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 سخن نخست

 اندیشمند گرامی

 با سالم

، هب مجموهع توافقی از رفتاراهی پشت سرهم هک ربای پاسخ دادن هب شرایط اضطراری و بهبود آن میظنت می شود، گفته  مدرییت شرایط اضطراری

رزیی شرایط اضطراری ربای حفظ جان و اموال مردم و محیط  گیرد. ربانهم اه و منابع را ردربمی اه، ساختاراهی مدرییتی، استراژتی شود هک مسئولیت می

 کاهد.  کند و از آاثر زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سوانح و حوادث می زیست تالش می

حه خیز جهان هب شمار می آید هک همواره رب ارث وقوع سوانح طبیعی سرزمین اریان با توهج هب موقعیت جغرافیایی و زمین شناسی آن، از جمله ده کشور سان 

متحمل شده است. همانگوهن هک می
هب لحاظ خطرات و  رتين مرکز جمعيتی کشور زبرگشهر تهران هب عنوان  دانیم کالن خسارات جانی و مالی اقبل توجهی را 

ت انشی از سوانح و حوادث غیرمترقبه کالت و انبس تهدیدا هک همین امر خود نشانگر ضرورت رپداخت هب ابعاد  اساسی و جدی است اهیامانیدارای مش

 شهر تهران می باشد.  رزیی و اجرایی رد کالن اهی مطالعاتی، ربانهم متفاوت مدرییت بحران و ساماندهی آن رد حوزه

، شهرساری و امور بحران مرکز مطالعات و ربانهم شهر تهران سعی دارد رد راستای انجام وظایف خود، با  رزیی از اين رو مدرییت مطالعات معماری

اه شرایطی را فراهم آورد هک رد  اه و مطالعات راهبردی و نیز ااقتنل تجارب جهانی و رد نهایت اجرایی شدن کاربست مطالعات و ژپوهش انجام ژپوهش

اه را بیان کرده  د. رد اين گزارش هب دنبال آن هستیم هک اين سوءربداشتشهر تهران رد ابعاد مختلف شو نهایت منجر هب ارتقاء وضعیت و عملکرد کیفی کالن

 و الگواهی رفتاری را ردحین حوادث مورد ربرسی قرار دهیم. رد انتها نیز تجارب رفتاراه رد زلزهل اخیر اریان را اراهئ خواهیم کرد.

 

ری  گاهدا  بابک ن

 رزیی شهر تهران رئیس مرکز مطالعات و ربانهم
 



 چکیده

لگوهای رفتاری افراد در زمان وقوع بحران همواره یکی از موضوعات حیاتی و مهم برای مددیران و  ا

مقابله گران بوده است. مطالعات گذشته حاکی از این است کده بسدیاری از تردورات افدراد درخردو       

ین باشدد و در واقعیدت  ند    هدای بحدرانم مدی    ها )افسدانه  رفتارهای گروهی و فردی ناشی از سوءبرداشت

 رفتارهایی اتفاق نیافتاده است. 
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 مقدمه

یک اداره نیست، بلکه الزم است در در  یانحرارتنها یک فعالیت هدایت شده  ،مؤثر ریزی برنامه

اساسی در مدیریت شرایط  های مؤلفه گونگی اجرای  مورد سیستم سیاست محلی و همچنین در مورد

محلی اطالعات دقیقی وجود داشته  یها سازماناضطراری )پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازیم در 

، تیم لیتحلو  جادیاشامل  ریزی برنامه فرآیندعملی  های باشد. همچنین برنامه ریز باید به جنبه

 ملی و محلی و الگوهای رفتاری افراد در حوادث آگاه باشد.  یها دستورالعمل، ریزی برنامه یها  الش

. در نتیجه، اند شدهآید، با حوادث مواجه  به وجودحوادث  یها یزیر برنامهقبل اینکه  ها مدتمردم، از 

معناداری توسط  به طورکه آشکار شده و این الگوها  هاست سالافراد  بینی پیشالگوهای رفتاری قابل 

 یها اتیعمل رشیپذکه احتمال  دانند یممجرب  زانیر برنامهاست.  شدهحوادث مستند  محققان حوزه

متناسب با الگوهای رفتاری  ها تیفعالاست که این  تر بیشتوسط شهروندان زمانی  ،9یشنهادیپحفاظتی 

. به ردیگ یماطالعات دقیق صورت  بر اساس مؤثر ریزی تنظیم شده باشد. برنامهث با حواد افراد در مقابله

ساختاری  یها یریپذ بیآسو  شیامدهایپدقیق در مورد عامل خطر،  یآگاهیقین، در این خرو  نیازمند 

و  ها برنامه، عنوان نمونهه به الگوهای مقابله انسانی خواهیم بود. ب در مورددقیقی  یآگاهو انسانی و 

در حین  شانیها تلفناز  ادهاستف عدم مکرر به شهروندان در مورد به طور ،شرایط اضطراری زانیر برنامه

. نتیجه  نین فعالیتی، بار رندیگ یماین تذکرات را نادیده  و شهروندان نیز پیوسته دهند یمحادثه تذکر 

. این شود یمکه سبب قطع ارتباط تلفنی شهروندان و پرسنل مقابله  باشد یماضافی بر روی خطوط تلفن 

: ابدی یمشدت  ریزان اخته شده رفتارهای انسانی توسط برنامهمشکل به دلیل نادیده گرفته شدن الگوی شن

نیاز به برقراری ارتباط با دیگران و افراد خانواده برای توضیح در مورد شرایط و اطمینان یافتن از سالمت 

 یها شرفتیپبا مشکالت تغییر یافته و با  تر بیشبرای تطابق  ها ریزی اخیر، برنامه یها سال. در ها آن

را  ها تماسفی . این خطوط، حمل بار اضاباشد یممقدور  3ژی، ایجاد خطوط اطالعاتی شهروندانتکنولو

 یبرا ای هرا به توسعه برنام ها خانوادهاز وقوع،  شیپ ریزی ، برنامهبر آن. عالوه کند یمسرویس دهی 

از اقدامات  است. این فقط دو نمونه کرده، رهنمون ها بحران نیحدر  یقطعارتباط در صورت  یبرقرار

بینی است،  ریز آگاه باشد که  ه موضوعاتی در مورد شهروندان قابل پیش انجام یافته است. اگر برنامه

از اقداماتی است که  تر آسان، بسیار کند یمطراحی اقداماتی که الگوهای رفتاری شناخته شده را تکمیل 

                                                 
1- Protective Action Recommendations (PARs)  

2- Citizen Hotline Information Numbers  
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آگاهانه و خود  رشیپذ، سطوح کنند یمتنظیم  ، الگوهای رفتاری راها برنامه که یزمان. کند یمرا رد  ها آن

 . شود یم تر بیشبه خودی بسیار 

که در مورد رفتارهای  ییها افسانهدر مورد رفتارهای انسانی در حوادث بازبینی شده و باید مطالعات 

م انسانی در مقابله با حوادث وجود دارد بیان شود. در ادامه در مورد حوادث تروریستی نگاه خاصی خواهی

 د.، بحث خواهیم کررود یم ها آنوقوع داشت و در نهایت، در مورد انواع رفتارهایی که در حوادث انتظار 

 

 در مورد رفتارهای انسانی در مقابله با حوادث ها( )سوءبرداشت ها افسانه .2

به  که مردم در زمان وقوع حادثه کنند یمو شهروندان ترور  ریزان گذاران، برنامه تعدادی از سیاست

ر مورد حوادث تروریستی موضوع به ویژه د نیاکه در تحقیقات استنتاج نشده است.  کنند یمرفتار  ای هگون

دقیق در تحقیقاتی که درباره رفتارهای انسانی در حوادث انجام  کاوشبا باید  ها افسانهاین ت. مطرح اس

مورد رفتارهای انسانی در مقابله با حوادث در  ها دانستهو  ها افتهیشده مورد شناسایی واقع شود. ابتدا باید 

د. کر بینی پیشدر حوادث تروریستی را توان رفتارها ه تا بد و طبیعی را احرا و مطالعه کر یکیتکنولوژ

 یها عامل، کنند یمو طبیعی از یک جنس نیستند، با این حال اثرات یکسانی را ایجاد  یکیتکنولوژحوادث 

که حوادث تروریستی اثرات  است یحال. این در طلبند یمقابله یکسانی را خطر یکسانی دارند و اقدامات م

. بسیاری از این اختالفات به کند یمکه آن را از دیگر حوادث متمایز  آورند یم به وجودو تقاضاهایی را 

است که منجر به  ییها زمیمکانحاصل از عامل حادثه و همچنین به خاطر  یامدهایپدلیل طبیعت و 

 .شوند یمتلفات 

وقوع  یها عاملمطالعات زیادی بر روی اثرات مختلف تهدیدهای خا  انجام شده است. تعدادی از 

. آورند یم به وجود ها عاملحوادث سطوح باالتر و شدیدتری از ترس و وحشت را نسبت به دیگر 

تری  9171ادثه تشعشعات رادیواکتیو از این نمونه است. نمونه مهمی که مورد مطالعه قرار گرفته است، ح

به  یها عاملاست که در زمان احساس خطر تشعشع، شهروندان د ار وحشت زیادی شدند.  9لندیآمایل 

، تخلیه زنان حامله و ایلوانیپنس. دولت شوند یمآورنده ترس باعث افزایش سطح پذیرش هشدارها  وجود

مایلی  93نفر در شعاع  944000از را در محدوده پنج مایلی جزیره پیشنهاد کرد و در نهایت، بیش  ها بچه

واضح این افراد به خاطر ترس از یک  به طور. شد یم% از جمعیت را شامل 21از منطقه تخلیه شدند که 

که مدیران شرایط اضطراری قادر به آرام  یبه حدقرار گرفته بودند  ریتحت تأثخطر ناشناخته و عجیب 
                                                 

1- Three Mile Island 
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خطر نبودند تخلیه شدند، از این موضوع تحت عنوان  ریأثتحت تافرادی که  که یزماننبودند.  ها آنکردن 

خروجی، گره خوردن وسایل نقلیه  های یاد کردند. انجام مورد مذکور موجب ازدحام راه «9شبح تخلیه»

. درک اشتباه مسئولین از حجم شبح تخلیه در شود یم ها سرپناهو کمبود سوختم، و ازدحام در  ها یخراب)

 شهروندان ایجاد شود.  ییجا جابهدر  ای هکه مشکالت عدید ودش یمهشدار سبب  فرآیند

دارای خروصیات و  ای هیافت که هر حادث میدر خواهیات حوادث وارد شویم، ئدر جز که یزمان

که یکسان  شود یم. با این حال، الگوهایی در رفتارهای انسانی دیده باشد یم یبه فردمشخرات منحرر 

الگوهای رفتاری در مقابله را تشخیص دهیم. این  میتوان یمیک بین وقایع هستند. با یک مقایسه سیستمات

 است. ها ریزی برای افزایش دقت در برنامه یبا ارزشالگوها، راهنمای 

 

 الگوهای مقابله شهروندان .1

تعدادی از مدیران شرایط اضطراری، معتقدند که  متأسفانهبسیاری از مسئولین، شهروندان و حتی 

معتقدند که شهروندان به شکل  ها آن. کنند یمت ضعیف و کمرنگ با حوادث مقابله صوره بم مرد

بر این قضیه تاکید  ها لمیفو  ها رمانگذشته،  یها دهه. در طول کنند یمرفتار  و مبتدی یا رحرفهیغ

طبیعی  نیز اغلب این جنبه از حوادث را پوشش داده و بر روی استثناهایی در رفتارهای ها رسانه. اند داشته

اینکه هنگام وقوع  :اند کردههمگی یک مقوله را تداعی  ها رسانهو  ها رمان، ها لمیف. این اند کردهتمرکز 

 حال نیا. با رندیگ یمترس، وحشت و فوبیای حاصل از حادثه قرار  ریتحت تأثحوادث تعداد افراد زیادی 

 و به صورتشوک ، ادث همراه با ترسباید قبول کرد که، عرف متعارف حاکی از آن است که، مردم با حو

 . کنند یمد منفعالنه برخور

از رفتارهای مذکور توسط  کدام چیهمکرر نشان داده که  به طورمطالعات دانشمندان علوم اجتماعی 

توأم با شوک و  یها العمل عکسشهروندان  اغلباکثر قریب به اتفاق قربانیان حادثه شکل نگرفته است. 

نگرانی زیادی که منجر به فرار بی مورد از  :عبارت است از ؛3فرار از روی وحشت .دهند ینمترس بروز 

درک  بر اساس، دانند یمهایی را که موجه  العمل . عکسافتد یمخطر شده است، که البته بندرت اتفاق 

. اغلب شهروندان به صورت ساختار یافته به تهدیدهای محیطی دهند یممحدودشان از حقیقت انجام 

دیتا و اطالعات بسیاری را برای مقابله و پاسخ به مشکالت و حوادث کسب  ها آن. دهند یمپاسخ 

                                                 
1- Evacuation Shadow  

2- Panic Flight 
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 یها ارزشاصول و  بر اساسکلی منطقی و  به طور. معموالً رفتارها در مقابله و مواجهه با حوادث کنند یم

ند که به دنبال اولین کسانی هست ءجامعه است. بعد از وقوع حادثه، قربانیان جان به در برده، اغلب جز

و به دیگران در  رندیگ یمرا بر عهده  اند شدهکه مجروح  ییها آن، مراقبت از گردند یمنجات یافتگان 

 . کنند یمیاری  اموالشانز حفاظت ا

بندرت اتفاق  د که رفتارهای ناهنجار و برخالف عرف اجتماعی نظیر  پاول و غارتباید دقت کر

و اختالفات  ها یناسازگاروال دیگران اغلب در جریان اغتشاشات، اندازی به ام دست و نیز، افتد یم

ثبت  3003. تنها یک گزارش از  پاول بعد از طوفان کاترینا در نیواورلئان در دهد یمشده رخ  ریزی برنامه

آمده بود، اتفاق افتاده است. باقی شهرها که  به وجودکه در شهر  ای هشده است که به خاطر شرایط ویژ

طوفان بودند، گزارشی از  پاول و غارت نداشتند. در نیواورلئان، وقایعی در نزدیکی یکی از  ریتحت تأث

واژگون شده دولتی اتفاق افتاد که شهروندان، بدون تماس با دولت و بدون آب و غذا در  یها ساختمان

گزارش شده است  آشکار که در نیواورلئان 9، تعدادی قانون شکنیرسد یمآنجا محرور شده بودند. به نظر 

به خاطر اطالعات نادرست اولیه بوده باشد که بالفاصله بعد از حادثه مخابره شده است. جالب  تواند یم

بر پایه اطالعات نادرست، توسط مسئولین محلی منتشر شد و بسیاری از  ها گزارشآنکه تعدادی از 

پس از گزارشگرهای نیویورک تایمز،  گرفته بودند. دو تن از ءاطالعات از شایعات بی پایه و اساس منشا

وجود  ها ابانیخو  ها اردوگاهدر  یفراوانبدبختی و فقر  کهگرفتند  جهینت ،زیاد و گسترده های راحبهمم انجا

، متأسفانهد که ت فراتر رفته بود. باید اشاره کرترس از غارت و جنایت از حد واقعی حال نیاداشت، با 

گزارش دادند که م 3003) 3و دروو ریدامقابله شده بود.  یها اتیعملشدن  هدیچیپ منجر بهبرخی از شایعات، 

ه قرد ترور وی داشته معاون دادستان شهر معتقد بوده که تحت آتش یک تیرانداز ماهر بوده است ک

تیرانداز در حقیقت یک شیر ه ک کنند یم، کشف ها آن. کند یممتخرص را مطلع  یها میت است و سریع

همانند شلیک ایجاد کرده است. اگر ه فقط کسری از  ؛ه که هنگام انفجار صداییمخزن گازی بود

کامل کالبدشکافی شدند، اما پزشکی قانونی گزارش داد که تعداد کمی  به طوراجسادی که کشف شدند 

بودند. همچنین هیچ گونه گزارشی در مورد تجاوز و هتک ناموس توسط  دهیرساز قربانیان به قتل 

 نده اعالم نشد.مسئولین پرو

                                                 
1- Lawlessness  

2- Dwyer & Drew (2002) 
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و در ایاالت متحده،  ابدی یم، نرخ جنایات بعد از وقوع حادثه کاهش عموماًکه  ی اذعان کردبایست

آحاد  اغلب دهد یمهرگز برای مقابله با حوادث طبیعی توصیه نشده است. مطالعات نشان  یجنگقوانین 

به دور از منطقه حادثه دیده نیز پول  دارند. حتی مردم رسانی مردم بعد وقوع حادثه تمایل به امداد و کمک

را  گانشانیهمساهستند و  شانیها اجیاحتبه فکر  معموالً. مردم کنند یمو ملزومات برای آن مناطق ارسال 

شرایط را با استفاده از منابعی که موجود است به بهترین نحو ممکن مدیریت و  ها آن. کنند یمپشتیبانی 

و نیز مشارکت دیگر  یرسمو منابع  ها سازمانشرایط توسط  گونه نیادر  معموالً. قربانیان دهند یمتغییر 

 . شوند یم، حمایت اند نبودهواقعه  ریتحت تأثمستقیم  به طورمناطقی که 

که کارایی  شود یممرتبط با رفتارهای ناهنجار اجتماعی و غیرمعقول در حوادث سبب  یها افسانه

فتد و نیز در نهایت هدایت بی ریتأخبه مختل گشته و  ریزی برنامهمقابله کاسته شده، کارایی  یها اتیعمل

تحت همچنین انتشار صحیح و متقن اطالعات را  ها افسانهو مدیریت نادرست منابع را سبب خواهد شد. 

