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چکيده
تهران از جمله شهرهاي زلزله خيز جهان است که دانشمندان لرزهنگاري ،مکرر درباره احتمال وقوع زلزله در آن
هشدار داده-اند .سناريوپردازي پيرامون بحران و توجه به برنامههاي يکپارچه اخيراً مورد توجه محققان قرار گرفتهاست.
به اين منظور ،برنامهريزي راهبردي عصرمدار ،که دربرگيرنده سناريوهاي گوناگون براي مواجه شدن با آينده محتمل
است ،براي زلزله تهران پيشنهاد ميشود و در اين راستا تالش شدهاست تا با رجوع به آراء خبرگان علمي در
دانشگاههاي تهران ،شهيد بهشتي ،مالک اشتر و امام حسين (ع) و خبرگان اجرايي در سازمان پيشگيري و مديريت
بحران شهر تهران ،شهرداري تهران و شوراي اسالمي شهر تهران و مصاحبههاي عميق با آنها ،امکان استفاده از اين
سيستم برنامهريزي بررسي شود .در اين پژوهش براي تحليل دادهها و رسيدن به نتايج از تکنيک تحليل تم استفاده
شدهاست .شش تم چگونگي سناريوپردازي ،ارتباط داشتن سناريوها ،تدريجي بودن سناريوپردازي و مهمترين
سناريوهاي اقدام قبل ،حين و پس از زلزله شناسايي شدند که نشاندهنده روش سناريوپردازي و تسهيل فراگرد آن
براي مسئوالن و برنامهريزان در حوزههاي مديريت بحران شهر تهران است تا بتوانند نسبت به تهيه مقدمات و
زيرساختهاي ضروري آن اقدام کنند .نوآوري تحقيق در لزوم توجه به دانش سناريوپردازي بر مبناي ويژگيهاي
برنامهريزي راهبردي عصرمدار است؛ ويژگيهايي مثل خردکردن سناريوها ،امکان ايجاد رابطه همافزا در ريزسناريوها و
ضرورت توجه به زمان يا عصر مورد نظر در برنامهريزي ،که به عنوان راه حلي براي برونرفت تدريجي از مشکل بحران
زلزله شهر تهران پيشنهاد ميشود .ميتوان اميدوار بود که مسائلي همچون ترميم بافت فرسوده و اولويتبندي مناطق
بر اساس خطرپذيري ،هماهنگي حکومت در زمان بحران و اقدامات مهم در هر مرحله از بحران زلزله ،به درستي
برنامهريزي شوند.
واژگان كليدي :مديريت بحران ،زلزله ،سناريوپردازي ،برنامهريزي راهبردي عصرمدار
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زلزله پديدهاي است که بارها در کشورهاي گوناگون،
شهرها و انسانها را تهديد کردهاست .ايران نيز از جمله
کشورهايي است که ساالنه خسارتهاي زيادي را از زلزله
متحمل شدهاست .شهر تهران را گسلهاي خطرناکي
مثل گسل شمال تهران ،گسل مشا و گسل جنوب ري
تهديد ميکند که در صورت فعال شدن آنها ،احتمال
دارد حدود  2053333نفر ،جان خود را از دست بدهند.
] [2بنابراين الزم است به منظور کاهش تلفات و خسارات
در زلزله احتمالي تهران ،برنامهريزي مناسب صورت
گيرد .تأکيد بر سناريوپردازي در اين مقاله ،به دليل
اهميت شناخت آينده محتمل براي بررسي عدم
اطمينانهاي پيش رو ] [8و استفاده از سناريوپردازي در
برنامهريزي شهري به منظور ايجاد هماهنگي در شبکه-
هاي سازماني ،صورت ميگيرد [3] .سناريوها به مديران
کمک ميکنند تا نسبت به آينده هوشيار باشند [0] .تا از
سردرگمي و تصميم نادرست اجتناب شود.
2
برنامهريزي سلولي (راهبردي) عصرمدار  ،به مدلي
جامع اشاره دارد که سناريوهاي مرتبط به دورههاي
زماني و عصرهاي گوناگون را در بر ميگيرد .اين نوع
برنامهريزي ،با استفاده از مجموعهي سلولها يا
سناريوهاي برنامهاي مستقل ،تالش ميکند تا نيازهاي
گوناگون مردم را برآورده سازد [5] .منظور از سلولگرايي
در برنامهريزي ،تمايل به تدوين قطعات برنامه ،در قالب
مجموعهاي از سلولها يا سناريوهاي مستقل است[6] .
حُسن اين نوع برنامه ريزي آن است که امکان ارتباط
دادن برنامههاي يک عصر با عصرهاي ديگر را فراهم
ميکند .به عالوه ،با توسعه بانک اطالعاتي و ذخيره
دانشي ،اصالح برنامههاي سلولي آسيب ديده يا به
کارنگرفته شده را امکان پذير ميسازد و اتالف منابع را
کاهش ميدهد[7] .
بنابراين استفاده از چنين برنامهاي بر مبناي
سناريوهاي از پيش تعيينشده به منظور مواجه شدن با
بحران زلزله تهران ضروري به نظر ميرسد .چرا که
ماهيت بحران ،ناگهاني بودن و نياز به تصميمگيري سريع
براي کنترل آن است [2] .با توجه به عدم اطمينانهاي
پيش رو و افزايش ظرفيت پاسخگويي و کنترل مديران و
خطمشي گذاران شهري ،ضرورت استفاده از مدلي جامع
که در برگيرندهي سناريوهاي از پيش تعريف شده براي
مراحل گوناگون زلزله باشد ،تقويت ميشود الزم به ذکر
است که وقوع زلزله در کالنشهري مثل تهران به دليل
تراکم جمعيت و طرح و ساخت ناسازگار،در صورت عدم

