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چکیده 
فرضيمبتنيبرواکنشهایرواني– اجتماعيبعدازوقوعزلزله

دراينمقالهبهطراحييکالگو 
احتمالي در شهر تهران پرداختهايم .اين الگو فرضي به چهار مرحله نارضايتي ،ازدحام ،شورش و
غارتگری تقسیم گرديده است که در هر مرحله عوامل هیجاني شوک ،ترس ،وحشت ،غم ،تنفر،
احساسناک امي،خشم،اضطرابواحساسناامنيبهطورمجزانشاندادهشدهاست.اينالگوفرضي
خاطرنشانميسازدکهپیامدهایرواني-اجتماعيزلزلهتهرانبهدوبخشپرخاشگری–غارتگری

غارتگرینشانميدهدکهعالوه

بندیميشوند.بخشپرخاشگری–


ترکاجباریطبقه
وناامني–
بر تلفات ناشي از زلزله ،تلفات ديگری ناشي از درگیریهای بین پلیس  -غارتگران و مردم -
غارتگران به وجود خواهد آمد .همچنین بخش ناامني – ترک اجباری اشاره به مهاجرت بیشتر
بینيميگرددکهتهرانتا


ساکنینتهرانبهزادگاهخودبراینجاتجانومالخوددارد،زيراپیش
پسازوقوعزلزلهقابلسکونتنباشد.دربخشديگریازمقالهاشارهبهمفهومتابآوریدر

دوسال
آوریواجرایبرنامههایمشترک


گرددوتمرکزبراينداردکهآموزشتاب

زلزلهاحتماليتهرانمي
تواندبهافزايشسطحتابآوریدرجامعهدرزمانزلزلهمنجرگردد.ازاينرو


میاندولتومردممي
گمان ميرود که با افزايش تابآوری در سطح جامعه ،چهار مرحله فرضي واکنشهای رواني -
گاهبهواقعیتتبديلنگردد.درآخر،بهبرخيازويژگيهای


اجتماعيازنارضايتيتاغارتگریهیچ
آورونقشمسئولیتپذيریپسازبحرانپرداختهشدهاست .


افرادوجامعهتاب
تابآوری،تهران؛زلزله،واکنش،رواني–اجتماعي .
کلیدواژگان:الگوفرضي ،
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مقدمه 
هرگاهکهازطريقاخبارسراسریخبریمبتنيبروقوعزلزلهدرنقطهایاز

«
شنوم؛باواقعبیني،بهوقوعزلزلهدرتهرانوآيندهپسازاينرخداد


دنیارامي
کتر است،گوييهشدار
لرزههابهتهراننزدي 
لهزمین 

ميانديشم.هرچقدرفاص
 
ترميشود.بعدازچندروزهمهچیز


هاجدی

برایايمنيومداخلهدررسانه
فراموش ميگردد و تا زلزلهای ديگر ،به ادامه کار خود مشغول ميگرديم»
(يادداشتمیداني،پساززمینلرزه4/6ريشتریدماوندوفیروزکوه–شهريور

 .)1394


طي1000سالاخیردرمجموع6زلزلهبابزرگيبیشاز7ريشتردرشعاعحداکثر
  100کیلومتریازمرکزشهرتهرانرخدادهاستکهآخرينآنزلزله 7/1ريشتریسال
محاسباتاولیهنشانميدهدکه برمبنایفواصلزماني

 1830میالدیدماوندبودهاست.
فرضميشودزلزلهبزرگدرتهران 33سال

زلزلههایتهران هر  218سالاست،بنابراين

ديگر يعنيدرسال 1427شمسي  رخخواهدداد.ايندرحالياستکهاينعددمنطق
فني–تخصصينداردوتنهايکتخمینفرضياست؛زيراهرلحظهاحتمالزلزلهدرتهران
وجوددارد(عسگری،لوویومهرگان .)2007،

جدول:1ششزلزلهبزرگهزارسالگذشتهدرتهران 
سال 

بخش 

گسل 

اندازه 

855میالدی 
958میالدی 
1117میالدی 
1665میالدی 
1815میالدی 
1830میالدی 

ری 
طالقان 
کرج 
دماوند 
دماوند 
دماوند 

کهريزک 
مشا 
تهران 
مشا 
مشا 
مشا 

 7/1
 7/7
 7/2
 6/5
نامشخص 
 7/1


زلزله پايتخت حساسیتهای فراواني دارد تا آنجا که از شخصیتهای نظامي -
سیاسي ،متخصصان زلزلهشناسي ،روانشناسان بحران ،جامعهشناسان ،انسانشناسان تا
روحانیت و مردم کوچه و خیابان جملگي نسبت به ديدگاه فکری و نگرش خود نظرات
کارشناسيودر مواردیهم غیرکارشناسيارائهميدهندکهالبتههمهاينهانتیجهترس
واقعي و اضطراب مرگ و تخريب است .اظهارنظرهای مختلفي درباره وقوع زلزله احتمالي
تهران در سالهای اخیر انجام گرفته است که در اين زمینه ديدگاههای باقری ،غالمي و
شناسيعلميودقیقترارائهشده

کارشناسانشرکتجايکانسبتبهسايرينبراساس 
روش
است .
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گسل هایشماليدرحالتغییرهستندواينموضوعمختصبهزمانحاضرنیستوامری
« 
طبیعيبهشمارميرود ،درطيچندماهگذشتهنیز 100زلزلهدراطرافتهرانبهوقوع

پیوستهاست.وقوعزلزلهدرتهرانامریقطعياستزيراسهگسلدراطرافتهرانوجود
آيدوباچهقدرتي،هیچکسنميداند» (حسین


آيد؟چگونهمي

هکيمي
داردامااينکهزلزل
باقری،ريیساسبقسازمانمديريتبحرانکشور،تارنمایتابناک.)1389اينديدگاهنشان
مي دهد که مسئولین ارشد سازمان مديريت بحران کشور نسبت به وقوع زلزله احتمالي

رسش پژوهش اين است که سازمان مربوطه چه

تهران کامالً آگاه هستند ،حال اولین پ
تمهیداتيرابرایمديريتبحراندرتهرانپسازوقوعزلزلهدرنظرگرفتهاست؟ازطرفي
هایاجتماعيپساززلزلهتهرانپرداختهاند«.ميتوانبیشاز50


هابهبحران

برخيديدگاه
عاملبرایپیشبینيومحاسبهيکفاجعهرابرشمردکه درتهرانوجودداردوقطعاًاگر

ایمخربترازبمخواهیمداشت .تهرانازمنظراجتماعي،


ایدرتهرانرخدهدفاجعه

زلزله
شناسيوعمراندرزلزلهدچاربحرانيميشودکهشايددرهیچکجایدنیامثالياز


زمین
مینشناس،همانمنبع).
آنوجودنداشتهباشد»(نوربخشغالمي،استاددانشگاهتهرانوز 
اينديدگاهحاکيازايناستکهبايديکالگوی رواني– اجتماعيمبتنيبرزلزلهتهران
پیشبینينمايیم.ازاينرودومینپرسشپژوهشايناستکهچهعواملرواني-اجتماعي

پسازوقوعزلزلهدرتهرانرخميدهد؟دراينمیانکارشناسانشرکتژاپنيجايکا–

وابسته به وزارت امور خارجه ژاپن بر اساس شرايط جمعیتشناسي شهر تهران و ارائه
هایدقیقيراانجامدادهاند .


خدماتامدادونجاتواقالمموردنیازخوراکيوامنیتيبررسي

پیش بینيدقیقزمانوقوعزلزلهتهرانکاردشواریاست،هرچندبهدلیل
« 
پايتخت،يکروزچنینحادثهایرخخواهدداد.مناطق

وجود6گسلمهمدر
 15 ،10و  17شهرداری تهران به دلیل تراکم جمعیتي باال ،پرخطرترين
قسمت شهر در مقابل خطر زلزله هستند .در رتبه بعدی مناطق  18و 19
شهریجایميگیرند .درصورتوقوعزلزلهسنگین،تعدادزيادیازآنهايا

جان خود را از  دست خواهند داد يا آنکه گرفتار فعالیت انفرادی امداد به
خانواده و همسايگان ميشوند .در صورت وقوع زلزله در تهران ،با امکانات
موجودبرایرسیدنبهشرايطپايدارمانندارائهغذایگرموشروعبازسازی
بیش از  4ماه الزم است درحاليکه اين زمان ،بايد به کمتر از  48ساعت
کاهش يابد .در هنگام وقوع زلزله در تهران با مشکالت ثانويهای همچون
سوزیهای گسترده ،توقف آبهای سطحي ،انباشت اجساد و تردد


آتش
(سرور،امینيواللهپور .)2011،

گستردهمواجهميشويم»



باتوجهبهنتايجبهدستآمدهازپژوهشهایشرکتجايکادرتهران،آخرينسؤال
پژوهشايناستکهمیزانتابآوریمردمدرمقابلهبازلزلهاحتماليتهرانچگونهاست؟ 
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پرسشهایپژوهش 

در اين مقاله به سه پرسش اساسي در خصوص وقوع زلزله احتمالي در شهر تهران
ميپردازيم که برای پاسخ به اين پرسشها الزم است که ابعاد روانشناختي ،تکاملي،

اجتماعيوفرهنگيراموردبررسياجماليقراردهیم .
 ) 1سازمان مديريت بحران کشور چه تمهیداتي را برای مديريت شهر تهران پس از
 
وقوعزلزلهدرنظرگرفتهاست؟

اجتماعيپسازوقوعزلزلهدرتهرانرخميدهد؟ 

)2چهعواملرواني-
)میزانتابآوریمردمتهراندرمقابلهبازلزلهاحتماليچگونهاست؟ 

3

طراحیالگوفرضیواکنشروانی–اجتماعیمردمدرزلزلهتهران 
دانندکهشمالشهرتهرانرویگسلهایخطرناکيقرارگرفتهاست،با


بسیاریازافرادمي
صاحبخانه گردند؛اينتضادرادر

اينحالآرزودارندکهروزیدرمناطقشماليتهران
نامیم.شرايطفعلينشانميدهدکهتوسعهشهرتهران

اصطالح«ناهماهنگيشناختي»  
مي
بهشکلکامالًغیراصوليانجامشدهوحدودهشتمیلیوننفرازجمعیتتهراندرنواحي
بسیار خطرناک روی گسل زندگي ميکنند (باالسانیان ،سیسترناس و ملکومیان.)2000 ،
پس از وقوع زلزله تهران ،بیشتر ساختمانهای قديمي و ساختمانهای تازهساخت
غیراستانداردکهرویگسلهای معروف قرارگرفتهاندبه کليتخريبميگردند.اکثراين

ساختمانها در جنوب و غرب تهران بنا شدهاند .پس از وقوع زلزله لولههای گاز شهری

رد.کابلهایبرققطعخواهندشدو

شکستهشدهوخطرگازگرفتگيوآتشسوزیوجوددا

گرفتگيمعابروگلآلود


ترکندوخطرآب

هایآبمي

گرفتگيمحسوساست.لوله

خطربرق
شدنمناطقوجوددارد.ترافیکبسیارشديدیبهمنظورفرارمردمازشهرويارساندن
یبرقراههابسته

هابهوجودميآيد.براثرسقوطدرختانوتیرها


مصدومینبهبیمارستان
ناپذيرميشود.اغلبمراکز


هاامکان

نشانيوآمبوالنس

هایآتش

خواهندشدوترددماشین
هاهمزمانبامردمدچار


هاوپلیسبهعلتفرسودگيساختمان

امدادیاعمازبیمارستان
تبعاتزلزلهشدهوبیشتردکترها،پرستارانونیروهاینظاميوانتظاميبراینجاتخانواده
خود در محل کار حاضر نشده و يا محل کار را ترک ميکنند .راههای برونشهری نیز با
هایمعینبرایکمکرسانيقفلخواهندشد.بهسببسومديريتهر

هجوممردماستا 
ن

ترازقبلميشود .


