نيز  ها  پهنه  اين 
قرار گيرى جمعيت دانش آموزان استان هاى كشور در پهنه خطر باال 

نشان داده شده است. 

شكل7. نقشه پهنه بندى درصد جمعيت دانش آموزان در پهنه خطر 
متوسط
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شكل 8. نقشه پهنه بندى درصد جمعيت دانش آموزان در پهنه خطر باال

از  اندكى  بسيار  درصد  به جز  مى گردد،  مالحظه  كه  طورى  همان 
دانش آموزان در دو استان كشور يعنى استان البرز و ايالم، بقيه جمعيت 
دانش آموزى استان هاى ديگر درصد قابل توجهى را در پهنه هاى خطر باال 
نشان مى دهند به طورى كه حدود 90 تا 100٪ دانش آموزان استان هاى 
هرمزگان، گلستان و كهكيلويه و بويراحمد در پهنه خطر نسبى باال قرار 
دارند. در معرض قرار گيرى دانش آموزان استان هاى مازندران، گيالن، 
اردبيل، زنجان، كرمانشاه، خراسان شمالى، خراسان رضوى، سيستان و 
بلوچستان، فارس و چهارمحال و بختيارى در پهنه خطر باال حدود 70 
تا90٪ است. 50 تا 70٪ جمعيت دانش آموزان استان هاى يزد، كرمان، قم، 
لرستان، مركزى و آذربايجان شرقى و غربى در پهنه خطر باال قرار دارند. 
جمعيت دانش آموزان در معرض خطر نسبى باال ساير استان هاى كشور 
عدد نيم تا 50٪ را نشان مى دهد.  در شكل9، نقشه پهنه بندى جمعيت 

دانش آموزان در معرض خطر بسيار باالى زلزله نشان داده شده است. 
شكل 9. نقشه پهنه بندى درصد جمعيت دانش آموزان در پهنه خطر 

بسيار باال

در معرض قرار گيرى دانش آموزان در پهنه خطر نسبى بسيار باال 
زلزله از 0 تا 99٪ متغير است. در بين استان هاى كشور، بيشترين 
به  باال  بسيار  نسبى  خطر  معرض  در  دانش آموزان  جمعيت  درصد 
استان هاى تهران، البرز و قزوين اختصاص دارد. درصد دانش آموزان 
در معرض خطر نسبى بسيار باال در ساير استان ها از 0 تا 30٪ متغير 

است كه مربوط به استان هاى لرستان و آذربايجان شرقى است. 
تنها  توجه  خطر پذيرى:  اساس  بر  كشور  استان هاى  اولويت بندى   -3
به جمعيت در معرض خطر نسبى زلزله در يك پهنه و نيز ميزان 
معيار  تواند  نمى  تنهايى  به  كشور،  استان هاى  نسبى  خطر پذيرى 
مناسبى براى اولويت بندى  آموزشى باشد. اگر چه همه دانش آموزان 
همه  براى  آموزش  مالى  منابع  كه  آنجا  از  اما  ببينند  بايد  آموزش 
دانش آموزان موجود نيست، اولويت بندى، اين امكان را فراهم مى كند 
تا در برنامه هاى مدت دار،  آموزش ها به صورت هدف مند ارائه گردند. 
شاخص  كشور،  استان هاى  اولويت بندى  آموزشى  منظور  به 
خطر پذيرى براى هر پهنه محاسبه گرديد. اين شاخص حاصل تقسيم 
مساحت پهنه هاى خطر پايين، متوسط، باال و بسيار باال در هر استان 
دقيق  تحليل  و  محاسبه  منظور  به  است.  استان  هر  كل  مساحت  به 
ميزان خطر پذيرى براى هر يك از پهنه هاى خطر، يك ضريب وزنى 
كه بيانگر ميزان اهميت آنهاست، اعمال گرديد و از حاصل ضرب 
اختصاص  پهنه  هر  به  عدد  يك  دانش آموزى،  كل  جمعيت  در  آنها 
داده شد. با حاصل جمع هر يك از اعداد به دست آمده از هر پهنه 
گرديد  مشخص  استان  هر  در  دانش آموزان  كل  خطر پذيرى  خطر، 

(فرمول زير).

)44()33(
)22()11()(
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t كه در آن، I3، I2، I1 وI4، شاخـص خطر پذيرى در پهنه هاى 
پايين، متوسط، باال و بسيار باالست.

خطر  پهنه هاى  در  وزنى  ضرايب   ،t C4، C3، C2، C1  
پايين، مـتوسط، باال و بسـيار باالست. 

Nt، تعداد كل دانش آموزان و R (total)، خطر پذيرى كل 
مى باشد.

با محاسبه خطر پذيرى كل، استان هاى كشور از نظر خطر پذيرى 
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كل دانش آموزان، پهنه بندى گرديدند و بر آن اساس در 5 پهنه قرار 
گرفتند كه در شكل10 نشان داده شده است.

شكل10. نقشه پهنه بندى استان هاى كشور بر اساس خطر پذيرى كل

4- نتيجه گيرى نهايى: مقاله حاضر در سه محور (ميزان خطر پذيرى 
قرار گيرى  معرض  در  ميزان  زلزله،  برابر  در  كشور  استان هاى 
دانش آموزان در زون ها و مناطق خطر نسبى زلزله و نيز اولويت بندى 
آسيب پذيرى  و  خطر پذيرى  ميزان  اساس  بر  كشور  استان هاى 
دانش آموزان) مورد بررسى قرار گرفت كه به طور خالصه به يافته هاى 

هر مرحله اشاره مى گردد:
نظر  از  كشور  مختلف  استان هاي  وضعيت  بررسى  يافته هاى   (1)
استان هاى  گرديد  بررسى  پيشتر  كه  طورى  همان  لرزه اى:  پهنه بندى 
وضعيت  ندارند،   يكسانى  وضعيت  لرزه خيزى  نظر  از  مختلف 
همان  است.  شده  خالصه   2 جدول  در  كشور  استان هاى  لرزه خيزى 
نسبى  خطر  پهنه هاى  مساحت  درصد  مى گردد  مالحظه  كه  هطورى 
باال  بسيار  خطر  پهنه هاى  به  مربوط  كشور  استان هاى  بيشتر  زلزله 

و باالست. 

جدول2. وضعيت استان هاى كشور از نظر خطر پذيرى نسبى لرزه اى

استان
درصد مساحت پهنه خطر نسبى

كممتوسطزيادبسيار زياد
-8/7253/2438آذربايجان غربى
-23/3667/049/61آذربايجان شرقى

--15/2884/72اردبيل
-1/6498/36-ايالم
-49/2350/67-بوشهر
-56/1139/943/95تهران
--19/1180/89گيالن

--14/0785/93چهارمحال و بختيارى
--16/6583/35مازندران
3/6947/8038/0910/42سمنان
-46/6410/6342/73همدان
--100-گلستان
1/9836/5750/1511/30اصفهان
-8812-فارس
4/9365/0918/0911/90كرمان
-98/391/061-هرمزگان
48/0530/9521-خوزستان

--12/5787/43خراسان شمالى
 -5/8381/2112/97خراسان رضوى
20/1743/9015/9120/02خراسان جنوبى

---100كهكيلويه و بويراحمد

-74/3015/2110/49كرمانشاه
-35/8014/4749/73كردستان
-26/9355/2917/78لرستان
7/2761/2626/564/91يزد

-58/901/7839/32مركزى
83/505/2711/23-سيستان و بلوچستان

-80/365/9413/71زنجان
--61/7438/26قزوين
70/4926/792/72-قم
--99/480/51البرز

(2) در معرض قرار گيرى دانش آموزان در برابر خطر نسبى زلزله: به منظور 
بررسى وضعيت در معرض قرار گيرى دانش آموزان در برابر خطر نسبى 
زلزله، نقشه هاى پهنه بندى توزيع درصد جمعيت دانش آموزان استان هاى 
مختلف تهيه گرديد. در جدول2 توزيع درصد جمعيت دانش آموزان در 

پهنه هاى مختلف خطر نسبى زلزله نشان داده شده است. 

جدول 2. درصد جمعيت دانش آموزان استان هاى كشور در پهنه هاى 
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مختلف خطر نسبى زلزله

استان
درصد تعداد دانش آموزان در پهنه خطر نسبى

كممتوسطزيادبسيار زياد
-30-5050-270-10آذربايجان غربى
-20-5030-2070-30آذربايجان شرقى

-0-705-1090-20اردبيل
-50-0/5100-01/5-2ايالم
-30-1/550-050-2بوشهر
-0-1/55-3050-100تهران
-0-705-1090-20گيالن

-0-705-1090-20چهارمحال و بختيارى
-0-705-1090-20مازندران
5-3010-1/550-250-10سمنان
-30-1/550-250-10همدان
-0-705-090-2گلستان
10-3015-1/550-050-2اصفهان
-5-7020-090-2فارس
10-515-5020-270-10كرمان
-0-1/55-050-2هرمزگان
15-2025-1/530-050-2خوزستان

-0-705-1090-20خراسان شمالى
-5-7020-290-10خراسان رضوى
15-525-1/520-1050-20خراسان جنوبى

-0-905-0100-2كهكيلويه و بويراحمد
-0-705-1090-20كرمانشاه
-30-1/550-1050-20كردستان
-5-5020-2070-30لرستان
1-205-5030-270-10يزد

-30-5050-070-2مركزى
1-55-7020-090-2سيستان و بلوچستان

-20-7030-290-10زنجان
-0-1/55-3050-100قزوين
1-205-5030-070-2قم
-0-0/55-301/5-100البرز

خطر پذيرى  اساس  بر  كشور  استان هاى  اولويت بندى  يافته هاى   (4)
منظور  به  گرديد  عنوان  قبلى  بخش هاى  در  كه  طورى  همان  كل: 
با  مرتبط  براى  آموزش هاى  اولويت دار  استان هاى  نمودن  مشخص 
زلزله به دانش آموزان؛ توجه تنها به جمعيت در معرض خطر نسبى 
زلزله و نيز درصد مساحت پهنه هاى نسبى خطر زلزله (پهنه هاى خطر 

نسبى بسيار باال، باال، متوسط و پايين) نمى تواند معيار درستى براى 
پهنه  هر  براى  دليل  همين  به  باشد.  خطر پذيرى  مورد  در  قضاوت 
در  شاخص ها  از  كدام  هر  و  گرديد  تعريف  شاخصى  نسبى  خطر 
ضريب وزنى ضرب شده و از حاصل جمع همه پهنه هاى خطر عددى 
به دست آمد كه در تعداد كل دانش آموزان هر استان ضرب گرديد. 
كه  است  شده  داده  نشان   3 جدول  در  بخش  اين  نهايى  جمع بندى 
خطر  معرض  در  دانش آموزى  جمعيت  نظر  از  را  كشور  استان هاى 

نسبى زلزله به صورت زير طبقه بندى و اولويت بندى نموده است. 

جدول 3. اولويت بندى استان هاى كشور بر اساس ميزان خطر پذيرى 
دانش آموزان در برابر زلزله 

شاخص كل استان هااولويت
خطر پذيرى

خطر پذيرى بسيار باالتهران، خراسان رضوى، فارس، خوزستان1

2

 آذربايجان شرقى، اصفهان، سيستان و 
بلوچستان، البرز، مازندران، آذربايجان غربى، 
كرمان، گيالن، لرستان، كرمانشاه، هرمزگان، 

گلستان

خطر پذيرى باال

خطر پذيرى متوسط همدان، قزوين، اردبيل، كردستان، مركزى3

 قم، چهارمحال و بختيارى، خراسان شمالى، 4
خطر پذيرى پايينيزد، زنجان

 بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد، خراسان 5
خطر پذيرى بسيار پايينجنوبى، سمنان، ايالم

بحث و نتيجه گيري 
هدف اصلى برنامه هاى  آموزشى مرتبط با زلزله، ارتقاء سطح آگاهى 
و دانش به منظور كاهش تلفات و صدمات اين پديده طبيعى است. 
فراهم نمودن بستر مناسب براى فرهنگ سازى در زمينه ايمنى در برابر 
زلزله، با  آموزش دانش آموزان امكان  پذير است. زيرا  آموزش دانش آموزان 
به  آموزش خانواده آنها و نيز  آموزش نسل جديد خواهد انجاميد. عالوه 
بر آن، دانش آموزان نسبت به ساير اقشار جامعه آسيب پذيرى بيشترى 
دارند؛ لذا  آموزش دادن آنها براى آگاهى از زلزله و مديريت آن، يك 
ضرورت اجتناب نا پذير است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد 
كه بيشتر نقاط كشور در پهنه هاى خطر نسبى بسيار باال تا متوسط 
قرار دارد. از طرفى بودجه و امكانات مالى و نيز انسانى براى  آموزش 
همزمان همه آنها كافى نبوده و مستلزم اجراى برنامه  آموزشى مدت دار 
و زمان بندى شده است. به همين منظور استان هاى مختلف كشور از 
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نظر ميزان خطر پذيرى دانش آموزان در برابر زلزله اولويت بندى گرديد 
تا مسئوالن و سياستگذاران  آموزش در مدارس بتوانند با استفاده از اين 
اولويت ها، برنامه و محتواى  آموزشى متناسب با هر استان را به شيوه 
مناسب و با مد نظر قرار دادن بودجه مورد نياز، مديريت و اجرا نمايند. 
از آنجا كه معموالً برنامه هاى بخش هاى مختلف در دوره زمانى 5 ساله 
مد نظر قرار مى گيرد، سعى گرديد اين اولويت ها در 5 گروه ارائه گردد 
تا با برنامه هاى 5 ساله مطابقت داشته باشد. استان هاى مختلف كشور 
بر اساس خطر پذيرى بسيار باال، باال، متوسط و پايين و بسيار پايين 
طبقه بندى گرديده اند كه در جدول 3 بخش يافته ها نشان داده شده 

است.
پيشنهادها:

شهرهاى  در  دانش آموزان  آسيب پذيرى  جامع تر  مطالعات   
و  گيرد  صورت  مختلف  شاخص هاى  با  اولويت دار  استان هاى 
شهرهاى استان نيز از نظر جمعيت دانش آموزان در معرض خطر 

اولويت بندى شوند.
اولويت دار  استان هاى  اجتماعى  و  فرهنگى  و  قوميتى  جنبه هاى   

شناسايى و در آموزش هاى زلزله مد نظر قرار گيرد.
 ،3 جدول  در  شده  مشخص  استانى  اولويت هاى  به  توجه  با   
پيشنهاد مى شود،  آموزش هاى مرتبط با زلزله براي دانش آموزان 

اين استان ها برنامه ريزى شود.
تحصيلي  مختلف  مقاطع  دانش   آموزان  براى  آموزش  برنامه ريزى   
كه هدف اصلي مقاله حاضر مي باشد، با استفاده متناسب از همه 
شيوه هاي  آموزشي رايج نظير  آموزش رسمي، غيررسمي و تصادفي 

و در راستاى محورهاي اصلي و مهم زلزله مدنظر قرار گيرد.
زلزله  خصوصًا  مخاطرات،  برابر  در  ايمني  عمومي    آموزش هاي 
در تمام مقاطع تحصيلي و متناسب با سطح درك هر گروه سني، 

جنسي، قومي و منطقه اي صورت گيرد.
كادر  و  امر  آموزش  سياست گذاران  دانش آموزان،  بر  عالوه   
مخاطرات  مديريت  خاص  دوره هاي  بايد  ها  استان   آموزشي 
سامانه  و  «برنامه  ريزى  مورد  در  و  ببينند  را  آموزش  سوانح 
فرماندهي حادثه در مدارس»،  آموزش هاي الزم را فراگرفته تا 

قادر به رهبري يا تشكيل سيستم عملياتي مربوط باشند.

مقدمه و بستر  آموزش هاى مورد نظر، دوره ابتدايي است و نيز   
دانش   آموزان مقطع ابتدايي از ساير اقشار آسيب  پذيرتر هستند،  
از  بايد  مخاطرات  براي  آموزش  مناسب  بسترسازي  بنابراين 
براي  آموزش هاى  الزم  مقدمات  لذا  شود.  پايه  ريزى  دوره  اين 
به  ها  استان  برنامه هاى  آموزشى  اولويت  در  بايد  تخصصى 

صورت جدي تر مد نظر قرار گيرد.
براي  مي رسد  نظر  به  مي كند:  بسنده  توصيه  يك  به  آخر  در   
دستيابي به نتايج بهتر در مورد « آموزش سوانح طبيعي به ويژه 
زلزله»، بايد كارگاه هاي مشورتي-  آموزشي با سياست گذاران و 
برنامه ريزان در سطح ملي برگزار شود؛ چرا كه توجه و تصميم 
عملياتي  براي  الزم  امكانات  و  ابزار  و  زمينه ها  مي تواند  آنها 
كردن  آموزش هاى الزم را فراهم آورد. در زمينه  برگزارى اين 

كارگاه ها نيز بهتر است از استان هاى اولويت دار آغاز شود. 
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چكيده
نبود  شهري،  ساخت وسازهاي  اعظم  بخش  نامناسب  وضعيت  و  شهرها  در  وساز  ساخت  ايمني  نكات  ابتدايي ترين  نكردن  رعايت  هدف:  و  زمينه 
برنامه ريزي براى اين ساخت وسازها، خسارت هاى سنگين ناشي از هرگونه حادثه اى را در آينده پيش بينى  مى كند. تحقيق حاضر به بررسى و برآورد 

ميزان خسارات وارده به ساختمان هاى مسكونى در صورت وقوع زلزله در محدوده شهردارى منطقه 2 مى پردازد. 
روش: نوع تحقيق كاربردي – بنيادي و روش بررسي آن توصيفي – تحليلي است. محدوده مورد بررسي تحقيق شهرداري منطقه 2 تهران است. در اين 
تحقيق داده هاي آمارى در مورد ساختمان هاى مسكونى و داده هاى مكانى مدل گسل هاى شمالى در شمال شهر تهران در گستره مورد مطالعه گردآوري 

شده و اين داده  ها به عنوان اطالعات پايه سامانه اطالعات جغرافيايي مورد استفاده قرار گرفته است. 
يافته ها: ساختمان هاى مسكونى در بخش شمالى منطقه 2 تهران در صورت وقوع زلزله دچار بيش ترين خسارت خواهد شد. 

نتيجه گيرى: به دليل وجود ابنيه قديمى و فرسوده در بخش هاى جنوبى و غرب منطقه 2 حتى اختالف فاصله نسبت به گسل هاى شمالى تهديدكننده 
نيز چندان تأثيرى در كاهش ميزان خسارات وارده بر ساختمان هاى مسكونى نخواهد داشت. 

نوع مقاله: پژوهشى اصيل
كليدواژه ها: تحليل خسارت زلزله، ساختمان هاى مسكونى، تهران، ساخت وساز، خسارت سازهاى زلزله، منطقه 2 تهران، گسل هاى تهران. 

مسكونى  ساختمان هاى  بر  زلزله  از  ناشي  خسارت  تحليل  پاييز).  سيدامير (1392،  فتاحيان،  ششم 2010):  ويرايش   ،APA (شيوه  فارسي  استناد   
محدوده منطقه 2 تهران با تأكيد بر گسل هاى واقع شده در شمال تهران. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(3)، 250-241.

Earthquake Damage Analysis of Residential Buildings in District 2 of Tehran with Em-
phasis on Tehran Northern Faults

Seyed Amir Fatahian

MSc in Construction (Earthquake, Islamic Azad Univ., Yasooj Branch, Yasooj, Iran. amir.fatahyan@gmail.com

ABSTRACT
Background and Objective: Disregarding the most basic safety construction in cities, inappropriate condition of most urban 
constructions and lack of planning for these constructions forecast heavy damages resulting from any incidents in future. The 
present study investigated and estimated the amount of damages to residential buildings in the occurrence of earthquakes 
within district 2 of Tehran municipality.
Method: Type of this research is applied-fundamental and its method is descriptive-analytical. The studied area is the district 
2 of Tehran municipality. In this research, statistical data on residential buildings and spatial data of northern fault in the north 
of Tehran were collected and this data has been used as basic information of Geographical Information System.
Findings: Residential buildings in north of district 2 of Tehran will suffer the most damages in case of earthquake occurrence. 
Conclusion: Because of old and worn out buildings in south and west parts of district 2, even the distance differences between 
the threatening northern faults will not reduce the amount of damages on residential buildings.
Type of Paper: Research article
KEYWORDS: Earthquake damage analysis, Residential buildings, Tehran, Construction, Earthquake structural damage, District 
2 of Tehran, Tehran faults.

 Citation (APA 6th ed.): Fatahian, S. A. (2013, Fall). Earthquake damage analysis of residential buildings in district 2 of tehran 
with emphasis on tehran northern faults. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(3), 241-250.
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مقدمه 
با بررسى خرابى هاى به وقوع پيوسته ناشى از زلزله ها در طول تاريخ 
سطح  در  شهري  نواحي  در  زلزله  تهديد  كه  مى دهد  نشان  شواهد 
جهاني در حال گسترش است. بشر دائمًا اين گونه حوادث را تجربه 
كرده است و اين تهديد با روندى روبه افزايش، مشكلي از مشكالت 
كشورهاي در حال توسعه است. كشور ايران نيز به علت قرار گرفتن 
از   ٪ است. 90  زلزله خيز  چشمگيري  نحو  به  زلزله  كمربند  روي  بر 
خاك ايران بر روى نوار زلزله واقع شده است. كالن شهر تهران نيز 
نه تنها از خطر زلزله ايمن نيست بلكه سال هاست در انتظار زلزله اى 
ويرانگر با قدرت باالى 7 ريشتر به سر مى برد. عامل اصلى وقوع زلزله 
در تهران وجود 15 گسل در اين منطقه است كه سه گسل در اين 
ميان هر يك به تنهايى پتانسيل ايجاد زلزله اى بيش از 7 ريشتر را 
دارا هستند. در صورت وقوع زلزله در اين منطقه كه عالوه بر پايتخت 
بودن، مركزيت امكانات فرهنگى، اقتصادى و همچنين دولتى را دارد 
بزرگ  فاجعه اى  با  دارند  سكونت  آن  در  نفر  ميليون   7 از  بيش  و 

مواجه خواهيم بود(زمين لرزه در تهران، 1392). 
تمركز  شهري،  دفاع  بدون  حاشيه هاى  بى برنامه  و  سريع  رشد 
روزافزون جمعيت در محله هاى پر تراكم، برج سازي هاى بعضًا بدون 
گازرسانى،  شبكه هاى  بى رويه  گسترش  جامع،  طرح هاى  با  ارتباط 
بى توجهي به احتمال وقوع سوانح در توسعه و نحوه استقرار مركزهاي 
جمعيتي، عدم رعايت ابتدايي ترين نكات ايمني در ساخت وسازهاى 
و  شهري  ساخت وسازهاي  اعظم  بخش  نامناسب  وضعيت  و  شهري 
خسارت هاى  پيش بينى   ساخت وسازها،  اين  بودن  برنامه ريزى  بدون 
سنگين ناشي از هرگونه حادثه اى را در آينده دور از ذهن نمى دارد 

(عبداللهى، 1384، ص 60). 
و  ايران  المللي  بين  همكاري هاي  آژانس  مطالعات  تحقيق:  پيشينه 
بر  شده  انجام  تحقيقات  و  مطالعات  پايه  بر  (جايكا)(1379)  ژاپن 
سال  از  كه  زلزله هايى  تاريخى  اسناد  و  تهران  عمده  گسل هاى  روى 
سه  گروه  اين  گرديد.  انجام  بود،  شده  واقع  تهران  در  ميالدى   743
سناريو در زمينه فعال شدن سه گسل اصلى شهر تهران و يك سناريو 
براى فعال شدن گسل هاى پنهان در زير اليه هاى رسوبى شهر تهران 
ارائه مى دهد. به اين ترتيب، چهار مدل براى سناريو زلزله ها در نظر 
گرفته شد: مدل گسل «رى»، مدل گسل «شمال تهران»، مدل گسل 

«مشاء» و مدل شناور. 
مهدوى نژاد و جوانرودى(1391) در تحقيقى به بررسى آسيب پذيرى 
ناشى از زلزله در شبكه هاى ارتباطى تهران در خيابان ولى عصر(عج) 
شمالى پرداخت و ميزان آسيب هاى احتمالى خيابان پس از زلزله و 
امكان امدادرسانى احتمالى از آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 
و راهكارهاى كاهش آسيب پذيرى ناشى از زلزله در آن ارائه شد. 
عصر(عج)  ولى  خيابان  كه  بود  نكته  اين  بيانگر  مطالعه  اين  نتايج 
معبر  عرض  به  ساختمان  ارتفاع  تناسبات  رعايت  عدم  به  توجه  با 
و  دارد  قرار  نامناسب  وضعيت  در  بررسى،  مورد  مناطق   ٪31 در 
پرخطر  و معيارهاى استانداردسازى مناطق  ضوابط  اغلب  متأسفانه 
صورت  در  ارتباطى  شبكه  بنابراين  است؛  نشده  رعايت  طراحى  در 
بروز فاجعه اى چون زلزله، لغزش و حتى آتش سوزى عمًال نمى توانند 

نقش چندان مؤثرى در كاهش آسيب پذيرى ايفا نمايند. 
تهران  زلزلة  بررسى  به  وارثى (1385)  و  صنيعى  زنگي آبادي، 
و ارزيابي فضايي آسيب پذيري مناطق شهري به بررسي و تجزيه و 
تحليل شرايط سازه اى مناطق مختلف شهر تهران مى پردازد. در اين 
محاسبه  آن ها  مقاومت  و  آسيب پذيري  توسعه،  شاخص هاى  تحقيق 
در  آسيب پذيري  و  مقاومت  ميزان  اساس  بر  مناطق  سپس  و  شده 
راهكارهايي  نهايت  در  و  شده اند  دسته بندى  احتمالي  خطر  برابر 
بحران  مديريت  چگونگي  و  مناسب  برنامه ريزى  پيشگيري،  جهت 
در صورت بروز خطر ارائه گرديده و عوامل بر هم زنندة معادالت 
محاسبه شده و دوري و نزديكي به گسل هاى تهران نيز مورد توجه 
قرار گرفته است؛ در تحقيقى ديگر از زنگي آبادي، صنيعى و وارثى 
(1388) با عنوان تحليل آماري خطرپذيري مناطق 11 و 12 شهر 
پرداخته  تهران  در  منطقه  دو  اين  بررسى  به  زلزله  برابر  در  تهران 
از آن  حاكي  توسط ايشان  آمده  عمل  به  تحليل هاي  نتايج  شده كه 
تراكم،  ساختمان،  قدمت  آسيب پذيري،  شاخص هاى  بين  كه  است 
نظر  از  و  دارد  وجود  دارى  معني  رابطه  معبر  عرض  و  مصالح  نوع 
شاخص آسيب پذيري، به ميزان 81٪ منطقه 12 بيش از منطقه 11 
قرار  مسكونى  منازل  و  است  آسيب پذير  معبر،  عرض  شاخص  در 

گرفته در بافت متراكم در سطح آسيب پذيري زياد قرار دارند.
زياري و دارابخاني (1389) در تحقيقى به بررسي آسيب پذيري 
تهران  شهرداري   11 منطقه  در  زلزله  برابر  در  شهري  بافت هاى 
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شهري منطقه 11  رسيدند كه بافت  نتيجه  پرداخته اند. آن ها به اين 
شهرداري تهران به دليل باال بودن نسبت واحدهاي مسكوني كم دوام 
باالي ٪30  مسكوني  واحدهاي  نسبت  مسكوني،  واحدهاي  كل  به 
مسكوني  قطعات  مساحت  نسبت  مسكوني،  واحدهاي  كل  به  سال 
زير 100 متر به كل قطعات مسكوني، طول معابر كمتر از 4 متر 
باال،  مسكوني  واحد  تراكم  و  جمعيتي  تراكم  محله،  سطح  به  نسبت 
باالترين  به  منطقه  جنوب  در  آسيب پذيري  اين  و  است  آسيب پذير 
حد خود مى رسد؛ به طوري كه باالترين ميزان آسيب پذيري به ترتيب 
مربوط به محالت 19، 18، 15، 12، 16، 13، 17، 11 و 8 است. 
لرزه  بسيار  تهران  خيزى،  لرزه  نظر  از  تهران:  در  زلزله  تاريخچه 
سال   4000 تهران  زلزله  نخستين  مى شود  زده  حدس  و  است  خيز 
 1000 حدود  است.  افتاده  اتفاق  رى  شهر  در  مسيح  ميالد  از  پيش 
سال پيش چند زلزله تاريخى در تهران اتفاق افتاد. حدود سال 700 
بد  بخت  از  اتفاقًا  و  داد  رخ  تاريخى  زلزله  چند  نيز  ميالدى  تا 800 
در  مغول ها  حمله  افتاد.  هم  ديگر  اتفاق  چند  موقع  همان  تهرانى ها 
حدود سال هاى  1100 تا 1200 ميالدى يكى از اين حوادث بود يعنى 
و  مغول ها  هجوم  مورد  رى  منطقه  همان  يا  تهران  مقطعى  يك  در 
دوباره  شهر  آن،  راهبردى  موقعيت  لحاظ  به  اما  مى گيرد  قرار  زلزله 
پايتخت  عنوان  به  تهران  پيش  سال   200 حدود  در  و  مى شود  برپا 
انتخاب مى شود؛ اما از نظر زلزله در تهران 3 مسئله مهم داريم يكى 
گرمسار  شمال  در  ايوانكى  از  كه  است  تهران  جنوب  در  گسلى 
شروع مى شود تا به بى بى شهربانو يعنى همان منطقه سه راه افسريه 
فعال بودن  به  مربوط  كه  شواهدى  همه  گسل  اين  مورد  در  مى رسد. 
يعنى خردشدگى و نظاير آن است ديده مى شود، اما در مورد گسل 
ايوانكى مسئله بسيار مهمى وجود دارد و آن اين است كه از حدود 
200 سال پيش هيچ زلزله مهمى در آن اتفاق نيفتاده است. در مورد 
گسل شمال تهران كه از كرج شروع و به منطقه لواسانات مى رسد 
نيز عمٌال هيچ وقت زلزله تاريخى مهم و قابل انتساب به آن ديده 
ركورد  آمده  وجود  به  انسانى  تمدن  كه  زمانى  از  يعنى  است؛  نشده 
زلزله مخرب نداشته ايم اما از نظر زمين شناسى تمامى شواهدى كه 
دال بر فعال بودن گسل است ديده مى شود. اين دو گسل نزديك به 
تهران در وقوع زلزله در تهران نقش بسيار مهمى دارند و اين مسئله 
دوره هاى بازگشت  باعث مى شود به اين فكر فرو برويم كه احتماالً 

زلزله هاى مهم در گسل هاى نزديك تهران طوالنى تر از چيزى است 
كه بشر مى تواند آن را ثبت كند يعنى تكرار زلزله ها اين قدر زمان 
برده كه تمدن بشرى قادر به ثبت آن نبوده است (زمين لرزه در تهران، 

 .(1392
ويژگى هاى مهمترين گسل هاى واقع در شمال تهران:

البرز مركزي  بنيادي  يكي از گسل هاي   گسل مشا: گسل مشا 
است و در شمال تهران قرار گرفته است اين گسل به سمت شمال 
البرز  خاور  سوي  به  باختر  در  كوه  رشته  حاشيه  از  و  دارد  تحدب 
گسترش مي  يابد. مسير اين گسل داراي الگوي سينوسي با راستاي 
خاوري باختري در باختر و راستاي باختر شمال باختري خاور جنوب 
خاوري در بخش مركزي است و در خاور به تدريج در جهت خاوري 
باختري خم مي شود. اين گسل مي  تواند به منزله يك باالراندگى در 

برخي نقاط و رو راندگى در ساير نقاط تلقي شود.
نقشه 1. موقعيت گسل مشاء*

*به نقل از:  
 http://www. earthwatchers. org/images/mosha/tunelmosha12. 

jpg

 گسل شمال تهران: گسل شمال تهران، شاخص  ترين زمين ساخت 
طول  به  البرز  كوه  رشته  از دامنة  گسل  اين  است.  شهر  مجاورت  در 
35 كيلومتر، از كن در باختر به لشگرك در خاور ادامه دارد. گذرگاه 
به  و  است  باختري  جنوب  خاوري-باختر  شمال  خاور  گسل،  اين 
صورتي ماليم به طرف جنوب متمايل است. در باختر كن، گسل هاي 
را  آن  تداوم  باختري،  خاوري  و  باختري  جنوب  خاوري  شمال  متعدد 
قطع مي  كنند. در خاور لشگرك، اين گسل وارد يك ناحيه پيچيدة 
زمين ساختى مي  شود و به گسل مشا – فشم مي  پيوندد، گسل شمال 
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سازند  صخره  هاي  بين  لشگرك،  و  كن  بين  مركزي  بخش  در  تهران 
كرج در چينه  هاي مرزي و ذخاير رسوبي دشت آبرفتي مرز چين داري 
را تشكيل مي  دهد كه بر روي اليه  هاي جنوبي فرو مي  نشيند. (مركز 

مطالعات لرزه نگارى تهران بزرگ، 1374، ص 25).
 

نقشه 2. موقعيت گسل هاى تهران و  اطراف آن*

http://atlas.tehran.ir/Portals/0/Land/Maps/500x/mpLnd0501_2.png:منبع*

تصوير 1. منطقه گسل شمال تهران*

*به نقل از:
http://abbasimehr.ir/site/wp-content/uploads/2009/10/

image034. jpg 

در همين راستا و به دليل اهميت نوع ساخت وسازها در بافت 
درصد  بيش ترين  مسكونى  ساختمان هاى  كه  آنجايى  از  شهري، 
و  بررسى  به  تحقيق  اين  مى گيرد  بر  در  را  شهرى  ساخت وسازهاى 
تحليل ميزان خسارات وارده به ساختمان هاى مسكونى در صورت 
وقوع زلزله در محدوده شهردارى منطقه 2 مى پردازد كه هدف اصلى 

تحقيق نيز مى باشد. 

رو ش 
نوع تحقيق كاربردي – بنيادي 
توصيفي  آن  بررسي  روش  و 
محدوده  است.  تحليلي   –
شهرداري  تحقيق  بررسي  مورد 
اين  در  است.  تهران   2 منطقه 
در  آمارى  داده هاي  تحقيق 
مورد ساختمان هاى مسكونى و 
داده هاى مكانى مدل گسل هاى 
شمالى در شمال شهر تهران در 
گردآوري  مطالعه  مورد  گستره 
به  داده  ها  اين  و  است  شده 
سامانه  پايه  اطالعات  عنوان 

نقشه 3. موقعيت  گسل شمال تهران*

 http://www.tehran-org.com/Files/Editor/Images/TEHRAN-FUALTS.rar :منبع*
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اطالعات جغرافيايي (GIS) مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه 
به نتايج به دست آمده گستره مورد مطالعه تحليل و بررسي گرديد. 

شرايط طبيعي گستره منطقه مورد مطالعه:
 موقعيت جغرافيايى: منطقه 2 جزو مناطق توسعه يافته واقع در 
به  شمال  از  منطقه  اين  است.  تهران  شهر  شمالى  و  ميانى  محدوده 
ارتفاعات البرز، از جنوب به خيابان آزادى، از شرق به بزرگراه چمران 
بين  و  مى گردد  محدود  اصفهانى  اشرفى   . ا.  آيت  بزرگراه  به  غرب  و 
طول جغرافيايى «35°48´54 (N) و عرض جغرافيايى «17´51°20 
(E) واقع شده است و با مساحت تقريبى 64 كيلومتر مربع كه 50 
متر  از 1800  باالتر  مابقى  و  متر  تراز 1800  خط  زير  كيلومترمربع 
محله  به 14  و  بوده  شهرى  ناحيه  بر 9  مشتمل  منطقه  اين  مى باشد. 
مميزى و 31 محله شورايارى تقسيم شده است و مناطق هم جوار آن 

مناطق 1-3-6-5-9-10 مى باشد (شهردارى منطقه 2، بى تا). 
تهران،  شهردارى   2 منطقه  در  تهران:   2 منطقه  طبيعى  عوارض   
دامنه هاى جنوبى البرز، شامل دره ها و تپه ها و دو مسيل (دره اصلى 
اوين  و  فرحزاد  فيض،  باغ  طرشت،  باغ هاى  فرحزاد)،  و  دركه  اوين- 
مهم ترين ساختار و عناصر طبيعى تعيين كننده در منطقه به شمار 
مى روند. منطقه 2 به دليل عبور گسل اصلى شمال تهران و گسل هاى 
فرعى از جمله مناطق آسيب پذير شهر تهران در برابر زلزله به شمار 

مى رود(نقشه 4). 
نقشه 4. گسل شمالى*

http://tdmo.tehran.ir/defaultaspx?tabid=66 :منبع*
 تجزيه و تحليل و روش برآورد خسارت:

(1) مفهوم اساسي روش برآورد خسارت براي ساختمان هاى مسكوني: 

از  زلزله  نيروي  كه  مي شود  ويران  وقتي  ساختمان  يك  كلي  به طور 
حد مقاومت لرزه اي آن تجاوز نمايد. در اين جا نيروي زلزله عبارت 
است از نيروي لرزه اي مؤثر در سطح زمين يا در شالوده سازه، همراه 
با پاسخ سازه. طيِف پاسخ، مثالي از تعريف نيروي زلزله به بيان ساده 
است. محاسبه مقاومت لرزه اي با در دست داشتن اطالعات اندازه ها و 
نوع سازه امكان پذير مي گردد و به عبارت ديگر وقتي كه مشخصات 
در  زلزله  شدت  و  زمين  سطح  در  مؤ ثر  شتاب  مانند  زلزله  نيروي 
سازه  و  باشد  داشته  وجود  غيره  و  مركالى  شدت  تغييريافته  مقياس 
ساختمان نيز مشخص باشد ميزان خسارت را مي توان به طور قطعي 
برآورد نمود. برآورد بر حسب احتماالت بيان خواهد شد؛ زيرا بدين 
ترتيب دخالت دادن اختالف شرايط ساختاري ساختمان ها در برآوردها، 
ثبات  ارزيابي  براي  مي توان  را  روش  اين  بود.  نخواهد  مشكلي  كار 
و پايداري يك يك ساختمان هاى مهم به كار برد؛ اما براي برآور د 
خسارت در مورد تعداد بسيار زياد ساختمان ها مناسب نخواهد بود. 
نيروي وارده بر يك ساختمان را مي توان بر اساس اطالعاتي از 
جنبش زلزله و سازه ساختمان برآورد كرد. اگر ساختمان ها بر اساس 
سازه آن ها گروه بندي شوند، نيروي زلزله و مقاومت ساختمان، هر 
دو را مي توان به لحاظ آماري به ازاى گروه ساختماني برآورد كرد. 
حاضر  تحقيق  در  ساختمان  با  رابطه  در  موجود  اطالعات 
عبارت اند از نوع سازه، سال ساخت و تعداد طبقات. بر اساس اين 
اطالعات، ساختمان هاى موجود در گستره مورد مطالعه، به ويژه از 
مي شوند  تقسيم  زير  گروه   9 به  زلزله  برابر  در  مقاومت  نظر  نقطه 

(مركز آمار ايران، 1385): 
1- آجري و فلزي يا سنگي و فلزي؛

2- فلزي نوع 1: سازه فلزي، ساخته شده بعد از 1371، با يك تا 
سه طبقه؛

3- فلزي نوع 2: سازه فلزي، ساخته شده قبل از 1370 يا با بيش 
از چهار طبقه؛

4- بتن مسلح نوع صفر: سازه بتن مسلح با بيش از شش طبقه؛
5- بتن مسلح نوع 1: سازه بتن مسلح ساخته شده بعد از 1370 و 

با يك يا دو طبقه؛
6- بتن مسلح نوع 2: سازه بتن مسلح ساخته شده قبل از 1370 يا 

با بيش از سه طبقه؛
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7- تمام چوبي؛
8- بلوك سيماني (با هر نوع سقف)، آجر و چوب يا سنگ و چوب، 

تمام آجري يا سنگ و آجري؛
9- خشت و چوبي و خشت و گلي. 

مسكوني  ساختمان هاى  براي  داده ها  پايگاه  خسارت:  برآورد  روش   (2)
حاوي  فوق،  داده هاي  پايگاه  سال 1385تهيه  آمارگيري  نتايج  اساس  بر 
عنوان هاي شناسه اي زير به  ازاى هر ساختمان است (مركز آمار ايران، 1385):

1- شماره حوزه آماري و شماره شناسايي بلوك آماري؛
2- سال ساخت؛ 

3- تعداد طبقات؛ 
4- نوع ساخت؛

5- تعداد اطاق ها؛
6- تعداد ساكنان.

اصلي  اطالعاتي  اقالم  سازه،  نوع  و  طبقات  تعداد  ساخت،  سال 
هستند كه خواص سازه اي يك ساختمان را توصيف مي نمايند. روش 
برآورد خطر كه مي تواند از سه عامل يادشده بهره برداري نمايد انتخاب 
گرديد. به اين ترتيب كه براساس سال ساخت آيين نامه طراحى لرزه اى 
الزامى در زمان ساخت قابل برآورد است؛ مثال اگر سال ساخت قبل از 
سال 1368 بوده باشد، ساختمان براساس نشريه 519 طراحى شده و 
آيين نامه طراحى لرزه اى درآن زمان تعريف نشده است و اگر در بازه 
سال هاى 68 تا 76 باشد، ويرايش اول آيين نامه 2800 لحاظ شده 
است و.... در مورد تعداد طبقات با توجه به ارتفاع ساختمان ها زمان 
تناوب ساختمان ها و در نتيجه طيف پاسخ لرزه اى آن ها تغيير مى كند 
و نوع سازه نيز مستقيما با زمان تناوب سازه و ضريب رفتار ساخمان ها 

تغيير مى نمايد (عبداللهى، 1384، ص 72).
(3) مفهوم اساسي روش برآورد خسارت براي ساختمان هاى مسكوني: 
به طور كلي يك ساختمان وقتي ويران مي شود كه نيروي زلزله از حد 
مقاومت لرزه اي آن تجاوز كند. در اين جا نيروي زلزله عبارت است 
با  همراه  سازه،  شالوده  در  يا  زمين  سطح  در  مؤثر  لرزه اي  نيروي  از 
پاسخ سازه. طيف پاسخ، مثالي است از تعريف نيروي زلزله به بيان 
ساده. محاسبه مقاومت لرزه اي با در دست داشتن اطالعات اندازه ها 
و نوع سازه امكان پذير مي گردد و به عبارت ديگر وقتي مشخصات 
در  زلزله  شدت  و  زمين  سطح  در  مؤ ثر  شتاب  مانند  زلزله  نيروي 

مشخص  نيز  ساختمان  سازه  و  داشته  وجود  غيره  و   MMI مقياس 
باشد، ميزان خسارت را مي توان به طور قطعي برآورد كرد. برآورد بر 
حسب احتماالت بيان خواهد شد؛ زيرا بدين ترتيب دخالت دادن (يا 
به حساب آوردن) اختالف شرايط ساختاري ساختمان ها در برآوردها، 
كار مشكلي نخواهد بود. اين روش را مي توان براي ارزيابي ثبات و 
برآور د  براي  اما  برد  كار  به  حياتي  ساختمان هاى  يك  يك  پايداري 
خسارت در مورد تعداد بسيار زياد ساختمان ها مناسب نخواهد بود. 
نيروي وارده بر يك ساختمان را مي توان بر اساس اطالعاتي از 

جنبش زلزله و سازه ساختمان برآورد كرد. 
 ،(1985 ،ATC – 13) مقايسه نسبت هاي خسارت در امريكا
تركيه (زلزله كجائلي، 1999) و ايران (منجيل، 1990) در نمودار 

1 نشان داده شده است (عبداللهى، 1384، ص 77). 

در نمودار 1 مقدار بيشينه شتاب زمين توسط برادى و تريفوناك 
در   13-ATC نشريه  است.  شده  تبديل   MMI مقياس  به   (1975)
اصل بدين منظور تدوين شده بود كه با استفاده از نسبت هاي خسارت 
زلزله هاي تاريخي، خسارت ناشي از زلزله در ايالت كاليفرنياي امريكا را 
برآورد كند. واضح است كه ساختمان هاى معمولي با قاب بتن مسلح و 
ديوارهاي آجري موجود در تركيه، يك درجه ضعيف تر از ساختمان هاى 
بتن مسلح موجود در كاليفرنيا  هستند. به عالوه ساختمان هاى آسيب ديده 
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در منجيل، يك درجه ضعيف تر از ساختمان هاى بتن مسلح در تركيه  اند. 
حتي اگر نوع سازه آن ها يكي باشد، مقاومت واقعي آن ها به نسبت منطقه 
متفاوت خواهد بود. اين نمونه اى از ويژگي هاي محلي پايداري سازه ها 

مى باشد (توكلي و توكلي، 1371). 
تابع هاي آسيب در نمودار 2 نمايش داده شده اند. 

سازه هاي  براي  خسارت»  «نسبت  منحني  آسيب:  تابع  توجيه   (4)        
آجري فوالدي، بلوك و آجري و خشتي در شكل شماره 2 نشان داده  
 1375 زلزله هاي  در  كه  واقعي  خسارت»  «نسبت هاي  است.  شده 
اردكول، 1371 لردگان و 1351 قير عمًال تجربه گرديد نيز در همان 
شكل ديده مي شوند. بر اساس مراجع اين زلزله ها، اكثر ساختمان هاى 
آسيب ديده به گروه هاي آجري فوالدي، بلوك و آجري و خشتي تعلق 
دارند. هر دو مجموعه از داده هاي موجود در شكل با يكديگر مطابقت 

و هماهنگي دارند و اعتبار آن دو تابع تأييد مي شود. 

جدول 1. تعداد ساختمان ها در منطقه 2 بر اساس نوع سازه*

تعدادنوع سازه اصلى
960فوالدي
101بتن مسلح

253آجر و فوالد يا سنگ و فوالد
166چوب و آجر يا چوب و سنگ

202بلوك سيماني
612تمام آجر يا آجر و سنگ

12تمام چوب
21خشت و چوب
27خشت و گل

172ساير 
2641جمع

* اقتباس از: مركز آمار ايران، 1385.
(5) برآورد خسارت: ساختمان هاى «خسارت ديده» به مفهوم آن  است 
بدون  و  فروريخته اند  و  شده  سنگين  خسارات  دچار  ساختمان ها  كه 
خسارت  علت  عالوه،  به  نيستند.  سكونت  قابل  اساسي  تعميرات 
سوانح  از  ناشي  خسارات  مي گردد.  محدود  لرزه اي  ارتعاش  خود  به 
ثانويه مانند روان گرايى، زمين لغزه، آتش سوزي و انفجار مشمول اين 

محاسبات نشده اند. 
تعريف و نوع خسارات وارده به ساختمان هاى مسكوني به قرار 

زير است (عبداللهى، 1384، ص 112):
 خسارات وارده به ساختمان هاى مسكوني: دچار آسيب هاي سنگين 
شده و يا فروريخته، بدون تعميرات اساسي قابل استفاده نيستند. 

 واحد محاسبه: هر ساختمان مسكوني؛
 علت خسارات: ارتعاش لرزه اي.
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نقشه 5. پراكندگى نسبت آسيب هاى ساختمانى به شدت آسيب ديده و يا فروريخته ـ مدل گسل شمال تهران

نقشه 6. پراكندگى تعداد ساختمان هاى آسيب ديده و يا فروريخته ـ مدل گسل مشا



 249 سيدامير فتاحيان / تحليل خسارت ناشي از زلزله بر ساختمان هاى مسكونى محدوده منطقه 2 تهران با تأكيد بر گسل هاى واقع شده در شمال تهران

نقشه 7. پراكندگى نسبت آسيب هاى ساختمانى به شدت آسيب ديده و يا فروريخته ـ مدل گسل مشا

نقشه 8. پراكندگى تعداد ساختمان هاى آسيب ديده و يا فروريخته ـ مدل گسل شمال تهران
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يافته ها
تحقيق  موضوع  و  مطالعه  مورد  منطقه  خصوصيات  به  توجه  با 
ساختمان هاى مسكونى از نقطه نظر مقاومت در برابر زلزله به 9 نوع 
از نظر سازه ساخت، طبقه بندى شده و بر حسب تابع آسيب پذيرى 
در صورت فعال شدن دو گسل شمالى و مشاء ميزان تخريب محاسبه 
شده است. همچنين كليه داده ها (تعداد ساختمان ها و نوع سازه ها) بر 
حسب بلوك بندى آمارى تشكيل شده است كه با استفاده از سيستم 
قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  نظر  مورد  داده هاى  جغرافيايى  اطالعات 

گرفته شد (نقشه هاى 2 تا 7) كه نتايج ذيل به دست آمد.
ويژگي هاي آسيب براي مدل زلزله در شمال تهران در منطقه 2:

كل  در  آسيب ديده  ساختمان هاى  تعداد  تهران:  شمال  گسل  مدل   
منطقه 2 شهر تهران 65335 واحد برآورد شد. نسبت كل خسارت 
50٪ مي باشد. در مورد مدل گسل شمال تهران، شدت زلزله در بخش 
ساختمان هاى  كه  حالى  در  است  زياد  تهران  شهر  منطقه 2  شمالي 

آسيب پذير در منطقه اكثريت ندارند. 
 2 منطقه  محدوده  بيشتر  براي  خسارت  نسبت  مشا:  گسل  مدل   

تقريبًا 11٪ است. 

بحث و نتيجه گيرى
طرف  يك  از  شهري  زيرساخت هاى  و  ارتباطي  شبكه هاى  گسترش 
شهري  ساخت وسازهاي  ايمني در  نكات  ابتدايي ترين  عدم رعايت  و 
ايجاد  زمينة  ديگر  سوي  از  شهر  توسعة  و  رشد  بودن  برنامه  بدون  و 
مى سازد(عبدالهي،  فراهم  زلزله  وقوع  زمان  در  را  زيادى  خسارات 

1382، ص 111).  
ساختمان هاى  گرديد  مشخص  تحقيق  اين  در  كه  همان گونه 
مسكونى در بخش شمالى اين منطقه در صورت وقوع زلزله دچار 
بيش ترين خسارات خواهد شد و از طرف ديگر به دليل وجود ابنيه 
حتى  منطقه  اين  غرب  و  جنوبى  بخش هاى  در  فرسوده  و  قديمى 
چندان  نيز  تهديدكننده  شمالى  گسل هاى  به  نسبت  فاصله  اختالف 
تأثيرى در كاهش ميزان خسارات وارده بر ساختمان هاى مسكونى 

نخواهد داشت. 
تهران،  شهر   2 منطقه  كل  در  آسيب ديده  ساختمان هاى  تعداد 
در  مي باشد.  خسارت ٪50  كل  نسبت  شد.  برآورد  واحد   65335

مورد مدل گسل شمال تهران، شدت زلزله در بخش شمالي منطقه 2 
شهر تهران زياد است؛ درحالى كه ساختمان هاى آسيب پذير در منطقه 

اكثريت ندارند. 
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چكيده
زمينه و هدف: فرسودگى، بيشتر شهرهاى باسابقه و تاريخى ايران را تحت تأثير خود قرار داده است. اين بافت ها همراه با گنجينه هايى از خاطرات 
اجتماعى، در گذر زمان در برابر وقوع بحران ها به ويژه زلزله بسيار آسيب پذير گشته اند. توجه به مديريت بحران در اين بافت ها ضرورتى ويژه دارد. 
كار بست اصول مديريت بحران مى تواند كمك مؤثرى در بهبود وضعيت زيست محيطى، سكونت و ايمنى شهر در برابر حوادث احتمالى داشته و تحقق 
مفهوم شهر ايمن را باعث خواهد شد. اين تحقيق در پى آن است كه نشان دهد ساختار كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و مديريتى- نهادى بافت فرسوده 
منطقه 12 شهر تهران داراى چارچوبى آسيب پذير و ناقص در زمينه عناصر و الزامات مديريت بحران است و با ارائه راهكارهايي در راستاى كاهش 

اثرات سوانح، كمك به بهبود فرآيند برنامه ريزي و مديريت  بحران شهري براي ارائه بهينه خدمات ايمني و امداد و نجات نمايد.
روش: در تحقيق ابتدا پرسشنامه AHP طراحى گرديد، سپس تأثير هر يك از ابعاد و مؤلفه هاى كالبدي، اجتماعى، اقتصادى و مديريتى- نهادى بافت هاى 
فرسوده شهرى در ماتريس مقايسه  زوجى توسط كارشناسان و مسئوالن مديريت بحران و بافت فرسوده شهر تهران وزن دهى شدند و با استفاده از 

نرم افزار Expert choice وزن هر يك از آن ها به دست آمد. 
يافته ها: بعد كالبدى، بيش ترين تأثير را در آسيب پذيرى منطقه 12 دارا است. ابعاد اجتماعى، اقتصادى و مديريتى نهادى نيز به ترتيب بعد از آن 
قرار دارند. در راستاى كاهش آسيب پذيرى منطقه از نظر خطر زلزله مى بايست به اقدامات قبل بحران، حين بحران و بعد از بحران نيز توجه داشت. 
نتيجه گيرى: اقدامات پيشگيرانه از قبيل تقويت ساختمان هاى موجود، ايجاد فضاهاى باز كافى، تعريض معابر، افزايش پايگاه هاى پشتيبانى مديريت  
بحران و تشكيل گروه هاى دوام و اطالع رسانى وسيع و جامع به ساكنين به قبل از بحران، اقدامات مربوط به واكنش اضطرارى به حين بحران و طرح هاى 

مربوط به بازسازى به پس از بحران مربوط مى شود.
نوع مقاله: پژوهشى اصيل. 

كليدواژه ها: بافت هاى فرسوده شهرى، مديريت بحران، آسيب پذيرى سازه ها، فرآيند تحليل سلسله مراتبى (AHP)، منطقه دوازده شهر تهران. 
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): مداح، مريم؛ عبدالهى، مجيد؛ صالحى نيا، مجيد (1392، پاييز). تدوين راهكارهاى مديريت بحران 

در بافت هاى فرسوده شهرى در منطقه 12 شهر تهران. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3(3)، 261-251.

