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جستارگشایی
تهران به منزله پایتخت ایران و مرکز جمعیتی ،سیاسی و اقتصهادی در میهان کشهورهای جههان
اهمیت فوق العاده ای دارد براساس مطالعات پژوهشگران داخلی و خارجی ،در صورت وقوع زلزله
در تهران ،فاجعهای بزرگ و مدیریت ناپییر ایجاد خواهد شهد؛ از ایهن رو ،مهدیران سهازمانههای
بحران و کسانی که باید در این زمینه کاری انجام دهند ،مسئولیت بزرگی برعهده دارند
در میان انواع بالیای طبیعی ،زلزله یکی از جدیترین و غیرقابه اجتنها تهرین ننهها اسهت
(1995

 .)Vere-jones,زلزله ه از لحاظ روانی و ه از لحاظ مالی به دلی سرعت وقوع و وسعت

تخری  ،نثار ویرانگری به همراه داشته و در صدر بالیای طبیعی قرار مهیگیهرد (زنگهی نبهادی و
تبریزی )116 :138۵ ،از ننجا که وقوع زلزله اجتنا ناپییر به نظر میرسد ،ما فقه مهیتهوانی
درباره نحوه مواجهه با نن بح کنی
گسترش سریع تهران ،تراک باالی جمعیت ،طرح و ساخت ناسازگار و برنامهریزی نامناس ،
نسی پییری این شهر را در برابر فجایع طبیعی ،بهویژه زلزله افزایش داده اسهت
)2010: 14

(Ashtari Jafari,

تراک باالی سازههای گوناگون در بسیاری از منهاطق شههری تههران باعه کهاهش

شدید فضاهای بهاز شهده کهه در صهورت وقهوع بحهران ،موجه انباشهتگی بهیش ازحهد نوار در
مسیرهای ارتباطی میشود و امکهان تهردد در ننهها را کهاهش مهیدههد بهدین ترتیه  ،امکهان
امدادرسانی از میان میرود (زنگینبادی و تبریزی )12۰ :138۵ ،بنابراین الزم اسهت بهه منظهور
کاهش تلفات و خسارات در زلزله احتمالی تهران ،تدابیر مناسبی اتخاذ شود
طبق تعریف کومبز 1مدیریت بحران مجموعهای از عوام طراحیشده بهرای مههار بحهران و
کاهش صدمات تحمی شده به وسهیله نن اسهت بهه نظهر وی ،مهدیریت بحهران در سهه مرحلهه
قاب بررسی است )1 :قب از بحران؛  )2هنگام بحران؛ و  )3بعد از بحران مرحله قبه از بحهران،
شام پیشگیری و نمادگی است مرحله هنگام بحران ،زمانی است که مدیریت باید در عمه بهه
بحران پاسخ دهد مرحله بعد از بحران نیز در جست وجوی راههایی برای نمادگی بهتهر در برابهر
بحرانهای نینده است

)2007: 3

 .(Coombs,همانطور که اشاره شد ،هر سه مرحله قب  ،هنگهام

و پس از بحران ،در حیطه وظایف مدیریت بحران قرار میگیرد و برای یکپارچهکردن ننها نیاز به
برنامهای است تا با در نظر گرفتن زلزله احتمالی ،همه اقهدامات مهرتب بها ایهن سهه مرحلهه را
پوشش دهد
بنابر اظهارنظر برخهی از کارشناسهان سهازمان پیشهگیری و مهدیریت بحهران شههر تههران،
برنامهریزی یکپارچه و جامعی برای مواجهه با زلزله تهران وجود ندارد؛ یعنی برنامهای کهه همهه
1. Coombs
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مراح قب  ،حین و پس از زلزله را پوشش دهد و همه سازمانههای مهرتب بها بحهران در ایهن
برنامه را هماهنگ سازد ،موجود نیست
سناریوپردازی ،روشی موثر برای بررسی عدم اطمینان های نینهده اسهت کهه طهی  2۰سهال
اخیر ابداع شده است

(59

 .)Chermack, 2005:امروزه ،رشتههایی مثه برنامههریهزی شههری ،از

رویکردهای سناریوپردازی ه برای توسعه راهبردهای بلندمدت و ه برای تقویهت شهبکهههای
سازمانی و تشویق کار جمعی و هماهنگ استفاده میکنند

(.)Zegras et al, 2012: 303

نقش سناریوها نن است که به مدیران کمک کند تا با تشخی  ،توجه و تفکهر دربهاره انهواع
عدم اطمینانها ،برای مواجهه بها ننهها برنامههریهزی کننهد سهناریوپردازی شهرای اسهتفاده از
مشارکت افراد گوناگون نظیر خبرگان ،راهبردپردازان و مدیران را فراه مهیکنهد

(Varum et al,

)2010: 356؛ ضمن اینکه راهبردپردازی به سیاستمداران کمک میکند تا درک بهتری از تغییهر
در محی خارجی ،تشخی

زودهنگامِ عالمتهای هشدار و نگهاهی شهفاف از وجهود یها ظههور

مشکالت داشته باشند و راهبردهای بهتری اتخاذ نمایند به عالوه ،سناریوپردازی به حه وفصه
تعارضات بین منافع برخاسته از اجتماع و ارزشها کمک مهیکنهد و در یهافتن منهافع مشهترک
برای فعالیتهای نینده بهمثابه محور خ مشیگهیاری ،یهاری مهیرسهاند

(Volkery et al, 2009:

)1199

همانطور که مالحظه شد ،سناریوپردازی عالوهبهر اسهتفاده از افهراد گونهاگون یها خبرگهان
بحران ،به مدیران شهری کمک میکند تا بحرانهای نینده را بها برنامههریهزی بههموقهع و مهوثر
کنترل نمایند
بر این اساس ،مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از پژوهش کیفی ،امکان سناریوپردازی
برای مدیریت بحران زلزله تهران را مورد سنجش قهرار داده و بهه شناسهایی عهواملی کهه بهرای
تقویت و بروز نن ضروری است پرداخته و موانع و چالشها را معرفی کند بدین منظور ،با توجهه
به اهداف خاص تحقیق ،پرسشهای متعددی طراحی شدند و در معرض نظر خبرگهان علمهی و
اجرایی حوزه مدیریت بحران قرار گرفتند سپس نرای خبرگان با استفاده از تکنیک تحلیه ته
استخراج شدند میتوان امیدوار بود که با دقت پژوهشگران ،تالش مدیران و خ مشیگیاران در
حوزه بحران ،عوام تاثیرگیار بر مدیریت بحران شناسایی شوند و برای بهبود ننها اقهدامات الزم
صورت گیرد
بنابراین پرسشهایی به شرح زیر مطرح میشود:
 1چه ضرورتی برای سناریوپردازی برای مقابله با بحران زلزله شهر تهران وجود دارد؟
 2موانع و چالشهای سناریوپردازی برای شهر تهران چه عواملی هستند؟
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 3چه الزاماتی باید برای سناریوپردازی شهر تهران برای مقابله با بحران زلزله فراه شود؟
 4راهکارهای ایجاد زمینه برای سناریوپردازی پایتخت کدامند؟
 ۵فواید و پیامدهای سناریوپردازی برای مقابله با بحران زلزله شهر تهران کدامند؟
پاسخ به پرسش های این پژوهش ،کمک بسیاری به شک گیری مقدمات سناریوپردازی برای
مدیریت بحران زلزله شهر تهران خواهد کرد همچنین در صورت یافتن الگویی مناس  ،قابلیهت
اجرا در دیگر شهرهای ایران و انواع دیگری از بالیای طبیعی را دارد

