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  مقدمه
تـر  شايد ديگر امروز پرداختن به مقوله مديريت بالياي طبيعي يا بـه اصـطالح رايـج   

اين  .همانند ساليان قبل چندان مهجور نباشد، و آشنايي با تعريف بحران بحران مديريت 
با توجه ، بنابراين. بار بم به امري رايج تبديل شده استفاجعه  اتفاق به ويژه پس از زلزله

توان گفـت کـه وظيفـه     مي هاي ناشي از بالياي طبيعي بحران مديريت  مقولهاهميت  به
سنگيني بر عهده مراکز پژوهشي و دانشگاهي در زمينه ارزيابي و ارائه پيشنهادات جهت 

اين را نيز نبايد از نظر دور داشت كـه حجـم    شود و مي سازمانها احساس بهبود عملکرد
، ناهماهنـگ ، هاي پژوهشي انجام شده در زمينه ياد شده در كشور  بسيار نـاچيز فعاليت
از طرفي كشـور مـا در معـرض    . گيري اجرايي از آنها بوده استمتمركز و بدون بهره غير

هاي فالت ايـران و  با توجه به استعداد گسل( لهبالياي طبيعي گوناگون قرار دارد كه زلز
لذا  .شود مي محسوبمهمترين آنها  )لرزه زمينناشي از وقوع نيز ميزان خسارات و تلفات 

و ها  مهارتها و توانايي يمديران و پرسنل جهت ارتقا) داخلي(آموزشهاي تخصصي مقوله 
اهميـت   ي اسـت كـه از  لياز مسـا  لـرزه  زمـين بحران  کسب آمادگي در رابطه با مديريت

  . برخوردار است يبسيار
در اين رابطه سازمان پيشگيري و مـديريت بحـران شـهر تهـران بـا همكـاري اداره       

موسوم به (آموزش تخصصي هاي  تشكيالت و آموزش شهرداري با طراحي و اجراي دوره
مناطق شـهر تهـران    بحران مديريت آموزشي کوثر جهت آموزش اعضاي ستاد هاي  دوره
فـوق الـذکر بـر اسـاس شـرح       هاي  ام نموده که نياز سنجي آموزشي و طراحي دورهاقد

، ۱۳۸۷ دوره آموزشي مديريت بحـران گزارش برگزاري (. وظايف اعضاي ستاد بوده است
۱(   

ياد شده زمان زيادي صـرف شـده و بـا تغييـر     هاي  با وجود اينکه براي اجراي دوره 
، نهاي عضو سـتاد مـديزيت بحـران منـاطق    مديريتها در سطح مناطق شهرداري و سازما

کنون در خصوص ارزيابي ميـزان  ، ولي تاشود مي اقدامها  نسبت به تجديد برگزاري دوره
وضعيتي مشابه در ديگر آموزشهاي مرتبط . پژوهشي انجام نشده است، ها اثربخشي دوره

حـدود در  در سطح کشور نيز وجود داشته و به غيـر از مطالعـات م   بحران مديريت با امر 
در زمينـه  (بر تيمهاي پزشـكي و امـداد و نجـات     بحران مديريت زمينه تاثير آموزشهاي 

جهت ارزيابي ميزان اثر بخشي ديگر آموزشـهاي تخصصـي    ، پژوهشي)بهداشت و درمان
  .انجام نشده است بحران مديريت 
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بحـران،   مـديريت  آموزشـي تخصصـي   هـاي   الزم به ذكر است كـه در طراحـي دوره  
تعيين نماينـد و پيـاده    خودشاني مختلف جهان نيازهاي آموزشي خود را بايد کشورها

کردن روشهاي کشورهاي ديگر و يا محدود شدن به منابع آکادميک به عنوان يک منبع 
هـاي   عـالوه بـر آن برنامـه   . نتايج رضـايت بخشـي نداشـته اسـت     بطور معمولآموزشي 

ضد بحران همگوني داشته هاي  با برنامهبايد تهيه و تنظيم شوند که اي  آموزشي به گونه
  )١١٦، ١٣٧٩ناطقي الهي (. الزم را از آن به عمل آورندهاي  و پشتيباني

  :لذا با توجه به عدم انجام فعاليت پژوهشي در رابطه با 
 ؛خروجي آموزشهاي تخصصي مديريت بحران )۱
 .آموزشي با وضعيت و نيازمنديهاي موجودهاي  تناسب دوره  )۲

ميزان اثر بخشـي آموزشـهاي ضـمن خـدمت اعضـاي      تعيين هدف  حاضر باپژوهش 
 يمنطقه به منظور ارائه استراتژيهاي آموزشي مناسب جهـت ارتقـا   بحران مديريت ستاد 

  .پيشنهاد شده است لرزه زمينآمادگي در مديريت بحران 
 

  له ئبيان مس
بنا شده  شهر تهران در دامنه جنوبي البرز مرکزي و بر روي رسوبات آبرفتي کواترنر

