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چکیده
اجتماعيبعدازوقوعزلزله–هایروانيفرضيمبتنيبرواکنشالگوالهبهطراحييکدراينمق

تهرانپرداخته شهر ايناحتماليدر مرحلهالگوايم. چهار شورشوفرضيبه ازدحام، نارضايتي،

تنفر، غم، وحشت، ترس، عواملهیجانيشوک، مرحله هر در استکه گرديده غارتگریتقسیم

فرضيالگوامي،خشم،اضطرابواحساسناامنيبهطورمجزانشاندادهشدهاست.ايناحساسناک

غارتگری–اجتماعيزلزلهتهرانبهدوبخشپرخاشگری-سازدکهپیامدهایروانيخاطرنشانمي

دهدکهعالوهغارتگرینشانمي–شوند.بخشپرخاشگریبندیميترکاجباریطبقه–وناامني

تلفا درگیریبر از ناشي ديگری تلفات زلزله، از ناشي پلیست بین -های مردم و -غارتگران

 بخشناامني همچنین آمد. خواهد وجود به بیشتر–غارتگران مهاجرت به اشاره ترکاجباری

گرددکهتهرانتابینيميساکنینتهرانبهزادگاهخودبراینجاتجانومالخوددارد،زيراپیش

آوریدرپسازوقوعزلزلهقابلسکونتنباشد.دربخشديگریازمقالهاشارهبهمفهومتابدوسال

هایمشترکآوریواجرایبرنامهگرددوتمرکزبراينداردکهآموزشتابزلزلهاحتماليتهرانمي

رو.ازاينآوریدرجامعهدرزمانزلزلهمنجرگرددتواندبهافزايشسطحتابمیاندولتومردممي

مي افزايشتابگمان با که واکنشرود فرضي مرحله چهار جامعه، سطح در آوری رواني -های

هایگاهبهواقعیتتبديلنگردد.درآخر،بهبرخيازويژگياجتماعيازنارضايتيتاغارتگریهیچ

پذيریپسازبحرانپرداختهشدهاست.آورونقشمسئولیتافرادوجامعهتاب

.اجتماعي–تهران؛زلزله،واکنش،روانيآوری،تاب،فرضيالگوکلیدواژگان:
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مقدمه
ایازهرگاهکهازطريقاخبارسراسریخبریمبتنيبروقوعزلزلهدرنقطه»

بیني،بهوقوعزلزلهدرتهرانوآيندهپسازاينرخدادشنوم؛باواقعدنیارامي

است،گوييهشدارترکينزدهابهتهرانلرزهلهزمینانديشم.هرچقدرفاصمي

بعدازچندروزهمهچیزترميهاجدیبرایايمنيومداخلهدررسانه شود.

زلزلهفراموشمي تا و ميگردد مشغول خود کار ادامه به ديگر، «گرديمای

ورشهري–ريشتریدماوندوفیروزکوه6/4لرزه)يادداشتمیداني،پساززمین

1394.)



ريشتردرشعاعحداکثر7اززلزلهبابزرگيبیش6سالاخیردرمجموع1000طي

ريشتریسال1/7کیلومتریازمرکزشهرتهرانرخدادهاستکهآخرينآنزلزله100

برمبنایفواصلزمانيدهدکهمحاسباتاولیهنشانميمیالدیدماوندبودهاست.1830

سال33شودزلزلهبزرگدرتهرانفرضميبنابراينسالاست،218هرهایتهرانزلزله

ايندرحالياستکهاينعددمنطقشمسي1427يعنيدرسالديگر رخخواهدداد.

هرلحظهاحتمالزلزلهدرتهراندوتنهايکتخمینفرضياست؛زيراندارتخصصي–فني

(.2007)عسگری،لوویومهرگان،وجوددارد


:ششزلزلهبزرگهزارسالگذشتهدرتهران1جدول

اندازهگسلبخشسال

1/7کهريزکریمیالدی855

7/7مشاطالقانمیالدی958

2/7تهرانکرجمیالدی1117

5/6مشادماوندمیالدی1665

نامشخصمشادماوندمیالدی1815

1/7مشادماوندمیالدی1830



حساسیت پايتخت داردهازلزله فراواني شخصیتی از که آنجا تا نظامي -های

زلزله متخصصان روانسیاسي، جامعهشناسي، بحران، انسانشناسان تاشناسان، شناسان

نظرات نگرشخود فکریو ديدگاه نسبتبه جملگي خیابان و کوچه مردم روحانیتو

مواردیهمغیرکارشناسيارائهمي در نتیجهترسدهندکهالبتههکارشناسيو مهاينها

احتمالي وقوعزلزله اظهارنظرهایمختلفيدرباره تخريباست. اضطرابمرگو واقعيو

سال ديدگاهتهراندر اينزمینه در استکه گرفته انجام غالميوهایاخیر هایباقری،

ترارائهشدهشناسيعلميودقیقروشبراساسکارشناسانشرکتجايکانسبتبهسايرين

ست.ا
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هایشماليدرحالتغییرهستندواينموضوعمختصبهزمانحاضرنیستوامریگسل»

زلزلهدراطرافتهرانبهوقوع100درطيچندماهگذشتهنیز،رودطبیعيبهشمارمي

پیوستهاست.وقوعزلزلهدرتهرانامریقطعياستزيراسهگسلدراطرافتهرانوجود

)حسین«داندکسنميآيدوباچهقدرتي،هیچآيد؟چگونهميهکيميداردامااينکهزلزل

(.اينديدگاهنشان1389باقری،ريیساسبقسازمانمديريتبحرانکشور،تارنمایتابناک

احتماليمي زلزله وقوع نسبتبه کشور مديريتبحران سازمان ارشد مسئولین که دهد

پ اولین حال هستند، آگاه کامالً چهرسشتهران مربوطه سازمان که است پژوهشاين

ازطرفيتمهیداتيرابرایمديريتبحراندرتهرانپسازوقوعزلزلهدرنظرگرفتهاست؟

50توانبیشازمي»اند.هایاجتماعيپساززلزلهتهرانپرداختههابهبحرانبرخيديدگاه

اگربینيومحاسبهيکفاجعهرابرشمردکهعاملبرایپیش درتهرانوجودداردوقطعاً

تهرانازمنظراجتماعي، ترازبمخواهیمداشت.ایمخربایدرتهرانرخدهدفاجعهزلزله

شودکهشايددرهیچکجایدنیامثاليازشناسيوعمراندرزلزلهدچاربحرانيميزمین

شناس،همانمنبع(.مین)نوربخشغالمي،استاددانشگاهتهرانوز«آنوجودنداشتهباشد

اجتماعيمبتنيبرزلزلهتهران–روانيالگویاينديدگاهحاکيازايناستکهبايديک

اجتماعي-رودومینپرسشپژوهشايناستکهچهعواملروانيبینينمايیم.ازاينپیش

تهرانرخمي وقوعزلزلهدر اينمیانکارشناسانشرکتژاپنيجايپساز دهد؟در –کا

 ژاپن خارجه امور وزارت به اساسوابسته جمعیتبر ارائهشرايط و تهران شهر شناسي

اند.هایدقیقيراانجامدادهخدماتامدادونجاتواقالمموردنیازخوراکيوامنیتيبررسي


بینيدقیقزمانوقوعزلزلهتهرانکاردشواریاست،هرچندبهدلیلپیش»

ایرخخواهدداد.مناطقپايتخت،يکروزچنینحادثهگسلمهمدر6وجود

10 ،15 پرخطرترين17و باال، جمعیتي تراکم دلیل به تهران شهرداری

بعدیمناطق رتبه در هستند. زلزله مقابلخطر در 18قسمتشهر 19و

ياگیرند.شهریجایمي آنها تعدادزيادیاز درصورتوقوعزلزلهسنگین،

از را خود بهجان امداد انفرادی فعالیت گرفتار آنکه يا داد دستخواهند

مي همسايگان و امکاناتشوند.خانواده با تهران، در زلزله وقوع صورت در

موجودبرایرسیدنبهشرايطپايدارمانندارائهغذایگرموشروعبازسازی

 استدرحالي4بیشاز الزم ماه از کمتر به بايد زمان، اين تساع48که

يابد کاهش هنگام. ثانويهدر مشکالت با تهران در زلزله همچونوقوع ای

آبسوزیآتش توقف گسترده، ترددهای و اجساد انباشت سطحي، های

(.2011،پور)سرور،امینيوالله«شويمگستردهمواجهمي



سؤالهایشرکتجايکادرتهران،آخرينباتوجهبهنتايجبهدستآمدهازپژوهش

آوریمردمدرمقابلهبازلزلهاحتماليتهرانچگونهاست؟پژوهشايناستکهمیزانتاب
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هایپژوهشپرسش
تهران شهر در احتمالي زلزله وقوع خصوص در اساسي پرسش سه به مقاله اين در

پرسشمي اين به پاسخ برای که روانپردازيم ابعاد که است الزم تکاملي،ها شناختي،

فرهنگيراموردبررسياجماليقراردهیم.اجتماعيو

تهرانپساز1 برایمديريتشهر تمهیداتيرا چه سازمانمديريتبحرانکشور )

وقوعزلزلهدرنظرگرفتهاست؟

دهد؟اجتماعيپسازوقوعزلزلهدرتهرانرخمي-(چهعواملرواني2

درمقابلهبازلزلهاحتماليچگونهاست؟آوریمردمتهران(میزانتاب3



اجتماعیمردمدرزلزلهتهران–فرضیواکنشروانیالگوطراحی

هایخطرناکيقرارگرفتهاست،بادانندکهشمالشهرتهرانرویگسلبسیاریازافرادمي

خانهصاحباينحالآرزودارندکهروزیدرمناطقشماليتهران اينتضادرا درگردند؛

دهدکهتوسعهشهرتهراننامیم.شرايطفعلينشانميمي«ناهماهنگيشناختي»اصطالح

غیراصوليانجامشدهوحدودهشتمیلیوننفرازجمعیتتهراندرنواحي بهشکلکامالً

خطرناکرویگسلزندگيمي بسیار ملکومیان، سیسترناسو )باالسانیان، (.2000کنند

تهر زلزله وقوع از ساختمانپس بیشتر ساختمانان، و قديمي تازههای ساختهای

گرفتهغیراستانداردکهرویگسل ايناندبهکليتخريبميهایمعروفقرار اکثر گردند.