برنامهريزي و کنترل ،ميتواند فاجعهاي بزرگ ايجاد کند
که پيامدهايي چون ناآراميهاي سياسي و اغتشاش و
هرج و مرج را در کل کشور به دنبال خواهد داشت.
اهداف پژوهش
مقاله حاضر در صدد است تا با استفاده از پژوهش
کيفي ،سناريوپردازي به شيوه برنامهريزي راهبردي
عصرمدار براي زلزله تهران را معرفي کرده و نحوه
استفاده از آن را در مديريت بحران بيان کند.
پيشينه پژوهش
تجربه زلزلههاي مهيب در سراسر دنيا ،مثل زلزله
کوبه ژاپن يا زلزله کاليفرنيا در اياالت متحده در دهههاي
گذشته و تحمل خسارتها و هرينههاي فراوان ،موجب
شد تا توجه به مديريت فوريت ،معطوف شود .سازمان
مديريت فوريت مرکزي FEMA)( 8به منظور توسعه
مديريت راهبردي و قابليت مديريت همه مراحل بحران،
با هدف ايجاد سيستم يکپارچه مديريت فوريت ،در
اياالت متحده آمريکا شکل گرفت [1] .براي مثال ،اين
سازمان ،سناريوهاي مراحل آمادگي ،پيشگيري ،پاسخ و
بازيابي پس از بحران را در قالب کارگاههاي آموزشي ارائه
کرده است [23] .بخش امنيت داخلي اياالت متحده
آمريکا نيز پروژههاي گوناگوني را براي تدوين سناريوهاي
مقابله با بحران در نظر گرفته است[22] .
در مقاله اي که اقدامات حکومت در زلزله 8332
سي چو آن چين را بررسي ميکند ،به چگونگي مديريت
کردن بحران بزرگ زلزله توسط حکومت چين ميپردازد.
بهکارگيري مديريت راهبردي با استفاده از استراتژي ها
ي اتخاذ شده توسط حکومت چين ،تصويري مثبت از آن
ارائه داده و خطر را به فرصتي کمياب براي ساختن
ارتباطي بهتر با مردم تبديل کرده است .استراتژيهايي
مثل مديريت احساسات مردم ،استفاده درست از رسانهها
و برقراري هماهنگي بين همه سطوح حکومت[28] .
براي شهر تهران ،در فاصله زماني فروردين  2372تا
شهريور  ،2371مطالعهاي توسط مركز مطالعات زلزله و
زيست محيطي تهران بزرگ و گروه مطالعاتي ژاپني،
تحت قرار داد جايکا 3در تهران بهانجام رسيد .در اثر اين
مطالعه ،گزارشي با عنوان " ريز پهنه بندي لرزهاي تهران
بزرگ" تدوين شد که در آن  0سناريوي اصلي بر مبناي
گسلهاي تهران شناسايي شدند [23] .همچنين مقالهاي
تحت عنوان "سناريوي زلزله براي کالنشهر تهران" توسط
ناطقي ] [20نگارش يافته است .در اين مقاله ،آسيب
پذيري هر کدام از مناطق  88گانه تهران ،بر اساس
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شاخصهاي جغرافيايي و تجهيزاتي مثل آب ،گاز،
ساختمان و غيره مورد اشاره قرار گرفته و درنتيجهگيري
اشاره شده که اين آسيبپذيري نسبي ،توجه مديريت را
به اولويتهاي مناطق گوناگون تهران ،جلب مينمايد .در
حوزه زلزله تهران مقاالت متعددي نيز با رويکرد فني-
مهندسي وجود دارد در مقاالت زيادي همچون زعفراني و
همکاران ] [25پيشبيني زلزلههاي احتمالي تهران مورد
بررسي قرار گرفته که نشاندهنده اهميت بررسي زلزله
تهران و مديريت بحران آن است .فرزي پور سائين و
همکاران ] [26به بررسي آسيبپذيري منطقه  83تهران
(شهر ري) ميپردازند و بر اساس آمارهاي ارائه شده به
منظور کمک براي تهيه برنامههاي بازسازي قسمتهاي
مختلف منطقه ،راهکارهايي مثل مقاومسازي ساختمان-
ها ،کاهش جمعيت و تعريض خيابانها را پيشنهاد
ميکنند.
در مقالهاي با استفاده از مديريت راهبردي و تحليل
 ،SWOTبه بررسي تدوين استراتژي براي مواجهه با
خرابيهاي پس از زلزله شهر تهران ميپردازد .در نهايت
با توجه به تحليل دادهها بيان ميشود که نقاط ضعف
مثل نبود نظم در اجرا ،فقدان ساختار مناسب ،فقدان
بودجه و ...بر نقاط قوت غلبه دارند و ظرفيت واقعي
تهران براي مديريت خرابيهاي زلزله بسيار پايين است
اما برتري فرصتها بر تهديدها حاکي از امکان مديريت
مناسب براي مواجهه با زلزله است [27] .در اين مقاله
هم توجه اصلي به خرابي پس از زلزله معطوف است که
رويکرد جامعنگري نسبت به همه مراحل زلزله ناديده
گرفته شدهاست.
آنچه که در مرور مقاالت درخور ذکر است ،عدم
توجه به سناريوپردازي با رويکرد مديريتي ،جامع و
يکپارچه براي همه مراحل بحران زلزله است که تالش بر
آن است تا در اين پژوهش به آن اشاره گردد .بنابراين،
تأکيد ميشود که سناريوپردازي براي زلزله تهران ،به
مطالعات و بررسيهاي گستردهاي نياز دارد که توجه به
آن ،عاملي براي موفقيت مديريت بحران در زلزلههاي
احتمالي آينده خواهد بود.
سناريوپردازي به شيوه راهبردي شامل سياستهاي
بلندمدت ،آگاهي دادن به مديران ارشد براي پايش
محيط ،در نظرگرفتن جايگزينهاي گوناگون براي آينده
سياسي ،اقتصادي و اجتماعي  ،استفاده از تيم
سناريوپردازي است و در نهايت به منظور خط مشي-
گذاري مناسب استفاده ميگردد[22] .

براي آشنايي بهتر با سناريوپردازي زلزله  ،نمونهاي از
آن در سه شهر زلزله خيز دنيا معرفي ميشود:

 -2شهر سانفرانسيسکو
براي زلزله اين شهر در مقياس  2.3ريشتر ،در گسل
فعالشونده سان آندرئاس  ،سناريوي برنامهريزي زلزله را
به عنوان پايه و اساس برنامهريزي فوريت در نظر گرفته-
اند .آنها معتقدند چون قبال اين ميزان ريشتر شهر را
تهديد کردهاست بنابراين بايد براي اين ميزان برنامهريزي
شود.
اين برنامهريزي شامل افراد زير ميشود:
 oسازمانهاي محلي ،حکومتي و دولت مرکزي با
مسئوليتهاي مديريت فوريت
 oسازمانهاي مننتخب به منظور پيشبيني تهديد
زلزله با نقش محوري ايجاد هماهنگي و رهبري
 oمديران سازمانهاي خصوصي و برنامهريزان
 oمربيان ،روزنامهنگاران و صاحبان ايده به منظور
ايجاد انگيزه و آمادگي در شهروندان
 oشهروندان شمال کاليفرنيا که بايد بتوانند با تالش و
اتخاذ استراتژي مناسب اثرات بحران را بر خود و
خانوادهشان کاهش دهند.
سناريوهاي طراحي شده براي بزرگراهها ،راه آهن،
فرودگاه ،تجهيزات کشتيراني ،آب و فاضالب ،ارتباطات
مخابراتي ،نيروي برق ،سوخت نفت ،گاز طبيعي و آب و
فاضالب هستند که به همراه نقشه هر کدام و موارد
پيشنهادي ارائه شدهاند[21] .
همچنين سناريوهاي ديگري بر مبناي گسلهاي
فعال شونده ديگر و مقياسهاي گوناگون احتمالي تهيه
شدهاند .در اينجا توجه به زمان پاسخ به صورت کامال
دقيق مثل زمانبندي ساعات پس از زلزله مشخص شده-
است .همچنين همه اقداماتي که بايد براي نجات مردم و
رسيدگي به امور بازماندگان انجام شود در سناريوهاي
مختلف ،مشخص شدهاند .برنامههاي بازيابي پس از زلزله
نيز به صورت کوتاه مدت ،ميان مدت و بلندمدت بيان
شده است .در هر سناريو ،ميران خسارت وارد شده به
افراد و تجهيزات هر منطقه از شهر محاسه شده و بر
اساس آن ،اقدامات الزم لحاظ گرديدهاست[83] .
شباهت اين برنامهريزي با برنامه ريزي راهبردي
عصرمدار ،شناسايي همه جزييات در هر کدام از سناريوها
است .مثال در سناريوي بزرگراه ها ،تک تک بزرگراه ها
معرفي شده و قابليت هر کدام با توجه به نقشه تهيه
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شده و اينکه تا چه زماني بعد از زلزله دوباره قابل استفاده
هستند مشخص شده است.

 -8شهر توکيو
برنامهريزي مبتني بر سناريو براي زلزله شهر توکيو
تدوين شدهاست .در اين برنامهريزي سناريوي زلزله با
مقياس  7.3ريشتر در نظر گرفته شدهاست .ابتدا
سناريوهاي تخمين خسارت بر اساس نقشههاي پيش-
بيني ،طراحي شدهاند .تخمين خسارت وارد شده به افراد
و ساختمانها ،خسارتهاي اقتصادي مثل آسيب به
عملکرد اقتصادي پايتخت و شبکههاي حمل و نقل
محاسبه شدهاست و بر اساس اين محاسبات ،راهبردهاي
کاهش خسارت مطرح ميشوند .سپس به ايجاد ضابطه-
هاي اساسي براي اقدامات قبل ،حين و پس از زلزله مثل
امداد و نجات و بازيابي ميپردازند و با توجه به اين
اقدامات ،ساختار سازماني مديريت بحران ،تعريف ميشود
][82

 -3شهر استانبول

غيره محاسبه شدهاند .نکته جالب توجه اين است که در
اين طرح ،به مقاومسازي مکانهاي عمومي و پررفت و
آمد مثل مدارس ،پلها ،آثار تاريخي توجه ويژه شده-
است .همچنين سيستم پايش و هشداردهي نيز تعيين
شدهاست[88] .
سؤالهاي پژوهش
بنابراين ،سؤاالت زير بررسي ميشوند:
 -2فراگرد برنامهريزي راهبردي عصرمدار ،با چه
ويژگيها و اقداماتي صورت ميگيرد؟
 -8سناريوهاي طراحي شده براي مواجهه با زلزله تهران
با چه اولويت و ترتيبي مدنظر قرار گيرند؟
روش تحقيق و ابزارها
در اين تحقيق از تکنيک تحليل تم ( Thematic

 )Analysisاستفاده شده است که براي تحليل دادههاي
کيفي ،با روش کدگذاري مورد استفاده قرار ميگيرد.
فراگرد تحليل تِم زماني شروع ميشود که تحليلگر
الگوهاي معني و موضوعاتي که جذابيت بالقوه دارند را
مورد نظر قرار ميدهد .اين تحليل شامل يک رفت و
برگشت مستمر بين مجموعه دادهها و خالصههاي
کدگذاري شده ،و تحليل دادههايي است که به وجود
ميآيند .نگارش تحليل از همان مرحله اول شروع مي-
شود .به طور کلي هيچ راه منحصر به فردي براي شروع
مطالعه در مورد تحليل تِم وجود ندارد[83] .