و قسمت جنوبي آن کم و بيش در کناره شمال غربي کوير بزرگ مرکزي ايران قرار 
متر و  ۱۳۰۰اختالف ارتفاع ناگهاني و شديد ميان شهر تهران با ميانگين . دارد

کيلومتر يکي از ويژگيهاي توپوگرافي  ۱۰نزديکترين قله کوه به آن در فاصله کمتر از 
حرکت عمودي در راستاي راندگي فعال شمال تهران  اين محدوده است که در نتيجه

عالوه بر وجود راندگي فعال شمال تهران و چند گسل فعال و زمين . رويداده است
رسوبات آبرفتي شهر تهران و شهر ري داراي ، زاي ديگر در شمال و جنوب شهر لرزه

 شکستگيهاي کوچک فراواني است که ممکن است هنگام حرکت گسلهاي بزرگ دچار
بزرگ هاي  در نتيجه با توجه به تاريخچه زمين لرزه. جنبش و جابجايي شوند، لغزش

ويرانگر با اي  احتمال رويداد زمين لرزه، گذشته و وجود گسلهاي مهم در گستره تهران
يکه در ساخت از آنجاي. بسيار جدي استاي  در مقياس ريشتر نکته ۷بزرگي باالتر از 

تهران ضوابط و معيارهاي مهندسي ناظر به مقاومت در بزرگ و کوچک هاي  بيشتر سازه
در پايتخت ايران که کليه  لرزه زمينرويداد ، برابر زمين لرزه مورد توجه قرار نگرفته

فاجعه آفرين خواهد ، اقتصادي و فرهنگي کشور در آن متمرکز شده، امکانات اجتماعي
، ۱۳۷۱و همكاران بربربان ( .را در بر خواهد داشتاي  بود و عواقب بسيار نگران کننده

۷( 
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در لذا توجه خاص به اين شهر از ديدگاه آسيب پذيري و شناخت وضعيت موجود و 
در آن امـري بسـيار    لـرزه  زمـين مديريت سـوانح بحرانهـاي ناشـي از     ريزي برنامه نهايت
؛ پيشـگيري ) ۱: ار اصل بايد مد نظر قرار گيــرد در مديريت بحران چه. باشد مي ضروري

   .بازسازي )۴ ؛مقابله )۳ ؛ادگيآم  )۲
سازد که بـه   مي جوامع و افراد را قادر، سازمانها، آمادگي به کليه اقداماتي که دولتها

سرعت و بطور موثر در زمان بروز بحرانهاي مختلف عکس العمل مناسبي از خود نشـان  
  .گردد مي اطالق، دهند

پشتيباني از منابع و ، ضد بحرانمناسب هاي  اقدامات آمادگي شامل تهيه و تنظيم برنامه
با توجه به تعريف كلي عنوان شده آشكار است كه بخش . باشد مي آموزش كاركنان

 .باشد مي مربوط به آمادگي داراي تركيبي از چندين بخش عمده ديگر مديريت بحران
  )١٠٥، ١٣٧٩ناطقي الهي (

بـراي پاسـخ گـويي    داشتن تنها يک برنامه نمي تواند جامعه و مسئوالن را : آموزش 
دهد اگر مسـئوالن و امـدادگران بطـور     مي تجربه نشان. موثر در برابر فاجعه آماده سازد

مشکالت بسـياري بـه هنگـام    ، جاري و مسئوليتهاي خود آشنا نباشندهاي  کامل با رويه
بنابراين بـراي اجـراي صـحيح    . واکنش در برابر حتي يک حادثه ساده به بار خواهد آمد

اعضاي کادر سازماندهي اضطراري و نهادهاي پشـتيبان بايـد   ، هدايت عمليات وها  برنامه
مسئوليتهايي که بـراي آنهـا در   ، آموزشي الزم را در زمينه مفاهيم کلي برنامههاي  دوره

. بگذراننـد ، که براي اجراي ايـن وظـايف تعيـين شـده اسـت     اي  نظر گرفته شده و رويه
هرگونـه  . ه خوبي با مفاد برنامه آشنا شـوند کند نهادهاي واکنش نيز ب مي آموزش کمک

کوتاهي در زمينه برگزاري آموزش مانند آن است که جنگ افزاري در اختيار يک مامور 
امنيتي قرار دهيم بي آنکه به وي بگوييم که چگونه آن را بردارد و نشانه گيري و شليک 

ون اسـتفاده و چـه   بـد ، گيـرد  مي که به اين ترتيب در اختيار شخص قراراي  اسلحه. کند
گسـترده و جـامع و بـدون    هـاي   جامعه و سازمانهاي مجهز به برنامه. بسا خطرناک است

مانند شخص باال است و ممکن است به هنگـام وقـوع بحـران نـه     ، آشنايي به کاربرد آن
تر از پيش نيـز   که با مشکالت پيچيده، تنها نتواند از تجربيات پيشين خود استفاده کند

  )  ٢٤٩، ١٣٨٣درابک و هواتمر (. روبرو شود
ترين اقدامات مرحله آمادگي آموزش است كه بر  از اساسي كه بنابراين مشهود است