، در بعضی مواقع مسئولین شود یم. این افسانه که اطالعات دقیق سبب وحشت مردم دهند یمقرار  ریتأث

 رشیپذرا کوتاه و در عوض رساتر کنند. این موضوع که مردم نسبت به  ها امیپکه  ددار یم بر آنرا 

 فرآیندمکرر ثابت شده است. بنابراین، یک بخش مهم در  به طورهستند،  لیم یبحفاظتی  یها اتیعمل

، مرور مطالعات علمی در مورد الگوهای رفتاری در مقابله با حوادث است. این مطالعات ریزی برنامه

سندرم : شوک و عدم فعالیت )است از عبارت ؛که شود یممشخص  العمل عکستاری با سه الگوی رف

 حوادثم، فرار از روی وحشت و مقابله یکپار ه اجتماعی.

 

 حوادثسندرم . 3

 9حوادثسندرم مستندی از بروز شوک بعد از وقوع حوادث وجود دارد. شوک، زمانی با  یها گزارش

. دهند یمو کرختی از خودشان نشان  یعالقگ یبپاسخ به محیط، سردرگمی،  که مردم در شود یمهمراه 

. واالس باشد یم م9133) 2و مینینگر م9137) 3حوادث، تحقیق واالسسندرم تحقیق در مورد  نیتر کینزد

سرخپوستان بیان نموده است. این قربانیان  های رفتار حاصل از شوک را در قربانیان هجوم به سکونتگاه

خویشان و دوستانی بودند که در این حمالت کشته شدند. از سویی دیگر مینینگر بر روی قربانیان دارای 

                                                 
1- Disaster Syndrome  

2- Wallace (1521) 

3- Menninger (1522)  
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را در  «یناباوربی عالقگی، سردرگمی و »نظیر  یاحساساترا انجام داده است. او بروز  ییها یبررسسیل 

 گزارش خود عنوان کرده است. 

را  شود یمحوادث ظاهر سندرم آن عالیم  در که یموارد، ینیبال یشناس رواناز مطالعات  یاریبس

سندرم آمده است. اول اینکه،  به دستاست. سه نتیجه مهم از تحقیق در این موارد  کرده ییشناسا

که حوادث ناگهانی، با پیش  شود یمتدریجی و تحت شرایط وقوع قطعی ظاهر  به صورتحوادث اغلب 

میر و جراحت باال از آن جمله هستند  اخطار کم و با تخریب فیزیکی گسترده و میزان مرگ و

(Melick,9123) است. دوم اینکه، نسبت  سپتامبر 99. یک نمونه از این گونه وقایع، حمالت تروریستی

. در یکی از مطالعات محدودی که رندیگ یمقرار  ریتحت تأث معموالًکمی از جمعیت محدوده وقوع حادثه، 

به سرعت  شان مطالعه% از نمونه ترادفی مورد 94ریافتند که انجام شد، دم 9134) 9توسط فریتز و مارکز

در  های % از خانواده20تا % 97گزارش داد که بین  م9132) 3. موراند دادهحوادث را بروز سندرم از  یمیعال

دگردیسی »فرزندم،  معموالًرا از دست دادند ) شان خانوادهکه یکی از اعضای  2گردباد واکو معرض

گردبادهای منطقه اوهایو، نرخ کمی از بروز  یبر روبا مطالعه م 9177) 4. تیلوراند کردهه را تجرب «احساسی

شامل عالیمی  «اختالالت خواب»مخل سالمت ذهنی و روانی را گزارش داد. در آن گزارش  های دغدغه

و یا  ند  حداکثر برای  ند ساعت معموالًو  باشد یمحوادث گذرا سندرم % بود. سوم اینکه، 37با فراوانی 

 . (Murphy, 9124) حاد بعد از حادثه مشاهده شده است های و بندرت خارج از دوره ابدی یمم روز تداو

. مطالعات نشان داده است با توجه به ابدی ینماین بدان معنا نیست که پیامدهای روانی حادثه ادامه 

دگی و ترس حاصل از حادثه طبیعت و شدت و بزرگای حادثه و تنوع شخریتی قربانیان، عوارض، افسر

، احساس ناراحتی، ابهام، ترس، 3اضطراب. (Gleser et al., 9129)ادامه یابد  ها سالحتی برای  تواند یم

. مدارکی ابدی یمعادی در برابر حوادث بروز  العمل عکسیک  به عنواناست که  ینگران دلدلشوره و 

، پیامدهای روانی منفی سپتامبر 99تروریستی  قربانیان و شاهدان حمالت دهد یموجود دارد که نشان 

همراه با غم و اندوه فراوان، اختالالت روانی حاصل  یها العمل عکسکه  اند کردهطوالنی مدتی را تجربه 

حوادث سندرم وضوح از عالیم ه ب ها آناز فشار بعد از حادثه و دیگر مشکالت روانی از آن جمله است. 

 مجزا هستند. 

                                                 
1- Fritz and Marks (1521)  

2- Moore (1521)  

3- Waco  

1- Taylor (1511)  

2- Anxiety  
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. شود ینماز حادثه  متأثرمشکالت روانی در میان مردم  ریگ  شمادث سبب رشد کلی، حو به طور

دارای عملکرد  اتفاقاًکه  اند کرده، یک سوم از قربانیان ادعا 9در رو ستر 9172 یها لیسمطابق گزارش 

 حوادث، شود یمکه مالحظه  همان گونه. (Ollendick and Hoffman, 9123) اند بودهبهتری بعد از حادثه 

. باید باشد یمکه اثرات آن کوتاه مدت و یا بلندمدت  شود یمپیامدهای روانی حداکثر و حداقلی را سبب 

از سایرین در شرایط مساوی  تر بیش، برخی از افراد ناشناختهدالیل  ای هتوجه نمود که به خاطر پار

ه طباقی و مسئوالنان ای همعتقد است که اغلب افراد به شیو م9123) 3هستند. سینگر ریپذ انعطاف

از اضطراب را در  ییها نشانه»که برخی از افراد  شود یم. با این حال، متذکر دهند یمنشان  العمل عکس

ز . حوادث، وقایع معنادار زندگی هستند و برخی ا«دهند یمواکنش فوری به حوادث از خود بروز 

 : ده بعد از وقوع حوادث به شرح زیر استمستند ش یها العمل عکس

 ؛ختالالت خوابیا 

 ؛اضطراب 

 ؛انزجار 

 ؛تهوع 

 ؛شب ادراری 

 زودرنجی. 

روانی به دنبال وقوع  یها یماریبدر برخی موارد، پیامدهای جدی مانند غم و اندوه شدید، افسردگی و 

سیستماتیک در مورد حوادث تروریستی وجود ندارد.  یها دادهکه میدانیم  همان گونه. ابدی یمحوادث بروز 

ی نسبت به دیگر حوادث تر بیش مدت یطوالناثرات  احتماالًدریافت که حوادث تروریستی،  توان یماما 

حوادث همچنین  گونه نیا. باشد یم ها آنو این به خاطر ترس و وقوع ناگهانی و سریع  کنند یمایجاد 

یحات موارد با کمبود توض گونه نیادارند و همواره در  یدر پتخریب فیزیکی و مرگ و میر باالیی را 

حوادث، سندرم مواجه هستیم. بعضی از عالیم معمول  ها آندالیل وقوع  در خرو منطقی واضح 

. اگر ه، تجربه یک حادثه ممکن است خود یک شود یمبا مشکالت طوالنی مدت روانی همراه  احتماالً

 .باشد یمتلقی شود که دارای عالیمی با مرجعی مجزا از حادثه  «2واقعه هدف»

                                                 
1- Rochester 

2- Singer (1512: 211)  

3- Trigger Event  
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 به طور یا حرفهبا حداقل درمان  معموالًحوادث هستند، سندرم انی که دارای عالیم اغلب قربانی

 یها العمل عکسباید لحاظ شود، آن است که  ها یزیر برنامه. موردی که در شوند یمبازتوانی  یزیآم تیموفق

 ریتحت تأثنان آنچ شانیها تیفعالتحت فشارهای کوتاه مدت، توانایی قربانیان حادثه را برای جوابگویی به 

. موارد مجزایی از شوک دهد ینمرا برای دنبال کردن تعالیم کاهش  ها آنو همچنین توانایی  دهد ینمقرار 

بندرت اتفاق  ییها واکنشاز حوادث گزارش شده است، با این حال  نین  متأثردر میان بعضی از شهروندان 

بروز اختالالت ذهنی در تمام افراد و جوامع وجود  که احتمال میدان یم. از دیگر سو، (Wert, 9171) افتد یم

شوک »بیندیشند. بنابراین  ای هدارد و مسئولین در نهایت باید برای پیامدهای روانی بعد از وقوع حادثه  ار

 موضوعی مهم برای تحقیق در مورد حوادث تلقی شود. تواند یم «حادثه

در  «رفتار افراد در زمان وقوع زلزله»نوان پژوهشی توسط دیوید الکساندر در کشور ایتالیا تحت ع

ریشتر تخمین زده  2/6انجام شد. بزرگی این زلزله  9120نوامبر  32جنوب ایتالیا بعد از وقوع زلزله در 

 خانمان یبنفر  320000نفر زخمی و تقریباً  2243نفر کشته، حدود  3723شده است. در این زلزله حدود 

. مطابق نتایج این باشد یمتار فردی و گروهی افراد هنگام وقوع زلزله شدند. پژوهش مذکور در مورد رف

 عمده بوده که افراد در هنگام وقوع این زلزله نشان دادند.  العمل عکسدو فرار و  دستپاچگیتحقیق، 

 دهد یمنشان و  باشد یماین تحقیق در مورد رفتار فردی و گروهی افراد در هنگام وقوع زلزله 

ع رفتار منطقی است و در واقع شامل دو قسمت تشخیص ترس و پاسخ مستقیم برای دستپا گی یک نو

یک استاد  Dr. Rocairo Pinto افتاد یم. در روزی که زلزله اتفاق باشد یمفرار از آنچه رخ داده است 

 نوار کاستی از تجربیات دانشجویانش در مورد رفتارشان Inistitute Cesaro Technical مؤسسهایتالیایی 

 که مورد مطالعه قرار داده است  را در هنگام وقوع زلزله و بالفاصله بعد از وقوع آن تهیه کرد. گروهی

 .کردند یممختلف ایتالیا زندگی  یها استاندانشجو مرد ساکن ایتالیا بودند و در  92

که  یکی از دانشجویان اذعان داشت که وقتی زمین شروع به تکان خوردن کرده در ابتدا ترور کرد -

که تعدادی از مردم تشخیص دادند که این  دهد یم. او توضیح کند یمعبور  اش خانهقطار از کنار 

زلزله، زلزله و همه به سمت خیابان آمده بودند و  زدند یمزلزله است و با صدای بلند فریاد  ها تکان

ورهایی در آسمان ؛ نکردند یمبسیاری از افراد بر اثر ترس گریه  کردند یمخود را ترک  یها خانه

که تجربه زلزله را داشتند و قبالً زلزله را تجربه کرده بودند  یافراد کند یم. او اذعان شد یمدیده 

و  اند نشدهزلزله است. اما تعداد زیادی از افراد متوجه وقوع زلزله  ها تکانکامالً متوجه شدند که این 

آهن بوده است. تعدادی از افراد هم به علت  انفجار بمب یا برخورد قطار در ریل اند کردههمه فکر 

 شده است. ها آنبشقاب پرنده وارد محل زندگی  اند کردهرؤیت نورهای رنگی در آسمان ترور 
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ایتالیا مورد مشاهده قرار گرفته است. یکی از  زلزلهه در ، کبوده یا عمدهکی از رفتارهای فرار ی -

که مبل در زیر من تکان  کردم یماحساس  زمانی که زلزله رخ داد من شود یمافراد متذکر 

شدید بود که هیچ کاری نتوانستم انجام دهم. زمین به شدت تکان  ها تکاناین  قدر ینا خورد یم

به سرعت به سمت طبقه پایین ساختمان رفتم؛  ون مادربزرگم در طبقه  ها تکانبعد از  خورد یم

 به خیابان رفته است. لرزه ینزم پایین تنها بود متوجه شدم که به سرعت بعد از احساس

یکی از افراد اشاره کرده است که شب هنگامی که زمین شروع به لرزیدن کرد در ابتدا تشخیص  -

اینکه زمین لرزه رخ داده است برای ما مشکل بود  ون قبالً تجربه زلزله را نداشتیم بعد از اینکه 

آنقدر شدید بود که این امکان را به ما  ها تکان، اما فهمیدیم زلزله رخ داده سعی کردیم فرار کنیم

رساندم و در آنجا بود که حس کردم  ها پله راهکه فرار کنیم من باالخره خودم را به سمت  داد ینم

از افراد به آن اشاره شده  یادیتعداد زتوسط  ها پاسخ گونه یناحرکت زمین متوقف شده است. 

د مثل یک رفتار واگیردار و مسری به همه افراد افرا یها واکنش رسد یماست. در واقع به نظر 

 .اند دادهسرایت کرده و تعداد زیادی این رفتار را از خود نشان 

که در روز زلزله در برج پیزا بوده است او هنگامی که زلزله و پس  دهد یمیکی از افراد توضیح  -

از یک طرف به طرف  هدف یب و کند یملرزه اتفاق افتاده در بین جمعیت زیاد و ازدحام افراد گیر 

 که قادر به انجام هیچ حرکتی نیست. شود یماست و متوجه  شده یمدیگر کشیده 

و  Potenza Neples شهرهای های یابانخبا مرالح بنایی در  ییها ساختمانتعدادی از افراد بر اثر تخریب  -

Torre Znnunziata  امالً روشن است دویدن و ک که کند یم. نویسنده در این مقاله مطرح اند شدهکشته

مناسبی  العمل عکس کند یمهنگامی که زمین شروع به لرزیدن  به خرو خارج شدن از ساختمان 

 تر یفضعدیگر ساختمان  یها مکان، ایوان، ورودی در، نماهای ساختمان از ها پلهنیست به عالوه راه 

یک ضرورت مورد نظر است و باید در شهر نپال آموزش همگانی به عنوان  که کند یمهستند. او اشاره 

رفتار غیر  گیرند یمایمنی به افراد آموزش داده شود و تا زمانی که افراد در معرض خطر قرار  های یهتوص

 معقول و نامناسب را نشان ندهند.