گزارش سناريوپردازي زلزله شهر استانبول ،با تمرکز
بر روي پراکندگي ساختمانهاي دولتي ،مسکوني،
صنعتي و تجاري به ارزيابي ريسک و خسارت هرکدام
ميپردازد .سپس سناريوي زلزله  7.5ريشتر به همراه
تلفات انساني ،تجهيزاتي ،مالي ،تجاري ،ساختماني معرفي
مي شود .سپس طرح جامع شهر استانبول با تمرکز بر
ارزيابي رسيک معرفي ميگردد؛ يعني خسارتهاي
احتمالي وارد شده به تجهيزات شهري مثل گاز ،برق و
جدول  :2مقايسه برنامههاي مبتني بر سناريو با ECP
شهر داراي برنامه
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 توجه به تفکيک زماني مراحل زلزله توجه به مقياس ريشتر زلزله احتمالي در سناريوپردازي -توجه به نحوه هماهنگي و مديريت بحران

 عدم خرد کردن سناريوها بر اساس مناطق شهري واقدامات الزم
 عدم توجه به ارتباط سناريوها درنظرنگرفتن تدريجي انجام شدن سناريوپردازي -توجه محدود شده به خسارتهاي احتمالي

 توجه به مقياس ريشتر زلزله احتمالي در سناريوپردازي -توجه به جنبههاي متأثر از زلزله

 تهيه طرح جامع از برنامهريزي مبتني بر سناريو عدم توجه به خرد کردن سناريوها عدم توجه به ارتباط سناريوها -توجه محدود به خسارتهاي احتمالي

استانبول

 عدم توجه به سناريوهاي تأثيرگذار و مرتبط با هم (در نظر خرد کردن سناريوها تا حد ممکننگرفتن ارتباط سناريوها)
 توجه به مقياس ريشتر زلزله احتمالي در سناريوپردازي توجه به نهادهاي مرتبط و مشخص بودن ارتباط نقش آنها با  -عدم توجه به تدريجي انجام شدن سناريوپردازي در نظرنگرفتن سناريوها و اقدامات الزم به صورت برنامه-سناريوها
هاي منسجم
 -توجه به تفکيک زماني مراحل زلزله

توکيو

سال ششم

سانفرانسيسکو

مبتني بر سناريو

شباهت با  ECPمديريت بحران زلزله تهران

تفاوت با  ECPمديريت بحران زلزله تهران
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هدف پژوهش حاضر کاربرد برنامهريزي راهبردي
عصرمدار براي مديريت بحران زلزله شهر تهران است.
هرچند پژوهشهاي زيادي پيرامون مديريت بحران شهر
تهران صورت گرفته ،اما اين پژوهشها رويکرد
سناريوپردازي با تأکيد بر مديريت بحران ندارند .همين
طور در ادبيات سناريوپردازي نيز رويکرد جامع و
مشترکي پيرامون مدلهاي سناريوپردازي وجود ندارد .با
توجه به جديد بودن بحث سناريوپردازي براي زلزله
تهران و ارائه کاربست برنامهريزي راهبردي عصرمدار،
ضرورت دارد تا از طريق يک پژوهش کيفي عوامل مؤثر
بر آنها شناسايي شود.
روش گراندد تئوري ( )Grounded Theoryنيز در
اين تحقيق قابليت استفاده نداشت .چون بر مبناي ECP
کار آغاز شد ودر پي سنجش کاربست آن ادامه پيدا کرد،
بنابراين ساخت نظريه مد نظر نبود و براي تحليل
اطالعات از تکنيک تحليل تم استفاده شد.
سواالت مصاحبه با توجه به کاستيهاي مديريت
بحران در زلزلههاي گذشته آغاز ميشد و بعد از مطرح
شدن سؤاالتي در زمينه مديريت بحران به نقطه عطف
تحقيق ،يعني سؤاالت مربوط به سناريوپردازي و امکان-
سنجي برنامهريزي راهبردي عصرمدار منجر ميشد.
تالش بر اين بوده که به دليل تازگي موضوع و عدم
آشنايي خبرگان با موضوع ،درگير عنوان برنامه ريزي
راهبردي عصرمدار نشده و سؤاالت طوري طراحي شوند
که به طور غير مستقيم با توجه به مطرح کردن عنوان
سناريوپردازي ،محقق را به هدف برسانند.
مدت زمان مصاحبه ها از  83دقيقه تا  2/5ساعت
ادامه مييافت .تمامي مصاحبه ها ضبط شده و براي
استخراج نکات کليدي مورد بررسي قرار گرفتند
موقعيت هاي شغلي افرادي که براي مصاحبه انتخاب
شدند به قرار زير است:
 کارشناس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران
 مشاور سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر
تهران و معاونت سابق پژوهش و آموزش جمعيت
هالل احمر ايران
 هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي و مشاور سازمان
پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و سابقه
مطالعه و تدريس بحران در ژاپن
 عضو شوراي اسالمي شهر تهران
 هيأت علمي دانشگاه امام حسين (ع) و مشاور رئيس
سازمان مديريت بحران کشور

 کارشناس ارشد پژوهشکده مديريت بحران دانشگاه
صنعتي مالک اشتر
 عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و داراي مقاالت
مديريت بحران
 مشاور شهردار تهران
در اين پژوهش ابتدا متن مصاحبه از روي صوت
ضبط شده و يادداشتهاي برداشته شده در زمان
مصاحبه در نرم افزار  Wordتايپ شدند .کدگذاري اوليه
صورت گرفت و محقق ليستي طوالني از کدهاي مختلف
از مجموعه دادهها را در نرم افزار  Excelايجاد کرد.
سپس بر اساس اهداف خاص پژوهش ،مفاهيم شکل
گرفتند و چند مفهوم مشابه در کنار يکديگر طبقهبندي
شده و تمها را تشکيل دادند .در پژوهش کنوني براي
محاسبه پايايي بازآزمون (روشي براي محاسبه پايايي)،
از بين مصاحبههاي انجام گرفته  ،تعداد  3مصاحبه
انتخاب شده و هر کدام از آنها دو بار در يک فاصله زماني
8هفتهاي توسط پژوهشگر کدگذاري شدهاند .پايايي
بازآزمون مصاحبههاي انجام گرفته در اين تحقيق با
استفاده از فرمول زير محاسبه شد.
رابطه  :2فرمول محاسبه پايايي ][80