 .1مروری بر ادبیات پژوهش
مطالعاتی که تاکنون درباره بحران زلزله و مدیریت نن انجام پییرفته ،متعدد و متنهوع اسهت در
اینجا تالش میشود تا رویکرد سناریوپردازی اتخاذ شود و تا حد امکهان در جههت تکمیه ایهن
مه برای بحران زلزله تهران گامی جدید برداشته شود
 .1-1سناریوپردازی و زلزله
سناریوها ،داستانهایی از رخدادهای مورد انتظار ما هستند که تصمی گیران از ننها برای ارزیابی
کاری که اکنون باید برای نینده انجام دهند ،استفاده میکنند سناریو معموال به چندین رویکرد
مشخ

برای دسترسی به اطالعات درباره نینده معطوف میشود ()Wollenburg et al, 2000: 66

سناریوپردازی ،رویکردی به راهبرد با تمرکز بر فراگرد است که نن را از رویکردههای سهنتی

متمایز میکند و به جست وجوی راهبرد بهینه و تکام یافته برمیانگیزاند طبق تعریف رینگلنهد
و شوارتز (1998) 2سناریوپردازی ،بخشی از برنامه ریزی راهبردی مبتنیبهر ابزارهها و فنهاوریهها
برای مدیریت عدم اطمینانهای نینده است سناریوپردازی به طور فزایندهای به منزله ابهزاری در
جهت بهبود تصمی گیری به کار میرود که بهویژه در هنگام عدم اطمینان ،مفید واقع میشود
در سناریوپردازی چهار نکته مدنظر قرار میگیرد:
الف) تعریف اهداف سناریوها؛
) اطالعات در مورد ساخت سیست و محرکهای اصلی تغییر؛
ج) ایجاد سناریوها؛
د) برداشت سناریوها و استفاده از ننها توس تصمی گیران ()Wollenburg et al, 2000: 66
سناریوپردازی ،پاسخگوی نگرانیها در مورد روشهای رسمی برنامهریزی است و رویکهردی
انعطاف پییر به برنامهریزی دارد که در نن ،جایگزینهای ممکن زیهادی را بهرای نینهده در نظهر
میگیرد ))Phelps et al, 2001: 223؛ ضمن اینکه به جوامع کمک میکنهد تها نینهده را ببیننهد و
2. Ringland & Schwartz
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رخدادها و روندها را پیش بینی کنند ،مخاطرات را دریابند و با شناسهایی گزینههههای راهبهردی
جدید ،ایدهها را برای نینده مطلو فراه کنند و به سیاست مداران کمک می کند تا از الگوهای
ذهنی ثابت خویش خارج شوند و نسبت به امکانات جایگزین برای نینده نگاه باشهند

(pourezzat

)et al, 2008: 887

با توجه به اینکه مدیران شهری در شهرها در مقام خ مشیگیاری قهرار دارنهد ،بایهد بهرای
روبه رو شدن با بحرانهایی که در نینده به سراغ شهرها می نید ،برنامهریزی مناسبی ارائه دهنهد؛
بنابراین میتوانند از سناریوپردازی برای روبهرو شدن با نینده نامطمئن ،استفاده کنند
برای مثال ،بخش امنیت داخلی ایاالت متحده با همکاری حکومت مرکهزی و محلهی ،پهانزده
سناریوی برنامهریزی ملی را برای پاسخ به حمالت تروریستی و فجایع طبیعی و دیگر فوریتهها
تدوین کردهاند ( )Parlak et al, 2012: 353این اهتمام ،نمونهای از تالش مردم دنیا برای اسهتفاده
از سناریوپردازی در مواجهه با بحران است ،درحالیکه در کشور ما کمتر به ایهن مهه پرداختهه
شده است

 .2مدیریت بحران زلزله تهران و سناریوپردازی درباره آن
برای مدیریت بحهران زلزلهه تههران ،مقهاالت و کتها ههای متعهددی بهه چها رسهیده اسهت

کنفرانسهای زیادی نیز در ابعاد گوناگون مدیریت بحران برگزار شده است زعفرانهی و دیگهران
( ،)2۰۰9به پیشبینی زلزلههای احتمالی تهران در نینده پرداختهاند این مطالعهات بهر اهمیهت
بررسی زلزله تهران و مدیریت بحران نن داللت دارند زنگینبادی و تبریزی ( )138۵نیهز ضهمن
بررسی نسی پهییری منهاطق شههری در زلزلهه تههران ،شهاخ ههایی مثه مقاومهت مصهال
ساختمانی و توسعهیافتگی در مناطق  22گانه تهران را مطرح کرده و نتیجه گرفتهاند که منطقه
 ،12نسی پییرترین منطقه شهر تهران است که در صورت بروز حادثه ،با مشکالت بهیشهماری
مواجه خواهد شد مناطق  14 ،16 ،11و  2۰نیز به ترتی در ردههای بعدی نسی پییری قهرار
میگیرند البته این نتای در شرای عادی ،بدون توجهه بهه دوری و نزدیکهی بهه کهانون بحهران
مطرح شدهاند؛ بنابراین تحلی نهایی اینکه کدام گس و با چه میزان شهدت بهرای ههر منطقهه
تاثیرات متفاوتی خواهد داشت ،تام برانگیز خواهد بود
امری که در طول این سالها کمتر مورد توجه قرار گرفته ،برنامه ریزی به منزله اساسیتهرین
وظیفه مدیریت مواجهه با بحران زلزله است طبق نظر پاسهکال 3،بحهران «حادثههای ناگههانی و
غیرمنتظره است که تهدیدی اساسی را مطرح میکند و نیاز به تصمی گیری سریع در سط باال