اهمیت خانواده به عنوان یک  رسد یمجنوب ایتالیا مهم به نظر  ی جامعهکه در  ییها جنبهیکی از  -

 اند کردهاه است. تعداد زیادی از افراد که هنگام وقوع زلزله خارج از خانه بودند اشاره و پایگ مؤسسه

 را که اعضای دیگر خانواده  ،خود برگشتند یها خانهکه بالفاصله بعد از پایان زلزله به سمت 

ه سرعت به خود را ب ها آنمانند فرزند، خواهر، برادر و ... در هنگام وقوع زلزله در خانه تنها بودند و 
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رخ داده  ها آنرساندند تا ببینند  ه اتفاقی برای اعضای خانواده و یا حتی خویشاوندان  یشانها خانه

 داشته باشد و باید این نقش تقویت شود. تواند یمنابراین خانواده نقش مهمی را در بحران ، باست

همراه دیگر اعضای خانواده  اولین واکنش در این شرایط فرار به سمت فضای باز است و بعد از آن به

. دومین واکنش برگشتن به داخل ساختمان و جمع کردن مقداری وسایل شوند یمدور هم جمع ه دوبار

بار خود سپری کردند و  یخودرودر اولیه مانند پتو و غذا است و بعد از اینکه  ند روز را در فضای باز و یا 

مردم در . شود ینمدیگر تخریب  ها آنکه خانه  دهند یمبه ساختمان خود برگشتند و احتمال  یگرد

ب و تخری ها لرزه پسترس و نگرانی شدید از وقوع  اند برگشتهروزهای اول که مجدداً به خانه خود 

 نمایش داده شده است:  م9) در نمودارداشتند. این موارد به طور کامل د خو یها خانه

 

 
 9120 افراد به زلزله جنوب ایتالیا،: پاسخ 9نمودار 
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 دهد یزلزله رخ م 

وقوع زلزله توسط افرادی که زلزله را  اعالم
 زودتر حس کردند )فریادم

تشخیص و درک وقوع 

 زلزله

افرادی که خارج از خانه 
بودند پس از وقوع زلزله به 

 گردند یسرعت به خانه برم

 فرار به سمت بیرون

 جمع شدن افراد خانواده کنار هم

 از فرار افراد به سمت بیرون ییها نمونه 

 ه خانه جمع آوری وسایل مورد نیاز مانند غذا و پتوبازگشت ب

 سپری کردن مدتی در خارج از خانه در فضای باز یا داخل خودرو  

بازگشت مجدد به خانه و کاهش 
 ترس و نگرانی

انتخاب یک سرپناه و محل سکونت 
 برای مدت طوالنی
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نامه و مراحبه انجام گرفت که به بررسی میدانی رفتار افراد هنگام  پژوهشی در ژاپن به روش پرسش

خود  یها خانهاخیر ژاپن پرداخته است. از افرادی که هنگام وقوع زلزله در  های وقوع زلزله طی زلزله

وقوع زلزله نشان دادند. در این پژوهش شدت زلزله بر  را هنگام یالعمل عکسکه  ه  شد سؤالبودند 

نشان داده شده است. )این دو مقیاس اندازه گیری شدت زلزله هستند  MSKو  JMAاساس دو مقیاس 

مقیاس ؛ و باشد یم 7تا  0و درجه آن بین عدد  شود یمیا شیندو در کشور ژاپن استفاده   JMAمقیاس

MSK دهد یمم نتایج پژوهش نشان باشد یم 93تا  9ت و درجه آن از در واقع همان مقیاس مرکالی اس 

 یها العمل عکسرفتار و  کند یمافزایش پیدا  شود یم تر بیشافراد زمانی که شدت زلزله  یها واکنشکه 

یک جهت یکسان را نشان  اند شدهو منفعل افراد که به صورت ناخودآگاه و یا غریزی انجام  تفاوت یب

در مقایسه  اند شدهمثبت که توسط افراد با هدف و منظور انجام  یها العمل عکسدیگر و از طرف  دهند یم

از این رفتار مانند خاموش کردن آتش، مراقبت از خود و  ییها نمونههستند.  تر یچیدهپبا رفتارهای منفعل 

. اولین دسته در یک این رفتار را در سه طبقه با توجه به شدت زلزله قرار داد توان یمدیگر افراد ناتوان که 

. دومین دسته به صورت یک منحنی کج نشان داده شده است و کند یممدل لگاریتم خطی افزایش پیدا 

 . دهد یمسومین دسته یک روند ثابت را نشان 

 

 
 

 : رفتار فعال و مثبت افراد هنگام وقوع زلزله در ژاپن3نمودار 

 

 

 

 

  

 

 شدت زلزله

 

 باز کردن درها
 

 ها ط آناز سقو نگه داشتن وسایل و جلوگیری

 در آغوش گرفتن فرزندان

 

 خاموش کردن آتش
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افراد هم  یها واکنشی داشته باشد، تر بیشدت که هر  ه زلزله ش دهد یمنمودارهای زیر نشان 

 .شود یم تر بیش

 

 

 مختلف ژاپن یها ها و رفتار در زلزله : مقایسه پاسخ2نمودار 

 

 .و رفتار افراد بالفاصله بعد از وقوع زلزله در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است العمل عکس

مانند  ی؛یهارفتار ،کنند یمشدت زلزله افزایش پیدا که همزمان با افزایش  ییها واکنشنوع دسته اول 

، خرید لوازم ضروری و یا جمع کردن و اند کردهبرگشتن به محل سکونت و مرتب کردن اشیاء که سقوط 

، بستن شیر گاز، تلفن زدن به بستگان، تنها واکنشی که به یازمورد نکردن لوازم با ارزش و  یبند بسته

اقدامی برای شروع  و ازگشت به محل سکونت، بکند یمزلزله کاهش پیدا طور  شمگیر با افزایش شدت 

به اطالعات ضروری در  یابی دستگفت، رفتاری مانند  توان یممجدد جریان زندگی است. به طور کل 

مورد حادثه رخ داده، فرار از محل وقوع زلزله رفتاری هستند که با افزایش شدت زلزله افزایش پیدا 

ت به محل سکونت برای شروع مجدد زندگی رفتاری است که با افزایش شدت زلزله و بازگش کنند یم

 .کند یمکاهش پیدا 

خ
س
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در

 
ها

 

 

 شوکه شدن
 

 رفتار غیر ارادی
 

 زمین خوردن
 

 عربانی و مضطرب شدن
 

عدم توانایی در خاموش 
 کردن آتش

 

 عدم توانایی در کنترل و هدایت خودرو

 

 شدت زلزله
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 : عملکرد و رفتار بالفاصله پس از وقوع زلزله در ژاپن4نمودار 

 

 ها آنصورت گرفته است و الگوهای رفتاری  دار خانهخانم  992نیز با  یا مراحبه مذکور در پژوهش

هنگام وقوع زلزله در آشپزخانه مشغول  ها خانم% از 30له مورد بررسی قرار گرفت حدود هنگام وقوع زلز

 ها آن ،اما زمانی که زمین شروع به لرزش کرد ،داند یمتهیه شام بودند و کارهای روزمره خود را انجام 

ی رفتاری دویدند. در واقع ارائه یک الگو ها پله راهگیج و دستپا ه شدند و به سمت درهای خروجی و 

م دار خانهالگوی رفتاری مشخص از رفتار )زنان  3و در نهایت  رسد ینممشخص و دقیق کار آسانی به نظر 

 در هنگام وقوع زلزله مطرح شده است.

و در همان  اند ندادههیچ حرکتی انجام  لرزید یمافرادی در تمام مدت زمانی که زمین  دسته اول:

 .اند شدهاقع به نوعی شوکه و در و اند یستادهامحلی که بودند 

و در آغوش کشیدن  ها قفسهرفتاری مانند بستن شیر گاز، محکم گرفتن ه افرادی ک دسته دوم:

تحت عنوان رفتارهای مرتبط با وقوع زلزله مطرح  ها واکنشفرزندان انجام دادند که این رفتارها و 

 شده است.

جایی که قرار داشتند حرکت کردند و به محل  هستند که در ابتدا از یدار خانه یها خانم دسته سوم:

 در همان محل باقی ماندند.  ها لرزشاست رفتند و تا پایان  تر امن کردند یمدیگری از خانه که احساس 

س
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 خ
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 مرتب کردن وسایل

 

 شدت زلزله

 

 خرید وسایل ضروری مانند مواد غذایی

 

 روشن کردن رادیو و تلویزیون

 

برگشتن به همان محلی که قبل از 
 وقوع زلزله آنجا بودند
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تکراری به علت ترس و  های یتفعالاعمال و  گیرند یمافراد قرار  %30در این قسمت  دسته چهارم:

 دستپا گی از خود نشان دادند.

که همزمان با احساس وقوع زلزله به طور غیرارادی  گیرند یمدر این طبقه زنانی قرار  نجم:دسته پ

 شروع به حرکت و دویدن کردند. 

 

  9وحشت و فرار از وحشت .4

وقوع حوادث این باشد که؛ فرار از وحشت یک مشکل عمده و مهم  از بعد ،بزرگ یها افسانهشاید یکی از 

که  دیآ یم به وجودجدی ترس و به دلیل افت خودکنترلی  العمل عکس عنوانبه وحشت »کلی،  به طوراست. 

.  نین فرار (Quarentelli, 9134: 373) «شود یمبا رفتارهای غیرمعقول و غیراجتماعی حاصل از وحشت دنبال 

افراد  نمونه در جایی از فیلم به عنوانترسناک است،  یها لمیفو  ها کتابیک جزء اصلی از  معموالًاز وحشتی 

شلوغ و اغتشاشات  یها مکان. فرار از وحشت مکرراً در کنند یمگسترده از فوران آتشفشان فرار  به طورمحلی 

مثال، فرار از وحشت در اغتشاشات بعد از مسابقات فوتبال بسیار رایج است. این نکته نیز  به عنواناتفاق میفتد. 

بدون  تواند یمیا اضطراب یکسان نیست. اضطراب ترس  العمل عکسبسیار مهم است که فرار از وحشت با 

 . ابدی یمفرار از وحشت توأم با اضطراب ادامه  که یحالدر وحشت رخ دهد، 

آمده است. اول اینکه،  به وجوداشتباه از اطالعات موجود  یها استنباطافسانه فرار از وحشت به خاطر 

 ها مراحبهه دلیل اینکه قربانیان، در معمولی است؛ ب العمل عکسکه وحشت، یک  کنند یممردم فکر 

. یک کنند یمحاصل وحشت بیان  به عنوانرا نسبت به شرایط،  عشانیسر یها العمل عکساغلب 

نشان  - «آن ابر قیفی شکل را دیدم، وحشت کردم که یزمان» - قربانیان های موشکافی دقیق از گفته

جدی  العمل عکس، یعنی همان کنند یماستنباط رنتلی را اکو یها گفتهفقط قسمت اول  ها آنکه  دهد یم

ترس. بروز ترس در مواجهه با یک انفجار، زلزله و یا دیگر حوادث غیرمنتظره، امری عادی است. جمالت 

نمونه  به عنوان. شود یمقربانیان دیده  های که اغلب در مراحبه کند یمزیر، یک پاسخ معقول را توصیف 

را از اتاق خواب طبقه  ها بچه... بنابراین، من »گیری کند که:  نتیجهیک قربانی ممکن است بدین صورت 

 نین  که یحالدر  «باال سراسیمه گرفتم و به سمت پایین و خارج دویدم، قبل از اینکه خانه ویران شود.

 . کند ینمرفتاری سازنده بوده و فرار از وحشت را بیان 

                                                 
1- Panic and Panic Flight 
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حادثه، تفسیر اشتباهی در مورد قربانیان حادثه  دومین دلیل برای افسانه وحشت این است که ناظران

سوزی که اجساد  مثال، ممکن است داستان جدیدی در مورد قربانیان یک حادثه آتش به عنواندارند. 

. اند مردهترسیده بودند و به این دلیل  ها آندر سالن یک هتل یافت شده، ساخته و گفته شود که  ها آن

ن د این است که به دلیل وجود دود سنگین و غلیظ در محل، قربانیایک توضیح باورکردنی در این مور

 ها آنکه  ای هاما از روی اشتباه نتیجه گرفتند که اولین در بست ،معقوالنه ها آنبنابراین ، ببینند توانستند ینم

 احتماالًمتوجه اشتباه خود شدند،  که یزمانفرار بوده است.  یها پلکان، در مربوط به اند شدهبا آن مواجه 

آتش مسیر خروج را  یها شعلهو یا احتمال دیگر اینکه  اند دهیدگزینه را ماندن در جای خود  نیتر منیا

 مسدود کرده بوده است. 

بر . کنند یماز وحشت عنوان  یا نشانه به عنوانهرگونه تالشی برای رهایی از خطر را  مفسران اغلب

مشکل است که  را هر کسی بخواهد حایلی میان  تعریف کوارنتلی از وحشت، درک این نکته اساس

فروریخته  یها ساختمانبا  ای هخودش و آتش ایجاد کند برخالف منطق است و یا  را فرار سریع از منطق

ثرین حادثه، تهدید در محیط را أموارد، مت گونه نیابه دنبال یک زلزله و یا انفجار بمب، منطقی نیست. در 

 . کنند یمتهدیدها مقابله  گونه نیاحفاظتی سریع با  یها اتیعملیکسری ارزیابی کرده و با انجام 

، ولی شود یمتفسیر شوند. اگر ه بندرت حادث  به سرعت توانند ینمفرار از وحشت  های اغلب نمونه

انجام شده، با آنالیز  9130. بر اساس تحقیقاتی که در اوایل دهه افتد یمتحت رویدادهای قطعی اتفاق 

فرار از وحشت رخ داده است، مشخص شده که  ندین شرط باید به وقوع  ها آنکه در  ییها تیموقع

 یکی از موارد زیر روی داده باشد.  ت رخ دهد قاعدتاً بایدبپیوندد تا وحشت رخ دهد. برای اینکه وحش

 ؛درک یک خطر شدید و سریع 

  ؛محدود برای فرار یها راهوجود 

  ؛فرار یها راهمسدود بودن  سریع با توجه به العمل عکسنیاز به  

 ر.نقران در ارتباطات در منطقه خط 

. شرایط شود یم، تاکید ونددیپ یمبر این نکته که ایجاد وحشت به دلیل باورها و ادراکات اشخا  به وقوع 

باورها و ادراکات افرادی است که در معرض ریسک قرار دارند، نه آن مواردی که مدیران  بر اساسحادثه، 

. تمایز میان وقوع یک رویداد از یکسو و پتانسیل پیامدهای خطرناکی که از کنند یمعد از رخداد استنتاج حادثه ب

کارگرانی که در م 374 :9134)، از سویی دیگر، بسیار مهم است. مطابق مطالعه کوارنتلی شود یمآن واقعه حاصل 

نجات وجود دارد، د ار  یها میتا رسیدن که اکسیژن کافی برای تنفس ت دانند یم، اما اند افتادهمعدن گیر 
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، آگاهی نسبت به کاهش اکسیژن است و گیر افتادن شود یم. موضوعی که سبب وحشت شوند ینموحشت 

 . شود ینمسبب وحشت ، صرف

فرار از وحشت در حوادث تکنولوژیکی یا طبیعی نیز مشاهده شده است. اما، الزاماً در واکنش به هر 

ر ، به نظشود یمفرار از وحشت مشاهده ه . هنگامی کمیشو ینمرفتارها مواجه  گونه نیابا  ای هنوع حادث

و این موضوع برای همه  اند شده، درگیر اند بودهکه تعداد کمی از افرادی که در معرض تهدیدات  رسد یم

این  صادق نبوده است. حتی در بعضی موارد که شرایط فرار از وحشت نیز مهیا بوده، ها دورهو  ها زمان

گزارش داده است که در آتش سوزی کلوپ م 9122) 9عنوان مثال، جانسونه موضوع اتفاق نیفتاده است. ب

مردندم، تخلیه بسیار منظم انجام گرفته و عملیات مقابله هم  نفر 960 که ییجا)در  3ساپر هیلز در کنتاکی

نیز گزارش دادند که  م9112) 2عادی صورت پذیرفته است. عالوه بر آن، آگوییر، ونگر و ویگو به صورت

گونه گزارشی در مورد  طبق برنامه صورت گرفته است و هیچ 9112تجارت جهانی در  یها برجتخلیه 

در حادثه  ها برجفرار از وحشت عنوان نشده است. همان رفتار ساختار یافته نیز برای طبقات زیرین همان 

 مشاهده شده است. 3009یازده سپتامبر 

 

  مثبتفتاری رالگوهای  .1

این  م9120) . ونگر و همکارانشکنند یمو هنجارها ایجاد  ها ارزشحوادث اغلب تغییر نگرشی در 

در حین و بعد وقوع حوادث، مررف کاالهای تجمالتی و  معموالًکه  اند کردهتغییرات را  نین مستند 

ث نیز انحطاط و زوال . همچنین در کنترل مشکالت اجتماعی بعد از وقوع حوادابدی یمینی کاهش ئتز

شاهد افزایش حمایت از قربانیان و افراد آسیب دیده از  معموالً. با این حال، در همان موقع دیآ یمد پدی

با عنوان مقابله و پاسخ بشر دوستانه  م9161) 4رفتارها و شرایط را بارتون گونه نیاحادثه نیز هستیم. 