Developing Disaster Management Strategies in Old Urban Contexts 
of District 12 of Tehran

Maryam Maddah, Majid Abdullahi, & Majid Salehnia

ABSTRACT
Background and Objective: Most of historic and old cities in Iran have been worn. These contexts along with treasures of social 
memories have been highly vulnerable against disaster occurrence especially earthquakes. Paying attention to disaster man-
agement in these contexts has an especial necessity. Applied principles in disaster management can effectively help to improve 
environmental situation and residence and safety of city against possible incidents and will cause the concept of safe city. This 
study wants to show that physical, social, economic and institutional- management structure of old contexts of district 12 has 
a vulnerable and an incomplete framework in the field of disaster management elements and requirements; and by providing 
guidelines for reducing disaster’s impacts, help to improve urban planning and management process and provide optimum 
safety and rescue services.
Method: At first AHP questionnaire was designed, then the impact of each component of physical, social, economic and in-
stitutional management old urban context was studied by Tehran disaster management experts and officials in the matrix of 
paired comparison and were measured the weight of each of them by using Expert Choice software.
Findings: The physical dimension has the most effect on vulnerability of district 12. Social, economic and institutional man-
agement dimensions are next positions. In order to reduce vulnerability of the district in terms of earthquake should note to 
before, during and after disaster measures.
Conclusion: Preventive measures such as strengthening of existing building, creating sufficient open spaces, widening streets, 
increasing disaster management support bases and establishing neighborhood emergency response volunteer groups and 
comprehensive communications to residents are related before the disaster, emergency response actions are related to during 
a disaster and projects about reconstruction are related to post disaster.
Type of Paper: Research article
KEYWORDS: Urban worn contexts, Disaster management, Vulnerability of structures, Analytic Hierarchy Process (AHP), District 12 of Tehran.

 Citation (APA 6th ed.): Maddah, M., Abdullahi, M. & Salehnia, M. (2013, Fall). Developing disaster management strategies 
in old urban contexts of district 12 of Tehran. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(3), 251-261.

1. اين مقاله مستخرج از پايان نامه تحت عنوان: «تدوين راهكارهاى مديريت بحران در بافت فرسوده شهرى نمونه موردى: منطقه 12 شهر تهران رشته: برنامه ريزى شهرى در دانشگاه 
آزاد اسالمى، واحد همدان بوده است كه در سال 1391-1392 انجام شده است.
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مقدمه
بشر از دير زمان پيوسته در تالش و تكاپو براى دستيابى به محيطى 
عارى از خطر و آمادگى در برابر پيشامدهاى احتمالى ناشى از وقوع 
حوادث به منظور حفاظت از جان، مال و خانواده خويش بوده است. 
حوادث  ويژه  به  حوادث،  بودن  غيرمترقبه  ماهيت  دليل  به  اين رو  از 
اجراى  و  صحيح  و  سريع  تصميم گيرى هاى  اتخاذ  لزوم  و  طبيعى 
دانشى  بنيادى،  و  نظرى  مبانى  حوادث،  وقوع  هنگام  در  عمليات 
و  حسينى  (رضايى،  آورد  وجود  به  بحران  مديريت  عنوان  تحت  را 

حكيمى، 1391، ص 36).
تدريجي  افزايش  و  شهرنشيني  و  شهر  گسترش  با  مسئله:  بيان 
حال  در  كشورهاي  در  خصوص  به  جهان،  در  بزرگ  شهرهاي  تعداد 
توسعه از جمله ايران، از يك طرف، توسعه شهرها، تمركز و تجمع 
شهرها،  بر  اقتصادي  و  محيطي  بارگذاري هاي  افزايش  و  جمعيت 
به پذيرش  منجر  شهرها،  به  بيشتر  توجه  ضمن  ديگر،  طرف  از 
نقش ها و عملكردهاي متعدد شده است (عبدالهى، 1380، ص15). 
در  طبيعي  بالياي  به  نسبت  انساني  سكونتگاه هاي  آسيب پذيري 
و  نابسامان  وضعيت  اقتصادي،  فعاليت هاي  و  جمعيت  تمركز  اثر 
بي قاعده سكونتگاه هاي شهري به طور مداوم افزايش مي يابد. هنگام 
شهري  مسكوني  نواحي  در  ساخت  انسان  يا  طبيعي  حوادث  بروز 
بسته به شدت حادثه تمام و يا قسمت اعظمي از ناحيه دچار تخريب 
شده و يا به علل متعدد غيرقابل استفاده مي گردد (مركز ملل متحد 

براى سكونتگاه هاى انسانى، 1370، ص 6).
در  ويژه  و  خاص  توجه  نيازمند  نيز  شهري  فضاهاي  از  برخي 
پهنه شهر مي باشند. يكي از اين مناطق بافت هاي فرسوده شهرها ست 
اين  ايمني  تأمين  براي  را  شده اي  حساب  و  دقيق  برنامه ريزي  كه 
مديريت  بحران  سيستم  پويايي  و  كارايي  مي نمايد.  طلب  بافت ها 
بافت ها  اين  در  شهروندان ساكن  به  و امداد  ايمني  خدمات  و ارائه 
نيز شرايط خاصي را طلب مي كند. بافت هاي فرسوده شهري نيز به 
مي باشند.  بااليي  آسيب پذيري  داراي  ويژه  شرايط  بودن  دارا  دليل 
پتانسيل و ارزيابي خطر حاكم در اين بافت ها نشان مي دهد كه در 
شرايط  دليل  به  احتمالي  حوادث  با  مقابله  و  بحران  مديريت   زمينه 
اقتصادى، اجتماعي و از منظر شهرسازي و فني و مهندسي توجه به 

اين بافت ها ضرورت بيشتري مي يابد (عبدالهى، 1380، ص80). 

نمى توان  زلزله  بروز  از  كه  است  ضرورى  نكته  اين  به  توجه 
جلوگيرى نمود، اما مى توان ميزان تلفات و خسارات آن را كاهش 
از  ناشى  صدمات  كاستن  اما  است،  غيرممكن  فاجعه  حذف  داد. 
غالب،  رويكرد  ص33).١  (لوئيس، 1979،  است  ممكن  امرى  آن 
نگاه مديريت  ريسك و قبل از بحران خواهد  بود تا كاهش اثرات 
خسارات  و  انساني  تلفات  ابعاد  در  احتمالي  حوادث  بروز  از  ناشي 
اقتصادي محقق گردد. با انجام اين فرآيندها مي توان نسبت به ارائه 
راهنما  خطوط  و  اصول  تدوين  و  فيزيكي  و  مديريتي  راهكارهاي 
مباني  چارچوب  در  شهري  فرسوده  بافت هاي  بيشتر  ايمني  براي 

علمي مديريت  بحران اقدام نمود.
اثرگذار  اقتصادي  و  سياسي  موقعيت  دليل  به  نيز  تهران  شهر 
منظر  از  بحران  مديريت  لحاظ  به  ويژه اي  شرايط  داراي  كشور  در 
تأثيرپذيرى از باليا به ويژه زلزله و ساختار تشكيالتي و قانوني براي 
مقابله با آن ها است. از آنجا كه منطقه 12 نمونه جامعي از فضاها و 
بافت هاي قديمي اين شهر را در بر مي گيرد و همچنين به دليل اينكه 
پرمخاطره  پهنه هاي  جزء  زلزله  از  آسيب پذيري  پهنه بندى  نظر  از 
اعالم شده است، لذا اين منطقه و بافت فرسوده آن به عنوان نمونه 

جامعي از بخش مركزي شهر تهران مورد بررسي قرارگرفته است.
اهميت و ضرورت تحقيق: ضرورت پرداختن به مسائل مختلف شهرى 
صورت  شهرى  مسائل  موضوع شناسى  طريق  از  خاص  شرايط  حسب 
مى گيرد. در اين ارتباط چه بسا بهتر است كه قبل از وقوع مخاطره 
آمادگى كافى در مناطق آسيب پذير را ايجاد كرد. بايد اذعان كرد كه 
اكثر مناطق شهرى به صورت خودجوش و گاهى برنامه ريزى شده ساخته 
شده ا ند. با وجود اين نيز در طرح هاى شهرى به مقوله مخاطرات  محيطى 
كه وقوع آن ها ترديدناپذير است كمتر توجه شده است. چرا كه جهت 
كاربرى هاى  زلزله،  مخاطره  وقوع  حين  در  احتمالى  خسارات  كاهش 
شهرى از اهميت بسزايى برخوردارند كه عدم توجه به عملكردها و نحوه  
مكان يابى آن ها مى تواند باعث افزايش خسارت شود. توجه به بافت هاى 
فرسوده براى جلوگيرى از خسارات ناشى از وقوع زلزله ضرورى بوده و جزو 
اولويت هاى مهم عمرانى است و لزوم آمادگى مديريت بحران و توجه به 

بافت هاى فرسوده شهرى را دو چندان مى كند.
تمامي عوامل ذكرشده بيانگر ضرورت انجام اين گونه تحقيقات 
1. Lewis, 1979, p. 33
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گونه  اين  از  حاصل  نتايج  مى باشد.  كشور  عالي  آموزش  مراكز  در 
مالي  و  جاني  خسارت هاى  كاهش  در  مى تواند  علمي  تحقيقات 

حوادث آتي راهگشا باشد.
پيشينه تحقيق: در ارتباط با ارزيابي آسيب پذيرى شهرها در برابر 
ص 63-  ،2008) اسميت  است:  زير  شرح  به  آن ها  مهم ترين  زلزله 

تدوين  لندن،  شهرى  فرسوده  بافت  روى  بر  خود  مطالعات  در   ١(68
حمايت ها  جلب  قوانين،  تدوين  و  تهيه  مانند  اقدامات  مجموعه 
گونه  اين  در  مؤثر  راهكارهاى  جمله  از  را  مردمى  مشاركت هاى  و 
منطقه اى  و  شهرى  مطالعات  انستيتو  مطالعات  مى داند.  بافت ها 
اوضاع  بهبود  كه  است  آن  بيانگر  نيز  امريكا  نيوجرسى  اياالت  در 
تمركز،  با  تراكم  ايمنى،  جهت  از  شهرى  فعاليت هاى  و  كاربرى ها 
شهرى  فرسوده  بافت هاى  پايدارى  رهيافت هاى  جمله  از  سازگارى 

است (آلوينو، 2010، ص 50-46).٢ 
شهري  بافت هاى  آسيب پذير  بررسى  به   (1384) پرتو  رضايى 
جهت  الزم  راهكارهاي  ارائه  و  سيل)  (زلزله،  طبيعي  بالياي  برابر  در 
كاهش اثرات آن در منطقه يك شهرداري تهران و به ارائه راهبردها 
(استراتژى ها)، راهكارها (سياست ها) و اقدامات اجرايي پرداخته است. 

گرفتن  نظر  در  با   (1389) چاوشى  و  تواليى  سليمانى،  منزوى، 
نظام هاى آسيب زا و تأثيرپذير در درون نظام شهرى و محدوده بافت 
بخش مركزى، آسيب پذيرى بافت قديمى منطقه 12 شهر تهران از زلزله 
را از منظر جغرافياي شهري مورد بررسي قراردادند. براي اين منظور 
هفت متغير (تراكم جمعيت، سال احداث بنا، مساحت قطعات، دسترسى 
به محدوده، سازگارى و ناسازگارى كاربرى ها، دسترسى به فضاهاى باز 
عمومى، مصالح ساختمانى) در حوزه جمعيت، فعاليت و ويژگى هاى 
فيزيكي كالبدي منطقه مذكور انتخاب و با استفاده از روش AHP و 

مك گراناهان، مدل آسيب پذيرى را مورد بررسي و تحليل قراردادند.
كالبدي،  ساختار  دهد  نشان  كه  است  آن  پى  در  تحقيق  اين 
 12 منطقه  فرسوده  بافت  نهادى  مديريتى-  و  اقتصادي  اجتماعي، 
عناصر  زمينه  در  ناقص  و  آسيب پذير  چارچوبى  داراى  تهران  شهر 
و الزامات مديريت بحران است و با ارائه راهكارهايي در راستاى 
كاهش اثرات سوانح، كمك به بهبود فرآيند برنامه ريزي و مديريت  

1. Smith, 2008, pp. 63-68
2. Alvino, 2010, pp. 46-50

بحران شهري براي ارائه بهينه خدمات ايمني و امداد و نجات نمايد.

روش
دانش  توسعه  جهت  در  زيرا  است؛  كاربردي  نوع  از  حاضر،  تحقيق 
انجام  شهري  بافت هاي  فرسوده  زمينه  در  بحران  مديريت   كاربردي 
تصميم گيرى ها  و  برنامه ريزي ها  در  آن  از  حاصل  نتايج  و  مي گيرد 
حاضر،  تحقيق  غالب  رويكرد  اساس،  اين  بر  است.  استفاده  قابل 
ابعاد  از  يك  هر  تأثير  سنجش  منظور  به  است.  پيمايشي  اسنادي 
بافت  مديريتى-نهادى  و  اقتصادى  اجتماعى،  كالبدي،  مؤلفه هاى  و 
روش  از  اطالعات  شد.  پرداخته     ابعاد  وضعيت  به  شهرى،  فرسوده 
مطالعات ميدانى و اسنادى حاصل گرديد. در روش ميدانى به وسيله 
كتابخانه اى  بخش  و  پرداخته  موجود  وضعيت  بررسى  به  پرسشنامه 
و  مقاالت  و  كتب  بررسى  و  شده  انجام  تحقيقات  بر  مرور  ضمن 
و  بحران  مديريت  با  مرتبط  مسائل  و  مفاهيم  خصوص  در  اسناد 
بافت فرسوده به مطالعه ابعاد، مؤلفه ها و نيز ويژگى هاى منطقه 12 
تهران پرداخته شد. ابتدا پرسشنامه AHP طراحى شد. پرسشنامه مورد 
استفاده براي تحليل هاي سلسله مراتبى و تصميم گيري چندمعياره به 
پرسشنامه خبره موسوم است. براي تهيه پرسشنامه خبره از مقايسه 
مراتب  سلسله  از  سطح  هر  براي  مي شود.  استفاده  گزينه ها  زوجي 
نُه  مقياس  از  امتيازدهى  براي  مي شود.  تهيه  خبره  پرسشنامه  يك 
درجه ساعتي استفاده مي شود- پرسشنامه توسط محقق تهيه و تنظيم 
گرديد و به وسيله آن به بررسى وضعيت موجود از حيث معيارهاى 
مورد نظر پرداخته شد و روايى و پايايى پرسشنامه نيز مورد بررسى 
قرار گرفت. سپس هر يك از ابعاد و مؤلفه هاى كالبدي، اجتماعى، 
به  توجه  با  شهرى  فرسوده  بافت هاى  نهادى  مديريتى-  و  اقتصادى 
جدول 1 ابعاد و مؤلفه ها از مطالعات قبلى با ذكر منبع مشخص 
مسئوالن  و  كارشناسان  توسط  مقايسه-زوجى  ماتريس  در  گرديد. 
متخصص در زمينه مديريت  بحران و بافت فرسوده تكميل گرديد. از 
30 كارشناس خبره در حوزه مديريت  بحران و بافت  فرسوده استفاده 
 Expert Choice نرم افزار  از  استفاده  با  معيارها،  وزن  سپس  شد. 
ناسازگارى  نرخ  محاسبه  قابليت  مذكور  نرم افزار  گرديد.  محاسبه 
ابعاد  مورد  در  كارشناسان  بين  نظر  اجماع  به  رسيدن  براى  دارد.  را 
شد.  حاصل  كارشناسان  از  نفر  نهايى 30  نظر  ارزيابى  مؤلفه هاى  و 
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جامعه آمارى اين تحقيق را مديران ارشد و كارشناسان و اساتيد در 
همچنين  و  مى دهند  تشكيل  فرسوده  بافت  و  مديريت  بحران  حوزه 
خبره  كارشناسان  شامل  كه  داشته ام  تحقيق  در  آمارى  جامعه  دسته 
در هر دو حوزه مديريت بحران و بافت فرسوده مى شود و افراد نمونه 
به صورت هدفمند انتخاب گرديده اند. اين پژوهش در سال 1391 تا 

1392 انجام شده است.
تهران:1  شهر  دوازده  منطقه  بحران  مديريت   وضع  و  محدوده 
آسيب پذيري كشور در برابر سوانح زلزله، رانش زمين و ساير حوادث 
شهرى و سوانح طبيعى موجب شده تا موضوع ايمنى و مديريت بحران 
سطح  در  مسئولين  و  شهروندان  اصلى  دغدغه هاى  از  يكى  به عنوان 
كشور مطرح شود. محدوده منطقه 12 (1600 هكتار) معادل ٪2/3 
محدوده تهران بزرگ است. اين منطقه 270000 نفر جمعيت (٪3/7 
منطقه 12  مسكوني  واحدهاي  از ٪50  بيش  دارد.  تهران)  جمعيت 
بيش از 30 سال عمر دارند. بافت هاي فرسوده، جمعيت زياد، كمبود 
فضاى باز و سبز و تفريحى (3/8 ٪ سطح منطقه 12) و آشنايي كم 
شهروندان در حوزه ايمني و مديريت  بحران خطرپذيري اين منطقه را 
افزايش مي دهد. همه اين موارد حاكى از آسيب پذيري باالى منطقه 

است (مهندسان مشاور باوند، 1385).
از  بعضى  اختصار  به  قسمت  اين  در  تحقيق:  نظرى  مفاهيم 

اصطالحات فنى به كاررفته در پژوهش به اختصار آمده است: 
يا  كامل  يعنى «وقفه  بحران  متحد  ملل  سازمان  نظر  از  بحران:   
بخشى از فعاليت هاى گروه يا جامعه كه همراه با ضايعات جانى، 
خسارات مالى و آسيب هاى محيطى گسترش يافته است و جامعه 
نمى باشد»  جبران آن  به  قادر  دارد،  اختيار  در  منابعى كه  با  مربوطه 

(حبيبى، سركارگراردكانى و نظرى، 1388). 
اطالق  اقدام هايي  مجموعه  به  بحران  مديريت   مديريت  بحران:   
مي گردد كه قبل از وقوع، در حين وقوع و بعد از وقوع بحران جهت 
كاهش هر چه بيشتر آثار و عوارض آن انجام مي گيرد. اين اقدام ها 
با توجه به نوع باليا و محيط جغرافيايي متفاوت مي باشند (عبدالهي، 
برنامه ريزى،  مى توان  را  مديريت  بحران  همچنين  ص60).   ،1380
كرد  تعريف  پشتيبانى  و  كنترل  هماهنگى،  رهبرى،  سازمان دهى، 

(ميشل، ديواين و جاگر، 1989، ص391).١
1. Mitchell, Devine, & Jagger, 1989

خطر  يك  تحمل  سطح  كه  است  فرآيندي  ريسك:  مديريت   
جهت  مشخص را در جامعه شناسايي مي كند و اين اطالعات را در 
و  مخاطرات  اثرات  كاهش  به  مربوط  اقدامات  براي  تصميم گيري 
مقابله با آن ها به كار مي برد. اين فرآيند با توجه به منافع و هزينه هاي 
ياور،  ثابتى،  بيگ زاده،  (حسيني،  مي گيرد  انجام  مخاطرات  كاهش 

رادنيا و بنهنگى، 1387، ص29).
 عناصر و اجزا سيستم مديريت بحران: چرخه اساسي مديريت  بحران 
و اجزاء آن اغلب به صورت هاي متفاوتي ترسيم مي گردد و بعضًا از 
استفاده  آن  اجزاء  از  يك  هر  ناميدن  جهت  نيز  گوناگوني  واژه هاي 
مي شود. اما اين چرخه به هر صورتي كه ترسيم شود چارچوب آن بايد 
نشان دهنده مهم ترين اصل موجود در آن، يعني اصل بحران و مديريت 
آن در چارچوب يك سرى فعاليت هاي مرتبط، به هم پيوسته و مداوم 
باشد. در واقع چرخه اساسي بحران و تعريف اجزاء آن به هيچ عنوان 
شامل يك سري فعاليت هايي كه هر بار با وقوع بحران آغاز و با خاتمه 

آن پايان مي پذيرد، نمي باشد (ناطقي الهي، 1378، ص27).
اجزاء سيستم مديريت  بحران را مى توان شامل آمادگي، پيشگيري، 
كاهش اثرات، مقابله (امداد و نجات) و بازسازي و باز توانى عنوان 
كرد كه با در كنار هم قرار گرفتن اين اجزاء چرخه مديريت  بحران يا 
سيستم آن شكل مي گيرد. برخي از اين اجزاء مانند آمادگي، پيشگيري 
و كاهش اثرات مربوط به قبل از وقوع، برخي ديگر مانند مقابله و 
امداد و نجات مربوط به حين وقوع و بازسازي و باز توانى مربوط 
نگاه  ضرورت  فوق  تقسيم بندي  گردند.  مي  بحران  وقوع  از  پس  به 
مديريت ريسك در برنامه ريزي و اجراي فعاليت مديريت  بحران را 
بيشتر روشن مي نمايد. لذا به جاست تمركز سيستم سازماني مديريت  
بحران بر ايجاد آمادگي و انجام فعاليت هاي پيشگيرانه متكي شود. در 
ذيل به تشريح اجمالي هر يك از اجزاء سيستم مديريت  بحران مي 

پردازيم (عبدالهى، 1391، ص 55).
پرمسئله ترين  از  يكى  فرسوده  بافت هاي  شهرى:  فرسوده  بافت   
مناطق شهري به شمار مى روند كه با معضالت و مشكالت بسياري 
روبرو هستند. اين بافت ها از يك سو، از طيف گسترده مشكالت 
از  و  مى  برند  رنج  محيطى  زيست  و  ترافيكى  عملكردي،  كالبدي، 
جهت  زمين  از  استفاده  براي  شهرها  پتانسيل  مهم ترين  ديگر  سوي 
زيست  بهبود  نيز  و  خدماتى  باز  فضاهاي  تأمين  جمعيت،  اسكان 



 255 مريم مداح، مجيد عبدالهى و مجيد صالحى نيا / تدوين راهكارهاى مديريت بحران در بافت هاى فرسوده شهرى در منطقه 12 شهر تهران

و  مهاجرت  رشد  جمعيت،  افزايش  مى شوند.  محسوب  محيطى 
به  را  شهرها  مى تواند  كه  است  روندي  شهرها،  كالبد  گسترش 
ناكجاآباد ببرد و به دنبال آن تمام ساختارهاي ملى دچار گسيختگى 
شوند. در اينجا است كه اهميت و ضرورت انديشيدن راه چاره براي 
مشكالت و معضالت شهرها رخ مى نمايد (فالمكى، 1383، ص63).
داراى  فرسوده  بافت هاى  فرسوده:  بافت هاي  عمومي  ويژگي    

ويژگى هاى زير هستند (عبدالهى، 1380):
1. عمر ابنيه: ساختمان هاى موجود در اين گونه بافت ها عمدتًا قديمى 
ظاهر  از  آن ها  بودن  استانداردهاى  رعايت  فاقد  يا  مى باشد 
قدرت  عمدتًا  بافت ها  اين  ابنيه  است.  تشخيص  قابل  ساختمان 

مقاومت در مقابل زلزله اى با شدت متوسط را ندارند.
2. دانه بندى و تعداد طبقات: ابنيه مسكونى واقع در اين گونه بافت ها 

عمدتًا ريز دانه بوده و اكثر آن ها يك يا دو طبقه هستند.
3. نوع مصالح: مصالح به كار رفته در اين گونه بافت ها عمدتًا از انواع 

اتصاالت  رعايت  بدون  آهن  و  آجر  يا  و  چوب  و  آجر  خشتى، 
افقى و عمودى مى باشد.

4. وضعيت دسترسى ها: بافت هاى فرسوده كه عمدتًا بدون طرح قبلى 
دسترسى هاى  و  برخوردارند  نامنظم  ساختارى  از  ايجادشده اند 
موجود در آن ها عمدتًا پياده مى باشد به گونه اى كه اكثر معابر 
آن بن بست يا با عرض كمتر از 6 متر بوده و ضريب نفوذپذيرى 

در آن ها كمتر از0/30 است.
5. وضعيت خدمات وزير ساخت هاى شهرى: بافت هاى فرسوده به لحاظ 
و  سبز  باز،  فضاهاى  و  زيرساخت ها  خدمات،  از  برخوردارى 

عمومى دچار كمبودهاى جدى اند.
گسل ها،  حريم  بافت ها،  جمعيت پذيرى  مسئله  كيفى:  شاخص هاى   .6
مسير قنات ها و رود دره ها و بافت هاى روستايى درون شهرى و... از 
ديگر مسائلى هستند كه  در تعيين  بافت هاى فرسوده مؤثر مى باشند 

(ص228).
جدول1. ابعاد، مؤلفه ها، معيارهاى اصلى و فرعى پژوهش

معيارهاى جزئىمعيارهاى اصلىمؤلفه هاى پايهبعد

ابعاد اجتماعى

مشاركت اجتماعى
 (سعيدى رضوانى، 1384)

-با توانمندسازى شهروندان، آسيب كاهش مى يابد
- با تشكيل نهادهاى محلى، آسيب كاهش مى يابد 

(هاديان و دانشپور، 1387)

-تمايل به شركت در گروه هاى داوطللب آتش نشانى و گروه هاى 
دوام (گروه هاى داوطلب واكنش اضطرارى محله) 
- ميزان مشاركت در فعاليت ها و برنامه هاى اجتماعى
- تمايل به عضو شدن در نهادهاى مدنى و محلى

تراكم جمعيت
 (منزوى، 1389)

- مساوي يا باالتر از 600 نفر در هكتار- تراكم جمعيت بيشتر، آسيب بيشتر

تعلق اجتماعى
(انصارى، پورجعفر، صادقى، حقيقت بين، 

1388، ص 71)

- حس مكان و هويت فردى و اجتماعى- با ايجاد حس مكان، آسيب كاهش مى يابد
- ميزان تمايل ماندگارى در محل سكونت

ابعاد محيطى- 
كالبدى

(منزوى، 1389)

-ساخت قبل از سال 1345-عمر بنا بيشتر، آسيب بيشترعمر بنا
 - Σ≤ 100-مساحت كمتر، آسيب بيشترمساحت قطعات
- كاربري هايي كه به معبر با عرض 6 متر وارد يا خارج مي شود-عرض معبر كمتر، آسيب بيشترعرض معابر

كاربري هاى ناسازگار
(تاسيسات خطرزا)

- فاصله شعاعي كمتر از 200 متر با فضاهاي پرخطر-فاصله شعاعى كمتر با فضاهاى پرخطر، آسيب بيشتر

كاربرى هاى سازگار
(دسترسي به فضاي سبز و

باز عمومي)

- فاصله شعاعي بيشتر از 300 متر با فضاهاي باز-فاصله شعاعى بيشتر با فضاهاى باز، آسيب بيشتر

- اسكلت فوالدي با بتن مسلح، احداث قبل ازسال 1343 جنس مصالحمصالح ساختماني
- ساختمان بنايي، احداث قبل از سال از1354

-فاصله بخش مركزى شهر تهران از كانون هاى زلزله هاى احتمالى فاصله از كانون هاى زلزلهزلزله
يكسان است

- تعداد كاربرى هاى كارگاه منطقه نسبت به بعد اقتصادى
زيرساخت هاى اقتصادى-كارگاه بيشتر، آسيب پذيرى بيشتركل مساحت منطقه

ابعاد
مديريتى- نهادى

-ميزان دسترسى به مديريت شهرى
-ميزان دسترسى به ستادهاى مديريت 
بحران منطقه، نواحى و محالت شهرى

مسئوليت پذيرى و پاسخگويى- ساختار سازمانى و مشاركت نهادى
(هاديان و دانشپور، 1387)
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نمودار1. فرايند تحليل سلسه مراتبى در بافت فرسوده منطقه 12 تهران

پژوهش،  نظرى  مفاهيم  بر اساس  تحقيق،  اين  در  تعريف عملياتى: 
آن  متغيرهاى  و  سنجش  قابل  جزئى  معيارهاى  و  مؤلفه ها  ابعاد، 

تعريف و نتايج در جداول 1 درج شده است.
 تحليل داده ها با مدل مفهومى تحليل سلسله مراتبى: با طراحى 
پرسشنامه تحليل سلسله مراتبى (AHP) از كارشناسان و متخصصين، 
با تأكيد بر كارشناسانى كه هم در زمينه  بافت فرسوده و هم مديريت 
 بحران تخصص داشتند، خواسته شد با انجام مقايسات دو به دو معيار 
نشان دهنده  كه  عددي  امتيازات  تخصيص  طريق  از  را  زيرمعيارها  و 
ارجحيت يا اهميت بين دو عنصر است را مورد ارزيابى قرار دهند و 
سپس از نرم افزار Expert choice استفاده كرده و وزن هر يك از 

ابعاد را با توجه به نظرات كارشناسان به دست آمد.
تحليل سلسله مراتبى، روشي است منعطف، قوي و ساده كه براي 
تصميم گيري در شرايطي كه معيارهاي تصميم گيري متضاد انتخاب 
بين گزينه ها را با مشكل مواجه مى سازد، مورد استفاده قرار مى گيرد 
كه تاكنون كاربردهاي متعددي در علوم مختلف از جمله برنامه ريزى 
فرآيند  مراحل  (زبردست، 1380).  است١  داشته  منطقه اي  و  شهري 
1. با توجه به اين كه فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP طوالنى بوده و در بسيارى از 
منابع و كتب مربوط به برنامه ريزى شهرى و منطقه اى موجود است از شرح آن در 
اين نوشتار خوددارى خواهد شد. عالقه مندان مى توانند جهت مطالعه بيشتر به منبع 

مندرج در انتهاى مقاله مراجعه نمايند.

تحليل سلسله مراتبي AHP به صورت نمودار 1 نشان داده شده است.

يافته ها
نشان  را  تصميم  مراتب  سلسله  نمودار2   ،AHP فرآيند  به  توجه  با 
مى دهد. براى به دست آوردن وزن، مؤلفه ها و معيارهاى مطرح شده 
به صورت دو – دويى ارزيابى شده و نتيجه در ادامه مشاهده مى شود. 

نمودار2. سلسله مراتب تصميم
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 ،0/21 با  اجتماعى  ابعاد  ترتيب  به  آن  از  بعد  و  داده  اختصاص 
اقتصادى با 0/12 و مديريتى- نهادى با 0/08 قرار دارند.

 مؤلفه هاى اجتماعى: با استفاده از اين ماتريس وزن نسبى مؤلفه ها 
محاسبه شد. پس از محاسبه  ميزان ناسازگارى، ماتريس اين مقدار 
براى  قبول  قابل  حداكثر  به  توجه  با  كه  به دست آمده   0/05 برابر 

پس  شد.  محاسبه  ابعاد  نسبى  وزن  ماتريس  اين  از  استفاده  با 
 0/07 برابر  مقدار  اين  ماتريس  ناسازگارى،  ميزان  محاسبه   از 
ميزان  براى  قبول  قابل  حداكثر  به  توجه  با  كه  به دست آمده 
ناسازگارى ماتريس (0/1)، نتيجه به دست آمده قابل قبول مى باشد. 
همان طوركه در نمودار 3 مشخص است، در منطقه 12 شهر تهران 
خود  به  را  امتياز  بيش ترين   0/56 وزن  با  محيطى  كالبدى-  بعد 

نمودار3. تجزيه و تحليل نهايى ابعاد اجتماعى، اقتصادى، كالبدى، مديريتى- نهادى
  

 

.

.

.
- .

 Inconsistency = .
      with   missing judgments.

قبول  قابل  به دست آمده  نتيجه   ،(0/1) ماتريس  ناسازگارى  ميزان 
طور  همان  تهران  شهر  منطقه 12  در  اجتماعى  مؤلفه هاى  مى باشد. 
وزن 0/59  با  اجتماعى  مشاركت  مى شود،  مشاهده  نمودار4  در  كه 
ترتيب  به  آن  از  بعد  و  داده  اختصاص  خود  به  را  امتياز  بيش ترين 

تعلق اجتماعى با 0/24 و تراكم جمعيت با 0/15 قرار دارد. 
 مؤلفه هاى كالبدى: با استفاده از اين ماتريس وزن نسبى مؤلفه ها 

محاسبه شد. پس از محاسبه ميزان ناسازگارى، ماتريس اين مقدار 
برابر 0/08 به دست آمده كه با توجه به حداكثر قابل قبول براى ميزان 
ناسازگارى ماتريس (0/1)، نتيجه به دست آمده قابل قبول مى باشد. 
مشاهده   5 نمودار  در  همان طوركه  محيطى  كالبدى-  مؤلفه هاى 
مى شود، كاربرى هاى سازگار با وزن 0/43 بيش ترين امتياز را به خود 

   

S =   .

S =   .
   S = .

 Inconsistency = .
      with   missing judgments.

نمودار4. تجزيه و تحليل نهايى مؤلفه هاى اجتماعى

توضيح: اعداد وزن مؤلفه ها هستند و مجموع همه اعداد برابر 1 است.

توضيح: اعداد وزن مؤلفه ها هستند و مجموع همه اعداد برابر 1 است.

SE =   .

SE =   .
SE =   .

SE =       .

SE =   .

SE =   .
 Inconsistency = .
      with   missing judgments.

توضيح: اعداد وزن مؤلفه ها هستند و مجموع همه اعداد برابر 1 است.

نمودار5. تجزيه و تحليل نهايى مؤلفه هاى كالبدى
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اختصاص داده و بعد از آن به ترتيب عرض معابر با وزن 0/25، عمر 
بنا با 0/14، مساحت قطعات با 0/09، كاربرى هاى ناسازگار با وزن 

0/03 و نوع مصالح با وزن0/03 قرار دارد.
اقتصادى  محيطى-كالبدى،  اجتماعى،  مؤلفه هاى  و  ابعاد  نهايى  ارزيابى   
و مديريتى- نهادى در بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران: براى مشخص 
كردن درجه مورد نظر، به شيوه زير نمرات داده شده وارد مى شوند: نمره 
متوسط،  آسيب پذيرى  بيانگر   2 نمره  كم،  آسيب پذيرى  بيانگر   1
نمره 3 بيانگر آسيب پذيرى نسبتًا زياد، نمره 4 بيانگر آسيب پذيرى 

زياد مى باشد.

بحث و نتيجه گيرى
محيطى،  كالبدي-  ابعاد  كه  مى دهد  نشان  بررسى  از  حاصل  نتايج 
اجتماعي و اقتصادي و مديريتى- نهادى بافت فرسوده منطقه12 شهر 
تهران داراى ساختاري آسيب پذير  هستند. با توجه به جدول 2 بعد 
در  تهران  دوازده  منطقه  در  وزنى 1/68  امتياز  با  محيطى  كالبدى- 
طيف آسيب پذيرى باال قرار دارد، به ترتيب ابعاد اجتماعى (0/42)، 
قرار  نيز  بعد از آن  نهادى (0/259)  مديريتى-  اقتصادى (0/3) و 

دارند.
وثانويه  اوليه  اطالعات  به  توجه  با  كالبدى  مؤلفه هاى  بررسى 
سازگار  كاربرى هاى  مؤلفه   كه  مى دهد  نشان   2 جدول  مطابق  و 
(دسترسى به فضاهاى باز عمومى، زمين هاى باير) حكايت از وجود 

آسيب پذيرى  اول  اولويت  مؤلفه  اين  دارد.  منطقه  اين  در  معضل 
با  معابر  است.  عرض معابر  مؤلفه   دوم،  اولويت  داراست.  را  منطقه 
عرض كم، هنگام وقوع زلزله به واسطه ريزش ساختمان ها مسدود 
مى شود. پس براى امدادرسانى، تأمين نيازهاى دسترسى و غيره بايد 

گسترش يابد.
اولويت سوم، عمر بنا است. همان طور كه اشاره شد بيش از٪50 
واحدهاى مسكونى منطقه12 بيش از 30 سال عمر دارند؛ به عبارت 
ديگر، بافت منطقه به صورت روز افزون فرسوده تر مى شود و اين 
اولويت  دارد.  فورى  نياز  عمرانى  اقدامات  و  مداخالت  به  بافت  ها 
مورد  محدوده  از  عمده اى  بخش  است.  قطعات  مساحت  بعدى 
مطالعه بافت ريزدانه اى دارد. مؤلفه  بعدى نوع مصالح است، بيشتر 
لذا  شده است.  تشكيل  دوام  كم  مصالح  از  منطقه  اين  ساختمان هاى 
لزوم استفاده از مصالح بادوام كه باعث مقاومت بيشتر ساختمان ها 
مى شود ضرورت دارد. مؤلفه  كاربرى هاى نا سازگار نيز بعد از آن 

قرار گرفته است.
بعد اقتصادى: تمركز حجم انبوهي از فعاليت هاي توليدي، خدماتي 
افزايش  ضمن  منطقه،  در  تجاري  واحدهاي  فعاليت   خرد  مقياس  و 
سرازير  منطقه  به  را  سرمايه  از  بااليي  حجم  ساكن،  جمعيت  تراكم 
و  يافته  افزايش  زيستي  واحدهاي  بر  فشار  بدين سان،  كرده  است. 

استانداردهاي ايمني منطقه را كاهش داده است.
تراكم  اجتماعى،  مشاركت  مؤلفه پايه،  سه  اجتماعى، شامل  بعد 

جدول2. امتياز وزنى ابعاد و مؤلفه ها در بافت فرسوده منطقه دوازده شهر تهران

وزنابعاد
AHP

درجه بندى
(با توجه به وضع موجود)

امتياز
وزنى*

وزنمؤلفه هاى پايهرتبه بندى
AHP

درجه بندى
امتياز(با توجه به وضع موجود)

0/2120/422اجتماعى
31/77 0/59مشاركت اجتماعى
0/1510/15تراكم جمعيت
0/2420/48تعلق اجتماعى

133زيرساخت هاى اقتصادى0/130/33اقتصادى

0/5631/681محيطى كالبدى

0/2530/75عرض معابر
0/0310/03نوع مصالح

0/0920/18مساحت قطعات
0/0310/03 كاربري هاى ناسازگار

0/1420/28عمر بنا
0/4341/72كاربرى هاى سازگار

111مسئوليت پذيرى و پاسخگويى0/0830/2594مديريتى- نهادى
* ميزان آسيب پذيرى: 1: كم؛ 2: متوسط؛ 3: نسبتًا زياد؛ 4: زياد.
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دو  داراى  اجتماعى  مشاركت  مؤلفه  است.  اجتماعى  تعلق  جمعيت، 
معيار اصلى كه شامل توانمندسازى و تشكيل نهادهاى محلى است. با 
توجه به نتايج به دست آمده از جدول 2، مى توان نتيجه گرفت ساكنين 
به  تمايل  و  دارند  را  محلى  و  مدنى  نهادهاى  در  عضويت  به  تمايل 
شركت در گروههاى داوطلب آتش نشانى و دوام را دارند. اما با توجه 
به وضع موجود منطقه، مشكل كمبود پايگاه پشتيبانى مديريت بحران 
و ايستگاه هاى آتش نشانى و نهادهاى مدنى و مردمى است. از طرفى 
فرسوده  بافت  در  زندگى  كيفيت  بهبود  و  توانمند سازى  با  مى توان 

منطقه حس مكان را در شهروندان اين منطقه تقويت كرد.
تمامى عوامل مذكور سبب كاهش كيفيت زندگى در بافت هاى 
نظر  از  منطقه  آسيب پذيرى  كاهش  راستاى  در  شده است.  فرسوده 
خطر زلزله مى بايست به اقدامات قبل بحران، حين بحران و بعد از 
مديريت بحران  الزامات  و  عناصر  به  توجه  داشت.  توجه  نيز  بحران 
در بافت فرسوده منطقه دوازده شهردارى تهران با اجراي روش هاي 
پيشگيرانه نقش مؤثرى در كاهش آسيب پذيرى منطقه ايفا مى كند. 
ساختمان هاى  تقويت  قبيل  از  پيشگيرانه  اقدامات  كه  معنى  بدين 
موجود، ايجاد فضاهاى باز كافى به قبل از بحران، اقدامات مربوط به 
مديريت بحران و واكنش اضطرارى حين بحران و طرح هاى مربوط 
براى  است  بديهى  مى شوند.  مربوط  بحران  از  پس  به  بازسازى  به 
و  سازمان ها  تمامى  همكارى  به  نياز  منطقه،  آسيب پذيرى  كاستن 

عوامل مسئول و در گير در امور بالياى طبيعى و بحران دارد.
براساس  بافت فرسوده:  در  مديريت بحران  اجرايى  راهكارهاى  ارائه 
بافت فرسوده  در  بحران  مديريت  مسئله   به  توجه  تحقيق  يافته هاى 
منطقه دوازده شهر تهران به واسطه فراوانى بافت فرسوده ضرورت دارد. 
به طورى كه كم توجهى و بى توجهى به مسئله مديريت بحران در اين 
بافت مى تواند ضمن ايجاد خسارات به بافت، صدمات و آسيب هاى 
جسمى و جانى فراوانى را در هنگام وقوع بحران هايى همچون زلزله 
به ساكنين بافت وارد  سازد. مبتنى بر مطالب پيش گفته، مهم ترين 
اقدامات و راهكارهاى اجرايى در بافت فرسوده منطقه 12 شهر تهران، 

در چارچوب حوزه هاى زير ارائه مى گردد: 
 راهكارهاى حوزه كالبدى – محيطى:

 تعريض معابر شهرى در جهت دست يابى به حداقل هاى الزم در 
عمليات امداد؛

و  شهرى  ساخت هاى  زير  شبكه  كامل  پوشش  آوردن  فراهم 
نوسازى تأسيسات فرسوده: اغلب خطوط آب و برق به صورت 
مناسب در مقابل زلزله مقاوم نيستند. شبكه هاى آب و برق در 
از  عبور  و  پوسيدگى  و  كهنگى  شكل  با  تهران  شهر  منطقه 12 
زلزله  وقوع  هنگام  در  كه  است  همراه  ريزدانه  و  فرسوده  بافت 

باعث بروز حوادث بسيار مى شود؛
به روز كردن ساختمان ها و سازه هاى آسيب پذير؛

شناسايى و اولويت بندى تمام ساختمان هاى عمومى و خصوصى 
آسيب پذير در برابر زلزله؛

تدوين يك طرح كاهش خسارت براى كاهش ريسك سازه هاى 
آسيب پذير، شامل بخش هاى سازه اى و غير سازه اى، تجهيزات 
و تأسيسات داخل ساختمان: ساختمان هاى بسيار آسيب پذير و 

ساختمان هاى حياتى بايد در باالترين اولويت قرار بگيرند؛
استانداردسازى و مقاوم سازى مراكز امدادى، درمانى و خدماتى 
اين  تقويت  و  توسعه  طرفى  از  دارد؛  ضرورت  پيش  از  بيش 

مراكز و ساماندهى آن ها در منطقه بسيار الزم است؛
باعث  منطقه،  و ساز  ساخت  در  ايمنى  استاندارد  حداقل  رعايت 

كاهش بسيار زياد خسارت و تلفات در زمان زلزله مى شود؛
حفظ و نگاه داري فضاهاي باز موجود در منطقه و گسترش آن 
مى تواند در مديريت  بحران مؤثر باشد. از روش هاى نوين توسعه 
و گسترش فضاى سبز در منطقه از جمله گسترش فضاهاى سبز 
عمودى و بام سبزها به ويژه در اين منطقه كه با كمبود عرصه 

جهت توسعه فضاي سبز مواجه است، استفاده نمايد؛
استفاده از زمين هاى وقفى و فضاهاى خالى موجود در بافت فرسوده 

براى مكان يابى و استقرار مراكز امدادرسانى و خدمات رسانى؛
ايجاد ايستگاه هاى جديد آتش نشانى؛

ايجاد پايگاه هاى پشتيبانى مديريت  بحران.
 راهكارهاى حوزه اجتماعى: 

حمايت مسئولين از تشكيل گروه هاى داوطلب مردمى؛ 
افزايش آگاهى عموم در خصوص بحران ها و راهكارهاى مقابله 

با آن ها؛
تقويت سازمان هاى غيردولتى محلى. 
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 راهكارهاى حوزه مديريتى: 
ايجاد يك ستاد در منطقه 12 شهر تهران جهت سامان دهى بافت 

فرسوده در بين ساير ادارات (مديريت يكپارچه شهرى)؛ 
بر  تمركز  و  خصوصى  بخش  منطقه،  مردم  به  امور  واگذارى 

هدايت، حمايت و تسهيل جريان بهسازى و نوسازى؛
روش هاى  و  نوسازى  و  بهسازى  جريان  از  مردم  آگاه سازى 
و  بروشور  توزيع  گروهى،  رسانه هاى  طريق  از  آنان  مشاركت 

نصب پوستر در منطقه؛
اطالع رسانى عمومى و تخصصى در پيشگيرى و مقابله با حوادث 
و باليا در منطقه بافت فرسوده و آماده سازى ساكنين بافت براى 

روياروى با شرايط اضطرارى؛ 
استفاده و بهره گيرى از دانش تخصصى و تجربى مديران اجرايى 
نظرى،  مباحث  زمينه هاى  در  احمر  هالل  مانند  سازمان هايى 
ارائه  با  بافت  فرسوده  در  بحران  مديريت   پژوهشى  و  آموزشى 

اطالعات كافى به مديران و كارشناسان شهرى. 
مهم ترين و بهترين اقدام از سوى برنامه ريزان، ايجاد و برانگيختن 
حس مالكيت در مردم است. از اين روى استفاده از رويكرد هاى 
جمله  از  است.  ضرورى  امرى  جامعه  آموزش  براى  چندجانبه 
در  جامع  اطالعات  انتشار  و  گسترش  مى توان  رويكرد ها  اين 
خصوص ماهيت بحران ها، راه هاى كاهش خطر است. رويكردها 
بايد با آموزش وسيع و مستمر منطقه براى آمادگى در شرايط 

وقوع فوريت ها همراه شود. 
راهكارهاى  روى  بر  بايد  آموزشى  برنامه   تأكيد  بيش ترين 
جلوگيرى از صدمات ناشى از زلزله و به حداقل رساندن آسيب ها 
باشد؛ به عنوان مثال انجام اقدامات ايمنى و انجام مقاوم سازى 

ساختمان هاى فرسوده مى تواند راهكارهاى مناسبى باشد.
 راهكارهاى حوزه اقتصادى:

كسبه:  مشاركت  جلب  براى  تشويقى  روش هاى  از  استفاده 
منطقه  كسبه  مشاركت  براى  مختلفى  تشويقى  سازوكارهاى 
اعطاى  مثال  براى  كرد.  اتخاذ  مى توان  مديريت  بحران  در 
بخشودگى هاى مالياتى براى اصنافى كه در مقاوم سازى اماكن 

تجارى متعلق به خود مشاركت فعال داشته اند؛

همچون  رسان  خدمات  سازمان  بهينه  استقرار  و  مكان يابى 
اورژانس و خدمات درمانى در محدوده و نزديكى بازار؛

اطالع رسانى عمومى و تخصصى در پيشگيرى و مقابله با حوادث 
و باليا و آماده سازى كسبه براى رويارويى با شرايط اضطرارى.

تشكر و قدردانى
از كليه كارشناسان خبره در دو حوزه مديريت بحران و بافت فرسوده 

كه در تحقيق با ما همكارى داشتند، تشكر مى گردد. 
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فرهنگ سازمانى
تأثير فرهنگ سازمانى بر عملكرد مديران و كاركنان در مديريت بحران 

بر اساس مدل رابينز در شركت پااليش گاز پارسيان١
رضا حسن پور1 و محمد قاسمى نامقى2 

1. كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمى، مركز آموزش هاى بين المللي خليج فارس، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، ايران. (نويسنده مسئول)
 Rh5855@gmail.com

2. استاديار گروه مديريت، دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران.