3. Paschal
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دارد»

)(Jaques, 2009: 6

بنابراین با توجه به وقوع ناگهانی زلزله و نیاز به تصهمی گیهری فهوری،

برنامه جامعی الزم است تا بتواند همه جنبههای موثر نن را زیهر پوشهش قهرار دههد و بهه ارائهه
راهکارها و انجام اقدامات الزم بپردازد
مطالعه جایکا( )1در فاصله زمانی فروردین  1378تا شهریور  ،1379مطالعهای توسه مرکهز
مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و گروه مطالعاتی ژاپنی با قرارداد جایکها در تههران
به انجام رسید .در اثر این مطالعه ،گزارشی با عنوان «ریزپهنه بندی لرزهای تهران بزرگ» تدوین
شد که در آن چهار سناریوی اصلی بهر مبنهای گسه ههای تههران شناسهایی شهدند بها وجهود
قدیمیبودن این مطالعه ،خسارت محوربودن نن و حتی بیتوجهی بهه سهایر جنبههههای زلزلهه،
هنوز ه سناریوپردازی بهتری برای تهران صورت نگرفته است!
در میان مقالههای پژوهشی در حوزه سناریوپردازی زلزله تهران ،تنها یک مقاله یافت شد بها
عنوان «سناریوی زلزله برای کالن شهر تهران» که توس ناطقی ( )2000نگهارش یافتهه بهود در
این مقاله ،نسی پییری هرکدام از مناطق  22گانه تهران ،براسهاس شهاخ ههای جغرافیهایی و
تجهیزاتی مث ن  ،گاز ،ساختمان و غیره مورد اشاره قرار گرفت و در نتیجهگیری اشاره شد که
این نسی پییری نسبی ،توجه مدیریت را به اولویتهای مناطق گوناگون تهران جل میکند
بنابراین تاکید میشود که سناریوپردازی بهرای زلزلهه تههران ،بهه مطالعهات و بررسهیههای
گستردهای نیاز دارد که توجه به نن ،عاملی برای موفقیت مدیریت بحران در زلزلههای احتمهالی
نینده خواهد بود
روش تحقیق در این پژوهش ،ضمن استفاده از روش تحلی ت  ،تالش شد تا برای تحلیه
دادههای کیفی از روش کدگیاری استفاده شود در طول چند دهه اخیر ،به طور قاب توجهی این
شناخت در بین جامعهشناسان ایجاد شده است که با استفاده از داده ها و روش های کیفی ،درک
پژوهشگران از پدیدهها و رفتارها کام تر میشود روشهای کیفی از سنت فلسفی تفسهیری یها
هرمنوتیکی ناشی میشوند و بر ننند انسانها موجوداتی اجتماعی هستند که به طور فعال ،دنیای
پیرامون خود را تفسیر و تجربه میکنند (قلیپور و دیگران)68 :1386 ،
جامعه خبرگان این پژوهش عبارتند از:
الف :خبرگان علمی در دانشگاهها و پژوهشکدهههای مهرتب بها مهدیریت دولتهی ،شههری و
مدیریت بحران؛
 :خبرگان اجرایی در شهرداری تهران و سازمانهای مرتب بحران
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روش نمونهگیری پژوهش ،روش گلوله برفی 4است گلولهه برفهی ،روشهی سهودمند بهرای
مطالعات کیفی و اکتشافی است؛ به ویژه هنگامیکه تعداد پاسخ دهندگان اندک بوده یا دسترسی
به ننها دشوار باشد در این روش ،نفر اول ،شخ

دوم را بهه پژوهشهگر معرفهی مهیکنهد و نفهر

بعدی نیز همینطور و این روند ادامه مییابد ( )Baltar, 2012: 60بنابراین ،انتخها خبرگهان در
این روش به صورت هدفمند و راهبردی بوده و براساس اهداف خاص تحقیق و راهبردههای حه
مسئله انتخا میشوند
برای تجزیه وتحلی متن مصاحبهها نیز از روش تجزیه وتحلی ت

۵

کهه در تحقیقهات کیفهی

کاربرد گستردهای دارد ،استفاده شد بدینترتی که در ابتدا کدگهیاری اولیهه صهورت گرفهت و
متن مصاحبهها به صورت کدهای مستق از یکدیگر شک گرفتند سپس کدگیاری ثانویه انجهام
شد؛ یعنی کدهای اولیه مفهومگهیاری شهدند و بعهد براسهاس مشهابهت و میهزان نزدیهکبهودن
مفاهی به یک موضوع ،بهصورت ت های اصلی درنمدند و در نهایت پن ت شناسایی شدند
 .3یافتههای تحقیق
ت های به دست نمده که در نگاره های  1تا  ۵ارائه شدهاند ،نتای بررسی مصهاحبههها بهه شهیوه
تحلی ت هستند که مه ترین ت های استخراج شده را میتوان به شرح زیر مدنظر قرار داد:
 .1-3تم ضرورت سناریوپردازی
بح از ضرورت سناریوپردازی ،بحثی جدی است؛ به ویژه توجه به نن از حی بودجهه و زمهان،
بسیار حائز اهمیت است بنابراین باید وقت مناسبی برای نشنایی با کارهای انجام شده در شههر
تهران انجام پییرد (نگاره شماره )1
 .1-1-3امکان سناریوپردازی برای مهار زلزله

با توجه به اینکه در زمینه بحران ،مطالعات زیاد اما پراکندهای انجام شده اسهت ،بهر اسهتفاده از
سناریوپردازی برای تکمی کارهای انجامشده در زمینه مدیریت بحران و رساندن ننها بهه نقطهه
مطلو تاکید میشود با توجه به اینکه در سناریوپردازی میتوان تلفات ،مشکالت و خسارات را
پیشبینی کرد؛ بنابراین ،با استفاده از سناریو میتهوان مهدیریت بحهران را اثهربخشتهر سهاخت
به ویژه تاکید میشود که باید شرای و چگونگی بازسازی پس از زلزله را نیز در سناریوها مدنظر
قرار داد

4. Snowball Sampling
5. Thematic Analysis
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 .2-1-3ضرورت تخصیص بودجه و زمان

با توجه به وقتگیر بودن سناریوپردازی و احتیاج به تشکی گروههای متخص  ،ممکن است بها
مشکالتی مواجه شوی اما نظر خبرگان بر این بوده اسهت کهه سهناریوپردازی بها وجهود صهرف
بودجه و زمان ،باز ه قاب توجیه است؛ زیرا در مواقهع بحهران بهرای اینکهه طهرح مناسهبی در
اختیار داشته باشی  ،کمک میکند به ویژه هنگامیکه پهیش از وقهوع بحهران بهه نن اندیشهیده
میشود ،داشتن وقت ،پول و حوصله کافی انگیزه خوبی برای سناریوپردازی خواهد بود
 .3-1-3ضرورت تکمیل مطالعات جایکا

چهار سناریوی گزارش جایکا عبارتند از :سه سناریو شام فعالشدن گس شمال تهران ،گسه
مشا و گس جنو ری و سناریوی چهارم که به فعالشدن دیگر گسه ههای تههران اختصهاص
یافته است براساس نمار موجود ،وضعیت ساختمانها ،نوع ننها و میزان تلفات هرکدام از مناطق
 22گانه تهران شناسایی شدهاند و مرات نسی پییری مناطق ،از بیشترین نسی تا موارد کمتر
مدنظر قرار گرفتهاند طبق نظر یکی از خبرگان« :بعد از جایکا ما نن را دائ انتقاد کهردی و گفتهی
بهتر از نن را انجام میدهی  ،اما انجام ندادی و بعد گفتی جایکها کهار گسهتردهای بهود و کهار گسهترده
سازمان بزرگ میخواهد و هنوز در نن حد جدی نشده که بخواهی سازمان بزرگی نن را انجام دهد بعد
از جایکا ،کلی همه چیز عوض شده و نمارها تغییر کرده و نمیتوان دیگر برای همه چیهز بهه نن اسهتناد
کرد»