 درصد توافق درونموضوعي
( %311تعداد کل کدها) ( /تعداد توافقات) 2
نتيجه عدد  %20/2را نشان داد .باتوجه به اينکه اين
ميزان پايايي بيشتر از  63درصد است [80] ،قابليت
اعتمـــاد کدگذاريها مورد تائيد است .همينطور براي
ارزيابي روايي پژوهش از  2استراتژي کرسول و همکاران
] [85استفاده شد که در تحقيق کنوني روايي تحقيق از
طريق بررسي همکاران و بررسي مشارکتکنندگان مورد
ارزيابي قرار گرفتهاست .به اين ترتيب که با يکي از
دانشجويان دکترا مراحل انجام تحقيق و يافتهها مرور شد
و توسط يکي از مصاحبهشوندگان نيز مورد بررسي قرار
گرفت .مراحل انجام پژوهش در قالب تصوير  2متصور
است.
محدوده و قلمرو پژوهش
جامعه آماري اين پژوهش خبرگاني هستند که
ميتوان آنها را به دو دسته تقسيم کرد:
الف  :خبرگان علمي در دانشگاهها و پژوهشکدههاي تهران؛
ب  :خبرگان اجرايي در شهرداري تهران و سازمانهاي
مرتبط با بحران.
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نمونهگيري تحقيق ،به وسيله روش گلوله برفي
( ( Snowball Samplingانجام شد .در اين روش ،نفر
اول ،شخص دوم را به پژوهشگر معرفي ميکند و نفر
بعدي نيز همين طور و اين روند ادامه مييابد تا اشباع
اطالعات حاصل گردد [86] .در روش مصاحبه نميتوان
از قبل مشخص کرد که چه تعداد از افراد بايد در مطالعه
انتخاب شوند تا پديده مورد عالقه در مطالعه کيفي به
طور کامل شناسايي شود .در واقع در حالت ايدهآل
جمعآوري اطالعات تا زماني ادامه مييابد که به نقطه
اشباع برسيم؛ جايي که دادههاي جديد با دادههايي که
قبالً جمعآوري نمودهايم تفاوتي ندارد .به عبارت ديگر
وقتي که ما به يک نقطه بازده نزولي از تالشهايمان
براي جمعآوري دادهها رسيديم ميتوانيم مطمئن شويم
که يک مطالعه کامل انجام دادهايم.
تعداد نمونههاي مورد نياز براي انجام مصاحبه
بستگي به هدف مطالعه دارد .در صورتي که هدف از
مصاحبه اکتشاف و توصيف عقايد و نگرشهاي
مصاحبهشوندگان باشد ،با توجه به زمان و منابع قابل
دسترس ،تعداد ( )25±23نمونه براي انجام مصاحبه
کافي خواهد بود[80] .
با توجه به بحث گسترده و ميانرشته اي موضوع
مديريت بحران  ،دشواري کار و تنوع در تخصصهاي
خبرگان ،بخصوص خبرگان اجرايي باعث گرديد تا روند
به اشباع رسيدن کمي طوالنيتر از حد معمول شود .لذا
به 13درصد اشباع در مطالب جمعآوري شده از

مصاحبهها اکتفا گرديد و به دليل بدست آمدن دادههاي
تکراري ،فراگرد گردآوري اطالعات ،بعد از انجام 23
مصاحبه متوقف گرديد.
مفاهيم ،ديدگاهها و مباني نظري
سناريوها داستانهاي مورد انتظار ما از وقايع آينده
هستند که تصميمگيران از آنها براي سنجش اقداماتي
که اکنون بايد براي آينده انجام شود ،استفاده ميکنند و
داراي چندين رويکرد مشخص براي دسترسي به
اطالعات درباره آينده هستند .سناريوپردازي در چهار
مرحله انجام ميشود:
 -1تعريف اهداف سناريوها؛
 -2جمع آوري اطالعات درباره ساخت سيستم و
محرکهاي اصلي تغيير؛
 -3ابداع سناريوها؛
 -4انتخاب سناريوها و استفاده از آنها توسط تصميم-
گيران[22] .
سناريوپردازي ،پاسخگوي نگرانيها در مورد روش-
هاي برنامهريزي رسمي است و رويکردي انعطافپذير به
برنامهريزي دارد و جايگزينهاي ممکن زيادي را براي
آينده در نظر ميگيرد [82] ،اما هيچ تجربه يکساني براي
استفاده از سناريوپردازي وجود ندارد و رويکرد
استانداردي براي نهادينه کردن آن بين حکومت و
مديريت دولتي نيست؛ با اينکه در سالهاي اخير ،در
ادبيات و بخش اجرايي ،اين موضوع رواج پيدا کرده است،
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اما هرگز يک رويکرد استاندارد براي آن وجود نداشته
است [81] .در ادبيات سناريوپردازي ،روش متکي به
مدلهاي از پيش تعريف شده وجود ندارد؛ و سناريوها،
معموالً از تواناييهاي منحصر به فرد افراد تأثير مي-
پذيرند [3] .واقعيت اين است که با وجود مطالعات زيادي
که پيرامون سناريوپردازي انجام شده است ،پژوهشگران
هنوز هم ترديد دارند که کدام روش يا مدل يا تکنيک را
در کدام شرايط به کار گيرند؛ يعني طبق نظر زگراس و
همکاران [3] ،هر کس بر اساس توانايي خود از روشهاي
مرسوم استفاده ميکند.
در معرفي فراگردهاي گوناگون سناريوپردازي ،فلپز،
] [82ويز و همکاران ] ، [3چن وهمکاران [32] ،و شبکه
کسب و کار جهاني [38] 0اصول و عوامل کلي آن را
مطرح ميکنند که به نظر ميرسد براي کاربران ،دانشي
خرد و جرءنگر و معطوف به موضوع ايجاد نميشود .يعني
گامهاي معرفي شده ،صرفاً ديدي جامع و سيستمي به
سناريوپردازي ايجاد ميکنند و از معرفي فراگرد دقيق آن
ناتوانند .بنابراين هرکس ميتواند بر مبناي توانايياش
جزئيات امر را در نظر بگيرد.
البته بيشاپ و همکاران ضمن تالش براي جمع-
آوري فنون سناريوپردازي ،اقدام مؤثري در جهت برطرف
کردن سردرگمي درباره سناريوپردازي انجام ميدهند.
][33
سناريوپردازي براي مديريت بحران
سناريو پردازي به سياستمداران کمک ميکند تا
درک بهتري از محيط خارجي خود داشته باشند و به
سرعت هشدارهاي دريافتي از محيط را شناخته و
مشکالت موجود يا در حال ايجاد را پااليش کرده و براي
حل آنها ،راهبردهايي را تدوين واتخاذ کنند .همچنين،
کمک ميکند تا تعارضهاي بين منافع و ارزشهاي
جامعه را مديريت کرده و زمينه مناسبي براي فعاليت-
هاي آينده ايجاد کنند؛ اين امر ،ماهيت اصلي خطمشي-
گذاري است [81] .با توجه به اينکه مديران شهري ،در
شهرها نقش خطمشيگذار را دارند ،براي روبروشدن با
بحرانهايي که در آينده به سراغ شهرها ميآيند ،بايد
برنامهريزي مناسبي ارائه دهند؛ بنابراين ،سناريوپردازي
ميتواند پاسخگوي نياز آنها براي روبرو شدن با آينده
باشد.

برنامهريزي سلولي عصرمدار
برنامهريزي سلولي (راهبردي) عصرمدار در برگيرنده
مفهوم و کاربردهاي زير است:
سيستم برنامهريزي سلولي عصرمدار با هدف غلبه بر
تنگناهاي برنامهريزي و توسعه ،در برابر حوادث اضطراري
آينده بسيار منعطف بوده و با استفاده از ساخت سلولي
خود ،اين امکان را فراهم ميسازد که فراخور توسعه
دانش و فنّاوري ،بتوان در مراحل اجراي برنامههاي جاري
و آينده تجديد نظر کرد و حتي پيامدهاي نامطلوب و
ناخواسته برنامههاي قبلي را نيز مديريت نمود.
ساخت سلولي اين برنامهها ،شرايطي را ايجاد ميکند
که حتي المقدور برنامههاي آينده ،کمتر تحت تأثير
برنامههاي گذشته باشند و به اصطالح ،آينده کمتر در
گرو اعمال گذشته قرار گيرد؛ براي مثال ،اگر برنامه
بلندمدت ما به يک چشم انداز  83ساله معطوف باشد،
ميتوان آن را به چند برنامه  5ساله ،چندين برنامه يک
ساله و تعداد زيادي برنامه چند ماهه ،يک ماهه و حتي
کمتر تقسيم نمود؛ به طوري که هر يک از اين ريز برنامه
ها ،يک سلول از سيستم برنامهريزي سلولي عصرمدار را
شکل دهند (تصوير .)8
بديهي است که اگر مجموعه برنامهها به صورت
بستههاي منسجم و يکپارچه طراحي شوند ،سيستم
برنامهريزي و اجرا به شدت آسيبپذير خواهد شد؛ زيرا
در اين حالت برنامهريزان مجبور ميشوند تا در برابر هر
گونه تحول محيطي ،مجموعه برنامههاي خود را
بازپردازي کنند و بسياري از بخشهاي در حال اجراي
آنها را متوقف نموده ،بسياري از بخشهاي اجرا شده را
حذف نمايند.
همانطور که در تصوير  8مالحظه ميشود ،هر حرف
بر يک عصر داللت دارد و هر انديس بر يک برنامه از يک
خانواده؛ براي مثال ،سلول  E51بر برنامه  1از خانواده يا
دوره برنامههاي  5در عصر  Eداللت دارد .همچنين
سلول  E76به برنامه  6از دوره برنامههاي  7از عصر E
مربوط ميشود .هر سلول برنامه ،بر يک سناريو يا برنامه
از يک دوره از يک عصر داللت دارد .اين سلولها را بايد
در قالب مجموعهاي از خردهسيستمهاي مبتني بر
پيوندهاي سخت و شديد و پيوندهاي نرم و منعطف
طراحي کرد.
برنامهريزي سلولي عصرمدار با اين هدف طراحي
ميشود که امکان بهينه سازي مستمر تصميمها و
خطمشيها را فراهم سازد و ماهيت تسلسلي پيامدهاي
هر تصميم را در معرض توجه و درک صحيح برنامهريزان