چكيده
زمينه و هدف: همه سازمان ها هميشه تحت تأثير بحران هاى كوچك و بزرگ قرار دارند و براى پيشگيرى و يا كاستن تأثير بحران ها بر سازمان هاى 
خود چاره انديشى مى كنند. هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي تأثير فرهنگ سازمانى بر عملكرد مديران و كاركنان در شركت پااليش گاز پارسيان 

در قبل، بعد و زمان بحران است.
روش: براي اين منظور از مدل عوامل ده گانه شناخت فرهنگ  سازمانى رابينز استفاده شد. مقاله حاضر، توصيفي- تحليلى با اتكا بر روش پيمايش است. 
بدين ترتيب كه شاخص هاى فرهنگ سازمانى و عملكرد در مديريت بحران در شركت پااليش گاز پارسيان مورد بررسي قرار گرفت. براي جمع آورى 
ادبيات موضوع از روش كتابخانه اى استفاده شده است. براي جمع آورى داده ها نيز پرسشنامه اى محقق ساخته طراحى شده و پايايي آن با آلفاي كرونباخ 
92٪ محاسبه شد و با استفاده از فرمول كوكران نمونه اى به تعداد 196 نفر مشخص گرديد. براى تجزيه و تحليل داده ها از آزمون ضريب همبستگى پيرسن 

استفاده گرديد.
يافته ها: ده مؤلفه فرهنگ سازمانى به عنوان متغير مستقل با 4 مؤلفه مديريت بحران (پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي) به عنوان متغير وابسته رابطه 

معنادار و همبستگي قابل قبولي دارند. 
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ABSTRACT
Background and Objective: All organizations are always affected by small and big disaster and because of it, they think remedy to 
prevent and reduce the impact of these crises on their organizations. The main purpose of this study is to investigate the impact 
of organizational culture on managers and employees’ performance in Parsian Gas Refinery before, after and during the disaster.
Method: For this purpose Robbins’ ten factors model of understanding organizational culture was used. This article is a de-
scriptive – analytical relied on survey method. Thus, indicators of organizational culture and disaster management perfor-
mance in Parsian Gas Refinery were studied. Literature was collected from books, journals and theses. A questionnaire was 
designed to collect data and its reliability with Cronbach’s alpha was calculated 0.92%. A sample of 196 people was selected by 
using of Cochran formula. Pearson correlation analysis was used to test data.
Findings: Ten elements of organizational culture as the independent variable have a significant and acceptable relationship 
with four elements of disaster management (prevention, preparedness, response and recovery) as the dependent variable.
Conclusion: By multiple regression analysis, it was determined that individual innovation, control, reward system, manage-
ment support, communication pattern, solidarity, conflict tolerance, identity, risk tolerance and give direction have a greatest 
linear impact on improving the performance of the disaster management variable.
Type of Paper: Research Article
KEYWORDS: Organizational culture, Robbins model, Disaster management, Staff performance, Parsian Gas Refinery. 
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مقدمه
و  جان  مناسب تر،  اضطراري  شرايط  در  مقابله  نظام هاى  درحالى كه 
مال مردم را نجات مى دهد، بسياري از اين نقصان ها در صورتي كه 
داليل  به  رسيدگي  و  كردن  درست  منظور  به  برنامه ها  و  سياست ها 
پيشگيري،  كارهاي  و  و ساز  شود  نهاده  بنيان  بحران ها  ايجاد  اصلي 
جامع  توسعه اى  برنامه ريزى  با  مؤثري  به طور  را  مقابله اى  و  آمادگي 
به طور كامل در جاي خود قرار دهد، قابل جلوگيري بوده و يا حداقل 
بين  از  بحران ها،  شدن  شديد  از  جلوگيرى  براى  است.  كاهش  قابل 
نرفتن روابط و مصون ماندن سازمان ها در مقابل تهديدات و وقايع 

ناگوار وجود مديريت بحران ضرورى است.
تحوالت  كه  باشد  كارا  و  موفق  مى تواند  سازمانى  مديريت 
بشناسد  را  فرهنگ سازمانى  كند،  درك  را  آن  مقاومت  و  پويايى 
نتايج  از  يكى  بخشد.  انسجام  و  كند  تقويت  را  آن  مثبت  نقاط  و 
به  را  كاركنان  جابجايى  كه  است  اين  قوى  فرهنگ  وجود  عمده 
شدت كاهش مى دهد. فرهنگ يا جو حاكم بر سازمان، مبّين شيوه 
زندگي سازمان است. شكل دهى و هدايت فرهنگ سازمانى مى تواند، 
افزايش بهره ورى سازمان را به دنبال داشته باشد. امروزه بهره  ورى 
در  همه  و  دارد  مديران  نزد  در  را  جايگاه  ارزشمندترين  كارايي  و 
دستاوردهاي  و  افزون ترند  اثربخشى  و  بيشتر  كارايي  جستجوى 
مرهون  را  سازمان ها  در  باال  كارايي  به  نيل  مديريت،  علم  جديد 
برنامه ريزى  نوعي  فرهنگ سازمانى،  مى داند.  انساني  منابع  توسعه 
انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در 
عرصه سازمان هاى مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايزكننده 
اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و 
گروه هاى انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني 

آگاه است.
سياسى،  نظر  از  جهان  اخير  دهه هاى  مهم  رويدادهاى  مسئله:  بيان 
جوامع  كه  مى دهد  نشان  انسانى  و  جغرافيايى  اجتماعى،  اقتصادى، 
مخرب  تمايالت  يا  طبيعى  حوادث  دست خوش  پيوسته  بشرى 
است.  بوده  مى شود،  گوناگون  بحران هاى  بروز  باعث  كه  انسان ها 
جدايى ناپذير  بخش  صورت  به  بحران  كه  گفت  بايد  خالصه  به طور 
بحران ها  است.  درآمده  امروز  جوامع  و  سازمان ها  حيات  طبيعى  و 
جهانى  جامعه  براى  اتفاقى  و  كمياب  غيرعادى،  ويژگى  يك  ديگر 

تلقى نمى شوند، بلكه در تار و پود جوامع مدرن رخنه كرده اند. همه 
سازمان ها هر روز و هر لحظه تحت تأثير بحران هاى كوچك و بزرگ 
رويارويى  آماده  پيوسته  بايد  سازمان ها  مديران  بنابراين  دارند؛  قرار 
بحران ها  تأثير  كاستن  يا  و  پيشگيرى  براى  و  باشند  بحران ها  با 
كه  كنند  درك  بايد  آن ها  كنند.  چاره انديشى  خود  سازمان هاى  بر 
سازمان هاى تحت مديريتشان بايد تا سرحد ممكن از بروز بحران ها 
ايمن باشند. از طرفي آثار منفى بروز بحران در سازمان ها زمانى حاد 

مى شود كه هيچ اقدامى قبل از بروز بحران انجام نشده باشد.
عملكرد  بر  فرهنگ سازمانى  تأثير  تا  شده  سعي  تحقيق  اين  در 
قبل،  در  پارسيان  گاز  پااليش  شركت  در  كاركنان  و  مديران 
اينكه  به  توجه  با  و  گيرد  قرار  بررسي  مورد  بحران  زمان  و  بعد 
سازمان  اين  موفقيت  ميزان  در  سزايي  به  نقش  فرهنگ سازمانى 
ابتدا  موجود  فرهنگ سازمانى  ارتقاي  و  تقويت  براي  داشت  خواهد 
تا  قرارداد  شناخت  و  بررسي  مورد  را  فرهنگ سازمانى  مى بايست 
از اين طريق نقاط قوت و قابل بهبود شناسايى شده و زمينه ارتقاي 
شناخت  ده گانه  عوامل  از  منظور  اين  براي  كه  آيد  فراهم  آن ها 

فرهنگ سازمانى رابينز استفاده شده است.
در بين رشته هاى علمى مختلف بر روي مفهوم فرهنگ توافق 
را  فرهنگ  سازمانى،  ديدگاه  از  اين،  وجود  با  ندارد؛  وجود  نظري 
به عنوان يك زنجير مستحكم تعبير كرده اند كه موجبات پايداري 
647؛١  ص   ،2007 چرمك،  و  (كورت  مى كند  فراهم  را  سازمان 

بيدختى، 1379، ص 7).
عرصة  صاحب نظران  و  نظريه پردازان  است  دهه  دو  به  نزديك 
سازمانى  رفتار  حوزه  صاحب نظران  ويژه  به  مديريت،  و  سازمان 
سازمان  در  مهمى  موضوع  طرح  به  سازمان  تحول  متخصصان  و 
پرداخته اند كه چندان ملموس و محسوس نيست. اين موضوع توسط 
صاحب نظران معروفى نظير وارن بنيس، ادگار شاين، ويليام اوشى 
طرح و مورد نقد قرارگرفته و بيشتر از همه، اهميت آن در كتاب 
يافته  تجّلى   (1982) واترمن٢  و  پيترز  اثر  كمال»  جستجوي  «در 
است. لذا اين موضوع مهم، فرهنگ سازمان نام گرفت و بيشتر با 
جنبة غيرمادي و غيرملموس سازمان شناخته شد و در مقاطع مختلف 

1. Korte & Chermack, 2007, p.647 
2. Peters and Waterman 
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زمانى مورد بررسى و مطالعه قرار گرفت (فانى و حسين نژاد،1381، 
ص 38)

رابرت كويين١ مى گويد كه براي شناخت سازمان و رفتارها و 
است؛  بنيادي  و  اساسي  گامي  فرهنگ  شناخت  كاركنان،  عملكرد 
تسهيل  را  تغييرات  انجام  مى توان  سادگي  به  فرهنگ  اهرم  با  زيرا 
رو  اين  از  كرد.  پايدار  سازمان  در  را  جديد  جهت گيرى هاى  و 
سازمان  موفقيت  در  اساسي  عامل  يك  سادگي  به  فرهنگ سازمانى 
از  بسياري  در  متأسفانه  است.  سازمان  بلندمدت  اهداف  تحقق  و 
وظيفه  مهم ترين  عنوان  به  فرهنگ سازمانى  پرورش  سازمان ها، 
مديران مورد توجه نيست. درحالى كه كه فرهنگ سازمانى روي تمام 
جنبه هاى سازمان تأثير مى گذارد و در هر سازماني پديده اى به دور 

از تأثير فرهنگ نيست. 
اهميت و ضرورت تحقيق: تعداد كمي از سازمان ها به لزوم آماده 
به  برده اند.  پي  احتمالي،  بحران هاى  با  رويارويي  براي  خود  ساختن 
همين ترتيب، براي مقابله با خطرات احتمالي، ساز وكارهاي الزم را 
پيش بينى نكرده اند. اين عدم توجه، باعث از بين رفتن سازمان هاى 
بسياري شده است. بنابراين الزم است سازمان ها همواره خود را براي 
به كارگيرى  اقدام  بهترين  كنند.  آماده  احتمالي  خطرات  با  مواجهه 

مديريت بحران است. 
مديريت بحران داراي جنبه هاى زيادي است و مسائلي از قبيل 
برمى گيرد،  ... را در  فرهنگ سازمانى، ساختار، آموزش، فناورى و 
بحران  مديريت  اصلي  عناصر  از  يكي  بررسي  به  پژوهش  اين  در 
يعني فرهنگ  سازمانى پرداخته ايم. تنها بخش كوچكى از سازمان ها 
به لزوم بررسى موشكافانه و مستمر فرهنگ سازمانى خود پى برده اند 
بحران  مديريت  برنامه  از  سازمانى  فرهنگ  آيا  كنند  مشخص  كه 
پشتيبانى مى كند يا بر ضد آن كار مى كند. به همين دليل، به نظر 
بيشترى  پيشرفت هاى  نيازمند  بحران  مديريت  رشته  كه  مى رسد 
است. خطرات ناشى از بحران ها به ما كمك مى كنند تا تأثير فرهنگ 

بر عملكرد سازمان و مديريت آن را بهتر بفهميم.
با توجه به مطالب باال و مشخص شدن اهميت مديريت بحران و 
فرهنگ سازمانى، اهميت پرداختن به اين موضوع مهم و حياتي براي 
سازمان ها و شركت ها بيشتر مشخص مى شود. شركت پااليش گاز 
1. Robert Quinn

پارسيان با درصد بسيار باالي توليد كه قادر است بيش از 17٪ گاز 
كند  تأمين  گازي  ميعانات  ذخاير  فروش  از  جدا  را  كشور  مصرفي 
داراي جايگاه حائز اهميت و موقعيت بسيار بااليي در زمينه توليد گاز 
مى باشد و نظر به اينكه شناسايي فرهنگ سازمانى و نقش ها و تأثير آن 
بر روي رفتار مديران و كاركنان در مواجهه با بحران از اهميت بااليي 
برخوردار است، نقش و اهميت پژوهش را در اين زمينه دو چندان 
مى نمايد، البته قابل توضيح است كه تاكنون پژوهشي در اين زمينه 
جهت مجتمع يادشده، صورت نپذيرفته و اين پژوهش به عنوان اولين 

كار تحقيقي است كه در اين زمينه صورت گرفته است.
پيشينه تحقيق: گلفند و همكاران (2011)،٢ در تحقيق «فرهنگ هاى 
و  محكم  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  بحران ها»  در  ضعيف  و  محكم 
و  وجود  به  بستگى  فرهنگ ها  بودن  باز  و  بسته  يا  و  بودن  ضعيف 
يا عدم وجود دامنه وسيعى از تهديدهاى انسانى و اكولوژيكى دارد. 
و  محكم  هنجارهاى  به  نياز  اكولوژيكى  و  انسانى  تهديدهاى  وجود 
تنبيه ناهنجارى ها براى كمك به هماهنگى اجتماعى به منظور بقاء 
جمعيتى  باالى  تراكم  كشورهايى كه  در  بى نظمى  از طريق كاهش 
باليا  با  يا  و  مى كنند  نرم  پنجه  و  دست  منابع  كمبود  با  يا  دارند، 
نياز  يا  و  مواجه اند  سرزمينى  تهديدهاى  يا  و  طبيعى  بحران هاى  و 
پيش بينى  مى نمايد.  تقويت  را  دارند  مسرى  بيمارى هاى  كنترل  به 
مى شود كه مللى كه با اين نوع چالش ها مواجه اند داراى هنجارهاى 
و  نظم  حفظ  منظور  به  ناهنجارى ها  از  كمترى  تحمل  و  بوده  قوى 
باشند.  داشته  را  چالش ها  اين  با  برخورد  براى  اجتماعى  هماهنگى 
بر عكس كشورهايى كه نياز كمترى به نظم و هماهنگى اجتماعى 

دارند داراى سطح تحمل باالترى از ناهنجارى ها هستند. 
در  بحران  مديريت  «تلفيق  تحقيق  در   (1386) رضوانى 
مديريت  سنتى  فرآيند  بر  مرورى  ابتدا  در  سازمان»  راهبردهاى 
رويكرد  اين  در  موجود  كمبودهاى  سپس  و  داده  انجام  راهبردى 
را مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد. شباهت ها و تفاوت هاى بين 
رويكردهاى مديريت راهبردى و مديريت بحران بررسى و فرآيند 
مديريت بحران در جهت ارائه يك مبنا براى تركيب اين دو رويكرد 
رويكرد  دو  اين  تلفيق  از  جديدى  الگوى  پژوهشگر  مى شود.  ارائه 
دور  راهُبردى  مديريت  محدوديت هاى  از  آن  در  كه  مى كند  ارائه 
2. Gelfand et al., 2011
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مى شود و فعاليت هاى مديريت بحران را در داخل فرآيند مديريت 
راهبردى قرار مى دهد.

 عليزاده و رحيم نيا (1388) با « بررسى ابعاد فرهنگ سازمانى 
براي  رياضي  مدل هاي  از  مجموعه اى  به  دنيسون»  مدل  اساس  بر 
بهينه سازى مديريت زنجيره تأمين پرداخته اند. در اين پژوهش تالش 
فردوسى  دانشگاه  در  دنيسون  فرهنگ سازمانى  مدل  تا  است  شده 
فرهنگ  بعد  چهار  كه  داد  نشان  آن  نتايج  گيرد.  قرار  آزمون  مورد 
 سازمانى (رسالت، انطباق پذيرى، سازگاري و درگير شدن در كار) 
در دانشگاه فردوسى مشهد حاكم است كه اين موضوع دال بر تأييد 
مدل فرهنگ سازمانى دنيسون مى باشد كه در تحقيقات قبلى توسط 

پژوهش گران نيز به كاربرده شده است. 
هدف اصلي پژوهش: تعيين رابطه بين شاخص هاى فرهنگ سازمانى 

اين  اصلى  هدف  بحران  مديريت  در  كاركنان  و  مديران  عملكرد  و 
است:  نيز  فرعى  اهداف  اين  داراى  پژوهش  اين  مى باشد.  تحقيق 
تعيين رابطه بين شاخص هاى فرهنگ سازمانى و عملكرد مديران و 
كاركنان در پيشگيرى از بحران، در آمادگي قبل از بحران، در مقابله 

با بحران و در بازسازي پس از بحران.
مدل تحقيق: متغّيرهاي مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي در 

نمودار 1 نشان داده شده است.

روش 
اين تحقيق توصيفي و از نظر هدف هم كاربردي است. ابزار گردآوري 
بر  پرسش نامه  اين  سؤاالت  است.  ساخته  محقق  پرسش نامه  داده ها، 
اساس ادبيات تحقيق طراحى شده است. جامعه آماري پژوهش 400 
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نمودار 1. مدل مفهومى متغيرهاى مورد بررسى
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نفر از كاركنان (مديران ارشد، مياني، كارشناسان خبره و حرفه اى و 
كارمندان) شركت پااليش گاز پارسيان است. براى انتخاب نمونه از 
نمونه گيرى به روش تصادفي ساده انجام شد؛ يعني احتمال انتخاب 
شدن هر فرد، يك بر روي 400 نفر خواهد بود. از آنجا كه پژوهش 
از نوع جامعه محدود و متغير كيفي و ناپارامتريك است پس براي 
جدول  و  كوكران  آماري  روش  از  بررسي  مورد  نمونه  حجم  تعيين 
نمونه  عنوان  به   1391 سال  در  نفر   196 كه  شد  استفاده  مورگان 
ضريب  از  فرضيات  تحليل  و  تجزيه  و  بررسى  براى  شدند.  انتخاب 
همبستگى پيرسون و رگرسيون خطى چندمتغيره استفاده شده است.

روايى و پايايي ابزار پژوهش: براي سنجش پايايي ابزار تحقيق از 
روش ضريب آلفاي كرونباخ (با تأكيد بر همسانى دروني) استفاده 
افراد  از  نفر   20 بين  پرسشنامه  نخست  مرحله  در  كه  است؛  شده 
خبره و كارشناس توزيع گرديد و اطالعات جمع آورى شده با كمك 
نرم افزار SPSS محاسبه كه اين ضرايب براي هر يك از فرضيه ها در 
جدول 1 نشان داده شده است. از آنجا كه ضرايب به دست آمده براي 
به دست آمده  از ٪70  بيش  نخست،  مرحله  در  فرضيات  از  يك  هر 
است؛ لذا محقق به ثبات و تكرارپذيرى نتايج آزمون اعتماد كرده و 
در مرحله بعد پرسشنامه بين نمونه آماري تحقيق توزيع گرديد كه از 

اين تعداد در پايان 196 پرسشنامه عودت شد.

جدول 1. پايايى پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاى كرونباخ 
نوآوري فرضيه

فردى
تحمل 
مخاطره

يكپارچگى و جهت دهى
وحدت

روابط 
مديريت

0/9250/9340/9270/9290/930مقدار آلفاي كرون باخ
سيستم كنترلفرضيه

پاداش
الگوى هويت

ارتباطات
تحمل 
تعارض

0/9310/9330/9300/9340/931مقدار آلفاي كرون باخ
بازسازىمقابلهآمادگىپيشگيرىفرضيه

0/9320/9330/9370/933مقدار آلفاي كرون باخ

يافته ها
نتايج توصيفى: توزيع فراوانى سن و ميزان تحصيالت كاركنان در 

جداول 2 و 3 نشان داده شده است.

جدول 2. توزيع فراواني افراد بر حسب سن
درصدفراوانىسن (سال)
30-207739/4
40-309146/4
50-40147/1
+50147/1
196100كل

جدول 3. توزيع فراواني افراد بر حسب سطح تحصيالت
درصدفراوانىسطح تحصيالت

2814/3ديپلم
3919/9كاردانى
12362/7كارشناسى

63/1كارشناسى ارشد به باال
196100كل

كار  به  رگرسيون  تحليل  با  معموالً  را  همبستگى  استنباطى:  تحليل  
دو  ارتباط  ميزان  تعيين  براى  كه  است  معيارى  همبستگى،  مى برند. 
متغير استفاده مى شود. گاهى دو يا چند متغير تأثير عمده اى روى متغير 
وابسته اى دارند. با استفاده از رگرسيون چندگانه تأثير همزمان و خطى دو 
يا چند متغير را روى متغير وابسته اندازه مى گيرند (سكاران، 1380)؛ در 
حالي كه ضريب همبستگي شدت رابطه بين دو متغيير را نشان مي دهد، 
تحليل رگرسيون چندمتغييري به ما كمك مي كند تا درك كنيم كه چند 
اندازه از واريانس متغيير وابسته توسط مجموعه اي از پيش بينى  كننده ها 
قابل تبيين مي باشد. نتيجه تحليل هاى مربوط به متغيرها توسط نرم افزار 

در جدول 4 نشان داده شده است.
جدول 4. نتايج تحليل هاى استنباطى متغيرهاى مدل 

ضريب همبستگي متغيرها
سطح رگرسيونپيرسون

معنى دارى
تعداد 
مشاهدات

0/5410/6360/000196نوآورى فردى
0/5300/4460/000196تحمل مخاطره
0/5850/3690/000196جهت دهى

0/6370/4810/000196يكپارچگى و هماهنگي
0/6150/5080/000196روابط مديريت

0/6940/5790/000196كنترل
0/5980/4590/000196هويت

0/6150/5340/000196سيستم پاداش
0/6230/4960/000196تحمل تعارض
0/5710/4840/000196الگوي ارتباطات



 267 رضا حسن پور و محمد قاسمى نامقى/ تأثير فرهنگ سازمانى بر عملكرد مديران و كاركنان در مديريت بحران بر اساس مدل رابينز در شركت پااليش گاز پارسيان

بحث و نتيجه گيرى
يافته هاى پژوهش حاضر آن است كه بين الگوي فرهنگ سازمانى و 
عملكرد كاركنان سازمان در مديريت بحران رابطه مثبت و معناداري 
وجود دارد. ارتباط بين فرهنگ سازمانى و عملكرد را مى توان به اين 
صورت بيان كرد كه ابتدا با برنامه هاى راهُبردى اهداف مشخص مى شود 
و سپس كنترل مديريتي جهت حصول اطمينان از پيشرفت مطلوب 
كارها مورد استفاده قرار مى گيرد. در پژوهش حاضر در خصوص نقش 
فرهنگ سازمانى بر عملكرد كاركنان در شركت پااليش گاز پارسيان 
مطالعه شده است. همچنين با توجه به موارد فوق آنچه كه مورد توجه 
قرار مى گيرد اين است كه فرهنگ سازمانى مناسب به عنوان ابزارهاي 
اصلي موفقيت در سازمان ها به شمار مى آيد و هميشه در مديريت 
مناسب سازمان ها و در برنامه ريزى هاى درازمدت سازماني بايد از اين 
ابزار استفاده مناسب نمود، لذا نتيجه نهايي اين پژوهش دال بر مورد 

تأييد قرار گرفتن فرضيه هاى پژوهش است. 
پيشنهادها: 

و  عمل  آزادي  اعطاي  نوآوري  و  خالقيت  ايجاد  اصلي  هسته   -1
فضا  اين  مطالعه  مورد  پااليشگاه  در  است.  حرفه اى  استقالل 
تقبل  آمادگي  كاركنان  و  مديران  تا  شود  تقويت  مى بايست 
مسئوليت بيشتري را داشته باشند و تأكيد و تشويقي براي ارائه 
صورت گيرد. اين  جديد  تجلي افكار  و  و پيشنهادها  انديشه ها 

مسئله بر چگونگي انجام يافتن تحقيقات مؤثر است.
2-از نظر ريسك پذيرى، مديران و كاركنان در فعاليت هاى مختلف 
از جمله مديريت بحران تا حد امكان از مخاطره جويى و تهور 
پااليشگاه  در  فرهنگ سازمانى  اينكه  براى  و  مى كنند  اجتناب 
پيشنهاد  شود  پويا تر  ريسك پذيرى  زمينه هاى  در  پارسيان  گاز 
مى گردد فضا و محيط پرتحرك براي بلندپروازي و استقبال از 

موقعيت هاى دشوار و بهبود كارها ايجاد شود.
براي  فرهنگ سازمانى  محوريت  رهبري،  سبك  كه  آنجايى  از   -3
مديران  و  است  بحران  مديريت  در  عملكرد  بهبود  و  پيشرفت 
ارشد از اين طريق توانايي اعمال نفوذ و تأثيرگذاري بر اعضا 
را براي تأمين هدف هاى سازمان خواهند داشت، لذا اين مديران 
خود  تخصصي  دانش  قدرت  و  توانايى ها  از  كنند  سعي  بايد 
و  دستورالعمل ها  مشى ها،  خط  و  ساختار  اهداف،  و  استفاده 
روش هاى انجام شدن امور را به طور شفاف و صريح مشخص 

كنند و با تفويض اختيار، ايجاد انگيزه و فرصت و اعتمادسازى، 
زمينه سازگار شدن اهداف و شايستگى هاى فردي با ساختار و 
اهداف و رسالت هاى سازمان را فراهم آورند تا ضمن افزايش 
در  مشاركت  براي  بيشتري  اشتياق  كاركنان  شغلي،  رضايت 

تصميم گيرى ها و امور داشته باشند.
وحدت  و  همسويي  بيانگر  انسجام  و  يكپارچگي  هماهنگي،   -4
رويه مديران و كاركنان براي انجام يافتن فعاليت هاى منتج به 
هدف – به دور از شيوه هاى مقطعي و زودگذر – است كه در 
اين سازمان در حد قابل قبولى است كه مى بايست با اشتراك 
از  معنوي  و  مادي  پشتيبانى هاى  كاري،  صميميت  و  مساعى 

كاركنان توسط مديريت ارشد تقويت شود.
5- از نظر كنترل، وضعيت و شرايط نظارت نسبتًا مستقيم و نظامي 
متمركز در قالب سلسله  مراتب رسمي در سازمان مورد مطالعه 
قلمداد  بحران  مديريت  بهتر  چه  هر  انجام  در  تهديدى  مى تواند 
با  منسجم  و  هماهنگ  روشي  به  مى گردد  پيشنهاد  كه  مى شود 
ايجاد همدلي و محيط دوستانه و روابط متقابل، احساس آزادي 
عمل و خود كنترلى كاركنان براي رسيدن به اهداف مديريت 

بحران همسويي و وحدت رويه ايجاد كرد.
6- هويت سازماني كه بيانگر وجود شرايط و فضايي است كه در آن 
هنجارهاي  و  اهداف  ارزش ها،  از  دفاع  و  وفاداري  تعهد،  ميزان 
مى باشد.  مهم  بسيار  بحران  مديريت  براى  شرايط  اين  باالست، 
ضعيف بودن پيوستگي و تعلق روحي و رواني مديران و كاركنان 
تأثيرگذار  بحران  مختلف  مراحل  در  آن ها  عملكرد  بر  مى تواند 
باشد. ضروري است در اين سازمان مديران ارشد جوى را فراهم 
هنجارهاي  و  ارزش ها  مورد  در  بازآموزي  و  آگاهي  كه  كنند 
گروهى ها  درس  برپايي  طريق  از  پارسيان  گاز  پااليش  شركت 
و كارگاه هاى آموزشي پژوهشي و تجليل از دستاوردهاي كارى 
كاركنان استمرار يابد تا كاركنان در سازمان احساس رضايت 
خاطر كنند، به ارزش ها و هنجارها متعهد شوند و تعلق روحي 

رواني داشته باشند و هويت سازماني خود را نشان دهند.
7- از نظر نظام پاداش ها، فضاي حاكم بر سازمان براي تشخيص 
به  توجه  با  و  باشد  منصفانه  و  مناسب  عملكرد،  از  قدرداني  و 
اينكه كار و تالش بر اساس معيارهاي ضابطه مند و شايستگى ها 
داشت  بحران  مديريت  بر  تحقيق  اين  در  را  تأثير  بيش ترين 
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پيشنهاد مى گردد پرداخت پاداش ها بر اساس رابط هاى معقول 
بحران  مختلف  مراحل  در  كاركنان  عملكرد  و  شايستگي  بين 
باشد و كار و تالش آن ها بر اساس معيارهاي معقول و به دور از 
تبعيض ارزشيابي شود و اعضاء احساس كنند كه نظام پاداش ها 

در اين سازمان عادالنه است.
شود  ايجاد  فضايي  و  شرايط  بايد  سازماني  هر  در  كه  آنجا  از   -8
كه ميزان وفاداري، دفاع از ارزش ها و هنجارها و به عبارتي، 
منظور  به  مى گردد  پيشنهاد  يابد،  جهت  سازمان  به  تعلق  ميزان 
نظارتي  وكارهاي  حاكم، ساز  فرهنگ سازمانى  تحكيم  و  ارتقاء 
و  رسمي  سلسله مراتب  از  دور  به  و  انعطاف پذير  غيرمستقيم، 
بدون تمسك به قوانين و مقررات خشك اداري پياده شود، به 
نحوي كه مديران و كاركنان در انجام وظايف خود در مراحل 
مختلف بحران، احساس آزادي عمل حرفه اى داشته و از نتايج 

و بازخورد فعاليت ها مطلع و خودگردان و خود كنترل شوند.
9- سازش يا پديده تعارض شاخص بعدي فرهنگ سازمانى است كه 
به ابراز عقيده و انتقادات آزادانه اهميت داده شود كه براى تقويت 
تالش  مطالعه  مورد  سازمان  ارشد  مديران  مى گردد  پيشنهاد  آن 
و  مثبت  تعارض هاى  از  بهره گيرى  به  كاركنان  ترغيب  با  كنند 
حل تعارض هاى منفي، آنان را با پديده تعارض سازگار كنند. اين 
امر امكان پذير نخواهد بود، مگر آنكه به عقايد و انتقادهاى آزادانه 
نظرهاي  برابر  در  مديريت  نظام  و  شود  داده  اهميت  كاركنان 
مخالف و متفاوت گشوده و باز عمل كند تا كمترين مقاومت در 
برابر تغييرات سازماني شكل بگيرد؛ زيرا براي سازش با پديده 

تعارض، جو مناسب پذيراي انتقادهاي آشكار خواهد بود.
شاخص  دهمين  عنوان  به  نيز  ارتباطي  الگوي  مؤلفه   -10
برقراري  امكان  و  شرايط  اينكه  يعنى  است؛  فرهنگ سازمانى 
سلسله مراتب  از  دور  به  و  غيررسمي  واسطه،  بدون  ارتباط 
براى  كه  است  فراهم  نسبتًا  كارمندان  كاري  محيط  در  اداري 
تقويت اين مؤلفه مى بايست برقراري ارتباط مناسب از طريق 
شركت در جلسات و مكالمات تلفني، گوش فرادادن به نظرهاي 
مالقات هاى  و  موضوعات  مناسب  بيان  و  انتقال  كاركنان، 
غيررسمي با مديران از سوى مديريت ارشد فرهنگ سازى شود 
تا الگوي ارتباطات سازماني بدون واسطه، غيررسمى، چندجانبه 

و اثربخش استقرار يابد.

تشكر و قدردانى
از كليه مديران ارشد، مياني، كارشناسان خبره و حرفه اى و كارمندان 
شركت پااليش گاز پارسيان كه در اين پژوهش با ما همكارى كردند 

تشكر و قدردانى مى شود.
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چكيده
زمينه و هدف: يكي از راه هاي كاهش آسيب ها و پيامدهاى ناشي از زمين لرزه، ايجاد آمادگي از طريق برپايى مانورهاى مختلف در شرايط قبل از وقوع 
سانحه است. برنامه ريزي و آمادگى براى مواجه  شدن با شرايط اضطرارى در ايران براي مواجهه با زمين لرزه به خصوص در شهرهاي بزرگ مانند 
تهران، كه داراي آسيب پذيري به مراتب بيشتري هستند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. به كارگيرى اطالعات و تجربيات عملى مانورهاى برگزارشده 

در ساير كشورها مانند ژاپن مى تواند به بهبود برگزارى مانورهاى ايران كمك كند. 
روش: با نگرشى مطالعاتى و عملى به نقش عملكرد سازمان هاى دولتى و گروه  هاى مردم  نهاد در اين گونه مانورها مى توان با رويكردى واقع گرايانه به 
افزايش آمادگى در سطوح مختلف جامعه و آحاد مردم در برابر رويداد زمين لرزه رسيد و پيامدهاى اجتماعى، اقتصادى، جسمى و روانى را كاهش داد؛ 
زيرا خسارات و خطرات ناشى از اين رويداد به صورت واقعى براى شركت كنندگان در مانورها قابل درك است و سبب مى گردد مردم و مسئولين و 
سازمان ها بعد از رويداد يك بالى طبيعى تلخ مانند زمين لرزه تا وقوع رويداد بعدى درس ها و تجربيات آن را به فراموشى نسپارند و همواره و در هر 

زمانى آماده رويارويى با حوادث ناگوار باشند. 
يافته ها: عالوه بر مقاوم سازى و تجديدنظر در چگونگى ساخت ساختمان ها و سپردن اين امر به افراد باتجربه و برخوردار از دانش كافي، ساير موارد 
آمادگى از جمله سيستم هاى طراحى و انجام مانورهاى شهرى جايگاه علمى خود را در جهان پيدا كرده اند و مى توانند بر اين مشكل بزرگ و پايدار 

يعنى زلزله تا حد زيادى غلبه كنند و آسيب هاي جبران ناپذير آن را تا اندازه زيادي كاهش دهند.
موقعيت مكانى: كونان، ژاپن.

نوع مقاله: آموخته هاى ميدان عمل
كليدواژه ها: مديريت بحران، زمين لرزه، مانور زلزله، ژاپن، تجربيات در ميدان عمل، سمن ها، گروه هاى داوطلب مديريت بحران، شهر كونان. 
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EARTHQUAKE MANEUVERS

Maneuvers Experiences Held by Disaster Management Volunteer 
Union and Groups in Japan

Mojtaba Naghavi,

 PhD Candidate of Seismology, Institute of Geophysics, Tehran University, Tehran, Iran. 

ABSTRACT
Background and Objective: One way of reducing earthquake damages and consequences is preparedness through different 
maneuvers before the incident. Emergency preparedness and planning in Iran for facing earthquake, especially in big cities 
such as Tehran, which are more vulnerable, has a special importance. Using information and practical experiences of maneu-
vers in other countries such as Japan can help in improving Iran’s maneuvers.
Method: With studies and practical approaches to performance role of public organizations and NGOs in these maneuvers can 
decrease social, economic, physical and mental effects of earthquakes in different levels of society with a realistic approach. 
The damages and risks of this event are actually understandable for maneuvers participants and it causes that people, authori-
ties and organizations don’t forget the lessons and experiences of a natural disaster such as earthquake and always be ready 
to cope with adverse ev ents.
Findings: In addition to retrofitting and reconsidering how to build buildings and entrusting it to experienced and knowledge-
able people, other preparations such as design systems and urban maneuvers have found its scientific position in the world 
and can largely overcome this big and stable problem and decrease its irreparable damages to a large extent.
Location: Konan, Japan.
Type of Paper: Lessons Learned from Field 
KEYWORDS: Disaster management, Earthquake, Earthquake maneuver, Field experiences, Non- Governmental organizations, 
Disaster management volunteer groups, Konan City.

 Citation (APA 6th ed.): Naghavi, M. (2013, Fall). Maneuvers experiences held by disaster management volunteer union and 
groups in Japan. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3(3), 269-279.

1. . نويسنده در شهريور 1388 در اين مانورها در ژاپن شركت كرده بوده است.
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مقدمه 
كشور ايران همانند ساير كشورهاى زلزله خيز دنيا در معرض وقوع 
يك  سال  ده  هر  تقريبًا  مى دهد  نشان  آمارها  و  دارد  قرار  زمين لرزه 
زمين لرزه بزرگ در كشورمان روى مى دهد و زندگي روزمره انسان هاي 
زيادى را دچار تغييرات ناگهاني مى كند و خسارات قابل توجهي از 
نظر اجتماعى و اقتصادى و عاطفى به بار مى آورد كه در اغلب موارد 
جبران اين خسارات بسيار مشكل بوده و يا عمًال غيرممكن است. 
ايران از لحاظ ميزان خسارات ناشى از رويداد زمين لرزه از جمله شش 
كشور اول دنيا مى باشد. در طول ده سال گذشته بيش از يك صد 
هزار ايراني جان خود را بر اثر وقوع بال يا ى طبيعى از دست داده اند 
كه زلزله بم كه يكى از پرتلفات ترين فجايع طبيعي سال هاي اخير 

دنيا به شمار مى رود، از آن جمله مى باشد. 
وقوع  از  ناشي  پيامدهاى  و  آسيب ها  كاهش  راه هاي  از  يكي 
برپايى  با  امر  اين  كه  است  مردم  در  آمادگي  ايجاد  زمين لرزه، 
وقوع  از  قبل  شرايط  در  گوناگون  سطوح  در  و  مختلف  مانورهاى 
مواجه  براى  آمادگى  و  برنامه ريزي  مى باشد.  پذير  امكان  سانحه 
زمين لرزه  با  مواجهه  براي  ما  كشور  در  اضطرارى  شرايط  با  شدن 
به خصوص در شهرهاي بزرگ مانند تهران كه مركز تراكم انساني، 
مراتب  به  آسيب پذيري  داراي  و  مى باشند  سياسى  و  اقتصادي 
بيشتري هستند، از اهميت ويژه اي برخوردار است. مديريت بحران، 
علمي كاربردي است كه به وسيله مشاهده سيستماتيك بحران ها و 
تجزيه و تحليل آن ها، در جستجوي يافتن ابزاري است كه به وسيله 
از بروز بحران ها پيشگيري كرد و يا در صورت بروز  آن ها  بتوان 
بهبودي  و  سريع  امدادرسانى  آن،  آثار  كاهش  خصوص  در  بحران 

اوضاع اقدام نمود (ناطقى الهى، 1379). 
موقعيت مكانى و سابقه زلزله

وقوع زلزله بزرگ كانتو١ ژاپن در سال 1923 باعث كشته شدن بيش 
از 140 هزار نفر، تخريب 700 هزار خانه مسكونى و خسارات مالى 
هنگفتى گرديد (فلوچر، 2003).٢ كانتو، يكى از ناحيه هاى كشور ژاپن 
است. اين ناحيه در جزيره هونشو واقع شده است و يك كالن شهر، 
از جمله توكيو و 6 استان (نقشه 1) را در بر مى گيرد (ناحيه كانتو، 
1. Great Kanto Earthquake
2. Fluchter, 2003

بى تا.).٣ پس از اينكه در سال 1961 اليحه «مقابله با بالياى طبيعى» 
تصويب و در پى آن هزينه زيادى صرف اجراى قانون پيشگيرى از 
حوادث شد، صدمات ناشى از زلزله تا حد زيادى كاهش پيدا كرد. 
به طورى كه در سال 1987 وقوع زلزله اى به بزرگى 6/6 ريشتر در 
توكيو فقط دو نفر كشته و 10 نفر زخمى و خسارت مالى ناچيز 
خسارات  كه  است  حالى  در  اين  (خرم زاده، 1369).  گذارد  جاى  بر 
جانى و اقتصادى و اجتماعى زمين لرزه 1382 بم به مراتب بيشتر از 
زمين لرزه 1369 رودبار بوده است. هماهنگى سطوح مختلف، مفهوم 
در  طبيعى  بحران هاى  با  مقابله  براى  شهري  برنامه ريزى  از  جديدى 
توسط  برنامه ريزي  و  شهروندان  همكارى  بيانگر  كه  مى باشد  ژاپن 
سازمان هاى مسئول است. شهروندان در اين مشاركت فعال صاحب 
تجربه، تخصص و آگاهى و در توسعه اجتماعى توانمند مى گردند. 
در كشور ما هم فرآيند برنامه ريزي و اجراى مانورهاى مختلف توسط 
وقوع  اثرات  كاهش  و  پيشگيري  براي  غيردولتي  و  دولتي  نهادهاي 
حين  ناگهانى،  مواجه  شدن  براي  الزم  آمادگي هاي  ايجاد  و  زمين لرزه 
مي تواند  آن  از  پس  بازسازي  و  بحرانى۴  شرايط  در  زمين لرزه  وقوع 
و  كشورها  ديگر  تجربيات  از  استفاده  گردد.  واقع  مفيد  بسيار 
همچنين تجربيات مفيدى كه در كشور وجود دارد با اتخاذ تدابير الزم 
و ارائه راهبردها و برنامه ريزى هاى كاربردى و مناسب مي توان اثرات 
ويرانگر رويداد زمين لرزه را در شهرهاي بزرگ مثل تهران كه داراي 
پيچيدگي ها و آسيب پذيري به مراتب بيشتري هستند با تجربيات 
اندازه  تا  تلفات  و  خسارات  كاهش  و  بحران  مديريت  جهت  عملي 
پيشگيري  پيشرفته،  كشورهاى  كليه  در  امروزه  داد.  كاهش  زيادي 
از فاجعه و حركت از فرهنگ واكنشي به فرهنگ پيش گيري يك 
محسوب  پايدار  توسعه  الينفك  بخش  عنوان  به  و  جدى  ضرورت 

مى گردد (سونگ و ناشيمرا، 2005).۵ 

3. Kantō region, n.d.
4. critical situation 
5. Song & Nishimura, 2005
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تصوير 1. تخريب نيهون باشى١ و كاندا مشاهده شده از پشت بام ساختمان دا ى ا يچى سوگو٢ در كيوباشى (15 سپتامبر 1923)*

http://en. wikipedia. org/wiki/File:Desolution_of_Nihonbashi_and_Kanda_after_Kanto_Earthquake. jpg :منبع*
1. Nihonbashi
2. Dai-ichi Sogo

نقشه 1. ناحيه كانتو در ژاپن*

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Japan_Kanto_Region_large.png :منبع*                   
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تصوير 2. منطقه يوراكوچو بعد از زلزله بزرگ كانتو*

http://commons. wikimedia. org/wiki/File:Yurakucho_after_Great_Kanto_earthquake. JPG :منبع*
تصوير 3. زلزله بزرگ كانتو* 

 http://research.kahaku.go.jp/rikou/namazu/03kanto/meziro/a/064-03.JPG :منبع*
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مانورهاى مقابله با زلزله
به  كه  است  عملياتى  سلسله  شامل  زمين لرزه  با  مقابله  مانورهاى 
گرفته  نظر  در  بحران  مديريت  مديران  و  مقابله  مسئولين  وسيله 
مقابله  در  تصميم گيري  براي  چارچوبي  برنامه ريزي،  فرآيند  مي شود. 
در  تصميم گيري  براي  انتخابي  ساختارهاي  و  اضطراري  شرايط  با 
مورد راه  هاي مقابله عملي را به وجود مي آورد. سازمان هاى مرتبط با 
مديريت بحران مانورهايى را در مواقعى كه حادثه اى روى نمى دهد، 
مانند  ناگوارى  حوادث  با  رويارويى  براى  بتوانند  تا  مي دهند  انجام 
زلزله آمادگى داشته باشند. به طور كلى، ساكنان مناطق آسيب ديده 
در  بتوانند  ساعت   72 براي  بيروني  كمك هاي  به  نياز  بدون  بايد 
امدادرسانى  را  و اطرافيان  خود  زلزله،  از  بعد  اضطرارى  شرايط  برابر 
كنند. با وجود اينكه فعاليت هاى مردمى و انسان دوستانه در مواقع 
طوالنى  بسيار  سابقه اى  ايران،  كشور  در  طبيعى  بالى  يك  رويداد 
اين كمك ها نتوانسته اند نقش اصلى و سازنده خود را  دارد، معموالً 
پتانسيل باالى جامعه در اين زمينه در مواقع اضطرارى  با توجه به 
خصوصيات  مانور  برگزارى  هنگام  در  مسئولين،  بنابراين  كند؛  ايفا 
و عوارض محلي و همچنين نيازهاي محلي را بايد بهتر شناسايي 
كنند. كًال افراد بومى و گروه هاى محلى براي تشخيص مشكالت به  
صورت مناسب تري عمل خواهند كرد. آن ها مي توانند اولويت ها را 
مشخص كنند و حتى كمك هاى ارسالى از شهرها و استان هاى ديگر 

به مناطق آسيب  ديده را بهتر سازمان دهى كنند. در اين رابطه احمدى 
(1376) بيان مى دارد:

تمهيدات  طريق  از  تنها  زلزله  برابر  در  شهر  آسيب پذيري  كاهش 
ساختماني به داليل متعددى مقدور نخواهد بود. لذا ضروري است 
تمهيدات ديگري نيز انديشيده شود كه عبارت است از تمهيدات 
برابر  در  شهر  آسيب پذيري  كاهش  است.  شهري  برنامه ريزي 
كه  يافت  خواهد  تحقق  هنگامي  سيل)  و  (زلزله  طبيعي  حوادث 
ايمني شهر در برابر خطرات، به عنوان يك هدف اساسي در تمام 
سطوح برنامه ريزي كالبدي (از معماري تا آمايش سرزمين) مدنظر 

قرار گيرد (ص 61).
در  شركت كننده  بحران  مديريت  داوطلبان  اتحاديه   و  گروه ها 

مانور: 
 تعريف سازمان هاى مردم نهاد: سازمان هاى مردم نهاد (سمن ها)١ به 
شكل ها و انواع مختلف در سراسر جهان استفاده مى شوند و با توجه 
به بافت كالمى كه در آن مورد استفاده قرارگرفته، به انواع گوناگون 
سازمان ها اشاره مى كند. سازمان مردم نهاد در كلى ترين معنايش، به 
سازمانى اشاره مى كند كه مستقيمًا بخشى از ساختار دولت محسوب 
نمى شود، اما نقش بسيار مهمى به عنوان واسطه بين تك تك مردم 

و قواى حاكم و حتى خود جامعه ايفا مى كند. 
بسيارى از سمن ها غيرانتفاعى نيز هستند. بودجه اين سازمان ها 
1. Non- Governmental Organizations (NGOs)

 تصوير 4. زلزله بزرگ كانتو و آتش سوزى بزرگ و مخرب بعد از آن*

*منبع:
  http://www. willamette. 
edu/~rloftus/kanto-
quake. html
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از طريق كمك هاى مردمى، سازمان هاى دولتى، توسط خود دولت 
سازمان هاى  از  بعضى  مى شود.  تأمين  مذكور  طرق  از  تركيبى  يا 
انجام  نيز  را  دولتى  كارهاى  و  وظايف  نيمه مستقل١  مردم نهاد 
ندارند؛  سياست  به  عالقه اى  هيچ  سازمان ها  اين  از  برخى  مى دهند. 
اين در حالى است كه برخى از آن ها به منظور تأمين منافع اعضاى 
خود صرفًا به البى گرى در دولت مى پردازند. از آنجا كه اصطالح 
سازمان ها  اين  از  بسيارى  است،  كلى  بسيار  مردم نهاد»  «سازمان 
ترجيح مى دهند از اصطالح سازمان داوطلبانه خصوصى٢ يا سازمان 

توسعه خصوصى٣ استفاده كنند.۴ 
 گروه سيويك فورس:۵ به طور معمول در كشور ژاپن همانند 
ديگر كشورهاى پيشرفته جهان كه همه كارها و برنامه ريزى ها بر پايه 
تجربيات عملى صورت  تحقيقات علمى و به كارگيرى  استفاده از 
مى پذيرد، از گروه ها و اتحاديه هاى مردمى و نمايندگان اين اتحاديه ها 
در چارچوب قانون و تحت نظارت دولت مركزى استفاده مى گردد، از 
جمله اين گروه ها سيويك فورس مى باشد. سيويك فورس۶ (نيروى 
شهروندى يا مردمى) سازمانى كوچك٧ كه به صورت هيأت مديره اى 
اداره مى گردد و در اكثر نقاط ژاپن شعبه دارد. هماهنگى بين بخش هاى 
و  رهبرى  نقش  در  و  مى كند  ايجاد  را  سمن ها  و  خصوصى  دولتى، 
هدايت سمن ها در مانور با دولت همكارى مى نمايد. با اين كار هم 
افزايش  هم  و  مى گردد  فراهم  سمن ها  فعال  و  منظم  حضور  زمينه 
(غيرانتفاعى)  خصوصى  بخش  يك  خود  گروه  اين  آن   ها.  اثربخشى 
است كه طى قراردادى با دولت (شهردارى ها يا استاندارى ها) همكارى 
مى كند و هزينه خود را از طريق دريافت حق عضويت ها و كمك هاى 
بالعوض تأمين مى نمايد. در زمان هاى عادى، دولت هيچ كمك مالى 
از  و  شده  پرداخت  هزينه ها  بحران  زمان  در  ولى  نمى كند  آن ها  به 
آن ها حمايت مى گردد. از آنجا كه نهادهاى دولتى و سمن ها ممكن 
است به تنهايى نتوانند متوجه همه جوانب امر باشند، كار يكديگر 
را پوشش مى دهند. از اين رو تجربه، حضور نيروهاى سيويك فورس 
1. Quasi-Autonomous Non-Governmental Organisations (QUANGOs)
2. Private Voluntary Organization (PVO)
3. Private Development Organization (PDO)

4. براى اطالع بيشتر از انواع سمن ها مى توانيد به اين دو منبع (سازمان مردم نهاد (بى.تا.) 
يا (.Non-governmental organization, n.d)) مراجعه كنيد.

5. Civic Force 
6. http://www.civic-force.org/english/ 
7. Metropolitan Planning Organization (MPO)

را مثبت و موفق نشان داده است. شركت ها و سمن ها چون آدارا٨ و 
هستند  فورس  سيويك  عضويت  در  نيز  صلح)٩  پيس ويند (بادهاى 
كه بسته به اينكه چه خدمات، پول يا نيروى انسانى ارائه مى كنند، 
تفكيك شده اند. همه نفرات اين شركت ها و سازمان ها آموزش مقابله 
مقابله  آموزش  دوره  كارشناس،  تربيت  سازمان  ديده اند.  را  بحران  با 
طوفان،  و  هواشناسى  درباره  واحدهايى  مى كند.  برگزار  را  بحران  با 
روش هاى امداد و نجات، برپايى چادر و غيره را تدريس نموده و پس 
از اخذ آزمون، گواهينامه رسمى ارائه مى دهد. هم اكنون در ژاپن 30 

هزار نفر داراى مدرك مقابله با بحران مى باشند. 
در مانور شهر فوكوُراى سه سمن و 8 شركت با سيويك فورس 
نحوه  بود.  ساختمانى  شركت  آن ها  از  يكى  كه  داشتند  همكارى 
يك  همچنين  است.  تلفن  طريق  از  اعضاء  با  تماس  و  اطالع رسانى 
ليست تماس براى برقرارى تماس و تبادل اطالعات بين يكديگر در 
بينشان وجود دارد. قرار بر اين است كه اگر اتفاقى پيش آيد همه 
جمع شوند. براى رفتن به محل حادثه با دولت محلى هماهنگى مى شود 
ولى نيازى به اخذ مجوز نيست. طبق ضوابط قبل از 72 ساعت بايد 
به محل برسند. گروه مذكور در دو زلزله واقعى در كمتر از 24 ساعت 
خود را به محل رسانده و در خارج از ژاپن عمًال قبل از 48 ساعت 
رسيده اند. اين گروه ها براى نيروهاى پليس و دفاع ملى شناخته شده 

هستند تا هنگام ورود به محل حادثه از آن ها ممانعت به عمل نيايد.
 اتحاديه داوطلبان مديريت بحران كونان: شهر فوكورُاى 16 ناحيه 
نفر  محله، 4200   8 كونان،١٠  ناحيه  دارد.  اتحاديه  يك  ناحيه  هر  و 
(فرمانده)  كاپيتان  يك  محله  هر  دارد.  خانوار   1360 و  جمعيت 
داوطلب دارد كه چند گروه زير نظر او است. هر 10 تا 25 خانوار 
يك  عضو  خانواده  يك  اعضاء  كل  مى دهد.  تشكيل  گروه  يك 
فرمانده  با  خانواده  پدر  معموالً  و  نفر  يك  خانواده  هر  از  و  گروه اند 
ارتباط دارد. گروه ها به انواع اطالع رسانى، اطفاى حريق، راهنما، امداد 
شهردارى  از  بحران  هر  در  مى شوند.  تقسيم  پشتيبانى  و  نجات  و 

ADARA (Adventist Development And Relief Agency) .8، يك سمن بين  المللى 
است كه دفتر مركزى آن در آمريكا است و در حال حاضر 122 شعبه در كشورهاى 
مى دهد  انجام  كشاورزى)  توسعه اى (عمدتًا  طرح هاى  شرقى  آسياى  در  دارد.  جهان 
http://www.adra.org/site/Pag-) .و در زمان هاى بحران نيز به كمك مى آيد

.(eServer
9. Peace Wind (http://peace-winds.org/en/)
10. Konan
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توسط بى سيم به اتحاديه شاخه كونان و از آن به فرماندهان و از آن 
نيز به گروه ها توسط يك گيرنده راديويى (بى سيم يك طرفه) خبر 
داده مى شود. همچنين مردم مى توانند به وب  سايت شهردارى مراجعه 
نموده و شماره تلفن همراه خود را ثبت كنند تا اطالعات زلزله براى 
آن ها پيامك (sms) شود. هرچند تجربه زلزله 11 سپتامبر نشان داد 

كه تلفن هاى همراه هم قطع شدند. 
فعاليت اتحاديه كونان بر اين اساس است كه چگونه رفتار كنيم 
كه در زمان زلزله بدون رفتن به پناهگاه از آسيب محفوظ بمانيم. 
همچنين اين فلسفه وجود دارد كه اگر اتفاقى پيش بيايد تا 3 خانه 
از هر سمت خانه خود را بايد كمك كرده و نجات دهند. هنگامى كه 
حادثه اى رخ دهد همه افراد محله يك جاى مشخصى جمع مى شوند. 
اگر كسى غايب باشد و در آمار نيايد خود مردم نسبت به جستجو 
و نجات او اقدام مى كنند. پس از آمارگيرى، فرمانده ها به شعبه ها١ 
و ستاد فرماندهى كونان٢ كه در ستاد مديريت بحران ناحيه مستقر 
است مراجعه مى نمايند. هرچه ميزان خسارت بيشتر، ميزان مراجعه 
نيز بيشتر است. اطالعات از سطح محالت جمع آورى شده و توسط 
فرمانده به ستاد فرماندهى كه حداكثر در فاصله 2 كيلومترى است، 
منتقل مى گردد و از آن به ستاد مديريت بحران شهر ارسال مى شود. 
در ستاد فرماندهى با فرماند هان مشورت مى شود كه مردم خودشان 
وارد امداد و نجات شوند يا منتظر مثًال آتش نشانى باشند و خود به 
پناهگاه بروند. هنگام ورود به پناهگاه كارتى به افراد داده مى شود. 
عنوان  به  ورزشگاه ها  و  مدارس  به  مردم  خانه ها،  كوچكى  دليل  به 

پناهگاه مراجعه مى كنند .
پمپ  دستگاه  يك  داراى  انبار  هر  و  دارد  انبار  يك  محله  هر 
طناب،  سبك،  آلومينيومى  نردبان  اره،  دستى،  چرخ  آتش نشانى، 
زنجير و مواد غذايى و انواع وسايل معمول مديريت بحران است. دو 
سوم هزينه تأمين اين تجهيزات را شهردارى متقبل شده و يك سوم 
آن بر عهده خود مردم است. ميزان تجهيزات بسته به تعداد خانوارها 
و بضاعت آن ها است. سواى انبار محالت، شهردارى نيز يك انبار 
مجزا براى هر ناحيه دارد. سالى يك بار انبار شهردارى توسط اتحاديه 
و انبار اتحاديه توسط شهردارى به منظور كنترل تاريخ مصرف ها و 

1. Branch
2. Konan headquarter (H. Q. )

كسرى ها بازرسى مى شود؛ اما با رعايت اصل اعتماد، شهردارى هيچ 
نظارت و كنترلى در طول سال بر انبار محالت ندارد. 

در هنگام رويداد بحران هاى مناطق بزرگ شهري، عمليات تداوم 
آب رسانى در هر وضعيت ممكن، براي حفظ حيات انسان ها، نظير 
نصب مخزن هاى موقت آب، بسيار مهم و ضروري است و با توجه به 
شرايط بحرانى شهر، محل پايگاه هاي آب رسانى اضطراري مي بايست 
به گونه اى طراحى گردد تا هركس بتواند پس از وقوع زلزله، با طي 
مسافتى كوتاه به يكى از پايگاه هاى آب رسانى اضطرارى دسترسى 
پيدا كند. بنابراين در هر محله پاركى است كه در آن يك مخزن 40 تا 
100 تنى آب اضطرارى وجود دارد كه با پمپى كه در انبار وجود دارد 
مورد  آشاميدنى  مصرف  چنانچه  مى گردد.  استفاده  آتش نشانى  جهت 
نظر باشد شهردارى تصفيه كننده هاى كوچكى را سر راه خروجى مخزن 
قرار مى  دهد. آب مخزن هر سه سال يك بار توسط گروه آتش نشان 
محله تعويض مى گردد. در كل شهر 300 تا مخزن وجود دارد كه در 
برخى نقاط به دليل كمبود جا در خيابان يا اماكن عمومى دولتى مثل 

فرهنگ سراها يا مدارس تعبيه شده است. 
 مقابله با زمين لرزه فرضى شبيه سازى شده توكاى: بنا بر روايات 
زمينه  در  گرفته  صورت  تالش هاى  همچنين  و  قديم  زمان هاى  از 
توكاى٣  نام  به  بزرگ  زلزله اى  وقوع  ژاپن،  كشور  در  پيش بينى 
بود.  خواهد  ژاپن  زلزله  بزرگ ترين  احتماالً  كه  است  شده  پيش بينى 
از اين رو و با توجه به زلزله هاى فراوانى كه در اين كشور رخ مى دهد 
ژاپن  كشور  سراسر  در  زلزله  مانور  سپتامبر  ماه  اوايل  در  همه  ساله 

برگزار مى گردد.
اين مانور به طور هم زمان در 3 بخش شمالى، مركزى و جنوبى 
شهر برگزار شد كه از 2 بخش شمالى و مركزى آن به شرح ادامه، 
ساعت  در  كه  بود  گونه اى  به  مانور  سناريوى  آمد.  عمل  به  بازديد 
شهر  سطح  در  كه  اطالع رسانى  بلندگوهاى  طريق  از  صبح   7:00
پراكنده بودند، اعالم شد كه شتاب نگارها لرزه هايى را ثبت كرده اند 
ساعت  در  (پيش هشدار).۴  مى باشد  شهر  در  زلزله  وقوع  احتمال  و 
8:30 صبح آژير بسيار قوى در سطح شهر پخش شد و هشدار زلزله 
اعالم گرديد.۵ بلندگوها، تحت مديريت شهردارى بوده و از اتاقى كه 
3. Tokai
4. Earthquake Advisory
5. Earthquake Warning Declaration
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در ساختمان شهردارى است، كنترل مى گردند. اين بلندگوها بى سيم 
بوده و در زمان هاى عادى فقط براى اعالم موارد پليسى مثل دزدى 
فرضى  زلزله  نيز   9:30 ساعت  در  مى شود.  استفاده  كاله بردارى  و 
توكاى حادث شد و شروع عمليات مانور اعالم مى شود. در ساعت 
12:00 خاتمه عمليات مانور اعالم گرديد. اين مانور با حضور اهالى 
محله به كلى در سايت انجام شد و شامل تخليه اضطرارى و هدايت 
شهر  هر  شهردارى  ژاپن،  كشور  در  نبود.  امن  تخليه  محل  به  مردم 
مسئول و مجرى مديريت بحران منطقه حادثه ديده مى باشد و اگر 
كابينه  يا  و  استاندارى  از  باشد  توانش  حد  از  خارج  فاجعه  گستره 

درخواست كمك مى كند. 
به  استان  از  و  استان  به  مركزى  دولت  از  زلزله  اطالع  خبر 
شهرستان ابالغ مى گردد. چنانچه روز باشد، ارسال خبر بر خط١ انجام 
مى شود و چنانچه شب باشد باكمى تأخير انجام خواهد شد. همچنين 
با ابالغ دولت، بالفاصله اخبار پيش هشدار و هشدار از طريق شبكه 
تلويزيون دولتى NHKWorld اطالع رسانى مى گردد. اين كار چون 
در قانون و شرح وظايف اين تلويزيون قرار دارد، انجام آن ديگر 
منوط به دستورات سلسله مراتبى نبوده و بى درنگ صورت مى پذيرد 
به  بسته  هشدار  اين  اعالم  اظهارات  بر  بنا  نمى شود.  تلف  زمانى  و 

الى  خبر 5  خواندن  محل  تا  زلزله  مركز  فاصله 
زلزله  در  كه  طورى  به   مى برد.  زمان  ثانيه   30
رخ  شيزواُكا  استان  در  كه  سپتامبر 2008   11
يافت.  كاهش  نيز  ثانيه   3 به  ركورد  اين  داد؛ 
در  اخير  سال هاى  در  هشدار  اعالم  روش  اين 
ژاپن راه افتاده و امروزه به تلفن هاى همراه نيز 

اطالع رسانى مى شود. 
وظيفه  فقط  بحران  هنگام  در  پليس 
راندن  (كنار  مسيرها  و  خيابان ها  بازگشايى 
سرنشين)،  بدون  مانده  راه  در  خودروهاى 
تسطيح مسير بر روى پل هاى شكسته و كمك 
دارد.  را  مسير  ادامه  طى  جهت  رانندگان  به 
عهده  بر  انتظامات  و  امنيت  برقرارى  وظيفه 

نيروهاى دفاع ملى گذارده شده است. 
1. online

تصوير 5. برپايى چادرهاى اسكان موقت توسط مردم* 

مانور  در  شركت كنندگان  شهر:  مركزى  بخش  مانور  الف- 
شهردارى  عوامل  از  كه  ناحيه  بحران  مديريت  ستاد  اعضاى 
يگان هاى  كونان،  ناحيه  بحران  مديريت  داوطلبان  اتحاديه  هستند، 
آتش نشان هاى داوطلب،٢ دانش آموزان دبيرستانى كه در اين مانور 
و  امداد  كار  در  هم  برخى  و  كرده  بازى  را  آسيب ديده  افراد  نقش 
نجات كمك مى كنند، كادر پزشكان و پرستاران كه كار درمان هاى 

سرپايى و كمك هاى اوليه را انجام مى دادند، بودند.
كليه مشاهدات انجام شده در اين مانور به شرح زير مى باشد: 
پس از پخش آژير وقوع زلزله فرضى، تشكيل رسمى ستاد مديريت 
بحران ناحيه و هماهنگى با ستاد اتحاديه كونان و گروه هاى امداد و 
نجات صورت گرفت. پس از آن نيروهاى پليس وارد صحنه شده 
و به كار بازگشايى خيابان ها پرداختند. نيروهاى رسمى و داوطلب 
از  پمپ  توسط  آب  تخليه  كار  به  محله  مردم  همراه  به  آتش نشانى 
فرضى  آتش  اطفاى  بود)،  مانور  سايت  جزء  كه  استخر (مدرسه اى 
درخت  و  چوبى  خانه هاى  بريدن  تمرين  منظور  به  چوب  بريدن  و 

پرداختند (تصاوير 5 تا 11). 