نگاره شماره ( -)1تم ضرورت سناریوپردازی
تم

مفهوم

گزاره کالمی

شماره
مصاحبه

ضرورت
تخصی بودجه
و زمان

 -1اهمیت و لزوم سناریوپردازی باوجود صرف بودجه و زمان زیاد
 -2اهمیت سناریوپردازی قب از زلزله ،با توجه به عدم وقوع
شرای بحرانی و داشتن وقت ،پول و حوصله کافی

9-7-۵-4

 -1لزوم تکمی کارهای انجامشده در زمینه مدیریت بحران و
رساندن ننها به نقطه مطلو
 -2انجام سناریوپردازی برای بهبود مدیریت بحران زلزله
 -3نبود امکان برنامهریزی برای زلزله ،بدون داشتن سناریو و
امکانپییر نبودن پیشبینی تلفات ،مشکالت و خسارات بدون
سناریو
 -4سناریوپردازی برای نشاندادن اهمیت بحران به مردم و
مسئوالن

1۰-9-7-6-۵

ضرورت
سناریوپردازی
امکان
سناریوپردازی
برای مهار زلزله
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ضرورت تکمی
مطالعات جایکا

 -1عدم انجام مطالعات گسترده و کارشناسانه بعد از جایکا
 -2پابرجا بودن برتری مطالعات جایکا با گیشت زمان ،باوجود
انقضای نمارهای موجود در نن
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1۰-8

 .2-3تم موانع و چالشهای سناریوپردازی

بر سر راه انجام کارهای متمایز و جدید ،موانعی وجود دارد که میتوان ننها را با تدبیر و اندیشهه
برطرف کرد گاهی چالشهایی مطرح میشوند که برای عبور از ننها باید بعضی ساختارها اصالح
شود و تغییراتی در امور جاری مربوط به وقوع بپیوندد (نگاره شماره )2
 .1-2-3درک نادرست از سناریوپردازی

با توجه به فقدان فه مشترک از سناریوپردازی ،فقدان دانهش سناریونویسهی و بهیتهوجهی بهه
اهمیت مطالعات قب از سوان در کشور و وجود تردیهد در اجهرای سهناریوها ،مهیتهوان نتیجهه
گرفت که درک نادرستی از سناریوپردازی وجود دارد که باع میشود تا در اغل موارد نادیهده
گرفته شود
 .2-2-3ضعف ساختاری سازمانهای موجود مرتبط با بحران

فقدان ظرفیت کافی در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به منظور برعهده گرفتن
امور قب  ،هنگهام و پهس از زلزلهه و همهین طهور وجهود ناهمهاهنگی و عهدم همکهاری در بهین
سازمانهای مرتب با مدیریت بحران ،موج شده اسهت تها از نظهر سهاختاری ،ههی سهازمانی
نتواند امور مربوط به سناریوپردازی را برعهده بگیرد بعضی از خبرگان نیز بر این موضوع توافهق
داشتند که باوجود تشکی سازمانی مث سهازمان پیشهگیری و مهدیریت بحهران شههر تههران و
سازمان مدیریت بحران وزارت کشور ،هنوز ضعفها برطهرف نشهدهانهد و تهازه در نغهاز راه قهرار
داری بنابراین تشویق به انجام کار تیمی و تمرکز بر فعالیتهای برنامهریزی ،در این سازمانهها
ضروری به نظر میرسد
 .3-2-3فرهنگ غالب برنامهگریزی

برای برداشتن موانع موجود در برابر توسعه سناریوپهردازی ،ابتهدا بایهد پایههههای برنامههریهزی
مستحک شود بنابراین الزم است که فرهنگ برنامهگریزی اصهالح شهود و مهدیران بحهران بهه
سمت انجام کار درست و علمی بهجای پول درنوردن و کاسبی ،حرکت کنند
 .۴-2-3فقدان سیستم یکپارچه

نبود سیست یکپارچه برای برنامهریزی ،باع شده است تا پراکندهکاریها درباره بحهران افهزون
شود باید توجه داشت که انجام کار خو  ،بدون سازماندهی بیفایده است در این امتهداد الزم

7۰
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است که به پایاننامهها ،مقاالت و طهرحههای پژوهشهی معطهوف بهه توسهعه سیسهت یکپارچهه
مواجهه با بحران ،بهای بیشتری داده شود تا امکان توسعه سیست های قاب اجرا افزایش یابد
 .۵-2-3نارسایی قوانین و بیتوجهی به اجرای آنها

از دیگر موانع و چالشهای سناریوپردازی ،فقدان قانون مناس و عهدم اجهرای قهوانین مصهو
است برای تدوین و اجرای سناریوها ،تدوین و بازپردازی مجموعه قوانین مناسهبی کهه ضهمانت
اجرایی داشته باشند ،ضروری به نظر میرسد
 .3-3تم راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی

برای فراه کهردن شهرای مناسه سهناریوپردازی ،ایجهاد زمینههههای مناسه ضهرورت دارد
راهکارهای مورد تاکید توس خبرگان عبارتند از (نگاره شماره :)3
 .1-3-3مستندسازی و تسهیم اطالعات

باید در بدنه اجرایی و علمی کشور ،کارهای انجامشده توس یک سیست دیهدهبهان یها نظهارت
مرکزی رصد شود و همه کارهای انجامشهده در زلزلههههای گیشهته مستندسهازی شهود بهدین
منظور ،الزم است که عل ضعف و شکست در مدیریت بحران زلزلههای گیشته شناسایی شود و
در این زمینه کتا هایی منتشر شود تا محققان نیز از ننها بههره ببرنهد در ایهن صهورت ،نتهای
مثبتههی بههه تهههران و دیگ هر ش ههرهای ای هران خواهههد رسههید و برنامهههریههزی و سههناریوپردازی
واقعبینانهتری صورت میپییرد
 .2-3-3باورپذیر کردن سناریو

باید شرایطی فراه کرد تا از طریق تهیهه طهرحههای بهومی و تفههی ضهرورت سهناریوپردازی،
مدیران مجا شوند که بدون سناریوپردازی ،مدیریت بحران به حد مطلهو اثهربخش نیسهت و
در صورت سناریوپردازی ،بهتر میتوان از بروز تلفات انسانی و مالی در تهران جلوگیری کرد
 .3-3-3استفاده از روشهای متداول در دنیا
بنا به گفته بعضی خبرگان ،کارهایی در زمینه سناریوپردازی مث  6DHSصورت گرفته است که
الزم است مطالعه شوند این نوع سناریوپردازیها ،برای برنامهریزیهای ملی به منظور مقابلهه بها
سوان در کشورهایی مث امریکا انجام میپییرد

6. Department of Homeland Security
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نگاره شماره ( -)2تم موانع و چالشهای سناریوپردازی

موانع و چالشهای سناریوپردازی

تم

گزارههای کالمی

شماره
مصاحبه

درک نادرست از
سناریوپردازی

 -1فقدان فه مشترک از سناریونویسی در کشور
 -2وجود ترجمههای تحتاللفظی درباره سناریونویسی بهمنزله یک مانع
فه بلیغ نن
 -3فقدان دانش سناریونویسی و توجه به مباح مطالعاتی قب از سانحه