گیرندوشرايطپیچیده
هاجداگانهتصمیم 
مي


وارگان
يکازسازمانها

در چن ین شرايطي مردم از وقوع زلزله در حالت شوک و ترس و وحشت به سر
برند.آنهاييکهسالمماندهاندبهدنبالاعضایخانوادهخوددرزير آوارها هستند.فرياد


مي
شود.بهسرعتچهارساعتاززمانوقوعزلزلهميگذرد


برایکمک،دارووآبشنیدهمي
تجووناکامازکمکرسانيبهسمتمراکزدولتيمانند

(مرحلهاول)ومردمخستهازجس
،کالنتریوغیرهتجمعميکنند(مرحلهدوم).ازآنجايي

هاللاحمر
شهرداریها،بهزيستي ،

پاسخگوييبهنیازهایمردمدرچنینشرايطيپیشبینينشدهاست،لذامراکزدولتي

که 
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سیبديدهندارندودرنتیجهمرحلهسومبا
آمادگيالزمرابرایفراهمسازینیازهایمردمآ 

هاوغیرهآغازميشود .

ها،بانکها،مغازهها،طالفروشي

تهاجموغارتفروشگاه

تصوير:1الگوفرضيواکنشرواني–اجتماعيمردمدرزلزلهتهران 

منبع:نگارنده 




هاارزشها،باورها،

تجربهنشاندادهاستکههرگاهبقاءانسانبهخطرميافتد،انسا 
ن

دستبههرکاریميزنند.اينالگو

قوانینومقرراتراناديدهميگیرندوبرایزندهماندن 

خاطرنشانميسازدکهمسئولینمديريتبحرانشهرتهرانتنها 12ساعتفرصتزماني

دارندتابهنیازهایغذايي،دارويي،امدادونجات،اسکانوايجادامنیتمردمهمتگمارند
هرجومرج تهرانرافراخواهدگرفت.قطعاًمردمدرمقابل
بيثباتيو 
ودرغیراين صورت  
هاینظاميوانتظاميهمدرمقابلغارتگریها


کنندونیروی

غارتگرانازاموالخوددفاعمي
هامنجربهبروزتلفاتاحتماليپسازبحرانميگردد(مرحله


دهندکهاينواکنش

پاسخمي
ساعتاول،ناامنيبهاوجميرسدوبسیاریازمردمبراینجات

چهارم).پسازگذشت24
جانخودباپایپیادهدستبهترکاجباریتهرانميزنند.ازآنجاييکهتهرانيکابرشهر

استوبیشترساکنینآندرسايرروستاهاوشهرهایکشوراقواموآشنايانيدارند،در48
تآينده،نصفجمعیتنجاتيافتهتهران،برایبقاءجانومالخوددرحال مهاجرت

ساع
هستند.احتماالًتا2سالبعدازوقوعزلزله،سکونتدرتهرانمیسرنیست.اينالگوفرضي
بینيتجربيواکنشهایرواني–اجتماعيتدوينشدهاستوقبوليا

کامالًبراساس پیش
ردآنتنهاپسازوقوعزلزلهواقعيدرتهرانمیسرخواهدبود .
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مفهومتابآوریدربحران 

قرنهای گذشته نشان ميدهد که ايرانیان در هنگام مواجهه با
تاريخ اين سرزمین از  
دشمنان،حوادثوهمچنینباليایطبیعي،بهجامعهایهمفکر،متحدوقدرتمندتبديل

ميگردند.درحقیقتبهلحاظفرهنگيواجتماعي،ايرانیان پسازوقوعيکبحرانخیلي

توانمندیهای فردی ،بروز و کشف خالقیتها،

سازماندهي 

سريع به همبستگي گروهي ،
نوآوریها و ابتکار عمل در تصمیمات استراتژيکي بحران دست مييابند و البته مذهب و

عکننده ايفا ميکنند.
باورهای ديني نیز نقش قابل مالحظهای را به عنوان عوامل تسري 
بهترينمثالبرایاينگفتهدفاعگستردهوهمهجانبهمردمپسازحملهرژيمبعثعراق

درسال 1359بهمدتهشتسالبهمرزهایغربکشوراست.بااينحال،علیرغمنقاط
هایاينملت،هرسالهپسازاثراتزيانبارناشياززلزله،سیل،


قوتموجوددرتوانمندی
هایشديددربیشترمواقعضعفهایبنیادیدرمديريت


هاوبادوطوفان

جنگل
سوزی


آتش
هاداشتهايم.همچنینتأثیراتمنفياينحوادثوباليابرسالمتجسميورواني


آنبحران
بسیاربیشترازنمونههایمشابهدرسايرکشورها

طزيست 
مردم،اقتصاد،زيرساختهاومحی 

استونیازبهانعطاف پذيریوتغییرنگرشمسئوالننسبتبهاهمیتمسائلرواني-

بوده 
اجتماعي و افزايش تابآوری مردم در برابر حوادث و باليا را ميطلبد .امروزه در سطح
جهاني ،تغییرات چشمگیری در نگرش به حوادث و باليای طبیعي ديده ميشود .ديدگاه
غالب متخصصان از تمرکز بر کاهش آسیبپذيری به افزايش و رشد تابآوری در برابر
مشکالتتغییرنمودهاست.ازاين روبرایهمسوييباچنیننگرشي،برنامهمداخالترواني
هایاجتماعتابآور


اجتماعيپسازحوادثوباليابايدبهسمتايجادوتقويتخصیصه
عتر به پايداری دست پیدا نمايند .کانر و ديويدسون
باشد تا افراد آسیبديده هر چه سري 
(،)2003تاب آوریرابهعنوانتوانمندیفرددربرقراریتعادلزيستي -روانيدرشرايط
خطرناکوشرکتفعالوسازندهفرددرمحیطپیرامونيتعريفکردهاند.گارمزی()1991

تابآوریراتواناييسازگاریموفقیتآمیزباشرايطتهديدکنندهميداند.بهنظرویافراد
تاب آوردربرابراسترس،عموماًمنبعکنترلدرونيدارند،يعنيميتوانندمسئولیتشرايطو
مسائلخودرابرعهدهگیرند،خودشناسيمثبتدارندونسبتبهزندگيخوشبینهستند.
)معتقدندآنچیزیکهدرحوزهتابآوریپسازحوادثوباليا

التر،سیستيوبکر(2000
مطرح است اين است که در فرايند تابآوری ،دو شرط مهم وجود دارد )1 :افراد با
یشديد(مانندوقوعزلزلهياسیل)روبروميشوند )2،باوجود

يها
تهديدهایمهمياسخت 
سختيها و مشکالت مهم به سازگاری مثبت دست يافته و پیشرفت ميکنند (به نقل از

کشاورزیويوسفي .)1391،
بهطورکليباتوجهبهتعاريفمختلفازمفهومتابآوریتمامتعاريفمتخصصاندر
چندينوجهمشترکهستند)1:تابآوریسطحيازمقابلهباسختيهايادرجهایاستکه
)تابآوریخاصیتوحسسبکيوراحتيبههمراه
افرادبهمشکالتپاسخميدهندو 2
شودکهافرادتابآوریرابهصورتتواناييترمیمبدبختيهاو

دارد.بهعبارتديگرفرضمي





آوریوطراحيالگویواکنشهایرواني-اجتماعيبعدازوقوعزلزلهتهران 293

 
تاب

تحتنفوذقراردادنوفائقآمدنبرسختيهابراساسسطوحمختلفکارکردهايشانارائه

ميدهندو)3درتعاريفمختلفتابآوریتواناييبرتراستکهبهافراداجازهميدهدکهبر
بدبختيهاوسختيهاغلبهکنند(هالي .)2000،


ویژگیهایافرادتابآور 
تاب آوریازضرورياتزندگيدردنیایکنونياست.مشکالتوفشارهایناشيازمحیط
کار ،زندگي شخصي ،تغییرات سريع اجتماعي و حوادث و باليای طبیعي ،همه و همه از
جمله مسائلي است که فشارهای زيادی را بر افراد ميآورند .افراد بسیار تابآور ميتوانند
پسازيکضربهدرمدتزمانکوتاهيبهشرايطاولیهخودبرگردندوزندگيروزمرهرااز
،تیزوخالقهستندکهميتوانندسريعاًخودراباشرايط

انعطافپذير

سرگیرند.آنهاافرادی
نامناسبسازگارکنند،ميدانندچگونهبامشکالتمقابلهوبرآنهاغلبهکنندودرنتیجهاز

درسهایزيادیميآموزند(جزايریودهقاني .)1381،
تجاربزندگيخود 
درزيرتالشگرديدهتادوازدهخصیصهافرادتابآوررادرمقابلهباحوادثوباليایطبیعي

توصیفگردد :
ادهسازگارميکنند.آنها

افرادتابآورخیليزودترازسايرينخودراباحادثهرخد

)1
به لحاظ عاطفي و فکری بسیار انعطافپذير بوده و توانايي بااليي در طیف هیجانات،
احساساتورفتارهایخوددارند.
 )2افراد تابآور درد و رنج ناشي از وقوع زلزله و از دست دادن عزيزان و تخريب
نهابرازميکنندوهیچنگرانيازابراز

منازلشانرابانالهوگريهوسوگبهشکلکامالًصادقا
هیجاناتيمانندترس،خشموغمخودندارند.
 )3افراد تاب آور از تجارب جديد به دست آمده از حوادث و باليای طبیعي درس
گیرندواينتجاربرادرون سازیکردهودرشرايطمشابهبرایمقابلهبامشکالتازآن


مي
دهشاناستفادهميکنند.
تجارببهنفعخودوخانوا 
نلرزه،
 )4افراد تابآور بسیار کنجکاو هستند و سؤاالت زيادی در مورد علت زمی 
شدتآن،داليلآنومیزانخسارتوتلفاتميپرسند.آنهامعموالًازحضورمسئولیندر

زدهاستقبالکردهوپیگیرروندبازسازیوبرنامههاميشوند .