لباس فرم هاى  با   (Fire Volunteer corps) داوطلب  آتش نشان هاى  يگان هاى   .2
در  و  مى شوند  حمايت  و  تجهيز  شهردارى  توسط  و  مى نمايند  وظيفه  انجام  مشخص 

تمامى نواحى حضور دارند.
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تصاوير 7. نيروهاى دفاع ملى در حال آموزش 
جا به   جا  همچنين  و  ساختماني  مصالح  برش 

كردن مصدومين از زير آوار* 

*منبع: تصاوير 5 تا 11 گرفته شده توسط مؤلف در حين برگزارى مانور در ژاپن در شهريور 1388

تصوير 6. چادرهاى توجيه صاحبان حيوانات 
خانگى در هنگام وقوع زلزله*
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تصوير 8. دانش آموزان در حال كمك به توزيع مواد غذايى* 

تصوير 9. آموزش عملى مقاوم سازى اجزا غير سازه اى به شهروندان *


تصوير 10. نمايى از موتورسواران داوطلب شركت كننده در 
مانور*

  *تصوير 11. آموزش عملي ساخت برانكارد به روش ساده
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عبارت  مانور  در  شركت كنندگان  شهر:  شمالى  بخش  مانور  ب- 
بودند از اعضاى ستاد مديريت بحران ناحيه كه از عوامل شهردارى 
داوطلبان  اتحاديه  ساختمان ها،  خسارت  ارزيابان  گروه  هستند، 
داوطلبان  گروه  آتش نشان،  داوطلبان  گروه  ناحيه،  بحران  مديريت 
بر  را  خسارت  برآورد  و  اطالعات  جمع آورى  وظيفه  كه  موتورسوار 
خود  پوشش  تحت  ناحيه  به  را  خود  وقت  اسرع  در  و  دارند  عهده 
مى رسانند زيرا از قبل كامًال شهر به نواحى مختلف تقسيم مى گردد 
و هر موتورسوارى شرح وظايفش از قبل مشخص است، دانش آموزان 
دبيرستانى كه در اين مانور نقش افراد آسيب ديده را بازى مى كردند 
و برخى هم در كار امداد و نجات كمك مى نمودند، كادر پزشكان 
انجام  را  اوليه  كمك هاى  و  سرپايى  درمان هاى  كار  كه  پرستاران  و 
را  نجات  و  جستجو  كار  كه  نارنجى  پوشش  با  گروهى  مى دادند، 
بين  هماهنگى  كار  كه  فورس»  «سيويك  گروه  و  داشتند  عهده  بر 

نيروهاى دولتى، بخش خصوصى و سمن ها را انجام مى داد.
بخش  در  مانور  اينكه  به  توجه  با  شهر:  جنوبى  بخش  مانور  ج- 
اصول  اما  شد،  برگزار  شمالي  بخش  از  مجزا  كامًال  طور  به  جنوبي 
كلي آن مشابه مانور در بخش شمالي برگزار شد با اين تفاوت كه در 
اين قسمت از شهر به علت مجاورت با دريا پذيرش آسيب ديدگان 
و مصدومان از طريق دريا توسط كشتي هاي گروه هاي امداد و نجات 
صورت مي گرفت. نقشه كلي از اين منطقه و محل استقرار تجهيزات 

در تصاوير 15 و 16 نشان داده شده است.

نتيجه گيري 
به كارگيرى اطالعات و تجربيات عملى در حين برگزارى مانورها و 
بست  و كار  انتقال  در كشورهاي حادثه خيز،  الزم  كسب آموزه هاى 
آن در كشور ما و آشنايى با سيستم هاى واكنش اضطرارى و مقابله 
با بحران كشور ژاپن و در كنار آن بازديد از برخى مراكز آموزشى و 
موزه هاى زلزله، با توجه به اين كه مديريت بحران در شرايط اضطراري 
مبحثي بسيار مهم و پيچيده مى باشد، با نگاهي مطالعاتى و عملى 
در  مردم نهاد  گروه هاى  و  دولتى  سازمان هاى  عملكرد  و  نقش  به 
اين گونه مانورها مى توان با رويكردى واقع گرايانه به افزايش آمادگى 
در سطوح مختلف جامعه در برابر رويداد زمين لرزه رسيد و پيامدهاى 
اجتماعى، اقتصادى، جسمى و روانى را كاهش داد به طورى كه بايد 

شود  نگريسته  واقع گرايانه  و  جانبه  همه  صورت  به  پديده  اين  به 
بنابراين  داد.  كاهش  زيادي  اندازه  تا  را  تلفات  و  خسارات  بتوان  تا 
ساخت ساختمان ها  چگونگى  در  تجديدنظر  و  مقاوم سازى  بر  عالوه 
و سپردن اين امر به افراد باتجربه و برخوردار از دانش كافي، ساير 
موارد آمادگى از جمله سيستم هاى طراحى و انجام مانورهاى شهرى 
جايگاه علمى خود را در جهان پيداكرده اند و مى توانند بر اين مشكل 
آسيب هاي  و  كنند  غلبه  زيادى  حد  تا  زلزله  يعنى  پايدار  و  بزرگ 

جبران  ناپذير آن را تا اندازه زيادي كاهش دهد. 
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شيوع اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله بر اساس عوامل جمعيت  شناختى
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چكيده

زمينه و هدف: زلزله عالوه بر ايجاد صدمات جسمى، سبب بروز عوارض وخيم در بهداشت روانى افراد مى شود. يكى از اين مشكالت روانى اختالل 
استرس پس از سانحه است كه به دنبال مواجهه با فشار روانى فوق العاده شديد پديد مى آيد. در اين مطالعه، شيوع اين اختالل و عالئم زمينه اى خطر ساز 

آن در جمعيت بازماندگان زلزله مورد بررسى قرار گرفت.
روش: روش مورد استفاده اين مطالعه مرورى است. اين پژوهش با استفاده از تحليل ثانويه و با مطالعه 31 تحقيق ميدانى انجام شده در زلزله هاى بم، 

چين، تركيه و ساير مناطق جهان به بررسى شيوع اختالل استرس پس از سانحه در جمعيت بازماندگان زلزله پرداخته است.
يافته ها: ميزان اختالل استرس پس از سانحه در زنان بيشتر از مردان بود. از طرفى ديگر، در بعضى از مطالعات بين اختالل استرس پس از سانحه و 
جنسيت ارتباط معنى دارى وجود نداشت. ميزان اين اختالل در افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد و در افرادى كه تحصيالت باالترى داشتند كمتر از افراد با 
تحصيالت پايين بود. ميزان اختالل استرس پس از سانحه در افراد مسن باالتر از افراد جوان تر بود. ميزان اختالل استرس پس از سانحه در رابطه با سنين 

مختلف متفاوت بوده و باالترين ميزان در گروه هاى سنى زير 30 سال و 41-50 سال بود كه اين ميزان در بين كودكان بيشتر مشاهده شد.
بلندمّدت  سياست هاى  دولت،  است  بهتر  مى شود  محسوب  جهان  كشورهاى  حادثه خيزترين  از  يكى  عنوان  به  ما  كشور  كه  آنجايى  از  نتيجه گيرى: 
بهداشت روانى را براى بازماندگان زلزله برنامه ريزى كند و اين سياست ها در قالب يك نمونه امدادرسانى استوار باشد. از آنجايى كه مشكالت اقتصادى 
و اجتماعى بعد از وقوع حوادث و باليا تأثير عمده اى در تشديد بيمارى هاى روانى دارد، توصيه مى شود كه سياست هاى حمايتى دولت در اين زمينه 
افزايش يابد تا اندازه اى از بار مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم برداشته شود و اين حمايت ها زمينه سازى براى بهبود مشكالت روانى آسيب ديدگان 
باشد. از طرف ديگر حضور انجمن هاى مذهبى و اجتماعى در كاهش فشارهاى روانى و غلبه بر استرس و به عنوان محافظى در برابر اختالل استرس 

پس از سانحه در بازماندگان نقش تعيين كننده اى مى تواند داشته باشد.
نوع مقاله: مرورى 

كليدواژه ها: اختالل استرس پس از سانحه، زلزله، عوامل جمعيت شناختى آسيب هاى زلزله، بازماندگان زلزله.
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): اكبرى، مينا؛ مقصودى، سوده (1392، پاييز). شيوع اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان 

زلزله بر اساس عوامل جمعيت شناختى. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت بحران، 3 (3)، 293-280.

Post Traumatic Stress Disorder

The Prevalence of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in Earthquake 
Survivors Based on Demographic Factors

Mina Akbari & Soudeh Maghsoodi, PhD

ABSTRACT
Background and Objective: Earthquake in addition to physical injuries causes serious complications in individuals’ mental 
health. One of these problems is post traumatic stress disorder (PTSD) which arises following exposure to extremely serious 
stress. In this study, the prevalence of this disorder and field symptoms of its risk among earthquake survivors were examined.
Method: This review article by using secondary analysis and study of 31 performed field research on earthquakes in Bam, 
China, Turkey and other parts of the world have investigated the prevalence of PTSD among earthquake survivors.
Findings: Rates of PTSD were more in women than in men. On the other hand, in some studies there wasn’t any significant 
relation between gender and PTSD. The amount of this disorder in married people was more than singles and in people with 
higher education was more than those with lower education. Rates of PTSD vary in different ages and the highest rate was in 
the age groups under 30 years and 41-50 years. This rate was higher among children.
Conclusion: Because our country is considered as one of the most disaster prone countries in the world, governmet it is bet-
ter to plan long term mental health policies for earthquake survivors and these policies were based on a sample relief. On 
the other hand, since the economic and social problems after the occurrence of incidents and disasters have a major impact 
on intensity of mental disorders, it is recommended to increase government supporting policies in this area, for decreasing 
economic and living problems of people, and these supports can improve mental health problems of the victims. On the other 
side, the presence of social and religious associations could play a decisive role in reducing and overcoming stress and as a 
safeguard against PTSD in survivors.
Type of Paper: Review article
KEYWORDS: Post traumatic stress disorder (PTSD), Earthquake, Demographic factors of earthquake damages, Earthquake survivors.

 Citation (APA 6th ed.): Akbari, M. & Maghsoodi, S. (2013, Fall). The Prevalence of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) in 
Earthquake Survivors Based on Demographic Factors. Disaster Prevention and Management Quarterly (DPMK), 3 (3), 280-293.
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مقدمه
فاجعه ها، از جمله معضالت بزرگ جوامع انسانى هستند و بشر به رغم 
پيشرفت هاى علمى، صنعتى و فن آورانه هنوز نتوانسته بر فاجعه ها و 
آثار آن ها تسلط يابد. اگر چه پيشرفت هاى صنعتى و فن آورانه در 
بعضى از جنبه هاى پيشگيرانه  فاجعه، مؤثر بوده اند، اما خود نيز بر 
ابعاد حوادث مصيبت آفرين افزوده اند. هر ساله، در گوشه و كنار جهان، 
سوانح و حوادث بسيارى روى مى دهد كه حداقل بخشى از آن ها با 
عوارض شديد مالى و روانى همراه اند. اهمّيت تخريب ها و آسيب هاى 
ناشى از اين وقايع به حدى است كه در سال هاى اخير توجه بسيارى 
از مراكز بين المللى را به خود معطوف كرده است تا جايى كه سازمان 
ملل متحد «دهه 1990 ميالدى را دهه كاهش حوادث و بالياى طبيعى» 
ناميد. بخشى از عوارض مربوط به فاجعه ها، پيامدهاى روان شناختى 
متعاقب آن هاست. توجه به ابعاد روان شناختى فاجعه ها نكات بسيارى 
را درباره رفتارهاى آدمى در بحران ها و مصائب آشكار مى سازد (نجاريان 
و براتى سده، 1379). در دهه هاى اخير اثرات روانشناسى زلزله بيشتر 
كه  داده اند  نشان  مطالعات  از  بسيارى  است.  قرارگرفته  توجه  مورد 
از  پس  زلزله  بازماندگان  از  بسيارى  در  خاص  عالمت دار  پاسخ هاى 
مواجهه با واقعه آسيب زا نظير فقدان افراد مورد عالقه، درهم ريختگى 
ساختار اجتماعى و از دست دادن حمايت هاى اجتماعى ديده مى شود. 
ايجاد  افراد  در  شديد  زلزله هاى  كه  داده اند  نشان  پژوهش ها  همچنين 
ناتوانى هاى طوالنى مدت مى كنند (محمودى قرائى، محمدى، فكور و 

ممتازبخش، 1384).
ساليان متمادى است كه متخصصان بهداشت روانى تالش مى كنند 
تا واكنش هاى نابهنجار افراد را در رويارويى با منابع فشار روانى، مورد 
بررسى قرار دهند. نخستين بار، در ميان سربازان جنگ جهانى دوم، در 
رويارويى با وقايع فشارزاى جنگ، نشانگان (سندرم) روان شناختى 
راهنماى  در  بعدها  نشانگان  اين  شد.  نابهنجار شناسايى  رفتارهاى  و 
گروه هاى  از  يكى  عنوان  تحت  روانى  اختالالت  آمارى  و  تشخيصى 
اختالل  آن  به  نيز  اكنون  هم  كه  گرفت  قرار  روانى  اختالالت  فرعى 
اختالل   ١.(2002 همكاران،  و  (بيلز  گويند  سانحه  از  پس  استرس 
استرس پس از سانحه يا ضربه٢ عبارت است از مجموعه واكنش هايى 

1. Beals et al., 2002
2. Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

كه فرد در مواجهه با استرس هايى كه خارج از ظرفيت روانى اوست 
و به دنبال يك عامل استرس زا كه به عنوان عامل استرس زاى شديد، 
عالئم  مى دهد.  بروز  خود  از  مى شود  تلقى  روزمره  غير  و  ضربه اى 
كاهش  تروماتيك،  حادثه  مجدد  تجربه  از:  عبارت اند  آن  مشخص 
تماس با دنياى خارج و پاسخگويى به آن و انواع عالئم شناختى، خلقى 
نشانگان  اختالل  اين  (قماشچى، 1387).  (اتونوميك)  غيرارادى  و 
بالينى است كه به دنبال مواجهه با فشار روانى فوق العاده شديد پديد 
مى آيد. اين مواجهه مى تواند به صورت مشاهده، حضور يا شنيدن باشد. 
جدى  سوانح  و  تجاوز  حمله،  طبيعى،  بالياى  شكنجه،  جنگ،  تجربه 
نظير تصادف و آتش سوزى از عوامل ايجاد كننده اختالل استرس پس 
از سانحه شناخته مى شوند (هيزلى، تسكين تونا، ايشيكلى، كيليك و 

زيللى، 2009).٣
بر اساس ويرايش چهارم راهنماى تشخيصى و آمارى اختالالت 
روانى۴ (انجمن روان پزشكى امريكا، 1994) اختالل استرس پس از 
سانحه متشكل از 17 عالمت است كه در سه طبقه تشخيصى قرار 
بيش  و  احساسى  كرختى  يا  اجتناب  واقعه،  مجدد  تجربه  مى گيرد: 
براى  مگرودر، 2012).۵  و  تورك  گرابو،  الهاى،  انگيختگى (هال، 
تشخيص اين اختالل بر اساس معيارهاى بالينىDSM-IV ، شخص 
بايد عالوه بر مواجهه با حداقل يك حادثه تروماتيك [آسيب زا] كه 
ماه  يك  از  بيش  بوده،  همراه  درماندگى  يا  شديد  ترس  احساس  با 
حداقل يك عالمت از «تجربه مجدد واقعه»، سه عالمت از «اجتناب 
يا كرختى احساسى» و دو عالمت از «بيش انگيختگى» را تجربه كند 
و اين عالئم موجب ناراحتى و اختالل در حوزه هاى عملكرد شخص 
افت  مانند  مشكالتى  بروز  موجب  مى تواند  اختالل  اين  باشد.  شده 
عملكرد شغلى، شكايات متعدد جسمى، اشكال در ايجاد صميميت 
و مشكالت خانوادگى باشد و مى تواند تا سال ها پس از زلزله باقى 
از  پس  استرس  اختالل  شيوع  وجود  كه  ديده  شده  همچنين  بماند. 
مى دهد؛  افزايش  را  روانى  اختالالت  از  بعضى  بروز  احتمال  سانحه 
مثًال در موارد زيادى ديده شده كه وجود شيوع اختالل استرس پس از 
سانحه احتمال بروز افسردگى، هراس، مصرف مواد مخدر و اختالل 

3. Hizli, Taskintuna, Isikli, Kilic & Zileli, 2009
4. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Version 

(DSM-IV)
5. Hall, Elhai, Grubaugh, Tuerk & Magrueler, 2012
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هراس١ را افزايش مى دهد (فرهوديان و همكاران، 1385).
زلزله رايج ترين بالى طبيعى است. به طور متوسط هر ساله 939 
زلزله به بزرگى 5 تا 8 مقياس ريشتر در جهان اتفاق مى افتد. اگر 
ما در نظر بگيريم كه اين زلزله ها حداقل 1000 كشته دارند، تقريبًا 
1/8 ميليون نفر زندگى خود را در 108 زلزله اى كه طى قرن بيستم 
به  نسبت   ٢.(2011 همكاران،  و  (نعيم  داده اند  دست  از  داده،  رخ 
ساير بالياى طبيعى، زلزله ها خيلى سريع همه چيز را ويران مى كنند، 
اغلب بدون هشدار و غيرقابل كنترل  اند، جمعيت بسيارى را تحت 
تأثير قرار مى دهند و جراحت، فوت و ويرانى را بر جاى مى گذارند 
(آتين داگ، اوزن و سر، 2005).٣ بنابراين انسان ها بايد بياموزند كه 
رخدادهاى طبيعى همچون زلزله، هر چند هنوز براى بشر كامًال قابل 
برنامه ريزى  و  منطقى  محاسبات  آموزش،  با  اما  نيست،  پيش بينى 
امرى  به  تبديل  را  آن  و  برخاست  آن  با  مقابله  به  مى توان  صحيح 
مهارشده و مغلوب اراده خويش نمود (مقصودى و حسنى، 1383).

استرس  اختالل   ۴(2004) ديويسون  و  لى  كانر،  چانگ،  الى، 
را  تايوان  روستايى  مناطق  در  زلزله  بازماندگان  در  سانحه  از  پس 
مورد بررسى قراردادند. ده ماه پس از وقوع زلزله عوامل زمينه اى 
پس  استرس  اختالل  گرفتن  قرار  معرض  در  و  جمعيت شناختى 
اين  در  گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  زلزله  بازماندگان  در  سانحه  از 
زلزله  وقوع  محل  نزديكى  در  كه  روستا  دو  از  نفر   252 پژوهش 
قرار داشتند انتخاب شدند و با استفاده از مصاحبه اطالعاتى در مورد 
زلزله،  معرض  در  گرفتن  قرار  مدت  جمعيت شناختى،  ويژگى هاى 
شدت عالئم اختالل استرس پس از سانحه و ديگر اختالالت روانى و 
عوامل مرتبط از جمله از كارافتادگى، آسيب پذيرى در برابر تنش، 
حمايت روانى و سالمت مورد بررسى قرار گرفت. نتايج مشخص 
غير  موارد  به  نسبت  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  عالئم  كه  كرد 
اختالل استرس پس از سانحه در اكثر متغّيرها با احتمال بيشترى با 
موارد زير همراه بود: جنس مؤنث، قرار گرفتن در معرض تروما، 
اختالل اضطراب عمومى، خودكشى و ساير اختالالت آسيب شناسى 

روانى و ناتوانى و اختالل در سالمت. 
1. panic
2. Naeem et al., 2011
3. Altindag , Ozen & Sir, 2005
4. Lai , Chang , Connor , Lee & Davidson, 2004

خطرساز  عوامل  شيوع  بررسى  به   (2011) همكاران  و  نعيم 
پرداختند.  پاكستان  كشمير  زلزله  از  بعد  ماه  اجتماعى 18  روانى- 
از  مردان  و ٪33/4  زنان  كه ٪55/2  داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج 
آن ها  نتايج  همچنين  مى برند.  رنج  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
مشخص كرد كه زندگى خانوادگى، محافظى در برابر عالئم اختالل 
سانحه  از  پس  استرس  اختالل  عالئم  است.  سانحه  از  پس  استرس 
18 ماه بعد از زلزله رايج بود و دوز قرار گرفتن در معرض تروما با 
عالئم اختالل استرس پس از سانحه همراه است و اين ممكن است 

پيامدهايى براى توان  بخشى اين جامعه به همراه داشته باشد.
پس  رشد  كننده هاى  پيش بينى  و  شيوع   ۵(2011) لياو  و  سو 
زلزله  از  پس  سال  يك  سال  بزرگ  بازماندگان  بين  در  سانحه  از 
سال 2008 سيچوان را مورد بررسى قراردادند. ميزان شيوع اختالل 
شد.  اعالم  زلزله ٪56/8  از  بعد  سال  يك  سانحه  از  پس  استرس 
از  مراقبت  و  روانى  مداخالت  كه  داد  نشان  پژوهش  اين  نتايج 
بازماندگان زلزله سيچوان بايد بيشتر بر روى زنان و افراد مسن تر 
از  پس  مثبت  نتايج  ايجاد  منظور  به  اين،  بر  عالوه  شود.  متمركز 
سانحه، برنامه هايى بايد در تنظيم و مديريت عالئم اختالل استرس 

پس از سانحه اجرا شود.
على، فاروق، بهاتى و كورى  وا (2012)۶ بررسى شيوع و عوامل 
زلزله  بازماندگان  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  بر  تعيين كننده 
بررسى  مورد  را  سون  ديويد  تروما  مقياس  از  استفاده  با  پاكستان 
قراردادند. تجزيه و تحليل 30 ماه بعد از زلزله نشان داد كه شيوع 
اختالل استرس پس از سانحه باال بود. زنان، افراد مسن، افراد مجرد، 
درآمد  داشتن  فعلى،  وضعيت  در  بودن  بيكار  خانواده،  سرپرست 
پايين و زندگى در مسكن موقتى در معرض خطر باالترى از اختالل 
سرمايه  داشتن  مى رسد  نظر  به  دارند.  قرار  سانحه  از  پس  استرس 
افزايش  و  محافظ  كاهشى،  اثر  مذهبى  تمايالت  و  باال  اجتماعى 
نتايج  دارد.  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  برابر  در  انعطاف پذيرى 
انعطاف پذير  عوامل  ايجاد  و  اجتماعى  حمايت  ادامه  كه  داد  نشان 
در مديريت اختالل استرس پس از سانحه بسيار حائز اهميت است. 

5. Xu & Liao, 2011
6. Ali, Farooq, Bhatti & Kuroiwa, 2012
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روش 
مطالعه حاضر شيوع اختالل استرس پس از سانحه و عالئم زمينه اى 
خطرساز آن را در جمعيت بازماندگان زلزله هاى بزرگ سراسر جهان 
مورد بررسى قرار مى دهد. اين تحقيق جهت بررسى از نوع مطالعه 
مرورى و تحليل ثانويه و پژوهش هاى ميدانى انجام شده در زلزله هاى 
مختلف دنيا استفاده كرده و به خصوص شيوع اختالل استرس پس از 
سانحه را مورد بررسى قرار داده است. در پژوهش حاضر سعى شده به 
عوامل زمينه اى خطرساز مانند جنسيت، وضعيت تأهل، تحصيالت 
و رابطه آن ها با ابتال به اختالل استرس پس از سانحه اشاره  گردد و 
با تحليل ثانويه پژوهش هاى انجام شده در اين زمينه، نتايج مشترك 

آن تحقيقات را بازگو نمايد.

يافته ها
انواع  بين  از  اگرچه  كه  مى دهند  نشان  گذشته  پژوهش هاى  بررسى 
حوادث طبيعى و سوانح ناشى از فناورى و تروريسم، حوادث طبيعى 
سوانح  ماهيت  لحاظ  به  ولى  دارند،  پايين ترى  روانى  آسيب  شدت 
مى كند.  تفاوت  حاالت  ديگر  با  آن  به  نسبت  واكنش ها  طبيعى 
در  مدرسه  سنين  كودكان  مردان،  با  مقايسه  در  زنان  ميان  اين  در 
مقايسه با ساير گروه هاى سنى، ساكنين كشورهاى در حال توسعه 
حادثه  زمان  در  كه  كسانى  و  توسعه يافته  كشورهاى  با  مقايسه  در 
بسترى  افراد  (مانند  بوده اند  برخوردار  كمترى  روانى  حمايت هاى  از 
در بيمارستان ها و مراكز شبانه روزى، سربازان پادگان ها و زندانيان) 
دچار آسيب هاى روحى بيشترى بوده اند (كرمى و همكاران، 1386). 
شيوع  مى گيرند  قرار  سوانح  تأثير  تحت  شدت  به  كه  مناطقى  در 
اختالل استرس پس از سانحه باالتر است. مطالعات نعيم و همكاران 
(2011) نشان مى دهند كه شيوع اختالل استرس پس از سانحه بعد 
از بالياى طبيعى اغلب كمتر از اختالل استرس پس از سانحه بعد 
نيم  و  سال  يك  است.  انسان ساز  و  فناورى  از  ناشى  بحران هاى  از 
بعد از زلزله ارمنستان شيوع اختالل استرس پس از سانحه در بزرگ 
 ساالن 49/7٪ (1994)، 86/7٪ (2000) و بعد از 18 ماه در تركيه 
41/9٪ (2003) گزارش شد. شيوع اختالل استرس پس از سانحه در 
حوادث اجتماعى و تنش هاى شديد افزايش مى يابد. به عنوان مثال، 
افراد  از  حدود ٪9/8  اياالت متحده  در  سپتامبر  يازده  حادثه  از  پس 

ساكن نيويورك دچار اختالل استرس پس از سانحه شده اند (نوحى 
بر  همكاران (2007)١  و  البدور  پژوهش  نتايج  همكاران، 1385).  و 
قيام  دنبال  به  كه  غزه  نوار  در  ساكن  فلسطينى  نوجوان  روى 229 
دوم انتفاضه، در معرض اعمال خشونت آميز قرارگرفته بودند، نشان 
داد 68/9٪ از آن ها داراى اختالل استرس پس از سانحه مى باشند. 
اختالل  شيوع  كه  داد  نشان   (2005) همكاران  و  آتين داگ  گزارش  
استرس پس از سانحه در قربانيان زلزله طيفى بين 10 تا 87٪ است؛ 
اما در جمعيت عادى 1 تا9٪ عنوان شده است. شيوع بيمارى هاى 
همراه اختالل استرس پس از سانحه زياد است، به گونه اى كه حدود 
دو سوم اين بيماران به دو اختالل ديگر نيز به صورت همزمان مبتال 
با  مرتبط  اختالل  از:  عبارت  اند  همراه  شايع  بيمارى هاى  هستند. 
مصرف مواد مخدر، ساير اختالالت اضطرابى و اختالالت دو قطبى. 
مبتال  را  فرد  آنكه  بر  عالوه  بيمارى  اين  كه  مى دهد  نشان  آمارها 
مى سازد، سبب ناراحتى و تحميل بار روانى و حتى مالى عمده اى بر 
روى خانواده هاى اين افراد و اجتماع مى شود. ميزان شيوع طالق در 
مبتاليان به اختالل استرس پس از سانحه دو برابر افراد غير مبتال 

است (نوحى و همكاران، 1385).
اختالل  آسيب زا،  رويدادهاى  فراوانى  به  توجه  با  بنابراين، 
سالمت  براى  عمده  نگرانى  يك  عنوان  به  سانحه  از  پس  استرس 
مولوى  دوست،  نشاط  (بخت آور،  است  مطرح  انسان ها  عملكرد  و 
به   ٢(2003) اوليوسوى  و  كيليك  مطالعه  در   .(1386 بهرامى،  و 
دنبال زلزله سال 1999 تركيه بر روى 430 نفر از بازماندگان زلزله 
انجام شد، بروز ناتوانى و اختالالت روانى نظير اختالل استرس پس 
از سانحه با ميزان نزديكى و مواجهه با زلزله ارتباط مستقيم داشت. 
در مطالعه سال باشولو، شالجولو و ليوانو (2002)٣ در 586 نفر از 
بازماندگان زلزله تركيه اين نتيجه به دست آمد كه زلزله هاى شديد و 
وحشتناك به خصوص در افرادى كه سطح مواجهه بااليى داشته اند 
به طور معمول  دارند.  پى  در  را  مدتى  طوالنى  روان شناختى  عواقب 
اختالل استرس پس از سانحه اولين پاسخ بازماندگان به تروماست 
سالمت  وضعيت  مدت  طوالنى  پيامد  مهم  پيش بينى كننده  خود  كه 
ذهنى و فيزيكى بعدى آن  هاست. در كودكان و نوجوانان از دست 
1. Elbedour et al., 2007
2. Kılıç & Ulusoy, 2003
3. Salcioglu, Basoglu & Livanou
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دادن حمايت هاى خانوادگى و اجتماعى نظير فوت والدين با شدت 
است (هيزلى  بوده  مرتبط  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  نشانه  هاى 
و همكاران، 2009؛ محمودى  قرائى و همكاران، 1384). در زلزله 
كه  شدند  بى خانمان  و  بى سرپرست  كودك   1850 تقريبًا  نيز  بم 
اين رقم با توجه به اينكه در روزهاى اول زلزله به دست آمد بعدها 
براى  ويژه  به  روانى  مشاوره  به  فورى  نياز  بنابراين  يافت؛  افزايش 
كودكان بى سرپرست و ساير كودكان مصيبت زده واجب دانسته شد 
گزارش هاى   ١.(2006 زامياد،  و  فرج پور  گودرزى،  (حق شناس، 
متعددى از ميزان اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله 
در   ٪70 تا   ٪28 و  بالغين  در   ٪33 تا   ٪2/5 از  كه  دارد  وجود 
كودكان متغير است. بروز همزمان ساير اختالالت روان پزشكى از 
ديگر مشكالتى است كه موجب بروز ناتوانى در كودكان و نوجوانان 
مى شود. در مطالعه گونگيان و همكاران (1997 به نقل از محمودى  
قرائى و همكاران، 1384) در 218 دانش آموز از زلزله ارمنستان 
بروز  ميزان  با  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  نشانه هاى  شدت 
استرس  اختالل  به  مبتال  بچه هاى  بود.  مرتبط  افسردگى  نشانه هاى 
مى كنند  تجربه  را  بالينى  رنج  و  عملكردى  نقايص  سانحه  از  پس 
كه ممكن است به صورت اختالل عملكرد تحصيلى و يا اختالل در 
ساير زمينه هاى عملكردى باشد؛ بنابراين انجام مداخالت پيشگيرانه 
كه  افرادى  است.  ضرورى  ناتوانى ها  اين  كاهش  براى  درمانى  و 
بيشتر با حوادث ناگوار مواجهه مى شوند به احتمال زياد، بيشتر به 
اختالل دچار مى گردند. در فاجعه عظيم غرق شدن كشتى گشت زنى 
جوپيتر٢ بيش از 50٪ از بازماندگان به اختالل استرس پس از سانحه 

دچار و باقيمانده به انواع بيمارى هاى روانى مبتال شدند. 
بسيارى از دانشمندان بر اين باورند كه شيوع اختالل استرس پس 
از سانحه و مواجهه با ضربه روحى در كشورهاى در حال توسعه در 
حال افزايش است كه دليل آن فقدان منابعى است كه مى توانند از 
فجايع جلوگيرى كنند يا شدت حوادث را كاهش دهند (حق شناس و 
همكاران، 2006). از ميان 108 زلزله بزرگ (با تلفات باالى 1000 
نفر) قرن بيستم 91 تاى آن در كشورهاى در حال توسعه اتفاق افتاده 
از  زيرا  هستند  وسيع  مقياس  در  ويرانى  مستعد  كشورها  اين  است. 

1. Hagh- shenas, Goodarzi, Farajpoor & Zamyad, 2006
2. Jupiter

و  ساختمان ها  در  ضعيف  ساختارى  كيفيت  جغرافيايى،  مكان  نظر 
آمادگى براى زلزله را دارند (نعيم و همكاران، 2011). اگرچه بررسى 
سالمت روانى در اياالت  متحده امريكا نشان داده كه مردان در مواجهه 
با حوادث غيرمترقبه آمادگى بيشترى براى بيمارى هاى روانى نسبت 
به زنان دارند (60٪ در برابر 50٪) اما زنان به احتمال زياد، بيشتر از 
مردان به اختالل استرس پس از سانحه دچار مى شوند (12٪ در برابر 

6٪) (حق شناس و همكاران، 2006). 
و  اسناد  بررسى  و  ثانويه  تحليل  از  استفاده  با  پژوهش  اين  در 
مدارك در زلزله و حوادث گذشته مشخص شد كه عوامل زمينه اى 
خطرساز جهت ابتال به اختالل استرس پس از سانحه شامل ويژگى هاى 
جمعيت شناختى (چون جنس زنان، وضعيت تأهل، تحصيالت پايين، 
حمايت اجتماعى كم) مى شوند. عوامل خطرزاى ديگرى هم در افراد 
مبتال به اختالل استرس پس از سانحه شناسايى  شده اند. يكى از اين 
آن،  علت  نه  باشد  اختالل  اين  پيامد  عمدتًا  است  ممكن  كه  عوامل 
حمايت اجتماعى است. در پژوهش كولكا و همكاران (1990 به نقل از 
به  مبتال  ويتنامى  جنگ ديده  سربازان   (1389 بشرپور،  و  نريمانى 
اختالل استرس پس از سانحه، در مقايسه با سربازان جنگ ديده بدون 
ولى  كردند.  گزارش  را  پايينى  اجتماعى  حمايت  سطح  اختالل،  اين 
از آنجا كه نتايج تحقيقات مقطعى اغلب به دشوارى تفسير مى شوند 
روشن نيست كه آيا حمايت اجتماعى پايين، جلوى درمان آن آسيب 
را مى گيرد و يا اينكه عالئم حادى نظير تحريك پذيرى باعث مى شوند 
نباشد  ديگران  طرف  از  اجتماعى  حمايت  دريافت  دنبال  به  فرد  كه 
و يا اينكه هر دوى اين عوامل مؤثرند. شدت هراس بازماندگان در 
هنگام زلزله به عنوان قوى ترين پيش بينى براى اختالل استرس پس از 
سانحه در نظر گرفته شده است. حتى زلزله هايى كه نسبتًا كم اهميت 
هستند، مى توانند در افرادى كه تجربه هراس در سطوح باال را دارند، 
سانگ، 2011؛  و  (سو  شوند  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  باعث 
ليوانو و همكاران، 2005).٣ بررسى ساير پژوهش ها نشان مى دهند 
ايجاد  روانى  آسيب  زلزله ها  در  معموالً  كه  خطرى  عوامل  ساير  كه 
مى كنند، شامل سطح مواجهه با زلزله، مثل مواجهه با جراحت واقعى 
يا تهديدكننده در طول زلزله، نزديكى به مركز زلزله و ويرانى خانه يا 
از دست دادن لوازم زندگى است. همچنين عواقب روانى زلزله ممكن 
3. Xu & Song, 2011; Livanou et al., 2005
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شخصى  ويژگى هاى  و  پايين تر  تحصيالت  سطح  بودن،  زن  با  است 
ارتباط داشته باشد (ليوانو و همكاران، 2005). شاران و همكاران١ 
(1996 به نقل از وانگ و همكاران، 2011)٢ نيز گزارش كرده اند كه 
تخريب خانه، اموال و دارايى به طور چشمگيرى با اختالل روانى در 
ارتباط است. بررسى ها نشان مى دهند كه بروز مشكالت روان پزشكى 
ارتباط مستقيم با ميزان تخريب منازل، از دست دادن لوازم زندگى و 
همچنين فوت يا مجروح شدن يكى از اعضاى خانواده دارد به عالوه 
عالئم  شيوع  باشد  گذشته  باليا  وقوع  از  كمترى  زمانى  فاصله  هرچه 

روان پزشكى بيشتر است (وانگ و همكاران، 2011).
سعى  حاضر  پژوهش  در  محقق  گذشته،  مطالعات  به  توجه  با 
نموده تنها به متغيرهاى جمعيت شناختى اثرگذار بر اختالل استرس 
و  زلزله ها  در  را  متغيرها  اين  تأثير  و  نمايد  اشاره  سانحه  از  پس 
از  چكيده اى  مى آيد  زير  در  آنچه  كشد.  بحث  به  مختلف  حوادث 
عوامل جمعيت شناختى است كه در پژوهش هاى متعدد در سراسر 
جهان به عنوان عوامل مؤثر در بروز اختالل استرس پس از سانحه 

بعد از زلزله شناسايى شده اند.
سال  زلزله  در  جنسيت  روى  بر  كه  مطالعه اى  در  جنسيت:   
اين  بروز  كه  داد  نشان  تحليل  و  تجزيه  نتايج  شد،  انجام  بم   1382
همكاران،  و  ندارد (حق شناس  جنسيت  با  معنى دارى  ارتباط  اختالل 
ميزان  كه  دادند  نشان  مطالعات  از  زيادى  تعداد  چند  هر   .(2006
اختالل استرس پس از سانحه در زن ها بيشتر از مردان است. يكى 
دو  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  شيوع  تفاوت  عدم  داليل  از 
جنس مى تواند اين باشد كه در اكثر مطالعات انجام شده اى كه شيوع 
بيشتر اين اختالل را در زن ها نشان دادند، زن ها مواجهه بيشترى با 
تروماهايى مانند هتك حرمت و تجاوز جنسى داشته اند؛ كه اين امر 
در مناطق مختلف تحت تأثير عوامل اجتماعى و فرهنگى شدت و 
ضعف پيدا مى كند. در واقع علت بروز بيشتر اختالل استرس پس 
علت  به  بلكه  تروما،  بيشتر  تعداد  علت  به  نه  خانم ها  در  سانحه  از 
تفاوت در نوع تروماهايى است كه زن ها به دليل جنسيتشان با آن ها 
مواجهه مى شوند. شايد بتوان عدم تفاوت شيوع اختالل استرس پس 
از سانحه را در دو جنس اين طور توجيه نمود كه از جامعه اى مانند 

1. Sharan et al.
2. Wang et al., 2011

بم انتظار مى رود كه زن ها در منزل كار كنند و مردان در خارج از 
منزل  در  كه  مردانى  تعداد  اين  بسا  چه  نمايند.  وظيفه  انجام  منزل 
حضور داشتند بازنماى جامعه مردان كل بم نبودند و در واقع عامل 
حضور آن ها در منزل ابتالى بيشتر به اين اختالل و كاهش عملكرد 
شغلى و اجتماعى ناشى از بيمارى باشد. با توجه به اينكه در بعضى 
از مطالعات ديده شد كه تجربه حوادث تروماتيك [آسيب زا] قبلى 
احتمال بروز اختالل استرس پس از سانحه را در مواجهه  هاى بعدى 
و  مردها  در  جنگ  تروماى  با  مواجهه  افزايش  شايد  مى كند،  بيشتر 
شيوع بسيار كم تروماهاى جنسى در زن ها علت عدم تفاوت شيوع 
و  (فرهوديان  است  جنس  دو  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
قماشچى (1387)  توسط  كه  ديگرى  تحقيق  در  همكاران، 1385). 
در زلزله بم انجام شد نتايج نشان داد كه شدت عالئم اختالل استرس 
پس از سانحه در ميان زنان و مردان مورد مطالعه تفاوت معنادارى 
ندارد و نتيجه پژوهش فوق دوباره تأييد شد هر چند اين عالئم در 
زنان بيشتر مشاهده گرديد. در تحقيق ديگرى كه توسط حسينيان 
و همكاران (1383 به نقل از قماشچى، 1387) در شهر بم انجام شد 
زلزله زده  مردان  و  زنان  روانى  سالمت  بين  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به 
در  جنسيت  پژوهش  اين  در  يعنى  دارد؛  وجود  معنى دارى  تفاوت 
شدت بروز عالئم اختالل استرس پس از سانحه نقشى داشته است. 
روانى-  خطرساز  عوامل  بر  عالوه  كه  شد  مشخص  مطالعه  اين  در 
اجتماعى، جنسيت نيز در بروز عالئم اختالل استرس پس از سانحه 
مؤثر بوده و زنان بيشتر عالئم اختالل استرس پس از سانحه را از 

خود نشان داده اند.
در زلزله 2008 در استان ون چوان واقع در چين گزارش شد كه 
نسبت شيوع اختالل استرس پس از سانحه در زنان بيشتر از مردان 
است (71/1٪ در برابر 54/6٪) (وانگ و همكاران، 2011)؛ كه 
در  زنان  زيرا  باشد؛  فرهنگى  عوامل  نتيجه  در  است  ممكن  امر  اين 
عاطفى  وابستگى  مردان  با  مقايسه  در  چين  همچون  سنتى  جوامع 
و احساسى بيشترى نسبت به خانواده هايشان دارند (سو و سانگ، 
2011). زنان تمايل دارند آشفتگى هاى هيجانى- عاطفى فاجعه را 
در  دهه 1960  زلزله  در  مثال،  براى  كنند.  گزارش  مردان  از  بيش 
از  بيشتر  زلزله  در  كودكان  و  زنان  تلفات  آمار  تاشكند،  عشق آباد 
مردان بود. به طوريكه اين آشفتگى ها براى زنان47٪، براى كودكان 
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35٪ و براى مردان 18٪ بوده است (نجاريان و براتى سده، 1379).
در زلزله 17 اوت 1999 تركيه ميزان اختالل استرس پس از 
در   ٪53) بود  مردان  از  بيشتر  چشمگيرى  به طور  زنان  در  سانحه 
برابر 33٪). زنان در جوامع سنتى همچون تركيه به نان  آور خانواده 
وابستگى بسيارى دارند؛ بنابراين خطر از دست دادن نان آور خانواده 
براى آن ها بسيار مصيبت  بار است. در اين رابطه، آن چيزى كه مهم 
است اين است كه 82٪ از زنان در اين زلزله خانه دار و داراى سابقه 
آموزشى نسبتًا پايينى بودند. زندگى چنين زنانى بر خانه و خانواده 
مردان  به  نسبت  بيشترى  عاطفى  وابستگى  بنابراين  است؛  استوار 
ليوانو،  و  شالچى اوغلو  (باشوغلو،  دارند  خود  خانوادگى  زندگى  به 
2002)؛١ اما در زلزله سال 1998 در سى هان تركيه رابطه اى بين 
اختالل استرس پس از سانحه و عوامل جمعيت شناختى و اجتماعى 

از جمله جنسيت زنان پيدا نشد (آتين داگ و همكاران، 2005). 
زلزله  از  بعد  ماه   10 كه  مطالعه اى  تايوان،   1999 زلزله  در 
معرض  در  زنان  جنسيت،  نظر  از  كه  داد  نشان  گرفت  صورت 
دارند  قرار  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  به  نسبت  بيشترى  خطر 
استرس  اختالل  كل  درصد  درحالى كه   .(2004 همكاران،  و  (الى 
آن  شيوع  بود   ٪16/5 تايوانى  بازماندگان  بين  در  سانحه  از  پس 
در بين زنان 22/2٪ و در بين مردان 9/2٪ بود. زنانى كه شاهد 
صحنه هاى وحشتناك بوده و با اجساد مواجه شده بودند يا احساس 
اختالل  به  نسبت  مى دانستند  مقصر  را  خودشان  و  مى كردند  گناه 
استرس پس از سانحه آسيب پذيرتر بودند و نسبت به سايرين بيشتر 
از بيمارى هاى روانى رنج مى بردند (سزگين و پوناماكى، 2012).٢

با  افراد  زنان،  كه  داد  نشان  نتايج  پاكستان   2005 زلزله  در 
درآمد پايين، افرادى كه شغل خود را از دست داده اند و آن هايى كه 
در خانه هاى موقت اسكان دارند ريسك باالترى از اختالل استرس 
على  2011؛  همكاران،  و  (نعيم  مى دهند  نشان  را  سانحه  از  پس 
از  نفر  روى 267  بر  كه  ديگرى  تحقيق  در  همكاران، 2012).  و 
كارگران امدادى و توان  بخشى در اين زلزله در سال 2009 انجام 
سطوح  پايين،  اجتماعى  حمايت  زنان،  جنسيت  كه  داد  نشان  شد 
باالى مواجهه با زلزله، تنش كارى زياد و حوادث تروماتيك گذشته 
به عنوان عامل  هاى خطر براى اختالل استرس پس از سانحه عنوان 
1. Başoğlu, Şalcıoğlu, Livanou, 2002
2. Sezgin & Punamaki, 2012

شد (ارينگ، رزيك و امل كامپ، 2011).٣
ايتاليا  الكوايالى   2009 زلزله  از  بعد  ماه  ده  كه  تحقيقى  در 
به  شد،  انجام  جوان  سال  بزرگ   بازماندگان  از  نفر   512 روى  بر 
باالترى  آسيب پذيرى  معرض  در  زنان  كه  رسيدند  نتيجه  اين 
نشان  شواهد  دارند.  قرار  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  به  نسبت 
مى دهد كه زنان بعد از مواجهه با حوادث تروماتيك بيشتر از مردان 
در معرض اختالل استرس پس از سانحه قرار مى گيرند (دل اوسو و 

همكاران، 2011).۴
در زلزله سال 2002 در موليز ايتاليا ميزان شيوع اختالل استرس 
پس از سانحه شش ماه بعد از زلزله 14/3٪ گزارش شد. در اين 
زلزله زنان اختالل استرس پس از سانحه باالترى را نسبت به مردان 
نشان دادند. بر اساس مطالعات اندرسون و مانوئل۵ (به نقل از دل اوسو 
سانحه  از  پس  استرس  اختالل  باالتر  ميزان   .(2011 همكاران،  و 
احساساتى  ويژه  به  احساسات  بيان  به  آن ها  بيشتر  تمايل  زنان  در 

همچون ترس است (دل اوسو و همكاران، 2011).
در زلزله بروجرد استان لرستان ميزان شيوع اختالل استرس پس 
از سانحه در كل جمعيت باالى 15 سال، در مردان 22/5٪ و در 

زنان 36٪ به دست آمد (اصلى نژاد، اله وردى و اكرامى، 1389).
در مطالعه كولكا و همكاران (1990 به نقل از نريمانى و بشرپور، 
اختالل  از  باالترى  شيوع  مردان  ويتنام  جنگ  سربازان   (1389
استرس پس از سانحه را در مقايسه با زنان نشان دادند (٪15/2 
اختالل  شيوع  و  جنسيت  بين  رابطه  حال،  اين  با  برابر ٪8/5).  در 
نباشد  جنسيت  خود  به  مربوط  است  ممكن  سانحه  از  پس  استرس 
در  كه  باشد  جمعيتى  اجتماعى-  عوامل  خاطر  به  است  ممكن  بلكه 
در  تروما  با  مواجهه  مختلف  انواع  شيوع  است.  جنسيت  با  تعامل 
تفاوت هاى  از  بررسى  يك  در  است.  متفاوت  مردان  و  زنان  بين 
به  زياد  احتمال  به  زنان  سانحه،  از  پس  استرس  اختالل  در  جنسى 
در  جنسى  تجاوز  يا  كودكى  دوران  در  جنسى  سوء استفاده  علت 
تجربه  بيشتر  را  تروريسم  و  جنگ  مبارزه،  مردان  و  بزرگ سالى 
نشانه هاى  مورد  در  مقايسه  هنگام  بنابراين  است؛  بوده  كرده اند 
اختالل استرس پس از سانحه بين زنان و مردان عالوه بر اطالعات 
3. Ehring, Razik & Emmelkamp, 2009
4. Dellosso et al.
5. Anderson & Manuel
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جمعيتى و اجتماعى، نوع تروما هم بايد در نظر گرفته شود. بدون 
در نظر گرفتن اين مالحظات زنان به اشتباه ميزان اختالل استرس 
مى دهند  نشان  خود  از  مردان  به  نسبت  را  باالترى  سانحه  از  پس 
(هال و همكاران، 2012). البته مطالعات متعدد نشانگر تفاوت زن 
دختران  و  زنان  طبيعى اند،  بالياى  از  ناشى  آسيب پذيرى  در  مرد  و 
بيش از مردان و پسران به سبب اختالالت عاطفى و تنش هاى روانى 
رنج مى كشند. زن بودن، حمايت اجتماعى محدود و كهن سال بودن، 
همگى مؤلفه هايى هستند كه درماندگى روانى باالترى را پس از باليا 

به همراه دارند (زلزله 1989 استراليا) (مقصودى، 1383). 
روانى  صدمات  انواع  باالتر  ميزان  بم  زلزله  در  تأهل:  وضعيت   
در بين افراد متأهل (91٪) در مقايسه با افراد مجرد (65/9٪) نيز 
تنها  كه  اين  به  توجه  با  است.  قبلى  تحقيقات  يافته هاى  با  مطابق 
عامل مؤثر معنى دار در ايجاد صدمات روانى، آسيب اقوام درجه اول 
بود، شايد اين اختالف بين دو گروه مجرد و متأهل، ناشى از اختالف 
در  متأهل  افراد  در  اول  درجه  اقوام  فوت   ٪71) اقوام  آسيب  درجه 
مقايسه با 50٪ در افراد مجرد) باشد يا از تفاوت ميانگين و دامنه 
سنى اين دو گروه ناشى گردد (كرمى و همكاران، 1386). ٪88/7 
مردان و 86/7٪ زنان بدترين تروماى تجربه شده را اين دانستند كه 
در جريان ساعات پس از زلزله شاهد مصدوم شدن شديد يا كشته 

شدن كسى بوده اند (فرهوديان و همكاران، 1385).
در زلزله چين نيز بازماندگان متأهل اختالل استرس پس از سانحه 
شديدترى از بازماندگان مجرد نشان دادند (66/9٪ در برابر ٪41/5) 
كه  احتمالى  يك  اما  است؛  متناقض  قبلى  مطالعات  با  اين  البته  كه 
وجود دارد اين است كه خانواده هاى چينى ممكن است نقش مهمى در 
شيوع اختالل استرس پس از سانحه بعد از زلزله داشته باشند. فرهنگ 
چينى بر كل خانواده (جمع گرايى) تأكيد مى كند و با فرد گرايى مخالف 
است. در چين اكثر افرادى كه ازدواج  كرده اند هنوز با والدين خود 
زندگى مى كنند؛ بنابراين وقتى با بحرانى مواجهه مى شوند، افراد متأهل 
بيشتر از افراد مجرد در مورد آسيب اعضاى خانواده، اموال و دارايشان 

نگران مى شوند (وانگ و همكاران، 2011).
افراد  كه  داد  نشان  لرستان  استان  بروجرد  زلزله  مطالعه  نتايج 
معنادارى  به طور  مجرد،  افراد  به  نسبت  متأهل  و  جدا شده  بيوه، 
داليل  از  يكى  كرده اند.  تجربه  را  بيشترى  روان شناختى  مشكالت 

عوامل  خصوص  در  بيشتر  نگرانى  داشتن  مى توان  را  تفاوت  اين 
اداره  مالى،  مشكالت  قبيل  از  اجتماعى  و  اقتصادى  استرس زاى 
زندگى و رسيدگى به امور فرزندان در افراد بيوه و متأهل دانست 

(اصلى نژاد و همكاران، 1389).
استرس  اختالل  در  چين  ون چوان   2008 زلزله  در  تحصيالت:   
پس از سانحه در افرادى كه سطح تحصيالت پايين و درآمد ماهانه 
كمى داشتند، باالتر بود. بيشتر ساكنان استان هاى زلزله زده كه شامل 
هفت استان بود، تحصيالت نسبتًا پايينى داشتند و تقريبًا ٪61/1 
دست  به  يان  تا 2000  و ٪65/4 1000  يان  از 2000  بيشتر  ماهانه 
اختالل  نيز  تايوان  زلزله 1999  در  سانگ، 2011).  و  مى آوردند (سو 
پايين ترى  تحصيالت  سطح  كه  افرادى  در  سانحه  از  پس  استرس 
تركيه   1999 زلزله  در   .(2004 همكاران،  و  (الى  بود  باالتر  داشتند، 
دست  از  روانى،  بيمارى  سابقه  پايين،  تحصيالت  سطح  كه  افرادى 
خانه،  دادن  دست  از  همسايگان،  و  دوستان  خانواده،  اعضاى  دادن 
نزديكى به مركز زلزله و ترس در طول زلزله داشتند در معرض اختالل 
گرفتند  قرار  سايرين  به  نسبت  نيز  باالترى  سانحه  از  پس  استرس 
(باشوغلو و همكاران، 2002). در زلزله 2002 ايتاليا نتايج مطالعات 
نشان داد كه افراد جوان تر با سطح تحصيالت باالتر بهتر مى توانند 
استرس  اختالل  ميزان  نتيجه  در  برآيند،  تروماتيك  حوادث  عهده  از 
پس از سانحه پايين ترى را دارند. رابطه بين سطح تحصيالت باال و 
خطر پايين تر براى اختالل استرس پس از سانحه از مطالعات قبلى 
نيز به دست آمد (دل اوسو و همكاران، 2011). بنابراين بررسى نتايج 
پژوهش هاى گذشته نشان مى دهد كه هرچه تحصيالت افراد بيشتر 
باشد مقاومتشان در برابر آسيب هاى روانى از جمله ابتال به اختالل 

استرس پس از سانحه بيشتر است.
پس  استرس  اختالل  شيوع  مى رود،  انتظار  كه  طور  همان  سن:   
رويارويى  از  پس  بزرگ ساالن،  با  مقايسه  در  كودكان  در  سانحه  از 
با تنش يكسان باالتر است. در بعضى شرايط 90٪ كودكان به اين 
اختالل مبتال مى شوند. به طور كلى اختالل استرس پس از سانحه در 
عوامل  است.  شده  زده  تخمين  از ٪0/5  كمتر  نوجوانان  و  كودكان 
خطرساز براى كودكان مشتمل اند بر عوامل جمعيت شناختى (مثل 
و  اجتماعى  شرايط  اقتصادى)،  و  اجتماعى  وضعيت  جنس،  سن، 
فرهنگى، بيمارى روانى و راهُبردهاى مقابله اى ذاتى (ناروئى، عبدالهى 
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و سلطانى، 1384). تحقيقات نشان داده اند افرادى كه (به خصوص 
روحى  مشكالت  مى شوند  دور  بستگان  و  خانواده  واحد  از  كودكان) 
بيشترى را نسبت به كسانى كه در نزد اقوام خود باقى مانده اند، بروز 

مى دهند (علوى، 1387).
تحقيقات نشان مى دهد كه در زلزله چين شيوع اختالل استرس 
پس از سانحه در افراد جوان و گروه سنى زير 30 سال بيشتر از ساير 
گروه هاى سنى است (سو و سانگ، 2011). البته در اين زلزله در 
رابطه با سنين مختلف ميزان اختالل استرس پس از سانحه متفاوتى 
سنى شان  ميانگين  كه  بازماندگانى  ميان  در  به طوريكه  دارد.  وجود 
را  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  ميزان  باالترين  بود،  بين41-50 
نشان دادند. به خاطر اينكه اين افراد وظيفه حفظ منابع اقتصادى و 
حمايت روانى از خانواده و فرزندانشان را به عهده داشتند، بنابراين 
نسبت به ساير گروه هاى سنى تنش بيشترى بر آن ها تحميل مى شد 

(وانگ و همكاران، 2011). 
مطالعات نشان داده كه افراد سالمند در معرض خطر بيشترى 
نسبت به اختالل استرس پس از سانحه در مقايسه با افراد جوان تر 
دليل  نداد.  نشان  را  شدت  اين  تايوان  زلزله 1999  اما  دارند؛  قرار 
سازمان هاى  ساير  و  دولت  سوى  از  بيشتر  اجتماعى  حمايت  را  آن 
كمك كننده از سالمندان، موفقيت در به دست آوردن تجربيات در 
سوانح قبلى كه اين گروه را قادر مى سازد تا بهتر بتواند به تنش هاى 
و  الى  به نقل از   2000) همكاران  و  وانگ  دهند.  پاسخ  غيرعادى 
زلزله  از  پس  بيشتر  حمايت  كه  شدند  متوجه   (2004 همكاران، 
حدود  تا  زلزله  از  ناشى  آسيب هاى  روانى  اثرات  از  است  ممكن 
حمايت  كاهش  همكاران، 2004).  و  (الى  كند  جلوگيرى  زيادى 
اجتماعى اثرات منفى تروما يا همان ضربه روحى را افزايش خواهد 
سو  2009؛  همكاران،  و  هيزلى  2011؛  همكاران،  و  (ارينگ  داد 
خانواده  واحد  حفظ  به  آسيب ديده  انسان هاى   .(2011 سانگ،  و 
عالقه مند هستند و حمايت و تأييد اجتماعى را در درجه اول از واحد 
خانواده دريافت مى كنند. حفظ واحد خانواده و در كنار فاميل بودن 
از فشارهاى عصبى پس از فاجعه مى كاهد (علوى، 1387)؛ بنابراين 
گسترش حمايت هاى اجتماعى توسط دولت ها و ساير سازمان هاى 

غيردولتى و خيريه ها ضرورى به نظر مى رسد.
در زلزله 2005 پاكستان مطالعات نشان داد كه افراد مسن تر 

قرار  سانحه  از  پس  استرس  اختالل  براى  بيشترى  خطر  معرض  در 
دارايى ها  به  وابستگى  اجتماعى،  انسجام  كاهش  را  آن  دليل  دارند. 
از قبيل خانه و مشكالت مالى پى در پى اين افراد بعد از حوادث 
پس  استرس  اختالل  شيوع  زلزله  اين  در  كردند.  عنوان  تكان دهنده 
از سانحه را 30 ماه بعد از زلزله 41/3٪ گزارش كردند كه با ساير 

مطالعات در پاكستان سازگار بود (على و همكاران، 2012).
در زلزله 2002 موليز ايتاليا يافته ها نشان داد افراد باالى 55 
سال ميزان باالترى از اختالل استرس پس از سانحه را نشان دادند 
كه با مطالعات قبلى همخوانى دارد. افراد مسن تر در برابر نشانه هاى 
اينكه  خاطر  به  احتماالً  هستند.  آسيب پذيرتر  تروما  از  پس  روانى 
ممكن است آن ها منابع اقتصادى و اجتماعى كمترى داشته باشند تا 
بتوانند در برابر رويدادهاى ناسازگار نسبت به افراد جوان تر از عهده 
آن ها برآيند يا انعطاف پذيرى آن ها براى سازگارى در شرايطى كه 
به دنبال حوادث تروماتيك تغيير كرده كاهش پيدا كرده باشد (دل 

اوسو و همكاران، 2011). 
در طى دو زلزله بيرجند و اردبيل نتايج نشان داد كه يك سال 
پس از زلزله، بالغين سه برابر و كودكان دو برابر بيشتر از گروه هاى 
ميزان  پژوهش ها،  اين  در  مى برند.  رنج  روانى  اختالالت  از  ديگر 
شيوع اختالل استرس پس از سانحه در بزرگ ساالن 76/5٪ و در 
كودكان 47/3٪ با شدت شديد و متوسط گزارش شد (اصلى نژاد 

و همكاران، 1389).
 ٪51/7  ،1373 در  رودبار  زلزله  از  پس  سال  سه  همچنين 
كودكانى كه در سنين 16-9 سال قرار داشتند، مبتال به اختالل استرس 
پس از سانحه بودند؛ اما ميزان شيوع اختالل استرس پس از سانحه بعد 
از زلزله قزوين در سال 1381، در بزرگ ساالن 77٪ و در كودكان 

48٪ گزارش شده است (اصلى نژاد و همكاران، 1389).
يك  پيوست،  وقوع  به  سال 1988  در  كه  ارمنستان  زلزله  در 
نفر   111 سال   16 تا   8 سنى  گروه  در  زلزله،  از  بعد  نيم  و  سال 
تشخيصى  راهنماى  شده)،  (تجديدنظر  سوم  ويرايش  معيارهاى  با 
استرس  اختالل  براى   (DSM-III-R) روانى  اختالالت  آمارى  و 
در  آن ها   ٪70/3 يعنى  نفر،   78 و  شدند  ارزيابى  سانحه  از  پس 
شمول تشخيص اين بيمارى قرار گرفتند. كودكان بدين علت كه 
صدمه  بزرگ ساالن  از  بيش  بودند  مدرسه  در  زلزله  وقوع  زمان  در 
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ديدند. بنا بر اعالم مركز تحقيقات ملى بهداشت روانى ارمنستان دو 
سوم كل مرگ و ميرها را كودكان و نوجوانان تشكيل دادند. چرا 
طراحى شده  نامناسبى  طرز  به  مهد كودك ها  و  مدارس  ساختمان  كه 
بودند و نمى توانستند در مقابل چنين نيروى مخربى مقاومت كنند 

(آزاريان و اسكريپ چنكو-گريگوريان، 1382).
نتايج اين مطالعات در جدول 1 خالصه و مقايسه شده اند.

