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Abstract
Purpose: To provide a model for natural hazards information for urban areas in Iran such as earthquakes
Method: A researcher-made questionnaire was circulated among184 senior managers of the Iranian Red
Crescent Society selected by purposive sampling. Items of the questionnaire obtained from 114 sources
published between 1990 and 2021, and compiled using meta-combination method and expert approval.138
questionnaires were completed and received. The statistical method was modeling and path analysis based on
structural equations using SMART (PLS) software. To determine the validity of the model, the extracted
Average Variance Extracted (AVE) or convergent validity were calculated. Combined reliability method has
been used to eliminate measurement errors.
Finding: The information process is examined in three sections (ie. informants, tools & media, and message
content). Informants consist of management organizations at national and local levels, as well as the civil society
and the private sector. Tools and media consist of publications, art performance, games and competitions, audio
and video materials, web resources, social media, GIS, and textbooks. Message content include individuals and
families, national and local government organizations with a comprehensive study of earthquake risk in three
pre-crisis, during crisis and post-crisis situations, based on exploratory factor analysis. Finally, 34 indicators in
the section Informants, 41 indicators in the tools and media section and 57 indicators in the content of the
information message section approved.
Conclusion:With regard to the informants section, Presidential Institution, Ministries of Interior, Roads and
Urban Development, Communications and Information Technology, Municipalities and Villages Organization,
Radio and Television Organization, Red Crescent Society, Governors Offices, MPs, city and municipal council
members, heads of local departments, prominent locals, non-governmental organizations, and councilors
approved in all crises. With regard to tools and media, artificial intelligence and cloud space, messengers
(Telegram, WhatsApp, etc.), applications, seismic information systems, Geographical Information Systems
(GIS), maps and satellite imagery, warning systems have been approved in three crisis situations. Content was
agreed to include emergency bag before crisis occurs (0.746), interaction with people during the crisis (0.915),
life skills and problem solving (0.910) after the crisis. With regard to the criteria of national and local
management organizations (survey of jobs and livelihood of the community 0.655 before the crisis, organization
of NGOs during the crisis and 0.721 post-crisis initial warning assessment) approved.
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چکیده
هدف :ارائة الگوی اطالعرسانی و اطالعدهی برای آشنایی جامعة ایران با مخاطرات طبیعی مانند زلزله
روش :پرسشنامة محققساخته بین  181نفر از مدیران ارشد جمعیت هاللاحمر ایران ،که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،توزیع شد.
شاخصهای این پرسشنامه از  111منبع منتشرشده بین سالهای  1991تا  2121به دست آمده و با استفاده از روش فراترکیبی و تأیید خبرگان تدوین
شده است 138 .پرسشنامه تکمیل و دریافت شده است .روش آماری مبتنی بر مدلسازی و تحلیل مسیر براساس معادالت ساختاری با استفاده از
نرمافزار اسمارت پی.ال.اس .بود .در مدل از شاخص میانگین واریانس استخراجشده یا روایی همگرا استفاده شده است .در این پژوهش برای ازبینبردن
خطاهای اندازهگیری از روش پایایی ترکیبی استفاده شده است.
یافتهها :فرایند اطالعرسانی در سه بخش (اطالعرسانان ،ابزار و رسانهها ،محتوای پیام اطالعدهی) بررسی شده است .معیارهای اطالعرسانان شامل
سازمانهای مدیریت در سطح کشور ،سازمانهای مدیریت در سطح محلی ،جامعة مدنی و بخش خصوصی است .معیارهای ابزار و رسانهها شامل
انتشارات ،عملکرد هنری ،بازیها و مسابقات ،مواد صوتی و تصویری ،منابع وب ،رسانههای اجتماعی ،سامانههای اطالعات جغرافیایی و برنامة کتاب
درسی است .معیارهای محتوای پیام اطالعدهی شامل فردی و خانوادگی ،سازمانهای حاکمیت ملی و محلی با بررسی جامع مخاطرة زلزله در سه
موقعیت پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران ،براساس تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شده است و درنهایت  31شاخص در بخش اطالعرسانان،
 11شاخص در بخش ابزار و رسانهها و  75شاخص در بخش محتوای پیام اطالعدهی تأیید شد.
نتیجهگیری :در بخش اطالعرسانان نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان
شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر ،فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای
ادارات محلی ،معتمدان محلی ،سازمانهای مردمنهاد ،شورایاران در تمام موقعیتهای بحران تأیید قرار گرفتهاند ،در بخش ابزار و رسانهها ،هوش
مصنوعی و فضای ابری ،پیامرسانها تلگرام ،واتساپ ،)...،نرمافزارهای کاربردی (اپلیکیشنها) ،سیستمهای اطالعاتی زلزلهنگاری ،سامانههای اطالعات
جغرافیایی(جی.آی.اس ،).نقشهها و تصاویر ماهوارهای ،سیستمهای هشدار در هر سه موقعیت بحران تأیید شدهاند .در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در
معیار فردی و خانوادگی (تهیة کیف اضطراری  1/517در پیشازبحران ،تعامل با سایر افراد محل سکونت  1/917در حین بحران ،مهارتهای زندگی و
حل مسئله  1/911پس از بحران) تأیید شدهاند و در معیار سازمانهای مدیریت ملی و محلی (بررسی مشاغل و معیشت جامعه  1/777در پیش از
بحران ،سازماندهی سازمانهای مردمنهاد  1 /521در حین بحران و ارزیابی هشدار اولیه  1/513پس از بحران) تأیید شدهاند.
واژههای کلیدی :ابزار اطالعرسانی ،اطالعرسانان ،اطالعرسانی ،محتوای پیام ،مخاطرات طبیعی
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1111/11/11 :؛ دریافت آخرین اصالحات1111/15/11 :؛ پذیرش1111/15/11 :
استناد:
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مقدمه
سازمان ملل متحد در چارچوب سندیا 2131-21171درک خطرات فاجعه ،آمادگی ،امداد ،بهسازی و بازسازی را چهار هدف
اولویت جهانی برای مقابله با مخاطرات در نظرگرفته است ( .)Desa, 2016بر همین اساس ،شهرها به دلیل ویژگیهای
کالبدی و معماری خاص ،تراکم باالی جمعیت ،دستگاههای زیرساختی فشرده و بههم مرتبط ،آسیبپذیری باالیی در برابر
خطرات طبیعی دارند (ضرغامی و همکاران .)1397 ،اگر شهر و مردم در برنامههای اجرای مدیریت برای مواقع قبل از بحران
اطالعرسانی و آگاهسازی شده باشند ،آنچه برای بعد از بحران باقیمیماند عملکرد صحیح ،بهموقع و برنامهریزیشده است
(اسکندری .)1391 ،در این میان ،دانش اطالعرسانی عرصهای از فعالیت حرفهای و پژوهش علمی است که مسئلة انتقال مؤثر
اطالعات میان انسانها متناسب با نیازهای اجتماعی ،سازمانی و فردی را بررسی میکند (حری :1381 ،ص.)235-237
چگونگی درک گروههای مختلف مردم از فعالیتهای اطالعرسانی مخاطرات ،به نحوة دسترسی ،اشتراک اطالعات ،چگونگی
درک استفاده از کانالهای ارتباطی و همچنین اعتماد آنها بستگی دارد ) .(Samaddar & Okada, 2017مواردی که برنامة
راهنمای هاللاحمر و صلیب سرخ برای مشارکت و پاسخگویی جامعه 2به اطالعرسانان مخاطرات توصیه میکند عبارت است
از :فرایند برنامهریزیشدهای که از انواع ارتباطات برای بهبود دانش مردم ،ایجاد انگیزه در عمل ،ارتقای مشارکت و فراهمکردن
محیط مناسبی برای تغییر پویا استفاده میکند ،و نیز رویکردهایی که برمبنای فرستنده ،کانال و پیام است (International