مناطقزلزله
اعتمادبهنفس باالييبرخوردارهستند،آنهاخودپندارهقویدارندو

افرادتابآوراز

)5
يکه مردمدردورههایشوکوافسردگيبهسرميبرند،
چندروزبعدازوقوعزلزله،هنگام 
آنهامصممانهتصمیمبهبازسازیخانهوکاشانهخودگرفتهوکارراآغازميکنند.
مينگرند .آنها امیدوارانه به
خوشبین  

 )6افراد تابآور به پیشرفت کارها با نگاهي 
هاومعیارهایدرونيشان


انديشند.مثبتنگریآنهابهارزش

شانمي
آيندهمنطقهبحران 
زده

ثباتوبيبرنامهرا


.آنهاتحملبسیارزيادینیزدربرابرقرارگرفتندروضعیتبي
يگردد
برم 
دارند.
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 )7افراد تابآور ارتباطات زيادی با مردم دارند و بسیاری از اين روابط دوستانه يا
خانوادگيهستند.اينروابطعمیقموجبميشوندکهآنهاپسازوقوعحوادثوباليای

طبیعي قدرت مقابله بیشتری در برابر استرس داشته باشند و احتمال ابتال به مشکالت
شناختيدرآنهاکمميگردد.


روان
خوبيدربرابرکمبودهاونقصهامقاومتميکنند،آنها توانايي

افرادتابآوربه

)8
جبراننابودیوناکاميرادارندوهرگزشکستدربرابرسختيهایزندگيرانميپذيرند.

آنهاپسازوقوعزلزلهاگراقالماولیهموردنیازشانديربهدستشانبرسداعتراضياشورش
نميکنند.

 )9افراد تابآور ميتوانند با آشنايان و خويشاوندان آسیبديده خود همدلي و
بخشيبههمسايگانزلزلهزده


سازیوآرامش

همفکرینمايند.آنهاتواناييزيادیبرایآرام
ششتاهشتساعتزمانميبردتانیروهای

خوددارند.دوواقعپسازوقوعزلزلهمعموالً 
رسانند،افرادتابآوردراينبینتارسیدننیروها

امدادونجاتخودرابهمردمآسیبديدهب

بهياریهمسايگانميشتابند.

افرادتاب آورظرفیتوپتانسیلباالييبرایکشفمحیطپیرامونخودبهمنظور

)10
مقابله با مشکالت دارند .آنها از موقعیتهای دشوار به نحوی هوشمندانه محیطي برای
پیشرفتميسازند.

افرادتابآو رتواناييزيادیبرایايجادسرگرميبهمنظورکسبآرامشواهمیت

)11
کتابخوانيو
ندادنبهبحرانايجادشدهدارند.آنهابانوشتنافکار،شعرخواني،حلجدول ،
فعالیت هايي از اين دست ،ذهن خود را از فکر کردن مکرر به حادثه پیش آمده حفظ

ميکنند.

افرادتابآورازاولینکسان يهستندکهبههمکاریبانهادهایدولتيومردمي

)12
جهتبازسازیمنازلشانواکنشمثبتنشاندادهوتمايلبههمکاریوهمیاریدارند.
يتوان دريافت که هم عوامل فردی ،هم عوامل
فوقالذکر ،م 
با توجه به دوازده مورد  
خانوادگيوهمعواملاجتماعي،برتوانايييکفردبرایتابآورشدناثرميگذارند.جدول
يدهد .
تابآوریراارائهم 
مؤلفههایاثرگذاربر 
زير 
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جدول:2عواملاثرگذاربرتابآوری 
عواملفردی 
منبعکنترلدروني 
مجموعهباورها 
احساسمفیدبودن 
مهارتهایکنارآمدن 

بامشکالت 
تحصیالت،مهارتها 

وآموزشها 
سالمتي 
خلقخو 
جنسیت 

عواملخانوادگي
ساختارخانواده 
ثباترابطهزوجین 
پیوندخانوادگي 
رابطهپشتیبانيمتقابل 
میانوالدينوفرزندان 
محیطهایمحرک 
پشتیبانياجتماعي 
تأثیراتسوابقخانوادگي 
درآمدثابتومکفي
مسکنمناسب

عواملاجتماعي
شرکتدراجتماع 
پذيرفتهشدناز 
سویهمساالن
مشاورينمناسب
محلزندگيامن
اثرمدرسه
استفادهازامکانات 
درمانيمناسب

منبع:نگارنده 


وضعیتتابآوریدرمردمایران 

حقیقتآناستکهمادرحوزهحمايتهایرواني– اجتماعينیازبهتوسعه،پژوهشو

تدوينشیوههایجديدبرایانجاماموریداريمکهتمهیداتاساسيرادرسراسرکشورواز

هایذیربطدولتيو همچنیندرمیانانجمنهایغیردولتيو نهبا هدف


درونسازمان
تربرایرفاهجامعهوبهمنظورارتقاءتابآوریدربرابرحوادثو


سود،بلکهبهطورگسترده
بالياوجلوگیریازناخشنودیونارضايتيمردمايجادنمايند .
پیشبینياندازه،شدت،زمان،مکانواثراتزلزلهاحتماليتهرانبسیاردشواراستو

سال هایاخیربهاينعدماطمیناندررابطهباخطراترواني-اجتماعي
عواملمختلفدر 
آسیبپذيریتهرانرادربرابرحوادثوباليایطبیعي

دامنزدهاست.بسیاریازعوامل ،
بیشترميسازد.برخيازاينعواملشاملالگوهایکاروزندگي،انتظاراتازکیفیتوسبک

زندگي ،تغییرات جمعیتي ،مهاجرت داخلي ،تجزيه جامعه در حال رشد ،حساسیتهای
هایاجتماعيمحليوپايداریگروههایداوطلبهستند.


فرهنگيوهمچنینتغییرشبکه
فنيوزيرساختينیز

هایدرونينظامهایاجتماعي ،


هایروبهرشدووابستگي

پیچیدگي
نقشمهميدرافزايشآسیبپذيریمادربرابرحوادثدارند.فشارهایموجودجهتتوسعه

نشینيابافتهایفرسودهودرمعرضخطردرهنگاموقوع


شهریوگسترشمناطقحاشیه
دکهقبلازوقوعحادثه،انتظارازپیشبیني،نیازسنجي،

زلزلهمشکالتزيادیبههمراهدارن
سبکارائهخدماتوامکاناترابهدنبالميآورند .

تجربهنشاندادهاستکهمردمايراندررابطهبانوعواکنشرواني–اجتماعينسبت
وبرایتابآوریبیشتر،بهصورتکامالًمتفاوتازيکديگرعمل

بهحوادثوباليایطبیعي
ميکنند .برایمثالپسازوقوعزلزلهدرروستاهایآذربايجانشرقي،برخيازروستايیان
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بهتبريزواطرافآنمهاجرتکرده،برخيدرروستایزلزلهزدهماندهوبرخينیزدريکياز

هایورزقانياهريسمستقرشدهوروزانهبهروستايشانرفتوآمدميکردند .هر


شهرستان
بکزندگيبرایمقابلهباسختيهاو

دستهازاينخانوادههاروشاقامتيخودرابهترينس

ميدانستند.درنتیجهبرخيازعوامليکهممکناست
برایکسبآسايشوآرامشمؤثرتر  
عبارتاند از :دوری يا نزديکي از

بر تابآوری خانوارها پس از وقوع زلزله تأثیرگذار باشند 
زلزلهزده،تراکمجمعیت،وضعیتاقتصادی،سطحطبقهاجتماعي،شرايطسني،زبان
منطقه 
وقومیت .
از سوی ديگر ،افزايش دفعات وقوع زلزله و ساير باليای طبیعي در سالهای اخیر،
میزان تخريب ،مرگومیر و همچنین آسیبپذيری روانشناختي رو به رشد منجر به
فشارهای بيسابقه مادی و غیرمادی به دولت شده است .تمايل سازمانهای دولتي برای
کمک بهجوامعنیازمندو فشارازسویرسانههاوجامعه برایکمکبهمردمانيکهدر
هایبيدلیلدربرخياز

شرايطبحرانيقرارگرفتهاندمنجربهانتظاراتغیرواقعيووابستگي

مناطق بحرانزده شده است که در صورت تداوم ،ممکن است توانمندسازی اجتماعي،
جوامعبحرانزدهبه

مردمانآسیبديدهراتضعیفنمايد.درواقع،

اتکابهنفس 
خودباوریو 
گرفتنمسئولیت هایاجتماعيمشترکبرایمقابلهوسازگاریباحوادثو

منظوربرعهده 
مستحکموقدرتدرونگروهيدارند .