بحث و نتيجه گيرى
اختالل استرس پس از سانحه يك اختالل روان پزشكى است كه بعد 
تجربه  مى افتد.  اتفاق  زندگى  در  تلخ  حوادث  مشاهده   يا  تجربه  از 
نظير  جدى  سوانح  و  تجاوز  حمله،  طبيعى،  بالياى  شكنجه،  جنگ، 
تصادف و آتش سوزى از عوامل ايجادكننده اختالل استرس پس از 

سانحه شناخته مى شوند. شدت هراس بازماندگان در هنگام زلزله به 
عنوان قوى ترين پيش بينى براى اختالل استرس پس از سانحه در 
نظر گرفته شده است. حتى زلزله هايى كه نسبتًا كم اهميت هستند، 
باعث  دارند  باال  سطوح  در  هراس  تجربه  كه  افرادى  در  مى توانند 
اختالل استرس پس از سانحه شود. گزارش ها حاصل از شيوع اختالل 
استرس پس از سانحه از كشورهاى مختلف در بين قربانيان آسيب 

روحى در اثر زلزله در طيف وسيعى در نوسان است. 
شيوع  بر  را  جمعيت شناختى  عوامل  تأثير  ما  مطالعه،  اين  در 
اختالل استرس پس از سانحه در بازماندگان زلزله را مورد بررسى 
در  قبلى  مطالعات  به  توجه  با  پژوهش  اين  يافته هاى  قرارداديم. 
زلزله هاى گذشته نشان مى دهد كه در بين عوامل جمعيت شناختى از 
لحاظ جنسيت، در اكثر زلزله ها زنان در مقايسه با مردان بيشتر در 

جدول 1. بررسى مقايسه اى عوامل جمعيت شناختى زلزله هاى مورد مطالعه و شيوع اختالل استرس پس از سانحه

عوامل 
نتايجزلزله هاى مورد مطالعهجمعيت شناختى

جنسيت

زلزله 1382 بم (حسينيان و همكاران، 1383 به نقل از قماشچى، 1387)؛ زلزله 
2008 ون چان چين (وانگ و همكاران، 2011)؛ زلزله 1999 تركيه (باشوغلو، 

شالجولو و ليوانو، 2002)؛ زلزله 1999 تايوان (الى و همكاران، 2004)؛ زلزله 2005 
پاكستان (على، فاروق، بهاتى و كروى وا، 2012)؛ زلزله 2009 الكوايالى ايتاليا (دل 
اوسو و همكاران، 2011)؛ زلزله 2002 موليز ايتاليا (دل اوسو و همكاران، 2011)؛ 

زلزله بروجرد لرستان (اصلى نژاد، وردى و اكرامى، 1389)

ميزان اختالل استرس پس از سانحه در 
زنان بيشتر از مردان بود.

زلزله 1998 سى هان تركيه (آتين داگ و همكاران، 2005)؛ زلزله 1382 بم 
(حق شناس و همكاران، 2006)

بين اختالل استرس پس از سانحه و 
جنسيت ارتباط معنى دارى وجود نداشت.

زلزله 1382 بم (كرمى و همكاران، 1386)؛ زلزله چين (وانگ و همكاران، 2011)؛ وضعيت تأهل
زلزله لرستان (اصلى نژاد و همكاران، 1389)

ميزان اختالل استرس پس از سانحه در 
افراد متأهل بيشتر از افراد مجرد بود.

تحصيالت
زلزله 2008 ون چان چين (سو و سانگ، 2011)؛ زلزله 1999 تايوان (الى و 

همكاران، 2004)؛ زلزله 1999 تركيه (باشوغلو و همكاران، 2002)؛ زلزله 2002 
ايتاليا (دل اوسو و همكاران، 2011)

ميزان اختالل استرس پس از سانحه در 
افرادى كه تحصيالت باالترى داشتند 
كمتر از افراد با تحصيالت پايين بود.

سن

زلزله 2005 پاكستان (على و همكاران، 2012)؛ زلزله 2002 موليز ايتاليا (دل اوسو و 
همكاران، 2011)؛ زلزله بيرجند، اردبيل و زلزله قزوين (اصلى نژاد و همكاران، 1389)

ميزان اختالل استرس پس از سانحه در 
افراد مسن باالتر از افراد جوان تر بود.

ميزان اختالل استرس پس از سانحه در زلزله 1999 تايوان (الى و همكاران، 2004)
افراد مسن تر پايين تر بود.

زلزله چين (سو و سانگ، 2011)
ميزان اختالل استرس پس از سانحه 

در رابطه با سنين مختلف متفاوت بود؛ 
باالترين ميزان در گروه سنى زير30 سال 

و 41-50 سال بود.
زلزله 1369 رودبار (اصلى نژاد و همكاران، 1389)؛ زلزله 1988 ارمنستان (آزاريان و 

گريگوريان، 1382)
ميزان اختالل استرس پس از سانحه در 

كودكان بيشتر بود.
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معرض اختالل استرس پس از سانحه قرار دارند كه البته در بعضى 
از مطالعات تفاوت معنادارى بين اين گروه ها مشاهده نشد كه آن 
مواجه  آن ها  با  مردان  و  زنان  كه  است  تروماهايى  نوع  دليل  به  هم 
مى شوند. همان طور كه از مطالعات مختلف به دست آمد زنان بيشتر 
با تروماهايى مانند حمله و تجاوز به عنف و مردها اغلب با جنگ 
و تروريسم روبرو مى شوند. البته اين بستگى به عوامل فرهنگى و 
اجتماعى جوامع مختلف نيز دارد به طوريكه در بعضى از جوامع زنان 
وابستگى عاطفى و احساسى بيشترى نسبت به خانواده هايشان دارند 
است  مردان  از  سخت تر  برايشان  خانواده  اعضاى  دادن  دست  از  و 
بنابراين شيوع اختالل استرس پس از سانحه در آن ها بيشتر است. 
زنان در جوامع سنتى به نان آور خانواده وابستگى بسيارى دارند و 
مصيبت بار  بسيار  آن ها  براى  خانواده  نان آور  دادن  دست  از  خطر 
است. زندگى چنين زنانى بر خانه و خانواده استوار است؛ بنابراين 
خانوادگى  زندگى  به  مردان،  به  نسبت  بيشترى  عاطفى  وابستگى 

خوددارند. 
در زمينه وضعيت تأهل مطالعه زلزله هاى مختلف نشان داد كه 
افراد متأهل شيوع باالترى از اختالل استرس پس از سانحه را نشان 
دادند كه آن هم با توجه به اينكه افراد متأهل عالوه بر خود مسئوليت 
اعضاى خانواده خود را نيز بر عهده  دارند، مسّلم است كه نسبت به 
افراد مجرد بيشتر در مورد آسيب اعضاى خانواده، اموال و دارايشان 
و مشكالتى كه بعد از فاجعه به آن دچار مى شوند ازجمله مشكالت 
باقيمانده  اعضاى  امور  به  رسيدگى  و  زندگى  اداره  بيكارى،  مالى، 

خانواده نگران مى شوند. 
در مورد تحصيالت هم نتيجه تحقيق نشان داد كه هرچقدر سطح 
سانحه  از  پس  استرس  اختالل  احتمال  باشد  باالتر  افراد  تحصيالت 
كاهش پيدا مى كند كه دليل آن را مى توان اين طور توجيه كرد كه 
و  جسمى  بهداشت  مراقبت هاى  و  بيشتر  درآمد  با  باالتر  تحصيالت 
روانى بهترى همراه است؛ در نتيجه احتمال آسيب پذيرى جسمى و 

روانى كاهش پيدا مى كند. 
شيوع  كه  داد  نشان  مطالعات  نتيجه  نيز  سن  متغير  مورد  در 
از  بيشتر  مسن  و  ميان سال  افراد  در  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
افراد جوان است و دليل آن را مى توان وابستگى به دارايى ها از قبيل 
خانه و مشكالت مالى پى در پى اين افراد بعد از حوادث تكان دهنده 

انعطاف پذيرى  كاهش  و  كمتر  اجتماعى  حمايت هاى  همچنين  و 
تروماتيك  حوادث  دنبال  به  كه  شرايطى  در  سازگارى  براى  آن ها 
تغيير كرده است، دانست. در رابطه با متغير سن نتايج مطالعات در 
طيف وسيعى در نوسان است. البته اين تفاوت ها در شيوع اختالل 
استرس پس از سانحه بستگى به عوامل زيادى از جمله تفاوت در 
بزرگى زلزله، زمان وقوع زلزله، وسعت ويرانى، تلفات، تفاوت در 

متدلوژى تحقيق و يا انتخاب نمونه ها دارد. 
برخالف  بزرگ  مصائب  و  فجايع  بروز  از  جلوگيرى  معموالً 
دارد؛  دنبال  به  بيشترى  مشكالت  مرگ زا  بزرگ  همه گيرى هاى 
آن  با  رويارويى  براى  مردم  آماده كردن  ممكن،  راه  تنها  بنابراين 
واكنش هايى  بروز  از  كه  است  ممكن  روش  اين  با  تنها  و  است 
زيرا  كرد؛  جلوگيرى  مى كنند،  بروز  شديد  تنش هاى  برابر  در  كه 
و  تحصيالت  سن،  جنسيت،  چون  جمعيت شناختى  عوامل  تغيير 
در  اثرگذار  شناخت عوامل  با  بنابراين  است؛  غيرممكن  تأهل عمًال 
از  شيوع اختالل استرس پس از سانحه و كنترل آن ها شايد بتوان 
شنيده  اين گونه  امدادگر  افراد  از  كاست.  روانى  آسيب هاى  شدت 
روانى  حمايت هاى  كه  گيالن)  استان  احمر  هالل  (سازمان  مى شود 
صورت  تأخير  روز  چند  با  هميشه  بحران  در  گذشته  سال هاى  در 
گرفته كه كارايى نداشته بلكه حمايت هاى روانى بايد در ساعت هاى 
اوليه بحران صورت گيرد تا مؤثر باشد؛ و از طرف ديگر با توجه به 
سازمان هاى  دولت ها،  بايد  ميان  اين  در  كشورمان  بودن  حادثه خيز 
روان پزشكى  و  روان شناسى  پزشكى،  بخش  همچنين  و  حمايتى 
كشور نيز قبل و بعد از بروز بحران هاى طبيعى نقش فّعالى داشته 
باشند و مانند ساير سازمان هايى كه وظيفه آمادگى و بازسازى بعد 
زمينه  اين  در  را  الزم  برنامه ريزى هاى  عهده دارند  به  را  بحران ها  از 
داشته باشند تا در صورت بروز اين بحران ها توانايى اين را داشته 
باشند كه با حضور اوليه و به موقع خود اثرات بيمارى هاى روانى 
از جمله اختالل استرس پس از سانحه را به حداقل ممكن برسانند؛ 
تا  شود  تأسيس  كشور  در  روانى  بحران  حل  مراكز  بايد  بنابراين 
و  مشاوره اى  خدمات  از  اوليه  ساعات  در  بتوانند  آسيب ديده  افراد 
آن ها  تا  كنند  استفاده  حرفه اى  افراد  روان شناسى  و  روان شناختى 
بتوانند با تقويت نقاط قوت بازماندگان، انعطاف پذيرى آن ها را در 

برابر مشكالت افزايش دهند. 
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همچنين دولت بايد برنامه ريزى سياست هاى بلندمدت بهداشت 
بايد در  نظر بگيرد و اين سياست ها  براى بازماندگان در  روانى را 
يك مدل امدادرسانى استوار باشد. از طرف ديگر مطالعات موجود 
نشان مى دهند بهبود شرايط زندگى آسيب ديدگان پس از فاجعه و 
روانى  بهبود  براى  پيش نيازى  آن ها  اقتصادى  وضعيت  خصوص  به 
دولت  طرف  از  حمايتى  سياست هاى  زمينه  اين  در  كه  است  آن ها 
مى تواند تا اندازه اى از بار مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم بردارد 
با  باشد.  ديدگان  آسيب  روانى  مشكالت  بهبود  براى  زمينه سازى  و 
اينكه تالش هاى بازسازى ممكن است ناراحتى هاى روانى را كاهش 
از  پس  استرس  اختالل  عالئم  با  مقابله  براى  است  ممكن  اما  دهد 
از  پس  كه  بود  خواهد  مؤثر  زمانى  اين  البته  نباشد.  كافى  سانحه 
عمليات نجات كه بازسازى شروع مى شود دولت بايد اولويت هاى 
خود را بر ايجاد فرصت هاى شغلى براى بازماندگان به منظور حفظ 
معيشتشان و تسهيل در روند بازگشت افراد به محل زندگى اصلى 

خود متمركز كند. 
با توجه به اينكه فرهنگ كشور ما بر پايه اعتقادات مذهبى و 
عالئم  كاهش  جهت  در  را  عامل  اين  مى توان  است،  استوار  معنوى 
اختالل استرس پس از سانحه بكار برد؛ بنابراين وجود انجمن هاى 
براى  مردم  به  مى تواند  بازماندگان  بين  در  آن ها  حضور  و  مذهبى 
غلبه بر اضطراب و مشكالت آن ها كمك كننده باشد. همچنين وجود 
انجمن ها و شبكه هاى اجتماعى به عنوان عوامل محافظتى در برابر 
ديگر  طرف  از  كند.  عمل  مى تواند  سانحه  از  پس  استرس  اختالل 
در  بازماندگان  تالش ها  بهينه سازى  منظور  به  كه  مى شود  توصيه 
خود  زندگى  دارند  تعلق  آن  به  كه  جامعه اى  ميان  در  آشنا  محيطى 
را ادامه دهند كه اين امر به افزايش ظرفيت مقابله آن ها با تنش و 
مديريت زندگى خود پس از سانحه بسيار كارآمد خواهد بود. البته 
اين را هم بايد اضافه كرد كه تعداد مطالعات مربوط به روان پزشكى 
باليا بعد از بروز بحران ها به خصوص بحران هاى طبيعى در جهان به 
خصوص در آسيا محدود است. اين شايد به دليل اين واقعيت باشد 
در  خصوص  به  و  است  جديدى  علم  روان پزشكى  از  شاخه  اين  كه 
كشورهاى آسيايى اخيراً مورد توجه قرارگرفته است. به هر صورت 
توجه بيشتر به اين شاخه از علم و پژوهش هاى بيشتر در اين زمينه 
ضرورى به نظر مى رسد، به طوريكه عدم رسيدگى به موقع در همان 

مى تواند  خود  زلزله  باألخص  بحران  وقوع  از  پس  اوليه  ساعات 
زمينه ساز ساير بحران هاى ثانويه باشد.
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چكيده
اين مطالعه مرورى، ارتباطات ريسك در بحران را تعريف كرده، خاستگاه هاى مطالعات انجام شده با تعدادى از رشته هاى كاربردى را دنبال مى كند و 
سپس نشان مى دهد كه چگونه اصول اوليه در مفاهيم آمادگي در شرايط اضطراري و ارتباطات ريسك براى بهداشت عمومى گنجانده شده است. ادبيات 
تحقيق از چهار رشته مختلف كه درباره ارتباطات ريسك در بحران اطالع رسانى مى كنند، مورد بررسى قرار گرفت. اين رشته ها عبارت اند از (الف) 
ارتباطات ريسك زيست محيطى، (ب) مديريت بحران ها، (ج) ارتباط و ارتقاي بهداشت و (د) مطالعات ارتباطى و رسانه ها. برنامه هاى درسى جاري و مواد 
آموزشى به اختصار مورد بررسى قرار گرفته است. اگرچه مطالعات انجام شده تحقيق حكايت از پيشرفت هاى زياد دارد كه به منظور ادغام و انتشار 
اصول ارتباطات ريسك در بحران در برنامه بهداشت عمومى ايجاد شده است و مطالعات موردى اشاره دارند كه كاركنان بهداشت عمومي مهارت ها و 
تجاربى كسب كرده اند ولي اين رشته نوظهور، هنوز هم فاقد ارزيابي عميق اثربخشى تالش هاى ارتباطات ريسك در بحران در حوادث خاص مى باشد.

نوع مقاله: مقاله مرورى
كليدواژه ها: ارتباطات در ريسك، ارتباطات سالمت، بحران ها، آمادگى
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ABSTRACT
This review defines crisis risk communication, traces its origins to a number of applied fields, and then shows how basic prin-
ciples have become incorporated into emergency preparedness and risk communication for public health. Literature from four 
different disciplines that inform crisis risk communications are reviewed. These are (a) environmental risk communication, (b) 
disaster management, (c) health promotion and communication, and (d ) media and communication studies. Current curricula 
and training materials are briefly reviewed. Although this literature review suggests much progress has been made to incorpo-
rate and disseminate crisis risk communication
principles into public health practice, and case studies suggest that public health workers have gained skills and experience, 
this emerging field still lacks in-depth evaluation of the effectiveness of event-specific crisis risk communication efforts.
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مفاهيم كليدى مقاله:
با  مؤثر  و  دقيق  ارتباطات  بحران:  در  ريسك  ارتباطات   

مخاطبين گوناگون در شرايط اضطراري.
ريسك هاى  درباره  اطالعات  تبادل  ريسك:  ارتباطات   
صنعتي  محيطي،  سياست هاى  و  فرآيندها  از  ناشى  بهداشتى 
يا كشاورزي و يا توليدات ميان افراد و گروه ها و سازمان ها. 

مقدمه 
ارتباطات ريسك در شرايط اضطراري و بحران،١ كه اصلي ضروري در 
سازمان هاى بهداشت عمومى است، شاهد افزايش شتابان دارايى هاى 
سناريوهاى  كه  زمانى  است  بوده  سپتامبر   11 حادثه  از  بعد  خود 
خيل  رواني  و  جسمي  سالمت  بزرگ  مقياس  در  باليا  و  تروريسم 
عظيمي از مردم را تهديد كرده اند (31، 40، 86، 92، 94). از سال 
2001 منابع، فرصت هايى را براي تحقيق، تمرين و آموزش در ميان 
گروه كثيرى از كاركنان بهداشت عمومي و دانشگاهيانى كه به دنبال 
و  ريسك  ارتباطات  آن ها  در  كه  كاربردي  رشته هاى  براى  راهنمايى 
مديريت بحران براى ده ها سال ارتقاء پيداكرده، فعال كرده اند. هدف 
از اين مطالعه، بررسى تحقيقات مختلف و رشته هاى عملى اى است 
كه بر نظريه و عملكرد جاري ارتباطات ريسك در شرايط اضطرارى 
و بحران در بهداشت عمومى تأثير گذاشته است. ارتباطات ريسك 
سازمان هاى  ساير  در  عمليات  مشابه  عمومى  بهداشت  در  بحران  و 
ارتباطات  مردم  عموم  و  كاركنان  با  كه  است  دولتي  و  اجتماعي 
ريسك دارند. اين مطلب در محتوا به طور عمده تمايز پيدا مى كند.

موفقيت در اين تالش ها را نه تنها مى توان در انبوهي از كتاب ها 
روميزى  آمادگي  تمرينات  و  آموزشى  دستورالعمل هاى  مقاالت،  و 
ارتباطات  اجزاي  شامل  كه  شده  هماهنگى  اضطرارى  شرايط  در 
ريسك هستند، مشاهده كرد بلكه در حوادثي كه به عوامل سالمت 
نقش هاى  در  مؤثرتر  و  مشاهده تر  قابل  تا  مى كنند  كمك  همگاني 
جديد خود به عنوان واكنش دهندگان(مقابله كنندگان) اوليه باشند، 
نيز ديده مى شوند. نمونه هاى موردي اخير درباره ارتباطات ريسك 
عمومى مؤثر شامل ويروس رود نيل غربي،٢ شيوع ويروس سارس 

1. crisis and emergency risk communication
2. West Nile Virus

شيوع  بحران  از  قبل  برنامه ريزى  تالش هاى  و   2003 سال  در 
انجام  بيشتري  بايدكارهاي  هنوز  ولي  مى باشند.  مسري  آنفوالنزاى 
شرايط  و  بحران  در  ريسك  ارتباطات  از  تا  شود  گرفته  ياد  و  داده 
شود (11،  حاصل  اطمينان  همگانى  بهداشت  براى  مؤثر  اضطرارى 
70 و 115). از زمان ناكامى كامًال مستند ارتباطات ريسك مربوط 
 ،119  ،110  ،107  ،16  ،14)  2001 سال  زخم  سياه  بيمارى  به 
مديريت  كاربردي  رشته  و  عمومي  بهداشت  و 142)،   136 ،128
بوده اند،  ريسك  ارتباطات  اشتباه  اقدامات  شاهد  دو  هر  بحران 
مخصوصًا تالش ناموفق سال 2003 در واكسيناسيون گروه بزرگى 
واكسن  «كمبود»   ،(125 و   17) آبله  براى  بهداشت  كاركنان  از 
آنفلونزا در سال هاى 2003 و 2004 (27 و 126) و شكست در 
تخليه ساكنان نيواورلئان قبل از وقوع سيل ناشي از طوفان كاترينا 

در سال 2005 (20). 
مهم است كه تشخيص دهيم كه چه چيزى ارتباطات ريسك در 
بحرانى براي بهداشت عمومى است و چه چيزى ارتباطاتى نيست. 
ولي در ابتداي امر الزم است بين رشته هاى كلي تر ارتباطات ريسك 
و ارتقاي سالمت و ارتباطات در بهداشت عمومى تمايز قائل شويم. 
غير  و  بحراني  نوع  از  چه  ريسك،  ارتباطات  تاريخى،  لحاظ  از 
بحراني آن، بر ارتباط با كاركنان و عامه مردم درباره ريسك ها و 
مخاطرات صنعتي، بهداشتي، زيست محيطي، اجتماعي يا فاجعه بارى 
در  افراد  يا  جوامع  جمعيت ها،  بر  بالقوه  صورت  به  مى توانند  كه 
است (10، 11، 39،  متمركز  باشند،  تأثيرگذار  مخاطرات  معرض 
80، 99، 114 الف). سازمان هاى دست اندركار ممكن است شامل 
سازمان هاى  طريق  از  كار  اين  بيشتر  ولي  باشد  عمومى  بهداشت 
نظارتى محيط زيست، غذا، دارو و كشاورزي انجام شده است (11، 
32، 38، 78، 88 الف و 95). اهداف سازمان هاى مسئول نظارت 
بر اين نوع ريسك ها همانا به حداقل رساندن و يا اداره كردن اثرات 
بهداشتي از طريق مهندسي، كاهش دادن و فعاليت هاى حفاظت از 
سالمت و نيز از طريق تطابق خط مشى، قانونى، اجتماعى و رفتاري 
براي سازمان ها و مردم تحت تأثير قرارگرفته، مى باشد (32، 111، 
126 الف). ارتباطات ريسك قسمتي از اين فرآيند بوده و مستلزم 
كارگران  با  مثال  عنوان  به  سازمانى  درون  ارتباطات  برقراري 
اگر  مخصوصًا  مردم  عامه  با  سازمانى  برون  ارتباطات  و  غيرادارى 



فصلنامه دانش پيشگيرى و مديريت بحران / دورة سوم، شمارة سوم، پاييز 1392   296

باشند، است.  بيمارى ها  با  مواجهه  بالقوه  خطر  ريسك  در  نيز  آن ها 
معين  زمانى  محدوده  در  ريسك هاى  نوعًا  بحث  مورد  ريسك هاى 
لزومًا  نه  و  بعضي  با  مرتبط  جغرافيايي،  لحاظ  از  ويژه  به  و  بوده 
همه جمعيت ها مى باشند (10، 78، 80، 92، 93، 98). ارتباطات 
ارتباطات  از  عمومى تر  روابط  و  فعاليت ها  از  مجموعه اى  ريسك 
ريسك در بحران است كه مستلزم يك شرايط اضطراري مى باشد 

(23 الف، 31، 92، 93، 98، 114 الف).
ريسك دار  رفتارهاي  با  سالمت  ارتباطات  ارتقاي  مقابل،  در 
بر  تمركز  با  سازمان ها  و  جوامع  و  افراد  سالم  و  خطرناك)  (بالقوه 
و  بهداشت  وضعيت  بهبود  براى  مشى ها  خط  و  برنامه ها  مهارت ها، 
كاهش اختالفات بهداشتي در رابطه بوده است (57، 130، 150). 
زيست محيطي  ريسك هاى  به  كمتر  سالمت  ارتباطات  و  ارتقاي 
ريسك  ارتباط  مهارت هاى  كه  آنجايي  از  بوده اند.  مربوط  باليا  و 
طريق  از  حاضر  حال  در  عمومي  بهداشت  كار  نيروهاي  بحران  در 
از  بسياري  است،  گرفته  قرار  مخاطب  برترى يابى  و  آموزش 
ارتباطات  برنامه هاى  در  ارتباطى،  و  بهداشتي  ارتقاي  قابليت هاى 

ريسك در بحران گنجانده شده است.
تفاوت دوم در درون خود رشته ارتباطات ريسك قرار دارد كه 
منجر به ايجاد تفاوت بين ارتباطات ريسك و ارتباطات ريسك در 
بحران مى شود. سندمن (123 و 124) چهار نوع ارتباطات ريسك 
درجه اى  و  ريسك  از  ناشى  مخاطرات  از  مردم  درك  اساس  بر  را 
كه مردم نسبت به ريسك عصبانى و دچار شوك مى شوند، ترسيم 
نموده است (124). براى عصبانيت كمتر،١ سناريوهاى با ريسك 
باال٢ از قبيل تخريب محيط زيست جارى، ارتباطات ريسك همانند 
بايد  كه  معنى  بدين  مى باشد؛  بهداشت  آموزش  يا  عمومى  روابط 
شرايط  در  ذى نفعان  روابط  واداشت.  مداخله  به  اجبار  را  مخاطبين 
مخاطره متوسط و عصبانيت متوسط مانند تهديدات زيست محيطى 
نسبت به خانواده ها و افرادى كه در زير يك سقف زندگى مى كنند 
رخ مى دهند. نوع سوم ارتباطات ريسك متضمن وجود مخاطره با 
واقعه  مانند  مى شود  مردم  ناراحتى  باعث  كه  است  كم  تأثيرگذارى 
آالر در اختالف شركت اپل در دهه 1980. در اين نوع ارتباطات 

1. low - outrage
2. high - outrage

اطمينان  و  ريسك  اطالعات  منبع  كردن  بى اعتبار  هدف  ريسك، 
دادن مجدد به مردم است. در انتها، ارتباطات ريسك در بحران را 
داريم كه در آن مخاطره باال است همان طور كه در عكس العمل 
نوع  اين  براى  است.  باال  آن،  به  نسبت  عصبانيت  يا  مردم  عاطفى 
سناريو، ارتباطات ريسك در بحران٣ بايد به موقع، دقيق، مستقيم و 
مرتبط بوده و همچنين به مردم اطمينان مجدد و اميد بدهد (23 الف، 

72، 80، 92، 97، 114 الف، 124، 129).
ارتباطات  ديگر  اشكال  با  بحران  در  ريسك  ارتباطات  لذا 
كه  سازمان هايى  و  داشته  فرق  شدت  در  نيز  و  محتوا  در  بهداشتى 
نقش واكنش دهنده متقدم۴ را دارند مسئول اطمينان بخشى دقت و 
به موقع بودن پيام ها، دسترسى به مسيرهاى اطالع رسانى، مشاركت 
با رسانه ها و برانگيزانندة روحيه و نگرش مهربانى [رقيق شدن دل ها] 
بحران  شرايط  مى باشند.  ريسك  معرض  در  جمعيت هاى  به  نسبت 
تركيبى از مواردى چون غيرمترقبه بودن، در سطح باالى تهديدات، 
دنبال  به  رسانه هاى  و  روحى  فشار  تحت  يا  تحريك شده  جمعيت 
يك  اين ها  همه  كه  مى باشد   (50 و   11) فورى  خبرى  سوژه هاى 
و  داشته  بااليى  ريسك  ذاتًا  كه  مى كنند  ايجاد  را  ارتباطى  محيط 
ناپايدارند. در واقع ريسك هاى سوءاستفاده از ارتباطات در عرصه 
ارتباطات ريسك در بحران باال بوده و فرآيند ارتباطات بايد حاوى 
عنصرهايى چون اعتماد، باور، صداقت، شفافيت و واكنش در منابع 
ارتباطات  تالش هاى  مى تواند  باور  و  اعتماد  فقدان  باشد.  اطالعاتى 
ريسك را در هاله اى از ابهام قرار دهد (32 الف، 38، 80، 106، 

.(115 ،114
در مطالعه موردى متعددى كه در حوادث ارتباطات ريسك در 
بحران انجام شدند، مخاطبين پيام ها را بد تعبير كرده، اخطارها در 
منابع  آمده،  وجود  به  دروغين  شايعات  نبوده،  موفق  هشدار  اعالن 
متعدد اطالعات متناقض داده، مردم اطمينان نداشته و رسانه ها نيز 
وقايع را بيش از حد بزرگ جلوه داده بودند (50، 111، 119). در 
هر حال، ارتباطات ريسك در بحران براى نجات جان ها و كمك 
به پيشبرد تالش هاى جستجو و نجات ضرورى است و در نهايت در 
بحران ها و تالش هاى در راستاى كاهش بحران ها نقش عمده اى را 

3. crsis risk communication
4. first responder
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ايفا مى كند (52 و 93). 
اين  از  اعم  شده١  برنامه ريزى  ريسك  ارتباطات  تمامى  تقريبًا 
كه در پاسخ به يافته هاى علمى جديد، تحقيقات جارى و يا حوادث 
سازمانى  زمينه هاى  در  باشند،  قبلى٢  برنامه ريزى  بدون  اضطرارى 
رخ مى دهند (80 و 99). ارتباطات ريسك برنامه ريزى شده معموالً 
داده  قرار  سازمانى  فرهنگ هاى  در  مخصوص،  برنامه هاى  با  همراه 
شده اند و در زمينه فرآيندهاى ارزيابى ريسك، تداخالت يا مديريت 
ريسك رخ مى دهد (11، 62، 80). در سناريوى غيربحران، مؤلفه 
چه  كه  وابسته اند  مديريتى  فعاليت هاى  ساير  به  ريسك  ارتباطات 
گفته شده، چه زمانى گفته شده و به چه كسى گفته شده است (32، 
43). در يك بحران، ارزيابى ريسك و كاهش آن و نيز فعاليت هاى 
اطالعات  براى  درخواست  و  مى شوند  كوتاه  گاه  و  فشرده  ارزيابى 
مى تواند توانايى سيستم را براى ارائه آن از بين برده و ارتباطات به 
خودى خود از فرآيندهاى ارزيابى و مديريتى مجزا شده كه معموالً 

آن را هدايت مى كنند (50، 115، 119). 
ارتباطات ريسك جزء الينفك مديريت بحران به مدت 50 سال 
است.  بوده  دهه 1970  اواخر  از  زيست محيطى  عمومى  بهداشت  و 
بهداشت  حمايت كاركنان  از  كه  فعلى  بحران  در  ريسك  ارتباطات 
عمومى برخوردار است، رشته اى يكپارچه (23 د، 114 الف، 115) 
با ريشه هايى حداقل در چهار حوزه تحقيقات و فعاليت هاى حرفه اى 
ب)  زيست محيطى،  ريسك  ارتباطات  الف)  مى باشد:  كاربردى 
مديريت باليا، پ) ارتقاى ارتباطات سالمت و ت) مطالعات رسانه و 
ارتباطات. رشته پنجمى كه نيز در توسعه ارتباطات ريسك در بحران 
مؤثر بوده است ارتباطات بحران سازمانى مى باشد. در اينجا به دليل 
كمبود فضا و تخصص اين رشته پرداخته نشده است، ولى در هر حال، 
خوانندگان عالقه مند مى توانند از يك كتاب  شناسى آنالين خوب به 

نشانى زير كمك بگيرند.٣
پس از مرور نظريه ها و پژوهش هاى حاصل از اين چهار رشته 
برخى  بوده اند،  سهيم  بحران  در  ريسك  ارتباطات  در  مستقيمًا  كه 

راهنماى شيوه كار و اصول عملى مورد بررسى قرار گرفته است. 

1. planned risk communication
2. unplanned emergency events
3. http://www.calpoliceimage.org/a bibliography of crisis managem.

htm

نظريه ها و پژوهش 
ارتباطات ريسك

روان شناسى  بر  زيادى  ميزان  به  ريسك  ارتباطات  رشته  در  تحقيق 
جامعه محور  كاربردى  برنامه هاى  و  اقتصادى  و  اجتماعى،  شناختى 
مردم  واكنش  از  حكايت  پژوهش  اين  مى كند.  تكيه  آن  سازمانى  و 
تهديد  را  امنيتشان  و  سالمتى  كه  رويدادهايى  و  اتفاقات  به  نسبت 
مى كنند، داشته و مجموعه متنوعى از واكنش هاى عاطفى،  شناختى 
و رفتارى را موجب مى شود (30، 39، 40، 42، 123). ادراك ريسك 
انسان ساز  مخاطره  كه  زمانى  ريسك،  ذهنى  ارزيابى  عنوان  به  كه 
باشد، باعث يك بيمارى مخوف شود، غيرارادى باشد، محل وقوع آن 
باشد، در ميان كارشناسان محل  در يك منطقه جغرافيايى محدود 
اختالف نظر باشد، قابل شناسايى نبوده و خارج از كنترل فرد باشد، 
سمى  مواد  نشت   .(43  ،39) است  شده  تعريف  مى يابند  افزايش 
صنعتى، گاز رادون يا غذاهاى آلوده اغلب با اين معيارها مطابقت 
پيدا مى كنند. ساير عوامل افزاينده ادراك ريسك اقداماتى هستند 
سازمانى  و  غيرموثق  ريسك  اطالعاتى  منبع  مشخص،  سودى  كه 
ادراك،   .(124  ،99  ،31) ندارند  ريسك  مديريت  براى  مسئول 
ريسك هاى درصد زياد، رفتارهاى فعال ما را تحريك نموده ولى از 
آنجا كه يك جنبه عاطفى وجود دارد، مى توانند مقاومتى را در برابر 
ارتباطات ريسك و اقدامات پيشنهادى، ايجاد كنند (30، 40، 41، 
99، 123). زمانى كه مردم ناراحت، عصبانى، وحشت زده، خشمگين، 
تحت فشار استرس زياد و گرفتار تضاد هستند يا احساس نگرانى 
زيادى دارند، اغلب در پردازش اطالعات كه در نظر گرفتن آن ها در 
زمان دريافت ارتباطات ريسك در بحران بسيار حائز اهميت است، 

با مشكل مواجه مى شوند. 
يكى از جنبه هاى اين واكنش نظريه صداى ذهن۴ ناميده مى شود 
(7 و 31). در اين نظريه اعتقاد بر اين است كه وقتى كه مردم تحت 
فشار قرار مى گيرند، «صداى ذهن» به صورت درونى به سراغ آن ها 
آمده و آن ها كمتر مى توانند به اطالعاتى كه از بيرون به سراغ آن ها 
وقايع  يا  زيستى  تروريسم  با  رابطه  در   .(31) كنند  توجه  مى آيد 
واكنش  عاطفى  لحاظ  از  مردم  كه  دارد  زياد  احتمال  جهانگيرى،۵ 
4. mental noise theory
5. pandemic events
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كه  است  اين  بحران  در  ريسك  ارتباطات  دوم  اصل  دهند.  نشان 
نمى كنند  اعتماد  مقامات  به  اغلب  هستند،  غمگين  مردم  كه  زمانى 
(114 و 113). مرتبط با اين موضوع، ايده تعيين اعتماد كه بدين 
معنى است كه وقتى كه مردم تحت استرس هستند، اغلب بى اعتماد 
 ،106) بپذيرند  را  ارتباطات  اعتبار  كه  دارد  احتمال  كمتر  و  شده 
113، 114، 131). سومين اصل كه موسوم به نظريه حاكميت يا 
سلطه منفى است، اعتقاد دارد كه وقتى مردم غمگين اند بيشتر احتمال 
دارد كه به گزارش هاى منفى به جاى گزارش هاى خوش بينانه گوش 
فرا دهند و آن ها اغلب به اطالعات منفى به نسبت اطالعات مثبت 
از  بعد  اخير  ميدانى  آزمايش هاى   .(31) مى دهند  بيشترى  اعتبار 
نيز  عاطفى  واكنش هاى  مختلف  انواع  كه  داد  نشان  سپتامبر  يازده 
اين ديدگاه را تحت تأثير قرار مى دهد؛ يعنى آن هايى كه دچار خشم 
وحشت  و  ترس  دچار  كه  آن هايى  به  نسبت  كلى  به طور  مى شوند 

مى شوند، خوش بين ترند (77).
ترجمه دانش علمى به ساختارها يا مفاهيم مفيدى كه مخاطبين 
ارتباطات  حوزه  اصلى  دغدغه  مدت ها  كنند،  درك  بتوانند  غيرفنى 
ريسك بوده است (32، 11). در هر حال، درك غلط ريسك نيز 
اطالعات  مردم  دارد  احتمال  زيرا  شود  ارتباطات  مانع  است  ممكن 
كنند  تفسير  غلط  و  شوند  متوجه  بد  را  احتمال  بر  مبتنى  يا  علمى 
خود  محيط  در  مخاطرات  با  كه  زمانى  مردم   .(140 ،133 ،132)
نسبت  را  پيچيده اى  تصميم گيرى  قواعد  انواع  مى شوند،  مواجه 
اغلب،  اشخاص  مثال  عنوان  به  مى برند.  كار  به  ريسك  ميزان  به 
احتماالت، حساسيت موقعيت و يا ريسك واقعى خود را بد متوجه 
ولى  نادر  رويدادهاى  بروز  احتمال  طبعًا  مردم   .(140) مى شوند 
جدى را دست باال ولى احتمال بروز رويدادهاى عام تر با حساسيت 
كمتر را دست پايين مى گيرند (133). مردم نيز در درك ريسك 
قرار  جايگزين  روش هاى  در  اگر  و  دارند  مشكل  جمعى١(59) 
بگيرند، هميشه نمى توانند ريسك را درك كنند. مع هذا همين درك 
ما از ريسك، نه ريسك واقعى، است كه تعيين مى كند چگونه مردم 
ريسك ها  از  مردم  درك  لذا  باشند.  پاسخگو  مخاطرات  به  نسبت 
مى دهند،  آن ها  به  رسانه ها  كه  تابى  و  آب  با  رابطه  در  خصوص  به 
كسى  چه  شده،  تنظيم  پيام ها  چطور  كه  است  اين  به  وابسته  بسيار 
1. comulative risk

با آن ها ارتباط برقرار مى كند و چگونه اين ارتباط برقرار مى شود 
موارد  اين  بحران  در  ريسك  مديريت  سناريوهاى  در   .(49 ،41)
بزرگنمايى مى شوند (64، 112) و پيام هاى سوءتفاهم شده مى توانند 
به عدم انجام عمل صحيح منجر گرديده و يا منجر به اقدام اشتباهى 
مانند اقدامى كه در اثناى طوفان كاترينا رخ داده بود، شود (20). 

نيز  ريسك  درباره  عام  مخاطبين  اعتقادات شناختى  درك 
دغدغه دست اندركاران در ارتباطات ريسك بوده است. منطق آن 
آنگاه  شوند،  درك  واقعيت  از  مردم  تفسيرهاى  اگر  كه  است  اين 
را  علمى  و  فنى  مفاهيم  بهترى  طرز  به  مى توانند  ارتباط دهندگان 
رويكرد  عنوان  تحت   .(41) كنند  تبديل  درك  قابل  پيام هاى  به 
يا  زيست محيطى  ريسك هاى  از  مردم  درك  ذهنى،٢  مدل هاى 
شده  بررسى  عميق  مصاحبه هاى  از  استفاده  با  مخصوص  پزشكى 
است (95). سپس اطالعات جمع آورى شده براى محور قرار دادن 
پيام هاى ريسك سالمت به كار روند؛ مشابه آنچه در پژوهش هاى 

مخاطبين استاندارد در بازاريابى اجتماعى مطرح است. 
شبكه هاى دانش حاصل از حوزه يادگيرى و توسعه انسانى، در 
رابطه با رويكرد مدل هاى ذهنى است (66، 98). وقتى كه مردم از 
جهان اطراف خود كسب اطالعات مى كنند، فوراً نقشه هاى ذهنى يا 
شبكه هاى دانش را كه به صورت ابزارهاى اكتشافى براى سازمان 
دهى اطالعات به كار مى روند، ايجاد مى كنند (69). در اين راستا 
فرد  براى  ذهنى  به طور  كه  مى شوند  سازمان دهى  طورى  مصاديق 
بايد  مى شود،  ارائه  جديدى  اطالعات  كه  وقتى  مى كند.  پيدا  معنى 
و  نمى دانند  چه  و  مى دانند  چه  مردم  كه  شود  فهميده  آن ها  روى  از 
چگونه آن دانش سازمان دهى شده و با شخصيت و تجربه و فرهنگ 
ربط پيدا مى كنند مخصوصًا قبل از اين كه بتواند در حافظه كارى 
كه  است  اين  آن  معنى  يك  شود (66، 69، 98).  فرد پذيرفته  آن 
توسط  بايد  كردن  عمل  براى  فنى  دستورالعمل هاى  و  اطالعات 
ارتباط دهندگان ريسك٣ اولويت بندى شوند؛ زيرا عامه مردم الزامًا 
مفهوم  سازند.  متمايز  كم اهميت  از  را  بااهميت  وقايع  نمى توانند 
ديگر آن اين است كه اگر چه به دليل وجود استرس ها و تحريكات 
باال نسبت به اطالعات در سناريوهاى ارتباطات ريسك در بحران 

2. mental models approach
3. risk communicators
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مقاومت وجود دارد ولى اطالعات مرتبط با مدل هاى ذهنى به احتمال 
زياد درك خواهند شد (98). به عنوان مثال بيمارى جديدى كه با 
درك  راحت تر  صورتى  در  دارد،  مطابقت  عفونى١  بيمارى  الگوى 
مى شود كه شخص قبًال مدل روانى آن و سرايت آن را در ذهن داشته 
كه  بدانند  بايد  ريسك  ارتباط دهندگان  كلى،  به طور   .(53) است 
اعضاى گروه ها يا مخاطبين چه اعتقادى نسبت به انواع ريسك ها 

دارند و چگونه اطالعات ارائه شده به خود را درك مى كنند. 
و  بحران ها  معرض  در  مردم  روانى  وضعيت  از  ويژگى هايى  چه 
شرايط اضطرارى قرار مى گيرد؟ با وجود نگرانى هاى گسترده مردم 
كه در حين بحران وحشت زده مى شوند، مدارك كمى در دست است 
مى آورند (2، 42، 52، 86،  وجود  به  را  گسترده اى  ترس  باليا  كه 
مرتبط  رفتار  احتماالً  مردم  رايج،  اعتقادات  برخالف   .(136  ،101
كه  مى دهند  نشان  بحران ها  وقوع  زمان  در  را  بيشترى  داوطلبانه  يا 
اين رفتار ممكن است به انجام اقدام مؤثر گروهى منجر گردد (52، 
86). نوروود (2005)٢ و آگوير (2005)٣ اظهار داشته اند كه نگرانى 
ارتباط برقراركنندگان ريسك كه اطالعات وسيعى را در حين بحران 
ارائه مى كنند و مى تواند باعث هراس همگانى شوند، در جاى خود قرار 
نگرفته است (2، 101). با اين وجود، در يك بحران شديد، تعداد قابل 
توجهى از افرادى كه تحت تأثير و يا در معرض بحران قرار گرفته اند 
ممكن است دچار اختالل استرس روانى حاد۴ با نشانه هايى از قبيل 
شوك جسمى، آسيب هاى عاطفى و عدم توانايى در تصميم گيرى يا 
پردازش اطالعات جديد شوند. عالئم بيمارى معموالً موقتى اند ولى در 
بعضى افراد اختالل تا مدت بيشترى وجود دارد و معموالً پس از حل 

و فصل بحران دچار اختالل استرس پس از سانحه۵ مى شوند (56). 
حاالت عاطفى موجود بسيارى از افراد در عكس العمل هاى آن ها 
يا  مضطرب  و  غمگين  افراد  است.  تأثيرگذار  بحران  ارتباطات  به 
خشمگين ظرفيت كمترى در پردازش اطالعات جديد دارند. اگر چه 
هيجان يا استرس روانى، ميزان بيشترى از توجه مخاطبين را به خود 
جذب مى كند ولى كانون آن توجه اغلب محدود بوده، ظرفيت اسكن 

1. infectious disease prototype
2. Norwood (2005)
3. Aguirre (2005)
4. acute stress disorder (ASD)
5. PTSD

و جذب اطالعات زياده از حد و يا اخذ تصميمات پيچيده كاهش 
پيدا مى كند (66). براى ارتباط دهندگان ريسك در بحران، حضور 
يك مخاطب دچار استرس روحى نشان مى دهد كه پيام هاى مهم بايد 
با زبان ساده بيان و در مواقع بحران تكرار شده و اولويت بندى شوند. 