) .Committee of the Red Cross, 2016مطالعات نشان دادهاند افراد بومی در هر منطقه بهسبب بومیبودن و با توجه به
آشنایی با محلة خود ،اگر آموزشهای الزم را ببینند ،میتوانند در عملیات امدادرسانی نقش مهم و مؤثری ایفا کنند (ثقفینیا،
 .)1388در این راستا ،فراهمآوردن زمینه و ابزارهای مناسب و کارآمد برای برقراری ارتباط با مردم و مخاطبان و
آگاهیرسانیهای اساسی و عمومی برای آنان مهم است ؛ بنابراین نهادهای مرتبط باید نقش خود را در اطالعرسانی و آموزش
همگانی بهخوبی ایفا کنند .پژوهش حاضر پس از شناسایی شاخصهای اطالعرسانی مؤثر در مخاطرات طبیعی شهری ،الگوی
اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران را با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری عرضه میکند.
سؤاالت پژوهش به قرار زیر است:
 .1اطالعرسانان مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
 .2ابزارها و رسانههای مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام
است؟
 .3محتوای پیامهای اطالعدهی مورد نیاز شهروندان و مسئوالن شهری در زمینة مخاطرات طبیعی شهری ایران کدام است؟
 .1الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران چگونه است؟