شدههاساختمان بنا غربتهران جنوبو لولهدر زلزله وقوع پساز شهریاند. گاز های

هایبرققطعخواهندشدورد.کابلسوزیوجودداشکستهشدهوخطرگازگرفتگيوآتش

آلودگرفتگيمعابروگلترکندوخطرآبهایآبميگرفتگيمحسوساست.لولهخطربرق

رساندن يا ازشهرو مردم فرار ترافیکبسیارشديدیبهمنظور شدنمناطقوجوددارد.

هابستهیبرقراهآيد.براثرسقوطدرختانوتیرهاهابهوجودميمصدومینبهبیمارستان

امکاننشانيوآمبوالنسهایآتشخواهندشدوترددماشین اغلبمراکزناپذيرميها شود.

همهاوپلیسبهعلتفرسودگيساختمانامدادیاعمازبیمارستان زمانبامردمدچارها

اتخانوادهتبعاتزلزلهشدهوبیشتردکترها،پرستارانونیروهاینظاميوانتظاميبراینج

 ترکميدرخود را محلکار يا و نشده حاضر راهمحلکار باهایبرونکنند. شهرینیز

بهسببسومديريتهرهایمعینبرایکمکنهجوممردماستا رسانيقفلخواهندشد.

شود.ترازقبلميگیرندوشرايطپیچیدهميهاجداگانهتصمیموارگانهايکازسازمان

چن سردر به وحشت ترسو و حالتشوک در زلزله وقوع از مردم شرايطي ین

هستند.فريادآوارهاريزاندبهدنبالاعضایخانوادهخوددربرند.آنهاييکهسالمماندهمي

گذردشود.بهسرعتچهارساعتاززمانوقوعزلزلهميبرایکمک،دارووآبشنیدهمي

رسانيبهسمتمراکزدولتيمانندتجووناکامازکمک)مرحلهاول(ومردمخستهازجس

ييآنجاکنند)مرحلهدوم(.از،کالنتریوغیرهتجمعمياحمرهاللها،بهزيستي،شهرداری

مراکزدولتيپاسخگوييبهنیازهایمردمدرچنینشرايطيپیشکه بینينشدهاست،لذا
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ديدهندارندودرنتیجهمرحلهسومباسیبسازینیازهایمردمآآمادگيالزمرابرایفراهم

شود.هاوغیرهآغازميطالفروشيها،ها،مغازهها،بانکتهاجموغارتفروشگاه


اجتماعيمردمدرزلزلهتهران–فرضيواکنشروانيالگو:1تصوير


منبع:نگارنده



ها،باورها،هاارزشنافتد،انساتجربهنشاندادهاستکههرگاهبقاءانسانبهخطرمي

الگوزنند.ايندستبههرکاریميزندهماندنگیرندوبرایقوانینومقرراتراناديدهمي

ساعتفرصتزماني12سازدکهمسئولینمديريتبحرانشهرتهرانتنهاخاطرنشانمي

همتگمارنددارندتابهنیازهایغذايي،دارويي،امدادونجات،اسکانوايجادامنیتمردم

مردمدرمقابلومرجهرجثباتيوبيصورتنياودرغیر فراخواهدگرفت.قطعاً تهرانرا

هاهاینظاميوانتظاميهمدرمقابلغارتگریکنندونیرویغارتگرانازاموالخوددفاعمي

)مرحلهگرددهامنجربهبروزتلفاتاحتماليپسازبحرانميدهندکهاينواکنشپاسخمي

رسدوبسیاریازمردمبراینجاتساعتاول،ناامنيبهاوجمي24چهارم(.پسازگذشت

تهرانيکابرشهرکهييآنجازنند.ازجانخودباپایپیادهدستبهترکاجباریتهرانمي

48استوبیشترساکنینآندرسايرروستاهاوشهرهایکشوراقواموآشنايانيدارند،در

مهاجرتدرحاليافتهتهران،برایبقاءجانومالخودتآينده،نصفجمعیتنجاتساع

فرضيالگوسالبعدازوقوعزلزله،سکونتدرتهرانمیسرنیست.اين2هستند.احتماالًتا

اجتماعيتدوينشدهاستوقبوليا–هایروانيبینيتجربيواکنشپیشبراساسکامالً

وقوعزلزلهواقعيدرتهرانمیسرخواهدبود.ردآنتنهاپساز
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آوریدربحرانمفهومتاب
 از سرزمین اين گذشتههاقرنتاريخ ميی بانشان مواجهه هنگام در ايرانیان که دهد

بهجامعه حوادثوهمچنینباليایطبیعي، ایهمفکر،متحدوقدرتمندتبديلدشمنان،

پسازوقوعيکبحرانخیلي،ايرانیاناجتماعييوگردند.درحقیقتبهلحاظفرهنگمي

 گروهي، همبستگي به توانمندیيدهسازمانسريع کشفخالقیتفردیهای و بروز ها،،

تصمیماتاستراتژيکيبحراندستمينوآوری عملدر ابتکار و مذهبونديابها البته و

ديني مالحظهباورهای نقشقابل تسرنیز عوامل عنوان به را ميکنندهعيای کنند.ايفا

جانبهمردمپسازحملهرژيمبعثعراقبهترينمثالبرایاينگفتهدفاعگستردهوهمه

بااينحال،علیرغمنقاطبهمدتهشتسالبهمرزهایغربکشوراست.1359درسال

سیل،بارناشياززلزله،هایاينملت،هرسالهپسازاثراتزيانقوتموجوددرتوانمندی

هایبنیادیدرمديريتهایشديددربیشترمواقعضعفهاوبادوطوفانجنگلسوزیآتش

منفياينحوادثوباليابرسالمتجسميوروانيراتیتأثايم.همچنینهاداشتهآنبحران

هایمشابهدرسايرکشورهابسیاربیشترازنمونهستيزطیهاومحمردم،اقتصاد،زيرساخت

-پذيریوتغییرنگرشمسئوالننسبتبهاهمیتمسائلروانياستونیازبهانعطافبوده

افزايشتاب و مياجتماعي را باليا و حوادث برابر در مردم سطحطلبد.آوری در امروزه

مي باليایطبیعيديده حوادثو نگرشبه تغییراتچشمگیریدر ديدگاهجهاني، شود.

بر تمرکز از متخصصان تابکاهشآسیبغالب رشد افزايشو به برابرپذيری در آوری

روبرایهمسوييباچنیننگرشي،برنامهمداخالتروانيمشکالتتغییرنمودهاست.ازاين

آورهایاجتماعتاباجتماعيپسازحوادثوباليابايدبهسمتايجادوتقويتخصیصه-

آسیبباشد افراد تا چه هر پترعيسرديده ديويدسونبه و کانر نمايند. ايداریدستپیدا

تاب2003) بهعنوانتوانمندیفرددربرقراریتعادلزيستي(، روانيدرشرايط-آوریرا

(1991اند.گارمزی)خطرناکوشرکتفعالوسازندهفرددرمحیطپیرامونيتعريفکرده

تواناييسازگاریموفقیتتاب شرايطتهديدکنآوریرا بهنظرویافرادندهميآمیزبا داند.

توانندمسئولیتشرايطوآوردربرابراسترس،عموماًمنبعکنترلدرونيدارند،يعنيميتاب

بینهستند.مسائلخودرابرعهدهگیرند،خودشناسيمثبتدارندونسبتبهزندگيخوش

سازحوادثوبالياآوریپ(معتقدندآنچیزیکهدرحوزهتاب2000التر،سیستيوبکر)

تاب فرايند در که است اين است مطرح دارد: وجود مهم شرط دو با(1آوری، افراد

باوجود(2شوند،یشديد)مانندوقوعزلزلهياسیل(روبروميهايسختتهديدهایمهميا

پیشرفتميسختي و سازگاریمثبتدستيافته به مشکالتمهم و نقلازها )به کنند

(.1391یويوسفي،کشاورز

آوریتمامتعاريفمتخصصاندرکليباتوجهبهتعاريفمختلفازمفهومتاببهطور

ایاستکههايادرجهآوریسطحيازمقابلهباسختي(تاب1چندينوجهمشترکهستند:

همراهآوریخاصیتوحسسبکيوراحتيبه(تاب2دهندوافرادبهمشکالتپاسخمي

هاوصورتتواناييترمیمبدبختيآوریرابهشودکهافرادتابعبارتديگرفرضميبهدارد.
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هابراساسسطوحمختلفکارکردهايشانارائهتحتنفوذقراردادنوفائقآمدنبرسختي

دهدکهبرآوریتواناييبرتراستکهبهافراداجازهمي(درتعاريفمختلفتاب3دهندومي

(.2000هاغلبهکنند)هالي،وسختيهابدبختي



آورهایافرادتابویژگی
فشارهایناشيازمحیطتاب مشکالتو دنیایکنونياست. آوریازضرورياتزندگيدر

از همه و همه باليایطبیعي، حوادثو اجتماعيو تغییراتسريع زندگيشخصي، کار،

م افراد بر تابيجملهمسائلياستکهفشارهایزيادیرا بسیار افراد ميآورند. توانندآور

پسازيکضربهدرمدتزمانکوتاهيبهشرايطاولیهخودبرگردندوزندگيروزمرهرااز

توانندسريعاًخودراباشرايط،تیزوخالقهستندکهميريپذانعطافسرگیرند.آنهاافرادی

ابلهوبرآنهاغلبهکنندودرنتیجهازدانندچگونهبامشکالتمقنامناسبسازگارکنند،مي

(.1381آموزند)جزايریودهقاني،زيادیميیهادرستجاربزندگيخود

آوررادرمقابلهباحوادثوباليایطبیعيدرزيرتالشگرديدهتادوازدهخصیصهافرادتاب

توصیفگردد:

کنند.آنهاادهسازگارميآورخیليزودترازسايرينخودراباحادثهرخدافرادتاب (1

انعطاف بسیار فکری و عاطفي لحاظ هیجانات،به طیف در بااليي توانايي و بوده پذير

 احساساتورفتارهایخوددارند.

تاب (2 تخريبافراد دستدادنعزيزانو از و زلزله وقوع ناشياز رنج و درد آور

کنندوهیچنگرانيازابرازنهابرازميمنازلشانرابانالهوگريهوسوگبهشکلکامالًصادقا

 هیجاناتيمانندترس،خشموغمخودندارند.