بشردوستانه که توسط قربانیان و غیرقربانیان به مردم  رفتارهایم 9162) 6بیان کرده است. فریتز 3جامعه

 نامیده است.  7جامعه درمانیا ر ردیپذ یماز حادثه صورت  متأثر

                                                 
1- Johnson (1511) 

2- Beverly Hills Supper Club, Kentucky  

3- Aguirre, Wenger and Vigo (1551) 

1- Barton (1595)  

2- Altruistic Community Response  

9- Fritz (1591)  

1- Therapeutic Community  
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و به  کنند یماولیه را آغاز  یها کمکنظیر امداد و نجات و  ،ییها تیفعال معموالً، قربانیان حادثه

ین مردمی که در منطقه آسیب دیده حضور . همچنمانند ینمانفعالی منتظر رسیدن مسئولین دولتی  صورت

در حوادث همبستگی  ؛ به عبارت دیگر:کنند یمدارند، در کمک به قربانیان حادثه بسیار متعهدانه عمل 

و حتی این همبستگی بین قربانیان و افراد خارج از منطقه آسیب  ابدی یممیان قربانیان حادثه افزایش 

بعد از حادثه کاترینا، هزاران نفر از ساکنین آسیب دیده که تخلیه  مثال، به عنوان. شود یمدیده هم دیده 

در دیگر نواحی مستقر شدند و  اقوامشان یها خانهدر  ها آنشده بودند، بدون سرپناه بودند. بسیاری از 

برخی دیگر، با توجه به سطح تخریب باالی منطقه و عدم استقرار سرپناه مناسب، به دیگر ایاالت 

 اقوام دورشان سکنی گزیدند.  یها خانهو در  فرستاده شدند

 یخود خودبهدر حوادث به جریان  9همگرایی. شود یمجامعه درمانی، به رفتارهای همگرایانه مرتبط 

که جامعه  ردیگ یمو زمانی شکل  شود یمالق اطمردم، کاالها و سایر منابع به سمت منطقه آسیب دیده 

. در این مواقع جوامع همجوار و افراد، نهادها و ردیگ یمار قر ها کمکدر کانون توجه و  دهید بیآس

شامل پول، کاال، خدمات  ها کمک. شوند یمدرگیر  ها بخشحکومتی، بخش خروصی و دیگر  یها سازمان

که منابع بخش محلی افزایش پیدا کند و برای  شود یمسبب  ها کمک گونه نیا. باشند یمو افراد داوطلب 

 ها آنکه دیگران نیز به فکر  شوند یمو متوجه  دیآ یموعی کمک روحی به حساب قربانیان حادثه نیز ن

آثار فاجعه را کاهش داد. اما موضوع مهم،  گونگی هماهنگی و  توان یم ها کمک گونه نیاهستند و با 

 معموالًمدیریت منابع و کاالهای ارسالی به منطقه است. هجوم و ورود مردم و کاالها به صحنه حادثه، 

مشکالت و  تواند یم، اما این همگرایی بدون برنامه کند یم نیتأمنابع الزم را برای مقابله با حادثه م

که در سانحه هوایی  اند دادهگزارش م 9121) 3د. کارتز و لیندلرا در ارتباطات و مقابله ایجاد کن معضالتی

ضر شدند که این موضوع، تنش از نواحی دوردست در صحنه حادثه حا ینشان آتش یها سازمانلوئیزیانا، 

مورد نیاز مقابله  یها یبانیپشتباید عالوه بر مدیریت حادثه،  ها آنجدی را برای مسئولین محلی ایجاد کرد. 

. مشکل بعدی، رسیدن مواد و کاالهای غیردرخواستی بود که حتی تا دندید یمگران مازاد را نیز تدارک 

ابل ذکر در مورد کاالهای غیردرخواستی، توانمندی نحوه مدیریت بعد از حادثه ادامه داشت. مورد ق ها مدت

موضوعات را  گونه نیامدیریتی حوادث باید  های است. برنامه ها آنآمده از ارسال  به وجود یها  الشکردن 

باید  گونگی تلفیق داوطلبان با نیروهای مقابله محلی را تنظیم کنند و شامل  ها برنامهمدنظر قرار دهند. 

                                                 
1- Convergence  

2- Kartez and Lindell (1515)  
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برای دریافت، ذخیره و انتشار کاالها و تجهیزات  ییها دستورالعملدهای مدیریتی نیروهای داوطلب و رون

 یها سازمان لهیبه وسهستند که  یا دهید، داوطلبان آموزش 9مقابله شهروندی یها میتدریافتی نیز باشند. 

 ها آنباشند.  مؤثرهمگرایی  ناشی از یها  الشدر کاهش  توانند یمافراد  گونه نیا. شوند یممحلی حمایت 

و مجهز بوده و به  دهید آموزش، ها میت. این کنند یمو یا شهرداری فعالیت  ینشان آتشپلیس،  نظر ریز معموالً

و کارکردهای  ابندی یممدیریت حادثه، آرایش  یها ستمیس بر اساس ها آنبرنامه مقابله محلی اشراف دارند. 

 ای هکه شامل مدیریت داوطلبان مجهز غیرآموزش دید دهند یمانجام  مؤثرمتنوعی را در زمان حادثه به طور 

  که در صحنه حادثه حاضر هستند. باشد یم

مقابله شهروندی، یکی از موارد استفاده قابل اعتماد داوطلبان در حمالت تروریستی است.  یها میت

 یها سالحسیار مناسب است. کشتار دسته جمعی ب یها سالحدر زمان استفاده از  ژهیبه و ها میتاین 

 یها عاملرا ایجاد کرده و شامل  ای ههستند که تلفات گسترد ییها سالحاز جمله  3کشتار دسته جمعی

. در این گونه موارد، نگرانی خاصی در باشند یم 2و انفجاری یا هستهشیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، 

رد. برای کنترل میزان مواجهه داوطلبان با مخاطرات وجود دا ها آنمورد داوطلبان و  گونگی حفاظت از 

دور نگه  ریتحت تأثرا از مناطق  ها آنو یا اینکه  شود یماستفاده  4از تجهیزات حفاظت شخری معموالً

مخرو ، وسایل  یها دستکشو  ها ماسکاز وسایل نظیر  ای ه. تجهیزات حفاظت شخری دامندارند یم

و دیگر مقابله  ینشان آتش. پلیس، شود یمرا شامل  6مجهز کامالً کپسولی یها لباسو  3تنفسی مستقل

 ها آن، باید از آن تجهیزات استفاده نمایند. کنند یمحاوی مواد خطرناک کار  یها طیمحگرانی که با 

ایمنی را که قسمتی از روندهای عملیاتی استانداردشان است، باید دنبال کنند. در حوادث  یها پروتکل

، ها آندر مورد حفاظت از داوطلبان و ایمنی  ها سازمانکشتار دسته جمعی، نگرانی  یها سالحناشی از 

کار خاصی برای  یا حرفه. متخرران فنی و شود یمگوناگون  یها نقششان در  یریکارگ بهمانع از 

دان از حمالت تروریستی وجود دارد. با این حال باید از نیروهای داوطلب و شهرون متأثردر مناطق  کردن

 های را مدنظر قرار داده و نیروهای داوطلب را باید در برنامه ها آن ها یزیر برنامهنیز استفاده شود و در 

 هستند، نظیر:  مؤثر ها تیفعال، در انجام برخی از ها آنآموزشی قبل از حادثه نیز شرکت داد. 

                                                 
1- Citizen Emergency Response Teams (CERTs)  

2- Weapons of Mass Destruction (WMD)  

3- Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE)  

1- Personal Protective Equipment (PPE)  

2- Self-Contained Breathing Apparatus 

9- Fully Encapsulated, Positive Air Pressure Suits  
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  ؛شن یها سهیکتقویت خاکریزها به کمک 

 ؛کنترل و مدیریت عبور و مرورها 

  ؛ها سکونتگاهو  ها سرپناههمکاری در مدیریت 

 ل.ایجاد مهاربندها و دیوارهای حای 

محیط و  ای هپایش دور قیاز طرمتخرران فعالیت کنند و  نظر ریزبا این حال، داوطلبان باید 

مازاد باید  یها حفاظتباید به راحتی با مسئولین در تماس باشند.  ها آنحفاظت شود.  ها آنمخاطرات، از 

 و انجام شود.  ریزی نوع عامل خطر برنامه ر اساسب

اجتماعی مثبت، رفتار دلسوزانه غیرقربانیان است که مربوط به مقابله  یها العمل عکسدومین جنبه از 

. ما در کمک به قربانیان در مواردی نظیر پوشاک، غذا و سرپناه، از داوطلبان استفاده باشد یمهمگرا 

در انفجار م 9130) 9مستند به این نوع مقابله را در مطالعه پرینس نیتر کینزد. شاید بتوان میکن یم

، یافت. پرینس تمایل و اشتیاق افراد محلی را برای دعوت کردن قربانیان به 3نوآ اسکاتیا، فاکس یهال

است که اشتیاق و تمایل افراد فقط  دادهمستند کرده است. از آن زمان تاکنون، تحقیقات نشان  منازلشان

. این موضوع در طوفان ساحلی (Lindell and Perry, 2001) شود ینمحمایت از قربانیان محدود  به

عنوان مقابله ه کاترینا نیز مشاهده شد. به ویژه در جوامع غربی،  نین رفتارهای کمکی ممکن است ب

محلی  های اهگسترده افراد مواجه هستیم، سرپن جایی جابههنجاری و اصولی دیده شود. در شرایطی که با 

 وسیله دولت و مسئولین، استقرار یابد. ه موقت ب های سرپناه نیتأمتا  تواند یم

هایی، سیستم جامعه درمانی است. هجوم مردم هر ند بدون برنامه و نیز هدایت فرآیندنتیجه  نین 

اوان را برای بسیاری از قربانیان در زمانی که تحت استرس و اندوه فر یا گسترده، حمایت ها کمک

 نیتأمروندهای اجتماعی بدین معنی نیست که حمایت کامل از قربانیان  گونه نیا. کند یم نیتأمهستند، 

 مریبتب کامل اثرات منفی روانی ناشی از حادثه بهبود یافته است. حوادث، تجار به طورشده است و یا 

بارزی از  یها نمونهحلی کاترینا، و طوفان سا سپتامبر 99. حوادث باری برای اغلب قربانیان به همراه دارد

و جاری شدن منابع مردمی هستند. شناسایی اثرات مثبت غیرمستقیم حوادث و  ها کمک گونه نیا

 بسیار ضروری است.  ریزان همچنین اثرات مستقیم منفی روانی آن، برای برنامه

                                                 
1- Prince (1520) 

2- Halifax, Nova Scotia 
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رک شود. همچنین بسیار مهم است که مقاومت احتمالی سیستم جامعه درمانی در طی زمان د

جوم احساسات و رفتارهای فداکارانه معرفی کرده است که با ه» به عنوانتحقیقات اولیه جامعه درمانی را 

 «.انجامد یمعملیات امداد و نجات شروع شده و برای  ندین روز، هفته و در برخی مواقع ماه به طول 

(Barton, 9161: 306) .صحت نظریه  در خرو است و  ، تحقیق در این زمینه بسیار ناکافیمتأسفانه

عنوان کردند، جامعه درمانی م 9176) 9یکوارنتلکه دینز و  همان گونهبارتون اطمینان کامل وجود ندارد. 

مستقیم  به طور ها آننینجامد. تحقیق  به طولممکن است طوالنی مدت نباشد و مدت زمان مدیدی 

ناسازگاری و اختالالت ش دریافتند که کاه ها آنپیشنهاد بارتون را تست نکرده است. با این وجود، 

اجتماعی در افراد آسیب دیده کوتاه مدت است. مستندات و تحقیقات در مورد زمان مذکور بسیار کم 

 6که ناسازگاری و عدم تقارن در مورد توزیع منابع مالی و مواد و مرالح در  میدان یم، . با این حالباشد یم

 مؤثرفزایش یافت. شواهدی وجود دارد که جامعه درمانی در کوتاه مدت ا سپتامبر 99بعد از حادثه  ماه

مفیدی برای قربانیان حادثه به همراه دارد. با این حال نباید فراموش کرد که در  یها یخروجاست و 

 رویکردها کوتاه مدت هستند.  گونه نیامجموع 

در یک  3009وهانسبورگ در سال در ژبه وحشت در بازی فوتبال اشاره کرد.  توان یممثال  به عنوان

از  تر بیشایجاد شده در استادیوم کشته شدند. استادیوم  اضطراببه دلیل وحشت و  نفر 42بازی فوتبال، 

پر شده بود. طرفداران در خارج از استادیوم مذکور، با نیروی پلیس درگیر شده و  اش ینفر 60000ظرفیت 

حرکت سبب شد که افرادی که داخل استادیوم بودند به درها را شکسته و وارد استادیوم شدند. این 

خروجی را بست و طرفداران را در داخل استادیوم حبس  یها دروازهدرهای خروجی فشار آورند. پلیس، 

پلیس  ند گاز اشک آور را به پشت جمعیت شلیک کردند. بنابراین  نیمأمورکرد. برای کنترل جمعیت، 

 یها یخروجمردم در جلوی درها دریافتند که  که یحالوع شد در فشار جمعیت برای فرار از گاز شر

 قبل از اینکه تمام درها بسته شود، شروع به فرار کردند. ها آناضطراری بسته است. 

 

 رفتارهای انسانی مورد انتظار در شرایط اضطراری .1

ه د ار ترس و ک کنند یمبرخورد  ای هیادآوری این نکته مهم است که شهروندان با حوادث به گون

رفتارهای  های وحشت نشده و رفتارهای غیرمعقول نظیر فرار از وحشت را مرتکب نشوند. یکی از نمونه

از خود نشان دادند.  سپتامبر 99در  12انسانی در مواجهه با حوادث، رفتاری است که مسافرین پرواز 
                                                 

1- Dynes & Quarantelli, 1519 
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 احتماالًفهمیدند که هواپیما رباها  هک یزمانآورند و  به دستی تر بیشآن بودند که اخبار  یدر پمسافرین 

درگیر شدند. بررسی و تفسیر نتایج  ها آنقرد دارند که هواپیما را به یک ساختمان در واشنگتن بزنند، با 

حاصل از حوادث گوناگون، سه نوع الگوی مشخص رفتاری مورد انتظار را برای شهروندان در مقابله با 

 حوادث تعیین کرده است. 

مخرب و نه رفتارهای  یها شکی رفتاری مورد انتظار، ترس است نه فرار از وحشت، نه اولین الگو

معمول انسانی در برابر شرایط سخت است که منجر به  یها العمل عکسغیراحساسی. ترس یکی از 

که بتوانند با مشکالت  آورد یم به وجودرا در افراد  ییها ییتوانا. با این وجود، ترس شود یمناتوانی 

در  آنجا که. از شود یمبرخورد کنند. ترس به دلیل وجود موارد ناشناخته ایجاد  مؤثر به طورچیده پی

شیمیایی، بیولوژیک و رادیولوژیک دخیل  یها عاملمخاطرات تکنولوژیکی و وقایع تروریستی اغلب 

ی از این . بسیارشود یمبنابراین منجر به ترس  ،مواد برای عموم ناشناخته است گونه نیاهستند و 

 یریتأخمعمولی قابل درک نیست و دارای اثرات منفی سریع و حتی  یها انسانحواس  لهیبه وس ها عامل

شدیدی را ایجاد  یها ینگرانو  باشد یمبسیار محدود  ها عامل گونه نیا. دانش مردم در مورد باشند یم

 فرآیندمستقیم در  به طور ها اضطرابو  ها ینگران گونه نیا، بنابراین بسیار ضروری است که کند یم

 مدنظر قرار گیرد.  ریزی برنامه

که قبل از  شرطیه از طریق انتشار اطالعات و یا آموزش قابل حل است ب مؤثر به طوراین موضوع 

وقوع حادثه مدنظر قرار گیرد. الزم نیست که شهروندان در این رابطه تحریالت دانشگاهی کسب کنند، 

 هشدارها، پیغام باید:  در مورد. دریافت کنند ماًیمستقرا  ت مناسببلکه باید اطالعا

  د.مشخص کرده باش آن راتهدید و خروصیات  

  شرح داده باشد آن راپیامدهای انسانی. 