سال ششم
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و مجريان قرار دهد .اين ماهيت تسلسلي ،به ويژه تحت
تأثير ماهيت پيوندهاي سيستمي ميان سلولها قرار
ميگيرد[ 6] .
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تصوير  :8يک صفحه از سيستم برنامهريزي سلولي
عصرمدار مشتمل بر تعداد بيشماري از سلولهاي
برنامهاي ] ]6
به دليل طبيعت نامطمئن آينده ،نميتوان براي
روبرو شدن با آن سناريوهاي ثابتي را طراحي کرد؛ هم-
چنين نبايد همه منابع در دسترس را به يک سناريوي
واحد اختصاص داد .بنابراين ،داشتن يک رويکرد انعطاف-
پذير به برنامهريزي مبتني بر سناريو ،ضروري است.
برنامههاي مبتني بر سناريو را ميتوان در دو دسته طبقه
بندي کرد:
 )1سناريوهاي کالن يا مفهومي؛ و
 )2سناريوهاي خرد يا ريز سناريوها.
سناريوهاي کالن ،مجموعه اي از سناريوهاي خرد را
در برميگيرند که بر تحقق سناريوي اصلي تأثير گذارند.
سناريوهاي خرد نيز مشتمل بر سناريوهايي هستند که
بايد به طور مشخص ،براي تحقق اهداف معين و خاص،
طراحي و به کار گرفته شوند .هر عصر مشخص در
سيستم عصرمدار ،توسط تعداد زيادي از سناريوهاي خرد
و کالن ،مشخص و معرفي ميشوند[5] .
يافتههاي پژوهش
شش تم اصلي شناسايي شده به همراه مفاهيم و
گزارهها به شرح زير بيان ميشوند:

شماره نوزدهم
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براي آشنا شدن با چگونگي سناريوپردازي در قالب
برنامهريزي راهبردي عصرمدار ،مفاهيم زير معرفي
ميشوند:
الف)تعيين سناريوي اصلي يا کالن با توجه به نوو

Enn

سال ششم

-3تم چگونگي سناريوپردازي

الزم است براي شروع سناريوپردازي زلزله تهران ،سه
سناريوي اصلي ،در نظر گرفته شوند .اين اقدام ميتواند
بر اساس اطالعات زلزلههاي گذشته در ساير شهرها
صورت گيرد .به عنوان مثال رابطه بين شدت زلزله و
نسبت تلفات را ميتوان مدنظر قرار داد .در زلزلههاي با
شدت  6و يا کمتر ،تعداد بسيار کمي تلفات انساني به بار
ميآيد .نسبت تلفات در شدت  2برابر  23درصد يا کمتر
بوده اما نسبت تلفات در شدت  1و يا باالتر ناگهان به
سرعت افزايش مييابد ] [30بنابراين ،اين سه سناريو را
ميتوان در سه دسته به صورت زير قرار داد:
 )1سناريوي زلزله سبک بين  6تا  2ريشتر؛
 )2سناريوي زلزله متوسط يا ماليم ،بين  2تا 8
ريشترکه فقط بخشي از جمعيت تهران را تحت
تأثير قرار ميدهد؛
 )3سناريوي زلزله سنگين بين  8تا 9که کامال ويران
کننده است.
در نتيجه بايد هر کدام از اين سه سناريو ،براي
مناطق  88گانه شهر تهران بازپردازي شوند؛ به طوري
که مشخص شود هرکدام بر مبناي شرايط جغرافيايي و
محيط شهري ،چه تأثيراتي ميتواند داشته باشد.
ب)خرد کردن سناريوها
راه حل مسائل بزرگ و پيچيده ،تقسيم آنها به
مسائل کوچکتر است .در اينجا از واژه سلولگرايي نيز
ميتوان استفاده کرد.منظور از سلولگرايي در
برنامهريزي ،تمايل يه تدوين قطعات برنامه در قالب
مجموعهاي از سلولها يا سناريوهاي مستقل است6] .
[در اين مرحله الزم است تا سناريوهاي اصلي به ريز-
سناريوها تقسيم شوند .يعني بعد از مشخص شدن
سناريوهاي اصلي و سناريوهاي هرکدام از مناطق 88
گانه تهران ،ريزسناريوي محلهها نيز مشخص شوند و
مهمترين کارهاي مراحل قبل ،حين و بعد از زلزله ،براي
هرکدام از محلههاي تهران ،مشخص گردند .بدين ترتيب،
سلولهاي برنامهريزي سلولي عصرمدار بر مبناي
سناريوهاي اصلي ،فرعي و ريزسناريوها شکل ميگيرند.

کاربرد برنامه ریزی راهبردی عصرمدار در مدیریت بحران زلزله شهر تهران با تأکید بر سناریوپردازی

ج)تعييناولويت بندي
با توجه به اينکه انجام کار سناريوپردازي ،وقتگير
است ،بايد آن را اولويتبندي کرد .اولويتبندي
برنامهريزي بايد بر اساس جمعيت ،سابقه زلزله ،مسائل
سياسي و اقتصادي در منطقه انجام پذيرد و بايد ابتدا از
مناطقي که بر روي گسل ها قرار دارند شروع گردد.
از ويژگيهاي سناريوهاي قابل طراحي در قالب
برنامهريزي راهبردي عصرمدار ،ارتباط آنها با يکديگر
است .در اين روش ،مجموعهاي از سناريوها در عين
استقالل از يکديگر ،در صورت مديريت صحيح ،هم
افزايي قابل توجهي دارند.
-2تم ارتباط داشتن سناريوها
در فضاي سناريوپردازي ،بهتر است سناريوها و
ريزسناريوهاي تشکيل شده با هم در ارتباط باشند ،در
نظر گرفتن ماهيت ارتباط سلولها (ريزسناريوها) بسيار
مهم است.به ويژه بايد به ارتباط سلولهاي برنامههاي
همخانواده توجه کرد که منظور تعدادي ريزبرنامه مرتبط
است که برنامه کالن يا اصلي را شکل ميدهند[6] .
مفاهيم زير نشان دهندهي اهميت ارتباط سناريوهاست.

الف)امکان ايجاد رابطه همافزا
تأثير ريزسناريو روي سناريوي کلي و تأثير سناريوي
کلي نيز بر ريز سناريوها و امکان تقويت يکديگر ،رابطه
اي همافزا را ايجاد ميکند که باعث افزايش قابليتها و
توانمنديها و تسهيل اقدامات ميشود[6] .
ب)زمينه برقراري ارتباط سناريوها
نقشهايي که براي هرکدام از سازمانهاي مديريت
بحران تعريف ميشود ،بايد در راستاي سناريوها باشد و
با آنها هماهنگي و همخواني داشته باشد؛ يعني الزم است
تا نقشها پاسخگوي سناريوها در زمينه اجرا باشند و
ارتباط به صورت چرخهاي براي هر سه مقطع و متصل
کردن مقطع پس از زلزله و اکنون ،به قبل از زلزله بعدي
برقرار شود.
در تم قبلي ،ارتباط داشتن سناريوها ،به منزله يکي
از ويژگيهاي سناريوپردازي ،به شيوه برنامه ريزي
راهبردي عصرمدار مطرح شد و در ادامه ،به تم تدريجي
بودن سناريوپردازي اشاره ميگردد.

جدول  :8تم چگونگي سناريوپردازي
تم

گزاره ها

مفهوم

شماره

-1
-2
-3
-4

تفکيک مناطق کمتراکم و پرتراکم شهري و روستايي در سناريوپردازي.
اولويتبندي سناريوها ،بسته به نوع زلزله .
تعيين اولويتها درطرح جامع ومشخص کردن برنامه و بودجه بر اساس آن.
اولويتبندي برنامهها بر اساس جمعيت ،سابقه زلزله ،مسائل سياسي و اقتصادي.