باليانیازبهايجادشبکهاجتماعي
مانندايران،بهنظرميرسدکهحوادثوباليایطبیعي

درحالتوسعه 

درکشورهای
تأثیر  يکسان و مشابهي بر همه افراد جامعه ندارند و اغلب اقشار ضعیف و اعضای
ترينصدماتنسبتبهديگرانميگردند.اين


پذيرتراجتماعهستندکهدچارسخت

آسیب
مسئله حتي در بین همسايههای يک روستای زلزلهزده نیز صدق ميکند ،در حقیقت
ایبهخانوادهديگرمتفاوتاست.درمنطقهشنبهو


مشکالتاقتصادیازخانواده
تابآوریو

طسوج در استان بوشهر ،برخي از خانوادهها مايحتاج زندگي خود را به راحتي از مغازهها
تهیهمي کردند،امابسیاریديگربهعلتفقراقتصادیمنتظردريافتهداياواقالمموردنیاز

هاوخیرينبودند.تفاوتبارزیدرتحملمشکالتوسختيهابین


سازمان
اولیهازسمت 
ايندودستهازخانوارهاوجودداشت .
هایآسیبديدهدر


آوریبرایهمهخانواده

توانیميکبرنامهکليتاب
ازاين رو 
نمي
ريزیهایمديريت بحران
بهتراستکهبرنامه 

يکمنطقهبحرانزدهتنظیمنمايیم؛بنابراين

مبتني بر شرايط دموگرافیک افراد و خانوادهها ،نقشها ،مسئولیتها و وضعیت بهداشتي
انجام گیرد .به همین ترتیب برنامهريزها بايد تمهیداتي را برای پیشگیری ،کاهش اثرات،
آمادگيوبازيابيوهمچنینواکنشهایمختلفدرنظرداشتهباشند.درآيندهنیزبايدبا

فرهنگيمربوطبهبرنامهريزیدرشرايطاضطراری،نیازبه

ترويجموضوعاتمختلفقومي-
تابآوری مبتني بر عمل» به منظور تقويت ظرفیتها و تواناييهای
تمرکز بیشتر روی « 
بیشتربرتعامالتاجتماعيودرکيبهترازتفاوتها،نیازها،نقاط قوتو

محليباتأکید 
ضعفوهمچنینآسیبپذيریجوامعافزايشيابد .
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تاب

نقشمدیریتبحراندرزلزلهتهران 
بهنظرمي رسدکههنوزتمهیداتروشنوقابلقبوليبرایزلزلهاحتماليتهرانازسوی

ستادمديريتبحرانکشوربهمردمجامعهابالغنشدهاست.مديريتبحرانزلزلهدرتهران
آنگونهنیستکهبتوانبابرگزاریچندمانوردرتعدادیمدرسهيامحلهکنترلگردد.بايد

قوياً تأکید کرد که قضیه جدیتر از انجام چنین فعالیتهايي است .به منظور افزايش
برنامهريزی مديريت اضطراری بحران
تابآوری در برابر زلزله احتمالي تهران ،بهتر است  

نيبرخطربودهوبابرنامهريزیاستراتژيکدولتوفرهنگجامعهادغامگردد.همچنین

مبت
درمحیطهایاجتماعي،اقتصادیوطبیعيموردتوجهو

خطراتونحوه مقابلهبامشکالت

بررسي قرار گیرد .در غیر اين صورت ،مجموعه نهادهای سالمت روان و ارائهدهندگان
یشده متفاوتوغیرکارشناسانه ممکن
هایبرنامهريز 


اجتماعيباسیاست
خدماترواني  -
استبهصورتجداگانهرسیدنبهنتايجمثبتتابآوریدربرابرحوادثوباليارابامشکل

ها،همپوشانيوموازیکاری شدهو


شديددرجامعهروبرونمايند.اينامرمنجربهشکاف
ممکناستدرتماميسطوحيابخشهاييمانعازاقداموفعالیتمؤثرودربخشمديريتي

نیزفاقدهماهنگيگردد .درهنگاموقوعزلزلهدرتهرانهنوزبهدرستيمشخصنیستکه
هاللاحمر.
مرجعپاسخگوييسازمانمديريتبحراناستياوزارتکشور،شهرداریاستيا 
برایمشخصنمودنمرجعاصليپاسخگويينیازبهتمرکزیجدی رویسیاستاجراييو
ردهباالی سیاسيکشور
بررسي«مسئولیتمشترک» آشکار ميگردد کهدرآنازمسئوالن 
تا مديران محلي ،اساتید دانشگاه ،مردم منطقه ،رهبران معنوی جامعه و بخش خصوصي
ایرااتخاذنمايندوبرایدستیابيبه


هایمشاوره

حوزهمديريتاضطرارینقش
همگيدر
تابآوریيکپارچهوهماهنگدربرابرزلزلهاحتماليتهران تالشکنند.ازطرفيافرادو

هابايدبرایامنیتخودوانجامبرنامههایارائهشدهومشاورهدرقبل،حینوبعداز


خانواده
اينواقعهمهیبمسئولیتبیشتریراجهتافزايشآگاهيقبولنمايند .
اين تمرکز جديد بر روی تابآوری مستلزم تالش جامع و يکپارچه تمام مردم،
مشارکتبیشتر،مسئولیتاجتماعيقوی،درکبهترمحیطخطرآفرينوبررسياثراتباليا
آمدههمکارینمايند.درحاليکهاين


ایسازگاروتوانمنداستکهدربحرانپیش

درجامعه
متمرکزاست،ميتواندبهعنوانيکرويکرداستراتژيک

استراتژیبررویتابآوریدرزلزله

برای آمادهسازی جامعه در جهت مقابله با حوادث و باليای ديگری مانند بیماریهای
همهگیر همچون آنفلوانزا ،ايبوالو سارس ،بیماریهای مقاربتي و ايدز و همچنین حوادث

تروريستيقابلاجراباشد .
درسراسرايرانمديريتموارداضطراریبهطورعمدهبرعهدهمسئوالناستانياست
وسازمانهایدولتيوغیردولتيمحلينیزنقشمهميرادراينراستاايفاميکنند.ازاين

روبهندرتحادثهبزرگيپیشآمدهکهازظرفیتيکاستانبرایمقابله مؤثر باآنفراتر

رود .در زلزله های آذربايجان شرقي ،بوشهر و مورموری نیازی به مداخالت خارجي وجود
هایبینالمللي پیدا

سالهای اخیرزلزلهبمبودهاست کهنیازبهکمک
نداشتو تنهادر 
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کردهاست .زلزلهتهراناگربهدرستيمديريتنشود،سیستمامنیتيکشورفلجگشتهو
نیروهایمختلفنظاميوغیرنظاميبینالملليدرصحنهحضورخواهنديافت .

درحالتوسعه است و در پس اين

روزبهروز 
امروزه علم مديريت بحران در کشور  
تالشها ،مديريت بحران در ايران همانند بسیاری از کشورها بر اساس مفهوم پیشگیری،

آمادگي،مقابلهوبازسازی،بناشدهاست.هرچنددرطيدهسالگذشته(پسازوقوعزلزله
بم) هنوز حرکت چشمگیری جهت تأکید بیشتر بر پیشگیری صورت نگرفته است ،با اين
وجود آمادگي مناسب خدمات اورژانسي به منظور واکنش در برابر حوادث و باليا و ساير
عوارضجانبيآنپیشرفتقابلقبوليداشتهوازاهمیتباالييبرخوردارشدهاست.ازاين
رودرحدامکانتالشقابلتوجهيبهمنظورمقابلهباحوادثوبالياشدهومسئوالننیزبه
نوبه خود ميبايست سیستمهای جامعي را جهت ارتقاء برخي ديگر از حوزههای مديريت
هایحمايترواني-اجتماعينمايند.ايناستراتژیگامديگریدر


بحرانمانندتشکیلتیم
حمايت از توسعه تابآوری جوامع در برابر حوادث و باليای طبیعي است و اين حمايت
اييدرموردچگونگيدستیابيجوامعبهتابآوری

شکليازنمايشصحیحمسیروراهنم
بیشتردربرابرهررويدادبحرانزادرسراسرايرانرانشانخواهدداد .

سازمانهای دولتي ميبايست به طور پیوسته برای فعالیتهای پیشگیری ،آمادگي،

ريزیدقیقباشندوهمهسالهاينبرنامههارابراساستجارب

مقابلهوبازسازیدارای 
برنامه
برنامهريزیدقیقوکارشناسيبرایهريکاز
بهروزرسانينمايند.درواقع ،
وشواهدموجود 
عناصر مديريت بحران به ايجاد تابآوری بیشتر کمک ميکند .به اين ترتیب درک اين
آوریدربرابرحوادثوبالياجايگزيننقاطقوتوتواناييهای موجود


کهمفهومتاب
مسئله 
کهدستیابيبهافزايشتابآوریتنهادرحوزهدولتو

شدهحائزاهمیتاست.بايدپذيرفت
مسئوالن مديريت بحران نیست بلکه مسئولیت مشترک در سراسر يک جامعه است .در
تابآوریدربرابرحوادثوباليایطبیعيپیامدیطوالنياست
حقیقت،درحوزهسازماني ،
کهمستلزمتعهدبلندمدتمديرانوکارشناساننیزاست وباتغییرمديرانوکارشناسان
دستیابيبهتابآوریپساز

هابههیچعنوانتغییرنميکنند.درحوزهمردمينیز


برنامه
حوادثوباليایطبیعينیازمنددستیابيبهآموزشوتغییرپايداررفتار اجتماعياستکه
ميگردد .
درطولچرخههایبیننسليآشکار 

نتايجآندرعرضچندسالو


هایجامعهتابآور 


ویژگی
چگونهبهنظرميرسد؟ آيامردمتهراندرمقابل

يکجامعهباتابآوریباالدربرابرزلزله 

توانبهشیوههایبسیار


آوریجامعهرامي
آورینشانميدهند؟اگرچه 
تاب


زلزلهازخودتاب
استراتژیها،

تابآوری باال ،
جامعهای با  

زيادی تعريف کرد ،اما بهتر است به جای تعريف 
سازمانها و ويژگيهای مشترک جوامع تابآور تعريف کرد .اين

واکنشهای افراد ،رفتار 

عبارتانداز :

ويژگيها
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تاب

 )1عملکردمثبتدرحینتنش 
 )2سازگاریموفق
اعتمادبهنفسباال

)3
 )4ظرفیتاجتماعيبالقوه 
جوامع تابآور همچنین در اهمیتدهي به سیستمهای حمايت اجتماعي از جمله
شبکههای محلي ،روابط نزديک همسايگي ،خانوادگي و خويشاوندی ،انسجام اجتماعي،

هایبامنافعمتقابلوگروههایخودکفاسهیمهستند .


گروه
آوریباالدربرابرحوادثوباليایطبیعيجامعهایاستکه :


اجتماعباتاب
هموطنانشانتأثیرمنفيبگذاردرا
 )1مردمخطراتيراکهممکناستبرآنانوساير 
بهخوبيمي شناسند.مردمهمچنینآندستهازحوادثوبالياييراکهدرکلکشور و

مخصوصاً آن دسته از حوادثي را که در منطقه محلي آنان رايج است را شناخته و اثرات
منفيآنرادرکمينماين د.آنهادارایاطالعاتيجامعراجعبهحوادثوخطراتجانيو

اطالعاتپايهایماننداينکه پسازوقوعزلزلهچهکسانيدرمعرضخطر

ماليهستند و
راميدانند.آنهااقدامبهآمادهشدندربرابر
هستندواينکهچهکسانيآسیبپذيرترهستند 

شيمناسبدرمواقعاضطراری،سازگاریوتابآوری

حوادثمينمايندوبرایداشتنواکن

درشرايطبحرانيراآموزشميبینند .