تحقيقات حوزه باليا
ارتباطات ريسك در بحران دغدغه عمده محققين در زمينه بررسى 
باليا بوده است. تحقيقات مرتبط بر محور هشدارهاى بحران كه در 
قبل و بعد از حادثه و يا در اثناى آن رخ مى دهند، قرار گرفته است 
خطرات  در شناسايى  همگانى  آموزش  با  هشدارها  اين  و 94).   92)
كه  است  عمومى  دانش  دربردارنده  آن  آموزش  كه  زيرا  دارند  فرق 
مشابه  و  شود  داده  انتقال  مخاطره آميز  حوادث  از  مستقل  مى توانند 
پيام هاى ماقبل وقوع حوادث است. خصوصيات تهديد، خصوصيات 
توسط  اطالعات  پردازش  نحوه  و  هشدارها  رساندن  نحوه  پيام ها، 
دريافت كنندگان آن تمامًا عوامل كليدى در تعيين اين نكته است 
كه آيا عامه مردم اقدامات حفاظتى خاصى به عمل مى آورند؟ (92 

و 93). 
مخاطرات و هشدارهاى مذكور در نشريات اساسًا بر اين اصل 
رابطه دارد كه چگونه اجراى رفتارهاى مطلوب را در شرايط خطرناك 
دستورالعمل هايى  ارائه  شامل  مى تواند  روش ها  امكان پذير سازيم: 
براى پناه گرفتنن در محل، تخليه و مصرف دارو يا صرفه جويى غذا 
و مايحتاج مى باشد (93). به طور كلى، گيرنده اطالعات تهديد بايد 
الف) اطالعات را دريافت كند، ب) آن را بفهمد، ج) بفهمد كه پيام 
درباره آن ها است، د) بفهمد كه آن ها در صورتى در ريسك هستند 
كه اقدامات حفاظتى به عمل نياورند، ه) تصميم بگيرند كه بايد طبق 
اطالعات عمل كنند و) بفهمند كه چه اقدامى يا اقداماتى را به عمل 
تيرنى،۶  گفته  طبق  بر  و 94).   92) كنند  اقدام  بتوانند  ز)  و  آورند 
توالى  اين  آميز  موفقيت  تكميل  در  مردم  توانايى  با  كه  چيزى  «هر 
اقدامات ادراكى، شناختى و رفتارى ـ به عنوان مثال، هر گونه ابهام 
درباره مفهوم، اعتبار و يا در ضرورت هشدار يا درباره انجام اقدامات 
خود محفاظتى - باعث اختالل گردد منجر به كم شدن تطابق رضايت 
مهم  يكى از ابعاد  از پيام هاى هشدار دهنده خواهد شد» (138). از 
6. Tierney
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همانا  دارد  تأكيد  آن  به  مقاله  اين  كه  بحران  در  ريسك  ارتباطات 
امكان اجراى اقدامات پيشنهادى و توانايى جمعيت مردم در تكميل 
اين اقدامات مى باشد. سورنسون١ (134) در بررسى خود در مورد 
مطالعات انجام شده هشدار متوجه ميزان بااليى از پشتيبانى تجربى 
شد كه واكنش هشدار به كمك عوامل زير افزايش مى يابد: ويژگى 
پيام، ثبات پيام، يقينى بودن پيام، اعتبار منبع و آشنايى با منبع- 
تمامى اين يافته ها به وسيله مطالعات توسعه ارتباطات تقويت شده 
است. تيرنى (138) نيز گزارش مى دهد كه در تحقيق همواره نشان 
مى دهد كه ويژگى هاى اجتماعى جمعيتى دريافت كنندگان پيام هاى 
دريافت،  در  آن ها  توانايى  با  قابل توجهى  ميزان  به  هشداردهنده 
هشداردهنده  اطالعات  مورد  در  اقدام  نحوه  و  پردازش شناختى 
رابطه دارند. به عالوه اعضاى گروه اقليت و افرادى كه زبان مادرى 
آن ها انگليسى نيست شايد نتوانند هشدارها و دستورات را بفهمند 

مخصوصًا اگر آن ها فقط به زبان انگليسى منتشر مى شوند (1). 
از  ناشى  اضطرارى  شرايط  و  طبيعى  بالياى  قبلى  مطالعات  در 
فناورى، عوامل تعيين كننده درك ريسك و رفتار نيز با ويژگى هاى 
بوده اند  مرتبط  دريافت كننده  توسط  آن ها  پردازش  نحوه  و  پيام 
كردن  شخصى  و  باور  درك،  تعيين كننده  عامل  پيام  ثبات   .(92)
واحد  پيام هاى  از  مؤثرتر  معموالً  چندگانه  پيام هاى  است.  ريسك 
بيشتر  دهنده  هشدار  پيام هاى  دريافت  هستند (94).  ناپيوسته  يا  و 
و تهديدات قريب الوقوع بيشتر و بزرگ تر موجب مى شود كه مردم 
كه  ريسك  ارتباطات  كنند.  اتخاذ  را  مؤثرى  پيشگيرانه  اقدامات 
حمايت كننده آمادگى براى يك بالى قريب الوقوع نيست، كمتر در 

ايجاد انگيزه براى تغيير رفتار مردم موفق است (104). 
براى  باألخص  باشد  مرتبط  مى تواند  پيام  سازگارى  و  انسجام 
تهديدات جديد و نوظهور كه براى آن اطالعات مربوط به درمان، 
پيشگيرى دارويى و اپيدميولوژى (همه گيرشناسى) ممكن است به 
مرور زمان تغيير كند. اين انسجام نيز به شباهت بين لحن پيام و 
در  بدى  اتفاق  كه  معنى  دارد (بدين  اشاره  آن  در  مندرج  اطالعات 
ندارد).  وجود  نگرانى  براى  دليلى  هيچ  ولى  است،  دادن  روى  حال 
بى ثباتى نيز در موقعى واقع مى شود كه رويدادها قريب الوقوع بوده 
و يا در حال ظهور باشند و از طرفى اطالعات به طور منظم به روز 
1. Sorenson

نشده باشند. 
است  مبهم  دليل  اين  به  پيام ها  تعداد  و  پيام رسانى  در  دقت 
به  مردم  كه  شوند  سبب  گذشته  هشدارهاى  دقت  در  اشتباهات  كه 
پيام ها  روشن بودن   .(91) ندهند  نشان  واكنش  بعدى  هشدارهاى 
است.  آن  شده  نوشته  زبان  در  عبارات  و  الفاظ  روشن بودن  شامل 
قطعى بودن آنچه كه ابالغ مى شود مى تواند در ميزان اعتقادات در 
هشدارها و تصميم گيرى هاى مربوط به آن تأثير بگذارد. توضيح اين 
كه پيام هاى مبهم سوءتعبير خواهند شد؛ يعنى اگر تخليه براى يك 
تهديد اختيارى باشد ولى در عين حال توصيه شديدى براى تخليه 
به  اختالف  اين  كرد.  خواهد  تغيير  آن  تفسير  وقت  آن  باشد،  شده 
ويژه با يك بحران يا حادثه بى برنامه مربوط است كه ممكن است 
در آن شمارى از پارامترهاى ناشناخته مانند عامل بيمارى، جمعيت 
در معرض بحران، چهارچوب زمانى و يا منبع در شرايطى كه در آن 

امنيت ملى يك مسئله است، وجود داشته باشد. 
ربط  باليا  در  واكنش  ارتباطات  موضوع  به  كه  ديگرى  عوامل 
داشته باشند شامل كافى بودن اطالعات است. در مطالعه و بررسى 
طوفان ها، سيل ها و آتشفشان ها و هشدارها در اين مورد، بدانيد كه 
هشدارهاى كلى و مبهم سبب مى شوند كه مردم اقدامى نكنند (76). 
محسوس  ريسك هاى  افزايش  به  منجر  مبسوط تر  اطالعات  ولى 
و  روشن  راهنمايى هاى  تا   .(104) مى شوند  بيشتر  واكنش هاى  و 
اطالعات مشخص و پيام هاى پى گيرى ارسال نشود، مردم نمى دانند 
چيزى،  چه  بردارنده  در  بايد  ارتباطات  كنند.  اقدام  چگونه  كه 
در  مهمى  نقش  مكان  باألخره  و  باشد.  زمانى،  چه  تا  و  چگونه  ِكى، 
پيام رسانى ايفا مى كند. پيام هايى كه اطالعاتى درباره مناطق خاص 
دارند،  تأثيرگذار  و  شده  تعريف  جمعيت هاى  درباره  و  جغرافيايى 
واكنش هاى  احتمال  افزايش  و  ريسك  از  ما  درك  افزايش  باعث 

رفتارى مناسب خواهند شد. 
بايد  تروريستى  حوادث  و  باليا  در  عاطفى  بار  وجود  دليل  به 
گفت كه بهره بردارى از نظريه ارتباطات ريسك در رساندن پيام هاى 
مؤثر ضرورى است (31). ويژگى هاى اجتماعى، روانى و جمعيتى 
دريافت كنندگان پيام و نيز مشاهدات آن ها از محيط همانند منابع 
اثر  ترتيب  و  پيام ها  نشدن  يا  و  شدن  ارسال  تعيين  در  نشريات  و 
داده شدن يا نشدن آن ها مهم مى باشند. به طور كلى گيرندگان اين 
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اطالعات منفعل نيستند بلكه فعاالنه درصدد تأييد، ارزيابى و تبيين 
تجربيات  با  آن ها  مقايسه  ديگر،  منابع  طريق  از  دريافتى  پيام هاى 
گذشته و مشاهدات مستقيم شرايط موجود مى باشند. يكى از اولين 
كارهايى كه دريافت كنندگان هشدارها يا اخطارها بايد انجام دهند 
اين است كه پيام درباره بحران يا باليا را تأييد كنند (94). تجربيات 
دريافت كنندگان  اگر  مى باشد.  گذار  تأثير  رفتار  روى  بر  گذشته 
به  سالم  جان  خاصى  اقدام  بدون  گذشته  مشابه  بحران هاى  هشدار 
در برده اند، احتمال ندارد كه در موقعيت كنونى على رغم پيام هاى 
هشداردهنده اقدامى انجام دهند و اين عاملى است كه به وضوح در 
عدم تخليه در طول طوفان كاترينا تأثيرگذار بوده است (139). و 
باألخره آن هايى كه منابع كمتر و سرمايه اجتماعى اندكى دارند شايد 
نتوانند در حد انتظار به آن هشدارها توجه كنند. اين موضوع نيز در 

طول طوفان اخير كاترينا آشكار بود (20). 
خالصه اين كه عوامل در موقعيت ها، خصوصيات فردى و گروهى 
و ويژگى هاى پيام هاى هشداردهنده همگى ميزان توجه به هشدارها را 
تعيين مى كنند. تحقيقات همواره نشان داده اند كه هشدارهاى درباره 
باليا به احتمال زياد ناشى از باور كردن و عمل نمودن به اخطارها 
مخاطرات،  به  نسبت  قبلى  تجربه  و  بيشتر  دانش  است.  هشدارها  و 
تحصيالت باالتر، برقرارى ارتباط با افراد خانواده و موقعيت اجتماعى- 
اقتصادى بهتر اين احتمال را باال مى برد كه هشدارها شنيده شده و مورد 
توجه قرار مى گيرند. مخصوص بودن، دفعات تكرار، اعتبار و اطمينان 
پيام و آشنايى دريافت كننده پيام با منبع، اثرات هشدار را افزايش 

مى دهند (138، 134). 

ارتقاى بهداشت و ارتباطات 
متداول كردن  براى  ديگرى  مهم  موضوع  ارتباطات  و  سالمت  ارتقاى 
تمرين ارتباطات ريسك در بحران مى باشد (57، 130). پژوهش در 
برنامه ريزى  پيام هاى  كاربرد  نحوه  ارتباطات،  و  سالمت  ارتقاى  امور 
مى تواند  ارتباطى  فعاليت هاى  و  داده  قرار  هدف  را  متداول  و  شده 
آگاهى و رفتارهاى بهداشتى را در ميان مردم تغيير دهد (11، 48، 
54، 57، 60، 84، 116، 130، 141، 150). توسعه و آزمايش پيام ها 
به تاريخچه طوالنى بازاريابى و درخواست هاى متقاعد كننده در اهداف 
تجارى و اجتماعى ربط دارند (19، 71، 85). تحقيقات زيادى درباره 

توسعه پيام ها و تأثيرات رسانه ها در ميان محيط هاى دانشگاهى و 
نيز در محيط هاى آزاد انجام شده اند (23، 60، 84، 150). 

در پيام هاى برنامه ريزى شده، مضامين به گونه اى بيان مى شوند كه 
مفهوم درك شده يا مورد نظر فرد بيان كننده (ارسال كننده) و مفهومى 
كه گيرندگان پيام (مخاطبين) از آن دريافت مى كنند يكسان است 
اولويت  داراى  جمعيت  و  هدف  يا  نظر  مورد  مخاطب   .(149 ،54)
يا  مستقيم  صورت  به  آن ها  دانش  يا  نگرش  و  رفتار  كه  افرادى  با 
غيرمستقيم تحت تأثير قرار گرفته است مقايسه مى شوند. ساير مفاهيم 
حائز اهميت به صورت خواسته يا ناخواسته نتايج ارتباطات، كانال هاى 
هستند  تحويل  راهُبرد  يا  پيام  توزيع  و  ارتباطات  منبع  ارتباطات، 
(149). اين الفاظ و اصطالحات در توصيف عنصرهاى ارتباطاتى به 
كار مى روند كه در موقع برنامه ريزى مطالب و مضامين اهميت پيدا 
مى كنند. در اين كانال هاى ميدانى و راهبردهاى ارتباطات مشخص 
مى گردد كه چگونه بايد مضامين و مطالب را ارائه داد. به طورى كه 
حائز  باليا  در  واكنش  ارتباطات  در  همگى  عناصر  اين  شد،  اشاره 

اهميت مى باشند (92). 
ارتباطات  عوامل  طبقه بندى  به  كمك  كه  كالسيكى  مدل 
تأثيرگذار در موفقيت مى كند همانا ماتريس ترغيب ارتباطات يعنى 
مدل ماتريسى دوطرفه ارتباطات است كه به وسيله آن راهبردها و 
درون دادى  جنبه   .(90  ،89) مى شوند  ارزيابى  و  توصيف  اثرات، 
كانال،  پيام،  منبع،  جمله  از  ارتباطات  عنصرهاى  شامل  ماتريس 
مخاطبين و مقصد مى باشد كه تمامًا با مختصات ارتباطات مرتبط 
كه  است  راستا  اين  در  ماتريس  (برون داده)  بازدهى  جنبه  هستند. 
از  ترتيبى  چگونه  و  كرده  پردازش  را  اطالعات  مخاطبين  چگونه 
اقدامات ضرورى قبل از تغيير رفتار، مى تواند واقع شود (80، 90). 
پاره اى از عناصر با استفاده از تجربه و تحقيق در ايجاد پيام هاى 
باوركردنى،  منبع  جمله  از  مؤثرترى  ارتباطات  مى توانند  رسانه اى 
پيام هاى روشن و منسجم را به وجود آورند (149). عوامل ديگر 
همانا پذيرش پيام و ابقاى آن نيز كاربرد كانال هاى اطالع رسانى است 
كه در آن احتمال افشاى وجود مخاطبان زياد است و نيز مى توان 
را  مخاطبين  يا  دريافت كنندگان  براى  مناسب  و  شاخص  پيام هاى 
ارسال كرد (64 و 84). هر چه احتمال آن بيشتر باشد كه مخاطبى 
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داشت  خواهد  احتمال  نسبت  همان  به  كند،  پردازش  را  پيام  بتواند 
كه پيام ها اثر بگذارند (60، 141، 150). و نيز به اين معنى خواهد 
بود كه پيام هايى كه بايد پخش شوند، مؤثر واقع گردند. چون اگر 
پردازش  انگيزش  و  ظرفيت  و  پيام ها  شدن  برمال  ميزان  يا  سطوح 
اطالعات در ميان مخاطبين كم شود، به همان نسبت نيز ميزان تأثير 

كاهش خواهد يافت. 
مفاهيم حاصل از مدل باور سالمت١ نيز از روند توسعه پيام ها 
خبر مى دهند (61، 122). در اين مدل بسيار متداول گفته شده است 
كه تغيير رفتار بهداشتى بر اساس نقش مهمى است كه شناخت در 
پيش بينى رفتارها در جواب به ريسك هاى بهداشتى ايفا مى كند. در 
اين مدل مردم براى كاهش مواجهه در مقابل ريسك ها اقداماتى را 
به عمل مى آورند مخصوصًا اگر اعتقاد داشته باشند كه موانع بر سر 
اين اقدامات كمتر از منافع آن است. اقدامات به وسيله يادآورى يا 

راهنمايى براى اقدام به فعاليت واداشته مى شوند. 
نظريه انگيزه حمايتى٢ (108 و 120) به طور نزديكى مرتبط با 
مدل روان شناسى اجتماعى است كه نشان مى دهد تعابير ايده آلى از 
ارزيابى تهديد و ارزيابى مقابله، كليدهايى در شكل دادن قصد فردى 
برابر  در  آسيب پذيرى  مثال  عنوان  به  است.  خود  از  محافظت  در 
اثرات بحران يا باليا شامل ارزيابى تهديد و رسيدن به درجه اى از 
آمادگى يا احساس ميزانى از خود كارآمدى است كه چگونه يك 

تهديد مى تواند به منزله ارزيابى مقابله تجربه شود.
اين مفاهيم با اقدامات محفاظتى كه در زمينه بحران سياه نمايى 
مى شوند، مشابه هستند. در نظريه يادگيرى اجتماعى (نظريه شناختى 
از  ديگران  از  مستقيم  به طور  مردم  كه  است  شده  فرض  اجتماعى) 
طريق اقدامات يا مثال هايشان ياد مى گيرند. لذا اشخاص از طريق 
انجام شدن  درجه  و  مى گيرند  ياد  ديگران  از  نمونه بردارى  يا  تقليد 
اقدامات از طرف آن ها با سطح مهارت، نگرش آن ها در انجام رفتار 
(خودكارآمدى) و اعتقادشان در مورد منجر شدن عملكرد رفتارى 

به نتايج مطلوب، رابطه دارد (5). 
فرآيندهاى  چگونه  كه  موضوع  اين  به  نگرش  ديگر  راه 
روان شناختى اجتماعى مى تواند به درك و عمل ما شكل دهد، همانا 

1. health belief model
2. protection motivation theory

مى كند  پيشنهاد  كه  مى باشد  مرحله اى  نظريه هاى  به  مراجعه كردن 
مردم در سطوح مختلف آگاهى و ترغيب شدن به كار در شرايط و 
در رفتارهاى بهداشتى دارند، در برنامه امدادى و كمك رسانى بايد 
اين پيام ها را به سطوح مختلف مردم برسانيم (109). مدلى از اين 
نظريه كه فرآيند اتخاذ اقدامات احتياطى نام دارد (146 و 147) 
براى ارتباطات ريسك و تصميم گيرى به كار رفته است. در اينجا 
مردم از مراحل مشاركت رو به افزايش خود از مرحله عدم اطالع 
تا پذيرش مشكل به گونه اى كه هر مرحله گوياى الگوى ديگرى از 
رفتار، اعتقادات و تجربه است، عبور مى كنند. عبور از درك يك 
موضوع به درك موضوع ديگر از مهمات اين مراحل است و اين 
نظريه بيان مى كند كه رفتار، پيچيده است و در محيط هاى اجتماعى 
ممكن  مراحل  تعيين  نظريه هاى  مى شود.  ظاهر  متفاوت  ارتباطى  و 
است به ويژه در ارتباطات ريسك تا قبل از بحران و يا در آموزش 
حال  مردم  اكثر  مى دانيم  كه  چرا  باشند  مرتبط  مخاطرات  مورد  در 
حاضر آمريكا آن چنان كه بايد و شايد در برابر باليا آمادگى ندارند 
مى توانند  كه  را  بالقوه اى  تروريسم  عوامل  و   (75  ،48  ،29  ،6)
زندگى آن ها را به خطر بيندازند، نمى شناسند (9، 55، 58، 152) 

و حتى آمادگى دولت در اين امر آن ها را متقاعد نمى كند (83). 
عنصرهاى بازاريابى اجتماعى، سواد و ارزيابى آمادگى٣ نيز به 
كاركنان راهبردى اطالع مى دهند كه رويكردى نسبت به ارتباطات 
سالمت داشته باشند (3، 46، 47، 71، 85). يكى از مفاهيم مفيد 
ايجاد  يعنى  مخاطبين  تفكيك  كه  است  اين  اجتماعى  بازاريابى 
زمينه هاى  با  توأم  مخاطبين  براى  خاص  پيام هاى  و  رويكردها 
گوناگون اجتماعى و فرهنگى يا جمعيتى محقق مى شود. اين مفهوم 
ذى نفعان  ادراك  عنوان  تحت  بحران،  در  ريسك  ارتباطات  در 
مختلف و ايجاد پيام ها در رسيدگى به نگرانى هاى آن ها تعبير شده 
است. مفهوم ديگر، پژوهش سازنده است كه شامل آزمايش وسيع و 
پيش آزمايش ارتباطات و پيام ها در ميان مخاطبين باألخص در ميان 
مخاطبين تقريبًا غيرقابل دسترسى است (47). اگر چه، هميشه در 
يك بحران داشتن پيام هاى پيش از حادثه آماده كه مستلزم برخى 
عالوه،  به   .(135) نيست  ميسر  باشد  مخاطبين  آزمايش  درجات 
مى باشند،  بازاريابى  اختالط  وجود  بر  دليل  اجتماعى  بازاريابان 
3. readability assessment
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عمده  مى شوند.  طراحى  بهداشت  پيام هاى  كه  وقتى  مخصوصًا 
كارها در اين بخش تعريف يك محصول (مثل مفاهيم، اطالعات، 
سرويس ها و يا محصول فيزيكى)، هزينه (پرداخت هزينه از طرف 
مصرف كننده كه الزامًا پولى نيست)، مكان (مسير ارسال محصول) 
 ،18) مى باشند  تشويقى)  فعاليت هاى  يا  و  (ارتباطات  تبليغات  و 
71، 85). تمرين ميدانى در اين حوزه نشان مى دهد كه در آمريكاى 
امروز اشخاص ظاهراً باسواد و متوقع هستند. به عنوان مثال، از چپ 
به راست مى خوانند؛ به رنگ هاى روشن، كار و طرح هاى گرافيكى 
جلب مى شوند؛ و در عين حال نمى توانند بيشتر از چند پيام اصلى را 
به ياد بياورند. ما نيز آن طورى كه از نشريات مربوط به ارتباطات 
از  احتماالً  مردم  از  بسيارى  كه  مى دانيم  مى كنيم،  استنباط  سياسى 
رسانه هاى عمومى كسب اطالعات مى كنند، ولى آن ها از دوستان، 
همكاران و رهبران فكرى نيز به دنبال كسب اطالعات هستند. درك 
ارتباطات  پيام هاى  طراحى  در  اطالعات  چندمرحله اى  كانال  اين 

ريسك و درك مطالب آن ها حائز اهميت است (65، 149). 
در پايان، از نشريات سوادآموزى و قابل خواندن مى فهميم كه 
ايجاد مطالب روان و سليس براى رسيدن به مخاطب عمومى، مهم 
اخير نشان داده كه از ميان  ميدانى  بررسى هاى  و 46).  است (34 
عامه مردم، نيمى از كل بزرگ ساالن تا 8 كالس يا كمتر سواد دارند 
(34). اشخاص كم سواد طبعًا به طور واقعى تر فكر كرده و كلمات 
توضيح  براى  ولى  مى زنند  حرف  كمتر  و  برده  كار  به  را  كمترى 

مقاصد و اعمال پيشنهادى خود، تصاوير گرافيكى به كار مى برند. 

مطالعات رسانه ها 
دو جزء بزرگ ارتباطات ريسك در بحران عبارت از درك رسانه ها 
داده  نشان  اخير  مطالعات  و  بررسى ها  است.  آن ها  با  كردن  كار  و 
است كه چون مردم به رسانه ها به عنوان منبع اطالعات مهم وابسته 
هستند لذا كار كردن با رسانه ها يعنى انتقال اطالعات درباره بحران 
مى دهند  تشكيل  را  بحران  در  ارتباطات  در  اصلى  دغدغه  مردم  به 
(51). ولى دسترسى و سهل الوصول بودن مردم به منابع اينترنتى و 
راديويى يا تلويزيونى به اين معنى بوده است كه انتظارات در بازيابى 
سريع اطالعات افزايش يافته است. تصاوير رسانه اى به نوبه خود در 
نيز  خبرى  رسانه هاى  اينكه  عالوه  به   (68) دارند  تأثير  مردم  ادراك 

در اين مورد نقش آفرين هستند (10، 82، 100، 103). از رأى گيرى 
كه  شديم  متوجه  رسانه ها  از  استفاده  درباره  گالوپ  مؤسسه   2002
و  روزنامه ها  از   (٪44) و  تلويزيون  از   (٪51) كماكان  آمريكايى ها 
اخبار  برنامه هاى  از   (٪36) و  كابلى  خبرى  كانال هاى  از   (٪39)
اخير  مهم  بحران هاى  از  طورى  همان  مى كنند.  استفاده  شامگاهى 
ملى به اثبات رسيده مردم به سوى خبرها روى مى آورند. به عنوان 
خود  تلويزيون هاى  پاى  از  مردم   2001 سپتامبر   11 وقايع  در  مثال 
تكان نخوردند و افراد بسيارى اظهار اعتماد بااليى از آنچه خوانده، 
ادراكات  برخالف  تحقيقاتى  يافته  اين  كردند.  بودند،  شنيده  و  ديده 
آن  در  كه  بود  غيربحرانى  مواقع  در  خبرى  رسانه هاى  درباره  مردم 

بى اعتمادى طبعًا زياد است (121). 
حائز  كه  آنچه  خبرى  رسانه هاى  در  بهداشت  تأثيرات  كنار  در 
كه  است  اينترنت  جهانى  شبكه  تأثير  همانا  است  بيشترى  اهميت 
امكان دسترسى آنى به اخبار سراسر جهان امكان پذير شود. در حال 
حاضر دو سوم آمريكايى ها به طور معمول براى ارتباطات شخصى و 
جستجوى اطالعات خاص و 76٪ آن ها به اينترنت دسترسى دارند 
روزانه  متوسط  به طور  آمريكايى  بزرگسال  ميليون   72 از   .(45)
به دست آوردن  حال  در  درصد   6 مى شوند،  آنالين  بار  يك  حداقل 
اطالعات بهداشتى مخصوصًا درباره بيمارى هاى مخصوص و شرايط 
تحصيل كرده ها  و  زنان  كه  آن  با  هستند (45).  درمان  و  بيمارى ها 
باالترين مصرف كنندگان حال حاضر هستند ولى شواهد زياد نشان 
آمريكائيان  محروم  قشر  و  درون شهرى  اقليت نژادى  كه  مى دهد 
كه  اين  ولو   (15) مى كنند  پيدا  دسترسى  رسانه  اين  به  سرعت  به 

كماكان نسبت به «شكاف ديجيتالى»١ دغدغه دارند (63). 
دهنده  انتشار  عنوان  تحت  اغلب  اينترنت  و  خبرى  رسانه هاى 
قرار  انتقاد  مورد  گمراه كننده  يا  احساساتى  غيردقيق،  خبرهاى  و 
گرفته اند. اخبار آن ها مورد بررسى رقابتى قرار نمى گيرند و بسيارى 
از گزارش كنندگان بهداشتى هيچ گونه آموزش بهداشت و علوم را 
بررسى  برنامه  اينترنت  سايت هاى  اكثر  و 148).  نگذرانده اند (81 
و تجديدنظر ندارند و بسيارى از آن ها بى دقتى را در كار خود پيشه 
كرده و تعصب بيهوده مى ورزند (13، 37، 74). ولى هر دو پايگاه 
انتشار دهنده خبر كه در باال از آن ها نام برديم مؤثرترين وسيله در 
1. digital divide
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توزيع سريع اطالعات از منابع چندگانه براى خيل كثيرى از مردم 
كار  بنابراين،   .(36) مى آيند  به شمار  اطالعات  مصرف كنندگان  و 
فعلى ارتباطات ريسك بحران رساندن پيام هاى واضح و سازگار با 
تأثيرگذارى باال كماكان در جاى خود قرار دارد و جابجا نشده است. 
بهره بردارى  باليا،  وقوع  زمان  در  يا  بهداشتى  بحران  خالل  در 
و  اينترنت  مى يابد (51).  افزايش  نمايان  به طور  رسانه اى  منابع  از 
كاربرد آن در بعد از تهاجمات 11 سپتامبر عناصر القاعده، 6 ميليون 
 11/7 به  حادثه  از  قبل  هفته  يك  خبرى  سايت هاى  بازديد كننده 
ميليون بازديد كننده افزايش پيدا كرد (51). وب سايت صليب سرخ 
همان  در  روز  در  بازديدكننده  متوسط 398000  به طور  تنهايى  به 
هفته داشت. در يكى از پيمايش پيگيرى١ مؤسسه هريس نيز اشاره 
آمريكايى هاى  تعداد  سپتامبر،   11 واقعه  از  پس  هفته  دو  كه  كرد 
بازديد كننده سايت هاى خبرى به بيشتر از دو برابر رسيدند (51). 
لذا با آن كه تلويزيون و رسانه هاى چاپى كماكان منابع اوليه اخبار و 
اطالعات مى باشند ولى در زمان وقوع باليا و نياز بعدى به اطالعات 
فورى، اطالعات قوى ديگر به پشتيبانى مى آيند كه يك نمونه آن 
و  تعاملى  اخبار  نيز  و  شده  روز  به  ساعته   24 پرسرعت  اينترنت 
خبرى  منبع  عنوان  به  اينترنت  نفوذ  است.  اطالع رسانى  ارتباطات 
موثق نيز در يكى از رأى گيرى هاى اخير گالوپ درباره استفاده از 
رسانه ها تأييد شد و اينترنت تنها منبع اطالعات بود كه بيش از حد 
اختصار  به  گالوپ  مؤسسه  كه  به طورى  گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
سايت هاى  از  استفاده  با  بيشترى  افراد  امروزه  مى دهد،  توضيح 
اينترنتى خبررسانى مى كنند (25). مردم توقع دارند كه ارتباطات 

ريسك در بحران از طريق اينترنت صورت گيرد (67 و 118). 
از  پس  زخم  سياه  وقوع  و   2001 سپتامبر   11 وقايع  پى  در 
و  اطالعات  بمباران  و  كرده  پخش  را  اخبار  سريعًا  رسانه ها  آن، 
خود  از  محافظت  اقدامات  و  زخم  سياه  تهديدات  درباره  توصيه ها 
به طور  مردم  از  بسيارى  و 119).   16) دادند  انجام  مردم  براى  را 
سازمان هاى  از   .(103  ،67  ،24) بودند  اطالعات  پى  در  جدى 
از  اطالعات  و  مصاحبه  درخواست هاى  از  سيلى  عمومى،  بهداشت 
طرف متخصصين بهداشت و عموم مردم رسيد (110، 119). عالوه 
بر رساندن اطالعات طبق درخواست، سازمان هاى بهداشت عمومى 
1. follow-up survey

روشن كردن  صرف  را  زيادى  وقت  آن ها  ارتباطات  مأموران  و 
به  رسانه ها  كنترل  صرف  نيز  و  مبهم  و  ناكامل  غيردقيق،  اطالعات 
انگيزه ارزيابى هر آنچه كه ابالغ شده، مى كردند (110). در برخى 
موارد، پاسخ به اين گونه سؤاالت حتى توسط متخصصان امر مجهول 
و غيرقابل دسترس بود. در موارد غيراز آن، پيام هاى ضد و نقيض از 
كانال هاى گوناگون رسانه ها به گوش مى رسند كه شك و ترديد در 
مورد پيام هاى بهداشتى پيشگيرى كننده را در عموم مردم به وجود 

مى آورد. 
به خصوص، مراكز خبر رسانى كه پخش اخبار در زمان واقعى را 
در دست دارند اغلب در نقطه مقابل فرهنگ هاى علمى و سازمانى 
كه اطالعات پايه درباره فرآيندهاى پاك سازى باال به پايين و معتبر 
علمى براى انتشار اطالعات ريسك در خصوص وضعيت وخيم ترس 
از سياه زخم از آن جريان دارد، قرار مى گيرند. (119) در درك و 
فهم اين امور، رويدادهاى مذكور توانست مراكز كنترل و پيشگيرى 
بيمارى ها٢ و سازمان هاى بهداشت عمومى را متقاعد كنند كه آن ها 
بايد در طول بحران براى ارسال خواسته ها به جاى ارتباطات ريسك 
آمادگى بيشترى به دست آورند در غيراين صورت اين سازمان ها در 
اين ريسك قرار خواهند گرفت كه كنترل مركزى فرآيند ارتباطات 
ريسك و در نتيجه باورهاى خود را از دست بدهند (119). مخصوصًا 
ارتباطات ريسك غيرپايدار بين رسانه ها، عموم مردم و كاركنان پست 
در بحران سياه زخم به دليل فقدان آمادگى سازمانى براى اين حادثه، به 
وخامت كشيده شد (70، 136، 137، 142). آموزش برتر در روابط 
رسانه ها و ارتباطات ريسك و برقرارى مراكز عمليات اضطرارى در 
بسيارى از دواير بهداشتى رابطه مستقيمى با رسانه هاى برتر و ورودى 

و خروجى ارتباطات دارد. 
با استفاده از نظارت بر رسانه هاى خبرى در درك جدى آنچه 
رسانه ها  كه  آنچه  و  داشتند  دانستن  به  نياز  مختلف  ذى نفعان  كه 
به طور دقيق، غيردقيق و يا اصًال گزارش نمي كردند، يك نوآوري 
در ارتباطات ريسك در بحران در طول بحران سياه زخم بود (110، 
111). تحليل محتواي رسانه ها همانا طبقه بندى منظم معاني نمادين 
مستقيم  به طور  كه  است  پديده هايى  تعابير  و  فرهنگى  محصوالت 
تكنيك  اين  زخم،  سياه  قضيه  در   .(133  ،12) مى شوند  مشاهده 
2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



 305 دبورا سي. گليك (ترجمه: على اكبر قهرمانى) / ارتباطات ريسك براى شرايط اضطراري بهداشت عمومى

جايگزين پيش آزمايش وسيع يا تحقيقات درباره مخاطبين و كمك 
به شكل دادن پيام هاى رسانه اى بوده است (110 و 111). 

بسياري از مطالعات رسانه اى درباره ساير بحران هاى بهداشت 
بوده اند.  مردم  عموم  و  رسانه ها  عكس العمل  نحوه  درباره  و  عمومي 
به عنوان مثال در دوره شيوع بيمارى سارس در اوايل سال 2003، 
از  و  رسانه ها  از  را  الزم  اطالعات  بررسي،  تحت  اشخاص  اكثر 
اينترنت كسب نمودند (22، 145). با آن كه واكنش مراكز كنترل 
با  برخورد  براي  بهداشتي  سازمان هاى  ساير  و  باليا  از  پيشگيرى  و 
نموده  كامل تري  سازمان دهي   2003 بهار  اواخر  در  سارس  شيوع 
يك  نيز  سارس  همه گيرى  كه  كردند  استدالل  محققين  ولي  بودند 
همه گيرى ثانويه را به وجود آورد كه اخبار آن به طور جدي با ترس 
مقابله  بودند،  عفونت زايي  بالقوه  منبع  كه  اشخاصي  كردن  بدنام  و 
نكرد. بالفاصله پس از همه گيرى سارس، فصل زودرس آنفلونزا در 
اواخر 2003 و گزارشات رسانه هاى خبري درباره مرگ و ميرها بر 
اثر آنفلونزا در اواخر 2003 نيز توجه رسانه ها را برانگيختند و منجر 
به كمبود واكسن آنفلونزا شد به گونه اى كه جمعيت هايي كه كمتر 
در معرض ريسك بودند نيز درخواست ايمن سازي خود را داشتند 
در  كنند.  دريافت  واكسن  نتوانستند  ريسك  معرض  در  بيماران  و 
سال بعد كمبود واكسن آنفلونزا به طور جدى در نتيجه به هم خوردن 
رسانه ها  سود  به  بالقوه  بحران  اين  ولي  گرديد؛  مشاهده  توليد،  نظم 
سال  با  مقايسه  در  و  ديرهنگام  نسبتًا  آنفلونزا  فصل  زيرا  نينجاميد 
قبل ماليم بود و در واقع تا ژانويه 2005 واكسن ها به صورت مازاد 
باقى ماندند (21، 126). به طورى كه مى توان مشاهده كرد، پوشش 

رسانه ها عامل قوي در اين رويدادها است. 
به طوري كه در باال اشاره شد، كانال هاى انتشار اخبار مخاطرات 
بهداشتي باألخص در يك بحران مانند يك شمشير دو لبه است. گه 
عدم  به  مربوط  نظريه هاى  مى شود.  مخلوط  اغراق  با  حقيقت  گاهى 
تناسب و هماهنگي بين واقعيت و نفوذ رسانه ها در اذهان و افكار 
عملكرد  نظرات  اين  از  يكي  يافته اند.  انتشار  زياد  بسيار  عمومي، 
حقيقت  در  كه  آنچه  طبق  بر  مردم  كه  مى باشد  مطبوعات  ساختارى 
اتفاق افتاده عمل نمى كنند بلكه بر طبق آنچه كه فكر مى كنند در حال 
روى دادن است اقدام مى كنند؛ بنابراين ارائه يك منطق اساسى براى 
تجزيه و تحليل محتواى اخبار نياز است (79). در رابطه با اطالعات 

عيني  مخاطره  يا  تهديد  يا  خطر  را  ريسك  ديدگاه،  اين  ريسك، 
نمى بيند بلكه در عوض به عنوان يك حادثه غيرقابل اجتناب متأثر از 
فرآيندهاى فرهنگى و اجتماعى مى داند (8). آنچه كه با مفهوم عملكرد 
است  نظرى  دارد،  نزديك  رابطه  دستور مطبوعات  برنامه اى  ساختار 
كه انتخاب يا عدم انتخاب آنچه به وسيله رسانه ها ارزش خبرى دارد، 
ندارد،  يا  دارد  انديشيدن  اهميت  آنچه  به  نسبت  را  عمومى  برداشت 

شكل مى بخشد. (88). 
مهم  مسئله  كه  است  پيام ها  تنظيم  همانا  ديگر  كليدي  مفهوم 
پيام  تنظيم   .(144  ،26) است  رسانه ها  حمايتي  تالش هاى  در 
نشان مى دهد كه ارائه اطالعات يكسان به دفعات مختلف مى تواند 
واكنش هاى مختلف را حذف كند. به عنوان مثال روزنامه نگاران نه 
تنها عنوان هاى بحث برانگيز را انتخاب مى كنند بلكه ممكن است نيز 
اطالعات مخصوص در متن را مورد تأكيد قرار دهند و يا از تأكيد 
خارج كنند (35). نه تنها چارچوب هاى بين نويسندگان و رسانه ها 
به  توجه  با  و  زمان  مرور  به  چارچوب ها  اين  بلكه  است،  متفاوت 
مى يابند  تغيير  خاص  نقطه نظرات  ارتقاء  جديد،  اطالعات  دريافت 
بحران  در  ريسك  ارتباطات  عمليات  از  بخشى  عنوان  به   .(35)
جارى، اين ايده تدوين، نقشه بردارى پيام را كه تكنيكي است كه 
به وسيله آن ارتباط كنندگان ريسك دغدغه ها را پيش بيني كرده و 
پيام هاى كوتاه و مختصر را ايجاد مى كنند، تحت تأثير قرار مى دهد 
راهبردى  عنوان  به  را  پيام  تدوين  همچنين،  ايده  اين   .(32  ،30)
مقاومت  ريسك،  ارتباط دهندگان  آن  وسيله  به  كه  مى دهد  نشان 
يا مخالفت با پيام هاى ارسالي را پيش بينى كرده و آن ها نقشه هاى 
پيامى را ايجاد مى كنند كه در بردارنده ديدگاه هاى منفى نيز باشد. 
كمك  ارتباط دهندگان  از  دسته  اين  به  مقاومت  نقاط  پيش بينى 
مخاطبين  دغدغه هاى  به  رسيدگي  در  را  خود  پيام هاى  كه  مى كند 
پااليش نموده و از اين راه مانع برخى انتقادها شوند (26 و 144). 

در ارتباط با تنظيم و تدوين نظريه بازنمايى هاى اجتماعي١ است 
كه نشان مى دهد وقتي كه جامعه اى با پديده اى جديد مثل بيماري يا 
شيوع بيمارى مواجه مى شود، نظرات به طور گسترده اى و به خودى 
خود به اشتراك گذاشته مى شوند (145). وقتي كه وقايع برخاسته 
از اخبار آن ها به ماجراهاي مؤثر بر روى ما تكامل مى يابند، سپس 
1. representations theory
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عالقه عمومى رو به ازدياد مى گذارد. واشر (2004) نشان مى دهد 
كه پديده رسانه ها، يك مكانيسم گروهي براي مقابله است كه كمك 
غيرقابل پيش بينى دست به  آشفته و  مى كند مردم در مواقع ظاهراً 
كار شوند (124). پوشش رسانه اى طوفان كاترينا با وجود اقدامات 
اشتباه و فرصت هاى ارتباطى ازدست رفته، هنوز به طور كامل مورد 
نشان  حادثه  اين  حال،  هر  در  است؛  نشده  واقع  تحليل  و  تجزيه 
مى دهد كه ارتباطات ريسك در بحران موفق به طور كامل وابسته به 
واكنش بزرگ تر و آمادگى سيستم است كه در مورد طوفان كاترينا 
ارتباطات در ساعات و روزهاي قبل و بالفاصله بعد از بحران تكه 

تكه بود و يا اصًال وجود نداشت (20). 
سرانجام، نظريه تقويت اجتماعي اشاره به اين موضوع دارد كه 
حوادث مخاطره آميز با عوامل رواني، اجتماعي، فرهنگي و سازمانى 
تأثير متقابل دارد تا آنجا كه ممكن است ادراكات ريسك را ضعيف 
نسبتًا  دغدغه  كه  ريسك ها  از  بعضي  كنند (64، 112).  تشديد  يا 
فعاليت هاى  و  نگراني ها  كانون  مى توانند  مى آورند  بار  به  كمتري 
اجتماعي و سياسي در جامعه شوند، در حالي كه ساير مخاطرات حاد 
جاري شايد مورد توجه كمتري قرار گيرند. لذا اخيراً، شيوع آنفلونزا 
ولي  است  شده  نگران كننده  حد  از  بيش  آنفلونزا  واكسن  فقدان  يا 
وجود گازهاي رادون در خانه ها كماكان به عنوان ريسك شناسايي 
مى شوند. رسانه ها اصلى ترين كانالى هستند كه از طريق آن ها اين 
آن ها  اوقات  گاهى  و  مى شوند  ابالغ  ريسك  مشترك  تعابير  گونه 
شده  ابالغ  ريسك هاى  اينكه  ولو  مى نامند  تقويتي  ايستگاه هاى  را 

انعكاس دقيقى از ريسك هاى واقعي نباشند (112 و 64).
 
عمل

اين مقاله خالصه اى از نظريه هاى ذكر شده را بررسى كرده و مثال هايى 
از تحقيقاتى كه در ارتباطات ريسك در بحران براي بهداشت عمومي 
اطالع رسانى مى كنند را ارائه مى دهد. يكي از مشكالت عملكردى در 
اين باره اين است كه وضعيت و جايگاه ارتباطات ريسك در بحران، 
در شرايط ملي و سطوح محلي در اياالت متحده چه هستند؟ اگرچه 
در  ريسك  ارتباطات  اصول  درباره  افزايشي  حال  در  وسيع  نشريات 
بحران منتشر شده ولي مى توان مثال هايى را در اين مورد ذكر كرد 
كه تمامًا در مطالعات موردى توصيفي مورد استفاده قرار مى گيرند. 

توصيفي، بحران هاى  به عنوان مثال در بعضي از مطالعات موردى 
كمبود  يا  سارس  آبله،  زخم،  سياه  بحران هاى  مانند  اخير  ارتباطى 
واكسن ها مورد بررسي قرار گرفته اند (96، 117، 119، 126، 128). 

جديد  روش  كه  يافته اند  انتشار  كتاب هايى  و  مقاالت  نيز  و 
مورد  را  حوادث  از  قبل  بحران  در  ريسك  ارتباطات  برنامه ريزى 
بهداشت  سازمان هاى  و  اداري  سازمان هاى  داده اند.  قرار  بررسي 
بحران  ارتباطات  برنامه ريزى  در  سنگيني  سرمايه گذارى  عمومى 
ارتباطات  متصديان  مورد  اين  در  زيرا  كرده اند  حوادث  از  قبل 
تكنيك هايى براي مديريت موج تقاضاهاي اطالعاتي در يك بحران 
پيام  براي  كانال ها  توسعه  مخاطبين،  از  تحقيقات  اجراي  دارند،  را 
رساني و ايجاد نمونه هاى مهمى از پيام هاى پيش بينى شده امروز و 
بخشي از فرآيند آماده سازى در برابر باليا را تشكيل مى دهند (135، 
رسانه ها  بر  نظارت  و  كنترل  شامل  فعاليت ها  ديگر  انواع   .(143
قبل از حوادث، تحقيقات ميداني مخاطبين، آموزش روابط رسانه ها 
بر  عالوه  مى باشند.  سازماني  ارتباطات  مديريت  در  برنامه ريزى  و 
ارتباطات  مهارت هاى  مشابه سازى  و  اينترنتي  تمرينات  در  اين، 
ريسك در بهداشت عمومي اعمال شده و تجربه در روابط رسانه اى 
با آن كه  قرار گرفته است (33، 96).  نظر  مورد  بحران  قبل از  در 
كتاب ها و مقاالت سخن از پيشرفت در ميزان درك مردم به نيازها 
و پارامترهاي اين ارتباطات در شرايط اضطراري بهداشت عمومى 
اين  اجراى  و  اعمال  نحوه  آن ها  وسيله  به  ولي  است  آمده  ميان  به 
ارتباطات در طول وقايع واقعي ارتباطات بحران، بيان شده است. 

عمليات  در  بحران  در  ريسك  ارتباطات  ارزيابي  ديگر  راه 
آن  كاربرد  درجه  و  ارتباطات  امكانات  تعيين  عمومي،  بهداشت 
اين  در  به عالوه  است.  عمومى  بهداشت  سازمان هاى  كار  نيروي  در 
رويكرد هيچ گونه مطالعه و استانداردى از امكانات پيشنهادي حذف 
يك  ارتباطات،  كه  است  اين  احتماالً  مشكالت  از  يكي  نمى شوند. 
رشته نوظهور است كه متأسفانه هنوز جاي خود را باز نكرده است. 
دوگانه  تحصيلي،  رشته  اين  كه  گفت  مى توان  ديگر  تفسيري  در 
است كه طرف هاى اين ارتباطات بايد برنامه هاى ارتقاي سالمت و 
امكانات پياده سازى برنامه، سواد رسانه اى و طرفداري از رسانه ها و 
شايستگي هاى روابط رسانه اى را داشته و نيز بايد درباره هنجارهاي 
مديريت بحران ها و سيستم فرماندهى حادثه١ و يا سيستم مديريت 
1. Incident Command System (ICS)
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حادثه ملي،١ اطالع داشته باشند. 
جاري  محتواي  ارزيابي  نويسنده  پيش فرض  نگرش  لذا 
و  رايگان  و  موجود  بحران  در  ريسك  ارتباطات  دستورالعمل هاى 
در  است.  بوده  دارند،  قابل توجهى  محتواى  كه  آموزشى  برنامه هاى 
زمان اين بازنگرى، تنها پنج برنامه آموزشى مشخص شد كه به طور 
و  كنترل  بحران  بودند.  دسترس  قابل  سهولت  به  و  استفاده  كلى 
پيشگيري بيمارى و ارتباطات ريسك در شرايط اضطرارى توسط 
رينولدز و همكاران (114 الف) خالصه اى ارزشمند براى متخصصان 
ارتباطات ريسك است و آن شامل دوازده قسمت است كه در ابتدا 
مخاطبان،  تحقيقات  و  پيام رسانى  توسعه  اهميت  و  بحران  عناصر 
ايجاد برنامه ارتباطات در بحران و دستورالعمل هاى براى سخنگوى 
(يك سازمان) و كار با رسانه ها ترسيم مى شود. بخش وسيعي درباره 
مالحظات قانوني درباره ارتباطات و رسانه ها وجود دارد. در اولين 
نسخه انسجامى بين ارتباطات ريسك و فرماندهى وسيع تر حادثه يا 
چهارچوب واكنش بحران مانند سيستم مديريت حادثه ملي برقرار 
نشده است؛ درهر حال در نسخه هاى جديد، بازنگرى انجام خواهد 

شد. 
كتاب «اصول و تمرينات ابتدايى ارتباطات ريسك در بهداشت» 
(81 الف) نوشته لوم و تينكر٢ در سازمان ثبت بحران ها و مواد سمي 
فى نفسه عالقه مند به باليا يا تروريسم نيست بلكه دربردارنده نكات 
و برگه اطالعات درباره كاركردن با ذى نفعان و جوامع براى ايجاد 
واكنش  عوام،  مخاطبين  براى  علوم  ترجمه  شفاف،  ارتباط  اعتماد، 
خصمانه  تعامالت  مديريت  و  اسناد  چارچوب  ايجاد  سؤاالت،  به 
نياز  مورد  شخصي  بين  مهارت هاى  از  خالصه اى  سند  اين  مى باشد. 

ارتباطات مؤثر ريسك ذكر مى كند. 
كتاب «ارتباطات در بحران: دستورالعمل هاى ارتباطات ريسك 
براي مسئوالن دولتي» (136 الف)، از انتشارات اداره كل خدمات 
بهداشتي مصرف مواد مخدر و بهداشت رواني، بر آناتومي يك بحران 
استرس  مديريت  مخاطبين،  نيازهاي  درك  پيام ها،  ايجاد  پي  در 
سازمان  و  نامناسب  اطالعات  مديريت  رسانه ها،  با  كار  مخاطبين، 
حاوي  آن  و  است.  آمده  ميان  به  سخن  انجمن ها  و  جلسات  دهى 

1. National Incident Management System (NIMS)
2. Lum&Tinker

كتاب  مى باشند.  ارتباطات  برقراركنندگان  براي  مناسبي  مثال هاى 
«ارتباطات ريسك با رسانه ها در طول بحران بهداشتي عمومي» از 
دانشگاه سن لوئيس در قالب يك سي دي رام كه ويژگى هاى وي 

كوولو٣ را ترسيم مى كند، مى باشد (122 الف). 
كتاب «ابزار ارتباطات ريسك در بحران و شرايط اضطراري» 
كاليفرنيا،  ايالت  اضطرارى  شرايط  در  آمادگى  اداره  انتشارات  از 
شرح به روز دست نامه بحران از مراكز كنترل و پيشگيري بيمارى 
است   (CERC) اضطرارى شرايط  در  ريسك  ارتباطات  و   (CDC)
مجموعه  يا  و  درسى  برنامه  منظم ترين  و  جامع ترين  واقع  در  كه 
دستورالعمل هاى بازنگرى شده است (23 الف). در آن برنامه ريزى 
طرح  ايجاد  درون سازمانى،  و  برون سازمانى  ارتباطات  مديريت  و 
ارتباطات بحران، توسعه پيام ها و نقشه هاى پيام و ايجاد ابزار رسانه 
مانند انتشارات و مشاوره هاى مطبوعاتي مورد تأكيد قرار مى گيرد. 
استفاده  چندبخشى  حادثه  مديريت  سامانه  يك  در  بايد  كتاب  اين 
شود و در بردارنده بسياري از حقايق ها درباره موضوع خاص است. 
دسترس  در  خط  بر  صورت  به  هنوز  كه  است  اين  آن  اشكال  تنها 

نيست. 
ارتباطات  متخصصين  وي  ژه  كه  راهنما  كتابچه  سري  پنج  اين 
ريسك در بحران نوشته شده داراي عمق و كيفيت متفاوت مى باشند. 
تحقيقات  و  پيام رساني  و  سازماني  توسعه  در  ابزارها  اين  كليه 
كار  به  رسانه اى  روابط  و  رساني  پيام  مخاطبين،  روابط  و  رودررو 
بيمارى  پيشگيري  و  كنترل  بحران مركز  اصلى  دست نامه  مى روند. 
روابط  در  قوي  ابزاري  اضطرارى  شرايط  در  ريسك  ارتباطات  و 
مركزى بين سازمان ها و نقش مطبوعات مى باشد؛ در حالى كه نسخه 
مديريت  و  بحران  از  قبل  برنامه ريزى  به  توجه  در  آن  كاليفرنياى 
دستورالعمل ها  اين  از  هيچ كدام  است.  قوى تر  تيم سازى  يا  داخلي 
پژوهش  براى  نماينده  يك  عنوان  به  رسانه ها  بر  نظارت  عمق  در 
مخاطبان در حين بحران، نظرسنجى، كمك رسانى به مردم محروم، 
شكل دادن پيام ها، رسانه ها يا سواد علمى و نتيجه نظارت يا ارزيابى 

وارد نشده است. 