تاب (3 باليایطبیعيدرسافراد حوادثو از دستآمده به تجاربجديد از آور

سازیکردهودرشرايطمشابهبرایمقابلهبامشکالتازآنگیرندواينتجاربرادرونمي

 کنند.شاناستفادهميدهتجارببهنفعخودوخانوا

تاب (4 افراد و هستند کنجکاو بسیار سؤاالتآور علت مورد در ،لرزهنیزمزيادی

ازحضورمسئولیندرشدتآن،داليلآنومیزانخسارتوتلفاتمي پرسند.آنهامعموالً

شوند.هاميزدهاستقبالکردهوپیگیرروندبازسازیوبرنامهمناطقزلزله

باالييبرخوردارهستند،آنهاخودپندارهقویدارندونفساعتمادبهآورازافرادتاب (5

برند،هایشوکوافسردگيبهسرميمردمدردورهکهيهنگامچندروزبعدازوقوعزلزله،

 کنند.آنهامصممانهتصمیمبهبازسازیخانهوکاشانهخودگرفتهوکارراآغازمي

تاب (6 پیشرفتکافراد به آور نگاهي با بهمينیبخوشارها امیدوارانه آنها نگرند.

شانهاومعیارهایدرونيانديشند.مثبتنگریآنهابهارزششانميزدهآيندهمنطقهبحران

برنامهراثباتوبي.آنهاتحملبسیارزيادینیزدربرابرقرارگرفتندروضعیتبيگردديبرم

 دارند.



 
 
 
 
 

2،شماره5شناسيايران،دورههایانسانهشپژو294

 

تاب (7 ارتباطاتزافراد ياآور اينروابطدوستانه بسیاریاز و دارند مردم با يادی

اينروابطعمیقموجبمي شوندکهآنهاپسازوقوعحوادثوباليایخانوادگيهستند.

مشکالت به ابتال احتمال و باشند استرسداشته برابر در بیشتری مقابله قدرت طبیعي

 گردد.شناختيدرآنهاکمميروان

بهافرادتاب (8 نقصآور و برابرکمبودها مقاومتميخوبيدر تواناييها آنها کنند،

پذيرند.هایزندگيرانميجبراننابودیوناکاميرادارندوهرگزشکستدربرابرسختي

آنهاپسازوقوعزلزلهاگراقالماولیهموردنیازشانديربهدستشانبرسداعتراضياشورش

 کنند.نمي

تاب (9 ميافراد آسیبتوآور خويشاوندان و آشنايان با وانند همدلي خود ديده

تواناييزيادیبرایآرام آنها زدهبخشيبههمسايگانزلزلهسازیوآرامشهمفکرینمايند.

بردتانیروهایششتاهشتساعتزمانميمعموالًدوواقعپسازوقوعزلزلهخوددارند.

آوردراينبینتارسیدننیروهارسانند،افرادتابديدهبامدادونجاتخودرابهمردمآسیب

 شتابند.بهياریهمسايگانمي

آورظرفیتوپتانسیلباالييبرایکشفمحیطپیرامونخودبهمنظورافرادتاب (10

موقعیت از آنها دارند. مشکالت با برایمقابله محیطي هوشمندانه نحوی به دشوار های

 سازند.پیشرفتمي

رتواناييزيادیبرایايجادسرگرميبهمنظورکسبآرامشواهمیتآوافرادتاب (11

يوخوانکتابي،حلجدول،شعرخوانندادنبهبحرانايجادشدهدارند.آنهابانوشتنافکار،

حفظفعالیت پیشآمده حادثه به مکرر کردن فکر از را خود ذهن دست، اين از هايي

 کنند.مي

نهادهایدولتيومردميآورازاولینکسانافرادتاب (12 يهستندکهبههمکاریبا

 جهتبازسازیمنازلشانواکنشمثبتنشاندادهوتمايلبههمکاریوهمیاریدارند.

 مورد دوازده به توجه الذکرفوقبا عواملتوانيم، هم عواملفردی، هم دريافتکه

گذارند.جدولرشدناثرميآوخانوادگيوهمعواملاجتماعي،برتوانايييکفردبرایتاب

.دهديمیراارائهآورتاباثرگذاربریهامؤلفهزير
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آوریعواملاثرگذاربرتاب:2جدول

 عواملاجتماعي عواملخانوادگيعواملفردی

نبعکنترلدرونيم

مجموعهباورها

احساسمفیدبودن

آمدنکناریهامهارت

مشکالتبا

هاتحصیالت،مهارت

هاوآموزش

سالمتي

خلقخو

جنسیت
 

ساختارخانواده

ثباترابطهزوجین

پیوندخانوادگي

رابطهپشتیبانيمتقابل

میانوالدينوفرزندان

هایمحرکمحیط

پشتیبانياجتماعي

تأثیراتسوابقخانوادگي

 درآمدثابتومکفي

 مسکنمناسب

شرکتدراجتماع

پذيرفتهشدناز

 سویهمساالن

 رينمناسبمشاو

 محلزندگيامن

 اثرمدرسه

استفادهازامکانات

 درمانيمناسب

 

منبع:نگارنده



آوریدرمردمایرانوضعیتتاب
درحوزهحمايت پژوهشو–هایروانيحقیقتآناستکهما بهتوسعه، اجتماعينیاز

اسرکشوروازهایجديدبرایانجاماموریداريمکهتمهیداتاساسيرادرسرتدوينشیوه

میانانجمنهایذیدرونسازمان همچنیندر هدفربطدولتيو نهبا هایغیردولتيو

برابرحوادثوآوریدرتربرایرفاهجامعهوبهمنظورارتقاءتابسود،بلکهبهطورگسترده

یونارضايتيمردمايجادنمايند.بالياوجلوگیریازناخشنود

بسیاردشواراستوزلزلهاحتماليتهران،زمان،مکانواثراتبینياندازه،شدتپیش

اجتماعي-روانيهایاخیربهاينعدماطمیناندررابطهباخطراتسالعواملمختلفدر

بسیاریازعواملزدهاستدامن دربرابرحوادثوباليایطبیعيتهرانپذيریآسیب،. را

الگوهایکاروزندگي،انتظاراتازکیفیتوسبکملاينعواملشابرخيازسازد.بیشترمي

حساسیت رشد، حال در جامعه تجزيه داخلي، مهاجرت جمعیتي، تغییرات هایزندگي،

.هستندبهایداوطلهایاجتماعيمحليوپايداریگروهفرهنگيوهمچنینتغییرشبکه

ساختينیزفنيوزيرهایاجتماعي،هایدرونينظامهایروبهرشدووابستگيپیچیدگي

پذيریمادربرابرحوادثدارند.فشارهایموجودجهتتوسعهنقشمهميدرافزايشآسیب

هایفرسودهودرمعرضخطردرهنگاموقوعنشینيابافتشهریوگسترشمناطقحاشیه

زسنجي،بیني،نیادکهقبلازوقوعحادثه،انتظارازپیشنمشکالتزيادیبههمراهدارزلزله

د.نآورسبکارائهخدماتوامکاناترابهدنبالمي

نسبتاجتماعي–روانيتجربهنشاندادهاستکهمردمايراندررابطهبانوعواکنش

بهصورتکامالًمتفاوتازيکديگرعملآوریبیشتر،وبرایتاببهحوادثوباليایطبیعي

ستاهایآذربايجانشرقي،برخيازروستايیانبرایمثالپسازوقوعزلزلهدرروکنند.مي
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زدهماندهوبرخينیزدريکيازبهتبريزواطرافآنمهاجرتکرده،برخيدرروستایزلزله

هرکردند.وآمدميهایورزقانياهريسمستقرشدهوروزانهبهروستايشانرفتشهرستان

هاوبکزندگيبرایمقابلهباسختيهاروشاقامتيخودرابهترينسدستهازاينخانواده

عوامليکهممکناستدانستند.درنتیجهبرخيازميمؤثرتربرایکسبآسايشوآرامش

تاب آوریبر وقوعزلزله پساز نزديکياز:ازاندعبارتباشندتأثیرگذارخانوارها دوریيا

،زباناعي،شرايطسنيزده،تراکمجمعیت،وضعیتاقتصادی،سطحطبقهاجتمزلزلهمنطقه

وقومیت.

 سویديگر، از زلزله باليایطبیعيافزايشدفعاتوقوع ساير سالو هایاخیر،در

مرگ تخريب، آسیبمیزان همچنین و روانومیر بهپذيری منجر رشد به رو شناختي

فشارهایبي مادیو تمايلسازمانبهیرمادیغسابقه است. هایدولتيبرایدولتشده

ازسویرسانهکمک فشار برایکمکبهمردمانيکهدربهجوامعنیازمندو وجامعه ها

دلیلدربرخيازهایبيووابستگييرواقعیغاندمنجربهانتظاراتشرايطبحرانيقرارگرفته

بحران تداوممناطق صورت در که است شده اجتماعي،،زده توانمندسازی است ممکن

تضعیفنمايدمردمانآسیبنفساتکابهخودباوریو ديدهرا درواقع، بهجوامعبحران. زده

هایاجتماعيمشترکبرایمقابلهوسازگاریباحوادثوگرفتنمسئولیتبرعهدهمنظور

گروهيدارند.مستحکموقدرتدرونباليانیازبهايجادشبکهاجتماعي

بهنظرميتوسعهدرحالدرکشورهای حوادثوباليایطبیعيهرسدکمانندايران،

اعضایتأثیر و ضعیف اقشار اغلب و ندارند جامعه افراد همه بر مشابهي و يکسان

اينترينصدماتنسبتبهديگرانميپذيرتراجتماعهستندکهدچارسختآسیب گردند.

همسايهمسئله بین در زلزلهحتي روستای يک ميهای صدق نیز حقیقتکندزده در ،

درمنطقهشنبهوديگرمتفاوتاست.ایبهخانوادهمشکالتاقتصادیازخانوادهوآوریتاب

خانواده برخياز استانبوشهر، مغازهطسوجدر راحتياز به را مايحتاجزندگيخود هاها

کردند،امابسیاریديگربهعلتفقراقتصادیمنتظردريافتهداياواقالمموردنیازتهیهمي

تفاوتبارزیدرتحملمشکالتوسختيسازماناولیهازسمت بینهاوخیرينبودند. ها

ايندودستهازخانوارهاوجودداشت.