8-3-1

ضعف ساختاری
سازمانهای موجود
مرتب با بحران

 -1فقدان فه مشترک از سناریونویسی در کشور
 -2وجود ترجمههای تحتاللفظی درباره سناریونویسی بهمنزله یک مانع
فه بلیغ نن
 -3فقدان دانش سناریونویسی و توجه به مباح مطالعاتی قب از سانحه

8-7-6-۵-3-1

فرهنگ غال
برنامهگریزی

 -1تعریف نامناس از سازمان مدیریت بحران
 -2غفلت از اهمیت بحرانهای پس از وقوع زلزله
 -3فقدان ظرفیت کافی در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،
بهویژه برای برعهده گرفتن وظایف سازمان ،قب  ،هنگام و پس از زلزله
 -4فقدان قوانین مناس برای مدیریت بحران در صورت بروز مشکالت در
مرحله عم
 -۵وجود تعارض بین دولت و شهرداری
 -6فقدان مدیریت مناس در کشور ،باوجود امکانات کافی و همراهی مردم
 -7ناهماهنگی و عدم همکاری بین سازمانهای مرتب با مدیریت بحران
 -8وجود تکثر ضعف در اجرا بهجای ضعف در قانون
 -9ضعف در کار تیمی در سازمانهای بحران
 -1۰عدم نظارت و کنترل بهمنزله یک مشک جدی

3-1

فقدان سیست
یکپارچه

 -1عادت به تصمی گیری در شرای عادی
 -2حرکت مدیریت بحران به سمت کس درنمد و تجارت در کشور
 -3وجود خصلت قانونستیزی و برنامهگریزی در ایرانیها

مفهوم

نارسایی قوانین و
بیتوجهی به
اجرای ننها

 -1فقدان سیست یکپارچه مدیریت در زلزلههای گیشته
 -2عدم تشکی سازمانی منسج و هوشمند ،برای مقابله با حوادث بعد از
زلزله در ایران
 -3فقدان مدیریت یکپارچه ،هدفمند و لزوم ایجاد سازمانی فرابخشی برای
برقراری هماهنگی
 -4مطالعات غیرمنسج انجام شده و سرایت بینظمی از باال به پایین در
سازمانها
 -۵فقدان مدیریت یکپارچه با وجود تشکی سازمانهای گوناگون برای
مدیریت بحران
 -6ضعف در بهکارگیری و استفاده از کارهای انجامشده در گیشته

8-7-6-3-1

۵-3-1
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 -7ضعف در تعریف قانون و شرح وظایف سازمان (این قانون با رویکردی
ستادی نوشته شده است ،نه رویکردی معطوف به فرماندهی و مدیریت)
 -8فقدان دولت محلی کارامد بهمثابه مانعی برای تحقق برنامههای بحران
 -9نیاز به قانون مناس برای هماهنگسازی و یکپارچهکردن همه
سناریوها
 -1۰نق و کاستی در قوانین موجود
 -11عدم اجرای قوانین موجود
 -12ضعف در اجرا ،به دلی عدم تداوم مدیریت بحران پس از وقوع زلزله

نگاره شماره ( -)3تم راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی

راهکارایجاد زمینه سناریوپردازی

تم

گزاره کالمی

مفهوم

شماره
مصاحبه

مستندسازی و تسهی
اطالعات

 -1مستندسازی زلزلهها و بررسی ننها از جنبههای گوناگون
 -2شناسایی عل ضعف و شکست در مدیریت بحران زلزلههای گیشته
 -3برطرف کردن نقاط ضعف زلزلههای گیشته در دیگر شهرهای ایران برای
برنامهریزی زلزله تهران
 -4جلوگیری از موازیکاریها در طرحهای مدیریت بحران و تدوین
برنامهها
 -۵بررسی کارهای انجامشده در مدیریت بحران و نیازسنجی براساس
خألهای موجود
 -6تسهی اطالعات به دست نمده در سازمانهای مرتب با مدیریت بحران

1۰-9-4

باورپییرکردن سناریو

 -1تهیه طرحهای بومی برای سناریوهای مختلف
 -2امتناع از اجرای امور توس مسئوالن در صورت باورنکردن ضرورت انجام
نن

9-8-6

استفاده از روشهای
متداول در دنیا

 -1استفاده از تجربه دیگران برای شروع کار سناریوپردازی
 -2استفاده از  DHSبرای سناریونویسی ،به دلی ارائه الگو و چهارچوبی
برای سناریوهای گوناگون در بحران

8-6

 .۴-3تم الزامات سناریوپردازی
در بررسی پرسشهایی که با خبرگان مطرح شد ،تالش بر ایهن بهود تها توجهه ننهها بهه الزامهات
سناریوپردازی جهت اهمیت نن در قال مفهومهای کامال کاربردی ،ارائه شود (نگاره شماره )4
 .1-۴-3اهمیت اجرای سناریوها

اگر سناریوپردازی منجر به اجرا نشود ،بیفایده خواهد بود الزم است تا بهه منظهور بهه کهارگیری
امکانات موجود ،برای اجرای هرکدام از سناریوها و فراه کردن امکانات ضهروری بهرای اجهرای
ننها و رفع موانع ناشی از فقدان ظرفیت و تجهیزات ،امکان اجرای سناریوها از طریهق مانورههای
گوناگون محک زده شود

73

بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران
 .2-۴-3برقراری سیستم هوشمند و یکپارچه

ایجاد یک سیست مدیریت یکپارچه در ایران ،به طوریکه همه بندها و چهارچو های مهدیریت
بحران در ننها ،از قب تعریهف شهده باشهد ،ضهروری اسهت مشهخ کهردن معایه و محاسهن
سناریوها و اصالح ننها ،از ویژگیهای یک سیست هوشمند است که برای سناریوپردازی الزم به
نظر میرسد
 .3-۴-3تخصصگرایی

پرورش افراد متخص

در زمینه بحران ،به گونهای که با سناریوپردازی نشهنا باشهند و ضهرورت

تدوین سناریوها و ریزسناریوها توس افرادی که در چند حادثه تجربه داشته اند و ابعاد کمهی و
کیفی حادثه را احساس کردهاند این مه نوعی تجربه گرایی و تخص گرایی محسو مهیشهود
که سناریوپردازی را قاب اطمینانتر میکند
 .۴-۴-3واقعگرایی

سناریوپردازی بر مبنای واقعیات موجود و نه نرمان ها و تخیالت موج میشود تا همهه شهرای
محتم در سناریوها لحاظ شود و وضع بحرانی بهدرستی ترسی شود
نگاره شماره ( -)۴تم الزامات سناریوپردازی
تم