  . باشد مي تمامي مراحل چهار گانه مديريت سوانح تاثير گذار
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روز هشتم خرداد که ( شهر تهران بحران مديريت  مصوبه طرح جامع ١بر اساس بند 
س كميته ملي كاهش اثرات بالياي طبيعي بررسـي و  در هشتمين اجال ١٣٨٠ماه سال 

شهر تهران با هدف  بحران مديريت شهرداري تهران ملزم به تشكيل ستاد ، )تصويب شد
) مقابله و بازسازي، آمادگي، پيشگيري( بحران مديريت هماهنگي امور مربوط به مراحل 

ن موظـف شـدند بـا    تهرا هاي مستقر در شهر هاي اجرايي و سازمان شد و تمامي دستگاه
در ( ايجاد مركز مـديريت بحـران شـهر تهـران    ، حركت بعدي. اين ستاد همكاري نمايند

به عنوان ساختاري جديد در تشكيالت شهرداري تهران و به عنوان بـازوي   )١٣٨٢سال 
توسـعه و تخصصـي نمـودن    ، كه با تکامـل  اجرايي ستاد مديريت بحران شهر تهران بود

يکـي  . ان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران شکل گرفتسازم ١٣٨٤در سال ، امور
، از مسئوليتهاي تعريف شده براي سـازمان پيشـگيري و مـديريت بحـران شـهر تهـران      

 مناطق شـهر تهـران   بحران مديريت ه آموزشهاي تخصصي به اعضاي ستاد يطراحي و ارا
   .يدنما مي آموزشي در اين رابطه اقدامهاي  باشد كه با برگزاري دوره مي

منطقه يك شهر تهران بـه   بحران مديريت حاضر با در نظر گرفتن ستاد پژوهش در 
بخشي آموزشهاي ضمن خـدمت در آمـادگي اعضـاي     ميزان اثرعنوان پايلوت به بررسي 

مناسـب  هـاي   پرداخته و در نهايت استراتژي) لرزه زميندر زمينه مديريت بحران (ستاد 
  .گردد مي هيآموزشي در اين خصوص ارا

  
  فايده و هدف پژوهش

در مقياس جهاني آموزش در خصوص امور ضد بحران در گذشته اغلـب بـه عنـوان    
الزم  تواناييگرديد که حتي برخي از کشورها از  مي يک وظيفه دشوار و سخت محسوب
در سالهاي اخير با استفاده از کمکهاي . اند وردار نبودهجهت انجام چنين آموزشهايي برخ

بسـياري از  ، همچنين اسـتفاده از ظرفيتهـاي داخلـي   ، آموزشهاي  زمينهبين المللي در 
اند استانداردهاي آموزشي خود را در زمينه آمـادگي مقابلـه بـا     کشورهاي جهان توانسته

به هر حال سه اصل مهم در زمينه سياستگذاري آموزشي در خصوص . بحران ارتقا دهند
  :از وجود دارد که عبارتند بحران مديريت 

پيـاده  . هاي مختلف جهان نيازهاي آموزش خود را بايد رأساً تعيـين نماينـد  کشور )۱
کردن روشهاي کشورهاي ديگر و يا محدود شدن به منابع آکادميک به عنوان يک 

  .منبع آموزشي معموالً نتايج رضايت بخشي نداشته است
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 ضـد هـاي   تهيه و تنظيم شـوند کـه بـا برنامـه    اي  آموزشي بايد به گونههاي  برنامه )۲
  . الزم را از آن به عمل آورندهاي  بحران همگوني داشته و پشتيباني

 .مسئوليتهاي مربوط به امور آموزشي بايد به صورت واضح و روشن مشخص گردد )۳
  )١٩٧و١٩٦، ١٣٧٩ناطقي الهي (

مشخص شـده کـه    بحران مديريت البته بر اساس تجارب کشورهاي موفق در زمينه 
در نتيجه بررسـي و بـازنگري   . نمايند مي تغييرعموالً منيازهاي آموزشي با گذشت زمان 

بـا  . آموزشي بر اساس ضوابط در طول زمان بايد انجام گيردهاي  و برنامهها  مفاهيم دوره
آموزش معموالً بررسي و بازنگري به صورت ساالنه و يـا  هاي  توجه به نوع و حجم برنامه

 ي براي اولين بار به اجـرا گذاشـته  اگر يک برنامه آموزش. پذيرد مي دو سال يکبار صورت
بهتر است به مدت يک الي يک و نيم سال به عنوان يک دوره آزمايشي اجـرا و  ، شود مي

، ناطقي الهـي (. آتي در نظر گرفته شودهاي  سپس به عنوان يک دوره راهنما براي برنامه
  )٢٠٠و  ١٩٩، ١٣٧٩

ه شـده بـه   يـ ي آموزشـهاي ارا علمي در رابطه با خروجپژوهش لذا با توجه به عدم انجام 
جهـت بررسـي تناسـب     همچنـين ، منـاطق شـهر تهـران    بحـران  مديريت اعضاي ستاد 