اين از ديدهدرهایآسیبآوریبرایهمهخانوادهتوانیميکبرنامهکليتابنميرو

بحرانهایمديريتريزیبهتراستکهبرنامهبنابراين؛زدهتنظیمنمايیميکمنطقهبحران

خانواده و شرايطدموگرافیکافراد بر نقشمبتني مسئولیتها، ها، و وضعیتبهداشتيها

همینترتیببرنامه به گیرد. کاهشاثرات،انجام برایپیشگیری، تمهیداتيرا بايد ريزها

بابايدهایمختلفدرنظرداشتهباشند.درآيندهنیزآمادگيوبازيابيوهمچنینواکنش

ريزیدرشرايطاضطراری،نیازبهفرهنگيمربوطبهبرنامه-ييجموضوعاتمختلفقومترو

روی بیشتر عملتاب»تمرکز بر تقويتظرفیت«آوریمبتني منظور تواناييبه و هایها

 تفاوتتأکیدمحليبا از برتعامالتاجتماعيودرکيبهتر نقاطقوتوبیشتر نیازها، ها،

پذيریجوامعافزايشيابد.ضعفوهمچنینآسیب
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نقشمدیریتبحراندرزلزلهتهران
رسدکههنوزتمهیداتروشنوقابلقبوليبرایزلزلهاحتماليتهرانازسویبهنظرمي

ستادمديريتبحرانکشوربهمردمجامعهابالغنشدهاست.مديريتبحرانزلزلهدرتهران

مانوردرتعدادیمدرسهيامحلهکنترلگردد.بايدگونهنیستکهبتوانبابرگزاریچندآن

 جدیتأکیدقوياً قضیه که فعالیتکرد چنین انجام از تر است. افزايشهايي منظور به

تاب برابر در تهرانآوری احتمالي زلزله است، بحرانبرنامهبهتر مديريتاضطراری ريزی

ادغامگردد.همچنینفرهنگجامعهوريزیاستراتژيکدولتنيبرخطربودهوبابرنامهتمب

هایاجتماعي،اقتصادیوطبیعيموردتوجهودرمحیطامشکالتمقابلهبخطراتونحوه

 گیرد. قرار بررسي صورت، اين غیر ارائهدر و روان سالمت نهادهای دهندگانمجموعه

سیاست-خدماترواني شدهیزيرهایبرنامهاجتماعيبا ممکنناسانهغیرکارشمتفاوتو

آوریدربرابرحوادثوباليارابامشکلاستبهصورتجداگانهرسیدنبهنتايجمثبتتاب

اينامرمنجربهشکاف شدهوها،همپوشانيوموازیکاریشديددرجامعهروبرونمايند.

ودربخشمديريتيمؤثرهاييمانعازاقداموفعالیتممکناستدرتماميسطوحيابخش

درهنگاموقوعزلزلهدرتهرانهنوزبهدرستيمشخصنیستکهنیزفاقدهماهنگيگردد.

.احمرهاللمرجعپاسخگوييسازمانمديريتبحراناستياوزارتکشور،شهرداریاستيا

رویسیاستاجراييوینیازبهتمرکزیجدبرایمشخصنمودنمرجعاصليپاسخگويي

سیاسيکشوریباالردهکهدرآنازمسئوالنگرددميکارآش«مسئولیتمشترک»بررسي

 مديرانمحلي، تا دانشگاه، بخشاساتید و رهبرانمعنویجامعه منطقه، خصوصيمردم

اتخاذهایمشاورهحوزهمديريتاضطرارینقشدرهمگي نمايندوبرایدستیابيبهایرا

تاب برابر ازطرفيافرادويتهرانزلزلهاحتمالآوریيکپارچهوهماهنگدر تالشکنند.

هایارائهشدهومشاورهدرقبل،حینوبعدازهابايدبرایامنیتخودوانجامبرنامهخانواده

قبولنمايند.جهتافزايشآگاهيواقعهمهیبمسئولیتبیشتریرااين

تاب روی بر جديد تمرکز مردم،اين تمام يکپارچه و جامع تالش مستلزم آوری

مشارکتبیشتر،مسئولیتاجتماعيقوی،درکبهترمحیطخطرآفرينوبررسياثراتباليا

کهاينآمدههمکارینمايند.درحاليایسازگاروتوانمنداستکهدربحرانپیشدرجامعه

تواندبهعنوانيکرويکرداستراتژيکمتمرکزاست،ميزلزلهآوریدراستراتژیبررویتاب

آماده جبرای بیماریامعهسازی مانند ديگری باليای و حوادث با مقابله جهت هایدر

گیرهمچونهمه بیماریآنفلوانزا، سارس، همچنینحوادثايبوالو و ايدز هایمقاربتيو

تروريستيقابلاجراباشد.

مسئوالناستانياستهعمدهبرعهددرسراسرايرانمديريتموارداضطراریبهطور

کنند.ازاينهایدولتيوغیردولتيمحلينیزنقشمهميرادراينراستاايفاميوسازمان

باآنفراترمؤثرهآمدهکهازظرفیتيکاستانبرایمقابلروبهندرتحادثهبزرگيپیش

زلزله در مداخالتخارجيوجودرود. مورمورینیازیبه و بوشهر هایآذربايجانشرقي،

 در تنها بهکمکیهاسالنداشتو استکهنیاز الملليپیداهایبیناخیرزلزلهبمبوده
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 سیستمامنیتيکشورفلجگشتهوکردهاست. زلزلهتهراناگربهدرستيمديريتنشود،

الملليدرصحنهحضورخواهنديافت.نیروهایمختلفنظاميوغیرنظاميبین

 در بحران مديريت علم امروزه اينتوسعهدرحالروزروزبهکشور پس در و است

مديريتتالش پیشگیری،بحرانها، اساسمفهوم بر کشورها بسیاریاز ايرانهمانند در

بناشدهاست.هرچنددرطيدهسالگذشته)پسازوقوعزلزله،آمادگي،مقابلهوبازسازی

هنو حرکتبم( اينتأکیدچشمگیریجهتز با است، پیشگیریصورتنگرفته بر بیشتر

ساير و باليا حوادثو برابر واکنشدر آمادگيمناسبخدماتاورژانسيبهمنظور وجود

عوارضجانبيآنپیشرفتقابلقبوليداشتهوازاهمیتباالييبرخوردارشدهاست.ازاين

رودرحدامکانتالشقابلتوجهيبهمنظورمقابلهباحوادثوبالياشدهومسئوالننیزبه

ميهنوب حوزهبايستسیستمخود از برخيديگر جهتارتقاء هایمديريتهایجامعيرا

اجتماعينمايند.ايناستراتژیگامديگریدر-روانيهایحمايتبحرانمانندتشکیلتیم

تاب توسعه اينحمايتحمايتاز استو باليایطبیعي حوادثو برابر در آوریجوامع

آوریاييدرموردچگونگيدستیابيجوامعبهتابشکليازنمايشصحیحمسیروراهنم

سراسرايرانرانشانخواهدداد.درزابیشتردربرابرهررويدادبحران

طورهایدولتيميسازمان برایفعالیتبايستبه پیوسته آمادگي،هایپیشگیری،

رابراساستجاربهاريزیدقیقباشندوهمهسالهاينبرنامهبرنامهمقابلهوبازسازیدارای

برایهريکازريزیدقیقوکارشناسيبرنامه.درواقع،نماينديروزرسانبهوشواهدموجود

مديريت تاببحرانعناصر ايجاد کمکميبه بیشتر ترتیبدرکاينآوری اين به کند.

موجودهایآوریدربرابرحوادثوبالياجايگزيننقاطقوتوتواناييکهمفهومتابمسئله

آوریتنهادرحوزهدولتوکهدستیابيبهافزايشتابپذيرفتشدهحائزاهمیتاست.بايد

 است. يکجامعه سراسر مسئولیتمشترکدر نیستبلکه مديريتبحران درمسئوالن

آوریدربرابرحوادثوباليایطبیعيپیامدیطوالنياستتابحقیقت،درحوزهسازماني،

وباتغییرمديرانوکارشناساناستنیزمديرانوکارشناسانبلندمدتکهمستلزمتعهد

بههیچعنوانتغییرنميبرنامه کنندها آوریپسازدستیابيبهتابدرحوزهمردمينیز.

استکهاجتماعيتغییرپايداررفتارآموزشوحوادثوباليایطبیعينیازمنددستیابيبه

گردد.ميآشکاربیننسليهایدرطولچرخهنتايجآندرعرضچندسالو



آورهایجامعهتابویژگی
آيامردمتهراندرمقابلرسد؟چگونهبهنظرميزلزلهآوریباالدربرابريکجامعهباتاب

هایبسیارتوانبهشیوهآوریجامعهراميتابدهند؟اگرچهآورینشانميزلزلهازخودتاب

ا،زيادیتعريفکرد استما جایتعريفبهتر جامعهبه آوریتابایبا ها،استراتژیباال،

افرادواکنش های رفتار ويژگيسازمان، و تابها مشترکجوامع تعريفهای اينکردآور .

از:اندعبارتهاويژگي
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درحینتنشمثبتعملکرد (1

 سازگاریموفق (2

 نفسباالاعتمادبه (3

بالقوهظرفیتاجتماعي (4

تاب اهمیتجوامع در همچنین سیستمآور به جملهدهي از اجتماعي حمايت های

اجتماعي،شبکه انسجام خويشاوندی، و خانوادگي همسايگي، نزديک روابط محلي، های

هایخودکفاسهیمهستند.هایبامنافعمتقابلوگروهگروه

ه:ایاستکآوریباالدربرابرحوادثوباليایطبیعيجامعهاجتماعباتاب

گذاردرامنفيبتأثیروطنانشانهممردمخطراتيراکهممکناستبرآنانوساير (1

بهخوبيمي کهدر مردمهمچنینآندستهازحوادثوبالياييرا وکلکشورشناسند.

منطقمخصوصاً کهدر حوادثيرا از اثراترايجاسترامحليآنانهآندسته و شناخته

آنهادارایاطالعاتيجامعراجعبهحوادثوخطراتجانيونماينمنفيآنرادرکمي د.