بینيومقابلهباحوادثوباليادرحفاظتازداراييها


هاييرابرایپیش
 )2مردمگام
و کسبوکار خود از جمله خانهها ،مغازهها ،اموال ،میراث فرهنگي و سرمايه اقتصادی
هایفیزيکي،اقتصادیواجتماعيرابهحداقلرساندهاند.آنها


نتیجهآسیب
برداشتهاند،در

نسبت به فراهم آوردن منابع الزم در هنگام وقوع بحران متعهد شدهاند و قادر به
سازماندهيخودقبل،درحینوپسازحوادثوبالياهستندکهاينمسئلهبهبازگرداندن

اقتصادیکمکمينمايد.

فعالیتهایاجتماعي،مؤسساتيو

 )3مردمبههمراهمسئولینومعتمدانمحليبااستفادهازدانشومنابعخودجهت
بايکديگرهمکاریميکنند.آنهاازنقاطقوتفردیو

آمادگيبرایمقابلهباحوادثوباليا 
ایتابآوراز


نمايندوجامعه

هایاجتماعيموجوداستفادهمي

اجتماعيساختارهاوشبکه
آورندکهدرزمانبحرانبهافرادوخانوادهها


هایقویاجتماعيبهوجودمي

طريقشبکه
پشتیبانيمناسبيارائهميدهد.

مردم،مقاماتمحليوديگرسازمانهایمربوطه،قبل،درحینوبعدازشرايط

)4
اضطراریباخدماتاورژانسهمکاریقابلتوجهيمينمايند.اينروابطتضمینميکندکه
رسانيشدهوميتواند


دانشمحلياطالع
هایمرتبطباتابآوریدرجامعهبراساس


فعالیت
بااطمینانصورتپذيردومکملکارتیمهایخدماتفوريتيباشد.
برنامههای مديريت فوريتي مبتني بر تابآوری بوده و جهت ايجاد تابآوری در

)5
حوادثوبالياازدروناجتماعدرطولزمانشکلگرفتهاست .
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هایتابآوریرابانظارتو

هایذیربط،پیامد


هاوديگرسازمان

اجتماع،دولت
)6
خدماتاصليواولیهبهمردم،توزيعدقیقکاالهاواجرایسیاستهایبازسازیصحیح

ارائه
موردبررسيقرارميدهند.آنهاباواکنشمناسبدربرابرحوادثوباليامردمرابهسمت

آوریبیشترهدايتميکنند .


سازگاریوتاب
آوریباال،بخشداوطلبانمديريتفوريتهابسیارقویو


باسطحتاب
 )7دراجتماع 
فعالاست.
جانبه پايدار و
همه 
انجمنهای خیريه و ساير ارائهدهندگان خدمات ،برنامهريزی  

)8
یتيومديريتفوريتهاارتباطنزديکيدارد.

باثباتيراتدارکميبینندکهبا تمهیداتامن

آنها کلیه اقداماتشان را زير نظر سازمانهای ذیربط انجام داده و برای هرگونه فعالیت و
مشارکتمردميمجوزهایالزمرادريافتنمودهاند.

هایآمايشزمینوتمهیداتکنترلساختوسازتاحدممکناجتماعرا


سیستم
)9
لرزههایشديدحفظ
پذيریازپس 


رمعرضخطراتغیرمعقولمانندآسیب
ازقرارگرفتند
کنندوترتیباتمناسبيراجهتحفاظتاززندگيوداراييبهاجرادرميآورند.


مي
پسازوقوعزلزلهتهران ،احساسرضايتمندیتنهاازعملکردسريعنهادهایدولتي،
هاييرادرکميکنندکهاز


وفرآيند
خصوصيوخیريهایبهوجودميآيد.مردمسازوکارها 

آنآرامش،آسودگيوبهبودیممکنرابهدستآوردهاند.ازطرفيبايدبهمردمآموزش

داده شود که حمايتها و خدمات در مرحله اول به منظور رسیدگي به وضعیت افراد
پذيرترجامعهطراحيشدهاندوبرایدريافتاين گونهخدماتبايدصبوریوتحمل


آسیب
الزمراداشتهباشند .



ساختارهایمدیریتیبینسازمانیومردمی 
مابهعنوانيکملتمتحدومنسجمميتوانیمدربرابرحوادثوباليایطبیعي تغییرات

بزرگيراايجادومديريتنمايیموبهطورهماهنگتالشکنیمتاازشدتخطراتبکاهیم.
دولتبايدمیزانخطراترادرککندوآنهاراباتماميسطوحجامعهآشناسازد.دولتبايد
همراهبامردموسازمانهایتأثیرگذاربررویتغییراتضروریکارکند وافرادوجامعهرا

در جهت اعمال نظر و بر عهده گیری مسئولیت اجتماعي توانمند سازد .روشهای
برنامهريزی دولت بايد شامل استراتژیهای کاهش خطر ،توانايي مقابله با زلزله از طريق

اجتماعمحورافزايشيابد.

آوریوسازگاریبیشترباکمکسازمانهایخدماتفوريتيو


تاب
دراينجابايدببینیمکهدرابتدابايدچهتغییراتيرادرجهت پیشروی وتالشهماهنگ
انجامدهیم :
 )1قوانین منسجم ،فرماندهي مشخص و سرگروهي با برنامه نیروها ،منجر به
پیشرفت ،بهبودی و تابآوری در برابر حوادث ميگردد .مسئولیت فرماندهي و سرگروهي
منسجم بايد توسط تمامي همکاران در حوزههای مديريت بحران پذيرفته و به شیوهای
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تاب

.ناهماهنگيوفقدانهدايتمشترک،بزرگترينآسیبرابه

هماهنگبر عهده گرفتهشود
بدنهمديريتاجراييدربحرانواردميکند .
 )2هنوز بسیاری از مردم با فرهنگ مسئولیتپذيری در برابر آسیبهای اجتماعي
بايددارایتعهداتيبرایمحافظتازکسبوکار ويا

آشنانیستند.آنهابا قبولمسئولیت 
مشکالت اجتماع خود باشند .ما انتظار داريم که مردم ديد گستردهتری از وظايف خود
داشتهباشندوفراترازتهديداتفوریبرایمنافعخودانديشهکنندودرنظرگیرندکه
توانندبهتابآوریومقاومتبیشترجامعهدربرابرحوادثکمککنند .بهياد


چگونهمي
داشتهباشیمکهارائهخدماتاجتماعيتنهادرسايههمکاریمناسبومشارکتمردمي
امکانپذيراست .

 )3پیچیدگيفزايندهحولزلزلهبدينمعنااستکهمقابلهباآنفراترازارائهخدمات
فوريتي توسط دولت است .با در نظر گرفتن رويکرد کلي دولت نسبت به گسترش دايره
مسئولیت ها،مابايدبههمکارینزديکازدرونوبیرونبدنهدولتودرتماميمراحلبه

منظور پیشگیری،آمادگي،مقابلهوبازسازیدربرابرحوادثوباليابپردازيم.تمامياساتید،
هایموجوددرمیاندولت،


تواننددربازسازیکمکنمايندوهمکاری
مديرانومردم  
مي
مهدولتيوخصوصيراتقويتنمايند .
اجتماع،اهاليکسبوکاربازار،بخشنی 

اولويتهایالزمبهشرحذيلهستند :

درنتیجه
 )1مسئولین درتمامسطوحدولتي،اجتماعي،اقتصادی وبخشخصوصي،درتالش
واردهبرمنافعخودوجامعهشانآگاههستند.آنها

برایتشخیصوفهمخطراتاحتمالي
گیرندومفهومتابآوریدربرابرحوادثوباليا


مسئولیتکاهشاينخطراترابرعهدهمي
ريزیوبراینقشهاييکهدرآنقادربهتأثیرگذاری


ايندهایاستراتژيکبرنامه
رابرایفر
،بکارميبندند .

هستند
گروههای مشارکتي و شبکههای مختلف را برای ايجاد تابآوری در
 )2مسئولین  ،
بخشند.اينمشارکتها مبتنيبر

سطحدولت،کسبوکار بازار،محلهواجتماعتوسعهمي

نیازبهبرنامهريزیوواکنشهماهنگبادستگاههادارد .

مفهوممسئولیتمشترکاستو
دولتازطريقتهیهوارائهدستورالعملها و اطالعات،معتمدانمحلي،بازاريانو

)3
روحانیون را به منظور حمايت از تالشهای مردمي در برنامهريزی بر مبنای تابآوری و
مقاومت از جمله فعالیتهای تحملپذيری ،مديريت خطر در حوادث ،تعامالت اجتماعي،
واکنشسريعدربحران،بهبودی،گسترش روحیههمکاری،معنويتوتوانمندسازیکمک
ميکند .



نقشرسانههادرزلزلهاحتمالیتهران 

زيربنای تابآوری جامعه در برابر زلزله تهران ،افزايش دانش و درک خطرات مربوط به
رسانههاهمگيبايدمسئولیتدرکاينخطراتوچگونگيتأثیرگذاری
حوادثمحلياست .
و توانايي های خود برای غلبه بر حوادث را به اشتراک گذارند .با درک ماهیت و میزان
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هاوروشهایآمادگيدر


آنراتحتکنترلقراردهیموازشیوه
خطراتميتوانیمتأثیرات

برابرآنمطلعگرديم .
یهای جديد برای ارائه اطالعات
فتهای قابل توجهي از طريق اختراع فنّاور 
امروزه پیشر 
مربوط به خطرپذيری و همچنین تمايل گستردهتری برای درک و کاربرد دادههای در
دسترس به منظور اقدامي مناسب در رابطه با اطالعرساني سريع صورت گرفته است.
ابزارهاوروشهایمورد

هایموجودمیاندولتوسايرسازمانهامنجربهتوسعه 


همکاری
نیازجهتحمايتازآموزشهمگانيودرکمليخطراتحوادثوباليایطبیعياست.به
بايستآموزشهاييويژهمناسبباشرايطهرمنطقهدرکشور،


آوریمي

منظورافزايشتاب
باکمکنهادهایدولتيوخصوصيوهمچنینرسانههادرجهتارائه اطالعاتدرستو

دقیقدررابطهباخطراتاحتماليبرایجامعهدرنظرگرفتهشود .
گذاریدادههاو


هاواقداماتبیشتریبرایکسباطالعاتواشتراک

ازطرفيپژوهش
تعیینچگونگيارائه  مفیدتراطالعاتمربوطبهخطراتحوادثوباليابهجامعهموردنیاز
است .اين بسیار مهم است که هنگام ارائه اطالعات در رابطه با خطرات حوادث و باليای
طبیعي،چگونگيعملکردوواکنشمردمرابهلحاظروانشناختي،فرهنگيومذهبيدر