مفهوم

الزامات سناریوپردازی

اهمیت اجرای
سناریوها

برقراری
سیست
هوشمند و
یکپارچه

تخص گرایی

گزاره کالمی
 -1بهکارگیری امکانات موجود برای اجرای هریک از سناریوها
 -2فراه کردن امکانات مورد نیاز برای اجرای هرکدام از سناریوها
(بهویژه ظرفیتسازی برای توسعه امکانات ،تجهیزات و افرادی که
اکنون موجود نیستند)
 -3در نظر گرفتن سناریو نه صرفا بهمثابه یک کار تحقیقاتی بلکه
بهمثابه یک کار قاب اجرا توس مسئوالن
 -1ایجاد سیست مدیریت یکپارچه مواجهه با بحران در ایران،
بهطوریکه همه بندها و چهارچو های مدیریت بحران در نن از قب
تعریف شده باشد
 -2برقراری سیست یکپارچه فرماندهی حادثه ( ،)ICSبهصورت
متداول در دنیا
 -3عدم پرداختن صرف به بح از مدیریت بحران در حین زلزله و
توجه کافی به مقاطع قب و پس از زلزله
 -4تهیه برنامهها بهصورت متمرکز و سپس تقسی ننها بر مبنای
ظرفیت سازمانهای مرتب با مدیریت بحران
 -۵مشخ کردن معای و محاسن سناریوهای تدوینشده و اصالح
مستمر ننها
 -1تربیت افراد متخص در زمینه بحران
 -2ضرورت طراحی سناریوها و ریزسناریوها توس افرادی که در چند

شماره مصاحبه

8-6-۵

1۰-9-7-6

1۰-8-7-6
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واقعگرایی

حادثه تجربه داشته و حادثه را مشاهده و احساس کردهاند
 -3لزوم تعیین پست سازمانی برای مسئوالن مدیریت بحران و تعریف
پستها بهجای تاکید بر رواب سازمانی
 -4تاکید بر اهمیت تشکی رشتهای مخت مدیریت بحران ،بهصورت
اصولی و علمی در دانشگاههای کشور
 -1درک واقعیت بحران برای جلوگیری از بروز مشک در زمان بحران
 -2لزوم ترسی وضع بحرانی ،بهصورت درست در سناریوپردازی
 -3لزوم توجه به همه جنبههای بحران در سناریوپردازی
 -4در نظرگرفتن همه شرای محتم در سناریوها
 -۵بومیکردن سناریوها و به روزرسانی ننها ،با توجه به شهرای خهاص
کشور
 -6تاکید بر اهمیت توجه به پیامدهای قاب تصور از هر سناریو
 -7سناریوپردازی بر مبنای واقعیهتههای موجهود ،بهه جهای تصهورات
نرمانی و تخیلی

1۰-8-6-۵-4-1

 .۵-3تم پیامدهای سناریوپردازی
انجام سناریوپردازی ،پیامدهایی به دنبال دارد که نشنایی با ننهها موجه جله

توجهه مهدیران

بحران به سناریوپردازی میشود (نگاره شماره )۵
 .1-۵-3حل مشکالت

سناریوپردازی کمک میکند تا مفهوم برنامهریزی درک شود و با تاکید بر برنامهریهزی ،مهدیران
در هنگام تصمی گیری سردرگ نشوند؛ بنهابراین ،سهناریوپردازی بها ایجهاد تصهاویری از نینهده،
بسیاری از مشکالت را برطرف میکند
 .2-۵-3فهم درست بحران

با به دست نمدن تحلی مناسه از انهواع نسهی پهییریههای محتمه در صهورت اجهرای ههر
سناریوی خاص ،فه بهتری از بحران حاص میشود که این امهر کمهک مهی کنهد تها در تهیهه
طرحها و برنامهها ،شرای انطباق با حوادث احتمالی فراه شود
نگاره شماره ( -)۵تم پیامدهای سناریوپردازی

پیامدهای سناریوپردازی

تم

گزارههای کالمی

مفهوم

شماره
مصاحبه

 -1مهار بهتر بحران زلزله ،با استفاده از برنامهریزیها و سناریوپردازیهای
مناس برای هر بخش
ح
مشکالت

 -2جلوگیری از تبدی شدن زلزلههای سبک به فجایع و مشکالت دیگر،
همچون نتشسوزی و نانرامیهای مدنی با برنامهریزی مناس
 -3برنامهریزی اجرایی مناس پس از تعیین و انتخا سناریوهای الزماالجرا
 -4اقدام به سناریوپردازی ،بهمنظور جلوگیری از سردرگمی در هنگام
تصمی گیری (در حین اجرا و هنگامه بحران)

1۰-9-۵-4

بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران
فه
درست
بحران

7۵

 -1تالش برای درک بهتر واقعیت بحران ،از طریق سناریوپردازی
 -2تالش برای انطباق بهتر طرحها با شرای حادثه ،از طریهق توسهعه درک و
بینش درست از بحران

8-1

 -3تالش برای به دست نوردن تحلی نسی های احتمالی هریک از سناریوها

با توجه به ت های به دست نمده و تحلی هایی که برای ننها بیهان شهد ،مهیتهوان ارتبهاط و
تاثیر ت های سناریوپردازی را در قال شک زیر نشان داد:
نمودار شماره ( -)1رابطه و تاثیر تمهای سناریوپردازی بر اصالح وضع موجود

همانطور که در نمهودار ( )1مالحظهه مهیشهود ،بها پدیهدنمهدن احسهاس نیهاز و ضهرورت
سناریوپردازی ،میتوان راهکارهایی را توسعه داد تا ضمن برطهرف کهردن موانهع و چهالشههای
پیشرو با توسعه الزامات سناریوپردازی ،به اجراییشدن ننها کمهک شهود و زمینههههایی فهراه
شود تا همه سازمانها و مدیران بحران بتوانند با استفاده از سناریوها ،بهتر به وظایف خود عم
کنند و شرای مطلو تری را تصویرپردازی نمایند

فرجام
به دلی موقعیت سیاسی ،اقتصادی و همچنین تراک جمعیتی شهر تهران ،زلزله احتمالی در نن
اتفاقی بسیار درخور توجه است با توجه به تجار ناموفق مدیریت بحران زلزلههای گیشهته در
دیگر شهرهای کشور ،تشکی مدیریت بحران منسج و یکپارچه ضروری است بنابراین در ایهن
مقاله تالش شد تا برای کنترل بحران زلزله احتمالی تهران ،رویکرد سناریوپردازی بررسی شهود

سال بیستوهفت  /شماره هشتادوهشت  /پاییز 1397

76

بدین منظور ،با مراجعه به خبرگان علمی ،اجرایی و مصاحبه با ننها ،دادههای موردنظر گردنوری
شدند و سپس به کمک تحلی ت  ،نتای تحقیق به دست نمد
بررسی ت هایی که برنمده از نتیجه پژوهش هستند ،در مقایسه با ننچه در ادبیهات پهژوهش
بیان شده در نگاره  6قاب نمایش است
نگاره شماره ( -)6مقایسه نتایج پژوهش با ادبیات موضوع
ادبیات موضوع

عناصر الگوی پژوهش

ضرورت برنامهریزی برای نمادگی در برابر زلزله (حسنپور و
ضرورت سناریوپردازی

ملکی)139۰ ،
سناریوپردازی برای فجایع طبیعی ))parlak, 2012

عوام موثر بر
سیست
سناریوپردازی

راهکارهای ایجاد زمینه
سناریوپردازی
موانع و چالشهای
سناریوپردازی
تخص گرایی

الزامات
سناریوپردازی

پیامدهای
سناریوپردازی

برقراری سیست هوشمند و
یکپارچه

مستندسازی و تسهی اطالعات )(Ajami et al, 2009

شناسایی عوام

کلیدی موثر بر سناریو (Franco et al,

).2012

فقدان هماهنگی در ایران))Zolala, 2010
فقدان طرح جامع ))Nateghi, 2000
تاثیرگیاری قوانین))GBN, 2004
تخص گرایی برای اجرای سناریوها ))Volkery, 2009