پسازوقوعزلزلهچهکسانيدرمعرضخطرایماننداينکهاطالعاتپايهوهستندمالي

.آنهااقدامبهآمادهشدندربرابردانندراميهستندپذيرترهستندواينکهچهکسانيآسیب

آوریشيمناسبدرمواقعاضطراری،سازگاریوتابنمايندوبرایداشتنواکنحوادثمي

بینند.درشرايطبحرانيراآموزشمي

هابینيومقابلهباحوادثوباليادرحفاظتازداراييهاييرابرایپیشمردمگام (2

کسب خانهو جمله از خود مغازهوکار سرمايهها، و فرهنگي میراث اموال، اقتصادیها،

اند.آنهاهایفیزيکي،اقتصادیواجتماعيرابهحداقلرساندهنتیجهآسیباند،دربرداشته

شده متعهد بحران وقوع هنگام در الزم منابع آوردن فراهم به بهنسبت قادر و اند

کهاينمسئلهبهبازگرداندنهستندخودقبل،درحینوپسازحوادثوباليايدهسازمان

 نمايد.اقتصادیکمکميويمؤسساتهایاجتماعي،فعالیت

مردمبههمراهمسئولینومعتمدانمحليبااستفادهازدانشومنابعخودجهت (3

کنند.آنهاازنقاطقوتفردیوبايکديگرهمکاریميوبالياآمادگيبرایمقابلهباحوادث

وشبکه مياجتماعيساختارها جامعههایاجتماعيموجوداستفاده ازایتابنمايندو آور

هاآورندکهدرزمانبحرانبهافرادوخانوادههایقویاجتماعيبهوجودميطريقشبکه

 دهد.پشتیبانيمناسبيارائهمي

مقاماتمحليوديگرسازمان (4 قبل،درحینوبعدازشرايطمردم، هایمربوطه،

کندکهمینمينمايند.اينروابطتضاضطراریباخدماتاورژانسهمکاریقابلتوجهيمي

تواندرسانيشدهوميدانشمحلياطالعبراساسآوریدرجامعههایمرتبطباتابفعالیت

 هایخدماتفوريتيباشد.بااطمینانصورتپذيردومکملکارتیم

تاببرنامه (5 تابهایمديريتفوريتيمبتنيبر جهتايجاد و آوریدرآوریبوده

عدرطولزمانشکلگرفتهاست.حوادثوبالياازدروناجتما
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دولت (6 وديگرسازماناجتماع، پیامدهایذیها نظارتوهایتابربط، با آوریرا

هایبازسازیصحیحخدماتاصليواولیهبهمردم،توزيعدقیقکاالهاواجرایسیاستهارائ

ردمرابهسمتدهند.آنهاباواکنشمناسبدربرابرحوادثوباليامموردبررسيقرارمي

کنند.آوریبیشترهدايتميسازگاریوتاب

هابسیارقویوآوریباال،بخشداوطلبانمديريتفوريتباسطحتاباجتماعدر (7

 فعالاست.

ارائهانجمن (8 ساير و برنامههایخیريه وپايدارجانبههمهريزیدهندگانخدمات،

ارتباطنزديکيدارد.هایتيومديريتفوريتتمهیداتامنابینندکهبباثباتيراتدارکمي

سازمان نظر زير اقداماتشانرا کلیه فعالیتوهایذیآنها برایهرگونه و داده ربطانجام

 اند.مشارکتمردميمجوزهایالزمرادريافتنموده

وسازتاحدممکناجتماعراهایآمايشزمینوتمهیداتکنترلساختسیستم (9

هایشديدحفظلرزهپذيریازپسرمعرضخطراتغیرمعقولمانندآسیبازقرارگرفتند

 آورند.کنندوترتیباتمناسبيراجهتحفاظتاززندگيوداراييبهاجرادرميمي

احساسرضايتمندیتنهاازعملکردسريعنهادهایدولتي،زلزلهتهران،پسازوقوع

کنندکهازهاييرادرکميوفرآيندکارهاسازوآيد.مردمایبهوجودميخصوصيوخیريه

بهدستآورده آسودگيوبهبودیممکنرا ازطرفيبايدبهمردمآموزشآنآرامش، اند.

حمايت که شود مرحلداده در خدمات و افرادهها وضعیت به رسیدگي منظور به اول

يدصبوریوتحملگونهخدماتبااندوبرایدريافتاينپذيرترجامعهطراحيشدهآسیب

باشند.الزمراداشته



ساختارهایمدیریتیبینسازمانیومردمی
تغییراتیطبیعيتوانیمدربرابرحوادثوباليامابهعنوانيکملتمتحدومنسجممي

هماهنگتالشکنیمتاازشدتخطراتبکاهیم.بزرگيراايجادومديريتنمايیموبهطور

بايددولت.دآشناسازجامعهوآنهاراباتماميسطوحدراترادرککنبايدمیزانخطدولت

وافرادوجامعهرادهایتأثیرگذاربررویتغییراتضروریکارکنهمراهبامردموسازمان

 در و نظر اعمال عهدهجهت سازبر توانمند اجتماعي مسئولیت روشدگیری های.

برنامه استراتژیدولتريزی شامل بايد با مقابله توانايي طريقزلزلههایکاهشخطر، از

افزايشيابد.محوراجتماعهایخدماتفوريتيوآوریوسازگاریبیشترباکمکسازمانتاب

بايدچه بايدببینیمکهدرابتدا درجهتتغییراتدراينجا وتالشهماهنگیپیشرويرا

انجامدهیم:

1)  و مشخص فرماندهي منسجم، سرگقوانین نیروها،روهي برنامه بهبا منجر

تاب بهبودیو حوادثميپیشرفت، برابر مسئولیتآوریدر گردد. سرگروهيفرماندهيو

 حوزهمنسجم در همکاران تمامي توسط بايد بحرانهای مديريت و شیوهپذيرفته ایبه
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رابهترينآسیب.ناهماهنگيوفقدانهدايتمشترک،بزرگگرفتهشودعهدهبرهماهنگ

کند.بدنهمديريتاجراييدربحرانواردمي

فرهنگمسئولیت (2 با مردم از بسیاری آسیبهنوز برابر در اجتماعيپذيری های

 آنها نیستند. قبولمسئولیتآشنا يابايددارایتعهداتيبرایمحافظتازکسببا و وکار

 داريم انتظار ما باشند. خود اجتماع مردممشکالت گستردکه وظايفخودهديد از تری

داشتهباشندوفراترازتهديداتفوریبرایمنافعخودانديشهکنندودرنظرگیرندکه

برابرحوادثکمککنند.توانندبهتابچگونهمي مقاومتبیشترجامعهدر بهيادآوریو

درسايههمکاریمناسبومشارکتمردمي داشتهباشیمکهارائهخدماتاجتماعيتنها

پذيراست.امکان

بدينمعنااستکهمقابلهباآنفراترازارائهخدماتزلزلهپیچیدگيفزايندهحول (3

گسترشداير کليدولتنسبتبه گرفتنرويکرد نظر در با هفوريتيتوسطدولتاست.

ها،مابايدبههمکارینزديکازدرونوبیرونبدنهدولتودرتماميمراحلبهمسئولیت

،اساتیدپیشگیری،آمادگي،مقابلهوبازسازیدربرابرحوادثوباليابپردازيم.تماميمنظور

 بازسازیکمکنمايندوهمکاریميمردممديرانو ،هایموجوددرمیاندولتتواننددر

وخصوصيراتقويتنمايند.يدولتمهینوکاربازار،بخشاجتماع،اهاليکسب

:هستندبهشرحذيلیالزمهااولويتدرنتیجه

،درتالشخصوصيوبخشاقتصادیدرتمامسطوحدولتي،اجتماعي،مسئولین (1

برمنافعخودوجامعهاحتماليبرایتشخیصوفهمخطرات آنهاهستندآگاهشانوارده .

آوریدربرابرحوادثوبالياگیرندومفهومتابمسئولیتکاهشاينخطراترابرعهدهمي

برایفر هاييکهدرآنقادربهتأثیرگذاریريزیوبراینقشايندهایاستراتژيکبرنامهرا

بندند.،بکارميهستند

شبکهگروهمسئولین، (2 و مشارکتي تابهای ايجاد برای را مختلف درهای آوری

کسب اجتماعتوسعهميسطحدولت، محلهو بازار، اينمشارکتوکار مبتنيبربخشند. ها

هادارد.بادستگاهريزیوواکنشهماهنگنیازبهبرنامهاستوتمشترکمفهوممسئولی

اطالعات،معتمدانمحلي،بازاريانووهادولتازطريقتهیهوارائهدستورالعمل (3

تالش حمايتاز منظور به را برنامهروحانیون مبنایتابهایمردميدر آوریوريزیبر

فعالیت جمله تعامالتاجتماعي،پهایتحملمقاومتاز حوادث، در مديريتخطر ذيری،

روحیههمکاری،معنويتوتوانمندسازیکمکگسترشواکنشسريعدربحران،بهبودی،

کند.مي



هادرزلزلهاحتمالیتهراننقشرسانه
تاب زيربنای جامعهآوری برابر تهراندر بهزلزله مربوط درکخطرات افزايشدانشو ،

همگيبايدمسئولیتدرکاينخطراتوچگونگيتأثیرگذاریهارسانهحوادثمحلياست.

توانايي میزانو درکماهیتو با اشتراکگذارند. به را حوادث بر غلبه برای خود های
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هایآمادگيدرهاوروشآنراتحتکنترلقراردهیموازشیوهراتیتأثتوانیمخطراتمي

برابرآنمطلعگرديم.