پیشینة پژوهش
افزایش سطح آگاهیهای عمومی در مقابله با مخاطراتی که محیط جغرافیا بر زندگی آنها اعمال میکند ،تصمیمات درست
پیشگیرانة قبل و آموزشهای نحوة مقابله بعد از بروز ،میتوانند آسیبهای واردشده به شهرها و مردم را به حداقل برساند.
ازآنجاکه بحرانها اغلب غیرمنتظرهاند ،اطالعات بافتمدار ،اغلب به حد کافی یافت نمیشوند و همچنین با توجه به افزایش
تأثیرات گلخانهای و تغییرات آبوهوایی ،این اطالعات برای مقابله با مخاطرات طبیعی امری مهم است .بررسی ابعاد مختلف
مخاطرات طبیعی شهری از دیدگاه علم اطالعات و خلق فرایند مناسب برای آگاهی جامعه و ارتقای سواد رفتار مخاطراتی در
مواقع خطر باعث کاهش صدمات انسانی مخاطرات است؛ بنابراین در استراتژی اطالعرسانی مخاطرات تاکتیک یا راهکارها
بهسوی آگاهسازی عمومی در سه موقعیت بحرانی و کاهش آنتروپی اطالعاتی است؛ زیرا موجب فعالیتهای تکراری و
مختلکنندة عملیات امداد و نجات است .پیشنمازی و استوار ایزدخواه ( )1391فرایند اطالعرسانی در زلزلههای دوگانة اهر
ورزقان را بررسی کردهاند .در این پژوهش ،وضعیت اطالعرسانی رسانهها و بهویژه سازمان صداوسیما در دو بعد اصلی
اطالعرسانی درحین بحران و اطالعرسانی از آثار زلزله بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که اطالعرسانی از وقوع زلزله
1.Sendai
2. Community Engagement and Accountability
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بهدرستی انجامشده و این مورد ناشی از ارتقای عملکرد شبکههای لرزهنگاری و شتابنگاری در کشور است ،اما اطالعرسانی
صحیح و سریع از آثار زلزله همچنان دچار نقصان بوده و رسانههای محلی عملکرد مطلوبتری در پوشش خبری زلزله
بهنسبت رسانة ملی داشتهاند .فقدان اطالعرسانی کامل رسانة ملی از این واقعه ،عرصه را برای فعالیت رسانههای غیررسمی و
بیگانه و بروز شایعات هموار ساخته است .همت و همکاران ( )1398در پژوهشی نقش سامانههای تصمیمیاری 1سیستمهای
جغرافیایی در مدیریت بحرانهای آینده را بررسی کردهاند .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشترین نقش تأثیر سامانههای
تصمیمیار در مرحلة حین بحران ،سپس شروع بحران ،پیش از بحران و درنهایت در مرحلة پس از بحران است .روشندل
اربطانی و صلواتیان ( )1389طراحی مدل نقش رسانههای جمعی در مدیریت پیش از بحران را بررسی کردند .براساس این
مدل ،رسانهها در مدیریت پیش از بحران پنج کارکرد اصلی دارند که عبارتاند از :رصد و پایش محیط ،آموزش ،هدایت
افکار عمومی ،اطالعرسانی و ایجاد همبستگی عمومی .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که رسانهها میتوانند در مدیریت
مرحلة پیش از بحران نقش بسزایی داشته باشند .احنیس 2و بانکر )2112( 3در جریان سیل  2111کوئینزلند ،1رسانههای
اجتماعی و بهویژه خدمات میکروبالگینگها 7را برای درک درست از چگونگی استفادة آژانسهای خدمات اضطراری در
هنگام بالیا از رسانههای اجتماعی بررسی کردهاند .یافتهها نشان میدهد که فعالیتهای میکروبالگینگ بیشتر در زمینة توزیع
اطالعات و اخطارها بوده و از قدرت رسانههای اجتماعی برای ارتباط و همکاری دوطرفه با عموم مردم در طول این رویداد
استفاده شده است .اما متأسفانه هیچ چارچوب استانداردی برای پذیرش رسانههای اجتماعی بهمنظور مدیریت حوادث وجود
ندارد و استفاده از رسانههای اجتماعی موقت است بکر و همکاران نقش تجربه قبلی در اطالعرسانی و ایجاد انگیزه در زلزله
را مطالعهکردهاند ،این پژوهش نشانداد تجربه قبلی تأثیر مختلف بر روند آمادگی دارد ازجمله :افزایش آگاهی و دانش ،کمک
به افراد در درک عواقب یک فاجعه ،اعتقادات درحال توسعه ،ایجاد آمادگی ،تأثیر در احساسات و باعث تعامل جامعه درمورد
مسائل مربوط به فاجعه میشود ) .(Becker et al., 2017درودی و سپهریفر ( )1398در پژوهشی ارزیابی مدیریت بحران
در ایران براساس مدل جان کوچک (مطالعة موردی سیل سال  2119در لرستان ،مازندران و زلزله کرمانشاه در سال  )2115را
بررسیکرده است .هدف درودی شناسایی نقاط قوت و پیشرفت مدیریت بحران برای بهبود کیفیت بوده است ،یافتهها نشان
میدهد طراحی پاسخ بحران و ضرورت برنامهریزی بهترتیب بیشترین و کمترین نمرات در مدیریت بحران ایران را نشان
می دهد .سیستم ارسال و توزیع اقالم الزم و سیستم اطالعاتی به افراد و مدیران بخش مدیریت بحران ،ضعیفترین قسمت
مدیریت بحران و استقرار سریع خدمات آب و گاز و همچنین توزیع سریع موارد موردنیاز بهترین بخشهای مدیریت
بحراناند نوحهگر و صالح ( )1395اولویتبندی روشهای مشارکت و آموزش مردم برای پیشبینی و هشداردهی سیل در
ایران را بررسی کردهاند ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که بهترتیب روش برگزاری نشست با مردم در دشتهای سیل ،ایجاد
نشانگرهای سیالبهای قبلی ،بازدید از گیاهان و بخشهای صنعتی ،نصب تابلو ،انتشار در روزنامهها ،ارائة دستورالعمل سیل
در قالب کتابچة راهنمای کاربر ،بروشور ،مانورهای آزمایشی ،تعامل رودررو و همچنین تبلیغات آگاهیبخشی در رادیو و
مصاحبه با مدیران سیالب بهترین روش برای مشارکت و آموزش مردم است .هرویچ و همکاران بعد از زلزلة الکوئیال ایتالیا،
در پژوهشی با  21دانشمند زلزله برای پیشبینی ،تحقیقات اولیه و چالشهای ارتباط خطر زلزله در مرحلة چرخة حیات زلزله
(پیش از بحران) مصاحبه کردهاند .نتایج نشان میدهد که دانشمندان زلزله وقتی بسیار کارآمد هستند که اطالعات علمی و فنی
را بهسادگی ترجمهکنند ،از منابع فرهنگی مربوطه استفاده کنند ،از کمپینهای اطالعدهی خطر در پیش از بحران استفاده کنند
و فقدان قطعیت خطر را تصدیق کنند (.)Herovic et al., 2019