  انجام داد.  توان یممشخص کرده باشد که  ه کارهایی برای کاهش اثرات منفی آن 

شهروندان انجام گیرد و باید از طریق توسط  تواند ینمبرای کاهش اثرات حادثه  ها اتیعملاگر 

وسط شهروندان انجام گیرد.  ه کارهایی باید ت قاًیدقمسئولین اجرا شود، در پیغام باید شرح داد که 

ساده برای مقابله  یها دستورالعمل، بهتر است که رسیدگی سریع به قربانیان اهمیت دارده هنگامی ک

 ییها تیفعالصحنه حادثه مطمئن بود و مردم را در جریان  از حضور مسئولین در شود. بایدمناسب تهیه 

 نیتأمکه در حال اجرا است، قرار داد. بر خالف ترور عمومی، راه کاهش ترس در بین مردم از طریق 

 . (Quarantelli and Dynes, 1511) ها آن، نه از طریق حفظ و عدم انتشار باشد یمت اطالعا
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بخشی از شهروندان است. مسئولین باید این نکته را  العمل عکس دومین الگوی رفتاری مورد انتظار،

که به نظرشان درست است را  ییها تیفعالدرک کنند که شهروندانی که به موضوع خطر آگاه هستند، آن 

9برای کاهش خطر انجام خواهند داد. هشدارهای رسمی و دیگر ارتباطات ریسک
 یها اتیعملباید شامل  

با توجه  ها آنحفاظتی پیشنهادی را برای مردم فراهم نکنند،  یها اتیعملسئولین، حفاظتی باشند. اگر م

. کنند یمب ترین روش حفاظتی را انتخا و معقوالنه نیتر مناسببه منابع موجودی که در اختیارشان است، 

س را که با پیشنهادات سازنده همراه نباشد، باعث افزایش ترس در بین مردم خواهد شد. تر ییها غامیپ

به حفاظتی، ضروری است که  یها اتیعملبدون اطالعات و عملیات کاهش داد و برای انجام  توان ینم

عنوان مثال، به مردم گفته شود که ه حفاظت توضیح داده شود. ب نیتأممخترر در مورد  گونگی  طور

، سبب ها درهیا  را تخلیه و  کند یمرا در برابر آبله کم  ها آنمیزان در معرض بودن  ، را قرنطینه در منزل

زیرا  د.شو یمع درک موضوسبب . گفتن دالیل حفاظتی به مردم، شود یم ها البیسدر برابر  ها آنحفاظت 

از میزان اشتیاق و انگیزه  ،. دومدهد یم ها آنبه  ها دستورالعملاجرای  یبراا ر ای ه، دلیل قانع کنندنخست

 . کاهد یم، کند ینمحفاظت  ها آنمعقوالنه که از  ظاهراً یها اتیعملبرای انجام دیگر  ها آن

به به ندرت  معموالًدر نهایت، در بعضی از سطوح، مسئولین نیز انتظار پذیرش شهروندان را دارند که 

و با حسابگری همراه است. سطوح پذیرش با توجه به میزان آشنایی با  ردیگ یمخودجوش انجام  صورت

در مواردی نظیر سیالب،  بار مشخص شده برای مسئولین متغیر است.تهدید، ضرورت مقابله و سطح اعت

حفاظتی پیشنهادی از طرف مسئولین،  یها اتیعملمردم با تهدید آشنا هستند، همکاری با ه در جایی ک

مردم با  که یزمانکه آشنایی کمی در مورد آن وجود دارد.  باشد یمکندتر از مواردی نظیر گاز کلرین 

ی تر بیشز حس اعتماد به نفس ، ابرای درک خطر شانیها ییتواناآشنا هستند، در بروز تهدید  یها عامل

همچنین معتقدند  ها آنکه  ه عالئم کلیدی در زمان وقوع حادثه وجود دارد.  دانند یمبرخوردار هستند و 

تکمیل  ها آن ه مواردی را باید در مواجهه با خطر انجام دهند. در نتیجه، باورهای شخری  دانند یمه ک

 پیشنهادات را قبول نکنند. ع سری ها آن. هر ند ممکن است شود یمکننده پیشنهادات رسمی و اداری 

تجربیات شخری یا دانشی  گونه چیهآشنایی با تهدید محدود باشد )نظیر مواد خطرناکم،  که یزمان

مردم به احتمال زیاد  محدود موجود است. در  نین مواردی، به صورتدر مورد تهدید وجود ندارد و یا 

. در مجموع، موقعی که زمان برای بازبینی یا بررسی تهدید بسیار کنند یمارزیابی مسئولین را قبول 

تمایل به اجرای موضوعات  تر بیشبودن تهدید را بیان کنندم مردم  الوقوع بیقرمحدود باشد )هشدارها، 

                                                 
1- Risk Communication 
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جود ندارد. نکته قابل ذکر این است که مردم زمانی برای بازبینی مجدد موضوع و  را کهآماده دارند، 

بدین معنا نیست که مردم در مورد موضوعاتی  ،. پذیرشکنند ینمپیشنهادات مسئولین را کورکورانه قبول 

بلکه  ،را انجام دهند آگاه باشند و آن ،نسبت به آن ،خواهند یم ها آنشرایط اضطراری از در که مدیران 

اجرایش خواهند کرد. آشنایی  احتماالًموجه بدانند،  آن رااهند کرد و اگر پیشنهادات را بررسی خو ها آن

سازماندهی شده بهینه، منجر  رسانی و پیغام تر بیش، اعتبارات سازمانی تر کوتاهکمتر با تهدید، زمان هدایت 

 . شود یم تر بیشبه احتمال پذیرش 

، نه بر اساس باشد یمادبیات حوادث مطالعه و تحقیق در باب  بر اساسانتظارات رفتاری  گونه نیا

دولتی  یها تیهداو  ها کمکتفکرات رویایی و ترورات. در شرایط بحرانی شدید، شهروندان به دنبال 

 که یزماندر مواردی که عامل خطر ناشناخته و مجهول باشد، یا  ژهیبه وهستند. انتظارات شهروندان 

. شود یمآن معطوف  یها کمکبه سمت دولت و  رت بیشرا پوشش دهد،  ای هپیامدهای آن سطح گسترد

مثال،  به عنوان. دیآ یمدر مورد تهدیدات تروریستی و صنعتی )تکنولوژیکیم به  شم  تر بیشاین موضوع 

بنابراین ترس و همچنین تمایل به درک  ،سپتامبر، سطح اعتماد به دولت افزایش یافت 99بعد از حادثه 

بهبود رفتارهای مثبت در بین شهروندان ب سبمسئولین  یها غامیپمیزان اهمیت انجام عملیات، توجه به 

. گردد یبرمموجود، به مرور زمان به حالت عادی  یها شک. ترور مردم نسبت به دولت و شود یم

به  ها فرصتاز  ای هبرای مدیران شرایط اضطراری پنجر بعد از آن ای هو در دور ها بحرانبنابراین، در 

 . دیآ یم وجود

مثال، در  به عنوان. کنند یممنتشر شده از طرف مسئولین را اجرا  یها دستورالعملدر فاز مقابله، مردم 

 قبول کردند ها آنکارکنان زن دریافتند که در معرض عامل سیاه زخم قرار دارند. م 9111)، 9فونکس، آریزونا

مواد خطرناک انجام گیرد. این کار مردان متخرص  عریان توسط به صورتکه عملیات ضدعفونی کردن 

در  ای هرسان یگردها بال. عالوه بر آن گرفت یمرفع آلودگی بدون پوشش سقف انجام  یها قسمتباید در 

د ار تردید نشد.  ها لعملدستوراباال در حال تهیه گزارش بودند. با این وجود، یکی از قربانیان هم در اجرای 

رفع آلودگی زن را  یها میتاز آن زمان به بعد، فونکس فضاهای فیزیکی بهتری را تدارک دید و همچنین 

 که یزماندر  ها دستورالعملکه پذیرش مردم از  کند یمنیز تربیت کرد. بنابراین، حوادث شرایطی را ایجاب 

 صورت پذیرد.  تر راحتو  تر عیسراجرا محدود باشد، بسیار  ناآشنا باشد و یا زمان برای ها آنتهدید برای 

                                                 
1- Phoenix, Arizona  
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. کند یمخاصی را فراتر از وظایف مسئولین محلی ایجاب  یها تیمسئولانتظار پذیرش از سوی مردم، 

تهدیدات و  بینی پیشکشف و  یها ستمیسمسئولین باید سیستم ارزیابی آسیب پذیری موجود و مستمر، 

، مردم ییها برنامهاجرا، داشته باشند. در غیاب  نین  یها تیقابل باال بردن مقابله را برای های برنامه

مسئولین محلی خواهند گذاشت.  بر عهدههای سیاسی و یا حتی دادگاهی فرآیندرا از طریق  ها تیمسئول

 فرآیندرهبران  به عنوانشرایط اضطراری را  ریزی این واقعیت، اهمیت نقش متخرران برنامه

 .کند یممشخص  ریزی برنامه

 

 9اثرات فشار با توجه بهانتظارات  .1

ث اثرات روانی بندرت منجر به ناتوانی شهروندان در مقابله کوتاه مدت با حواد میدان یمکه  همان گونه

. با این وجود، باید در نظر داشت که حوادث برای تعدادی از قربانیان مشکالت طوالنی مدت شود یم

 یها واکنش. کند یممقابله سریع عمل  یها دورهث در بعضی مواقع فراتر از حوادسندرم . کند یمایجاد 

و حتی فشارهای عربی و اختالالت روانی بعد از حادثه ممکن است مشاهده شود. سه سال بعد  3بار تاسف

زن  نشانان آتش% 32مرد و  نشانان آتش% 92شهر اوکالهاما، ارزیابی روانی آشکار کرد که  یگذار بمباز 

، یک مطالعه بر آن. عالوه (North et al. 3003) برند یمفشارهای روانی بعد از حادثه رنج سندرم از 

% افراد از 36نشان داد که ( Shariat et al., 1555) ها یگذار بمبطوالنی مدت در مورد قربانیان 

ع به وقو 2انبازماندگسندرم مستمر در عذاب هستند. در برخی مواقع،  یها اضطراب% از 33افسردگی و 

را در معرض  شان خانوادهخود و  احتماالًکه شامل اضطراب و احساس گناه در افرادی است که  ونددیپ یم

 . اند دادهحوادث قرار 

زیر برای افراد  تر بیشکه اثرات فشارهای نشات گرفته از حادثه، احتمال دارد  دهد یمتحقیقات نشان 

 اتفاق بیفتد: 

 اند بودهشاهد مرگ  افرادی که . 

 اند دادهتمام اموال خود را از دست ه اشخاصی ک . 

 اند شدهرا از دست داده و یا زخمی  گانشانیهمساخویشان، دوستان یا  که یکسان . 

                                                 
1- Expectation Regarding Stress Effects 

2- Traumatic 

3- Survival Syndrome  
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است. یک دلیل شاید این باشد که قربانیان  تر نیسنگوقایع و حوادث تروریستی برای افراد  ژهیبه و

ند. حتی بدون توجه به شرایطی که در باال اشاره شد، افرادی ارتباطی با خرابکاران ندار گونه چیهاغلب 

 یها اضطرابد ار افسردگی، احساس گناه و  معموالً، دهند یمکه بدین صورت عزیزانشان را از دست 

، باید کنند یممسئولین از فاز مقابله به سمت فاز بازسازی حرکت  که یزمان. شوند یم مدت یطوالن

بعد از حادثه  یها برنامهکنند. بنابراین، در  ینیب شیپاثرات روانی طوالنی مدت پتانسیلی را برای کنترل 

 به عنوان تواند یمنیز  کوتاه مدتدرمانی  یها برنامهاستفاده شود.  راهنمایی مشاورانباید از همکاری و 

اقترادی  حوادث مورد استفاده قرار گیرد. باید به نیازهای بلندمدتکاهش اثرات منفی  یها روشیکی از 

نیز توجهات الزم صورت پذیرد. همچنین باید به نیاز شهروندان برای تمکین  ها آنشهروندان و حمایت از 

  شود. ای هو پذیرش حادثه و بازگشت به حالت عادی و پایدار توجه ویژ

 

 (USDHHS, 2001) ها خشونت: مقایسه اثرات روانی حوادث طبیعی و قربانیان 9جدول 

 حوادث طبیعی و جنایات ها شونتخقربانیان  بعد

 ها نمونه

 شهری یها آشوب -

 تروریستی یها بمب -

 بیوتروریستی -

 گروگان گیری -

 تیراندازی گسترده -

 هواپیمایی ربایی -

 عمدی یها یسوزآتش  -

 ساحلی یها طوفان -

 سیالب -

 خشکسالی -

 زلزله -

 فوران آتشفشان -

 گردباد -

 آتش سوزهای گسترده -

 علل

عمدی سیاسی  یها اتیعملشیطانی،  یها تینشامل  -

، تنفر یا تعرب ها انتقامانسانی،  یها خشونت ،اجتماعی

 روانی یها یماریبنسبت به یک گروه، 

آیا کنشی طبیعی است: شدت اثر ممکن است نتیجه  -

تقابل نیروهای طبیعی با اعمال و خطاهای انسانی 

 باشد.

 ارزیابی واقعه

 .رسد یموقایع دور از فهم و بی معنی به نظر  -

به نظر  بینی پیشقابل کنترل و غیرقابل بعضی غیر -

 ، دیگر موارد قابل پیشگیری.رسند یم

 نظم اجتماعی مختل شده است. -

 .شود یمانتظارات با نوع حادثه تعریف  -

ن حیرت در مورد قدرت و تخریب طبیعت بیا -

 .شود یم

و  بینی پیشس حوادثی که با اخطار همراه هستند، ح -

 .دهند یمقابلیت کنترل را افزایش 

حوادث تکرارشونده، مواجهه با تهدیدهای مداوم را  -

 .شود یمسبب 



 ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه                                                                                                            34

 حوادث طبیعی و جنایات ها شونتخقربانیان  بعد

 اثرات روانی

 یها بیآس در معرضتهدید جان، تلفات گسترده،  -

روحی، و روند بازسازی طوالنی به دلیل اثرات فیزیکی 

 و روانی بارز

نرخ باالیی از اختالالت روانی بعد از آسیب، افسردگی،  -

به طول  معموالًه وجود دارد ک یدگید داغاضطراب و 

 .انجامد یم

اثرات  نیتر عیشااز دست دادن و خسارت به اموال از  -

به خسارات، نقل  ها واکنش، بنابراین باشد یم

روزانه  یها جر و بحثمالی و  یها استرس، ها مکان

 .شود یممربوط 

ماه رفع  92بعد از  معموالًروانی بالیا  یها استرس -

تالالت قابل از اخ یتر نییپا، با نرخ شود یم

تشخیص مگر در مواردی با تعداد باالی تلفات و 

 جراحات شدید.

 تجارب ذهنی

ناگهان خود را در وضعیتی خطرناک و  قربانیان -

. ممکن است وحشت، ترس، ابندی یمتهدیدکننده در 

 ناامیدی، درماندگی و حس خیانت و خشونت تجربه شود.

است  بی اعتمادی، ترس یا تنها بودن در جهان، ممکن -

 گوشه گیری و انزوا را به همراه داشته باشد.

بب، میل سم های غضب، سرزنش کردن افراد یا گروه -

 .باشد یمام و تقاضای عدالت بسیار معمول به انتق

جدایی از اعضای خانواده، تخلیه، کمبود هشدار،  -

 یها ییداراتهدید جان، اضطراب و از دست دادن 

استرسی  یها العمل عکسغیرقابل جایگزین در 

 .شود یمحادثه مشاهده 

و اشخاصی که در  ها سازمانعربانیت و سرزنش  -

بازدارندگی، کاهش مخاطرات و  یها اتیعملمورد 

 امداد و نجات مسئول هستند.

/ یجهان دید

 فرضیات پایه

؛ اشخا  در شود یمفرضیات در مورد انسانیت نابود  -

 ظم و ترتیب، نمورد اینکه جهان دارای امنیت، عدالت

 .شود یماست د ار تردید 

که موضوعات  شوند یمبازماندگان با این حقیقت مواجه  -

 .افتد یمبرای افراد خوب اتفاق  تواند یمشرورانه 

هر ؛ دهند یمافراد ترورشان از آسیب ناپذیری را از دست  -

 در مکان اشتباهی در زمان اشتباهی باشد. تواند یم یفرد

ا خداوند اعتقادات ممکن است متزلزل شود ) ر -

  نین تخریبی را خواسته است؟م

 از دست دادن امنیت در زمین -

ت افراد ترورشان از آسیب ناپذیری را از دس -

در مکان اشتباهی در  تواند یم یهر فرد؛ دهند یم

 زمان اشتباهی باشد.

ننگ زدن 

 قربانیان

بعضی از قربانیان احساس تحقیر، مسئول بودن در  -

ه از زنده ماندن، خود مقابل مرگ دیگران، احساس گنا

، بنابراین به کنند یمسرزنشی، و بی ارزش بودن 

 .زنند یمخودشان ننگ 

تنفر ناشی از جنایت، تبعیض و ننگ زدن را تشدید  -

را نشانه  اند بودهکه دارای سابقه  ییها گروهکه  کند یم

 .ردیگ یم

بر روی افرادی با منابع  تر بیش معموالًبالیا  -

که به دلیل زندگی  گذارند یم ریتأث تر نییپااقترادی 

در مناطق مسکونی آسیب پذیر و مناطق با ریسک 

 .باشد یمباالتر 

و نژادهای  ها تیقوم، ها فرهنگبازماندگانی از  -

تک والدین؛ افرادی با  های مختلف؛ خانواده

با درآمدهای  یساالن کهنخا ؛ و  یها تیمعلول

 هرا برای بازیابی تجرب یتر بزرگوانع ، مثابت

 .کنند یم
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 حوادث طبیعی و جنایات ها شونتخقربانیان  بعد

فازهای 

مقابله و 

 نوسازی

 اثر -

 غریو، بیداد -

 بی اعتقادی، شوک، و انکار -

 تعامل با سیستم عدالت جزایی -

 سرتاسری کار کردنروند  -

 با واقعیات و تلفات کنار آمدن -

 نوسازی -

 هشدار، تهدید -

 اثر -

 امداد و قهرمانی -

 ماه عسل -

 تعامل با امداد و نجات حوادث و بازسازی -

 سرخوردگی -

 ات و تلفات کنار آمدنبا واقعی -

 نوسازی -

 رسانه

عالقه به رویدادهایی دارند که دارای  تر بیش ها رسانه -

 اثرات روانی و وحشت گسترده تری باشد.

مازاد و تکراری، افراد  ای هرسان یها پوششمواجهه با  -

 .دهد یمروانی ثانویه قرار  یها بیآسرا در ریسک 

 خروصی یها میحر یها خشونتریسک  -

حسی را در  معموالً ای هاه مدت رسانپوشش کوت -

 .«دنیا ادامه دارد»که  پروراند یمجامعه 

 یها خشونتمنجر به  تواند یم ای هپوشش رسان -

حریم خروصی شود؛ نیاز به حفاظت کودکان، 

روانی  یها بیآسدر مقابل  ها خانوادهقربانیان و 

 است.

جراحات 

 ثانویه

 فرآینددر  ضروری یها گامنیازهای قربانیان شاید با  -

 عدالت جزایی در تعارض باشد.