پیشر فتامروزه اختراع طريق از توجهي قابل ارائیهایفنّاورهای برای اطالعاتهجديد

گسترده تمايل همچنین و خطرپذيری به دادهمربوط کاربرد و درک برای درتری های

اطالع با رابطه در مناسب اقدامي منظور به است.دسترس گرفته صورت سريع رساني

هایموردابزارهاوروشههامنجربهتوسعهایموجودمیاندولتوسايرسازمانهمکاری

نیازجهتحمايتازآموزشهمگانيودرکمليخطراتحوادثوباليایطبیعياست.به

هاييويژهمناسبباشرايطهرمنطقهدرکشور،بايستآموزشآوریميمنظورافزايشتاب

درجهتارائباکمکنهادهایدولتيوخصوصيوهمچنینرسانه اطالعاتدرستوهها

ليبرایجامعهدرنظرگرفتهشود.دقیقدررابطهباخطراتاحتما

هاوگذاریدادههاواقداماتبیشتریبرایکسباطالعاتواشتراکازطرفيپژوهش

مفیدتراطالعاتمربوطبهخطراتحوادثوباليابهجامعهموردنیازهتعیینچگونگيارائ

مهماست اينبسیار ارائاست. هنگام باليایهکه خطراتحوادثو با رابطه اطالعاتدر

بهلحاظروان واکنشمردمرا چگونگيعملکردو فرهنگيومذهبيدرطبیعي، شناختي،

شهستند،واکنينیبشیپرقابلیغکهحوادثوباليایطبیعيقدرهماننظرگیريم،چراکه

نارضايتي،باشد.تجربهنشاندادهاستکهينیبشیپرقابلیغتواندکامالًمردمبهآننیزمي

غارتگریدردرجهاولبهعلتفقدانآموزشودردرجهدومبه شورشو ازدحاممردم،

مرتبطاست.مسئولینباموضوعنحوهبیانوبرخوردنادرست

هایبهدستآمدهرابههمینترتیب،نیازداريمتااطالعاتمانراافزايشدهیموداده

ارگان و مراجع ساير ذیبا دادههای اگرچه نمايیم. تقسیم ازربط آمده دست به های

تواندایبهمنطقهديگرمتفاوتاستامادسترسيمردمبهبرخيازايناطالعاتميمنطقه

هایجانيوماليآوریمفیدباشد.چنیناطالعاتيبايدفراترازارزيابيدرجهتافزايشتاب

بنابرايننیازمنديکپوششکليجشوهمچنینسن باایرسانههایسادهاقتصادیباشد؛

محیطهدامن اطالعاتمربوطبه از موقعیتسیاسيووسیعي شرايطاجتماعي، طبیعي،

وضعیتاقتصادیپسازبحرانهستیم.

:هستندیالزمبهشرحذيلهااولويتبنابراين

صورتپذيردووقوعحادثهيدقبلازارزيابيوسنجشخطردرحوادثوباليابا (1

ازطريقرندگانیگمیتصمبهطورگستردهدربینافراددرمعرضخطر،مسئوالنمحليو

بهاشتراکگذاشتهشود.هارسانه

هایمحیطههایکلیهاوظرفیتپذيریبايستآسیبارزيابيوسنجشخطر،مي (2

 اجتماعي،اقتصادیوطبیعيرادرنظرگیرد.

ارزيابياثراتحوادثوهایمناسبوچارچوبدادهوشر (3 دررابطهباخطرو ها

 گذاریاطالعاتوتفسیردقیقآناعمالگردند.سازیواشتراکبالياباهدففعال
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درس (4 درباره اطالعات درشدهآموختههای گذشته، طبیعي باليای و حوادث از

انجامبرایهاوجوامعفادهدولت،سازمانالملليجهتاستمحلي،مليوبینحوادثرابطهبا

تاببرنامه ايجاد و منفي اثرات کاهش و خطرپذيری مديريت دسترسريزی در آوری

هانیزاينتجاربووازطريقرسانهگیرندگانقراردادهشودمتخصصان،مديرانوتصمیم

 .بهمردمآموزشدادهشودهاآموختهدرس

جافعالیت (5 در مشارکتي اطالعاتهای به بهتر دسترسي که دارند قرار يگاهي

درارزيابيونظارتبرخطراتاحتماليدرحوادثوباليایمؤثرترخطرپذيریوهمکاری

 طلبد.تریراميرايجدرسرتاسرمرزهایاداریوسازماني،حمايتگسترده

سازمان (6 معمول طور ميبه دولت و متخصصان نقشهها، و اطالعات هایبايست

 آسانقراردهند.يدسترسقابلمرتبطباخطراترابهنفعمردمجامعهبهاشتراکونیز

زده،شکافاطالعاتيراپرهاومناطقبحراندرسرتاسربخشاجتماعيهایشبکه (7

هایجديدرابهاشتراکگذارندودرتماميسطوحآگاهيوشناختراافزايشنمايندوداده

 دهند.

به (8 مربوط تابدانش و خطرات ميکاهش برنامهآوری در هایبايست

ایهایآموزشحرفههایآموزشيمديرانوآموزگاران،بستهازجملهبرنامهوپرورشآموزش

 آموزشعاليگنجاندهشود.مؤسساتهایويژهآموزیوبستهوالدين،مانورهایدانش

ميهزينه (9 بحران مديريت با مرتبط سودهای و طها از رسانهبايست وريق ها

فعالیتشبکه دادن قرار محوريت با اجتماعي افزايشهای و کاهشخطر با مرتبط های

 رسانيشود.آوریاطالعتاب

منطبقوپیام (10 کشور سراسر در صورتنیاز در و هایفوريتيبايدشفافباشند

 هماهنگارائهگردند.

داده لزوم، ابزارهایدرصورتوجودو دقیقارزيابيخطراتدرهایتصديقشدهو

سازد.حوادثوباليا،اجتماعراقادربهدرکوواکنشبهتردربرابرخطرمي



بامردموآموزشآناندرموردخطراتارتباط
اما دارد باليایطبیعيوجود حوادثو احتمالکاهشخطراتناشياز پذيرفتکه بايد

اجتماعيپساز-هایروانيازآسیبروجهتپیشگیریاست.ازاينرممکنیغحذفآنها

هایوگروهشدهينیبشیپحوادثوبالياوهمچنینمداخلهدربحرانبايدآشکاراخطرات

برابرحوادثوآسیب مردمنیزبرایاينکهبیشتردر پذيرموردبحثوبررسيقرارگیرند.

تاب روشنباليا و درکواضح به باشند، داشته خطراآوری از سطحتری در مخصوصاً ت

بايدبهشیوه باليا حوادثو خطراتناشياز رابطهبا اطالعاتدر دارند. ایاجتماعينیاز

هایمناسبوبادرنظرگرفتنسطحتحصیليودرکفکریمردمبازگوگرددوبايدنیاز

و نوآوری دانش، سطح ارتقاء شود. گرفته نظر در جامعه شرايطسني و عالئق مختلف،
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ميآم فرهنگتابوزشصحیح بهتواند و بخشد ترويج جامعه تماميسطوح در آوریرا

مستمريادگیریکمککند.هچرخ

توانمند برای آگاهي و مشخصساختندانش منظور به جامعه در فرد هر سازی

اطالع و سازوکاهشآنخطراترسانيبرایاقداماتآمادهخطراتپسازحوادثوباليا

زيربناييمحسوبمييکاصلاسا درسيو و اطالعاتمربوطه ارائه اين بر عالوه گردد.

.بهاشتراکگذاشتندانشاستدسترس،درطيمراحلواکنشبهيکحادثهحائزاهمیت

ازحوادثوباليایقبلينیزدرجهتترويجنوآوریدارایشدهآموختههایازجملهدرس

اهمیتزيادیاست.

اارتباطوآموزشمردمبهشرحذيلاست:هبرخيازاولويت

شهرستان (1 در حتي اينترنت از استفاده پیشرفت با وامروزه دورافتاده های

هاوسايتروستاهایکوچک،بسیاریازمردمخصوصاًجوانانازطريقبررسيوورودبهوب

منطقههایمختلفبهجستجویاطالعاتدرموردحوادثوباليایپیشآمدهدرپورتال

مي سايتخود وب در موجود اطالعات شبکهکنند. ساير و موردها در اجتماعي های

توانددانشزدهميبحرانهمرتبطبامنطقهایناشيازحوادثخطرپذيریوکاهشآسیب

پذيرهایآسیببرایگروهشدهيطراحهایمحليمربوطهرابهاطالعمردمبرساندوبرنامه

اطالع خوشبختانهتجربهرمختلفرا دهدکهپسازگذشتکمترازنشانميسانينمايد.

خطوطاينترنتيوصل مورموری)ايالم( در هم و )بوشهر( شنبه در هم زلزله از روز سه

اندودسترسيبهآنآسانبودهاست.شده

شبکه (2 آوردن وجود به طرفي کامالًاز شبکه يک يا و اينترنتي اجتماعي های

توانندآزادانهآمدهدرمنطقه،مياربریوابعادچندگانهمرتبطبابحرانپیشتخصصيباک

کلی روانبخشهدر پزشکي، زيرساختي،های و فرهنگي اقتصادی، اجتماعي، شناختي،

همراهباتحلیلبه بهطورخامويا دريافتواطالعاتبهدستآمدهرا اطالعاتمردمرا

ه اختیار در ايناطالعاتمياشتراکگذاشتهو دهند. تماميسطوحمگانقرار تواننددر

ایرای،درکمردمراارتقاءدادهونظرسنجيويژهآموزمهارتآوری،تحمل،همکاریوتاب

 هایآتيانجامدهند.ريزیبرنامهبرایپايه

نیازبربناهایمختلفآگاهشدهوديدهازفعالیتبااجرایبرنامهفوق،مردمآسیب (3

برایخوددربرنامه ازجملهآنهاييکهنقشداوطلبانرا هایآموزشيمناسبوهدفمند،

سازدشرکتوباالبردنظرفیتمحليبهمنظورکاهشوفائقآمدنبرحوادثبرجستهمي

نمايند.حمايت

پذيردسترسيمساوی،عادالنههایاجتماعياينترنتي،افرادآسیبباتشکیلشبکه (4

شناختيوپزشکيمناسب،آموزشبهاطالعات،توزيعاقالموکاالها،خدماتروانومنصفانه

هایشغليواقتصادیدارند.وفرصتهایفردیواجتماعيپسازحوادثوباليامهارت

مي (5 قابلیتهمچنین ساير از توان پیامکيیفنّاورهای سامانه يک ايجاد مانند

گذاریاطالعاتموردنیازمردمبهمنظورايجادفضایراکدادهبرایاشترخمرتبطبازلزله
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آوریهرچهبیشتر،آرامشدرمنطقه،سازگاریباشرايطبحراني،همکاریبادولتوتاب

استفادهنمود.



گرفتنمسئولیتبرعهدهتوانمندسازیافرادجامعهبهمنظور
بايستبیشتربههافرادجامعهميآوریدربرابرحوادثوبالياايناستکاساسمفهومتاب

 تهديداتکاخود را آنها زندگي که خطراتي برابر پذيرشمسئولیتدر آمادگي و نمايند

تمامياعضایيکجامعمي باشند. داشته تابهکند، بهبا در را نقشخود آوریمناسب،

مها دانش، دارای و درکنمايند طبیعي باليای و حوادث اثرات رساندن ورتحداقل ها

دادهراباصبوریآور،شرايطرختابههایالزمجهتاقداميمناسبباشند.يکجامعتوانايي

هایمحليومنابعضروریجهتحمايتدرکخواهدکردودارایتوانايياستفادهازشبکه

هاینهادهایدولتيهایالزمدرهنگامشرايطفوريتيوهمچنینحمايتازتالشازفعالیت

غیردولتيبرایکمکوبازسازیخواهدبود.و

قضاوتيواقعيوبدينترتیبافرادتاب ترآگاهانهآوردرحیندستیابيبهاطالعات،

توانمندسازیافرادجامعهجهتتابمي سادهاطالعاتبههآوریبیشتر،فراترازارائنمايند.