روش پژوهش

(1. Geographic Information System )GIS
2 Ehnis
3 Bunker
4. Queensland
5. Microblogging
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روش پژوهش از نوع کاربردی است که بهصورت پیمایشی از ابزار پرسشنامه استفاده شد .متغیرهای تأثیرگذار اطالعرسانی
مخاطرات برگرفته از مبانی نظری و جستوجوی پیشینة پژوهش در داخل کشور در اسناد علمی و گزارشهای پژوهشی که
طی سالهای  1387تا  1398ش .و  1991تا  2121منتشر شـده بودنـد به دست آمد .برای این منظور ،پایگاههای اطالعـاتی
پایاننامههای (ایرانداک) ،نمامتن ،مگ ایران ،نورمگ ،پایگـاه اطالعـاتی جهاد دانشگاهی و پایگاه اطالعاتی پایاننامههای
دانشگاه آزاد اسالمی (سـیکا) و در خـارج کشـور در پایگاههای اطالعـاتی سـاینسدایرکـت ،1پروکوئسـت ،2اشپرینگر،3
گوگلاسکوالر 1جستوجو شد .نتیجة جسـتوجو فهرسـت شایان توجهی از اسـناد گونـاگون شـامل  335مقالـه ،پایاننامه،
کتـاب و گزارشهای نهادهای مرتبط با این حوزه بود .پس از بررسی اسناد از  111منبع شاخصهها استخراج شدند که 121
منبع به زبان انگلیسی و  21منبع به زبان فارسی بود .شاخصهای اطالعرسانی در سه بخش فرایند اطالعرسانی ،شامل بخش
اطالعرسانان در  1مؤلفه و  71شاخص ،بخش ابزار و رسانهها در  8مؤلفه و  77شاخص و بخش محتوای پیام اطالعدهی زلزله
در  2مؤلفه و  58شاخص شناسایی شد .پرسشنامة نهایی شامل این شاخصها ،بر مبنای مقیاس پنجگزینهای لیکرت طراحی
شد .پرسشنامة نهایی بعد از انجام دو مرحلة روش دلفی و بررسی نظریات  17نفر از خبرگان علم اطالعات و جغرافیا برای
ارائه به کارشناسان ارشد مدیریت بحران جمعیت هاللاحمر (شامل  181نفر) آماده شد .در بازه زمانی بهمن تا اسفند 1399
پرسشنامه ارائه شد که از این میان ،بعد از بررسی پرسشنامهها  138پرسشنامه تکمیل و دریافت شد .روش آماری
استفادهشده مدلسازی و تحلیل مسیر مبتنی بر معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار اسمارت پی.ال.اس 7.است که باید
پیشفرضهای این روش شامل روایی ،پایایی و نرمالبودن بررسی شود .برای تعیین روایی مدل از شاخص میانگین واریانس
استخراجشده یا روایی همگرا استفاده شد .مقدار میانگین واریانس استخراجشده نشانمیدهد که چه درصدی از واریانس مدل
مطالعهشده تحت تأثیر نشانگرهای آن بوده است .ازآنجاکه برای تمامی مدلها مقدار  1/7به باال بهدست آمده است ،روایی
مدلها تأیید میشود .قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار استفادهشده از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد که برای تمامی مدلها
بزرگتر از  1/5محاسبه شد که نشاندهندة همسویی و هماهنگی درونی سؤاالت و پایایی مطلوب ابزار اندازهگیری استفاده
شده است
همچنین در این پژوهش برای ازبینبردن خطاهای اندازهگیری از روش پایایی ترکیبی استفاده شد .این شاخص بیانگر میزان
شدت کنترل خطاهای اندازهگیری در مدلسازی معادالت ساختاری است .در پاسخ به نارساییهایی که روش آلفای کرونباخ
دارد ،این روش نوین جایگزین آن شده است .بهاینترتیب که در روش آلفای کرونباخ ،برای همة سؤاالت ارزش یکسانی قائل
میشویم؛ این درحالی است که چنین امری برای تمام نشانگرهای یک سازه برقرار نیست .ازآنجاکه مقدار پایایی ترکیبی باالتر
از  1/3برای تمامی مدلها اندازهگیری شد ،بنابراین پایایی پژوهش از این لحاظ نیز تأیید شد طبق آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف چون سطح معناداری برای کلیة متغیرهای بررسیشده بزرگتر از سطح خطای  1/17است ،توزیع دادهها نرمالاند.

یافتهها
نتایج به دست آمده شامل  31شاخص اطالعرسانی در دو بخش اطالعرسانان مدیریت بحران در سطح ملی و اطالعرسانان
مدیریت بحران در سطح محلی 11 ،شاخص ابزار و رسانهها 75 ،شاخص محتوای اطالعدهی در دو بخش فردی و خانوادگی
و مؤسسات حاکمیت ملی و محلی بود که در سه موقعیت بحران متغیر بود.
اطالعرسانان مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران در پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
جدول  1نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله در سـطح ملـی هسـتند کـه در سـه مرحلـة بحـران
محاسبه شده است.
1. Science Direct
2. Proquest
3. Springer
4. Google Scolaro
5. Smart PLS
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جدول  -1مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان (ملی)
پیش از بحران
مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

در سطح ملی (زلزله)

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای اطالعرسانان

پس از بحران

سازمانهای مدیریت بحران در سطح کشور

نهاد ریاست جمهوری

1/771

1/193

1/738

وزارت کشور

1/719

1/771

1/712

وزارت بهداشت و درمان

1/193

1/721

وزارت راه و شهرسازی

1/717

1/195

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

1/711

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

1/159

وزارت آموزشوپرورش

1/791

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

1/171

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

1/111

وزارت دفاع و پشتیبانی

1/137

1/731
1/721
1/195

1/177

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی

1/723

سازمان بهزیستی

1/777

سازمان شهرداریها و دهیاریها

1/777

بنیاد مسکن انقالب اسالمی
سازمان صداوسیما

1/528

کمیته امداد امام خمینی

1/131

جمعیت هاللاحمر

1/715

سازمان حفاظت محیطزیست

1/795

1/111

1/133

1/131

1/715

1/797

1/721

1/795

1/787

بر اساس جدول  ،1در مرحلة پیش از بحران ،بهترتیب سازمان صداوسیما ،وزارت آموزشوپرورش و جمعیت هاللاحمر ،در
مرحلة حین بحران جمعیت هاللاحمر ،سازمان صداوسیما و وزارت کشور و در مرحلة پس از بحران جمعیت هاللاحمر،
سازمان حفاظت محیطزیست و نهاد ریاستجمهوری بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -1الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله (ملی)
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جدول  2نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله در سازمانهای مدیریت محلی است که در هر سه
مرحلة پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران محاسبه شده است.
جدول  -2مقادیر بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان (محلی)
پیش از بحران
مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