حاضـر بـا   ، پـژوهش  آموزشي با وضعيت و نيازمنديهاي منطقه يك شهر تهرانهاي  دوره
 بحـران  مـديريت  ميزان اثر بخشي آموزشهاي ضمن خدمت اعضـاي سـتاد   تعيين هدف 

آمـادگي در   يتراتژيهاي آموزشـي مناسـب جهـت ارتقـا    ه اسـ يـ منطقه يك به منظور ارا
  . انجام شده است لرزه زمين بحران مديريت 

  
  ادبيات پژوهش

  بحران 
بحران از نظر آسيب شناسي عبارت است از وقفه كامل و يا بخشي از فعاليـت گـروه   

محيطـي گسـترش   هـاي   خسارات مـادي و آسـيب  ، يا جامعه كه همراه با ضايعات جاني
 .باشـد  قـادر بـه جبـران آن نمـي    ، معه مربوطه با منـابعي كـه در اختيـار دارد   يافته و جا

(UNDP  2002, 34)  
  

   بحران مديريت 
هـاي   عبارتسـت از مجموعـه فعاليتهـاي اجرايـي و تصـميم گيـري       بحـران  مديريت 

، مديريتي و سياسي وابسته به مراحل مختلف و کليـه سـطوح بحـران در جهـت نجـات     
، حفظ ارتباطـات ، توليد و خدمات، جلوگيري از وقفه زندگي ،کاهش ضايعات و خسارات
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 (Foster  1980, 102) . حفـظ محـيط زيسـت و بـاالخره تـرميم و بـاز سـازي خرابيهـا        
مقابلـه و بازسـاري قابـل    ، آمادگي، در چهار مرحله پيشگيري بحران مديريت فعاليتهاي 

  .دسته بندي هستند
  

   بحران مديريت فاز آمادگي در 
شـهري را در انجـام    جموعه اقداماتي است که توانايي شهروندان و مديريتآمادگي م

، پـژوهش ، آمـادگي شـامل مطالعـه   . دهـد  مـي  افـزايش  بحـران  مديريت مراحل مختلف 
، آمـوزش ، تامين منابع و امکانات، طراحي، سازماندهي، ريزي برنامه، آوري اطالعات جمع

 شهر تهران بحران مديريت دن سيستم مجوز تقويت و عملياتي نمو. (تمرين و مانور است
٢، ١٣٨٣(  

 جوامع و افراد را قـادر ، سازمانها، شود که دولتها مي آمادگي به کليه اقداماتي اطالق
سازد تا در مواقع بحراني به طور سريع و کـارا پاسـخ الزم را جهـت روبـرو شـدن بـا        مي

مناسب ضـد  هاي  رنامهاقدامات آمادگي شامل تهيه و تنظيم ب. بحران از خود نشان دهند
يکـي از   )٣٤، ١٣٧٩ناطقي الهي . (شود مي پشتيباني از منابع و آموزش کارکنان، بحران

را نبايد  بحران هاي مديريت  اهميت آموزش. آموزش است، پيش نيازهاي اساسي آمادگي
  Toulimin)   (221 , 2007 دست کم گرفت

  
  گانه شهر تهران  ٢٢مديريت بحران در مناطق 

اس ماده هشتم مصوبه هفتادمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران در خـرداد  بر اس
 بحـران  مـديريت  و اجراي مصـوبات سـتاد   اي  به منظور سياستگذاري منطقه، ١٣٨٣ماه 

، هماهنگي امور اجرايي و تصميم گيري مناسـب ، شهر تهران در سطح مناطق شهرداري
 بحـران  مـديريت  يـن طـرح سـتاد    مناطق شهرداري تهران که در ا بحران مديريت ستاد 

شـهر   بحـران  مـديريت  در هر يک از مناطق تهران زير نظر ستاد ، شود مي منطقه ناميده
شـهر   بحـران  مـديريت  مجوز تقويت و عملياتي نمودن سيستم . (شود مي تهران تشکيل

   )٤، ١٣٨٣ تهران
  

  ساختار مديريت بحران منطقه 
سـاختار  ، مديريت بحران شـهر تهـران   بر اساس ماده بيستم از مصوبه تشكيل ستاد

 :باشد مي مديريت بحران منطقه بدين شرح

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  دكتر اختر جمالي و كيوان فاتحي منش 

8 
 

  دومسال 
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ستاد مديريت بحران منطقه بـا اسـتفاده از عناصـر سـازماني شـهرداري و فراخـوان       
تخصصي توسط رئيس ستاد و يا جانشين وي در دو هاي  نمايندگان تام االختيار سازمان
  .شود مي بخش به شرح ذيل تشكيل

  )سازمان دوم منطقه(ومي مركب از عناصر سازماني شهرداري منطقه ستاد عم )الف
ستاد تخصصي متشكل از نمايندگان تام االختيار ديگر سازمانهاي تخصصي موجـود   )ب

  )١٧و١٦، ١٣٨٧مروري بر ساختار مديريت بحران شهر تهران ( .در منطقه
ه شـرح ذيـل   منطقه ب بحران مديريت در ماده دهم مصوبه وظايف و اختيارات ستاد 