-2
-3
-4

تعيين اولويتبندي

چگونگي سناريوپردازي

خرد کردن سناريوها

23-1-2-7-5-0-2

تعيين سناريوي اصلي با توجه
به نوع زلزله

-1

الزام به تدوين ريزسناريوهاي تخصصي در چارچوب سناريوي کالن توسط همه کميتهها ،با هدف
يکپارچه کردن برنامهريزي.
تهيه سناريوي جزيي ر براي هرحوزه؛ نظير نياز به تدوين سناريوهاي جزييتر براي اموري چون
تغذيه اضطراري ،آتشسوزي ،جستجو و نجات.
شناخت محلهها و تدوين ريزسناريوهاي محلي (با توجه به بافت متمايز ساختمانهاي محلهها و
معابر آنها)
استفاده از سلولگرايي و ريز سناريوها ،به منظور مشخص کردن مسئوليت هر نهاد و اجراي بهتر
وظايف.

1-7-5

 -1در نظر گرفتن سه سناريوي کلي :تدوين سناريوي زلزله سبک بين  6تا 2ريشتر .تدوين سناريوي
زلزله متوسط يا ماليم بين  2تا  8ريشترکه فقط بخشي از جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد و تدوين
سناريوي زلزله سنگين بين  8تا 9که کامال ويران کنندهاست.
 -2در نظر گرفتن اقدامات مشخص براي هر کدام از شرايط عادي ،اضطراري و بحراني.
 -3متصور ساختن هر گسل به منزله يک موقعيت سناريوطلب و بررسي تأثير آن روي هر کدام از مناطق
 22گانه شهر تهران.

23-1-2-7-5

مصاحبه
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ب)شرو

-1تم تدريجي بودن سناريوپردازي
برنامهريزي سلولي عصرمدار نيازمند حوصله و کاري
تدريجي است .نبايد توقع داشت که تدوين و اجراي آن و
همينطور نتايج آن ،به سرعت خود را در جامعه نشان
دهند .مفاهيم زير بر تدريجي بودن آثار اين روش ،داللت
دارند.
الف)ضرورت توجه به زمان (عصر مداري)
هر عصر يک دوره تحول است که ممکن است چند
ثانيه يا چند هزاره به طول بيانجامد [6] .تفکيک
سناريوها به  3مقطع قبل،حين و پس از زلزله ،راه حلي
عقالني است که مفهوم عصر را نشان ميدهد .در واقع
عصر همان زماني است که براي انجام اقدامات هر مرحله
از زلزله ،مدنظر قرار ميگيرد .بايد توجه داشت که مفهوم
عصر نسبي است و تفکيک سه مقطع زلزله به راحتي
امکانپذير نيست.

کار به صورت تدريجي و ارائه

راهکارهاي قانوني براي آن
آغاز کار سناريوپردازي به صورت تدريجي از يک
منطقه در تهران ،باعث ميشود که فهم درستي از
سناريوپردازي ايجاد گردد و کار براي مناطق ديگر
راحتتر صورت پذيرد .همينطور وقتي سناريوپردازي به
صورت تدريجي آغاز ميگردد ،ترس انجام کار بزرگ و
غيرممکن شکسته ميشود .اجرا ،نظارت و طراحي خرده
سيستم ديدهبان به منظور بازبيني و اصالح مرتب قوانين
براي انجام تدريجي برنامهريزي و اقدام مناسب ] [6در
زمان بحران الزم است که بايد در طرح جامع شهر تهران
در نظر گرفته شود

مفهوم

ارتباط داشتن سناريوها

سناريوها

زمينه برقراري ارتباط

افزا

امکان ايجاد رابطه هم-

الزم دانستن تعدد سناريوها و چگونگي ايجاد ارتباط سناريوها با يکديگر.
-1
ايجاد ارتباط بين سناريوها و ريزسناريوها.
-2
برقراري ارتباط بين نقشهاي سازماني و سناريوها.
-3
ايجاد ارتباط بين سناريوها و ريزسناريوها.
-4
برقراري ارتباط به صورت چرخهاي بين سناريوها براي هر سه مقطع و متصل
-5
کردن مقطع پس از زلزله اکنون به قبل از زلزله بعدي.
تأثير ريزسناريو روي سناريوي کلي و تأثير سناريوي کلي نيز بر ريز سناريوها و
-6
امکان تقويت يکديگر.
به انجام رساندن ريزسناريوها در راستاي سناريوي اصلي.
-2
تأثير عمده ارتباط ريزسناريوها با يکديگردر مديريت بحران.
-8
امکان برقراري رابطه همافزا در بين ريزسناريوها.
-9

2-7-5-2

تم

گزاره ها

شماره مصاحبه

23-6-5-0

جدول  :3تم ارتباط داشتن سناريوها

تدريجي بودن سناريوپردازي

قانوني آن

تدريجي و راهکار
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(عصرمداري)
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شروع کار به صورت

شماره نوزدهم

مفهوم

ضرورت توجه به زمان

سال ششم

 -1آغاز کار سناريوپردازي به صورت تدريجي از يک منطقه در تهران.
 -2بازبيني و اصالح مرتب قوانين براي انجام تدريجي برنامهريزي و اقدام مناسب
در زمان بحران.
 -3تدوين طرح جامع مقابله با بحران براي تدريجي انجام دادن همه کارهاي
سناريوپردازي.
-1
-2
-3
-4

ضرورت تفکيک برنامههاي بحران به سه مقطع قبل ،حين و پس از زلزله.
ضرورت توجه به اثرگذاري و آميخته بودن مراحل قبل ،حين و پس از حادثه.
اهميت تفکيک زماني ،به خاطر روشن شدن وضعيت تخصيص بودجه و
برنامهريزي.
انجام برنامههاي کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت به صورت موازي.

23-1-2-7-5-3-2

تم

گزاره ها

شماره مصاحبه

1-6-5-0

جدول :0تم تدريجي بودن سناريوپردازي

کاربرد برنامه ریزی راهبردی عصرمدار در مدیریت بحران زلزله شهر تهران با تأکید بر سناریوپردازی

-4مجموعه سناريوهاي مهم اقدام در عصرهاي

ج)مقاومسازي ساختمانها

قبل ،حين و پس از زلزله
در جداول زير ،مهمترين اقداماتي که ميتوان براي
هرکدام از مراحل زلزله شناسايي کرد ،معرفي شدهاند.
بايد توجه داشت که اين اقدامات بر مبناي نظر خبرگان
شناسايي شده و مهمترين کارها از نظر آنها است .با توجه
به اينکه هر کدام از مفاهيم زير را ميتوان به طور
جداگانه اي برنامهريزي کرد و براي هرکدام ،آيندهاي
متصور شد تا به منظور نيل به آن اقدامي صورت گيرد،
هر يک از آنها تحت عنوان يک سناريوي ويژه معرفي
شدهاند .بنابراين براي هرکدام از مفاهيم زير که
سناريوهاي اقدام را شکل ميدهند (و دربرگيرنده ريز
سناريوهاي متعددي هستند) ،الزم است اقداماتي انجام
گيرد تا در آينده محقق شوند.
الزم به ذکر است که اولويت هرکدام از اقدامات زير،
به فراخور منطقه و شرايط فيزيکي حاکم بر آن ،متفاوت
است.
هدف از ارائه جداول  6 ،5و  ،7کمک به
سناريوپردازان و مديران بحران است تا با جزئياتي که
ميتوان در سناريوپردازي لحاظ کرد ،آشنا شوند و آنها را
در مطالعات و اقدامات خود مدنظر قرار دهند.

به منظور حفظ جان مردم ،هنگامي که در خانهها يا
محل کارشانند ،بسيار مهم است و بايد به طور ويژهاي
مورد توجه قرار گيرد.

-3-4تم مهمترين سناريوهاي اقدام قبل از زلزله
از کارهاي مهم قبل از زلزله ،تهيه سناريوهاي اقدام
به منظور پيشيگيري و آمادگي در برابر زلزله است که بنا
به آراء خبرگان ،مهمترين آنها عبارتند از:

الف)اصالح معابر و بافتهاي فرسوده
از مهمترين کارهايي که قبل از زلزله ي تهران در
اولويت قرار دارد و تالشي گسترده و متشکل از
سازمانهاي گوناگون را ميطلبد ،ترميم بافت فرسوده
شهري است و سپس اصالح معابر براي انتقال آسيب
ديدگان بايد مورد توجه قرار گيرد.