سازمانهای مدیریت محلی
جامعه مدنی
بخش

در سطح محلی (زلزله)

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای اطالعرسانان

پس از بحران

فرمانداری

r1

0/243

p1

q1

0/237

1/755

نمایندگان مردم در مجلس

r2

1/717

p2

q2

1/737

1/738

شورای شهر و شهرداری

r3

1/513

p3

q3

1/523

1/727

رؤسای ادارات محلی

r4

1/773

p4

q4

1/717

1/191

سازمان نظاممهندسی

r5

1/751

محققان و دانشگاهیان

r6

1/715

گروههای زنان و جوانان

r7

1/773

q5

1/735

معتمدین محلی

r8

1/113

p5

1q6
/131

سازمانهای مردمنهاد

r9

1/711

p6

1q7
/717

ائمه جماعات

r10

1/127

p7

1/711

معلمان

r11

1/719

p8

1/119

گروههای مرجع

r12

1/718

p9

1/177

بنیادهای خیریه

r13

1/192

p10

1/175

روزنامهنگاران

r14

1/187

p11

1/711

شورایاران

r15

p12
1/131

1q8
/135

1/172

q9

1/722

مالکان /انجمنهای مسکن

خصوصی

براساس نتایج جدول  ،2در مرحلة پیش از بحران و حین بحران بهترتیب فرمانداری ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای
ادارات محلی ،بیشترین میزان ضریب مسیر را دارند .در مرحلة پس از بحران بهترتیب فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس،
اعضای شورای شهر و شهرداری بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -2الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای اطالعرسانان زلزله (محلی)

1/717
1/725
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ابزارها و رسانههای مناسب اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران کدام است؟
جدول  3نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای ابزار و رسانههای زلزله است که در سه مرحلة بحران محاسبه شده است.
جدول  -3مقادیر بارهای عاملی ابزار و رسانههای زلزله
پیش از بحران

مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

انتشارات

کارتهای اطالعاتی

r3

1/711

ضریب مسیر

کتابهای داستان ،شعر...،

r2

1/719

کد شاخص

جزوههای آموزشی

r1

1/713

حین بحران

ضریب مسیر

شاخصهای ابزار و رسانهها زلزله

پس از بحران

عملکرد هنری

بروشور

r4

1/712

q1

1/135

بیلبورد و بنر

r5

1/717

q2

1/187

تابلو اعالنات و راهنما

r6

1/771

قصهگویی

r7

1/711

فیلم و انیمیشن

r8

1/711

p1

1/777

q3

هنرهای تجسمی

بازیها و مسابقات
صوتی و تصویری

شعر و داستان

r9

1/111

بازیهای گروهی

r10

1/719

بازیهای رایانهای

r11

1/731

بازیهای بومی و محلی

r12

1/178

اردوها

r13

1/717

اسباببازی

r14

1/711

رادیو

r15

1/121

تلویزیون

r16

1/713

سی دی و دی وی دی

r17

1/771

r18

1/772
q4

p3

سیستمهای صوتی /بلندگو دستی
کالسهای مجازی

p2

1/778

q5

1/753
1/725

1/731

منابع وب

موتورهای جستجو

p4

1/717

پایگاههای اطالعاتی

p5

1/727

ایجاد وبسایت

r19

1/732

واقعیت افزوده

r20

1/111

هوش مصنوعی و فضای ابری

r21

1/713

ویکی

p6

1/737

p7

1/737

q6

1/191

q7

1/751

q8

1/171

p8

1/717

q9

1/511

p9

1/773

q10

1/515

q11

1/512

p10

1/715

q12

1/717

نرم افزارهای کاربردی (اپلیکیشنها)

r25

1/718

p11

1/111

q13

1/787

سیستم اطالعاتی زلزلهنگاری

r26

1/751

p12

1/131

q14

1/733

پادکست

r22

1/713

1/717

رسانههای اجتماعی

تلفن (تماس و پیام)
پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ)...،

r23

1/719

اینستاگرام

r24

1/721

توییتر

فیایی

جغرا

ی

تمها

سیس
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پیش از بحران

حین بحران

مؤلفهها

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

ضریب مسیر

سیستمهای اقلیمشناسی

r28

1/198

p14

1/173

کد شاخص

سیستمهای هواشناسی

r27

1/731

p13

1/179

ضریب مسیر

شاخصهای ابزار و رسانهها زلزله

پس از بحران

برنامة درسی

سامانه اطالعات جغرافیایی(جی.آی.اس).

r29

1/171

p15

1/717

q15

1/719

سیستمهای هشدار

r30

1/171

p16

1/785

q16

1/122

نقشهها و تصاویر ماهوارهای

r31

1/771

p17

1/517

q17

1/172

کتابهای درسی

r32

1/797

تولید محتوای آموزشی

r33

1/721

کیتها و ماکتهای آموزشی

r34

1/119

براساس نتایج جدول  ،3در مرحلة پیش از بحران بهترتیب بازیهای گروهی ،پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ ،)...،بازیهای
رایانهای ،در مرحلة حین بحران نقشهها و تصاویر ماهوارهای ،سیستمهای هشدار ،سیستمهای اطالعرسانی صوتی /بلندگو
دستی و در مرحلة پس از بحران پیامرسانها (تلگرام ،واتساپ ،)...،تلفن (تماس و پیام) و اینستاگرام بیشترین ضریب مسیر را
دارند.