پایگاه اشتراک اطالعات بحران )(Ikeuchi, 2007

شناسایی مشکالت و ح ننها )(Volkery, 2009

ح مشکالت بحران

پاسخگویی نگرانیها در مورد روشهای رسمی برنامهریزی
)(Phelps et al, 2001: 223

همانطور که مشاهده میشود پن ت مه شام ت های ضهرورت سهناریوپردازی ،موانهع و
چالشهای سناریوپردازی ،راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی ،الزامات سناریوپردازی و پیامدهای
سناریوپردازی به دست نمدهاند
مطالعه و بررسی ت های پژوهش ،نشاندهنده اهمیت سناریوپردازی بهرای مهدیریت بحهران
زلزله تهران است
ت های ضرورت سناریوپردازی ،موانع و چهالشههای سهناریوپردازی و راهکهار ایجهاد زمینهه
سناریوپردازی از عوام موثر بر سیست سناریوپردازی هستند که میتوانند در شهک گیهری نن
نقش مهمی ایفا کنند
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ت الزامات سناریوپردازی بیانگر اهمیت توجه به تخص گرایی و برقراری سیست هوشهمند
و یکپارچه است که به منزله زیرسهاخت سیسهت سهناریوپردازی تلقهی مهیشهود در نخهر ،ته
پیامدهای سناریوپردازی نشاندهنده اهمیت تاثیر سهناریوپردازی بهرای فهه درسهت بحهران و
کمک به ح مشکالت موجود در مدیریت بحران است
در این پژوهش ،با توجه به اینکه درباره زلزله تههران سهابقه سهناریوپردازی و برنامههریهزی
محدود بود ،در تحلی و تشکی ت ها ،دشواریهای زیادی وجود داشت که ازجمله میتهوان بهه
موارد زیر اشاره کرد:
الف) بح از مدیریت بحران باید در فضایی میان رشته ای و چندرشتهای پهژوهش شهود و از
تخص های گوناگون بهره ببرد بهطوریکه ضمن استفاده از دیدگاههای مستق  ،تالش شود تها
زمینههای عدم تفاه بر روی معانی و کاربردهای سناریو برطرف شود
) سناریوها تحتتاثیر عوام محیطی و تغییرات ننها قرار میگیرند ،بنابراین با وجود منابع
و استنادات اندک ،نمیتوان با اتکا به مطالعات موردی مجزا ،ترکیه جهامع و بهه موقهع از عهدم
اطمینانها درباره زلزله تهران ارائه داد
ج) یافته های این پژوهش متناس با شرای تهران است و ممکن اسهت در شههرهای دیگهر
ایران به کار نیاید پس این مطالعات باید ادامه یابد تا سازمانهای نظری مناسهبی بهرای توسهعه
راهبرد مدیریت بحران فراه شود
بر این اساس ،تاکید بر موارد زیر به عنوان راهبردهای موردنظر تحقیق ،تام برانگیهز اسهت و
ضروری به نظر میرسد که مورد توجه خ مشیگیاران و مدیران بحران قرار گیرند:
 -1با وجود اهمیت سناریوپردازی برای مواجهه با زلزله احتمالی تهران ،توجه اندکی به این امهر
مبیول شده است بنابراین الزم است تا با به کار گرفتن ظرفیتهها و توانهاییههای موجهود،
اختصاص بودجه و زمان کافی ،زمینههای سناریوپردازی در اینباره توسعه یابد
 -2هنگام سناریوپردازی درباره زلزله تهران ،الزم است تا از تی هایی با تخصه ههای گونهاگون
همچون مدیریت بحران ،مدیریت راهبردی ،سناریوپردازان و حتی مهندسی زلزله بدین مه
پرداخته شود همچنین شایسته است تا بهرای شناسهایی نخبگهان و ارتبهاط مهوثر بها ننهها،
اقدامات بایستهای صورت پییرد
 -3یکی از مه ترین اقدامات ،تالش برای رفهع موانهع سهناریوپردازی و توجهه بهه چهالشههای
پیشروی نن است این مه باید با برنامهریزی بلندمدت و در نظر گرفتن انواع سناریوها در
توجیه برنامههای عملیاتی ،جهت بهبود ظرفیت مدیریت بحران تحقق یابد
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 -4با توجه به ضهرورت توسهعه سیسهتمی یکپارچهه و باههدف حمایهت از سهناریوپردازی بهرای
مدیریت بحران شهر تهران و دیگهر شههرهای کشهور ،تشهکی سهازمانی یکپارچهه در بدنهه
اجرایی کشور ،نظیر وزارت کشور یا وزارت دفاع قاب توصهیه اسهت بها وجهود پراکنهدگی و
تعدد سازمانهای مقابله با بحران ،چنین اقدامی میتواند حتی در کاهش هزینهها نیز مهوثر
واقع شود
 -۵با توجه به نمارهای تلفات در زلزلههای گیشته ،باید مسئوالن مجا شوند تا بها ایجهاد عهزم
ملی برای کاهش تلفات مواجهه با مشکالت گوناگون پس از هر زلزله ،به نحوی بایسته اقدام
کنند بدین منظور نموزش همگانی و جل اعتماد عامه مردم در ایجهاد فرهنهگ مقابلهه بها
بحران زلزله بسیار مورد توجه است
 -6تالش برای مستندسازی و تسهی اطالعات ،به مثابه مقدمهای بهرای سهناریوپردازی ،بررسهی
عملکرد مدیریت بحران در زلزلههای گیشته و تالش برای برطرفکردن موارد ضعف ننها در
مواجهه با زلزله احتمالی تهران یا دیگر نقاط کشور ،ضروری به نظر میرسد
 -7تالش برای هماهنگساختن مجموعه سازمانهایی که میتوانند بهه بهبهود مهدیریت بحهران
کمک کنند تا سناریوها بهموقع و با موفقیت اجرا شوند ،بسیار حائز اهمیت است
 -8با توجه به اینکه بحران زلزله برای تهران از مسائ بهزرگ و حه نشهده بهه شهمار مهیرود،
شایسته است به مقوالت مه دیگری مث انتقهال پایتخهت ،بهه عنهوان راه حه جهایگزین و
سناریوی اساسی دیگر اندیشیده شهود در ایهن راسهتا ،برنامههریهزی راهبهردی عصهرمدار