3. V. Covello
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نتيجه گيري 
تمرين ارتباطات ريسك در بحران با مباني ارتباطات بهداشت براى 
ايجاد هنجارهاي اضطراري عمليات كه منعكس كننده نقش بازسازي 
شده اى است كه بهداشت عمومى در قرن 21 دارد، پيوندى ضرورى 
راه  از  نقش  اين  كه  آنجايي  از  اضطراري.  شرايط  در  واكنش  دارد؛ 
نقش  بحران  در  ريسك  ارتباطات  مى گردد،  احياء  عمومى  بهداشت 
فزاينده اى را در كمك به مقابله مردم با بالى طبيعى و انسان ساخت 
آنان  سالمت  و  جان  و  جسم  در  را  بحران ها  سوءآن  آثار  و  داشته 
برطرف خواهد كرد. طبيعي است كه بهداشت عمومى براي ارسال 
آماري  اطالعات  و  رفتاري  واگيردار،  بيمارى هاى  بهداشتي،  پيام هاى 
حتى  مى شوند  متوجه  مخاطبان  كه  مفاهيمى  و  پيام ها  طريق  از 
فراخوانده  مى كنند،  تجربه  را  استرس  و  سختى  مخاطبان  كه  زمانى 
در  كه  گونه اى  به  حاضر  حال  در  توصيفى  سند  تنها  اگرچه  شود. 
آن تمرينات هنجاريافته و شايستگى ها تعريف شده اند، ارزيابي هاى 
مبتنى بر شواهد ارتباطات ريسك در بحران است كه به احتمال زياد 
درباره  انديشيدن  راه هاى  نويدبخش ترين  از  يكي  شد.  خواهد  آشكار 
ارزيابي ها، كنترل و نظارت منظم بر رسانه ها در قبل و بعد از وقوع 
حوادث و يا در حين آن است. انواع ديگر ارزيابي ها، رديابى فرآيند 
است كه تعيين مى كند پيام ها كجا قرار مى گيرند و نظرسنجى ها 
شبيه سازى  و  گرفته اند  قرار  بحران  معرض  در  مردم  كه  ميزانى  كه 
با  همگاني  صورت  به  ما  كه  آنجايي  از  مى كنند.  ارزيابى  را  پيام ها 
تروريسم،  صنعتي،  سوانح  واگيردار،  آنفلوانزاى  قبيل  از  بحران هايى 
طوفان هاى شديد گرمسيري يا ساير تهديدات جدى سالمت مواجه 
مى شويم، قادر هستيم تا به طور مناسب با رسانه هاى خبرى و مردم 
اصول  اگر  و  كنيم  برقرار  ارتباط  باشيم،  نداشته  اطمينان  اگر  حتى 
اوليه عمليات را دنبال كنيم، مى توانيم دقيق تر تخمين بزنيم. مايه 
مسرت است كه ببينيم چگونه اين عمليات امروز براى خدمت در 

بهداشت همگانى پذيرفته شده و سازگار يافته اند.
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به اشتراك گذارى اطالعات
چالش ها و موانع موجود بر سر راه هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات در حين مقابله
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چكيده
اگرچه پژوهشگران مختلف بر روى موضوعاتى كه مديريت بحران را مورد توجه قرار مى دهند، مطالعه انجام داده اند ولى تعداد معدودى بر روى 
هماهنگى و به اشتراك           گذارى اطالعات در حين بحران مطالعه كرده اند. اطالعات تجربى زيادى در اين زمينه موجود نمى باشد و ديد پراكنده اى در 
خصوص عامل هايى كه مى توانند مانع هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات در ميان ذى نفعان شود و يا آن را تسهيل نمايد، وجود دارد. در اين مقاله، 
ما بررسى اجمالى موانع و چالش هاى مربوطه را به وسيله بررسى مطالب علمى موجود فراهم كرده و سپس يك مجموعه از روش هاى مديريت بحران 
چندسازمانى را با استفاده از مشاهدات و ارزيابى ها بررسى مى كنيم. اگرچه همه افرادى كه در بررسى ما شركت مى كنند با اين نظر موافق  اند كه به 
اشتراك گذارى اطالعات براى موفقيت سازمان هايشان و نيز مانور مهم است. اگرچه اطالعاتى كه در ميان سازمان ها به اشتراك گذاشته مى شوند با 
چند عامل محدود مى گردند كه مى تواند به سطح فردى، سازمانى و اجتماعى برگردد. ما متوجه شديم كه امدادرسانان اغلب نگران دريافت اطالعات 
از سايرين نسبت به ارائه اطالعات به كسانى هستند كه مى تواند سودمند باشد. انگيزه هاى به اشتراك گذارى اطالعات، درك فرآيندهاى كارى يكديگر 
و توانايى استفاده از سامانه هاى اطالعاتى كه اثرات مثبتى بر روى هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات نشان داده اند. يافته هاى بررسى ما با استفاده 
از شش پيشنهاد مهم تدوين شده است كه به وسيله طراحان و سياست گذاران سامانه بر اساس اعتبارسنجى در تحقيقات ديگر، مى تواند به كار رود. ما 

همچنين براى تحقيقات آتى دستورالعمل ارائه داديم.
نوع مقاله: پژوهشى اصيل

كليدواژه ها: هماهنگى، به اشتراك گذارى اطالعات، بحران، مانورهاى ميداني، طراحى سامانه، مقابله با بحران.
 استناد فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): نتش، بهاروزا؛ لى، جين كيو؛ و يانسن، مارئين (1392، پاييز). چالش ها و موانع موجود بر سر راه 
هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات در حين مقابله به بحران چندسازمانى: پيش مؤسساتى از مانورهاى ميداني. فصلنامه دانش پيشگيري و مديريت 
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Challenges and Obstacles in Sharing and Coordinating Information during Multi-agency 
Disaster Response: Propositions from Field Exercises

Nitesh Bharosa, JinKyu Lee & Marijn Janssen

Translated by: Azamosadat Mostafavi

ABSTRACT
Although various scholars have researched issues regarding disaster management, few have studied the sharing and coordinat-
ing of information during disasters. Not much empirical data is available in this field and there is sparse insight into the factors 
that may impede or facilitate information sharing and coordination among stakeholders. In this paper, we provide an overview 
of the relevant obstacles and challenges by examining existing literature and then investigating a series of multi-agency dis-
aster management exercises, using observations and a survey. Although all the people who took part in our study agree that 
sharing information is important, for the success of their own organization as well as the exercise as a whole, the extent to 
which information is actually being shared among organizations is often limited by a number of factors that can be attributed 
to the community, agency and individual level. We found that relief workers are often more concerned with receiving informa-
tion from others than with providing information to others who may benefit. Incentives for sharing information, understanding 
each other’s work-processes and the usability of information systems have shown positive effects on information sharing and 
coordination. The findings of our study have been formulated using six grounded propositions, which can be used by system 
designers and policy-makers upon validation in further research. We also prov ide directions for future research.
Type of paper: Research article
KEYWORDS: Coordination, Information sharing, Crisis, Field exercise, System design, Response to crisis.

 Citation (APA 6th ed.): Bharosa, N., Lee, J.K., & Janssen, M. (2013, Fall). Challenges and obstacles in sharing and coordinating 
information during multi-agency disaster response: Propositions from field exercises (Translated by Azamosadat Mostafavi). 
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مقدمه١ 
در سال 2005، يك كميته مشورتى از وزارت امور داخلى و روابط 
مشترك  دسترسى  امكان  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  هلند  سلطنتى 
مقابله  هنگام  امدادرسان،  مستقل  سازمان هاى  ميان  در  اطالعات  به 
مؤثر بين سازمانى در زمان بحران در هلند يك مشكل اصلى است 
«مشاركت  ملى  كارگاه  سال 2008،  در  آر، 2005).٢  آى.  سى.  (اى. 
سازمان  فرماندهان  و  هلند  بلندمرتبه  مقامات  آن  در  كه  همگانى» 
نتيجه گيرى   ،٣(2008 اى،  اس.  (اى.  داشتند  شركت  امدادرسانى 
امروز  با  بودند،  شده  شناسايى  گذشته  در  كه  چالش هايى  كه  كرد 
و  چن  مثال،  (به عنوان  آمريكا  در  اخير  مطالعات  هستند.  مرتبط 
همكاران۴، 2008ب) به نتيجه گيرى مشابهى رسيده اند. هماهنگى و 
اين  طى  در  پيشرفت ها،  همه  وجود  با  اطالعات،  اشتراك گذارى  به 

سال ها مهم ترين دستور كار پژوهشى بود. 
براى  اطالعات  اشتراك گذارى  به  و  هماهنگى  چرا  بنابراين 
پژوهشگران  است؟  سختى  كار  امدادرسانى  مستقل  سازمان هاى 
مختلفى (به عنوان مثال، آف در هايد 1989؛ كاپوچو2006۵) اظهار 
مى كنند كه اين مسئله احتماالً بايد با ماهيت پيچيده، پويا و غير قابل 
پيش بينى محيطى كه در آن چندين گروه حرفه اى نيازمند همكارى 
زمينه ها  اين  در  پيشرفت  وجود،  اين  با  گيرد.  انجام  يكديگرند،  با 
و  مؤثر  مقابله  افزايش  براى  اصلى،  اطالعات  به  دسترسى  دليل  به 
كافى به عالوه هماهنگى از طريق شبكه سازمان هاى واكنش دهنده 
بسيار مهم است (كام فورت و همكاران 2004ب؛ هوران و اسكولي 
2007۶). مطالعاتى وجود دارد كه شواهدى را ارائه مى دهند مبنى 

حين  در  اطالعات  ضعيف  اشتراك گذارى  به  و  هماهنگى  اينكه  بر 
مقابله بين سازمانى در بحران، تأثير منفى بر روى تصميم گيرى ها و 
كنش هاى جمعى دارد (به عنوان مثال، داويس و همكاران 2004؛ 
همكاران  و  پان  2007؛  ايوز  و  جانگالس  2005؛  اسلوت  هل 

1. براى حفظ امانت، به ساختار مقاله كه متفاوت از ساختار مقاله اين فصلنامه است، 
دست زده نشده است.

2. ACIR 2005
3. ASE 2008
4. Chen 
5. Auf der Heide 1989; Kapucu 
6. Comfort et al. 2004 b; Horan and Schooley 2007

است،  بحث ناپذير  بحران  مديريت  در  هماهنگى  به  نياز   .(2005٧

اعتبارات  مثال  عنوان  به  مى شود،  شكست  به  منجر  هماهنگى  عدم 
نامناسب اولين منابع مقابله كننده، دستور مخالف توليد در خصوص 
فرآيند امدادرسانى مستمر و تخليه با تأخير، اغلب منجر به تشديد 

بحران و حتى تلفات بيشتر مى شود.
على رغم اهميت روشن آن، تاكنون به هماهنگى در حوزه مقابله 
با بحران، توجه علمى كمى شده است (چن و همكاران، 2008الف). 
بخشى از اين به دليل چالش ها و موانع موجود در هنگام هماهنگى و 
به اشتراك گذارى مؤثر اطالعات مى باشد (رن وهمكاران 2008)٨. 
اين عدم شناخت را مى توان به بررسى هاى تجربى پراكنده در اين 
زمينه نسبت داد. در حالى كه بررسى هاى قبلى اغلب شامل ارزيابى 
بعد از بحران مى شوند، تعداد كمى به اين مسئله پرداخته اند كه در 
حين يك بحران چه اتفاقى مى افتد. همچنين، موضوع مذكور معموالً 
از چشم انداز ذى نفعان بررسى گرديده است (رن و همكاران 2008). 
و  عينى  بررسى  يك  ايجاد  مقاله،  اين  اصلى  هدف  اساس  همين  بر 
به  و  هماهنگى  راه  سر  بر  موجود  چالش هاى  و  موانع  از  مند  نظام 
ارزيابى  و  مشاهده  وسيله  به  بحران  اطالعات  مؤثر  اشتراك گذارى 

تمرينات مقابله بحران مى باشد.
مشكالت  درباره  تحقيق  ادبيات  ارائه  به  ما  بعدى،  بخش  در 
هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات، شناسايى مجموعه موانع و 
چالش هاى موجود در سطوح فردى، اجتماعى و سازمانى مى پردازيم. 
سپس بخش روش تحقيق شامل مشاهدات تمرين و بررسى، به طور 
كامل شرح داده مى شود و بعد از آن خالصه اى از تمرينات مقابله در 
تجزيه  از  آمده  به دست  يافته هاى  و  شده  مشاهده  اضطرارى  شرايط 
ارائه  تحقيق  اين  بررسى  نتايج  آن  به دنبال  و  كيفى  تحليل هاى  و 
كيفى،  و  كمى  مطالعات  از  حاصل  يافته هاى  تركيب  با  مى گردد. 
و  يافته ها  خصوص  در  بحث  با  داديم.  ارائه  اساسى  پيشنهاد  شش 
به  شركت كنندگان،  و  محققان  سياست  گذاران،  براى  پيشنهاد  ارائه 

نتيجه گيرى رسيديم.

7. Dawes et al. 2004; Helsloot 2005;Jungals and Ives 2007;Pan et al 
.2005
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2. موانع و چالش هاى يافت شده در مطالعات انجام شده 
سطوح هماهنگى 

هماهنگى در سطوح مختلف مديريت بحران اتفاق مى افتد (كام فورت 
و همكاران، 2004 الف). تعريف پذيرفته شده هماهنگى توسط مالون 
مديريت  «وابستگى هاى  مفهوم  كه  كسانى   ،(1990) كروستون  و 
نياز  كه  مى كند  پيشنهاد  كردند،  بحث  و  تعريف  را  سازمان ها»  بين 
به هماهنگى ناشى از محدوديت هاى تحميل شده بر عملكرد وظايف 
هماهنگى  مى باشد.  وظايف  اين  درونى  وابستگى  ماهيت  وسيله  به 
با  هركدام  مختلف،  سازمان  هاى  هماهنگى  با  معموالً  چند سازمانى 
به  مخصوص  فناورى هاى  ساير  و  برنامه  ها  و  اطالعات  فرآيندها، 
جهت  چشم انداز  سل١ (1988) سه  و  باتز  و كار دارد.  سر  خودشان، 
هماهنگى ارائه نمودند: چشم انداز خرد كه بر روى هماهنگى ميان افراد 
تمركز دارد، چشم انداز ميانى كه بر هماهنگى سازمان ها توجه دارد و 
چشم انداز كالن كه يك روند بين سازمانى را مى پذيرد. ما اصطالح 
اجتماع را به اصطالح بين سازمانى ترجيح مى دهيم زيرا فقط به يك 
شخص حقوقى بر نمى گردد، بلكه به كل اجتماع اشاره دارد. ما اصطالح 
مواجهه  هنگام  گيج شدن  از  تا  مى بريم  بكار  سازمان  جاى  به   را  نهاد 
با عناصر سازمانى در سطح جامعه (روابط بين موسسه اى) جلوگيرى 
نماييم. با استفاده از اين چشم انداز، ما هماهنگى حاصل از سطح جامعه 

(كالن)، مؤسسه (ميانى) و فردى (خرد) را تجزيه و تحليل مى كنيم.
از  پيچيده  اى  شبكه  شامل  بحران  مديريت  اجتماع»،  «سطح  در 
رابرتس2001٢)  و  (بيگلي  مى باشد  يكديگر  به  وابسته  سازمان هاى 
كه شامل تعامالت متعدد، اغلب بى سابقه، درون و بين سازمان هاى 
در  كه  باشيم  داشته  خاطر  به  بايد  ما  مى شود.  مختلف  امداد رسانى 
شرايط غير بحرانى، بسيارى از سازمان هاى درگير كارها را مستقل از 
يكديگر انجام مى دهند. در يك وضعيت بحرانى، پيچيدگى ناشى از 
عناصر، سامانه ها، فرآيند ها و اقدام كنندگان مختلف مى باشد و گرفتن 
يك تصوير واضح و روشن از كل وضعيت در بازه زمانى يك بحران 
كار سختى است (مك اينتاير 2002 ٣). در اين زمينه، پيچيدگى نه 
تنها اشاره به تعداد اقدام كنندگان شبكه، بلكه به بسيارى از تعامالت 

1. Bots & Sol
2. Bigley & Roberts 2001
3. McEntire 2002

ديگران  و  (رائو  برمى گردد  سازمانى  مختلف  سطوح  در  آن ها  بين 
و  متقابل  هماهنگى هاى  به  دستيابى  براى  تعامالتى  چنين   .(1995۴

تمركز بر حواس جمعى، الزم است (ويك و ساكليف 2001۵). در 
سطح اجتماعى، نيازهاى اطالعاتى بايد به شكل هماهنگ از طريق 
يك شبكه چند سطحى و چند سازمانى جريان يابد، به اين معنى كه 
كار سازمان  هاى درگير نه فقط به تعامالت داخلى آن ها بلكه به تعامل 
با ساير نهادها نيز بستگى دارد. ممكن است هيچ مقام هماهنگ كننده 
در   .(2006۶ (دنينگ  باشد  نداشته  وجود  سطوح  تمام  در  مركزى 
عوض، مؤسسات درگير به وسيله رهبران مؤسسات پيش توافقى در 
سطوح مختلف مقابله، هماهنگ شده اند. بسيارى از وابستگى هاى درون 
سازمانى ممكن است به وضوح قابل مشاهده نباشند. اين وابستگى ها 
و تعامالت حاصله، داراى اهميت تعيين كننده اى هستند، همان گونه 
كه با مقابله چند نهادى بدون سازمان دهى در حمالت يازده سپتامبر 
نشان داده شد كه در آن پليس و آتش نشانى قادر به اشتراك گذارى 

اطالعات نبودند (كين و هميلتون٧ 2004).
كه  مى شود  معلوم  مى نگريم،  مؤسسه»  «سطح  به  هنگامى كه 
بخش   در  شفافيت  و  همكارى  نيازمند  شديد  رويداد  يك  به  مقابله 
متفاوت  سازمانى  ساختارهاى  و  فرهنگ ها  با  مختلف  مؤسسات 
محققان  از  بسيارى  اگرچه   .(2007 ديگران٨  و  (مندوكا  مى باشد 
(به عنوان مثال، آف در هايد، 1989؛ كامفورت وكاپوكا٩ا 2006) 
به ساختارهاى سازمانى، مؤسسات امدادى به عنوان سبك نظامى، 
سلسله مراتبى، ساختارهاى كنترل و فرمان نگاه مى كنند، ولى آن ها 
مختلف  امدادرسانى  سازمان هاى  زيرا  نيستند  مشابه  كامًال  واقع  در 
برخى  مى باشند.  مواجه  عادى  شرايط  در  چالش ها  مختلف  انواع  با 
بعضى  هستند؛  بى نظم  برخى  و  منظم  بسيار  امدادى  سازمان هاى  از 
و  رسمى تر  بقيه  كه  حالى  در  دارند،  بااليى  مراتبى  سلسله  ساختار 
مساوات طلبانه هستند. در برخى موارد، تصميم گيرى اقتدارگرايانه 
غالب است، در حالى كه در برخى ديگر تمايل به اتخاذ يك رويكرد 
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امدادى  مؤسسه  هر  (گرانوت١ت1997).  دارند  دموكراتيك  تر 
دارد  توجه  روزانه  عمليات  در  چالش ها  از  متفاوت  مجموعه اى  به 
براى  مناسب  سنجيده،  و  متمايز  قابليت هاى  و  روش ها  نقش،  و 
شرايط  تحت  است.  شده  داده  توسعه  چالش ها،  اين  به  رسيدگى 
عمده اى  مشكل  مختلف  مؤسسات  سازمانى  ساختارهاى  عادى، 
محسوب نمى شوند. با اين حال، در هنگام وقوع بحران، هماهنگى 
بسيار مشكل تر مى شود زيرا بحران بيشتر از يك وضعيت اضطرارى 
است (كوارانتلى٢ 1982). در «سطح فردى»، موانع ديگرى وجود 
روندى  بحران،  با  مقابله  وضعيت  در  اقدام  و  تصميم گيرى  دارد. 
زمانى  فشار  با  فرد  هر  زيرا  مى باشد،  فرد  هر  براى  برانگيز  چالش 
شديد و سيل اطالعاتى كه ممكن است نادرست و يا در زمان تصميم 
و عمل از رده خارج باشد، مواجه مى گردد. اين چنين محيط غنى از 
اطالعات، پيچيده و جدى، به راحتى مى تواند موجب شناخت بيش 
از حد در سطح فردى گردد (دِ گريف و آركيزوفسكى٣ 2007) چرا 
كه ظرفيت ذهنى تصميم گيرنده (با توجه به زمان براى تمركز كردن 
گرفتن)  نظر  در  براى  دسترس  قابل  جايگزين هاى  مطلق  تعداد  و 
بار  اضافه  اين  مارچ۴چ1988).  1968؛  (ليندبالم  است  محدود 
شناختى به محدوديت انسان مربوط مى شود كه به عنوان عقالنيت 
محدود شناخته شده است (سيمون۵ 1982) و اين به منزله گلوگاه 
شناخته شده در پردازش اطالعات انسان مى باشد. شناخت، مربوط 
مجموعه اى از  اجراى  ديگر،  به عبارت  و يا  است  نقش  عملكرد  به 
رفتار كه انتظار مى رود يك فرد قادر به انجام آن باشد (مندونكا و 
ديگران۶ 2007). اين رابطه منفى بين ظرفيت شناختى و اطالعات 
مورد نياز (گالبريث 1977٧) در سطح فردى وجود دارد و در نتيجه 
سطح عملكرد ممكن است به مقدار اطالعات قابل دسترس بستگى 
اينكه  تعيين  ترتيب،  اين  به  ديگران 1995).  و  باشد (رائو  نداشته 
سطح  يك  در  مى توانند  و  دارند  نياز  اطالعات  ميزان  چه  به  مردم 

فردى با توجه به مديريت بحران مواجه گردند، حائز اهميت است.
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2ـ2 مشكالت هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات
گالبرايث٨ث1973)  1985؛  درازين  و  ون  ِد  (وان  اقتضايى  نظريه 
الكمن٩ن1967)  و  برگر  1997؛  كامب  (استينچ  سازمانى  نظريه  و 
جايگزين  نظريه  هاى  ولى  نيستند،  فرد  به  منحصر  متقابًال  اگرچه 
هستند كه سعى در توضيح اين مسئله دارند كه چگونه سازمان هاى 
در  را  خود  ساختارهاى  و  عملياتى  فرآيندهاى  بحران١٠  مديريت 
سازمانى  نظريه  مى دهند.  تغيير  محيط  در  مهم  تغييرات  به  پاسخ 
به جنبه هاى عميق تر و انعطاف پذيرتر ساختار اجتماعى به وسيله 
است،  شده  تأسيس  ساختارها  آن ها،  توسط  كه  فرآيندهايى  به  نگاه 
كه  دارد  وجود  مؤسسات  و  سازمان ها  بين  تمايز  اغلب،  برمى گردد. 
توليد  بر  كنترل  و  كارايى  مؤثر،  پاداش  براى  سازمان ها  آن  توسط 
پيش فرض در نظر گرفته مى شوند، در حالى كه محيط هاى سازمانى 
به الزامات هنجار بنياد مشروع و مقتضى و در بعضى موارد منطبق 
با روش ها، ارائه ها، نمادها و شعارها پاداش مى دهند (به عنوان مثال 
قوانين  بر  كه  نظريه  دو  هر  از  ما  مقاله،  اين  در  فونتاين2001١١). 
سازمانى (به عنوان مثال، رويه هاى عملياتى معمول) و قدرت نسبى 
در ميان كنش هاى اجتماعى تأكيد دارند، براى توضيح روش مقابله 
جاى  به  فرا سازمانى،  يا  بين  درون،  محيطى  تغييرات  به  سازمان ها 
تصميم  اقتصادى  عقالنيت  و  بازار  مكانيسم هاى  بر  مطلق  تكيه 

گيرندگان، استفاده مى كنيم (فليگستين وداوبر١٢ 1989). 
در تعامالت درون و بين سازمانى، اطالعات، سرمايه اوليه است 
كه نياز دارد در شبكه درون سازمانى ايجاد، بازيابى، پردازش، غنى، 
تأييد، مصرف و يا توزيع شود. فناورى اطالعات (IT) و ويژگى هاى 
و  اشتراك گذارى  به  از  مهم  بعد  يك  مى كند،  ايجاد  كه  اطالعاتى 
بحران  حين  در  محيط  آنجائى كه  از  است.  اطالعات  هماهنگى 
است  ممكن  اطالعات  ديگران 2001)،  و  فورت  (كام  است  پويا 
فيشر  مثال،  (به عنوان  شوند  خارج  رده  از  آورى  جمع  زمان  تا 
وكينگما2001١٣). براى مثال، در مورد يك بحران بزرگ، دولت 
و تركيب انسانى و منابع ديگر به تغيير ادامه مى دهند. عالوه بر اين، 
8.  Drazin 1985 Galbraith 1973; Van de Ven and
9.  Stinchcombe 1997 Berger & Luckman 1967;
10.  Disaster management organizations(DMOs)
11.  Fountain 2001
12.  Fligstein & Dauber 1989
13. Fisher & Kingma 2001
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تأثير اين رويداد، به عنوان مثال مرگ و مير حاصل از آتش سوزى، 
زلزله و طوفان ممكن است ثابت نباشد. ميزان بااليى از عدم قطعيت 
(آرگوت 1982١) و غير قابل پيش بينى بودن با توجه به اطالعات 
اطالعات  فناورى  حياتى  نقش  بر   (2005 (النگستاف٢  نياز  مورد 
عدم  با  مواجهه  مى شود،  آشكار  بحران  زمانى كه  مى كند.  تأكيد 
قطعيت، اغلب نيازمند اقدامى است كه به صورت همزمان اطالعات 
خامى را كه براى درك و تأثير بر بحران آشكار مورد استفاده قرار 

مى گيرند، توليد مى كند (ويك٣ 1988).
و  اطالعات  اشتراك گذارى  به  بهبود  جهت  اطالعات  فناورى 
ضرورى  اضطرارى،  شرايط  دهندگان  واكنش  براى  تصميم گيرى 
روشى  حاضر  حال  در  همان طورى كه   ،(2004 (گريوز۴  است 
شكل  دوباره  را  مى كنند  برقرار  ارتباط  يكديگر  با  سازمان ها  كه 
به  سامانه هاى  آورى  فن  جنبه هاى  وانگ2000۵).  و  (لي  مى دهد 
اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى (IOISS) مى تواند هماهنگى و 

1. Argote 1982
2. Longstaff 2005
3. Weik 1988
4. Graves 2004)
5. Lee & Whang 2000 

به اشتراك گذارى اطالعات مربوط به بحران را فعال و يا كند نمايد. 
سطح بااليى از يكپارچگى و استفاده از فناورى به احتمال زياد منجر به 
سطوح بااليى از به اشتراك گذارى اطالعات مى شود. به  عبارت ديگر 
ارسال تمام اطالعات موجود براى همه افراد درگير در كار مقابله با 
بحران منجر به افزايش جدى و بيش از حد اطالعات مى شود. فناورى 
اطالعات  فرد  هر  كه  اين  از  اطمينان  ايجاد  براى  مى تواند  اطالعات 

مربوطه را به موقع دريافت مى نمايد، مورد استفاده قرار گيرد.
تعدادى از بررسى ها، شواهدى مبنى بر عدم وجود به اشتراك گذارى 
اطالعات و هماهنگى در موقعيت هاى مقابله بحران بين نهادى يافته 
وايوز  جانگالس  2005؛  هلسلوت  2004؛  ديگران  و  (ديويس  اند 
2007؛ پن و همكاران۶ن2005) كه مى تواند به سطح فردى، نهادى 
و اجتماعى اختصاص داده شود. تأثير هماهنگى و به اشتراك گذارى 
شده  سطح شناخته  در سه  مشكالتى كه  تركيب  وسيله  به  اطالعات، 
است، تعيين خواهد شد. جدول 1 شامل موانع و چالش هايى است كه 

مى تواند در مديريت بحران چند نهادى همان طور كه در مطالعات انجام 
شده موجود شناسايى شده است، رخ دهد.

6. Junglas & Ives 2007; Panetal. 2005

جدول 1. بررسى اجمالى مشكالت مربوط به هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات
منابعمشكالت معمولچشم انداز اتخاذ شدهسطح هماهنگى

جامعه
قدرت نهادينه و سياسى در بين 
كنشگران و روش هاى همكارى و 

وابستگى هاى
درون سازمانى

سيلوهاى سازمانى، هيچ
مشوقى براى 

به اشتراك گذارى افقى اطالعات، مغايرت ساختار نقش، 
عدم تطابق

بين اهداف، پروژه هاى مستقل
، نبود جلسات،

استاندارد سازى/ قابليت همكارى با مؤسسات ديگر،
سامانه هاى ناهمگن.

(بوى و همكاران 2000؛ ديويس و 
همكاران 2004؛ دى برويجن 2006؛ 
كوزمين و همكاران 1995؛ ميلر و 

همكاران 2005؛ ويك 1993)

مؤسسه اى

روش هاى سازمانى،
تقسيم نقش ها، وظايف

و مسئوليت ها،
استانداردها، ارزش ها و قواعد 

تكيه بر پروتكل ها، تمركز
در به اشتراك گذارى عمودى اطالعات، تخصيص 

مسئوليت ها، 
تماس با افراد، حفظ حريم خصوصى، امنيت

و احراز هويت.

(كامفورت و كاپوچو 2006؛ درابك و 
مكانتاير 2002؛ داينز و آگوير 1976؛ 

فرج و كايو 2006؛ اوتجاكوبس و 
همكاران 2007)

فردى

شناخت / درك انسان
از عدم اطمينان و فشار زمانى، تمايل 

فردبه اتخاذ نوآورى
محيط كارى و اجراى كار

اطالعات بيش از حد، ناتوانى در
تعيين آنچه كه بايد به اشتراك گذاشته شود،

تعبير صحيحى از اطالعات،
عقالنيت محدود، اولويت بندى
از مشكالت خود، اطالعات

كيفيت، كيفيت سامانه، محدوديت دسترسى

آرگوت 1982؛ داهان ياك 
2006،2007؛ لين و سو 1998)

(فيشر و كينگما 2001؛ هلبينگ و 
همكاران 2006؛ هلسلوت 2005)
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يك  شماره  جدول  در  هماهنگى  از  سطح  سه  سپردن  خاطر  به 
نيز  و  سازمانى  عوامل  شناسايى  ما  هدف  است،  شده  داده  نشان 
فناورانه مى باشد كه ممكن است مانع هماهنگى و به اشتراك گذارى 
اطالعات گردد. براى انجام اين كار، رويكرد پژوهشى زير را اتخاذ 

كرديم. 
3.رويكرد تحقيق

تحليل  نموده اند،  بررسى  را  حوزه  اين  مطالعات،  از  تعدادى  اگرچه 
تجربى از موانع به اشتراك گذارى اطالعات و هماهنگى در مقابله با 
بحران چند سازمانى نسبتًا كمياب است. يكى از داليل عملى براى 
اين امر ممكن است آن باشد كه جمع آورى داده هاى تجربى در بحران 
واقعى نسبتًا دشوار است، به دليل اينكه وضعيت درگير، غير قابل 
پيش بينى و خطرناك است و ممكن است نزديك شدن به محل 
بحران غيرممكن باشد.عالوه بر اين، در تحقيقات بحران، مشكالت 
مختلفى با توجه به زمينه، رويداد، دامنه، كنترل و زمان، جمع آورى 
داده ها را دشوار مى كند (كيليان١ 2002). براى جمع آورى اطالعات 
در خصوص مديريت بالياى طبيعى و به اشتراك گذارى اطالعات، ما 
تصميم به انجام يك مطالعه موردى روش هاى مديريت بالياى طبيعى 
چند سازمانى در بندر روتر دام هلند، گرفتيم. مانور در پنجم، نوزدهم و 
بيست و ششم ژوئن، 2007 انجام شد. هر روز دو مانور صورت گرفت 
و هر مانور حدود 3 ساعت به حين انجاميد. در مجموع، ما شاهد 
شش مانور بوديم كه در هر كدام 30 شركت داشتند. شركت كنندگان 
شركت كنندگان  نه  و  شرايط  نه  بودند.  بى اطالع  مانور  چگونگى  از 
توسط محققان كنترل يا دست كارى شدند. اگرچه يك فاجعه واقعى 
ممكن است متفاوت از اتفاقاتى كه در مانورهاى مختلف به تصوير 
اهداف  به  به دستيابى  متعهد  امدادرسانان  ولى  باشند  شد،  كشيده 
مانورها بودند و از نظر آن ها همه چيز جدى بود. ابزارهاى پژوهشى 
و  مشاركتى  مشاهده  (الف)   : نموديم  استفاده  آن ها  از  ما  كه  اوليه 
اين  دوى  هر  در  تر  دقيق  نگاهى  ما  پيمايش.  پرسشنامه هاى  (ب) 

ابزار پژوهشى بخش در زير انداختيم كه به شرح زير است. 
از  غنى  بسيار  درك  امدادرسانى  هنگام  در  امدادگران  مشاهده   
امكان  ما  به  و  مى كند  فراهم  محققان  براى  اضطرارى  واكنش هاى 

1. Killian, 2002

جمع آورى اطالعات در مورد تمام سطوح هماهنگى (سطح اجتماعى، 
اين،  بر  عالوه  داد.  بررسى  تحت  موضوع  از  فردى)  و  سازمانى 
بعضى اوقات مشاهده به محققان امكان مصاحبه با امداد گران در 
براى  و  اقداماتشان  بهتر  درك  براى  مثال  عنوان  به  مى دهد،  محل 
مشخص كردن مشكالتى كه با آن ها مواجه هستند را مى دهد. مانورها 
توسط يك تيم، متشكل از سه مشاهده گر (ناظر) تحت نظر گرفته 
مانور  منطقه  در  مختلف  در مكان هاى  اين ناظران  از  كدام  هر  شد، 
قرار گرفتند، يك نفر در هر يك از اين دو واحد تصميم گيرى در 
قرار  دور  راه  از  اورژانس  كنترل  اتاق  در  سوم  نفر  و  صحنه  نزديكى 
تعريف  پيش  از  مشاهده  پروتكل  يك  اساس  بر  مانورها  گرفتند. 
در  مشاهده  پروتكل  در  موجود  سؤاالت  شد.  ثبت  و  مشاهده  شده، 
سامانه هاى  و  اطالعاتى  جريان  هماهنگى،  مدل  بازيگران،  مورد 
اطالعاتى بود، مورد استفاده قرار گرفت. در حين مانورها، ما تبادل 
اطالعات بين سازمان ها، فرآيندها، مشكالت و فناورى كه از طرح هاى 
سيستماتيك مانند لگاريتم ها و ماتريس هاى رويداد استفاده نمودند، 

تحت نظر گرفتيم.
بر اساس دور اول مشاهدات، ما يك بررسى مبتنى بر پرسشنامه 
و  طراحى  مشاهداتمان  اندازه گيرى  و  افزودن  براى  را  پيمايش1 
بين  كه  كرديم  طراحى  را  كاغذى  پرسشنامه هاى  ما  داديم.  انجام 
شركت كنندگان ظرف مدت دو روز توزيع شد. شركت در پيمايش، 
داوطلبانه و به صورت ناشناس بود. از تعداد نفر180 شركت كننده، 
ارائه  استفاده  قابل  پاسخ هاى   (٪42 مقابله  ميزان  يا  (و  نفر   75
شناسايى  براى  بتواند  كه  نبود  سؤالى  هيچ  شامل  نظرسنجى  دادند. 
شركت كنندگان مورد استفاده قرار گيرد و پرسشنامه فردى را هيچ 
در  بود.  انتظار  حد  از  بيشتر  پاسخ  ميزان  نديدند.  مقامات  از  كدام 
سال هاى اخير، مطالعات مرورى در مجالت ام. آى. اس.٢ (به عنوان 
را  مقابله  ميزان  كه  است  منتشرگرديده  اس.٣)  آى.  ام.  جى.  مثال، 
در نظرخواهى هايى كه در ميان كاربران فناورى اطالعات سازمانى 
(به عنوان مثال، مديران / كاركنان فناورى اطالعات) انجام گرفته 
بود،30٪ يا كمتر گزارش كرده اند. ما احساس مى كنيم كه حضور 
شخصى ما در حين مانورها نقشى جهت حصول اطمينان نسبتًا باال در 

2. MIS
3. JMIS
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براى  را  خود  مندى  داشت.واكنش دهندگان عالقه  مقابله ها،  ميزان 
فهميدن اينكه نتايج حاصله چگونه مى تواند به بهبود عملكرد آن ها 
كمك كند، نشان دادند. اكثر افراد غير واكنش دهنده كسانى بودند 
كه مكان را به منظور از سرگيرى دوباره فعاليت هاى روزمره خود، 
قبل از استفاده آن ها در نظرسنجى ترك كرده بودند. ما هيچ نشانه 
نظرسنجى  به  دهندگان  واكنش  گروه  در  نظام مند  انحراف  از  اى 
سازمان هاى  از  بودند  عبارت  دهندگان  واكنش  نكرديم.  مشاهده 
محلى  سطح  و  استانى (٪16)  سطح  ملى (٪24)،  سطح  در  دولتى 
بخش  اضطرارى  شرايط  مديريت  سازمان  چند  عالوه  به   (٪44)
حوزه هاى  نظر  از  غيردولتى (٪8).  سازمان هاى  و  خصوصى (٪8) 
كاربردى، اجتماعات مقابله اضطرارى (به عنوان مثال پليس، آتش 
و   (٪ اكثريت (68,9  اضطرارى)  شرايط  پزشكى  خدمات  نشانى، 
دادند.  نشان  را  توريسم١ ٪19  ضد  و  هوشمند  جوامع  آن  به دنبال 
حوزه هاى ديگر شامل مؤسسات حفاظتى زير ساختى حساس بخش 
خصوصى و جوامع تحقيقاتى بودند. در اين مقاله، ما بر روى نتايج 
تجزيه و تحليل آمارى تمركز مى كنيم كه استنباط ما را رد مى كند 

يا مى پذيرد. 
داده ها  جمع آورى  روى  بر  را  هايى  محدوديت  مانورها،  تنظيم 
اعمال مى كرد. ما مجاز به فيلم بردارى از مانورها و ثبت ارتباطات 
نبوديم زيرا شركت كنندگان بايد وظايف روزانه خود را در اسرع 
اجراى  براى  ما  زمان  مى گرفتند.  سر  از  مانور  اتمام  از  پس  وقت 
قادر  ما  خصوصى،  حريم  حفظ  داليل  به  بود.  محدود  پيمايش  اين 
به  الكترونيكى  پست  يا  و  پست  طريق  از  نظرسنجى ها  ارسال  به 
شركت كنندگان نبوديم و نهايتًا نمي توانستيم به امدادگران در حين 

فعاليت هاى امدادرسانى نزديك شويم. 
 4 مطالعه موردى مقابله بحران و مانورها

 4-1. زمينه مورد
بندرهاى  بزرگ ترين  از  يكى  هكتار،   10500 حدود  با  روتردام  بندر 
جهان است. حدود 1600 شركت در اين بندر بزرگ كار مى كنند. هر 
روز، مقادير زيادى از مواد شيميايى و ديگر مواد خطرناك به اين بندر 
وارد، منتقل و ذخيره مى شود. ذخيره سازى و انتقال اين مواد خطرناك 

1.  Anti/Counter-Terrorism (ACT)

به طور بالقوه براى زندگى و زيرساخت در اين منطقه فاجعه آفرين 
است. بديهى است، هنگامى كه يك بحران در چنين سطح بزرگ و 
مخاطره خيزى پيش آيد، مقابله مناسب، نيازمند مديريت تأثيرگذار 
سازمان ها  تمام  اين كه  از  اطمينان  براى  مى باشد.  بحران  كارآمد  و 
متمايل هستند تا در منطقه ايمن روتردام – ريچموند مانورهاى منظم 
در مقياس بزرگ انجام  مديريت بحران اعمال شود. مانورها معموالً 
مى شوند تا آن ها همه مؤسسات اوليه امدادرسانى در منطقه بندر را 

شامل شوند.
سازمان هاى  آموزش  بحران،  مديريت  مانورهاى  از  هدف 
عمليات  در  بود.  چندنهادى  بحران  مقابله  براى  عمومى  امدادرسانى 
صورت  به  آمبوالنس  خدمات  و  نشانى  آتش  پليس،  روزانه، 
انجام  به  قادر  كه  مواردى  در  فقط  آن ها  مى كنند.  كار  خودگردان 
كار امدادرسانى به تنهايى نباشند كه غالبًا به كرات اتفاق نمى افتد، 
با همكارى هم امدادرسانى مى كنند. در مورد منطقه بندرى روتردام، 
آماده سازى  براى  مى شود.  داده  اختصاص  مقامات  به  امر  همين 
خدمات مختلف در منطقه و به منظور تصميم گيرى و اقدام جمعى
در حين بحران، مانورهاى مديريت مردگان و مفقودين در بحران ها٢ 
به صورت منظم سازمان دهى شده اند. تمركز در مانورهايى كه حضور 
داشتيم در تصميم گيرى مشترك در يك سطح مقابله تاكتيكى٣ بود 
مقامات  آمبوالنس،  خدمات  آتش نشانى،  پليس،  ادارات  آن  در  كه 
بندر، كارشناسان مواد شيميايى و ارتش در يك اتاق كنترل مركزى 

هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات را انجام مى دادند.
سناريوى روز اول و دوم مانور شامل نشت زياد گاز در كارخانه 
نزديكى  در  مكان  اين  آنجائى كه  از  ۴بود.  والردينگن  در  يونيلور 
منطقه مسكونى قرار دارد، نشت گاز يك خطر بزرگ براى سالمت 
ساكنان اين منطقه مسكونى است. سناريوى روز سوم مانور شامل 
چند انفجار در يك كشتى كروز در منطقه بندرى بود. عالوه بر اين، 
خانواده سلطنتى هلند داخل كشتى كروز بودند و بايد فوراً از كشتى 
خارج مى شدند. اين سناريوى روز سوم كمى سخت تر است. توالى 
عناصر و زمان سناريو به صورت زيرنويس توصيف شد. مسئوالن 

مانور، زيرنويس را براى هماهنگى مانور استفاده كردند. 
2. management of the death and the missing in disasters(MDM)
3.  tactical response level
4. Vlaardingen
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4-2 تجزيه و تحليل سطوح هماهنگى
سطح  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به  و  هماهنگى  تحليل  و  تجزيه 
متقابل  وابستگى هاى  با  پيچيده  ساختارى  فردى  و  نهادى  اجتماعى، 
زيادى را نشان مى دهد. مقابله با بحران چند نهادى نيازمند عمليات 
مشترك مؤسسات امدادى مختلف مى باشد. اينكه كدام مؤسسات بايد 
در مانور شركت كنند، مطابق با طرح مقابله هماهنگ كه توسط دولت 
تعيين  پى.١)  آى.  آر.  جى.  مخفف  عنوان  با  هلند  شده (در  پيشنهاد 
گرديد. در شرايط عملى اين بدان معنى است كه براى هر مانور، اداره 
پليس محلى، آتش نشانى، خدمات آمبوالنس، مقامات بندر روتردام، 
سه شهردارى در منطقه بندرى و كارشناسان مواد شيميايى درگير بودند. 
عالوه بر اين، با توجه به قانونى كه اخيراً در خصوص مديريت بحران 
به تصويب رسيده، ارتش ملى نيز به عنوان نهاد امدادرسانى در حين 
اقدامات مورد نياز مى باشد. در حين اين مانورها، يك نماينده از ارتش 

ملى در قالب يك خلبان شركت داشت.
افسران فرماندهى مؤسسات امدادرسانى، دو سطح تصميم گيرى 

1. GRIP

محل  تكاور  تيم  و  منطقه اى٢  عملياتى  تيم  داشتند:  عهده  بر  را 
تيم  فرماندهى  معموالً  منطقه اى  عملياتى  تيم  كه  حالى  در  حادثه٣. 
تيم  پيش تعيين شده،  از  محل  سازمان دهى  در  حادثه  محل  تكاور 
در  و  حادثه  منطقه  به  نزديك  كانتينر  يك  در  حادثه  محل  تكاور 
تصميم گيرى  واحد  دو  هر  گرفتند.  قرار  زمين  واحدهاى  نزديكى 
متشكل از كاركنان منظم، كاركنان پشتيبانى و مشاوران وابسته به 
وضعيت (به عنوان مثال، كارشناسانى از شركت هاى منطقه، مديران 
مشاهده  هماهنگى  ساختار   1 شكل  بودند.  عمومى)  زيرساخت هاى 
با مستندات ارائه شده از سوى منطقه ايمن ريچموند  شده كه بعداً 
روتردام تقويت گرديد. (مديريت ريسك و بحران،۴ 2006). براى 
در  بحران  منبع  كه  شهردار  سه،  پى.  آى.  آر.  جى.  موقعيت هاى 

شهردارى قرارگرفته، مسئوليت نهايى را به عهده دارد. 
از  خود  نوبه  به  كه  منطقه اى  عملياتى  تيم  مسئول  توسط  شهردار 
را  اطالعات  مى گيرد،  اطالعات  حادثه  محل  تكاور  تيم  مسئول 

2.  Regional Operational Team (ROT)
3.  Commando Place Incident team (COPI)
4. directie Risico - EN Crisisbeheersing 2006

شكل1.ساختار فرماندهى مشاهده شده در حين مقابله بين مؤسسات
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فرمانده  افسران  توسط  و  مطلع  مسئوالن  همه  مى كند.  دريافت 
درگير  عادى  مؤسسات  مي شوند.  پشتيبانى  امدادرسانى  مؤسسات 
بندر،  مقامات  آتش نشانى،  پليس،  ادارات  در  امدادرسانى  كار  در 
كاركنان  بودند.  ناحيه  در  آمبوالنس  خدمات  و  شهردارى  مقامات 
پشتيبانى، شامل مقامات رده پايين تر با وظايف مربوط به مديريت 
مانند مديريت اطالعات، مديريت مطبوعات و ارتباطات اتاق كنترل 
در  كانتينرهايى  در  معموالً  ميدانى  واحدهاى  عمليات  بودند. مراكز 
نزديكى محل بحران، مشابه كانتينرهايى كه تيم تكاور محل حادثه 
«كنترل  عنوان  به  عمليات  مراكز  اين  شدند.  مستقر  بودند،  درآن 
و  آتش نشانى  و  پليس  (اداره  اصلى  امدادرسان  نهاد  سه  پايين» 
كنترل  اتاق هاى  عنوان  به  و  شده اند  شناخته  آمبوالنس)  خدمات 
براى فرماندهان نهاد مربوطه بعد از هر جلسه تيم تكاور محل حادثه 
مشاوران  كه  بود  مانور  از  نوع  اين  براى  فقط  مى شوند.  استفاده 
نمايندگان  و  زيرساخت  مديران  شركت،  كاركنان  شيميايى،  مواد 

شركت هاى حمل و نقل يا محموله در منطقه درگير شدند.
مؤسسه  آن  و  است  نشده  گنجانده   1 شكل  در  مؤسسه  يك 
حمايت از مركز واكنش اضطرارى،١ سازمانى شبيه به مركز اعزام 
اعزام  مركز  مستعار  نام  (با  است  متحده  اياالت  در  عمومى  امنيت 
اضطرارى 1-1-9)، به اين دليل كه اين مركز، بخشى از ساختار 
خالف  بر  دارد.  تسهيل كننده  نقش  تنها  و  نيست  فرمان  كنترل 
همتايان آمريكايى خود، هر مركز واكنش اضطرارى به عنوان يك 

مركز اطالعات صرف براى سازمان هاى امدادرسانى مى باشد.
 4-3. به اشتراك گذارى اطالعات

سطوح  در  را  مختلفى  اطالعاتى  جريان هاى  ما  مانورها،  حين  در 
اطالعاتى  جريان هاى  كرديم.  شناسايى  را  چندنهادى  بين  و  مختلف 
مثال،  عنوان  (به  داشتند  بستگى  اطالعات  نوع  به  و  بودند  موقت 
پويا  اطالعات  مقابل  در  مكانى  نقشه هاى  مانند  ثابت  اطالعات 
رسمى  اطالعاتى  جريان هاى  از  برخى  اگرچه  تلفات).  تعداد  مانند 
درگير  و  غيررسمى  برخى  ولى  بودند  فرماندهى)  ساختار  با  (مطابق 
بين  همراه  تلفن  گوشى هاى  از  استفاده  با  شخصى  تماس هاى 
در  سطحى  چند  اطالعاتى  جريانات  بودند.  امدادرسانى  مؤسسات 
جريانات  اكثر  افتاد.  اتفاق  عملياتى  و  تاكتيكى  راهبردى،  سطوح 
1. Emergency Response Center (ERC)

چند سطحى به وسيله مراكز واكنش اضطرارى فراهم گرديد.
مركز واكنش اضطرارى در منطقه روتردام در هلند منحصر به 
اداره  كنترل  ايستگاه هاى  بار  اولين  براى  كه  معنى  اين  به  بود  فرد 
مكانى  در  بندر  پليس  و  آمبوالنس  خدمات  و  نشانى  آتش  پليس، 
مسئله،  اين  على رغم  شدند.  تركيب  جهانى٢  بندر  مركز  در  يكسان 
اطالعاتى  جريانات  هماهنگى  به  توجه  با  رسمى  آرايش  هيچ  هنوز 
در اتاق كنترل وجود ندارد. در نتيجه ما متوجه شديم كه اطالعات 
كمى بين مراكز واكنش اضطرارى به اشتراك گذاشته شد، اگرچه 
امكانات اتاق كنترل و زيرساخت مشترك بود. مديريت برخى از 
جريان هاى اطالعاتى بين واحدهاى تصميم گيرى تيم عملياتى منطقه 
اى و تيم تكاور محل حادثه و مركز واكنش اضطرارى، كار مدير 
اين  ظرفيت  به  بسته  پليس  افسر  يك  معموالً  كه  است  اطالعات 
مؤسسه است و اين كه او مسئول ارائه خدمات اطالعات خاص براى 
واحدهاى تصميم گيرى مى باشد. در موقعيت موجود، مدير اطالعات 
فقط مجهز به يك لپ تاب با سامانه اطالعات جغرافيايى شهر (يك 
داده  توضيح  بعدى  بخش  در  كه  جغرافيايى  رسانى  اطالع  سامانه 
تأثير   2 شكل  مى باشد.  محدود  آن ها  خدمات  كه  است  مى شود) 

جريانات اطالع رسانى رسمى را نشان مى دهد. 
مقابله با بحران سطح GRIP بزرگ تر يا مساوى با يك، بخشى 
از مانورها بودند و متشكل از دو نهاد هماهنگ كننده مقابله در محل، 
يكى واحد تصميم گيرى از راه دور و يك نهاد مديريت از راه دور 
مانند مركز مقابله اضطرارى مى باشند (شكل 2 را ببينيد). مقابله در 
محل معموالً ارتجاعى است و بازه زمانى براى هماهنگى (دقيقه) در 
مقايسه با واحدهاى تصميم گيرى از راه دور (ساعت) محدود است.

4-4. سامانه هاى به اشتراك گذارى اطالعات درون سازمانى
به  سامانه  چهار  ويژه،  مؤسسه اى  رسانى  اطالع  سامانه هاى  كنار  در 
اشتراك گذارى  به  جهت  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى 
اطالعات بين مؤسسه اى خودكار در حين مانور بيان گرديد. اولين 
سامانه، سامانه اطالعات جغرافيايى شهر را به كار بردند كه براى همه 
شركت كنندگان جديد بود و استفاده از يك نمونه نمايشى را قبل 
از مانور معرفى كرد. سامانه اطالعات جغرافيايى شهر، يك سامانه 
اطالع رسانى جغرافيايى مبتنى بر نقشه هاى گوگل است كه فرض 
2. World Port Center
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فراهم  مؤسسات  تمامى  براى  را  يكسانى  مكانى  اطالعات  مى شود 
كند. دومين سامانه اطالع رسانى، سامانه چند تيمى بود، يك سامانه 
كه برخى از امدادرسانان در گذشته با هم كار كرده بودند. در صورت 
اين  به امدادرسانان  بود كه  ايميل  ارسال  يك سامانه گسترده  لزوم، 
امكان را مى داد كه گزارشات مكانى را در نهادها از طريق ايميل ارسال 
سامانه هاى  كه  بود   2000١ سى.  رسانى  اطالع  سامانه  سومين  كنند. 
استاندارد برقرارى ارتباط تقريبًا به وسيله همه مؤسسات امدادرسانى 
در هلند به كار رفت و هر شركت كننده در مانور اين را در عمليات  
روزانه استفاده مى كند. در مراكز مقابله اضطرارى، كاربران كاربردى 
استفاده  را  مشترك)٢  كنترل  اتاق  (سامانه  اس.  ام.  جى.  بنام  ديگر 

كردند. ويژگى هاى سامانه ها به طور خالصه در جدول 2 آمده است.
4-5. يافته هاى حاصل از مطالعه موردى

عامل هاى  كه  مى شود  مشخص  موردى،  مطالعه  اين  توصيف  در 
تأثير  فرد  و  سازمان  جامعه،  سطوح  بر  كه  دارند  وجود  مختلفى 
مؤسسات  بين  كه  اطالعاتى  با  را  اثربخشى  نهايت  در  و  مى گذارند 
تعيين  مى شود،  گذاشته  اشتراك  به  و  هماهنگ  درگير  مختلف 

مى كنند.
1. C2000
2. GMS, a Joint Control Room System

4-5-1 عامل ها در سطح جامعه
تيم تحقيق قادر به مشاهده فرآيند سازمانى كردن طرح مقابله 
شرايط  دهندگان  واكنش  بود.  مانورها  حين  در   (GRIP) هماهنگ 
اضطرارى از سازمان هاى مديريت بحران مختلف، مطابق با برنامه 
با هم كار مى كنند كه نشان دهنده آگاهى و موافقت آن ها با برنامه 
را   2 (شكل  مؤسسه اى  بين  ارتباطى  مسيرهاى  برنامه،  اين  است. 
و  منطقه اى  عملياتى  تيم  مثال،  عنوان  (به  رهبرى  عالوه  به  ببينيد) 
تيم تكاور محل حادثه) و ساختار مؤسسات شركت كننده و ميزان 
شرايط اضطرارى (GRIP) را مشخص مى كند. نهادينه سازى چنين 
ساختارها و فرآيندهايى در سايه حمايت هاى سياسى و قانونى اتفاق 
بحران  مديريت  براى  فرآيندهايى  و  سازمان يافته  ساختار  افتاد. 
اشتراك گذارى  به  سامانه هاى  توسعه  جهت  نيز  مؤسسه اى  بين 
شهرى،  جغرافيايى  اطالعات  سامانه  سازمانى (يعنى،  بين  اطالعات 
بود  مجاز  مشترك)  كنترل  اتاق  سامانه  و  سى. 2000  تيمى،  چند 
شرايط  عمليات  حين  در  را  سازمانى  بين  ارتباطات  مى تواند  كه 
از  استفاده  واقعى  سطح  وجود،  اين  با  نمايد.  تسهيل  اضطرارى 
سامانه هاى به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى و اثرات آن ها 
بر روى عملكرد در سطح جامعه قابل اندازه گيرى نيست زيرا هيچ 

*توضيحات: ROT: تيم عملياتى منطقه اى؛ COPI: فراندهى تيم تكاور در محل حادثه؛ IM: مدير اطالعات

شكل2. جريانات اطالعاتى مشاهده شده

پايگاه داده هاى مؤسسه

كتابچه هاى راهنما

نفشه هاى خطر ناحيه اى

اينترنت

تيم سوم

منابع اطالعاتى در زمان واقعى / پويامنابع اطالعاتى از پيش تعريف شده / استاتيك

ERC :اتاق كنترل ويژه

تماس هاى فورى دريافتى

مراكز عمل

سايه نزديكى به 
محل حادثه را 
نشان مى دهد

اداره 
آتش نشانى

اداره پليس

واحدهاى 
ناحيه اى 
اداره پليس

واحدهاى 
ناحيه اى 

اداره 
آتش نشانى

واحدهاى 
ناحيه اى تيم 

سوم

واحدهاى 
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سوم

خدمات 
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كنترل

واحدهاى ناحيه اى 
ديگر مانند: 

ارتش، مشاوران، 
مواد شيميايى و 

زيستى

آمبوالنس

پايگاه داده هاى تيم بخش خصوصى
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مديريت  زمينه  در  مسئله  اين  ندارد.  وجود  انجام  براى  مكانيسمى 
از  معدودى  نقش هاى  كه  است  ساز  مشكل  مؤسسه اى  بين  بحران 
عمليات  در  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه هاى 
تك مؤسسه اى روزمره استفاده مى گردد. با وجود اينكه تيم تحقيق 
و ساير مشاوران خارجى در حال توسعه چنين معيارهايى هستند، با 
وجود ارزش تبادل اطالعات بين مؤسسه اى و مكانيسم هاى مشوق 
استفاده از سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى، هنوز در 
بين  بحران  مديريت  مانورهاى  ندارد.  وجود  اجماعى  خصوص  اين 
مؤسسه اى مانند مانورهايى كه ما بررسى نموديم، فرصت گران بهايى 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  ارزيابى  جهت  را 
بين  بحران  مديريت  استاندارد  ساختار  و  روش ها  طراحى  نيز  و 

مؤسسه اى فراهم مى كند.
محدوديت هايى  استاندارد،  فرآيندهاي  و  ساختار  نهادينه كردن 
شكل 2  در  كه  همان گونه  مى نمايد.  تحميل  اطالعات  جريان  بر  را 
اصلى  قطب  يك  به عنوان  اضطرارى  مقابله  شده، مركز  نشان داده 
براى تمامى جريان اطالعات نقش دارد. با اين وجود، قطب اصلى 
خصوص  در  كمى  اطالعات  و  است  شكست  نقطه  تنها  متأسفانه، 
پيشرفت فعاليت هاى مقابله در شرايط اضطرارى دارد كه منجر به 
مستقيم اطالعات  عدم تبادل  و  نشده اطالعات  فيلترگذارى كنترل 
تفسير  بنابراين  مى گردد.  اطالعاتى  منابع  و  كاربران  برخى  بين 
مناسب و فيلتركردن اطالعات در اين سطح بسيار مهم است و مركز 
مقابله اضطرارى، از آنجا كه ارسال و فيلتر كردن همه اطالعات يك 

جايگزين قابل قبول نمى باشد، نيازمند رسيدن به يك تعادل است.
4ـ5ـ2 عامل ها در سطح مؤسسه

هر  مى تواند  دارند،  نقش  اجتماع  سطح  در  كه  سازمانى  عوامل 
محيطى  آن ها  زيرا  دهند  قرار  تأثير  تحت  جامعه  در  را  مؤسسه اى 
براى مؤسسات فردى مى شوند كه در جامعه عمل مى كنند. با اين 
فردى  مؤسسات  براى  كه  دارند  وجود  ديگرى  مشكالت  وجود 
سطح  در  سازمانى  و  فناورانه  عامل هاى  توسط  كه  است  طبيعى 
بسيارى  مى كنند كه  ما پيشنهاد  مشاهدات  مى شود.  ايجاد  سازمانى 
اطالعات  با  اين كه  از  اضطرارى  شرايط  مديريت  كارمندان  از 
سازمانى (يعنى  محيط  در  شده  منعكس  مرتبط  غير  و  غيرضرورى 
هنجارها، استانداردها، انتظارات و غيره) منحرف شوند، ترس دارند. 
اعضاء  براى  مردم  كه  زمانى  در  كاربرد  براى  احتماالً  بى ميلى،  اين 
حدى،  تا  دارد.  وجود  نيز  مى كنند،  ارائه  اطالعات  سازمان ها  ساير 
امدادرسانان  كه  مى شود  ايجاد  واقعيت  اين  وسيله  به  مسئله  اين 
يك مؤسسه  معموالً از نوع اطالعاتى كه ساير مؤسسات نياز دارند، 
بى اطالع هستند. كاربران چندتيمى و سامانه اتاق كنترل مشترك كه 
بايد اطالعات مورد نياز تمام مؤسسات شركت كننده را تأمين كنند، 
به يك مؤسسه واحد تعلق دارد. با اين وجود، هيچ آموزشى براى 
كمك به درك الزامات اطالعاتى و عمليات ساير مؤسسات فراهم 
اطالعات  سامانه  و  تيمى  چند  كاربران  اين،  بر  عالوه  است.  نشده 
اشتراك گذارى  به  سامانه  نرمال،  عمليات  در  شهرى  جغرافيايى 
انجام  به  قادر  آن ها  زيرا  نكردند  استفاده  را  سازمانى  بين  اطالعات 

جدول 3. نگاه اجمالى بر كاربردهاى استفاده در طول مانورها 
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در  آن ها  از  برخى  كه  نبودند  كاربر  عنوان  به  موقتشان  نقش  مؤثر 
حين عمليات مورد انتقاد قرار گرفتند. در نتيجه، بسيارى از كاربران 
سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى نسبت به اطالعات 
در حال نشر به پرسش هاى صريح با بى اعتنايى پاسخ دادند. اگرچه 
روزمره  عمليات  براى  استانداردى  ارتباطى  ابزار  كه   2000 سى. 
است، براى ارتباطات بين مؤسسه اى مناسب مى باشد، ولى به ندرت 
براى اين منظور استفاده مى شود، چرا كه اين سامانه براى ارتباطات 
گفتارى فاقد ساختار و تماس با افراد در سازمان  هاى مختلف طراحى 
شده كه استفاده از چنين شبكه گفتارى، زمان بر و ذاتًا بى نظم است. 