جبران خسارت قربانیان جنایت  نیتأممستلزم  ها گام -

گیج کننده، ناامید کننده،  تواند یمو مزایا  باشد یم

بوروکراتیک، و غیرانسانی به نظر رسد و احساس 

 درماندگی را القا کند.

قربانیان جنایات تبعیضی از تعرب و سرزنش رنج  -

 .برند یم

که جبران خسارت و مجازات  کنند یمنیان احساس قربا -

در مقایسه با جنایت و برای مرتکبین این امر 

 خساراتشان کافی نیست.

همیار و امداد و نجات در بالیا و  یها سازمان -

ناکارآمد، مملو از  معموالًروندهای بروکراتیک 

 .شوند یممناقشه و غیرشخری دیده 

ارات، نیازها شکاف بین خس که یزمانسرخوردگی در  -

 .شود یم، شروع شود یمو منابع موجود درک 

 یها اتیعملکه  کنند یمقربانیان به ندرت احساس  -

 امداد و نجات بی نقص انجام شده است.

 

 انتظارات در مورد پیامدهای سالمت جسمی. 1

 ، گرایش مردم به بهبود سالمت جسمی بعد از حوادث استمطالعه شده یها دهیپدیکی از 

(Bourque et al., 9112) مشاهده کرد که مطالعات گذشته در مورد انفجار  م9122). بیش از دو دهه قبل، پری
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جسمی و روانی قربانیان است. مطالعات وسیع  یها العمل عکسافزایش  انگریب، 9اسکوتیا آ، نوفاکس هالی

ی بعد از حادثه افزایش گذشته نشان داده است که عوامل تهدید کننده سالمت جسم های انجام شده در دهه

و به نوع عامل حادثه  ندان بستگی  باشد یمیافته و این مورد شامل آسیب دیدگان و افراد مرون از آسیب 

نیز مشاهده شده است.  اند نداشتهروانی  یها یماریبندارد. این موضوع در مورد افرادی که سابقه 

ز حادثه، اغلب آسیب دیدگان د ار عوارض جسمی ا سال کیگزارش داد که تا بعد از  م9123) 3سیلوراستین

پزشکی و بیمارستانی بوده و  یها مراقبتدریافت که قربانیان طوفان، اغلب نیازمند م 9177). تیلور اند بوده

اتفاق  2ساحلی یها طوفان. مورد مشابه نیز در مورد قربانیان اند داشتهنظیر سردرد و حالت تهوع  ییها یماریب

 4و سردردها یا مثانه ون التهاب معده، یبوست، مشکالت  ییها یماریبین سهم را تر بیشافتاده است که 

ین سطح عالیم تر بیش کهگزارش دادند  م9126) 3همکاران. اسمیت و (Tierney et al., 3009) اند داشته

غده  مورجنین آگاهانه، سرطان خون و تو قلبی در بین قربانیان سیل بوده است. همچنین سقط یها یماریب

      .(Goltz et al., 9113)است  تر عیشالنفاوی در بین قربانیان سیل بسیار 

، رابطه مستقیمی را میان حوادث طبیعی و عوامل تهدید کننده سالمت جسمی یپزشکمحققان بخش 

 6بین زمان وقوع حادثه و ظهور عالیم وجود دارد. ملیک ای ه. با این وجود، حداقل، رابطاند نکردهپیدا 

 نیبا ابررسی و عنوان کرد که آسیب دیدگان، بعد از حادثه از سالمت کمتر برخوردار خواهند بود. م 9123)

. برای باشد یم، حاصل تجارب شخری محقق ها یبررستحقیقات و  نیاحال، اسناد و مدارک مربوط به 

انجام  کنترل شدهاتی پزشکی ناشی از آن، باید یک پروژه تحقیق یها دغدغهتعیین رابطه بین حوادث و 

اطالعات زیادی در این مورد وجود   را که ،بررسی شوند ها سالو موارد تحقیق باید برای  ها سوژهگیرد و 

استفاده کرد. آنچه که  یزیر برنامه فرآینداستنباط و در  ها آنبتوان از  که ستین ای هندارد و تجربه و آموخت

در برنامه  ر خا  جامعه بایدبرای توجه به اقشا کهاست  یاستاندارد های هیتوصباید در نظر داشت، 

ا مدنظر قرار داد. تحقیقات همچنین نشان داده است افرادی که قبل از حوادث د ار بیماری ی

. اند کردهه از آن را بعد از حوادث نیز تجرب تر میوخ، همان مشکالت یا حتی اند بودهخاصی  یها تیمحدود

                                                 
1- Halifax, Nova Scotia 

2- Silverstein 

3- Hurricane 

1- Gastritis, Constipation, Bladder Problems, Headache  

2- Smith et al (1519)  

9- Melick, 15125159 
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محلی هماهنگی  یعمومبهداشت  یها ستمیسشده سازنده این است که با  ریزی حداقل مقابله برنامه

 موقع داده شود.ه صورت پذیرد و اخطارهای الزم ب

 

  یژهو انتظارات در حمالت تروریستی .1

 ، گرایش مردم به بهبود سالمت جسمی بعد از حوادث استمطالعه شده یها دهیپدیکی از 

(Bourque et al., 9112)مشاهده کرد که مطالعات گذشته در مورد انفجار م 9122)ه قبل، پری . بیش از دو ده

جسمی و روانی قربانیان است. مطالعات وسیع  یها العمل عکسافزایش  انگریب، 9، نوآاسکوتیافاکس هالی

گذشته نشان داده است که عوامل تهدید کننده سالمت جسمی بعد از حادثه افزایش  های انجام شده در دهه

و به نوع عامل حادثه  ندان بستگی  باشد یمن مورد شامل آسیب دیدگان و افراد مرون از آسیب یافته و ای

نیز مشاهده شده است.  اند نداشتهروانی  یها یماریبندارد. این موضوع در مورد افرادی که سابقه 

ض جسمی از حادثه، اغلب آسیب دیدگان د ار عوار بعد سال کیگزارش داد که تا م 9123) 3سیلوراستین

پزشکی و بیمارستانی بوده و  یها مراقبتدریافت که قربانیان طوفان، اغلب نیازمند  م9177). تیلور اند بوده

اتفاق  2ساحلی یها طوفان. مورد مشابه نیز در مورد قربانیان اند داشتهنظیر سردرد و حالت تهوع  ییها یماریب

 4و سردردها یا مثانههاب معده، یبوست، مشکالت  ون الت ییها یماریبین سهم را تر بیشافتاده است که 

ین سطح عالیم تر بیش کهگزارش دادند  م9126) 3همکاران. اسمیت و (Tierney et al., 3009) اند داشته

ر غده وقلبی در بین قربانیان سیل بوده است. همچنین سقط جنین آگاهانه، سرطان خون و توم یها یماریب

      .(Goltz et al., 9113)است  تر عیشابسیار لنفاوی در بین قربانیان سیل 

، رابطه مستقیمی را میان حوادث طبیعی و عوامل تهدید کننده سالمت جسمی یپزشکمحققان بخش 

 6بین زمان وقوع حادثه و ظهور عالیم وجود دارد. ملیک ای ه. با این وجود، حداقل، رابطاند نکردهپیدا 

با برخوردار خواهند بود.  یدیدگان، بعد از حادثه از سالمت کمتربررسی و عنوان کرد که آسیب  م9123)

. باشد یم، حاصل تجارب شخری محقق ها یبررستحقیقات و  نیاحال، اسناد و مدارک مربوط به  نیا

 کنترل شدهپزشکی ناشی از آن، باید یک پروژه تحقیقاتی  یها دغدغهبرای تعیین رابطه بین حوادث و 

                                                 
1- Halifax, Nova Scotia 

2- Silverstein 

3- Hurricane 

1- Gastritis, Constipation, Bladder Problems, Headache  

2- Smith et al (1519)  

9- Melick, 15125159 
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اطالعات زیادی در این مورد   را کهبررسی شوند.  ها سالو موارد تحقیق باید برای  ها سوژهانجام گیرد و 

استفاده کرد.  یزیر برنامه فرآینداستنباط و در  ها آنبتوان از  که ستین ای هوجود ندارد و تجربه و آموخت

در  عه بایدر خا  جامبرای توجه به اقشا کهاست  یاستاندارد های هیتوصآنچه که باید در نظر داشت، 

برنامه مدنظر قرار داد. تحقیقات همچنین نشان داده است افرادی که قبل از حوادث د ار بیماری یا 

. اند کردهه از آن را بعد از حوادث نیز تجرب تر میوخ، همان مشکالت یا حتی اند بودهخاصی  یها تیمحدود

هماهنگی  ،محلی یعمومبهداشت  یها ستمیسشده سازنده این است که با  ریزی حداقل مقابله برنامه

 موقع داده شود.ه صورت پذیرد و اخطارهای الزم ب

 

 متخصصان شرایط اضطراری  یلهبه وس ترک نقش .21

و همواره به هستند و دارای خانواده ن شرایط اضطراری نیز انسان باید در نظر داشت که متخررا

ایط اضطراری صورت گرفته در شر ها آنکارکرد . تحقیقاتی در مورد باشند یم شان خانوادهفکر حفاظت از 

مورد  شانیها خانوادهبا توجه به نیازهایشان برای حفاظت و مراقبت از  ها آن یکارکردهاکه به این شکل 

بجای اینکه مقابله گران  عنیی؛ تفاهمم مزمن است ء، یک افسانه )سو9بررسی قرار گرفته است. ترک نقش

صحنه  شانیها تیمسئولحوادث را انجام دهند، معموالً برای انجام دیگر  مربوط به یها تیفعالو  ها نقش

را ترک  شانیها پست، شان خانوادهبرای مراقبت از  ها آناین افسانه،  بر طبقحادثه را ترک خواهند کرد. 

. حداقل سه مطالعه کالسیک در حوادث وجود دارد که به دلیل تفسیر اشتباه و نادرست، در کنند یم

در مورد انفجار  9130در  اش مطالعهدر  3. ساموئل پرینساست از این افسانه عنوان شدهحمایت 

بر روی گروهی که با  م9133) 4. در تحقیق لوئیس کلیانکند یماشاره  ها نقش، به ترک 2فاکس هالی

و حفاظت از  شانیها نقشعنوان شده که افراد ممکن است مابین اجرای  اند بودهحوادث مواجه 

گزارش شده  9130د ار تردید و تعارض شوند. در مطالعات مربوط به سیل هلند در دهه  شان هخانواد

 . شان یکارو وظایف  ها نقشتا انجام  اند داشتهتمایل  فرزندانشاناست که مأموران به مراقبت از همسر و 

(Institute Voor Social Onderzoek Nederlandse Volk, 9133)  

                                                 
1- Role Abandonment 

2- Samuel Prince  

3- Halifax  

1- Lewis Killian  
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. اول اینکه، تمرکز تمام این کند یم کمکعیین جایگاه مناسب این مطالعات شناخت دو موضوع به ت

اضطراری تمرکز  یها نقشبر روی کارکرد و خا  بوده  ییها گروهتحقیقات که در باال اشاره شد، بر روی 

اضطراری مشخص و  یها نقش. دوم اینکه، مطالعات بر روی افرادی انجام شده است که دارای اند نکرده

 مقابله نداشته است.  یها اتیعملگونه اثری بر روی  ترک شده، هیچ یها نقشو  اند نبوده یرسم

تحقیقات اخیر علوم اجتماعی در مورد ترک نقش، اطالعات مهمی را ارائه کرده است. متخرران 

. اند کردهدر حین حوادث عنوان  شانیها خانوادهشرایط اضطراری و شهروندان، نگرانی زیادی را برای 

و فشارها، استمرار  ها ینگران، علی رغم دیگر گران مقابلهالوه بر آن، مشاهده شده است که التزام شغلی ع

، ادبیات تحقیق در مورد ترک نقش را تفسیر و سه گروه را مشخص کرد. م9169) 9داشته است. فریتز

در صحنه حادثه همکاری ندارند، از قربانیان حادثه نیستند و  یرسم یا مقابلهنقش  گونه چیهافرادی که 

ندارند و خودشان از قربانیان هستند، که در ابتدا به  ای هنقش تعریف شد گونه چیه. افرادی که کنند یم

 ها بهیغر، به کمک دوستان، همسایگان و حتی ها آنو بعد از  کردهخویشان و نزدیکان خودشان کمک 

به  ها آنرا انجام خواهند داد.  ها نقشکه آن تعریف شده  یرسم یها نقش. در نهایت، افرادی با روند یم

تا اینکه اطالعی از خویشان و  پردازند یمخودشان در حالتی از استرس و فشار  یها نقش یایفا

 آورند.  به دست کانشانینزد

مقابله گران، در انجام وظایف  ژهیبه وی دارد. تمام پرسنل مقابله، تر بیشمورد سوم نیاز به بررسی 

و حتی جدایی  فشانیوظاهمچنین در مورد  ها آن. به اند دهیدخا  و مشخری را  یها وزشآمفنی شان 

برای پرسنل  ها سازمان تمام باًیتقرالزم داده شده است.  یها یآگاهدر شرایط اضطراری  شان خانوادهاز 

 ها اتیعملکه شامل  اند کردهنیز تدوین  ایشان های مقابله با حوادث را برای خانواده های ، برنامهشان مقابله

از  ها خانواده. این برنامه شامل ترتیبات خاصی برای پشتیبانی از باشد یمحفاظتی مناسب  یها تیفعالو 

. روندهای برقراری مجدد تماس نیز طراحی شده است. بعضی از باشد یمطریق همسایگان و دوستان 

و  اند کردهرا رسماً لحاظ  ییها یدلواپسو  ها ینگرانمقابله، نظیر پلیس و آتش نشانی،  نین  یها سازمان

در نظر گرفته و همچنین روندهایی از گزارش دهی در  ها خانوادهرا برای برقراری تماس با  ییها پروتکل

نظیر موارد  ییها کیتکن. اند نمودهرا تنظیم  و برعکس شانیها خانوادهگران به  مورد سالمت مقابله

در بیش از »دریافتند که  م9176) 3یکوارنتل. داینز و کند یممحدود مذکور، احتمال ترک شغل و نقش را 

                                                 
1- Fritz  

2- Dynes and Quarantelli (1519) 
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مشکل  9رسمی، تعارض و ناسازگاری نقش مأمور 3300حادثه مطالعه شده و در مراحبه با بیش از  900

گزارشی در  گونه چیهدر واقع،  «بارز بشود. به صورتجدی نبوده که باعث از دست رفتن نیروی انسانی 

تجارت جهانی یا حمله به پنتاگون نیز عنوان نشده  یها برجقشم در مقابله با حمله به مورد ترک شغل )ن

پلیس در نیواورلئان بعد از طوفان  نیمأموروسیله ه در مورد ترک شغل گسترده ب ییها گزارشاست. 

آمده است که شاید به دلیل تخریب ارتباطات و نقص در سامانه  به دست 3003ساحلی کاترینا در 

ندهی حادثه بوده باشد. همچنین، شواهد حاکی از حضور نیروهای پلیس و آتش نشانی در فرما

 .باشد یم متأثردر نیواورلئان و دیگر شهرهای  شانیها پست

، یک کامیون 9113 لیآور 91در به بمب گذاری شهر اوکالهاما اشاره کرد.  توان یممثال  به عنوان

 نفر 962فدرالی شهر منفجر شد.  یها ساختمانج از یکی از پوند از مواد انفجاری در خار 4200حاوی 

کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. مقابله گران به سرعت در صحنه حاضر شدند. با این حال، حتی بعد از 

که بعضی  دهد یمرسیدن نیروهای کمکی، اغلب مقابله گران دست از فعالیت برنداشتند. مستندات نشان 

بعد از اینکه توسط پرسنل پزشکی به هوش  ها آن. کردند یم، کار رفتند یماز حال  که یزمانتا  ها آناز 

شرایط  ریزان ، به صحنه حادثه برمی گشتند. مشکل به حدی گسترده و شایع بود که برنامهآمدند یم

 شرایط اضطراری شهر اضافه کردند که برای مقابله گران ی برنامهاضطراری شهر اوکالهاما، موادی را به 

 کردند. ها آنکاری تعیین کرده و پرسنل را ملزم به رعایت  یها فتیشدر شرایط اضطراری، 

 

 اخیر ایران  های تجارب رفتارها در زلزله. 22

در ایران مطالعات غیرمنسجمی در خرو  رفتارهای انسانی در زمان و بعد از وقوع حوادث انجام 

کشور، اغلب مطالعات در این زمینه صورت پذیرفته با توجه به اهمیت زلزله در  به خرو شده است که 

است. شایان ذکر است که الگوهای رفتاری فردی و گروهی مشخری که حاصل تجربیات حوادث 

افراد در جامعه  یها واکنشگذشته در کشور باشد انجام نشده است و با توجه به متفاوت بودن رفتارها و 

. در ادامه  ند نمونه از شود یممطالعات احساس  گونه نیاایران نسبت به سایر کشورها، جای خالی 

 . شود یم ارائهمطالعات صورت پذیرفته در این خرو  

مردم مورد بررسی قرار گرفت که  یها دگاهیدم 9273پس از زلزله زمین لرزه اردبیل )دهم اسفند  .1

 نتایج آن به اخترار در ادامه ذکر شده است: 

                                                 
1- Role Conflict  
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   اطالع  کنند یمکه در آن زندگی  ای هزلزله خیزی منطق درصد مردم از 63طبق این بررسی

. بالطبع این گروه از لزوم رعایت کنند یمپرخطر زندگی  ای هکه در منطق دانستند ینمو ه نداشت

 نیز بی اطالع بودند.  ها ساختمانموارد ایمنی در 

  د فرار به سمت درصد از مراحبه شوندگان در هنگام زلزله انجام دادن 43اولین اقدامی که حدود

درصد از مردان برای برداشتن یا کمک به  6درصد از زنان و  96فضای باز بوده، در حالی که 

 . اند کردهفرزند خود اقدام 

  اند کردهدرصد از زنان به دیگران کمک  1درصد از مردان و  97پس از زلزله. 