()2

پیشنهاد میشود با توجه به تعداد متنوع عوام درگیر در بحهران شههر تههران ،اسهتفاده از
شبکه سناریوهای مرتب با یکدیگر ،در یک سیست پیچیهده و درعهین حهال مهدیریتپهییر
همچون سیست مدیریت راهبردی عصرمدار ضروری به نظر میرسد این برنامههریهزی ،بهه
الگویی جامع از سناریوهای ایجاد شده برای دورههای زمانی و عصرهای مختلف اشهاره دارد
تا با استفاده از نن سناریوپردازیهای مکم صورت گیرد و مسئله گسهترده و مهمهی مثه
انتقال پایتخت ،برنامهریزی شود؛ چراکه پیامدهای انتقال پایتخت به بهبود مهدیریت بحهران
در تهران نیز کمک خواهد کرد
در پایان ضمن تاکید بر اهمیت تخص گرایی به منزله عاملی مه در سهناریوپردازی ،ایجهاد
انگیزه در خبرگان برای همکاری با سازمانههای مهدیریت بحهران توصهیه مهیشهود همچنهین
استفاده از تجار دیگر کشورها در زمینه سناریوپردازی و مراوده با دانشهگاههها و دیگهر مراکهز
مطالعاتی ،به منظور استفاده از یافتهها و دستاوردهای ننها الزم به نظهر مهیرسهد ضهمن اینکهه
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به منظور جله مشهارکت مردمهی و خبرگهان ،ایجهاد بانهک ایهده بهرای اسهتفاده از طهرحهها و
پیشنهادهای علمی و دانشجویی ،بسیار مفید و قاب توصیه است
نکته بسیار مه این است که باید پییرفت گریزی از وقوع بحران نیسهت ،ولهی مهیتهوان در
قال سناریوها ،طرحها و برنامههایی ،از قب برای مواجهه با نن چارهاندیشی کرد
پینوشتها:
( )1جایکا ) ،)Japan International Cooperation Agencyنام یک سازمان مستق دولتی بینالمللی در ژاپن
است که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای درحالتوسعه کمک میکند
( )2برنامهریزی راهبردی عصرمدار ( ،)Era-based Cellular Planningبهکارگیری مجموعههای از سهلولهها یها
سناریوهای برنامهای مستق را میسر میکند تا نیازههای گونهاگون مهردم بهرنورده شهود (Pourezzat et al,
).2011: 19

منابع
الف) فارسی
حسنپور ،شها

و الدن ملکی« )139۰( ،بررسی مدیریت بحران ناشی از زلزله و نقش برنامهریزی شهری در

کاهش اثرات نن با تاکید بر تجار جهانی» ،اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران :زلزله و آسیبپذیری
اماکن و شریانهای حیاتی
زنگینبادی ،علی و نازنین تبریزی« )138۵( ،زلزله تهران و ارزیابی فضایی نسی پییری مناطق شهری»،
پژوهشهای جغرافیایی ،سال سیوهشت  ،شماره 11۵-13۰ :۵6
عباسی ،بدری ،نرین قلیپور ،علی دالور و پریوش جعفری« )1386( ،تحقیق کیفی پیرامون تاثیر رویکرد
تجاریسازی بر ارزشهای سنتی دانشگاه» ،سیاست علم و فناوری ،سال دوم ،شماره 63-76 :2

ب) التین
Ajami, S. & Fattahi, M. (2009). “The role of earthquake information management systems
(EIMSs) in reducing destruction: A comparative study of Japan, Turkey and Iran”,
Disaster Prevention and Management: An International Journal, Vo.l.18, No. 2: 150161.
Ashtari Jafari, M. (2010). “Statistical prediction of the next great earthquake around Tehran,
Iran, Journal of Geodynamics, Vol.49, No.1: 14-18.
Baltar, F. & Brunet, I. (2012). “Social research 2.0: virtual snowball sampling method using
Facebook”, Internet research, Vol.22, No.1: 57-74.
Chermack, T. J. (2005). “Studying scenario planning: Theory, research suggestions, and
hypotheses”, Technological Forecasting and Social Change, Vol.72, No.1: 59-73.
Coombs, W. T. (2007). “Crisis management and communications”, Institute for public
relations, Vol.4, No.5: 6.

1397  پاییز/  شماره هشتادوهشت/ سال بیستوهفت

8۰

Franco, L. A. Meadows, M. & Armstrong, S. J. (2013). “Exploring individual differences in
scenario planning workshops: A cognitive style framework”, Technological forecasting
and social change, Vol.80, No.4: 723-734.
Ikeuchi, K. & Isago, N. (2011). Earthquake disaster mitigation policy in Japan, Available
on: www.pwri.go.jp/eng/ujnr/joint/39/paper/42ikeuchi.pdf.
Jaques, T. (2009). “Issue and crisis management: Quicksand in the definitional landscape”,
Public Relations Review, Vol.35, No.3: 280-286.
Nateghi-A, F. (2000). “Existing and proposed earthquake disaster management organization
for Iran, Disaster prevention and management, Vol.9, No.3: 200-204.
Parlak, A. I. Lambert, J. H. Guterbock, T. M. & Clements, J. L. (2012). “Population
behavioral scenarios influencing radiological disaster preparedness and planning”,
Accident Analysis & Prevention, Vol.48: 353-362.
Phelps, R. Chan, C. & Kapsalis, S. C. (2001). “Does scenario planning affect performance?
Two exploratory studies”, Journal of Business Research, Vol.51, No.3: 223-232.
Pourezzat, A. A. Mollaee, A. & Firouzabadi, M. (2008). “Building the future: Undertaking
proactive strategy for national outlook”, Futures, Vol.40, No.10: 887-892.
Pourezzat, A. Nejati, M. Taheri Attar, G. & S.Mahdi Sharifmousavi, S. (2011). “Scenario
planning and futurology of the Persian Gulf post-oil economy”, foresight, Vol.13, No.6:
18-33.
Ringland, G. & Schwartz, P. P. (1998). Scenario planning: managing for the future, John
Wiley & Sons.
Scearce, D. & Fulton, K. (2004). What if? The art of scenario thinking for nonprofits,
Global Business Network.
Varum, C. A. & Melo, C. (2010). “Directions in scenario planning literature–A review of the
past decades”, Futures, Vol.42, No.4: 355-369.
Vere-Jones, D. (1995). “Forecasting earthquakes and earthquake risk”, International Journal
of Forecasting, Vol.11, No.4: 503-538.
Volkery, A. & Ribeiro, T. (2009). “Scenario planning in public policy: understanding use,
impacts and the role of institutional context factors”, Technological forecasting and
social change, Vol.76, No.9: 1198-1207.

81

بررسی امکان سناریوپردازی برای مدیریت بحران در شهر تهران

Wollenberg, E. Edmunds, D. & Buck, L. (2000). “Using scenarios to make decisions about
the future: anticipatory learning for the adaptive co-management of community forests”,
Landscape and urban planning, Vol.47, No.(1-2): 65-77.
Zafarani, H. Noorzad, A. Ansari, A. & Bargi, K. (2009). “Stochastic modeling of Iranian
earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran”,
Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.29, No.4: 722-741.
Zegras, C. & Rayle, L. (2012). “Testing the rhetoric: An approach to assess scenario
planning's role as a catalyst for urban policy integration”, Futures, Vol.44, No.4: 303318.
Zolala, F. (2010). “Data collection after massive natural disasters (focusing on Bam
earthquake, Iran)”, Disaster Prevention and Management: An International Journal,
Vol.19, No.5: 541-547.

82

سال بیستوهفت  /شماره هشتادوهشت  /پاییز 1397