ب)پدافند غيرعامل
به کار بردن شيوههاي اصالح نرم افزاري (فارغ از
توجه صرف به تجهيزات) نيز براي مقابله با بحران اهميت
دارد .آماده کردن مردم و توجه به سبکهاي مديريت
بحران با درنظر گرفتن ويژگيهاي منطقه ،و شناسايي
مکانهاي امن هر منطقه و افرادي که در آن منطقه مي-
توانند مفيد باشند (مثل پزشکان) ،دراين دسته اقدامات
قرار ميگيرند.

د)ذخيره مواد حياتي
تعيين مکانهاي مناسب ذخيره مواد و بررسي آنها از
حيث مدت انقضا بسيار مهم است.
-2-4تم مهمترين سناريوهاي اقدام حين زلزله
کارهايي که بايد در زمان زلزله به منظور پاسخ به
بحران و بالفاصله پس از آن انجام داده شود در اين دسته
قرار ميگيرند .مهمترين سناريوهاي اقدام معرفيشده از
سوي خبرگان ،سه موارد زير هستند.
الف)اهميت ارتباطات
به دليل تخريب بعضي زيرساختهاي مخابراتي ،بايد
تمهيدات خاصي مثل برقراري خطوط ويژه بحران و
ارتباطات ماهواره اي درنظرگرفته شود .در اين زمينه
خبرگان آراء بسيار مفيدي ارائه دادند که بهکارگيري آنها
مستلزم بهبود زيرساختهاي مخابراتي و ارتباطي
است و بايد براي آن ،از پروژههاي تحقيقاتي صاحبان
فن کمک گرفت.
ب)اهميت امداد و نجات
امداد و نجات بايد توسط افراد متخصص صورت
بگيرد و از کمکهاي مردم آموزش نديده ،براي خارج
کردن افراد زير آوار جلوگيري شود.
ج)بهکارگيري فناوريهاي نوين
براي کاهش صدمات احتمالي ميتوان از فناوريهاي
نوين بهره گرفت؛ براي مثال نبايد از تجهيزات جديدي
که در دنيا استفاده ميکنند (مثل سنسورهاي قطع گاز)،
غافل بود.
-1-4تم مهمترين سناريوهاي اقدام پس از زلزله
پس از زلزله نيز بايد خرابي ها و اثرات به جاي مانده
از آن را برطرف کرد .بنابراين الزم است تا مهمترين
اقداماتي را که پس از زلزله بايد انجام داده شوند،
شناخته و براي آنها برنامهريزي شود.

الف)بازتواني
بايد انسانها توانمند شوند تا به کارشان برگردند يا
خانه از دست رفتهشان را بهدست بياورند و داغ
عزيزانشان را تحمل کنند .اين کار جنبه بهبود رواني نيز
دارد.

سال ششم
شماره نوزدهم
پاييز 3131
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جدول  :5تم مهمترين سناريوهاي اقدام قبل از زلزله
مفهوم

تم

شماره

گزاره ها

هاي فرسوده

اصالح

معابرو بافت-

مهمترين سناريوهاي اقدام قبل زلزله

پدافند غيرعامل
ساختمانها
حياتي

 -1ايجاد پايگاههايي در شهرها ،براي ذخيره سازي مواد اوليه و مواد غذايي.
 -2توزيع مواد غذايي ذخيره شده قبل از فاسد شدن ،بين مردم محروم و جايگزيني آنها با مواد جديد.
 -3معرفي مکانهاي ذخيرهسازي به مردم.

7-0

مقاومسازي

 -1ايجاد ساختمانهاي مقاوم.
 -2ضرورت کنترل ساخت و ساز ،توسط مسئولين.
 -3ضرورت دسته بندي احتمال خرابي خانهها ،بر اساس ميزان شدت زلزلههاي احتمالي.
 -4شناسايي زمينهاي سست ،براي مشخص شدن مراتب استحکام ساخت و سازها.
 -5کمک به مردم ،براي بازسازي و مستحکم سازي خانههايشان.

23-1-2-7-6-5-0-8

مواد

 -1لزوم انجام اقدامات کوتاهمدت براي توانمندسازي خانوادهها.
 -2کمک سيستم مالياتي به ايجاد پدافند غير عامل.
 -3اهميت شناخت خطرها و تهديدها ،قبل از زلزله و مشخص کردن نيازمنديها.
 -4ضرورت توجه به طرحهاي عملياتي ،براي مشخص شدن ويژگيهاي افراد و مکانها و تعيين مدير
بحران هر مکان.

7-6-5-0-8

ذخيره

 -1اصالح معابر تنگ ،براي تسهيل حمل و نقل حين بحران.
 -2لزوم متمايل کردن مردم به اصالح بافتهاي فرسوده.
 -3سرمايهگذاري بانکها و تخصيص وام بلندمدت به مردم منطقه براي اصالح بافتهاي فرسوده.

1-7-5-0-8

مصاحبه

ب)بازسازي
آباد کردن خرابيها و ساخت خانههاي جديد و
طراحي دوباره شهر ،از عمليات بازسازي محسوب
ميشوند.

ج)بازيابي

د)ضرورت ايجاد امنيت
برقراري امنيت در مناطق زلزله زده و جلوگيري از
غارت اموال مردم ،از جمله مهمترين کارها براي
جلوگيري از بحرانهاي پس از زلزله است.

بايد خدمات شهري را در اسرع وقت به مردم
بازگرداند ،مثل ارتباطات ،حمل و نقل ،تغذيه و غيره.
جدول  :6تم مهمترين سناريوهاي اقدام حين زلزله

مهمترين سناريوهاي اقدام حين زلزله

23

ارتباطات
نجات

1-7-0

 -1انجام اقدامات فوري ،بالفاصله پس از زلزله ،توسط دستگاههاي خودکار (مثل بسته شدن
شير گاز به طور اتوماتيک).
 -2جدي گرفتن پيش لرزهها با استفاده از سيستمهاي اطالعاتي هوشمند براي هشدار
دادن به مردم.
 -3توسعه امکان رديابي افراد زير آوار در زمان وقوع زلزله ،با استفاده از موبايل شخصي آنها.

23

 -1لزوم ورود نيروهاي متخصص به منطقه و جلوگيري از ورود عامه مردم به منطقه حادثه-
ديده ،توسط نيروهاي نظامي.
 -2اهميت به موقع رساندن نيروهاي امدادي به مناطق آسيبديده مطابق استاندارد دنيا.
 -3معرفي مکانهاي پناه به مردم.

هاينوين

55

اهميت

پاييز 3131

اهميت امداد و

شماره نوزدهم

 -1لزوم وجود سيستم ارتباطي مستقل در برخي سازمانها مثل نيروهاي مسلح و يا هالل
احمر.
 -2تخصيص تلفنهاي ماهوارهاي به افراد مهم مديريت بحران.
 -3طراحي سيستمهاي مخابراتي بي سيم و مقاوم در برابر زلزله.

بهکارگيري فناوري

سال ششم

مصاحبه

-1-2-7-5-0-8-2 -1-2-7-6-5-0-8

تم

مفهوم

گزاره ها

شماره

کاربرد برنامه ریزی راهبردی عصرمدار در مدیریت بحران زلزله شهر تهران با تأکید بر سناریوپردازی

جدول  :7تم مهمترين سناريوهاي اقدام پس از زلزله
بازتواني
مهمترين سناريوهاي اقدام پس از زلزله

بازسازي

 -1آغاز بازسازي ،بالفاصله پس از تثبيت جامعه به علت شکستهشدن مقاومت جامعه بحرانزده در
مقابل تغييرات.
 -2مشخص شدن بخشهايي که بايد تأمين اعتبار کنند.
 -3اهميت نحوه بسيج نيروها و امکانات در زمان بازسازي.

بازيابي

 -1اهتمام به دفن اجساد.
 -2اسکان بازماندگان.
 -3توزيع مواد غذايي و پتو و چادر

ايجاد

امنيت

ضرورت

 -1ضرورت جلوگيري از بحرانهاي اجتماعي پس از زلزله.
 -2لزوم ايجاد همکاري و هماهنگي براي تأمين امنيت در منطقه حادثه ،بين نيروهاي انتظامي
و سپاه و ارتش.