شبینيهستند،واکنش
رقابلپی 
همانقدرکهحوادثوباليایطبیعيغی 
نظرگیريم،چراکه 
شبیني باشد.تجربهنشاندادهاستکهنارضايتي،
رقابلپی 
مردمبهآننیزميتواندکامالً غی 

ازدحاممردم،شورشوغارتگریدردرجهاولبهعلتفقدانآموزشودردرجهدومبه
نحوهبیانوبرخوردنادرستمسئولینباموضوعمرتبطاست .
بههمینترتیب،نیازداريمتااطالعاتمانراافزايشدهیمودادههایبهدستآمدهرا
با ساير مراجع و ارگانهای ذیربط تقسیم نمايیم .اگرچه دادههای به دست آمده از
ایبهمنطقهديگرمتفاوتاستامادسترسيمردمبهبرخيازايناطالعاتميتواند


منطقه
آوریمفیدباشد.چنیناطالعاتيبايدفراترازارزيابيهایجانيومالي


درجهتافزايشتاب
رسانهایبا
جشهایسادهاقتصادیباشد؛بنابرايننیازمنديکپوششکلي 
وهمچنینسن 
دامنه وسیعي از اطالعات مربوط به محیط طبیعي ،شرايط اجتماعي ،موقعیت سیاسي و
وضعیتاقتصادیپسازبحرانهستیم .
اولويتهایالزمبهشرحذيلهستند :

بنابراين
 )1ارزيابيوسنجشخطردرحوادثوباليابايدقبلازوقوعحادثهصورتپذيردو
مگیرندگان ازطريق
بهطورگستردهدربینافراددرمعرضخطر،مسئوالنمحليوتصمی 
رسانههابهاشتراکگذاشتهشود .

محیطهای

هاوظرفیتهایکلیه 


پذيری

بايستآسیب
 )2ارزيابيوسنجشخطر،مي
اجتماعي،اقتصادیوطبیعيرادرنظرگیرد.
هایمناسبوچارچوبدادههادررابطهباخطروارزيابياثراتحوادثو

 )3ر 
وش
سازیواشتراکگذاریاطالعاتوتفسیردقیقآناعمالگردند.


بالياباهدففعال
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آموختهشده از حوادث و باليای طبیعي گذشته ،در

 )4اطالعات درباره درسهای 
فادهدولت،سازمانهاوجوامعبرایانجام

محلي،مليوبینالملليجهتاست

رابطهباحوادث
برنامه ريزی مديريت خطرپذيری و کاهش اثرات منفي و ايجاد تابآوری در دسترس

وازطريقرسانههانیزاينتجاربو

متخصصان،مديرانوتصمیمگیرندگانقراردادهشود 

آموختههابهمردمآموزشدادهشود.

درس
فعالیتهای مشارکتي در جا يگاهي قرار دارند که دسترسي بهتر به اطالعات

)5
خطرپذيریوهمکاریمؤثرتر درارزيابيونظارتبرخطراتاحتماليدرحوادثوباليای
تریراميطلبد.


رايجدرسرتاسرمرزهایاداریوسازماني،حمايتگسترده
 )6به طور معمول سازمانها ،متخصصان و دولت ميبايست اطالعات و نقشههای
قابلدسترسيآسانقراردهند.
مرتبطباخطراترابهنفعمردمجامعهبهاشتراکونیز 
هاومناطقبحرانزده،شکافاطالعاتيراپر


درسرتاسربخش
شبکههایاجتماعي

)7
نمايندودادههایجديدرابهاشتراکگذارندودرتماميسطوحآگاهيوشناختراافزايش

دهند.
 )8دانش مربوط به کاهش خطرات و تابآوری ميبايست در برنامههای
هایآموزشحرفهای


هایآموزشيمديرانوآموزگاران،بسته

ازجملهبرنامه
آموزشوپرورش

آموزیوبستههایويژهمؤسساتآموزشعاليگنجاندهشود.


والدين،مانورهایدانش
هزينهها و سودهای مرتبط با مديريت بحران ميبايست از طريق رسانهها و

)9
شبکههای اجتماعي با محوريت قرار دادن فعالیتهای مرتبط با کاهش خطر و افزايش

آوریاطالعرسانيشود.


تاب
پیام های فوريتي بايد شفاف باشند و در صورت نیاز در سراسر کشور منطبق و

)10
هماهنگارائهگردند.
درصورتوجودولزوم،دادههایتصديقشدهوابزارهایدقیقارزيابيخطراتدر
حوادثوباليا،اجتماعراقادربهدرکوواکنشبهتردربرابرخطرميسازد .



ارتباطبامردموآموزشآناندرموردخطرات 
بايد پذيرفت که احتمال کاهش خطرات ناشي از حوادث و باليای طبیعي وجود دارد اما
ازآسیبهایرواني-اجتماعيپساز

حذفآنهاغیرممکناست.ازاينروجهتپیشگیری
يشده وگروههای
شبین 
حوادثوبالياوهمچنینمداخلهدربحرانبايدآشکاراخطراتپی 
آسیب پذيرموردبحثوبررسيقرارگیرند.مردمنیزبرایاينکهبیشتردربرابرحوادثو

باليا تابآوری داشته باشند ،به درک واضح و روشنتری از خطرات مخصوصاً در سطح
اجتماعينیازدارند.اطالعاتدر رابطهباخطراتناشيازحوادثوباليا بايدبهشیوهای
مناسبوبادرنظرگرفتنسطحتحصیليودرکفکریمردمبازگوگرددوبايدنیازهای

مختلف ،عالئق و شرايط سني جامعه در نظر گرفته شود .ارتقاء سطح دانش ،نوآوری و
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آموزش صحیح ميتواند فرهنگ تاب آوری را در تمامي سطوح جامعه ترويج بخشد و به
چرخهمستمريادگیریکمککند .
دانش و آگاهي برای توانمندسازی هر فرد در جامعه به منظور مشخص ساختن
رسانيبرایاقداماتآمادهسازوکاهشآنخطرات


خطراتپسازحوادثوبالياواطالع
يک اصل اساسي و زيربنايي محسوب ميگردد .عالوه بر اين ارائه اطالعات مربوطه و در
دسترس،درطيمراحلواکنشبهيکحادثهحائزاهمیتاست.بهاشتراکگذاشتندانش
آموختهشده ازحوادثوباليایقبلينیزدرجهتترويجنوآوریدارای

ازجملهدرسهای

اهمیتزيادیاست .
برخيازاولويتهاارتباطوآموزشمردمبهشرحذيلاست :

 )1امروزه با پیشرفت استفاده از اينترنت حتي در شهرستانهای دورافتاده و
سايتهاو
روستاهایکوچک،بسیاریازمردمخصوصاًجوانانازطريقبررسيوورودبهوب 
پورتال هایمختلفبهجستجویاطالعاتدرموردحوادثوباليایپیشآمدهدرمنطقه

خود ميکنند .اطالعات موجود در وب سايتها و ساير شبکههای اجتماعي در مورد
زدهميتوانددانش


بحران
خطرپذيریوکاهشآسیبهایناشيازحوادث مرتبطبامنطقه 

هایآسیبپذير


برایگروه
يشده 
محليمربوطهرابهاطالعمردمبرساندوبرنامههایطراح 

نشانميدهدکهپسازگذشتکمتراز

سانينمايد.خوشبختانهتجربه 

مختلفرااطالعر

سه روز از زلزله هم در شنبه (بوشهر) و هم در مورموری (ايالم) خطوط اينترنتي وصل
شدهاندودسترسيبهآنآسانبودهاست .

 )2از طرفي به وجود آوردن شبکههای اجتماعي اينترنتي و يا يک شبکه کامالً
آمدهدرمنطقه،ميتوانندآزادانه


اربریوابعادچندگانهمرتبطبابحرانپیش
تخصصيباک
بخشهای پزشکي ،روانشناختي ،اجتماعي ،اقتصادی ،فرهنگي و زيرساختي،
در کلیه  
اطالعاتمردمرادريافتواطالعاتبهدستآمدهرابهطورخاموياهمراهباتحلیلبه
اشتراک گذاشته و در اختیار همگان قرار دهند .اين اطالعات ميتوانند در تمامي سطوح
ی،درکمردمراارتقاءدادهونظرسنجيويژهایرا

مهارتآموز

تابآوری،تحمل،همکاریو

ريزیبرنامههایآتيانجامدهند.


برایپايه
ديدهازفعالیتهایمختلفآگاهشدهوبنابرنیاز


بااجرایبرنامهفوق،مردمآسیب
)3
خوددربرنامه هایآموزشيمناسبوهدفمند،ازجملهآنهاييکهنقشداوطلبانرابرای

باالبردنظرفیتمحليبهمنظورکاهشوفائقآمدنبرحوادثبرجستهميسازدشرکتو

حمايتنمايند .

هایاجتماعياينترنتي،افرادآسیبپذيردسترسيمساوی،عادالنه


باتشکیلشبکه
)4
بهاطالعات،توزيعاقالموکاالها،خدماتروانشناختيوپزشکيمناسب،آموزش

ومنصفانه
وفرصتهایشغليواقتصادیدارند .

مهارتهایفردیواجتماعيپسازحوادثوباليا

ی مانند ايجاد يک سامانه پیامکي
 )5همچنین ميتوان از ساير قابلیتهای فنّاور 
راکگذاریاطالعاتموردنیازمردمبهمنظورايجادفضای
رخدادهبرایاشت 
مرتبطبازلزله 
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آرامشدرمنطقه،سازگاریباشرايطبحراني،همکاریبادولتوتابآوریهرچهبیشتر،

استفادهنمود .