شکل  -3الگوی اندازهگیری بارهای عاملی ابزار و رسانههای زلزله
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محتوای پیامهای اطالعدهی موردنیاز شهروندان و مسئوالن شهری در زمینة مخاطرات طبیعی ایران کدام است؟
جدول  1نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده) است که در سه مرحلة
بحران محاسبه شده است.
جدول  -4مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده)
موقعیت بحران
پیش از بحران

کد شاخص

ضریب مسیر

کد شاخص

پس از بحران

ضریب مسیر

حین بحران

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی

آشنایی فرد با اقدامات زمان زلزله

r1

1/715

روش زندگی در پناهگاه

r8

0/474

یادگیری کمکهای اولیه امداد و نجات

r2

1/728

برنامهریزی بیمه

r9

0/468

ارزیابی غیرسازهای منزل (ایمنی محیط)

r3

1/777

مطالعه دربارة خطر

r10

0/485

ارزیابی سازهای منزل (بنای ساختمان)

r4

1/779

کیف اضطراری

r11

0/748

آشنایی با سامانههای اطالعیابی

r5

1/787

آشنایی با اطفای حریق

r12

0/462

یادگیری کدهای ساختمان

r6

1/721

اتاق امن

r13

0/843

رسم نقشه و انجام مانور با خانواده

r7

1/737

افراد آسیبپذیر خانواده

r14

0/882

تعامل با سایر افراد محل سکونت

p1

1/917

نحوة برخورد با آسیبدیدگان حادثه

p2

1/828

مهارت زندگی و حل مسئله

q1

1/911

حفظ سالمت روحی و روانی

q2

1/572

(افراد و خانواده)

زلزله (افراد و خانواده)

براساس نتایج جدول  ،1در مرحلة پیش از بحران بهترتیب کیف اضطراری ،افراد آسیبپذیر خانواده ،اتاق امن ،در مرحلة حین
بحران تعامل با سایر افراد محل سکونت و در مرحلة پس از بحران مهارت زندگی و حل مسئله بیشترین ضریب مسیر را دارند.

شکل  -4الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (افراد و خانواده)

جدول  7نشاندهندة مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی) است که در هر
سه مرحله بحران محاسبه شده است.
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جدول  -4مقادیر بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی)
موقعیت بحران
پیش از بحران

کد شاخص

ضریب مسیر

ایجاد و تقویت کمیتههای اضطراری محلی

r2

1/711

ارائه خدمات بیمه

r14

0/435

آموزش تنظیم و مدیریت پناهگاه موقت

r3

1/711

ارزیابی مهندسی (خاک ،سازه)

r15

0/443

تدوین برنامه برای مقابله با مخاطرات

r4

1/721

تمرین و مانور جامعه و کارمندان

r16

0/838

بررسی خطرهای ثانویه (ترک سدها)

r5

1/728

لوازم پناهگاه اضطراری

r17

0/813

بررسی درک ریسک مردم منطقه

r6

1/777

بررسی سطح تحمل جامعه

r18

0/486

بررسی روابط اجتماعی و تعصبات فرهنگی

r7

1/729

مقاومسازی ساختمانهای موجود

r19

0/443

نگهداری انبار تجهیزات مناسب منطقه

r8

1/778

آموزش اطفای حریق

r20

0/845

مکانیابی بیمارستانها و ادارات حیاتی

r9

1/733

آموزش کارگران ساختمانی

r21

0/470

بررسی زیرساختهای اطراف ساختمان

r10

1/731

فراهم نمودن قوانین ورود کمکها

r22

0/817

نقشهبرداری از مناطق در معرض خطر

r11

1/711

مسیرهای مناسب درون و برونشهری

r23

0/804

حمایت و توسعة اجرای کد ساختمان

r12

1/751

کد شاخص

بررسی مشاغل و معیشت جامعه

r1

1/777

آموزش نیروهای برای جستجو و نجات

r13

0/410

(سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

(سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

ضریب مسیر

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

شاخصهای محتوای پیام اطالعدهی زلزله

حین بحران
پس از بحران

کمکهای اضطراری در ساعتهای اولیه

p1

1/777

پروتکل برای جمعآوری سریع کمکها

p5

0/825

مدیریت اجساد

p2

1/791

پرسنل اورژانس برای استقرار سریع

p6

0/814

همکاری و هماهنگی با صلیب سرخ

p3

1/793

ارتباطات بیسیم

p7

0/704

راهاندازی وسایل ارتباطجمعی

p4

1/719

سازماندهی سازمانهای مردمنهاد

p8

0/721

بررسی میزان یادآوری و تأثیر تجربه قبلی

q1

1/718

ارزیابی خسارتها و تلفات جمعی

q5

0/731

امنیت مناطق حادثهدیده و اردوگاهها

q2

1/711

ارزیابی دقیق ایمنی بازسازی

q6

0/867

احیای مجدد شبکههای آب ،برق و گاز

q3

1/781

ارزیابی هشدار اولیه

q7

0/743

اعطای کارت خرید به حادثهدیدگان

q4

1/798

کمکهای روانشناختی

q8

0/880

براساس نتایج جدول  ،7در مرحلة پیش از بحران بهترتیب بررسی مشاغل و معیشت جامعه ،آموزش اطفای حریق،
نقشهبرداری از مناطق در معرض خطر ،در مرحلة حین بحران سازماندهی سازمانهای مردمنهاد ،ارتباطات بیسیم ،مدیریت
اجساد و در مرحلة پس از بحران ارزیابی و هشدار اولیه ،ارزیابی خسارتها و تلفات جمعی ،کمکهای روانشناختی بیشترین
ضریب مسیر را دارند.
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شکل  -4الگوی اندازهگیری بارهای عاملی شاخصهای محتوای اطالعدهی زلزله (سازمانهای مدیریت ملی و محلی)

الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران در سه موقعیت بحران چگونه است؟
الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)

شکل  -8الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)