 اند کردهگیری  تنها یک درصد از مراحبه شوندگان اقدام به پناه. 

 از نظر خودشان به ترتیب اولویت: محل سکونت،  زدگان زلزلههفته از رویداد زلزله نیاز  2از  پس

 وسایل گرمایی، خوراک، لوازم منزل، لوازم بهداشتی، و سرانجام وسایل درمانی بوده است.

  آموزشی، رادیو، و  یها کالسبرای اخذ اطالعات زلزله به ترتیب اولویت  زدگان زلزلهتمایل

 .(Parsizadeh, 1551) ون بوده استتلویزی

ارائه شده است  UNCRDم که توسط 9276اردیبهشت  30در گزارشی از زمین لرزه قائن ) .2

نفر  341میزان آمادگی و پاسخگویی مردم نسبت به زلزله مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق با 

  (Parsizadeh, 9112):از زلزله زدگان مراحبه و نتایج زیر حاصل شده است

 30  که منبع اطالعاتی نیمی از  اند بودهدرصد از مراحبه شوندگان از لرزه خیزی منطقه خود مطلع

 . اند کردهدرصد اطالعات خود را از وسایل ارتباط جمعی اخذ  3. تنها اند بوده ها آنآشنایان ا ه آن

  درصد از  20ز بوده است. درصد از مردم حین زلزله فرار به سمت فضای با 22 العمل عکساولین

درصد شوکه شده و یادشان نبوده که  ه کاری  3. اند کردهزنان برای نجات فرزندان خود اقدام 

 .اند نداشتهدرصد نیز به دلیل جراحت توانایی انجام کاری را  2و  اند دادهانجام 

 27  درصد دالیل  33. دانند یمدرصد از مردم علت زلزله را عذاب الهی و به دلیل افزایش گناه

 .اند کردهدرصد اظهار بی اطالعی  33علمی را برای زلزله بیان کرده و 

 70  دانند ینمدرصد آن را محتمل  20و  دانند یمدرصد مردم وقوع زلزله را در آینده محتمل. 

  باید بر اساس  ها ساختماندرصد مردم معتقد بودند که  37برای کاهش ریسک زلزله در آینده

باید در جایی ساخته  ها ساختمانکه  اند بودهدرصد بر این عقیده  99ساخته شود، اصول مهندسی 
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درصد نیز برای ساخت خانه مقاوم کمک دولت را ضروری  27شود که خطر زلزله نداشته باشد. 

 .را غیر مقاوم خواهند ساختم ها ساختمان ها آن)بدین مفهوم که بدون کمک دولت،  اند دانسته

ریشتر و  9/6ع دو زلزله در استان لرستان )درب آستانه سیالخور با بزرگای تحقیقی پس از وقو .3

رخ داد موجب  9223فروردین  99ریشترم انجام شده است. زلزله اول که در  7/4زلزله بروجرد با بزرگی 

زلزله  9227اردیبهشت  93روستا گردید. دو سال پس از این زلزله یعنی  30نفر و تخریب  67کشته شدن 

نفر زخمی شدند که  70تخریب نشد ولی بیش از  ای هکم، خان شدترخ داد. در این زلزله به علت دوم 

اکثر آنان در اثر فرار از منزل د ار جراحت شده بودند. با توجه به اینکه مردم این منطقه تجربه زلزله 

فتار خود را در ارتباط در این مدت بایستی نوع اطالعات و ر قاعدتاًبزرگ دو سال قبل از آن را داشتند و 

بود.  سؤالمتوسط مورد  ای هوجود تعداد زیادی زخمی در زلزل دادند یمبا نحوه رفتار هنگام زلزله ارتقا 

نفر از مردم  930مراحبه با  لهیبه وستهیه و اقدام به تکمیل آن  ای هبرای ارزیابی علت این امر پرسشنام

  :م9221)مهدوی فر،  باشد یمآمده از این تحقیق به شرح زیر  منطقه گردید. نتایج حاصل از اطالعات به دست

  درصد نیز  94درصد مردم در هنگام زلزله خروج از ساختمان بوده است.  40 العمل عکساولین

 .اند کردهگیری  پناه

 23  اند کردهدرصد از مردم اولین اقدام خود را پس از زلزله سر زدن به اقوام ذکر.  

 درصد مردم وسایلی مانند  راغ قوه و رادیو برای استفاده پس از  3ل قبل تنها با وجود زلزله دو سا

 .اند داشتهزلزله 

 37 اند دادهانجام  یا رسازهیغسازی  درصد در منزل خود ایمن. 

 7 آشنایان خود کسب  حیح در زلزله را از مدرسه و گاهدرصد از مردم اطالعات الزم در مورد اقدام ص

 .دولتی کسب نکرده بود های اطالعاتی را در زمینه زلزله از منابع و رسانهو هیچ فردی  اند کرده

 اولیه، آب  یها کمک ادر، دارو و ب موارد مورد نیاز از نظر مراحبه شوندگان بعد از زلزله، به ترتی

 .و خوراک بوده است

  بهره بگیرند ی برای زلزله دوممؤثردرصد از مردم توانستند از تجربه زلزله قبل به نحو  7/0تنها. 

 در زمینه زلزله به ترتیب تلویزیون، و کالس بوده است رسانی بهترین وسیله آموزش برای اطالع. 
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 ییها آموزشدرصد مردم در مورد نحوه آمادگی در برابر زلزله  20حدود  ،نتیجه جالب دیگر اینکه 

اما این افراد  ،اند کرده را دریافت ها آموزشاز طریق مدرسه  ها آندرصد از  40که  اند فراگرفتهرا 

 اند.باور و آمادگی الزم را برای بکار بستن این موارد در هنگام وقوع زلزله نداشته

    

 گیری و پیشنهادات  نتیجه. 21

گوناگون  یها زمانمطالعاتی که در مورد رفتار مردم ایران در هنگام زلزله، برای مناطق مختلف و در 

 های . به عنوان مثال زلزلهکرد را با یکدیگر مقایسه ها آننتایج  توان ینم صورت گرفته است، لذا به راحتی

. این در حالی است گذرد یمسال  93بیش از  ها آناردبیل و قائن در مناطقی روستایی رخ داده و از زمان 

با  قرار داده و زمان وقوع آن ریتحت تأثمناطق شهری و یا نزدیک به شهر را  تر بیشکه زلزله سیالخور 

در حد  ها آنارتباطی  یها کانالقبل یک دهه فاصله دارد. در فاصله یک دهه، نوع زندگی و  های زلزله

از قبل متکی  تر بیشزیادی تغییر یافته است. به عنوان مثال مردم به استفاده از تلویزیون و ماهواره 

مطالعات انجام شده در ایران  فوق، با بررسی کلی و تحلیل اولیه یها تیمحدود. با وجود تمامی اند شده

 موارد زیر را به صورت خالصه بیان نمود: توان یم

  در حد قابل قبولی نیست. این  کنند یمکه در آن زندگی  یا منطقهمیزان آگاهی مردم از زلزله خیزی

کمتر است. به عنوان  افتد یماتفاق  تر یطوالندر فواصل زمانی  ها زلزلهاطالعات برای مناطقی که 

در صورتی که  اند نداشتهدرصد مردم قبل از زلزله اردبیل از زلزله خیزی منطقه خود اطالع  63ال مث

 درصد کاهش یافته است.  30بوده به  تر بیش یها زلزلهبا  ای هاین رقم برای قائن که منطق

  ر به فرا اند دادهمورد مطالعه انجام  های اولین اقدامی که درصد قابل توجهی از مردم در زلزله

در صد در  40درصد در زلزله قائن، و  22درصد در زلزله اردبیل،  43سمت فضای باز بوده است )

زلزله سیالخورم؛ گر ه بافت شهرها و روستاهای مورد مطالعه با تهران بسیار متفاوت بوده و اکثر 

ع رفتار نو رود ینمر ولی انتظا باشند یممردم مناطق مذکور برخالف تهران یک طبقه  های خانه

است که اقدام به  یدر حالمردم در حین زلزله در تهران با مناطق مذکور خیلی متفاوت باشد. این 

یک طبقه اقدامی  یها ساختمان ند طبقه حین وقوع زلزله، برخالف  یها ساختمانخروج از 

 . شود یمنامناسب محسوب 
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 یاده است. این رفتار شاید برامورد مطالعه به ندرت اتفاق افت یها زلزلهدر هنگام  یریگ پناه 

قائن و اردبیل که بافتی روستایی داشته و تا آن زمان اطالعاتی در مورد  گونگی رفتار،  یها زلزله

بسیار کم بوده، طبیعی است ولی برای منطقه زلزله زده  ها آنهنگام زلزله نداشته یا اطالعات 

تجربه زلزله دو سال قبل و لزله آشنایی درصد مردم با نحوه رفتار هنگام ز 20سیالخور که حدود 

 است.  تأمل، قابل اند داشتهرا نیز 

  در حد مطلوبی نبوده است که این امر  یامدادرسانمیزان کمک به دیگران بعد از زلزله و نحوه

 .کند یمکاری فرهنگی را در این زمینه طلب  بینی پیش

  ل برودتی و آب و خوراک بوده است. این در زدگان  ند هفته پس از زلزله  ادر، وسای زلزلهنیازهای

نیازهای مردم است  نیتر ییابتدا ءپس از این مدت این موارد که جز رود یمحالی است که انتظار 

 د.شوانند امکانات بهداشتی و درمانی تاکید ، مبر مواردی تر بیششده و به مردم در این زمان  نیتأم

 و سپس به تلویزیون و رادیو برای آموزش تاکید  مردم در درجه اول بر آموزش  هره به  هره

 .دانند ینممکتوب را  ندان جذاب  یها رسانهدارند. آنان 

 ( و در نتیجه نیازی به انجام کاری  دانند یمدرصدم زلزله را نتیجه عذاب الهی  27بسیاری از مردم

 .نندیب ینمی در امان ماندن از آن از سوی خود برا

 که این  مانند یملی، بسیاری از مردم بعد از زلزله اصلی بر این عقیده با وجود تجارب زلزله قب

 .درصد در زلزله قائنم 20رخ نخواهد داد ) یا زلزلهآخرین زلزله بوده و دیگر 

 که در زلزله سیالخور اتفاق افتاده است، در مناطق شهری اکثر مردم برای جویا شدن  همان طور

. این کار به دلیل اشباع شدن خطوط تلفن روند یم ها ابانیخخود با خودرو به  یها لیفاماحوال 

 .شود یمتوسط نیروهای امدادی  رسانی و عدم امکان کمک ها ابانیخبوده و موجب انسداد 

 تنها درصد اندکی از مردم وسایل امداد اولیه از جمله کیف ایمنی را در منزل دارند. 

  سازی  بل توجهی از مردم اقدام به مقاومدرصد قا ،هدو زلزله رخ داد ی فاصلهدر زلزله سیالخور و در

در مناطقی که تجربه زلزله   به خرو که این امر نشان دهنده این است که اند کرده ای هسازغیر

 نماید. نیتأمرا در برابر زلزله  ها آنرا دارند، مردم آماده انجام اقداماتی هستند که ایمنی 
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 موارد ضروری قبل، هنگام و بعد از زلزله بسیار ضعیف  رسانی عمومی در مورد اطالع های رسانه

 یها تیاولو. این در حالی است که مردم رادیو و تلویزیون را طبق موارد قبل جزو اند کردهعمل 

 .کنند یماول خود برای آموزش انتخاب 

 رندیگ یمی برای زلزله دوم بهره مؤثرقبلی به نحو  های تنها درصد بسیار اندکی از مردم از زلزله 

  .ناشی از عدم آموزش صحیح باشد تواند یمکه این امر نیز 

مطالعه و  در خرو شهر تهران  ریزی در مرکز مطالعات و برنامه ای هپروژکه  شود یمدر انتها یادآور 

که  باشد یمدر حال انجام  گیریم بررسی الگوهای مناسب رفتاری شهروندان در برابر زلزله )با تاکید بر پناه

حال، قابل ذکر است که  نیبا اشهر تهران بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود.  آن برای کالن یها یخروج

که  شود یمکمی در ایران صورت پذیرفته است و پیشنهاد  یها پژوهشمطالعات و  ،در این زمینه

و الگوهای  درگیر در امر مدیریت بحران به این مقوله نیز توجه کرده یها سازمانشهرداری تهران و سایر 

 رفتاری مطرح در ایران را نیز تهیه نمایند. 
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 : تاکنون 2311یزی شهر تهران از سال ر برنامهمطالعات و  مرکزین انتشارات عناو

 کتب: 

 شهرها طراحی تفرجگاهی در نواحی رودکناری در محیط کالن 

 مدیریت زیست محیطی فضای سبز شهری 

 مهای انسانی گاه شهرها در فرآیند جهانی شدن )گزارش سکونت 

 شهر  ها و راهبردهای زیست محیطی کالن مجموعه مقاالت سمینار  الش

 تهران

 سازی شهروندان و محالت شهر برای ارتقای سالمت راهنمای توانمند 

 آلودگی هوا )راهبردهای ملی، قوانین و مقرراتم 

 ها )جلد اولم مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری 

 ها )جلد دومم شگری مالی شهرداریمبانی نظری حسابداری و گزار 

 تشکیالت تفریلی شهرداری تهران 

 مدیریت محلی و حکمروایی شهری 

 شهرهای استانبول و سئول قوانین مدیریت شهری کالن 

 شهر توکیو قانون خودگردانی محلی کالن 

 آلودگی هوا و صدا در حقوق ایران 

 مهای محلی مدیریت بحران )اصول و راهنمای عملی دولت 

 ریزی شهری سالم برنامه 

 آوری راهبردی مدیریت دانش فن 

 سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران امکان 

 شهر تهران با تاکید بر کالن شهرها مبانی پایداری کالن 

 ها مجموعه کامل قوانین شهرداری 

 پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری 

 طرح جامع و طرح تفریلی شهر تهران 

 ترجمه انگلیسی طرح جامع شهر تهران 

 های مدیریتی و پژوهشی مرکز مطالعات و  نظام نامه و دستورالعمل

 ریزی شهر تهران برنامه

 نهویت شهروندی در ایرا 

 

 های دانش شهر:  گزارش

  جهانشهرها و گروه اقترادیG30  کودکان و شهروندی 

 ها و پیوندهای سست در شبکه شهرهای جهانی سیاه  اله  شهروندی فعال و نظارت شهروندی 

 های استان اونتاریو، کانادا ریزی فرهنگی در شهرداری مروری بر برنامه  رست خانوارمطالعه وضعیت اقترادی و اجتماعی زنان سرپ 

 جایگاه مشارکت شهروندان در اسناد باالدستی  ها و راهکارها های فرسوده شهر تهران،  الش بوس جایگزینی مینی 

 تحلیلی بر موضوع انتقال پایتخت سیاسی کشور   لیزینگ زمین و مسکن 

 وضعیت شهروندی  شهرها با تاکید  المللی در جایگاه جدید جهانی کالن های بین نقش سازمان

 شهرها بر مجمع شهرداران کالن

 دیپلماسی شهری در فرآیند جهانی شدن  یابی در حوزه مدیریت شهری مسئله 

 جایگاه مسئولیت پاسخگویی در شهرداری  هایی برای  بررسی جایگاه شهر استانبول در شبکه شهرهای جهانی )آموزه

 تهرانم

  بررسی کاهش آلودگی هوای شهر تهران با جایگزینی سوختCNG  شهروندی در دوران پساملی 

 ها در استان تهران اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه  های  ها و فضاهای سبز شهری )پارک رویکردهای جدید در طراحی پارک

 محورم موضوع

 حکمرانی خوب شهری  مفاهیم پدافند غیرعامل در مدیریت شهری با تمرکز بر شهر تهران 

  های شهری طرحجایگاه فضاهای زیرزمینی در  ریزی شهری  ریزی و مدیریت شهری: برنامه رویکردهای جدید در برنامه

 سالم

 مشارکت، ترور از مشارکت و حمایت شهروندان  ابزاری جهت کنترل آلودگی هوا در شهرها و ایجاد   عوارض سبز؛