توانمندسازیافرادجامعهبهمنظوربرعهدهگرفتنمسئولیت 
هافرادجامعهميبايستبیشتربه

اساسمفهومتابآوریدربرابرحوادثوبالياايناستک

خود اتکا  نمايند و آمادگي پذيرش مسئولیت در برابر خطراتي که زندگي آنها را تهديد
ميکند ،داشته باشند .تمامي اعضای يک جامعه با تابآوری مناسب ،نقش خود را در به

رتها و
حداقل رساندن اثرات حوادث و باليای طبیعي درک نمايند و دارای دانش ،مها 
آور،شرايطرخدادهراباصبوری

تواناييهایالزمجهتاقداميمناسبباشند.يکجامعه 
تاب

درکخواهدکردودارایتوانايياستفادهازشبکههایمحليومنابعضروریجهتحمايت

هایالزمدرهنگامشرايطفوريتيوهمچنینحمايتازتالشهاینهادهایدولتي


ازفعالیت
وغیردولتيبرایکمکوبازسازیخواهدبود .
آگاهانهتر

بدينترتیبافرادتابآوردرحیندستیابيبهاطالعات،قضاوتيواقعيو

نمايند.توانمندسازیافرادجامعهجهتتابآوریبیشتر،فراترازارائه سادهاطالعاتبه


مي
آناناستومستلزمدردسترسبودنمنابعشفاف،دقیقوقابلاعتماددراشکالمختلفو
سؤالبرانگیزشدهاست .
ارائهابزاربهمنظورکمکبهاجتماعدرجهتدرکوپاسخبهموارد 
ارائه خطراتپیش  رووهشدارهایالزمدرشرايطبحرانيازاهمیتزيادیبرخوردار

است،امابرطرفکردننیازهای اولیهمردموآموزشآنهابرای چگونگيواکنش دربرابر
باتابآوریباالو

حوادثوباليانیزبههماناندازهدارایاهمیتاست .اعضایيکجامعه 
مقاومدربرابرحوادثوباليادارایاعتمادبهنفسالزمبرایدرخواستنیازهایاولیهخوداز

منابعاختصاصدادهشدهدولتيوخصوصيودارایتوانمندیالزمبرایجستجووکسب
اطالعات از منابع مختلف هستند تا خطرات ناشي از حوادث رخداده محلي را ارزيابي و
روش هایجلوگیریازضرروزيانبیشترراموردسنجشقراردهند.آنهاهمچنینقادربه

اعمالنظردرچگونگيدريافتکمکهادررابطهبامقابلهبامشکالتبهوجودآمدههستند.

همیتباالييبرخورداراستکهدولت،بنگاههایاقتصادیوبخشغیرانتفاعي

اينمسئلهازا
برایاجرایطرحهایخودازمردمدعوتبهعملآوردونظراتآنهارادرصورتکارشناسي

بحرانزده بیش از هرکسي آگاه بر

يشک مردم منطقه 
بودن مورد استفاده قرار دهد .ب 
پیونددکهاجتماعبحرانزدهاز

نیازهایاولیهخودهستند.البتهاينفرايندزمانيبهوقوعمي
افرادیآگاه،پرنفوذوباتجربهتشکیلشدهباشدکهباارائهاطالعاتدقیقومشاورهصحیح،
ازتوزيعکاالهاوخدماتگرفتهتامباحثجديدمانندابزارهایسنجشوارزيابيخطرو

محصوالتوداراييها درشکليکامالًمناسببرایافزايشسطحتابآوری

همچنینبیمه 
مردمآسیب ديدههمکارینمايند.بهراستياينجريانزمانيتحققپیداخواهدنمودکه

هاقبلازهرحادثهایبرخوردار


جامعهازآگاهيوآموزشمناسبيدربرابرمقابلهبابحران
باشد .
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تابآوریدراينحوزهعبارتهستنداز :
اولويتهایاساسيبرایارتقاء 

زدهدرموردرويدادرخداده محليواينکهچگونهحادثه ناشي


افراداجتماعبحران
)1
از آن خطر ممکن است بر افراد منطقه اثر مخرب گذارد و همچنین چگونگي کنترل
تهديداتبالقوهومهارآندرجهتکاهشخطرات،دارایدانشوتخصصکافيباشند .
 )2به يک ص داقت دوجانبه بین مردم و مسئولین نیاز است .از طرفي فقط بايد
اطالعاتدقیقومعتبرتوسطمردمبهمسئولینارائهشودوايناطالعاتنهفقطبراساس
نیازهای فردی بلکه متناسب با نیازهای کلیه مردم منطقه باشد و از طرف ديگر سريعاً
گروههایمتخصصدرجهتبررسي،تعبیروتفسیرايناطالعاتبهدستآمدهاقدامنمايند

صحتوسقمآناطالعاتدراسرعوقتنسبتبهبرآوردهنمودنآن

وپسازبهدستآوردن
نیازهاتالشنمايند.
آوریمناسبازمواردآسیبپذيریدرمنطقهخودآگاهي


افراديکجامعهباتاب
)3
پذيررادرنظرميگیرند.


گروهآسیب
واجرایبرنامهها،نیازهای

دارندودرتوسعه

ها،بانکها،بنگاههاونهادهایاقتصادیدرکباالييازپیامدهایمالي


دولت،بیمه
)4
ناشي از حوادث و باليای طبیعي به نفع مردم آسیبديده دارند و گزينههايي مانند بیمه
حوادث ،وام بالعوض مناسب ،بستههای مالي کمککننده و هدايای ارزشمند اقتصادی را
برای کاهش فشار مالي پیش آمده و بازسازی خانه ،خريد اسباب و وسايل و همچنین
وکاردردسترسمردمقرارميدهندوانگیزه زيادیرابرایکاهش


یمجددکسب
راهانداز

آسیب هایاجتماعيديگرمانندمهاجرتبهحاشیهشهرها،اثراتنابهنجاربیکاریوگرايش

ديدهبهوجودميآورند.اينيکسودحقیقيودوجانبه


هایآسیب

یادرابرایخانواده
بهاعت
استکهدربلندمدتدولتواجتماعازآنمنفعتبهدستميآورند.

دسترسيبهاطالعاتدقیقضرروزيانماليمنجربهتوانمندیافرادومتخصصان

)5
به منظور ارزيابي ملموس در مورد از بین رفتن و تخريب اموال و داراييها ميگردد و
ريزیهایمناسبباشرايطاقتصادیمردمياریدهد.
تواندبنیادمسکنرابرایبرنامه 


مي
هایآموزشيروانشناختي -تربیتيدرمدارس،


وفعالیت
اجتماعمحور 

برنامههای

)6
شويقميکند.

نوجوانانوجوانانرابرایانجامکارهایداوطلبانهبهسودجامعهت
اجتماعيوتوزيعکنندگانکاالهاواقالمموردنیاز،

ارائهدهندگانخدماترواني–
 )7
ريزیمستمریرادربازگشتافرادبهزندگيوايجادکسبوکاردرجامعه


توانندبرنامه

مي
بحرانزدهبهعهدهگیرند.



هایموجودبرایافزایشتابآوری 


حمایتازظرفیت
اندکهبهواسطهزلزله،سیلوآتشسوزیبرایهمیشه


يخشهرهایبزرگيبوده
درطولتار
اندواثرکميازآنتمدنهادريادهاباقيماندهاست.حوادثوباليایطبیعي


نابودشده
توانندظرفیتسازمانهایخدماتفوريتيراتضعیفکنندوشرايطاجتماعرابهسمت


مي
هانتوانندخدماترسانيرابهنحوقابلقبوليانجامدهند،

نابودیپیشببرند.اگرس 
ازمان
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اجتماع به سمت نارضايتي ،ازدحام ،شورش و سپس غارتگری پیش ميرود .اين چهار
واکنش ممکن است نوعي تالش غريزی برای بقاء و يا نوعي از فقدان اخالق و فراموشي
آموزشهایشهروندیباشد.تحلیلوپیدانمودنداليلاينمسئلهکهوابستهاستبهرفتار

غريزی و يا عدم رعايت اخالقیات تأثیری روی تابآوری ندارد .ما بايد به دنبال
انطباقپذيری بیشتر با سازمانهای خدمات فوريتي باشیم تا توانايي و

انعطافپذيری و 

ظرفیتخودرادربرابرحوادثوپیامدهایمنفيپسازآنافزايشدهیم .
تاب آوری بیشتر در برابر حوادث و باليا از تنها طريق يادگیری ،نوآوری ،آموزش

مهارتها و آمادهسازی منابع انساني در سطح عملیاتي امکانپذير است .اين آمادهسازی

تواندبهمنظورواکنشبهحوادثبرایطیفگستردهایازمردمبهکارگرفتهشود.يک


مي
هایگستردهایرا


برحوادثوباليادرمحالتياروستاهایخودبرنامه
جامعهتابآوردربرا

آوریدرحوادثوباليابرایخوددرنظرگرفتهاندوبهمحضوقوعچنین


بهمنظورتاب
حادثهناگواریهرنفرازوظايفخودباخبراستودانشزيادیبرایانجامبرنامههایخود

تالشهایتحقیقاتيمؤسسات،بخشصنعتودولتهمسواست
دارد.چنینبرنامههاييبا 

اجتماعمحور با رويکرد فرهنگنگر و

و مورد تائید آنها است .همسوسازی نتايج تحقیقات 
یهای دولت ،مهمترين شیوه برای دستیابي به
استگذار 
نیازهای مختلف جامعه در سی 

کلميبخشد .

آوریخواهدبودوظرفیتهایآتيماراش


افزايشتاب
روانيواجتماعيمردمآسیبديدهازحوادثو

مدتزمانيکهبرایبهبودیجسمي-
هایمثبترابرایافراد،خانوادههاوجامعه


ترينبازتاب

شوداغلبيکيازقوی

بالياصرفمي
توانیمپسازبحراننیززمانيرابرایآموزشهایجديدبه

بهارمغانميآورد،ازاينرومي

منظور تابآوری در نظر بگیريم .اين آموزشها بايد بر اساس اصول علمي و وابسته به
هایتابآوریوبازيابي بهبودیبايدپايدارو بلندمدتدر


باشد.برنامه
فرهنگآنمنطقه 

نظر گرفته شود و تصمیمات مهم زندگي افراد پس از بحران را مانند ترک اجباری،
امها و اموال باقيمانده را مورد بررسي قرار دهد .مشاوره تابآوری و
تولیدمثل ،فروش د 
هایزندگيصحیحجهتکاهشقرارگیریدرمعرضبیماریهایجسمي-


انتخابسبک
شناختيوازدستدادنبقیهداراييهابسیارحائزاهمیتاست .


روان
صورتميگیردو

اگرچهاصولامدادگریوحمايتبراساسفعالیتهای داوطلبانه 

اينظرفیتيمهمبهعنوانيکسرمايهاجتماعياست،امادرحوزهتابآوریکهفرايندی

بسیارتخصصياستبهتراستازافرادمتخصصبااستخدامکردن،آموزشمداومواعزام
مکرربهمیدانحادثهحمايتنمود .
جوامع تابآور دارای تمهیدات قوی و با تجربه کافي از اقدامات فوريتي هستند.
پیامهای به
یهای جديد برای ارائه  
همزمان با پیشرفت سیستمهای هشداردهنده و فنّاور 

موقعهنگاموقوعباليایطبیعي،مردمجامعهاحساسامنیتوآسايشبیشتریميکنند.