بلاعتماددراشکالمختلفوآناناستومستلزمدردسترسبودنمنابعشفاف،دقیقوقا

شدهاست.زیبرانگسؤالابزاربهمنظورکمکبهاجتماعدرجهتدرکوپاسخبهمواردهارائ

رووهشدارهایالزمدرشرايطبحرانيازاهمیتزيادیبرخوردارخطراتپیشارائه

برایچگونگيواکن آموزشآنها برطرفکردننیازهایاولیهمردمو اما برابراست، شدر

آوریباالوباتابهاعضایيکجامع.استحوادثوباليانیزبههماناندازهدارایاهمیت

نفسالزمبرایدرخواستنیازهایاولیهخودازمقاومدربرابرحوادثوباليادارایاعتمادبه

منابعاختصاصدادهشدهدولتيوخصوصيودارایتوانمندیالزمبرایجستجووکسب

حوادثرخ از خطراتناشي تا مختلفهستند منابع از وهداداطالعات ارزيابي را محلي

هایجلوگیریازضرروزيانبیشترراموردسنجشقراردهند.آنهاهمچنینقادربهروش

هادررابطهبامقابلهبامشکالتبهوجودآمدههستند.اعمالنظردرچگونگيدريافتکمک

هایاقتصادیوبخشغیرانتفاعيهمیتباالييبرخورداراستکهدولت،بنگاهازامسئلهاين

آوردونظراتآنهارادرصورتکارشناسيبهعملهایخودازمردمدعوتبرایاجرایطرح

 دهد. قرار استفاده مورد شکيببودن منطقه برزدهبحرانمردم آگاه هرکسي از بیش

زدهازپیونددکهاجتماعبحراناينفرايندزمانيبهوقوعمينیازهایاولیهخودهستند.البته

صحیح،اطالعاتدقیقومشاورههافرادیآگاه،پرنفوذوباتجربهتشکیلشدهباشدکهباارائ

هایسنجشوارزيابيخطروازتوزيعکاالهاوخدماتگرفتهتامباحثجديدمانندابزار

مناسببرایافزايشسطحتابهامحصوالتوداراييههمچنینبیم آوریدرشکليکامالً

خواهدنمودکهمردمآسیب بهراستياينجريانزمانيتحققپیدا ديدههمکارینمايند.

ایبرخوردارهاقبلازهرحادثهجامعهازآگاهيوآموزشمناسبيدربرابرمقابلهبابحران

باشد.
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دراينحوزهعبارتهستنداز:یآورتابهایاساسيبرایارتقاءاولويت

ناشيهمحليواينکهچگونهحادثهدادزدهدرموردرويدادرخافراداجتماعبحران (1

کنترل چگونگي همچنین و گذارد مخرب اثر منطقه افراد بر است ممکن خطر آن از

تهديداتبالقوهومهارآندرجهتکاهشخطرات،دارایدانشوتخصصکافيباشند.

يکص (2 بايدبه فقط طرفي از است. نیاز مسئولین و مردم بین دوجانبه داقت

اطالعاتدقیقومعتبرتوسطمردمبهمسئولینارائهشودوايناطالعاتنهفقطبراساس

سريعاً ديگر طرف از و باشد منطقه مردم کلیه نیازهای با متناسب بلکه فردی نیازهای

فسیرايناطالعاتبهدستآمدهاقدامنمايندهایمتخصصدرجهتبررسي،تعبیروتگروه

آناطالعاتدراسرعوقتنسبتبهبرآوردهنمودنآنوسقمصحتوپسازبهدستآوردن

 نیازهاتالشنمايند.

يخودآگاهپذيریدرمنطقهآوریمناسبازمواردآسیبافراديکجامعهباتاب (3

 گیرند.پذيررادرنظرميگروهآسیبها،نیازهایواجرایبرنامهدارندودرتوسعه

هاونهادهایاقتصادیدرکباالييازپیامدهایماليها،بنگاهها،بانکدولت،بیمه (4

آسیب نفعمردم باليایطبیعيبه حوادثو گزينهناشياز دارندو هاييمانندبیمهديده

بسته بالعوضمناسب، وام هدايایارزهایماليکمکحوادث، و اقتصادیراکننده شمند

پیش مالي فشار کاهش همچنینبرای و وسايل و اسباب خريد خانه، بازسازی و آمده

برایکاهشهدهندوانگیزوکاردردسترسمردمقرارميیمجددکسباندازراه زيادیرا

هایاجتماعيديگرمانندمهاجرتبهحاشیهشهرها،اثراتنابهنجاربیکاریوگرايشآسیب

آورند.اينيکسودحقیقيودوجانبهديدهبهوجودميهایآسیبیادرابرایخانوادهبهاعت

 آورند.استکهدربلندمدتدولتواجتماعازآنمنفعتبهدستمي

یافرادومتخصصاندسترسيبهاطالعاتدقیقضرروزيانماليمنجربهتوانمند (5

رفتن بین از مورد ملموسدر ارزيابي منظور داراييبه و اموال تخريب ميو وها گردد

 هایمناسبباشرايطاقتصادیمردمياریدهد.ريزیتواندبنیادمسکنرابرایبرنامهمي

تربیتيدرمدارس،-شناختيهایآموزشيروانوفعالیتمحوراجتماعهایبرنامه (6

 کند.شويقمينوجوانانوجوانانرابرایانجامکارهایداوطلبانهبهسودجامعهت

کنندگانکاالهاواقالمموردنیاز،اجتماعيوتوزيع–دهندگانخدماتروانيارائه (7

وکاردرجامعهريزیمستمریرادربازگشتافرادبهزندگيوايجادکسبتوانندبرنامهمي

 زدهبهعهدهگیرند.بحران



آوریهایموجودبرایافزایشتابحمایتازظرفیت
سوزیبرایهمیشهاندکهبهواسطهزلزله،سیلوآتشيخشهرهایبزرگيبودهدرطولتار

حوادثوباليایطبیعياندواثرکميازآنتمدننابودشده باقيماندهاست. هادريادها

هایخدماتفوريتيراتضعیفکنندوشرايطاجتماعرابهسمتتوانندظرفیتسازمانمي

اگرس نتوانندخدماتازماننابودیپیشببرند. بهنحوقابلقبوليانجامدهند،ها رسانيرا
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پیشمي غارتگری سپس و شورش ازدحام، نارضايتي، سمت به چهاراجتماع اين رود.

فراموشي فقداناخالقو نوعياز يا و واکنشممکناستنوعيتالشغريزیبرایبقاء

کهوابستهاستبهرفتارمسئلهيلاينهایشهروندیباشد.تحلیلوپیدانمودندالآموزش

 اخالقیات رعايت عدم يا و تابیریتأثغريزی دنبالروی به بايد ما ندارد. آوری

ريپذانعطاف و سازمانريپذانطباقی با بیشتر وی توانايي تا باشیم فوريتي خدمات های

ظرفیتخودرادربرابرحوادثوپیامدهایمنفيپسازآنافزايشدهیم.

آموزشتاب نوآوری، يادگیری، طريق تنها از باليا و حوادث برابر در بیشتر آوری

آمادهمهارت و امکانها عملیاتي سطح در انساني منابع آمادهسازی اين است. سازیپذير

ایازمردمبهکارگرفتهشود.يکتواندبهمنظورواکنشبهحوادثبرایطیفگستردهمي

ایراهایگستردهبرحوادثوباليادرمحالتياروستاهایخودبرنامهآوردربراجامعهتاب

برایخوددرنظرگرفتهبهمنظورتاب اندوبهمحضوقوعچنینآوریدرحوادثوباليا

هایخودحادثهناگواریهرنفرازوظايفخودباخبراستودانشزيادیبرایانجامبرنامه

،بخشصنعتودولتهمسواستمؤسساتهایتحقیقاتيتالشهاييبادارد.چنینبرنامه

 آنها تائید مورد همسوسازینتايجتحقیقاتاستو فرهنگمحوراجتماع. رويکرد وبا نگر

نیاز در جامعه مختلف مهمهایگذاراستیسهای دولت، بهی دستیابي برای شیوه ترين

بخشد.کلميهایآتيماراشآوریخواهدبودوظرفیتافزايشتاب

ديدهازحوادثوروانيواجتماعيمردمآسیب-مدتزمانيکهبرایبهبودیجسمي

هاوجامعههایمثبترابرایافراد،خانوادهترينبازتابشوداغلبيکيازقویبالياصرفمي

دبههایجديتوانیمپسازبحراننیززمانيرابرایآموزشروميآورد،ازاينبهارمغانمي

تاب آموزشمنظور اين بگیريم. نظر در بهآوری وابسته و علمي اساساصول بر بايد ها

برنامهفرهنگآنمنطقه بلندمدتدرهایتابباشد. و بازيابيبهبودیبايدپايدار آوریو

اجباری، ترک مانند را بحران از پس افراد زندگي مهم تصمیمات و شود گرفته نظر

فروشددمثلیتول باقيام، اموال و تابها مشاوره دهد. قرار بررسي مورد را آوریومانده

-هایجسميهایزندگيصحیحجهتکاهشقرارگیریدرمعرضبیماریانتخابسبک

هابسیارحائزاهمیتاست.شناختيوازدستدادنبقیهداراييروان

گیردوصورتميهایداوطلبانهاگرچهاصولامدادگریوحمايتبراساسفعالیت

امادرحوزهتاب آوریکهفرايندیاينظرفیتيمهمبهعنوانيکسرمايهاجتماعياست،

بسیارتخصصياستبهتراستازافرادمتخصصبااستخدامکردن،آموزشمداومواعزام

مکرربهمیدانحادثهحمايتنمود.