  :آمده است
  ؛شهر تهران بحران مديريت عملياتي نمودن سياستهاي ستاد و سازمان  )١
مـديريت  در چـارچوب طـرح كلـي     بحران مديريت براي اي  منطقههاي  تهيه طرح )٢

  ؛شهر تهران و ارسال يك نسخه از آن به ستاد جهت بررسي و تصويب بحران 
بله با بحران در سطح منطقه به ترتيب احراز آمادگي و انجام اقدامات الزم براي مقا )٣

  ؛مصوب و دستورالعملهاي مربوطهاي  قبل و بعد از وقوع بحران برابر طرح
  نواحي؛ بحران مديريت هماهنگي و نظارت بر ستاد  )٤
آمـادگي و مقابلـه در سـطح منطقـه شـهرداري بـا       ، پيشـگيري هـاي   اعمال جنبه )٥

سـازمانهاي مسـئول   اي  نواحي شـهرداري و واحـدهاي منطقـه   هاي  همكاري ستاد
  ؛شهر تهران بحران مديريت 

  ؛اعالم وضعيت بحران در منطقه به ستاد و هماهنگي در امور مربوطه با ستاد )٦
عملياتي نجـات منطقـه و ناحيـه در راسـتاي اجـراي عمليـات       هاي  هماهنگي تيم )٧

مجـوز تقويـت و   (و پاكسـازي معـابر    ، اسـكان اضـطراري  ، امـداد ، نجات، جستجو
 .) ٩ ‐٨، ١٣٨٣ دنعملياتي نمو

  
  خدمت  ضمن آموزش

خـدمت    ضـمن   آمـوزش : گويـد  مـي  خدمت  ضمن  ير در تعريف آموزش مي جان اف
مهارتها و رفتارهايي كه ، دار و مداوم مستخدمين از نظر دانش عبارت است از بهبود نظام

بــه ايــن ترتيــب هــدف از .  بــه رفــاه آنهــا و ســازمان محلــي خدمتشــان كمــك نمايــد
افزايش كارايي در شـغل فعلـي و كسـب    ، خدمت ايجاد توانايي توليد بيشتر ضمن آموزش

  ) ١٣، ١٣٧٦فتحي و اجارگاه . (باشد مي شرايط بهتر براي احراز مقامات باالتر
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  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

خدمت فرآيندي است كه كارايي و اثر بخشي كمي و كيفي كاركنـان    ضمن  آموزش
م ـــ ه خـدمت   ضـمن   آمـوزش در حقيقـت   .دهد يـــم ان را افزايشـو به تبع آن سازم

ي و ــراي رضايت شغلـــي بــشود و هم عامل يــم انساني منابع  باعث بهسازي و توسعه
. گـردد  مـي  شود كه در نهايت منجـر بـه عملكـرد بهتـر كاركنـان      مي ايجاد روحيه بهتر

(Thamson ,1990,152)  دوره آموزشي ، خدمت ضمن آموزشحاضر منظور از پژوهش در
است که در ادامه توضيحات الزم در خصـوص نحـوه برگـزاري    ) ۳کوثر ( انبحر مديريت 

  .آن ارائه خواهد شد
  

  )٣كوثر ( بحران مديريت دوره آموزشي 
براساس ماده دهم مصوبه هفتادمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران در خرداد ماه 

ش همـاهنگي امـور آمـوز   ، يکي از وظايف سازمان مديريت بحـران شـهر تهـران   ، ١٣٨٣
شـهر تهـران شـامل گروههـاي هـدف در       بحران مديريت همگاني و تخصصي مورد نياز 

منـاطق و نـواحي شـهرداري     بحران مديريت آموزش اعضاي ستاد ، اقشار گوناگون مردم
  .باشد مي شهر تهران بحران مديريت تهران و سازمانهاي مسئول امر 

مـديريت  مکـاري سـازمان   با ه )٣كوثر ( بحران مديريت دوره آموزشي  بر اين اساس
 ۱۳۸۷و  ۱۳۸۶و اداره کل تشکيالت و آموزش شـهرداري تهـران طـي سـالهاي      بحران 

در اين دوره آموزشي شهرداران مناطق كه بـر اسـاس اسـناد بـاال     . طراحي و برگزار شد
بـه همـراه ديگـر اعضـاي سـتاد      ، باشـند  مي مناطق بحران مديريت يس ستاد ير، دستي

، فنـي و عمرانـي  ، خدمات شهري، معاونان اجتماعي: شامل، خودمنطقه  بحران مديريت 
، ترافيـك   و  نقـل   و  حمـل ، معمـاري   و  شهرسازي، اداري و   مالي، ريزي برنامه  و  هماهنگي
  دانشـگاه ، احمـر   هـالل    منطقـه و نيـز نماينـدگان جمعيـت      بحـران  مديريت   دبير ستاد

، انتظـامي  نيـروي ، گـاز  شـرکت ، اي منطقـه   بـرق ، فاضـالب   و  آب، مخابرات، پزشکي علوم
در ايـن  . تهران شرکت داشتند بسيج  و اورژانس  مقاومت  نيروي، نشاني آتش، راهور پليس