 ها درآمدهای پایدار برای شهرداری

 ها به سهم استان بررسی اجمالی تولید ناخالص داخلی ایران با توجه  شهر تهران و شهر  های فضای سبز کالن ها و برنامه بررسی تطبیقی طرح

 گوانگژو  ین

 بررسی وضعیت رود دره فرحزاد   وضعیت مسکن و کیفیت سکونت زنان سرپرست خانوار با تاکید بر مناطق

 گانه شهر تهران  33

 معلولیت و شهروندی  های درون شهری خطرهای محتمل بر تونل 

 شهرها بحران سفید )برفم و مدیریت آن در کالن  بررسی تجارب جهانی کمک دولت در تأمین مالی اداره   دولت و پایتخت؛
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 ها به عنوان منبع درآمدی پایدار در مدیریت شهری پایتخت

 هام دیپلماسی شهری )ابزاری برای توسعه ملی در عرر فضای جریان  مرکز بر نیازهای اجتماعی شهرها در شهر تهران؛ با ت راه طراحی پیاده 

 مدیریت منظر شهری محالت با رویکرد پایداری  سامانه فرماندهی حادثه در شهر تهران 

  گانه شهر تهران 33مطالعه وضعیت ازدواج در مناطق  ونقل پایدار در تهران یابی به حمل های دست بررسی و ارائه سیاست 

 مطالعه وضعیت طالق در شهر تهران  یه دستورالعمل یخ زدایی معابرالزامات ته 

 ای )با تاکید بر  بحران مالی جهانی و تأثیرات آن بر سطح ملی و منطقه

 شهر تهرانم

 ها و مشاغل در حوادث برنامه استمرار خدمات سازمان 

 سازی در شهر تهران  بررسی ضوابط بلندمرتبه  مدیریت تقاضای سفر (TDM) 

 شهروندی و سالمندی  ونقل شهری لمهندسی ارزش در حم 

 کشاورزی شهری  مدیریت حریم پایتخت؛ بررسی تجارب جهانی و ارائه پیشنهادهای اجرایی 

 ونقل های حمل شهرها و  الش کالن  ی شهری  تحلیل فضایی تمرکزگرایی در ایران با تأکید بر جایگاه مجموعه

 تهران
 

 های مدیریتی:  گزارش

 ها دفمند کردن یارانههای اجرای قانون ه ارزیابی درآمدها و هزینه  ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص 

 ها و راهبردهای رشد اقترادی در ایران )با تمرکز بر استان  بررسی  الش

 تهرانم
 خوردگی مواد در هوای شهری )فاز اولم 

 یابی به اشتغال کامل )با تمرکز بر  ها و راهبردهای دست بررسی  الش

 تهرانماستان 
 تحلیل و ارائه ضوابط پیشنهادی  سازی در شهر تهران؛ مطالعات،  بلندمرتبه 

  کشور و مقایسه آن با احکام برنامه پنجم  9214بررسی الیحه بودجه سال

 9221و بودجه سال 
 ها و ابزارهای سنجش رضایت شهروندان از شهرداری تهران شاخص 

  یران در آنو جایگاه ا 3494گزارش شاخص بهروزی در سال  ( وضعیت مسکن و سرپناه در مناطق شهر تهران -م9عدالت در شهر 

  م21لغایت  24گزارش عملکرد شهرداری تهران )از سال  مبانی مدیریت طرح 

 بررسی مسائل و مشکالت شهر تهران )از دیدگاه شورایارانم  ساماندهی و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران 

 راهبردهای کاهش تورم در ایران )با تاکید بر استان ها و  بررسی  الش

 تهرانم

 وری خانه سالمت در سرای محالت و ارائه  بررسی میزان بهره

 رهنمودهای الزم

 المللی و داخلی فعال در  های علمی و پژوهشی بین معرفی مراکز و سازمان

 حوزه مدیریت شهری

 به بخش های فرهنگی و اجتماعی  بررسی وضعیت واگذاری فعالیت

 خروصی در شهر تهران

 ریزی مبتنی بر عملکرد مبانی بودجه  ترین عوام توسعه گردشگری در شهر تهران بررسی مهم 

  ریزی شهر تهران مرکز مطالعات و برنامه 21گزارش عملکرد سال   بعثتم –طرح ساماندهی محور جنوبی شهر تهران )حدفاصل شوش 

 هروندان تهرانی و راهکارهای شناسایی وضعیت و ابعاد هویت اجتماعی ش

 ارتقاء آن
 گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده: کارتن خوابی سیاست 

 شهر تهران )جدایی  ها و الزامات مدیریت یکپار ه در کالن ضرورت

 شهر تهران؛ تهدید یا فرصتم های ری و شمیرانات از کالن شهرستان

 حالت در کشور های اجتماعی و توسعه م تبیین الگوهای موفق مشارکت

 انگلستان

 های بهداشتی  بررسی ضوابط احداث، نگهداری و مدیریت سرویس

 عمومی

 سازی اداره سینماهای تحت مالکیت   مطالعه و تدوین راهکارهای بهینه

 شهرداری و تعیین نقش بخش خروصی در آن

 ها و  جهاد اقترادی و نقش شهرداری در تحقق آن )با تاکید بر ضرورت

 الزاماتم

 های شهر  های شهری و نحوه مدیریت آن )مطالعه موردی: سیالب البسی

 تهرانم

 محوری ساماندهی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر با رویکرد محله  مطالعه آثار اجتماعی و اقترادی کارگران مهاجر فرلی در شهر تهران 

 های شهری های ارگانیک در طراحی آلمان جایگاه فرم 
  ها و تأثیر آن بر درآمدهای  ها، مزیت زمین؛ ویژگیمالیات بر ارزش

 شهرداری تهران

 سنجی تحقق اجرای فضای سبز عمودی در شهر تهران امکان   مبانی، تحلیل وضعیت، راهبردها»توسعه انسجام اجتماعی در تهران» 



 

 طرح داوطلب واکنش اضطراری محله )دوامم  هر تهرانمای در ش شهر، مررف فرهنگی و تحلیل نسلی )مطالعه 

 بازی مستقر در سرای محالت در شهر  های اسباب ارزیابی عملکرد خانه

 تهران
 گذاری اجتماعی در مواجهه با پدیده کودکان کار خیابانی سیاست 

 ها و راهکارها ضرورت  دهنده، شهر آموزش 
 ( توزیع فضایی امکانات و خدمات و تناسب آن با  -م3عدالت در شهر

 شهر تهرانجمعیت ساکن در مناطق 

  نظرسنجی و نیازسنجی از کارکنان شهرداری تهران در خرو  عملکرد

 شهرداری

  بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت فضایی میادین با رویکرد طراحی

 شهری

 ها و انتخاب  های شهرداری مطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت

 شهرداران در شهرهای مختلف جهان

 ریزی حریم  ریزی حریم پایتخت و برنامه ریت و برنامهبرنامه راهبردی مدی

 شمال بزرگراه بابایی

 ونقل شهری و مقایسه آنها با  ریزی حمل های موفق برنامه معرفی نمونه

 شهر تهران
 اصالح تقسیمات شهری تهران 

 های فرسوده  سازی پهنه بررسی نظام مداخله بهینه برای بهسازی و نو

 شهر تهران
 و جایگاه ایران 3090ر سال توسعه انسانی د 

 های بتنی شهر تهران )مطالعه موردی:  های پل شناسایی و ارزیابی خرابی

 خانیم پل شهید صنیع
 ( کودکان و خدمات شهری -م2عدالت در شهر  

 ها و پیامدهای الکترونیکی شدن شهر  ها، فرصت ترین  الش بررسی مهم

  SWOTتهران با استفاده از مدل 
 شهروندی بر توسعه شهر الکترونیک های نقش آموزش 

 ای میزان آمادگی الکترونیکی ایران و کشورهای جهان با  بررسی مقایسه

 نگاهی ویژه به شهر تهران 
  ارزیابی خطوطBRT المللی تهران با استاندارد بین 

 وضعیت محیط زیست شهر تهران (SoE) (26-9277م  ها و کارآفرینی اجتماعی شورایاری 

 و مشکالت موجود در مرزهای مناطق و نواحی از دیدگاه  بررسی مسائل

شهرداری  97و  94شهروندان )مطالعه موردی: مرزهای مناطق و نواحی 

 تهرانم

 گزارش فاز دوم: مدل  بازیافت: از ضایعات الکترونیک به منابع مواد(

 گردش مواد و مدل مالیم

 ازی در شهر س  های سرمایه اجتماعی با تاکید بر شبکه شناسایی ظرفیت

 تهران

 های زیرساخت شهری )در مرحله  ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پروژه

 اجرام

  تحلیلی بر وضعیت اجتماعی رانندگان تاکسی در تهران و ارائه راهکارهایی

 پذیری آنها برای افزایش اعتماد عمومی و مسئولیت

 رائه وری استخرهای تحت مالکیت شهرداری تهران و ا بررسی میزان بهره

وری آن و مقایسه آن با بخش  راهکارهای جدید برای افزایش بهره

 خروصی

 بازیافت از ضایعات الکترونیکی بر منابع مواد  نقد و نظری بر اقدامات شهرداری در موضوع حجاب و عفاف 

  گانه  33بررسی وضعیت سالمت شهروندان و خدمات شهری در مناطق

 شهر تهران

 ؛ بررسی نیازها و ورزشی جوانان شهر تهران نیازسنجی اجتماعی، فرهنگی

های اجتماعی و فرهنگی  ها و برنامه برداری جوانان از فعالیت و میزان بهره

 و ورزشی شهرداری تهران

 ونقل هوشمند  های حمل ضرورت استفاده از سیستم(ITS)  در شهر

 الکترونیک

 و شهر تهران  گرایش به سوء مررف مواد مخدر و گسترش آن در کالن

)مبانی و رویکرد نظری، تحلیل و تبیین وضع  مناطق بیست و دوگانه

 موجود، پیشنهادها و راهکارهام

 شهر تهران در طرح مطالعاتی جایکا  ای کالن پذیری لرزه مروری بر آسیب

 با نگاهی بر وضع موجود 

  بررسی کارکردهای  ندگانه مدرن مساجد تهران امروز )مطالعه موردی

 غربممسجد جامع شهرک 

 تدوین مفهوم توسعه اجتماعی در مقیاس شهری 
 های شهری )مطالعه موردی: تونل توحیدم مالحظات ایمنی در تونل 

 

 ارزیابی طرح جامع  تحریالت و مررف فرهنگی سمعی و برری در شهر تهران 

 م؛ تعیین 9های شناسایی مسائل اجتماعی در اولویت ) سلسله گزارش

 مردم موضوعات اجتماعی مهم از نظر
 تمایزات جغرافیایی سبک زندگی در شهر تهران 

  اعتماد اجتماعی از دریچه مطالعات تجربی در سطح ملی و شهر تهران  شوراهای محلی در ایران و  ند کشور دنیا 



 

 ریزی و مدیریت راهبردی حوضه آبخیز  مفاهیم زیست محیطی در برنامه

 شهری

 یشنهاد به منظور افزایش بررسی علل کوتاهی عمر جداول بتنی و ارائه پ

 عمر آن

 بندی  های اجتماعی به منظور تدوین مدل اولویت شناسایی شاخص

 موضوعات و مسائل حوزه شهری
 های خا  در سایر کشورها های ترافیکی در مناسبت مطالعه تطبیقی طرح 

 رنگ در شهر  بررسی فرآیند مدیریت پسماند در جهان و ایران 

 ارتقاء آن در شهر تهران هویت شهروندی و راهکارهای  ( شهر دوستدار سالمند -م3عدالت در شهر 

 نحوه واگذاری خطوط BRT به بخش خروصی   ارتباط پایداری اجتماعی با شکل شهر 

 های فرسوده و ارائه راهبردهای  بررسی تطبیقی تجارب مداخله در پهنه

 مبتنی بر مشارکت مردم
 الشهر الکترونیک: ساختارهای اقترادی و اشتغ 

 های خاکی در  سازی شیروانی های نوین پایدار بررسی و مقایسه روش

 شرایط گوناگون
 نارزیابی روند تهیه طرح جامع تهرا 

 های جدید ساخت و ساز و تأثیر استفاده از آنها در شهر تهران تکنولوژی  نمونه موردی: شهر تهران؛ بررسی ابعاد تأثیرگذار فرم شهر بر کیفیت هوا 

 راه بازار تهران ادهارزیابی پی 
  بررسی نقش خریدهای الکترونیکی(E-shopping)  در کاهش تقاضای

 نسفر در شهر تهران و ارائه راهکارهای توسعه آ

 ممیزی انرژی ساختمان در شهر تهران  المللی مدیریت بحران قوانین و مقررات ملی و بین 

 بررسی مشارکت شهروندان در امور شهری 
 ی پایداریابیارز ISO  یشهردار مناطق در افتهی استقرار مختلفهای 

 م33و  1)مطالعه موردی: مناطق تهران 

 اجتماعی زنان سرپرست خانوار )معرفی و ارزیابی  -سازی اقترادی توانمند

 عملکرد شهرداری تهرانم
 آموزان بر سالمتی آنان اثرات سیستم حمل و نقلی دانش 

 پشتیبانیم مناطق شهرداری های  های بحران )پایگاه بررسی وضعیت اتاق

 تهران
 غریبگی در شهر تهران 

 ونقل پاک در شهرها های حمل بررسی انواع روش 
 کار ریزی آموزشی متناسب با شیوه رانندگی برای رانندگان تازه برنامه 

 با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل

  تحلیل برنامه شهرداری در کاهش آلودگی هوای شهر تهران با توجه به

 انداز شهرداری  شم نقش و

 یت و وضعیل تحلگذاری در حوزه عفاف و حجاب )مبانی،  یاستس

 راهبردهام
  مبارزه و پیشگیری از اعتیاد و ارائه  خرو  درارزیابی عملکرد شهرداری

  رهنمودهای الزم
 ریزی و مدیریت شهری پژوهی در برنامه آینده 

 شهر  د بر کالنمدخلی بر اقتراد سیاسی نظام شهری در ایران با تأکی

 تهران

 به  های کاهش استفاده از سواری شخری در سفرهای کاری سیاست

 مرکز شهر تهران

 نشانی و  رسانی سازمان آتش های خدمات ها و شیوه امکانات، توانمندی

 خدمات ایمنی شهرداری تهران

 ( ی از امکانات و خدمات شهری در مند از بهرهرضایت  -م6عدالت در شهر

 ای شهر تهران شین و حاشیهمناطق مهاجرن

 مروری بر نقش شهرداری تهران در مدیریت بحران 
 از منظر  در مترو شهر تهران یفروش اجتماعی ناشی از دست یها بیآس(

 ممأموران، مسافران و فروشان دستسه گروه 

 ها و نیازهای گردشگری الکترونیک در ایران )تهرانم بررسی ضرورت 
 ومی با مالکیت خروصی در شهر تهران یابی تحقق فضاهای عم زمینه

 هام )با تأکید بر حیاط خروصی آپارتمان

 های  های ادواری سامانه ساماندهی و مدیریت ایجاد و توسعه مراکز آزمون

 برای انواع خودرو )فاز اول پروژهم CNG رسانی سوخت
 های سطحی شهر تهران طرح جامع مدیریت آب 

 ( بررسی موردی برنامه، طرح، نقاط قوت و ضعف طراحی منظر شهری

 اجرا و نظارت طرح منظر شهری نعمت آبادم
 بررسی فرآیند تولید کمپوست از پسماندهای شهر تهران 

 بررسی نظرات شهروندان تهرانی در خرو  نحوه انتخاب شهردار تهران  بررسی اجرای طرح هبه در شهرداری تهران و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن 

 های  ی ناوگان تاکسیرانی تهران )جایگزینی تاکسیساز بازنگری طرح نو

 فرسودهم

 وهیم نیادیم و مراکز ک دریارگان یکشاورز محروالت جیترو یراهکارها 

 تهران یشهردار بار تره و



 

 های روگذر ارزیابی معایب و مزایای احداث زیرگذر عابر پیاده به جای پل  یر در تهرانپذ نقل عمومی انعطاف و بررسی استفاده از سیستم حمل 
 ای در محالت مسکونی شهر راهکارهای ساماندهی جا پارک حاشیه  یران و شهر تهرانایاست اجتماعی و تکدی گری: مالحظاتی برای س  
 های بتنی مدیریت زباله  ها تنقیح قوانین و مقررات شهرداری 

 ی تطبیقی تهران با شهرهای اسالمی با ساختار مدرن مقایسه  رابر سانحه و ارائه راهکارها و پیشنهاداتپایداری مسکن در ب 

 ونقل مانند تونل، پل و  های حمل معرفی عوامل مؤثر بر تأمین هزینه پروژه

 برداری های دو طبقه از محل دریافت عوارض بهره راه بزرگ

 های ساختمانیم بعد از وقوع زلزله  مدیریت پسماندهای جامد )آوار و نخاله

 احتمالی شهر تهران

 