4-5-3 عامل هاى سطح فردى
واكنش دهندگان  كه  است  اين  فردى  سطح  در  مهم  موضوع 
و  جذب  براى  كافى  شناختى  منابع  و  زمان  اضطرارى  شرايط 
دسترس  در  اضطرارى  حالت  حين  در  كه  اطالعاتى  فرآيندهاي 
كه  مؤسسه اى  بين  بحران  مديريت  مانورهاى  در  ندارد.  مى باشند، 
مطالعه كرديم، مسئوالن تيم تكاور محل حادثه كمتر از 30 دقيقه 
يا بيشتر صرف جمع آورى اطالعات و هدايت كارهاى مؤسسات 
به  سامانه  اعضاء  ساير  با  دقيقه   15 آن  از  پس  و  مى كنند  خود 
اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى براى هماهنگى بين سازمانى 
تعامل مى كنند. اين چرخه كوتاه تا وقتى كه حالت اضطرارى حل 
شود، تكرار مى گردد. اگرچه فناورى اطالعات برخى از اين فشارها 
كيفيت  در  اعتماد  وجود  عدم  به  محققان  ولى  مى برد،  بين  از  را 
بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  توسط  شده  داده  اطالعات 
حادثه،  محل  تكاور  تيم هاى  از  يكى  در  داشته اند.  اشاره  سازمانى 
مسئول تيم، هر گونه اطالعاتى كه مدير اطالعات با استفاده از سامانه 
اطالعات جغرافيايى شهر در خصوص منطقه حادثه مى داد را ناديده 
اى  نقشه  او  شهر،  جغرافيايى  اطالعات  سامانه  جاى  به  مى گرفت. 
مناسب را استفاده كرد تا در مورد بهترين مسير ممكن به محل حادثه 
جواب  در  او  شده،  پرسيده  كارش  دليل  او  از  وقتى  نمايد.  صحبت 
گفت كه به اطالعاتى كه سامانه اطالعات جغرافيايى شهر مى دهد، 
اعتماد ندارد. او احساس كرد كه سامانه به اشتراك گذارى اطالعات 
وسيله آن  به  ندارد كه  براى ارائه  چيز زيادى  موجود  سازمانى  بين 
كه  حالى  در  بخشد.  بهبود  را  شان  سازمانى  اهداف  عملكرد  بتواند 

سامانه اطالعات جغرافيايى شهر براى بسيارى از شركت كنندگان 
مخالف  شدت  به  واكنش  دهندگان  اولين  مى باشد،  آشنا  مانور  در 
ريسك با قبول سامانه هاى به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى 
كيفيت اطالعات و يا  جديد مى باشند به ويژه هنگامى كه آن ها به 
سامانه هاى درگير مشكوك باشند. از نظر سازمانى، اين نوع نقطه 
نظر به دليل اين كه برنامه GRIP يك مأمور پليس با درجه پايين را 
به عنوان مدير اطالعات تيم تكاور محل حادثه و گاهى اوقات حتى 
روا  مى كند،  تعيين  منطقه اى  عمليات  تيم  تصميم گيرى  واحد  يك 
باشد. اين موقعيت حتى با انحراف از وظيفه عادى (مأمور پليس) و 
وظيفه مرتبط با حالت اضطرارى (مدير اطالعات) كاربران سامانه 

اطالعات جغرافيايى شهرى وخيم تر مى شود.
به  بر  تأثيرگذار  عامل ها  به  توجه  با  را  ما  مشاهدات   3 جدول 
اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى مطابق با سطوح مربوطه كه 
در آن  عامل ها مى توانند مشكالتى ايجاد نمايند، به صورت خالصه 
بيان مى كند. مديريت بحران شامل كنش گران انسانى است كه در 
سازمانى  فناورى هاى  و  قوانين  از  استفاده  با  سازمانى  ساختار  يك 
شده عمل مى كنند كه به عنوان نظام اجتماعى - فنى مى توانند در 
نظر گرفته شوند. مشاركت اصلى رويكرد اجتماعى – فنى اين است 
كه به ما امكان در نظر گرفتن وابستگى هاى درونى در ميان نظام هاى 
اجتماعى و فنى را به عنوان راه بهينه سازى عملكرد سامانه ها مى دهد 
دسته بندى  كه  معناست  بدين  اين   .(1997١ هاينن  و  (بوسترم 
عامل هاى اجتماعى و فنى كه مانع يا باعث تسهيل هماهنگى و به 
اشتراك گذارى اطالعات مى گردد، مفيد است. از آنجايى كه ابعاد 
اجتماعى اثر نامحسوسى بر به اشتراك گذارى اطالعات دارد، تصميم 

بر اين گرفتيم تا به درك بهترى از ابعاد برسيم.
همان گونه كه در باال اشاره شد، عناصر محيطى، فنى و سازمانى 
به  و  هماهنگى  بر  و  مؤسسه  چند  بين  هماهنگى  بر  مي توانند 
اشتراك گذارى اطالعات در سطوح مختلف تأثير بگذارند. بر اساس 
اين مشاهدات ما خواستار رسيدن به درك عميق ترى از عامل هاى 

تأثيرگذار بر هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات بوديم. 

1. Bostrom & Heinen 1977
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عاملسطح

جامعه

مسيرهاى رسمى ارتباط بين سازمانى· 
روش ها و ساختار براى عمليات مديريت بحران بين نهادى· 
مكانيسم تشويقى/ بازخورد (يعنى منافع متقابل، تقويت، ارزيابى · 

و سنجش)
فيلترسازى اطالعات و نشر انتخابى اطالعات· 
تعديل متقابل از طريق تعامل و آشنايى با نقش هاى ديگر· 
در ارتباط بودن با واسطه ها (يعنى چند تيمى، سامانه اطالعات · 

جغرافيايى شهر، كاربران سامانه اتاق كنترل مشترك 

مؤسسه

هنجارها براى به اشتراك گذارى اطالعات· 
دانش در خصوص ساير كارهاى سهام داران· 
انطباق وظيفه اوليه و وظيفه مديريت بحران بين مؤسسه اى· 
ادغام سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى با فناورى · 

اطالعات سازمانى/استفاده روزمره از دفاتر فناورى اطالعات
آموزش فناورى· 

فرد

بار كارى براى وظايف كه افراد عهده دار آن مى باشند · 
انگيزه ها براى استفاده سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين · 

سازمانى
قدرت عقالنى (رتبه)· 
تمايل به پذيرش فناورى· 
اعتماد به سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى· 
كيفيت سامانه و كيفيت اطالعات دريافتى· 
آموزش و آشنايى سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين · 

سازمانى

5. بررسى پرسشنامه هاى پيمايش
كرديم  آورى  جمع  پيمايش  پرسشنامه هاى  طريق  از  را  اطالعات  ما 
بيشتر  جزئيات  با  كمى  موردى  تحقيق  از  را  يافته ها  از  برخى  تا 
شركت كنندگان  تمامى  حالى كه  در  كنيم.  استخراج  و  اندازه گيرى 
انجام  را  آمد  برمى  دستشان  از  هركارى  و  بودند  انگيزه  داراى  مانور 
كه  بود  حواسشان  آن ها  شود،  انجام  موفقيت  با  مانور  تا  مى دادند 
سازمانى  درون  اشتراك  گذارى  به  واقعى  سطوح  تأثير  تحت  كمتر 
اطالعات در حين مانورها قرار گيرند. با توجه به اين جمله كه «به 
مانور  در  شركت كننده  تيم هاى  ميان  در  اطالعات  اشتراك گذارى 
بودند.  مخالف  موافقت3،  ميانگين  با   ٪57/3 بود»  موفق  بسيار 
موفقيت كسب شده در زمينه به اشتراك گذارى اطالعات قابل توجه 
  r=0/415 است و رابطه مستقيمى به موفقيت مانور دارد (دوطرفه
كه  مى گويند  شركت كنندگان  «اكثر  عبارت  با  كه   (p<0/001 و
در  عوامل  زمينه  اين  در  شد.  اندازه گيرى  بود»،  موفق  بسيار  مانور 

سطوح مختلف ارزيابى مى شوند.
 5-1.عامل ها در سطح جامعه

5-1-1 مكانيسم هاى تشويقى و محيط هاى پشتيبانى كننده
بحران  مديريت  سازمان هاى  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به 

مى شود.  پشتيبانى  سازمانى،  حمايت  وسيله  به  شدت  به  مختلف 
كه  بودند  مسئله  اين  موافق  شركت كنندگان  چهارم  سه  حدود  در 
دارند  وجود  باالترى (٪76)  مقامات  يا  و  مقررات (٪77)  قانون/ 
ساير  با  اطالعات  اشتراك گذارى  به  ملزم  را  آن ها  مؤسسات  كه 
 (٪19/2) آن ها  از  برخى  مى كند.  بحران  مديريت  سازمان هاى 
حتى مى گويند كه با امتناع از به اشتراك گذارى اطالعات با ساير 
مؤسسات تنبيه مي شوند. فرض مى گيريم كه حمايت سازمانى زيادى 
در بسيارى از كشورها با سطح باالى آگاهى از بحران، معمول است 
كه بخشى از اين مسئله به بحران هاى بسيار عظيم اخير مانند حادثه 
هند  اقيانوس  (سونامى)  آب لرزه  و  كاترينا  طوفان  سپتامبر،  يازده 
برمى گردد. با اين وجود، اين مسئله مى تواند يك مميزگر اصلى در 
زمانى كه روش هاى به اشتراك گذارى درون سازمانى در ملت ها يا 

قلمروهاى قضايى مختلف مقايسه مى شوند، باشد.
مكانيسم هاى  وجود  عدم  كه  داد  نشان  موردى  تحقيق  يافته هاى 
به  سامانه  عملكرد  ارزيابى  و  استفاده  كردن  دنبال  بازخوردى، 
مشكل  مى كند.  غيرممكن  را  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى 
مكانيسم  وجود  عدم  مى شود،  ايجاد  امور  اين  وسيله  به  كه  بزرگى 
نهادها  ميان  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به  براى  سازمانى  انگيزشى 
مى باشد كه بدين معنى كه تنها انگيزه اى كه افراد براى به اشتراك گذارى 
اطالعات دارند، يك انگيزه احساسى است. در حالى كه عمًال دنبال كردن 
و پاداش دادن به افراد در يك موقعيت  بحرانى غيرممكن است، پاداش 
احساسى مي تواند با شناسايى آشكار، امتياز دادن و قدردانى از اطالعات 
به اشتراك گذاشته شده بعد از شرايط اضطرارى ارائه شود. متأسفانه 
در اين تحقيق مشخص گرديد كه شركت كنندگان مانور مشوق هاى 
احساسى كافى براى به اشتراك گذارى اطالعات با ساير مؤسسات از 
طريق سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى دريافت نكرده اند. 
66/7٪ واكنش دهندگان بررسى بيان داشتند كه آن ها پاداش احساسى 
از  اطالعات  اشتراك گذارى  به  خوب  نتايج  آوردن  به دست  خاطر  به 
طريق سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى دريافت نكردند. 
همچنين 68٪ آن ها با اين عبارت مخالف بودند كه به ايستگاه آن ها 
امتياز  مى كند،  كمك  نهادها  ساير  موفقيت  به  اطالعاتشان  كه  زمانى 
داده مى شود. بر اساس اين يافته ها، ما در اين مورد بحث مى كنيم كه 
مكانيسم هاى تشويقى سازمانى براى به اشتراك گذارى اطالعات بين 
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سازمانى تا حد زيادى وجود ندارد، در حالى كه مكانيسم باز خوردى 
مى تواند به بهبود به اشتراك گذارى اطالعات در بين مؤسسات كمك 

كند.
نظر 1 مكانيسم هاى تشويقى نهادينه شده براى مؤسسات فردى، 
تأثير مثبتى بر روى به اشتراك گذارى اطالعات در بين مؤسسات 

خواهد داشت.
5-1-2 توزيع منافع سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى

بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  عام  ارزش  به  توجه  با 
سازمانى،72٪ واكنش دهندگان موافق بودند كه به طور كلى سامانه 
مديريت  جوامع  براى  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به 
را  خود  رضايت  عدم  وجود،٪74/7  اين  با  است.  ارزشمند  بحران 
در خصوص ارزش سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى 
بين  اطالعات  اشتراك                     گذارى  به  سامانه  جمعى  ارزش  كردند.  اعالم 
تمامى  براى  منصفانه  باارزش  مستقيم  رابطه  و  است  مهم  سازمانى 
 ،(p=0/05، r=0/235 ،دوطرفه) سازمان هاى مديريت بحران دارد
اما سود زيادى براى كل جامعه ندارد (جدول 4). با اين وجود، يك 
درك  بين   (p=0/01  ،  r=0/315 (دوطرفه،  مستقيم  همبستگى 
مديريت  سازمان هاى  همه  ميان  در  منصفانه  توزيع  و  كلى  ارزش 
بحران جامعه وجود دارد با تأكيد بر اين مطلب كه درك منصفانه 
ميان كاربران سامانه مهم بود. از اين نتايج به دست آمده، استنباط 
بودن  منصفانه  اضطرارى،  شرايط  دهندگان  واكنش  كه  مى كنيم 
بيشتر  را  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  منافع 
آن ها  رضايت  كه  زمانى  در  جامعه  سطح  در  آن   مجموع  ارزش  از 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  عمومى  ارزش  به 

منتهى مى شود، مى سنجند. 
مورد  تشويقى  مكانيسم هاى  بسط  جهت  مي تواند  نتايج  اين 
تشويقى  مكانيسم هاى  كه  بگوييم  بايد  رود.  كار  به  باال  در  اشاره 
هر  كه  شوند  موجب  و  گردند  سازى  شفاف  بايد  جامعه  سطح  در 
به  سامانه هاى  از  حاصل  منافع  از  منصفانه اى  سهم  امدادرسانى  نهاد 
چگونه  اينكه  باشند.  داشته  اطالعات  سازمانى  بين  اشتراك گذارى 
مكانيسم تشويقى براى اطمينان از ارزش منصفانه به اشتراك گذارى 
عنوان  (به  است  شده  طراحى  خوبى  به  مؤسسه اى  بين  اطالعات 
مثال، فراهم كردن پاداش غير اطالعاتى براى اطالعات دهندگان)، 

اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  از  را  مؤسسات  رضايت  ميزان 
فعاالنه  را  اطالعاتشان  بنابراين  و  كرد  خواهد  تعيين  سازمانى  بين 
كردن  اضافه  با  را  نكته  اين  ما  مى گذارند.  اشتراك  به  ديگران  با 

پيشنهاد زير منعكس مى نماييم:
نظر 2 توزيع منصفانه منافع حاصل از سامانه هاى به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى، تأثير مثبتى در به اشتراك گذارى اطالعات 

بين سازمانى خواهد داشت. 
با اين وجود، اين مسئله بايد مورد توجه قرار گيرد كه انصاف 
و رضايت مى تواند با اثربخشى سامانه به اشتراك گذارى اطالعات 
بين  بحران  مديريت  كلى  اهداف  كردن  برآورده  در  سازمانى  بين 

مؤسسه اى مرتبط نباشد.

جدول 4. همبستگى ها: رضايت از سامانه هاى به  اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى

انصافمتراكمرضايتميانگين
رضايت از آنچه سامانه هاى به 
اشتراك گذارى اطالعات بين 

سازمانى براى جامعه مديريت باليا 
ارائه مى دهند

2/641

سامانه هاى به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى در مجموع 

براى جامعه مديريت باليا 
ارزشمند هستند

5/480/0411

سامانه هاى به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى به تمام 
شركت كنندگان سازمان هاى 

مديريت باليا ارزش منصفانه اى 
ارائه مى دهند

3/620/235*0/315**1

p>0/01**  p>0/05 *  

5-2 عوامل سطح سازمانى
زمانى كه سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى به عنوان يك 
سامانه كامپيوترى شده و شبكه اى تعريف شد كه به اشتراك گذارى 
اطالعات را در مرزهاى سازمانى ممكن مى سازد، اجماع نظرى تقريبى 
موافق  دهندگان  واكنش  اكثر  داشت.  وجود  آن  اهميت  به  توجه  با 
بودند كه استفاده از سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى 
در تحقق بخشيدن اهداف اوليه ايستگاهشان حياتى است (٪90/4) 
كه ايستگاه آن ها با استفاده از سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين 
سازمانى كار خود را بهتر انجام مى دهد (100٪) و اينكه يك عمليات 
موفق ايستگاه آن ها بستگى به به كارگيرى آن دارد (90/7٪). يك 
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اجماع مشابه زمانى كه به وابستگى اطالعات مربوطه اضافه مى شود، 
ديده شد. اكثر پاسخ دهندگان با اين مسئله موافق بودند كه دسترسى 
به اطالعات اختصاصى ساير مؤسسات امدادرسانى براى دستيابى به 
اهدافشان (88٪)، عملكرد (96٪) و عمليات موفق (89/3٪) حائز 
اهميت بود. با اين وجود هيچ اجماعى با توجه به وابستگى عملياتى 
ديده نشد. بايد بگوييم كه تعداد قابل قبولى از واكنش دهندگان بر 
آن ها  مؤسسه  اختصاصى  اطالعات  اشتراك گذارى  به  كه  باورند  اين 
ايستگاهشان  اهداف  به  بخشيدن  تحقق  براى  مؤسسات  ساير  با 
ندارد.  لزومى   ،(٪20) موفقيتشان  و   (٪36) عملكردشان   ،(٪24)
از  بردن  سود  انتظار  امدادرسانان  كه  است  اين  بيانگر  اختالف  اين 
به اشتراك گذارى اطالعاتشان با ديگران ندارند يا نقش هاى ايفا شده 
توسط ساير مؤسسات در عمليات چند سازمانى را درك نمى كنند، 
در حالى كه آن ها بر روى دسترسى به اطالعات ساير مؤسسات براى 
تحقق مسئوليت هاى فورى شان تمركز مى كنند. همبستگى ميان اين 
سه برداشت مهم، تعبير ما را پشتيبانى مى كند. اهميت درك اطالعات 
به دست آمده از جاى ديگر به طور معنادار و مثبتى بااهميت درك 
سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى مرتبط است (دوطرفه 
p>0/01  ،  r=0/394)، اما به اشتراك گذارى اطالعاتشان با ساير 
مؤسسات اين گونه نبود (p<0/5  ، r=0/196) (شكل 3 را ببينيد). 
ما مى توانيم از اين همبستگى هاى نامتقارن استنباط كنيم كه سامانه 
به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى به عنوان ابزارى كه دسترسى 
مؤسسات  ساير  اطالعات  به  را  اضطرارى  شرايط  دهندگان  واكنش 
ممكن مى سازد ديده شود، اما ابزارى براى به اشتراك گذارى اطالعات 

آن ها با ديگران نمى باشد. 
آزمون آنوا١ (جدول 5 را ببينيد) براى توضيح اثرات بالقوه انواع 
اضطرارى،  پزشكى  خدمات  نشانى،  آتش  نيروهاى  (يعنى  سازمانى 
در  عاملى  اطالعاتى)،  دفاعى/  مؤسسات  قانون،  اجراى  مؤسسات 
گرديد.  انجام  شده،  درك  عملياتى  وابستگى  تنوع  در  جامعه  سطح 
كه   (p=0/045) نبود  معنادار  گروه  ميانگين  تفاوت  وجود  اين  با 
بيان مى دارد درك ضعيف وابستگى عملياتى به وسيله عوامل سطح 
مؤسسه اى به جاى عوامل سطح جامعه ايجاد مى شود. با اين وجود، اين 
يافته ها بايد با داده هاى بيشترى اعتبار يابند، زيرا تعداد موارد در هر 
1. ANOVA

زيرگروه (يعنى نوع سازمانى) كمتر از 20 عدد براى آزمون آنوا بود.
اين نتايج يافته هاى تحقيق موردى را با توجه به بى ميلى براى 
منحرف كردن امدادرسانان به وسيله ارائه اطالعات بى ربط، منعكس 
مى نمايد. تعيين اينكه اطالعات حياتى است يا يك عامل بازدارنده 
دهندگان  واكنش  اغلب  است.  پيچيده  كارى  ديگران،  براى  صرف 
اوليه از عملكردهاى مديريت بحران بين مؤسسه اى به طور كلى و 
اطالعاتى كه مى تواند براى ساير مؤسسات مفيد يا ضرورى باشد، 
(يعنى،  عملياتى  وابستگى  درك  بنابراين  داشتند.  محدودى  درك 
چگونه اطالعات من مى تواند به ساير مؤسسات كمك كند كه اين 
نمايد)  كمك  من  مؤسسه  عمليات  به  مى تواند  خود  نوبه  به  مسئله 
و اطالعات مورد نياز همكارى ساير مؤسسات امدادى (يعنى، چه 
يك  مى تواند  ميزانى؟)  چه  به  و  دارد  نياز  اطالعاتى  چه  به  كسى 
اثر تسريع كننده بر به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى داشته 
باشد (رن و ديگران 2008) و واكنش دهندگان بيشترى را ترغيب 
بگذارند.  اشتراك  به  نهادها  ساير  با  را  خود  اطالعات  كه  مى كند 

بنابراين ما نظر زير را ارائه مى دهيم.
به  بر  مثبتى  اثر  مؤسسات،  ساير  عمليات  درك   3 نظر 

اشتراك گذارى اطالعات بين مؤسسه اى خواهد داشت.

شكل3. همبستگى ها

ميان  در  نهادينه شده  ارزش هاى  و  استانداردها  هنجارها، 
خصوص  به  فردى  رفتار  مهم  كننده  تعيين  عوامل  از  مؤسسات، 
هنگامى كه رفتار به وسيله گروه مرجع افراد به آسانى قابل مشاهده 
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است (آجزن 1991؛ لي و رائو 2007).١ جاى تعجب نيست، وقتى 
اطالعات  اشتراك گذارى  به  براى  سازمانى  پشتيبانى  تحت  آن  كه 
مختلفى  برداشت هاى  دهندگان  واكنش  گرفت،  قرار  سازمانى  بين 
بيان كردند (ونكاتش و ديويس 2000٢). در واقع، توزيع حمايت 
درك شده از جانب رئيس ايستگاه آن ها، همتايانشان و جو عمومى 
يك الگوى دو سويه را نشان مى دهند و واكنش دهندگان بسيارى، 
يكى از دو مقدار نهايى را انتخاب مى كنند (يعنى 1. كامًال مخالف 
يا 7. كامًال موافق). ما تصور مى كرديم كه اين نتايج مختلف به اين 
دليل است كه مؤسسات شركت كننده اغلب مسئوليت هاى مختلف 
سازمانى  نوع  به  بسته  موقعيت،  اين  در  متفاوتى  سهم  نتيجه  در  و 
كه به آن متعلق هستند، دارند. با اين وجود، آزمون آنوا نتوانست 
تفاوت آمارى را در حمايت مؤسسه اى درك شده بين چهار سازمان 
(يعنى نيروهاى آتش نشانى، خدمات پزشكى اضطرارى، مؤسسات 
ضد  و  هوشمند  اطالعاتى/جوامع  دفاعى/  مؤسسات  قانون،  اجراى 
توريسم) (p=0/245) را شناسايى كند (جدول 6). با اين حال اين 

نتايج بايد در تحقيقى ديگر با نمونه هاى بيشتر معتبر شود.
مى شود،  داده  نشان  باال  در  شده  ارائه  نتايج  در  كه  همان گونه 
اين عامل سطح مؤسسه اى از يك مؤسسه به مؤسسه ديگر بسيار 
متفاوت است و متأسفانه تعداد معدودى از مؤسسات، اعضايشان را 
مى كنند.  تشويق  سازمانى  مرزهاى  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به 
بنابراين پرورش هنجارها، استانداردها و ارزش هاى سازمانى كه به 
ترغيب  را  مؤسسات  ساير  با  اختصاصى  اطالعات  اشتراك گذارى 
مى كند، به اشتراك گذارى اطالعات بين مؤسسه اى را بسيار بهبود 

خواهد داد.
به  براى  سازمانى  ارزش هاى  و  استانداردها  هنجارها،   4 نظر 
اشتراك گذارى اطالعات، اثر مثبتى بر به اشتراك گذارى اطالعات 

بين سازمانى خواهد داشت.
5-3.عوامل در سطح فرد

به  سامانه  كه  مى گردد  بيان  اغلب  شده  انجام  مطالعات  در 
در  بايد  بحران  مديريت  براى  سازمانى  بين  اشتراك گذارى اطالعات 
برنامه روزانه قرار گيرد. با اين وجود، ما در تحقيق موردى، جدايى 
1. Ajzen 1991; Lee & Rao 2007
2. Venkatesh & Davis 2000

سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى براى مديريت بحران 
را  روزانه  عمليات  براى  اطالعات  و  ارتباطات  فناورى  و  نهادى  بين 
مشاهده كرديم كه موضوعات مختلفى را در سطوح سازمانى و فردى 
برانگيخت. همان گونه كه انتظار مى رود، مشكالت فناورى همراه با 
اشتراك گذارى  به  سامانه  از  استفاده  با  اطالعات  اشتراك گذارى  به 
اطالعات بين سازمانى، يك چالش بزرگ است. اكثر واكنش دهندگان 
تأكيد داشتند كه به اشتراك گذارى اطالعات اختصاصى آن ها با ساير 
مؤسسات از طريق سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى، 
مى باشد  بيشترى  تالش  نيازمند  و   (٪77) است  دشوارى  كار 
ادغام  آن ها  اطالعاتى  سامانه هاى  با  سامانه  اين  اينكه   ،(٪89/3)
نمى شود (86/3٪) و اين كه كاربر رابط سامانه به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى شهودى و غير دوستانه (70/3٪) نيست. در 

نتيجه ما مطلب زير را پيشنهاد مى كنيم:
نظر 5 سهولت استفاده از يك سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين 
سازمانى اثر مثبتى بر به اشتراك گذارى اطالعات بين مؤسسه اى از 

طريق سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى دارد.
از  استفاده  كه  داشتند  تأكيد  شركت كنندگان  خالصه،  طور  به 
سامانه ها مشكل بود و نياز به تالش بيشترى براى به اشتراك گذارى 
اطالعات با ديگران دارند كه منجر به حالتى مى گردد كه تمايلى به 
تاد 1995؛  و  (تيلور  نداشتند  خود  دسترس  در  فناورى  از  استفاده 
ونكاتش و ديگران 2003).٣به خصوص زمانى كه آن ها تحت فشار 
زمانى بودند، با شيوه خودشان به جاى اين كه زمانى را صرف آشنايى 
با سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى جديد نمايند، به 
اطالعات رسيدگى مى كردند. بنابراين، با اطمينان از اين مسئله كه 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  با  بالقوه  كاربران 
اشتراك گذارى  به  سامانه  از  مى رود  انتظار  آن ها  از  هستند،  آشنا 
اطالعات بين سازمانى استفاده كنند كه با اين كار، به اشتراك گذارى 
در  مى يابد،  افزايش  چشم گيرى  طور  به  مؤسسه اى  بين  اطالعات 
حالى كه ادغام سامانه در سطح مؤسسه اى مى تواند جريان اطالعات 

را در مرزهاى سازمانى پيش ببرد. 
تورف و ديگران (2004) ۴پيشنهاد مى دهند كه توانايى استفاده 

3. Taylor & todd 1995; Venkatesh et al. 2003
4. Turoff et al 2004
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از سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى مى تواند زمانى كه 
اين سامانه با كارهاى روزانه هر امدادرسان ادغام مى شود، به طور 
چشم گيرى افزايش مى يابد و اين كه هر سامانه به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى كه به طور منظم قبل از بحران استفاده نشود 
در زمان وقوع يك بحران واقعى هرگز مورد استفاده نخواهد بود. 

اين مطالب موجب بيان آخرين نظر ما مى شود:
 نظر 6 ادغام يك سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى 
در كارهاى روزمره، اثر مثبتى روى به اشتراك گذارى اطالعات بين 

نهادى از طريق اين سامانه دارد.

6 - بحث 
در  را  خود  تحقيق  ساله  دو  از  حاصل  يافته هاى  مقاله  اين  در  ما 
چند  بحران  مديريت  بافت  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به  خصوص 
نهادى ارائه مى دهيم. ما رويكردى موردى و پرسشنامه را براى رسيدن 
به استدالل هاى محكم و مجموعه اى از پيشنهادات ناشى از تجزيه و 

تحليل دادهاى كمى و مشاهدات، تركيب كرديم.

كه  مى دهد  نشان  كمى  داده هاى  وتحليل  تجزيه  و  مشاهدات   
تقريبًا تمامى ذينفعان تحت بررسى، موافق اين مطلب هستند كه به 
اشتراك گذارى اطالعات براى موفقيت سازمان خود و براى اجراى 
مانورها به طور كلى، مهم است. با اين وجود مشخص بود كه آن ها 
اطالعات  ارائه  جاى  به  سايرين  از  اطالعات  به دست آوردن  نگران 
در  اطالعات  اشتراك گذارى  به  واقعى  سطح  هستند.  ديگران  به 
سازمان هاى مختلف اغلب محدود است، اگرچه اين موضوع در حال 
شناسايى  امكان  ما  به  پيمايش  و  موردى  تحقيق  اين  است.  اشاعه 
اطالعات  اشتراك گذارى  به  مى توانند  كه  مى دهد  را  عوامل  برخى 

درون سازمانى مؤثر و كارآمد را در سطوح مختلف آسان يا ُكند، 
نمايند.

6-1 موضوعات در سطح جامعه
اشتراك گذارى  به  مي توانند  قوانين  و  مقامات  ملى،  سطح  در 
(ُگوز  سازمانى  مكانيسم هاى  اجراى  با  را  سازمانى  درون  اطالعات 
را  سازمانى  دستورالعمل هاى  و  مشى ها  خط  كه   (1997١ پارك  و 
تحميل مى كنند، فعال نمايند. با توجه به يافته هاى تحقيق، بيشتر 
شرايط سازمانى با توجه به زمينه تحقيق موردى به جا هستند. يك 
را  سازمانى  درون  اطالعات  اشتراك گذارى  به  كه  دارد  وجود  قانونى 
تنظيم مى كند و شواهدى در دست است كه سياستمداران و مديران 
واضح  مطلب  اين  ديگر،  عبارت  به  مى بخشند.  بهبود  فعاالنه  را  آن 
ارزش  از  دركى  چه  اضطرارى  شرايط  دهندگان  واكنش  كه  نيست 
سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى براى جامعه مديريت 
بحران به طور كلى دارند، در حالى كه اين چنين ارزش عمومى درك 
شده اى مى تواند بر استفاده از سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين 
سازمانى تأثيرگذار باشد (هولندر 1990).٢يك روش براى بهبود اين 

درك، درگير نمودن سازمان هاى مختلف در طراحى سامانه ها و ادغام 
واقعى  شرايط  در  اين كه  از  اطمينان  براى  روزانه  كارهاى  در  آن ها 
مى توانند مورد استفاده قرار گيرند، مى باشد (به عنوان مثال تورف و 
ديگران 2004). اگرچه مشخص بود كه توزيع منصفانه فوايد سامانه 
به  توجه  با  مهمى  عامل  سازمانى،  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به 
درك  براى  بيشترى  تحقيقات  ولى  مى باشد،  آن  شده  درك  ارزش 
ارزش آن مورد نياز بود و مكانيسم هايى براى طراحى شد تا تمامى 

1. Goes & Park 1997
2. Hollander 1990

جدول 5. اهميت درك شده به اشتراك گذارى اطالعات خود با ساير سازمان ها
جدول آنوا (ANOVA)آمار توصيفى

گروه (نوع سازمانى)

آتش نشانى
خدمات 
پزشكى 
اضطرارى

پليس يا 
ضابطين 
قضايى

موسسات دفاعى/
اطالعاتى و 
ضدتروريسم

 Sum) مجموع مجذورها
(of Squares

df
ميانگين 
sigارزش Fمربع

(N) 5/91731/9720/8940/450مابين19161614جامعه
134/589612/206درون5/3334/6044/8544/642ميانگين

140/50664جمع1/3921/3941/2591/897انحراف معيار
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ذى نفعان از اينكه سهم منصفانه اى از فوايد سامانه به اشتراك گذارى 
اطالعات بين سازمانى مى برند، مطمئن باشند.

با توجه به جنبه هاى فنى همكارى مديريت بحران بين مؤسسه اى 
، فرآيندهاي به اشتراك گذارى اطالعات بايد مكانيسم هاى بهترى را 
براى اطمينان از عدم فيلترشدن اطالعات مربوطه در حين فرآيندهاي 
به اشتراك گذارى استفاده كنند. فرآيند به اشتراك گذارى اطالعات 
احتمال  معناى  به  كمتر  مراحل  همان طورى كه  شود،  آسان  بايد 
كمتر شكست مى باشد. مفاهيم در حال ظهور، مانند عمليات شبكه 
امدادرسانان  تجهيز  نياز  به   ،(2002٢ ديگران،  و  (آلبرت  محور١ 
اشتراك گذارى  به  و  هماهنگى  براى  نياز  مورد  فنى  مهارت هاى  با 
اطالعات در سراسر مرزهاى سازمانى تأكيد مى كند. براى مشاهده 
و  مى كنند  كار  قوانين  (كدام  شوند  بلوكه  بايد  اطالعاتى  چه  اينكه 
شوند.  شفاف سازى  بايد  موجود  مراحل  نمى كنند)،  كار  يك  كدام 
رسانى  اطالع  ابعاد  فقط  نه  اطالعاتى  سامانه هاى  طراحى  بنابراين، 
بين  تعامالت  تسهيل  و  هماهنگى  شامل  بلكه  دارند،  فناورانه  و 
مؤسسه اى / بين سطوح گروه هاى مختلف مى شود كه براى ايجاد 
عملكرد سامانه به اشتراك گذارى اطالعات درون سازمانى ضرورى 
تحليل ها  و  تجزيه  و  فرآيندها  اين  مورد  در  بيشتر  اطالعات  است. 

ضرورى است.

6-2 مشكالت در سطح مؤسسه 
در سطح مؤسسه  مديريت بحران، موضوعات پيچيده اى وجود 
دارند كه ايفاى نقش مى كنند. اغلب جوامع مديريت بحران ماهيت 
شفافى دارند كه شامل به اشتراك گذارى اطالعات مى باشند (فرج 
1.  network-centric operations
2. Albert et al. 2002

و كايو 2006)٣. در كمال تعجب، مؤسسات موجود در گروه هاى 
ذينفع مختلف (به عنوان مثال، ايستگاه هاى پليس مختلف) كه در 
سطح مواجهه ممكن است همگن به نظر برسند، نظرات متفاوتى در 
رابطه با به اشتراك گذارى اطالعات دارند. اگرچه به اشتراك گذارى 
نقدهاى  ولى  شود  سازى  شبيه  ملى  سطح  در  مى تواند  اطالعات 
اولين  دارد.  وجود  (مؤسسه اى)  ايستگاهى  سطح  در  توجهى  قابل 
فورى  وظايف  بر  دارند  تمايل  ايستگاه ها  برخى  دهندگان  واكنش 
مثال،  عنوان  (به  را  اطالعاتشان  پردازش  و  نمايند  تمركز  شان 
جستجو، به اشتراك گذارى و به كارگيرى) به يك مجموعه كوچك 
فعاليتشان  از  كه  شوند  مطمئن  تا  كنند  محدود  مرتبط  اطالعات  از 
آگاهى  آن ها  نتيجه  در  ديگران 1995).  و  اند (رائو  نشده  منحرف 
مى تواند  مشكل،  اين  دارند.  ديگران  اطالعات  به  كمترى  عالقه  يا 
چرخه معيوبى از بى ميلى در خصوص به اشتراك گذارى اطالعات با 
ساير مؤسسات، فقدان آگاهى و يا عالقه در سايرين، عدم توانايى 
به  ديگران  براى  از/  مرتبط  اطالعات  دادن  قرار  اشاره  مورد  براى 
گونه اى كه عدم تمايل براى به اشتراك گذارى اطالعات بيشتر شود 
را ايجاد كند. واكنش هاى متفاوت در داده هاى بررسى نشان مى دهد 
كه ديدگاه يكسانى حتى در ميان گروه هاى ذينفع فردى با توجه به 
اين كه اكثر مشكالت موجود در به اشتراك گذارى اطالعات، وجود 

بحران  مديريت  كارمندان  از  برخى  هنگامى كه  مثال،  براى  ندارد. 
از نوع سازمانى (مثًال اداره پليس) فكر مى كنند كه درك عمليات 
يكديگر عاملى كليدى براى موفقيت است و برخى ديگر در همان 
عمليات  درك  كه  مى كنند  فكر  ديگرى)  پليس  اداره  (مثًال  اداره 

يكديگر ضرورى نيست.
3. Faraj & Xiao 2006

جدول 6. حمايت هاى سازمانى از به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى
جدول آنوا (ANOVA)آمار توصيفى

گروه (نوع سازمانى)

آتش نشانى
خدمات 
پزشكى 
اضطرارى

پليس يا 
ضابطين 
قضايى

موسسات دفاعى/
اطالعاتى و 
ضدتروريسم

مجموع مجذورها 
(Sum of Squares)df

ميانگين 
sigارزش Fمربع

(N) 16/05835/3331/4220/245مابين19161614جامعه
229/602613/764درون5/0883/7924/2084/179ميانگين

245/66064جمع1/6621/9551/7802/402انحراف  معيار
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اطالعات  اشتراك گذارى  به  غيرمستقيم،  پاداش  به  توجه  با 
براى  مادى  پاداش هاى  معموالً  بحران  مديريت  براى  سازمانى  بين 
دارند،  مشاركت  مربوطه  اطالعات  در  كه  اشخاصى  يا  مؤسسات 
تنها  اغلب  آن ها  اعتبار  تصديق  و  احساسى  پاداش هاى  و  نداشته 
مشوق اطالعات داوطلبانه مى باشند (هولندر،1990). با اين حال، 
نتايج تحقيق نشان مى دهد كه پاسخ فورى، پاداش ضمنى به همراه 
ندارد. عدم وجود مشوق در سطح فردى و سازمانى منجر به عملكرد 
خود  وظايف  روى  بر  فورى  دهندگان  واكنش  زيرا  نمى شود  فعلى 
بى توجه  ديگران  به  رسانى  اطالع  ارزش  به  نسبت  و  دارند  تمركز 
بزرگ  تصوير  بحران،  مديريت  كاركنان  به  كمك  با  هستند. 
موقعيت مديريت بحران بين مؤسسه اى درك شد و بدين ترتيب كه 
عنصرى مهم در دستيابى به سطح باالتر به اشتراك گذارى اطالعات 
بين سازمانى و عملكرد موفق آن به طور كلى مى باشد. ما بررسى 
كرديم كه پاداش ها مى توانند به صورت نشان دادن ارزش اطالعات 
اين  فهميدن  با  باشند.  كامل  مانور  براى  شده  گذاشته  اشتراك  به 
موضوع كه چه مشكالتى به وسيله به اشتراك گذارى اطالعات حل 
شد يا چه موانعى از سر راه برداشته شد و چگونه اين اطالعات به 
موفقيت مانور كمك كرد، نهاد خاص مى تواند با انجام اين كارها 

انگيزه مردم را براى به اشتراك گذارى اطالعات تقويت كند.
6-3 مشكالت در سطح فرد

مشاهدات ما نشان مى دهد كه مراحلى وجود دارند كه بايد براى به 
شوند.  گرفته  نظر  در  سازمانى  مرزهاى  در  اطالعات  اشتراك گذارى 
ابتدا اطالعات بايد جمع آورى شوند و پس از آن فرد بايد تصميم 
بدهد  خود  مؤسسه  درون  ديگر  افراد  به  را  اطالعات  آن  كه  بگيرد 
از  گروه  يك  تماس  مركز  و  نشانى)  آتش  نيروهاى  پليس،  (يعنى 
ذينفعان در مركز مقابله اضطرارى بايد اطالعات را به مركز گزارش 
گروه ذينفع ديگر انتقال دهد (اين موضوع، ارتباطات سوله به سوله١ 
بايد  دوم  ذينفع  هستند.  مكان  يك  در  آن ها  اگرچه  مى شود،  ناميده 
اشتراك  به  ذينفع  افراد  ساير  به  را  اطالعات  آيا  كه  بگيرد  تصميم 
را  اطالعات  فردى    ٢(1990) ويك  و  اورتون  گفته  طبق  بر  بگذارد. 
درك كرده و آن را انتقال مى دهد كه به اطالعات معنا دهد و به ايجاد 
1. silo– to- silo communication
2. Orton & Weick

تصاوير محتملى كه آنچه در جريان است را توجيه مى نمايد، كمك 
مى كند. درك، نيازمند ايجاد فرضيات است و گاهى اوقات شامل 
اين،  بر  باشد. عالوه  مهم  مى تواند  است كه  چيزهايى  گرفتن  ناديده 
اورتون و ويك (1990) دريافتند كه شدت بحران و چيزهايى مانند 
تعهد، ظرفيت و انتظارات، درك در حين يك بحران را تحت تأثير 
قرار مى دهد. درك ذهنى و فيلتر كردن به وسيله شركت كنندگان، 
عمليات به اشتراك گذارى اطالعات را سخت تر مى كند. پيچيدگى 
اشتراك گذارى  به  امكان  درباره  انتقادها  برخى  به  منجر  فرآيند  اين 
اطالعات مى شود. هر مرحله مى تواند منجر به تأخير در اطالعات در 
شرايطى شوند كه زمان بسيار حائز اهميت است. واكنش دهندگان 
نشانى)  آتش  نيروى  مثال،  عنوان  (به  سازمان  يك  در  اضطرارى 
تصميم مى گيرند كه چه چيزى به سازمان ديگر (مثًال پليس)، بدون 
اطالعات كافى از اين كه آيا سازمان ديگر واقعًا به آن اطالعات نياز 
دارد يا نه، مربوط مى شود. عالوه بر اين، گاهى اوقات افراد در مركز 
گزارش هيچ تجربه عملى در حوزه خود ندارند. در نتيجه، بخشى از 
فيلترهاى اطالعاتى براى پيشگيرى از اطالعات بيش از حد، ضرورى 
تعيين  گردد.  مربوطه  اطالعات  شدن  فيلتر  باعث  مي تواند  و  است 
به  فرآيند  اين  با  مانور  در  كنندگان  شركت  ميزان  چه  به  كه  اينكه 
سياه  جعبه  يك  اين  است.  سخت  بسيار  مى كنند،  برخورد  درستى 
با نقاط شكست بالقوه بسيار مى باشد. در واقع پاسخ هاى پيمايش 
در خصوص سطح درك شده از به اشتراك گذارى اطالعات در ميان 
سازمان ها حتى در سازمان هاى مشابه كامًال متناقض بود كه بيانگر 
اين موضوع بودند كه واكنش دهندگان نه بر اين فرآيند اشراف دارند 
و نه فرآيند پيچيده به اشتراك گذارى اطالعات بين سازمانى را درك 
مى كنند. ما در اين خصوص بحث مى كنيم كه كاربران توانمند و 
كاربران نهايى كنترل بيشترى بر اطالعات به جاى ايجاد فيلتر در 
اشتراك گذارى  به  بحث،  اين  از  حمايت  در  دارند.  متمركز  مكانى 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  طريق  از  اطالعات 
شامل پيچيدگى زياد مى باشد و مانع اصلى اشتراك گذارى اطالعات 
است. زيرا اكثر سامانه هاى اطالعاتى مدرن، يك فرآيند دقيق براى 
براى  انگيزه  وجود  عدم  دليل  به  دارند.  كاربرانشان  با  دوستانه  رفتار 
به  براى  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  از  استفاده 
و  دارند  بيشترى  زمان  به  نياز  سامانه  اين  اطالعات،  اشتراك گذارى 
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تالش بدون تضمين ارتباطات مؤثر، مى تواند به طور جدى تالش هاى 
را  بحران  مديريت  سازمان هاى  ميان  در  اطالعات  اشتراك گذارى  به 

ُكند نمايد (ونكاتش 2000؛ ونكاتش و همكاران 2003).
از  زيادى  تعداد  اگرچه  كه  كرديم  توجه  همچنين  ما 
شركت كنندگان در به اشتراك گذارى اطالعات با سازمان هاى ديگر 
تمايل دارند، ولى با وجود نّيت خيرخواهانه شان به اشتراك گذارى 
اطالعات با شكست مواجه مى گردد. بررسى هاى اخير نشان مى دهد 
متن  به  وابسته  و  محور  نقش  بايد  اطالعات  اشتراك گذارى  به  كه 
تا   (2006١ داهناياك  و  چن  2000؛  همكاران  و  (بوي  باشد 
اطمينان يابد كه همه افراد، درك درستى از موقعيت موجود دارند 
آشكار  ما  بررسى هاى   .٢(2000 گرلند  و  اندزلي  مثال،  عنوان  (به 
نمود كه عدم تطابقى بين عرضه و تقاضاى اطالعات وجود دارد كه 
منجر به بروز اختالفات زيادى در عملكردهاى مديريت بحران بين 
مؤسسه اى مى شود. پيش بينى اين كه كدام اطالعات مرتبط و كدام 
به  توجه  با  خصوص  به  است.  دشوارى  كار  هستند،  نامرتبط  يك 
موقعيت هاى مقابله اضطرارى، هماهنگى عرضه و تقاضا هنوز براى 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه  توسعه دهندگان 
كه  ديگرى  چالش  است.  حياتى  اى  وظيفه  و  برانگيز  چالش  بسيار 
پيش روى توسعه دهندگان سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين 
سامانه هاى  كه  است  مطلب  اين  از  اطمينان  دارد،  وجود  سازمانى 
جديد به تشخيص اهداف ذينفعان فردى، در حالى كه در همان زمان 

سودمندى خود را حفظ مى كنند، كمك خواهد كرد.

7 نتيجه گيرى و توصيه ها
در اين مقاله موانع و چالش هاى زيادى را بر پايه جستجوى مطالعات 
انجام شده، مشاهدات ميدانى و نظرسنجى شناسايى كرديم. به نظر 
به  و  هماهنگى  كه  ندارد  وجود  تنهايى  به  عاملى  هيچ  كه  مى رسيد 
به  و  هماهنگى  نمايد.  ُكند  يا  تسهيل  را  اطالعات  اشتراك گذارى 
در  موجود  چالش هاى  و  موانع  تأثير  تحت  اطالعات  اشتراك گذارى 
ميان سطوح فردى، سازمانى و اجتماعى مى باشد. تمامى اين سطوح 
يك  در  مشكل  حل  مى شوند.  فناورى  و  سازمانى  عناصر  شامل 

1. Bui et al .2000;Chen and Dahanayake 2006
2. Endsley & Garland 

سطح خاص، بعيد به نظر مى رسد كه هماهنگى و به اشتراك گذارى 
سازمانى  چند  بحران  مديريت  عملكرد  بخشد.  بهبود  را  اطالعات 
سر  از  همزمان  طور  به  مختلف،  سطوح  با  مربوط  موانع  زمانى كه 
تعدادى  ما،  موردى  تحقيق  در  مى يابد.  بهبود  مي شوند،  برداشته  راه 
ذينفعان  به  سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه هاى  از 
شركت كننده معرفى شدند. با اين وجود به دليل عامل هاى سازمانى، 
افراد  از  برخى  سوى  از  بى توجهى  و  غفلت  مورد  مذكور  سامانه هاى 
ثابتى  تأثير  تنها  نه  سازمانى  عامل هاى  اين حال  با  گرفتند.  قرار 
به  و  هماهنگى  به  را  افراد  بلكه  ندارند  مختلف  مؤسسات  روى  بر 
اشتراك گذارى اطالعات تشويق مى كنند. مجموعه اى از پيشنهادات 
و  مشاهدات  پيشين،  شده  انجام  مطالعات  بررسى  اساس  بر  پايه 
براى  دستورالعملى  پيشنهادات  اين  گرديدند.  تدوين  پرسشنامه ها 
سازمانى  بين  اطالعات  اشتراك گذارى  به  سامانه هاى  بيشتر  توسعه 
فراهم مى كنند و يك اصل نظرى براى پذيرش موفق چنين سامانه 
هايى پيشنهاد مى دهند. اين بررسى نشان مى دهد كه اگرچه افراد از 
نياز هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات آگاه هستند، ولى موانعى 
مانند عدم وجود انگيزه در سطوح اجتماعى، فردى و سازمانى، عدم 
مختلف،  بين مؤسسات  عملياتى  وابستگى  به  توجه  با  درك  وجود 
ارزش ها و هنجارهاى سازمانى، پاداش معنوى و به كارگيرى سامانه، 
ادغام سامانه ها با كارهاى روزمره و كيفيت سامانه و اطالعات، وجود 
دارد. هماهنگى و به اشتراك گذارى اطالعات اغلب محدود است و 
افراد نگران اطالعات به دست آمده از سوى ديگران هستند. عالوه بر 
اين، ما در خصوص دستورالعمل هايى براى تحقيق بيشتر شامل عدم 
توانايى افراد براى شناسايى اطالعات مربوطه تحت فشار، توانمندى 
و كنترل افراد و طراحى مجدد فرآيندهاي به اشتراك گذارى اطالعات، 

بحث كرديم.
ما آگاه هستيم كه روش تحقيق موردى ما با مطالعات زيادى 
نيازمند  ما  يافته هاى  و  دارد  محدوديت هايى  توسعه اى  مرحله  در 
تجزيه  و  آورى  جمع  براى  توانايى  مى باشند.  بيشترى  اعتبارسنجى 
و تحليل فايل هاى گزارش سامانه به اشتراك گذارى اطالعات بين 
چشمگيرى  طور  به  ما،  بررسى  نتايج  با  آن ها  مقايسه  و  سازمانى 
اعتبار نتايج ما را بيشتر كرده است. در نتيجه، تحقيق بيشترى براى 
تعميم يافته ها و پيدا كردن راه حلى براى غلبه بر موانع و چالش هاى 
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توضيح  بعدى،  منطقى  مرحله  مى باشد.  نياز  مورد  شده،  شناسايى 
مفاهيم شناسايى شده در اين مقاله (به عنوان مثال، موانع) و توسعه 
به  مى باشد.  مفاهيم  اين  سنجش  براى  قابل  اعتماد  و  معتبر  روشى 
تحليل  و  تجزيه  و  آورى  جمع  شده،  شناسايى  محدوديت هاى  دليل 
اطالعات تحقيق، يك كار دلهره آور براى بيشتر محققان دانشگاهى 
شود،  باعث  مى تواند  امر  اين  كه  مى كنيم  احساس  بنابراين  است. 
محققان دانش و منابعشان را متمركز كرده و با همكارى يكديگر 
واحدهايى مناسب كار را براى يكپارچه سازى و يا مقايسه در آينده 

ايجاد كنند.
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