. شرکت نمودنـد ، دوره که بصورت اردوي شبانه روزي در مدت چهار روز برگزار شده بود
و عصـر  شرکت کنندگان هر روز صبح تا ظهر در کالسهاي آموزشي علمي شرکت کرده 

تمرين عملي تصـميم گيـري در بحـران  کـه شـامل      (هر روز نيز به بررسي کارخواسته 
گـزارش  . (پرداختنـد  مـي  )بررسي عملکرد واحدها در قالب سناريوي حادثه فرضـي بـود  

  )۱، ۱۳۸۷دوره آموزشي مديريت بحران برگزاري 
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  اثر بخشي
درك اثـر بخشـي   درك هدفهاي سازمان از نخستين گامهايي است كـه بايـد در راه   

دهنده علت وجودي آن و آنچه را كه در پي  سازمان بايد نشان هدفهاي. سازمان برداشت
تعريـف   »وضـع مطلـوب آينـده سـازمان    « هدفها را بصورت. باشد، دستيابي به آن است

اثر بخشي سازمان عبارت است از درجه يا ميزاني كه سازمان به هدفهاي مورد . ايم كرده
اثر بخشي يك مفهوم كلـي دارد و آن بصـورت ضـمني در برگيرنـده     . ل آيدينظر خود نا

هنگام تعيين اثر بخشـي سـازمان حـدود يـا ميزانـي كـه       . استها  تعداد زيادي از متغير
 شوند و مورد قضاوت قرار مي سنجيده يا اندازه گيري، هدفهاي چند گانه تامين شده اند

  )٩٠، ١٣٧٤دفت . (گيرند مي
  

  ي روشهاي سنجش اثر بخش
بطور کلي براي سنجش اثر بخشي سازمان پنج روش بيان شده است که در جريـان  

روشهاي مذکور عبارتند . توان از آن بهره مند شد مي سنجش ميزان اثر بخشي آموزشي
  :از 
  ها؛ روش مبتني بر نيل به هدف و برنامه )١
 ؛روش مبتني بر تامين منابع )٢
 ؛دروني سازمانهاي  روش مبتني بر فرآيند )٣
 ني بر تامين رضايت گروههاي ذينفع؛مبتروش  )٤
  ) ١٠٤، ١٣٧٧دفت (  .روش مبتني بر ارزشهاي رقابتي )٥

پـژوهش  سنجش اثـر بخشـي و مقايسـه بـا شـرايط       رويکردهاي مختلف با توجه به
زيرا هدف اصـلي از برگـزاري دوره   . شود مي روش مبتني بر نيل به هدف انتخاب، حاضر

قاء ميزان آمادگي اعضاي ستاد بحران مناطق شـهر  ارت) ٣كوثر ( بحران مديريت آموزشي 
ارزيـابي ميـزان   پـژوهش  بوده و منظور ما نيز از اين  لرزه زمين بحران مديريت تهران در 

  .باشد مي تحقق اين هدف
  

 )علت انتخاب منطقه يک به عنوان مطالعات موردي( معرفي محدوده مطالعه
  ؛فرسوده بودن بافت بخش قابل توجهي از منطقه )۱
فضـاهاي بـاز و   ، منطقه و وجود زمينهاي باير و ساخته نشدههاي  عيت کاربريوض )٢

جهـت اسـتفاده در مواقـع     ريـزي  برنامههمچنين نظامي و انتظامي که قابل ، سبز
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  ؛باشند مي بحراني
 ؛وضعيت فيزيوگرافيکي و زمين شناسي منطقه )٣

 ؛کوهستاني بودن منطقه )الف
  .نطقهزاي م لرزه زمينوجود گسلهاي اصلي و  )ب

   ؛شرايط ساخت و ساز و وضعيت ساختمانهاي منطقه )٤
  ؛ ها ديناميك زمين در منطقه و تاثير آن بر سازه )الف
  ؛شيب توپوگرافي زياد و ضخامت كم آبرفتها )ب
  .خاك دستيهاي  هنهپو گسترش ها  ساخت و ساز در لبه )ج

  ؛وضعيت كالبدي )٥
 ؛وضعيت زير ساختهاي شهري )٦
 ؛در محدوده منطقه لرزه زميني از وقوع پديده آسيبهاي ناششدت خسارات و  )٧
 ؛دسترسي محقق به اطالعات منطقه بدليل موقعيت شغلي )٨
 .حاضرپژوهش تمايل و استقبال مديران بحران منطقه از  )٩

  
  مشخصات كلي منطقه

جنوبي رشـته  هاي  ترين نقطه تهران بزرگ در دامنه شهرداري منطقه يک در شمالي
 ۱۸۰۰ ارتفـاعي  محدوده منطقه از شمال به خط. فته استقرار گر مركزي کوههاي البرز

از شرق به جاده لشكرك و ، مران و باباييچ، صدر، از جنوب به بزرگراههاي مدرس، متر
 .شود مي پارك جنگلي قوچك و از غرب به رودخانه دركه منتهي