شکل  -8الگوی مفهومی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهری در ایران (زلزله)
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شکل  7الگوی اطالعرسانی مخاطرات طبیعی شهرهای ایران با تأکید بر زلزله در سه موقعیت بحران را نشانمیدهد.
مبنای اولویتبندی مؤلفههای اطالعرسانان و ابزار و رسانههای اطالعرسانی ،حضور در سه موقعیت بحران ،دو موقعیت بحران
و یک موقعیت بحران است .بر این اساس ،مهمترین مؤلفهها که در هر سه مرحلة اطالعرسانان حضور دارند شامل موارد
پیشِروست :نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان
شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر ،فرمانداری ،نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر
و شهرداری ،رؤسای ادارات محلی ،معتمدان محلی ،سازمانهای مردمنهاد و شورایاران.
در بین ابزار و رسانههای اطالعرسانی ،نرمافزارهای کاربردی (اپلیکیشنها) هوش مصنوعی و فضای ابری ،پیامرسانها
(تلگرام ،واتساپ ،)...،سیستمهای اطالعاتی زلزلهنگار ،سامانههای اطالعات جغرافیایی نقشهها و تصاویر ماهوارهای و
سیستمهای هشدار با حضور در هر سه مرحله مهمترین مؤلفهها هستند.
در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در سطح فردی و خانوادگی فراهمکردن کیف اضطراری در پیش از بحران ،تعامل با سایر افراد
محل سکونت در حین بحران مهارتهای زندگی و حل مسئله مهمترین مؤلفهها هستند و در محتوای پیام اطالعدهی زلزله در
سطح مؤسسات حاکمیت ملی و محلی بررسی مشاغل و معیشت جامعه در پیش از بحران ،سازماندهی سازمانهای مردمنهاد
در حین بحران و ارزیابی هشدار اولیه پس از بحران مؤثرترین مؤلفهها هستند.