جمعبندي و نتيجهگيري
اهميت مطالعه و بررسي بحران زلزله بخصوص در
شهر تهران بر کسي پوشيده نيست و بهکارگيري روش-
هاي جديد برنامهريزي مثل سناريوپردازي ميتواند گام
مؤثري در بهبود اقدامات مديران شهري باشد .نوآوري
تحقيق در لزوم توجه به دانش سناريوپردازي بر مبناي
ويژگيهاي برنامهريزي راهبردي عصرمدار است؛ ويژگي-
هايي مثل خردکردن سناريوها ،امکان ايجاد رابطه همافزا
در ريزسناريوها و ضرورت توجه به زمان يا عصر مورد
نظر در برنامهريزي ،که به عنوان راه حلي براي برونرفت
تدريجي از مشکل بحران زلزله شهر تهران پيشنهاد مي-
شود .ميتوان اميدوار بود که مسائلي همچون ترميم بافت
فرسوده و اولويتبندي مناطق بر اساس خطرپذيري،
هماهنگي حکومت در زمان بحران و اقدامات مهم در هر
مرحله از بحران زلزله ،به درستي برنامهريزي شوند.
آنچه که از پژوهش انجام شده بهدستآمده ،حاصل
تحليل مصاحبه با خبرگان به شيوه تکنيک تم است و
اطالعات درباره فراگرد سناريوپردازي و اولويتهاي
موضوعات سناريوها در هر مرحله از بحران زلزله قابل
تأمل است .همان طور که درتصوير  3مالحظه ميشود،
فراگرد سناريوپردازي در قالب برنامهريزي راهبردي
عصرمدار با تقسيم سناريوها بر اساس شدت زلزله
احتمالي آغاز شده و بر مبناي دو ويژگي ارتباطداشتن
سناريوها و تدريجي بودن سناريوپردازي شکل ميگيرد.
سپس ريز سناريوها يا سناريوهاي اقدام هر مرحله از
بحران مشخص ميشوند .الزم به ذکر است که اقدامات
مشخص شده در مرحله قبل ،حين و پس از زلزله بسيار
زياد و متنوع هستند که در اينجا ،براي معطوف کردن

1-2-5-0-8-2 2-5-0-3

 -1اهميت بازتواني روحي آسيبديدگان زلزله به دليل تغيير در شرايط زندگيشان.
 -2رعايت حال روحي آسيبديدگان زلزله توسط امدادرسانان و رسيدگي به حال بازماندگان.

1-6-5

مفهوم

1-5-0-8

تم

گزاره ها

شماره مصاحبه

توجه مديران شهري و برنامهريزان ،به مهمترين آنها
اشاره شدهاست .در نهايت ،سناريوها براي هرکدام از
مناطق  88گانه تهران ،پيادهسازي و اجرا ميشوند که
الزم است به آسيبپذيري مناطق ،توجه ويژهاي صورت
گيرد .بر اين اساس ذکر نکات زير ،در خور توجه است:
 آشنايي با نحوه سناريوپردازي بسيار حائز اهميت است.استفاده از افراد متخصص در اين زمينه و اختصاص
دادن مطالعات مقدماتي به آن ضروري بهنظر ميرسد.
 خرد کردن سناريوها در راستاي سناريوهاي اصليپيشنهاد ميشود .همانطور که درگزارش جايکا ،اين کار
بر مبناي نوع گسل و شدتشان صورت گرفتهاست.
تعيين اولويتبندي براي سناريوها نيز حائز اهميت است
براي مثال ،ناطقي اولويتبندي براي مناطق تهران را بر
اساس آسيبپذيري مناطق درنظر گرفتهاست.
 ضرورت تفکيک زماني براي مهار بحران زلزله در زمان-هاي قبل ،حين و پس از زلزله ،امري غيرقابل انکار است
که در سناريوپردازي مورد تأکيد قرار ميگيرد و باعث
ميشود تا کارها به صورت متوالي و يکپارچه صورت
پذيرد و هيچ اقدامي ناديده گرفته نشود .بنابراين ،بهنظر
ميرسد که ظرفيت سناريوپردازي براي کمک به مديران
بحران و مواجهه پيشگيرنده با آن ،مفيد و بلکه اجتناب
ناپذير باشد .در اين راستا بهتر است سناريوهاي مواجهه
با بحران زلزله را به سه دسته سناريوي اقدام قبل ،حين
و بعد از زلزله تقسيم کرد .کومبز در بحث مديريت
بحران و گزارش نهاد مديريت فوريت در آمريکا به
تفکيک زماني مراحل زلزله تأکيد کردهاند.

سال ششم
شماره نوزدهم
پاييز 3131
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تصوير :3ارتباط تمهاي بدست آمده در سيستم برنامه ريزي راهبردي عصرمدار
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 سناريوپردازي بايد با تأمل و بررسي بيشتر ،و با توجهبه دو ويژگي اساسي تدريجيبودن سناريوپردازي و
ارتباط بين سناريوها مدنظر قرار گيرد که البته اين
موضوع در ميان ادبيات سناريوپردازي پيرامون بحث
بحران به ندرت ديده شدهاست .در بحث مديريت
بحران زلزله ،آمادگي قبل از بحران خود از عوامل
تأثيرگذار بر مديريت بحران است که دربرگيرندهي
اقدامات طوالني مدت است .براي مثال ،ممکن است
اصالح بافتهاي فرسوده شهر تهران ،در نگاه اول
باورنکردني جلوه کند ،در حالي که به کمک
سناريوپردازي ميتوان براي هر کدام از مناطق آسيب-
پذير ،اولويت تعيين کرد و به کمک ريز سناريوها،
براي جزء جزء محالت ،هر منطقه را مورد بازبيني و
اصالح قرار داد .همينطور با تدريجي انجام دادن
اصالح بافت فرسوده ،ميتوان فراگرد تخصيص بودجه
و اعطاي تسهيالت به مردم را بهينه کرد.
 سناريوهاي مهم اقدام در هر مرحله از زلزله بايدشناسايي شوند تا برنامهريزي مناسب براي هرکدام
صورت گيرد .مثالً براي مرحله قبل ار زلزله ذخيره
مواد حياتي و مقاومسازي ساختمانها بسيار مورد
تأکيد است .در مرحله حين زلزله اهميت ارتباطات
براي برقراري رابطه مسئولين بحران در جهت کنترل
فعاليتها و رابطه بين مردم و حکومت در جهت کمک
و اطالعرساني بسيار حائز اهميت است .چن درباره
تجربه زلزله چين به اين امر اشاره ميکند .همين طور
بحث امدادرساني نيز بايد بسيار هماهنگ شدهصورت
پذيرد که در مقاالت متعددي مثل آيونا و همکاران در

مورد زلزله ژاپن به اين مسئله تأکيد ميکند و به
هماهنگي ميان سطوح مختلف حکومت ميپردازد.
توجه به مرحله پس از زلزله مثل بازسازي و در
نظرگرفتن اثرات اجتماعي ،فيزيکي و اقتصادي بعد از
آن و بازگرادندن مردم به شرايط عادي زندگي نيز بايد
مورد مالحظه برنامهريزان قرارگيرد.
 سناريوهاي مرحله قبل از زلزله به دليل اهميت بحثآمادگي و پيشگيري در اولويت باالتري نسبت به
سناريوهاي مرحله حين و پس از زلزله هستند .گرچه
هرکدام اهميت منحصر به فرد خود را دارند اما لزوم
برنامه ريزي پيش از زلزله طبق نظر خبرگان ،اهميت
بيشتري دارد.
 سناريوهاي طراحي شده براي هر مرحله از بحرانزلزله ،نسبت به شرايط منطقه در حال برنامهريزي،
ممکن است بر حسب اولويت متفاوت باشد .به عنوان
مثال ،در منطقه  28تهران به دليل گستردگي بافت
فرسوده ،اولويت ترميم بافت فرسوده باالتر از آموزش
به مردم است اما در مناطق شمال شهر که خيابانهاي
عريض و ساختمانهاي نوساز بيشتري وجود دارد،
آموزش در اولويت باالتري قرار دارد .ار اين رو ،لزوم
خرد کردن و اولويتبندي سناريوها بر اساس منطقه
بيشتر اهميت مييابد.
 با در نظر گرفتن آمارهاي تلفات زلزلههاي گذشته،بايد مسئوالن مجاب شوند که ايجاد عزم ملي براي
ريشهکن کردن تلفات و مشکالت زياد پس از هر
زلزله ،ضروري است .همچنين با توجه به اهميت
سناريوپردازي براي حل مشکالت پس از بحران زلزله،
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