مسـاحت منطقـه بـدون     .باشد مي محله  ۲۶شهرداري منطقه يک داراي ده ناحيه و
ومترمربـع  يلك ۲۱۰ كيلومترمربع و با احتساب منطقه حـريم حـدود   ۴۵حريم احتساب 

. باشـد  مـي  نفـر   ۳۳۹۳۳۴، ۱۳۸۵سرشماري سـال   ساست و جمعيت تقريبي آن براسا
  )۳، ۱۳۸۶) خالصه گزارش(طرح تفصيلي منطقه يك شهر تهران (

  
  پيشينه پژوهش

رژانس در رابطه با بررسي اثر آموزش فعال بر آگاهي و عملكرد پرسنل درماني و او .1
  حوادث غير مترقبه با تاكيد بر زلزله  

اين پژوهش با هدف بررسي اثر آموزش فعال بر آگاهي و عملكرد پرسـنل درمـاني و   
اورژانس در رابطه با حوادث غيـر مترقبـه بـا تاكيـد بـر زلزلـه انجـام شـده و از طريـق          
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ي و چك ليست براي پرسشنامه مشتمل بر اطالعات دموگرافيك براي تعيين سطح آگاه
  .اطالعات گرد آوري شده است، سطح عملكرد

كشوري و استاني در مورد هاي  بيان شده كه علي رغم تشكيل ستادپژوهش در اين 
اكثريت ، برنامه پيش بيمارستاني و واكنش سطح اول و دوم مقابله با حوادث غير مترقبه

 روهاي حاضـر در محـل حادثـه   پرسنل مراكز بهداشتي درماني و اورژانس كه از اولين ني
اطالعات جامع و كاملي در مورد ترياژ و شرح وظايف و عملكرد آن نداشـته و  ، باشند مي

طباطبايي و . (و جزوات بسيار محدود تا حدي با آن آشنايي دارندها  تنها از طريق رسانه
  )۱۱۲، ۱۳۸۳ديگران 

  
  ترقبه عامل بر حوادث غير مهاي  نقش آموزش در ارتقاء عملكرد تيم .2

اين مقاله بصورت مروري تدوين شده و مدل مطـرح شـده بـراي آمـوزش در چهـار      
طراحي برنامه  )۳ ؛تحليل اطالعات )۲ ؛جمع آوري حوادث غير مترقبه پيشين )۱: بخش

  .ارزيابي آموزش آمده است )۴ ؛آموزشي
پژوهشگر بر اين نظر است كه الزم است جمع آوري اطالعـات مـدون و مسـتند بـر     

تـرين اطالعـات جمـع آوري     ترين و كاربردي رويكرد هدف خاصي باشد تا مناسباساس 
، بطور مثال در زمينه مشكالت ناشـي از ناكـارايي مـديريت حـوادث غيـر مترقبـه      . شود

هـايي كـه    شناسايي زمينـه  ، همچنين در تحليل و تطبيق اطالعات با شرايط و امكانات
. اصـالحي و اجرايـي ارائـه شـود    هـاي   بررسي شود و سپس راه حـل ، قابل بهبود هستند

فيضـي  . (بازخورد و انجام اقـدامات اصـالحي از مراحـل كنتـرل كيفيـت اسـت      ، ارزيابي
۱۳۸۲ ،۲۸(  
  
  آموزش كاركنان بيمارستان در مديريت حوادث غير مترقبه  هاي  ارزشيابي برنامه .3

با گـرد آوري مقـاالت و پژوهشـهاي منتشـر شـده در زمينـه       نويسندگان اين مقاله 
كيفيـت ايـن نـوع پژوهشـها را در     ، ۲۰۰۳مديريت حوادث غير مترقبـه در طـول سـال    

نتـايج  ، محدوده كاركنان بيمارستانهاي مورد مطالعه به عنوان گروه هدف در نظر گرفته
دهـد كـه بيشـترين     مـي  نتايج  پژوهش نشـان . اند ست آمده را مورد بررسي قرار دادهبد

ارستانها در خصوص مقابله با حوادث غيـر مترقبـه   ه شده در بيميآموزشي اراهاي  برنامه
مراقبـت بـاليني از   ، ارتبـاط دهـي داخلـي و خـارجي    ، شامل سيستم فرماندهي بحـران 

همچنـين  . منابع و ضد عفوني كردن محيط بيمارستان است، حفاظت و ايمني، بيماران
ديگـر   واي  انـد كـه شـبيه سـازي رايانـه      از مقاالت استخراج شده چنين استنباط نموده
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تواند به آموزش افراد كليدي تصميم گيرنده در مقابلـه بـا حـوادث     اي مي تمرينات رايانه
متفاوتي هاي  نقش، انواع مختلف تمرينات آموزشي، بر اين اساس. غير مترقبه كمك كند

در نهايـت  . نمايـد  مـي  براي كاركنان بيمارستان در پاسخ به حوادث غير مترقبـه ايجـاد  
آموزشـي  هـاي   برنامـه ، آمـوزش هاي  داده كه عليرغم برگزاري دورهنشان پژوهش نتيجه 