تاب اجوامع از کافي تجربه با و قوی تمهیدات دارای آور فوريتي .هستندقدامات

پیشرفتسیستمزمانهم با و برایارائیهایفنّاورهایهشداردهنده هایبهپیامهجديد

کنند.موقعهنگاموقوعباليایطبیعي،مردمجامعهاحساسامنیتوآسايشبیشتریمي

دارمنفيناشيازباليایطبیعيازاهمیتزيادیبرخورراتیتأثآمادگيجامعهبرایکاهش

يک اثراتسؤالاست. با برایمقابله امروز به بنیادیايناستکهچهکارهایمهميتا
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داده انجام طبیعي باليای و حوادث منفي اين به پاسخ برای زيرسؤالايم؟ تمامي بايد

آسیبحوزه روانهای مهندسي،شناسي حوزه اقتصادی، مسائل اجتماعي، بافت شناختي،

هایطبیعيرابهلحاظشیوع،تنوع،نیازها،نقاطقوتوساييمحیطامکاناتپزشکيوشنا

هابررسينمايیم.پذيریآسیب

تا و مقاوم يکجامعه ايجاد منظور رویتمهیداتبازيابيببه تمرکزیجديد آور،

تماميسازمان است. نیاز نقشمورد بايددرکبهتریاز بايدها و باشند داشته هایخود

هاوريزیرسدکهدرطيسالیانگذشتهبرنامهخدماتبازيابيباشند.بهنظرميارائههآماد

همسانگذاریسرمايه مشکالت با کشور، در موجود باليای و حوادث با مقايسه در ها

اند.نبوده

اند:هایحمايتيبهشرحذيلآوردهشدهمواردیازاولويت

بازسافعالیت (1 و مقابله آمادگي، طريقمشارکتهمهجانبههایپیشگیری، زیاز

بايستعموميهاميها،نهادهاومردمجامعهصورتپذيرد.اينفعالیتمیانتماميسازمان

 باشندوقبل،درحینوبعدازيکحادثهانجامگیرند.

2)  انجامشوندو شرايطفوريتيبهخوبيدرکو هرندیدربرگتمريناتمديريتدر

ایجامعهگردند.ذينفعانمختلفازجملهاعض

شیوهسیاسترندگانیگمیتصم (3 خدماتهایاجرايي، از که نمايند اتخاذ را هايي

حمايت اورژانسو رواني بحران-های جوامع در داوطلبانه تااجتماعي کند حمايت زده

 هابهرسمیتبرسد.اينخدماتوحمايترفتهرفته

ياف (4 بهبود و واکنشسريع برای محلي ريزان آسیببرنامه حوادث، از پذيریتن

 جامعهراباترکیباقداماتچهارگانهبرایکاهشخطراتبالياموردتوجهقراردهند.

مشارکت (5 در استراتژیمحوراجتماعهای نقش ، و بازيابي یگذاراشتراکهای

هایمديريتنیازهایبلندمدتمحليتوسعهيابدوابزارهایالزمبرایپشتیبانيازبرنامه

انارائهگردد.بحر

کمکاستراتژی (6 بازيابي، مرحلهای در زياد احتمال به که را فوریههایجامعه

،بررسينمودهومجوزشناسايي،تسهیلوهماهنگيمنابعارساليازشونديمبهبودیارائه

سویجامعهرابهعهدهگیرد.

7)  تابشدهیزيربرنامهتمهیدات بر مبتني محلي، ييخوداتکاآوری بارا متناسب

 دهد.پرورشزدهتشويقوشرايطجامعهبحران

سازمانارزيابي (8 تمامي که باليا و حوادث از پس ذیهای مشمولهای را ربط

هایآمادگيوعملیاتبازيابيرادرسازد،بهطورمعمولاثربخشيپیشگیریوفعالیتمي

اطجهانبهطورگستردهبهیحاصلازحوادثمهمدرکشوروسايرنقهاافتهنظرگیرند.ي

برایبرنامه و تاباشتراکگذاشتهشود وريزیبهتر تفسیر مورد باليا حوادثو آوریدر

تحلیلقرارگیرند.
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گیرینتیجه
مطرحاستکهچهکاریراسؤالآوریدرزلزلهتهرانايناکنونبهمنظورارتقاءسطحتاب

هایپايداروبخشيوباليایطبیعيازويژگيازکجاشروعنمايیم؟روشناستکهحوادث

آسیب رويدادهای از ما کشور اينهستندرسان از ، سايرقطعاًرو در بلکه تهران در نه

دانیمکهبهغیرهایبزرگيراپیشروخواهیمداشت.ماهمچنینميشهرهانیزچالشکالن

تغییراتآبوهو خطراتحوادثرانندگي، کاهشرشدجمعیتوازباليایطبیعي؛ ايي،

 را برایفائقهایجديدروبروميباچالشروزروزبهغیره،مردم،جامعهواقتصادما سازند.

مي مشکالتآينده بر سیستمآمدن روابط، از محکمي بنیان اطالعاتوبايستدارای ها،

برنامه تعهد نیتو حسن توانايي، آن دنبال به و سوها باز نهادهایدولتي ارتقاءی رای

آوریدربرابرحوادثاحتماليباشیم.تاب

همچنینخانواده و خود بر را اثراترفتارهایخود جوامع و افراد واگر جوامع ها،

یآگاهانهمبتنيبرهایریگمیتصمدرککنند،بهافزايشظرفیتآنانجهتستيزطیمح

 ميشدهيابيارزخطرات تابکمک سطح ارتقاء نمايند. مستلزمآوری باليا و حوادث در

تغییریپايدارازرفتاردرکلجامعهاست.دستیابيموفقبهتغییررفتارفراترازظرفیتيک

سازمانواحداستومستلزمهماهنگيدولتومردمدرقالبيکفعالیتتمامملياست.

شناسديمسمیتآوریمسئولیتمشترکمارابرایمقابلهباحوادثوباليابهررويکردتاب

هایموجودرادرسراسرودرونبدنهدولت،بخشخصوصيوجوامعاذعانوفوايدشبکه

دستیابيبهتابدارديم نهتنها. بهتمرکزبرتمهیداتموجودآوریباالدرحوادثوباليا

دولتمي جوامعبرایمشارکتفعالبستگيدارد. بايستبلکهبهچگونگيتشويقافرادو

هایهایجديدبرایايجادوارتقایشبکهعهدبهمشارکتدربررسيواکتشاففرصتمت

میتوانيمآنچهکهماهمگيگردديممحليواستانيباشد.درصورتيايناستراتژیموفق

تاب سطح ايجاد به کمک برای را از باليا و حوادث در رسانههاخانهآوری فضای، ها،

کنددآغازنمايیم.البتهايناستراتژیبهصورتمجزاعملنميوکاروکلجامعهخوکسب

چندرشته چارچوب در ملي يکطرح طريق از افزايشتاببلکه برای برابرای در آوری

تواندسطحباالييازفنونگردد.ايناستراتژیميحوادثوباليادرسراسرکشورتکمیلمي

آوریدرحوادثوبالياارائهسازد.داومتابکارجديديامهوراهنماييرابرایتوسع

هاوپیامدهایبعدیايناستراتژیرامشخصنمايیمتازيربناييمحکممابايداولويت

گرفتنمسئولیتبرایکاهشخطراتبرعهدههاجهتدرکوبرایتقويتتماميبخش

بهترهایریگمیتصمخاصدرجهت اقداممناسبشکلگیرد. استکهدولتیآگاهانهو

طريقطرح از را توانمندسازیجامعه و ممکناستموجبايجاد یگذاراشتراکهایکه

اطالعاتدررابطهباحوادثوخطراتاحتماليوجوددارندحمايتنمايدوبهصورتمحلي

آوریفعالیتنمايد.واقعیتايناستکهباجوامعبرایکاهشخطراتوايجادارتقاءدرتاب

اينبهتنهايينميدولت از توانمندسازد، رواساتیدفنومعتمدينمحليتواندجامعهرا

اقدامگردديمبايدباجامعههمکاریکنندوبرایدرکبهترخطراتيکهجامعهباآنمواجه
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برنامه که است صورت اين در تنها نمايند. و اطالعهایریگمیتصمها درستي رسانيبه

گردند.مي

ا مييک کامل نقشستراتژی اهمیت سطحتواند به رسیدن برای ما که را هايي

درايناستراتژی،کنیممشخصآوریبیشتردرحوادثوباليادرايرانايفاميتاب نمايد.

.هستندهاودولتدرپستاصليخودافراد،سازمانهمتخصصانخواهانايفاینقشفعاالن

آيد.مشارکتبهایبهوجودنميکاریيااقداماتجزيرهزیمواگونهچیهاينچنیناستکه

بالقو درک سازمانهمعنای و نهادها تابتمامي ايجاد برای وها باليا و حوادث در آوری

هايشانبايدچگونگيحمايت.مسئوالنوسازماناستحمايتوتأثیرگذاریبراينپیامدها

 قرار توجه مورد را جامعه درون مشارکت ازاز حمايت و اتخاذ طريق از دولت دهند.

تواندبهپیامدهایمثبتهایاجراييبلندمدتميهایکارشناسيشدهوسیاستاستراتژی

هایکوتاهمدتوموقتيبههیچآوریدرحوادثوباليادستيابدوبرنامهدرزمینهتاب

تواننداهدافپیشرورابهسرانجامرسانند.عنواننمي

آوریدرسراسرهایتابيناستکهاقداماتموردنیازبرایاجرایاستراتژیحقیقتا

 بسیار سالمتاجتماعينهيپرهزکشور و افراد برایسالمترواني اينهزينه البته است.

بلندمدتقابلتوجیهاست مردمدر آسیب؛ اگرکنترلنشوندقطعاً هایاقتصادیبهزيرا

کنند.ازاينجهتمنافعحاصلنیزبامشکلبیشتریروبروميوجودآوردهوسايرمنابعرا

هایآتيراکاهشخواهدداد.درصورتيآوریدرحوادثوبالياهزينهازبهبودسطحتاب

بهشیوه آوریکنیم،قادرخواهیمایهماهنگومشترکجمعکهمامنافعجمعيخودرا

برابرهرگونهرويدادناگواریآوریدرحوادثوبالياومبودبهآرزویتاب قاومتمردمدر

آوریدرحوادثوباليادرپيتضمینتواناييمابرایسازگاریبانائلگرديم.رويکردتاب

وبهبوديافتنسريعگرفتنمانحوادثجديدودرحالظهوروکاهشدرمعرضخطرقرار

خواهدبود.جلوروبهودرحرکتيمؤثرطورازحوادثبه
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