نتیجهگیری
الگوی مفهومی بهدستآمده در این پژوهش ،نشاندهندة روابط بین عاملها و مؤلفههای اطالعرسانی است .وظایف شورای
عالی مدیریت بحران در سطح ملی تهیة سند راهبردی ،برنامهریزی ،هماهنگی بین دستگاهها و تصویب ضوابط فنی و
دستورالعملهاست براساس نتایج پژوهش نهاد ریاست جمهوری ،وزارت کشور ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،سازمان شهرداریها و دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،جمعیت هاللاحمر و سازمان شهرداریها و دهیاریها
در سه مرحلة بحران نقش مؤثری در اجرای سیاستهای اطالعرسانی مخاطرات دارند و همة این سازمانها و وزارتخانهها
بهجز سازمان شهرداریها و دهیاریها عضو شورای عالی مدیریت بحراناند .وزارت بهداشت و درمان ،وزارت
آموزشوپرورش ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اعضای شورای عالی در دو موقعیت بحران بهمنزلة اطالعرسان زلزله شناخته
شدهاند و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و کمیتة امداد امام خمینی و از اعضای شورای
عالی مدیریت بحران فقط در مرحلة پیش از بحران و وزارت دفاع و پشتیبانی در مرحلة حین بحران مناسب اطالعرسانی
تشخیص داده شدهاند .سازمانهای حاکمیت محلی ،نقش اجرای سیاستگزاریها را برعهده دارند که بیشترین تأثیر را در
عملکرد درست و منطبق بر سیاستهای مصوب دارند ،در سطح محلی فرمانداری در نقش شورای هماهنگی مدیریت بحران
در شهرستان و نمایندگان مردم در مجلس ،اعضای شورای شهر و شهرداری ،رؤسای ادارات محلی در سه موقعیت بحران
مسئول اطالعرسانی شناخته شدهاند .سازمان نظام مهندسی ،که در پیش از بحران و پس از بحران تأیید شده است ،نشاندهندة
اهمیت اطالعات تخصصی در فرایند پیشگیری و بازسازی و جلوگیری از اتفاقات دلخراش مجدد است .سازمانها ،که در دو
موقعیت بحران قرار دارند ،بیشتر از بخش جامعة مدنی و سازمانهای تخصصی هستند که متناسب مخاطرة زلزله روند
اطالعرسانی را تسریع میکنند .جامعة مدنی بخشی از جامعه است که مورد اعتماد عموم مردم است .کریکالس معتقد است که
اطالعجویان ترجیح میدهند اطالعات موردنیاز خود را از فردی که میشناسند کسب کنند و صرفاً زمانی گرایش خود را به
سمت منابع (کتابها ،مجالت ،اسناد و غیره) تغییر میدهند که روش مستقیم و شخصی ناموفق عمل کند)(Krikelas, 1983
 .همچنین سازمانهای غیردولتی توانایی بسیج همگانی عموم برای کمک به صدمات و رهبری در جذب اعضا را دارند و
بهترین عملکرد را در زمان بحران انجام میدهند (حسینی .)1381 ،براساس نتایج بهدستآمده از سؤال اول پژوهش ،پیشنهاد
میشود که نیروی انسانی متخصص برای اطالعرسانی در سه موقعیت بحران بهصورت چندالیهای و شناور برای سناریوهای
مختلف مدیریت بحران تربیت شود و روشهای اطالعرسانی هماهنگ و یکپارچه برای اطالعیابی و تصمیمگیری برای کلیة
سازمانها و نهادها ،که بهنحوی در اجرای مدیریت بحران نقش دارند ،بررسی شود .توجه قوانین و تصمیمگیریها باید به
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نقش کتابخانهها و کتابداران بهمنزلة بخش مهمی از جامعة اطالعرسانان معطوف شود که بهصورت تخصصی در این زمینه
تحصیل و تجربه دارند.
براساس مادة  11قانون مدیریت بحران (قانون مدیریت بحران )1398 ،وزارتخانههای آموزشوپرورش ،علوم ،تحقیقات و
فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی موظفاند با همکاری جمعیت هاللاحمر و سازمان آموزش فنی و حرفهای
کشور و براساس استانداردهای سازمان ،واحدهای درسی «آمادگی در مقابل حوادث و سوانح» در قالب برنامة آموزشی
مدارس ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی طراحیکنند و همچنین براساس همین قانون ،جمعیت هاللاحمر موظفاست با
همکاری شوراهای اسالمی شهر و روستا ،شهرداریها ،دهیاریها ،سازمان صداوسیما ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
سازمانهای مسئول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهای مسلح و براساس استانداردهای سازمان ،برای آموزش آحاد
جامعه و سازمانهای مردمنهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام کند اما علیرغم اشارة مستقیم قانون مدیریت بحران به اهمیت
آموزش و اطالعرسانی ،بهطورجدی به این مسئله پرداخته نشده است.
ابزارها و رسانههای مختلفی را میتوان در مرحلة پیشاز بحران استفاده کرد؛ زیرا امکان تبادل اطالعات راحتتر است و بستر
آموزشی و اطالعیابی مقابله با مخاطرات یا ابزار اطالعرسانی بیشتر فراهم است .اطالعرسانی در جوامع پیچیدة شهری به دلیل
دوری مسافت ،تراکم جمعیت و کمبود وقت ،ارتباطات غیرچهرهای و بیشتر از طریق تلفن و غیره است .افراد در جوامع
شهری کمتر یکدیگر را میبینند و رواج فردیت یا اصالت فرد و تمایالت خارج از جمع بهوضوح دیده میشود (رازقی،
 .)1382انتشارت جزوههای آموزشی ،کارتهای اطالعاتی ،بروشور ،تقویم ،کتابهای داستان ،شعر و ،...روزنامه و نشریات در
پیش از بحران ابزارهایی مناسباند و بروشورها و کارتهای اطالعاتی برای یادآوری مناسباند که در مرحلة حین بحران و
پس از بحران نیز تأیید شدهاند .درحالیکه ابزارهای هنری برای ارسال پیام مخاطرات در حین بحران و پس از بحران مؤثر
نیستند ،هنرهای تجسمی در اطالعرسانی پس از بحران تأیید شده است .بازیها و مسابقات با هدف استفادة بشردوستانه،
ابزاری قدرتمند برای اطالعرسانی پیش از بحران است و صلیب سرخ و جمعیت هاللاحمر در بیش از  31کشور بازیهای
متنوعی برای کاهش مخاطرات طراحی کردهاند ) .(Macklin, 2014رسانههای صوتی و تصویری با توجه به برآیند فکر
اکثریت افراد یکی از بهترین روشهای اطالعرسانی است ،اما نتایج نشان داد که تلویزیون در حین بحران و رادیو در پس از
بحران ،رسانة مؤثری نبوده است .سیستمهای اطالعرسانی صوتی (بلندگو دستی /پیجکردن) در عین سادگی در حین بحران و
پس از بحران برای حادثهدیدگان کارآمدند .منابع وب ،رسانههای اجتماعی ـ ارتباط از راه دور ،سامانههای اطالعات
جغرافیایی ،1بیشترین تأیید را برای سه مرحلة اطالعرسانی دارند که مؤید کاربردهای بیشتر و دسترسی آسانتر و تأثیرگذاری
این ابزار در زندگی امروز انسان است .در زلزلة بم برخی مناطق بارها بهدست گروههای مختلف جستوجو شد .وجود
تجهیزات جی.آی.اس .و سیستم مکانیابی جهانی 2نظیر موبایل میتوانست در انجام این عملیـات کمک شایانی کند (امینی
حسینی )1397 ،ساخت شهرهای هوشمند میتواند در حین بحران و پس از آن بیشترین تأثیر اطالعرسانی برای امداد و نجات
و بازسازی بهموقع را داشته باشد .برنامههای درسی از دستة منابع عمیق و حرفهای هستند که میتوانند یادگیری مادامالعمر را
در پیش از بحران ایجاد کنند .براساس نتایج بهدستآمده از سؤال دوم پژوهش ،پیشنهادمیشود که اطالعرسانان مخاطرات
ابزارها و رسانههایی را انتخاب کنند که بیشترین رویکرد را در جامعه دارد و بهمنظور تقویت زیرساختهای شهر هوشمند
برای اطالعرسانی و مقابله با مخاطرات برنامهریزی شود.
محتوای اطالعیابی باید با استفاده از برنامهای جامع و ملی در زمینة کاهش مخاطرات طبیعی پشتیبانی شود .آموزش عمومی
مؤثر نیاز به تکرار مداوم دارد .پیامهای اطالعیابی نباید متناقض ،ناسازگار یا نامشخص باشند؛ زیرا نتیجة آن گیجی،
بیعالقگی ،بیاعتمادی و فقدان کارایی است .اطالعات بهاشتراک گذاشتهشده وقتی بیشترین تأثیر را دارد که بهموقع ،مرتبط،
دقیق و متناسب با مخاطب باشد .استاندارد جهانی و منطقهای تأکید ویژهای بر اطالعرسانی در همة موقعیتهای بحران و درک
1 Geographical Information System
2. Global Positioning System
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درست از نوع مخاطره و ارتباط پیامها با آن دارد .بیشترین پیامهای تأییدشده در بخش پیش از بحران است و پیامهای با
محتوای خیلی کلی یا خیلی جزئی تأیید نشده است .توجه جزئیسازی پیامها باید براساس خصوصیات بومی و محلی در
ایران صورتگیرد .براساس نتایج بهدستآمده از سؤال سوم پژوهش ،پیشنهاد میشود که برای ایجاد یک نظام اطالعرسانی
منسجم ،ثبت و ضبط دانش ،تجربیات ،یافتهها و کارهای روزانه در سه مرحلة بحران انجام شود و مانند نظام سالمت که برای
هر فرد یک فایل اطالعاتی در نظر گرفته شده است ،برای هر شهر و منطقه اطالعات جامع فراهم و در اطالعرسانی بهموقع
استفاده شود.
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