آمادگيجامعهبرایکاهشتأثیراتمنفيناشيازباليایطبیعيازاهمیتزيادیبرخوردار
است .يک سؤال بنیادی اين است که چه کارهای مهمي تا به امروز برای مقابله با اثرات
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منفي حوادث و باليای طبیعي انجام دادهايم؟ برای پاسخ به اين سؤال بايد تمامي زير
حوزههای آسیبشناسي روانشناختي ،بافت اجتماعي ،مسائل اقتصادی ،حوزه مهندسي،

ساييمحیطهایطبیعيرابهلحاظشیوع،تنوع،نیازها،نقاطقوتو

امکاناتپزشکيوشنا
پذيریهابررسينمايیم .


آسیب
بآور ،تمرکزی جديد روی تمهیدات بازيابي
به منظور ايجاد يک جامعه مقاوم و تا 
مورد نیاز است .تمامي سازمانها بايد درک بهتری از نقشهای خود داشته باشند و بايد
ريزیهاو
رسدکهدرطيسالیانگذشتهبرنامه 


خدماتبازيابيباشند.بهنظرمي
آماده ارائه
گذاری ها در مقايسه با حوادث و باليای موجود در کشور ،با مشکالت همسان


سرمايه
نبودهاند .

هایحمايتيبهشرحذيلآوردهشدهاند :


مواردیازاولويت
فعالیتهای پیشگیری ،آمادگي ،مقابله و بازسازی از طريق مشارکت همه جانبه

)1
ها،نهادهاومردمجامعهصورتپذيرد.اينفعالیتهاميبايستعمومي


میانتماميسازمان
باشندوقبل،درحینوبعدازيکحادثهانجامگیرند.
 )2تمرينات مديريت در شرايط فوريتي به خوبي درک و انجام شوند و دربرگیرنده
ذينفعانمختلفازجملهاعضایجامعهگردند .
سیاستهای اجرايي ،شیوههايي را اتخاذ نمايند که از خدمات

مگیرندگان 
 )3تصمی 
اورژانس و حمايتهای رواني  -اجتماعي داوطلبانه در جوامع بحرانزده حمايت کند تا
اينخدماتوحمايتهابهرسمیتبرسد.

رفتهرفته

 )4برنامه ريزان محلي برای واکنش سريع و بهبود يافتن از حوادث ،آسیبپذيری
جامعهراباترکیباقداماتچهارگانهبرایکاهشخطراتبالياموردتوجهقراردهند.
اشتراکگذاری

اجتماعمحور ،نقش استراتژیهای بازيابي و 

 )5در مشارکتهای 
نیازهایبلندمدتمحليتوسعهيابدوابزارهایالزمبرایپشتیبانيازبرنامههایمديريت

بحرانارائهگردد .
استراتژیهای بازيابي ،کمکهای جامعه را که به احتمال زياد در مرحله فوری

)6
يشوند،بررسينمودهومجوزشناسايي،تسهیلوهماهنگيمنابعارسالياز
بهبودیارائهم 
سویجامعهرابهعهدهگیرد .
یشده مبتني بر تابآوری محلي ،خوداتکايي را متناسب با
برنامهريز 
 )7تمهیدات  
شرايطجامعهبحرانزدهتشويقوپرورشدهد.

ارزيابيهای پس از حوادث و باليا که تمامي سازمانهای ذیربط را مشمول

)8
سازد،بهطورمعمولاثربخشيپیشگیریوفعالیتهایآمادگيوعملیاتبازيابيرادر


مي
افتههایحاصلازحوادثمهمدرکشوروسايرنقاطجهانبهطورگستردهبه
نظرگیرند.ي 
اشتراک گذاشته شود و برای برنامهريزی بهتر تابآوری در حوادث و باليا مورد تفسیر و
تحلیلقرارگیرند .
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نتیجهگیری 

اکنونبهمنظورارتقاءسطحتابآوریدرزلزلهتهراناينسؤالمطرحاستکهچهکاریرا

وباليایطبیعيازويژگيهایپايداروبخشي

ازکجاشروعنمايیم؟روشناستکهحوادث
از رويدادهای آسیبرسان کشور ما هستند ،از اين رو قطعاً نه در تهران بلکه در ساير
هایبزرگيراپیشروخواهیمداشت.ماهمچنینميدانیمکهبهغیر

کالنشهرهانیزچالش

ازباليایطبیعي؛خطراتحوادثرانندگي،تغییراتآبوهوايي،کاهشرشدجمعیتو
هایجديدروبروميسازند.برایفائق


باچالش
روزبهروز 
غیره،مردم،جامعهواقتصادمارا 
آمدن بر مشکالت آينده ميبايست دارای بنیان محکمي از روابط ،سیستمها ،اطالعات و
برنامهها و به دنبال آن توانايي ،حسن نیت و تعهد از سوی نهادهای دولتي برای ارتقاء

تابآوریدربرابرحوادثاحتماليباشیم .

اگر افراد و جوامع اثرات رفتارهای خود را بر خود و همچنین خانوادهها ،جوامع و
یهایآگاهانهمبتنيبر
مگیر 
طزيست درککنند،بهافزايشظرفیتآنانجهتتصمی 
محی 
يشده کمک مينمايند .ارتقاء سطح تابآوری در حوادث و باليا مستلزم
خطرات ارزياب 
تغییریپايدارازرفتاردرکلجامعهاست.دستیابيموفقبهتغییررفتارفراترازظرفیتيک
سازمانواحداستومستلزمهماهنگيدولتومردمدرقالبيکفعالیتتمامملياست .
يشناسد
رويکردتاب آوریمسئولیتمشترکمارابرایمقابلهباحوادثوباليابهرسمیتم 

وفوايدشبکه هایموجودرادرسراسرودرونبدنهدولت،بخشخصوصيوجوامعاذعان

.دستیابيبهتابآوریباالدرحوادثوباليانهتنها بهتمرکزبرتمهیداتموجود

يدارد
م
بلکهبهچگونگيتشويقافرادوجوامعبرایمشارکتفعالبستگيدارد.دولتميبايست

هایجديدبرایايجادوارتقایشبکههای


عهدبهمشارکتدربررسيواکتشاففرصت
مت
يتوانیم
يگردد کهماهمگيآنچه م 
محليواستانيباشد.درصورتيايناستراتژیموفقم 
خانهها ،رسانهها ،فضای
را برای کمک به ايجاد سطح تابآوری در حوادث و باليا از  
کسبوکاروکلجامعهخو دآغازنمايیم.البتهايناستراتژیبهصورتمجزاعملنميکند

بلکه از طريق يک طرح ملي در چارچوب چندرشتهای برای افزايش تابآوری در برابر
گردد.ايناستراتژیميتواندسطحباالييازفنون


حوادثوباليادرسراسرکشورتکمیلمي
داومتابآوریدرحوادثوبالياارائهسازد .

وراهنماييرابرایتوسعهکارجديديام
مابايداولويتهاوپیامدهایبعدیايناستراتژیرامشخصنمايیمتازيربناييمحکم

برایتقويتتماميبخشهاجهتدرکوبرعهده گرفتنمسئولیتبرایکاهشخطرات
یهایآگاهانهواقداممناسبشکلگیرد.بهتر استکهدولت
مگیر 
خاصدرجهتتصمی 
اشتراکگذاری

توانمندسازی جامعه را از طريق طرحهای که ممکن است موجب ايجاد و 
اطالعاتدررابطهباحوادثوخطراتاحتماليوجوددارندحمايتنمايدوبهصورتمحلي
باجوامعبرایکاهشخطراتوايجادارتقاءدرتابآوریفعالیتنمايد.واقعیتايناستکه

بهتنهايينميتواندجامعهراتوانمندسازد،ازاين رواساتیدفنومعتمدينمحلي

دولت 
يگردداقدام
بايدباجامعههمکاریکنندوبرایدرکبهترخطراتيکهجامعهباآنمواجهم 
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یها به درستي اطالعرساني
مگیر 
نمايند .تنها در اين صورت است که برنامهها و تصمی 
ميگردند .

يک استراتژی کامل ميتواند اهمیت نقشهايي را که ما برای رسیدن به سطح
کنیممشخصنمايد.درايناستراتژی،


آوریبیشتردرحوادثوباليادرايرانايفامي

تاب
افراد،سازمانهاودولتدرپستاصليخودهستند.

متخصصانخواهانايفاینقشفعاالنه
ایبهوجودنميآيد.مشارکتبه


کاریيااقداماتجزيره
چگونهموا 
زی
اينچنیناستکههی 
معنای درک بالقوه تمامي نهادها و سازمانها برای ايجاد تابآوری در حوادث و باليا و
.مسئوالنوسازمانهايشانبايدچگونگيحمايت

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


هایکارشناسيشدهوسیاست

استراتژی
آوریدرحوادثوباليادستيابدوبرنامههایکوتاهمدتوموقتيبههیچ


درزمینهتاب
عنواننميتواننداهدافپیشرورابهسرانجامرسانند .

هایتابآوریدرسراسر


يناستکهاقداماتموردنیازبرایاجرایاستراتژی
حقیقتا
کشور بسیار پرهزينه است .البته اين هزينه برای سالمت رواني افراد و سالمت اجتماعي
مردمدربلندمدتقابلتوجیهاست؛زيرااگرکنترلنشوندقطعاًآسیبهایاقتصادیبه
نیزبامشکلبیشتریروبروميکنند.ازاينجهتمنافعحاصل

وجودآوردهوسايرمنابعرا
آوریدرحوادثوبالياهزينههایآتيراکاهشخواهدداد.درصورتي


ازبهبودسطحتاب
ایهماهنگومشترکجمعآوریکنیم،قادرخواهیم


کهمامنافعجمعيخودرابهشیوه
بودبهآرزویتابآوریدرحوادثوبالياومقاومتمردمدربرابرهرگونهرويدادناگواری

نائلگرديم.رويکردتاب آوریدرحوادثوباليادرپيتضمینتواناييمابرایسازگاریبا

حوادثجديدودرحالظهوروکاهشدرمعرضخطرقرارگرفتنمانوبهبوديافتنسريع
روبهجلوخواهدبود .
ازحوادثبهطورمؤثرودرحرکتي 
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