ضعف در طراحي و تعـداد محـدود تمرينـات از اثـر     ، ه شده به واسطه ناهمگون بودنيارا
  )۹۰، ۱۳۸۲درگاهي و نسل سراجي (. بخشي الزم برخوردار نيست

  
  آموزش گروه امداد و نجات بيمارستان نيروي دريايي ارتش منطقه يكم ناجا  .4

نويسنده در مقاله خود بيان كرده است كه گروه امداد و نجات منطقـه يكـم نيـروي    
، ۱۳۸۱پـس از تشـكيل در سـال    دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران در بندر عبـاس  

مختلـف تئـوري و عملـي طـي جلسـات متعـدد در زمينـه امـداد و نجـات          هاي  آموزش
ه و جهت حفظ آمادگي در اولـين  هوا و دريا را فراگرفت، مصدومان و مجروحان در زمين

بـه  . شركت نموده و در نهايت گزارش مانور تهيـه شـده اسـت    ۱۳۸۲مانور فروردين ماه 
هاي  نگاهي به مشكالت و چالش، نظر پژوهشگر در صورتي كه عالوه بر گزارش تجربيات

همچنـين در  . گرديـد  مـي  امكان رفع كمبودهـاي آموزشـي فـراهم   ، داشتند مي عمليات
ره شـده مـانور بصـورت گسـترده و بـا موفقيـت برگـزار شـده در صـورتيكه          گزارش اشا

گـزارش مـانور انعكـاس    ، در نهايت به نظر پژوهشـگر . معيارهاي ارزيابي بيان نشده است
، يك تجربه بوده و با توجه به اينكه مرزهاي آبي كشور در شمال و جنوب گسترده است

ضروري اسـت و انجـام اقـدامات    داشتن سيستمي اثر بخش و متناسب با وضعيت كشور 
 .بخشد مي بهره وري را ارتقا، عملي بر اساس تجربيات مفيدبوده و به كار گيري يك الگو

  )۲۴۳، ۱۳۸۲جعفري (
  
بررسي ميزان آمادگي مراكز درماني آموزشي وابسته به دانشگاه علـوم پزشـكي در    .5

  در حوادث غير مترقبه  بحران مديريت شهراراك از نقطه نظر 
بكـار  ، ين پژوهش معيارهاي كمي و قابل بررسي براي تعيـين ميـزان آمـادگي   در ا 

 همچنين با استفاده از روشهاي آماري دقـت و اعتبـار طـرح را تاييـد    . گرفته شده است
پژوهشگر بر اين نظر است كه وجـود برنامـه بيمارسـتاني در برابـر باليـا و يـا       . نمايد مي

ت تعيـين ميـزان آمـادگي و وضـعيت     بيمارسـتاني ضـروري اسـت و جهـ    هـاي   اورژانس
تعيين معيارهايي بر اساس استانداردهاي برنامه بيمارستاني در برابـر باليـا   ، بيمارستانها

 اجرايـي مناسـب تـر بنظـر     ريـزي  برنامـه در اخذ اطالعات مفيد و قابل بهره بـرداري در  
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وزش بررسي برنامه آم«همچنين مسئله آموزش كه يكي از اهداف اين  پژوهش. رسد مي
الزم است در كليه سطوح كاركنان بيمارسـتان مـورد بررسـي قـرار     ، بوده است  »مدون
  )۶۴، ۱۳۸۲عنبري .  (گيرد
  
منتخـب سـازمان   هـاي   نگرش و عملكرد مديران بيمارستان، بررسي ميزان آگاهي .6

  )مطالعه موردي زلزله بم(تامين اجتماعي در خصوص مديريت باليا 
نگرش و عملكرد مـديران  ، بررسي ميزان آگاهي با هدف ۱۳۸۴اين پژوهش در سال 

منتخب سازمان تـامين اجتمـاعي تهـران در خصـوص مـديريت باليـا و       هاي  بيمارستان
، كاربردي، نوع پژوهش توصيفي. عملكرد آنان در شرايط وقوع زلزله بم انجام يافته است

بـر  . ده استپرسشنامه و چك ليست بوها  ابزار گردآوري داده. باشد مي مقطعي و موردي
نگرش مديران نسبت بـه بهـره گيـري از مـوازين     ، و مفروضات پژوهشگرها  اساس يافته

مديريت باليا در بيمارستانهاي مورد مطالعه مثبت ولي آگاهي و عملكـرد آنـان در ايـن    
و جلسـات  ها  رسد برگزاري دوره مي بنابراين به نظر. ندان مطلوب نبوده استچخصوص 

تواند نقش چشمگيري در بهبـود عملكردشـان    مي ي اين مديرانآموزشي و افزايش آگاه
را در سـازمانهاي   بحـران  مـديريت  به هنگام بروز حوادث غير مترقبه ايفا نمايد و اصول 

  )١، ١٣٨٤ نظام سرمدي. (متبوع آنان نهادينه نمايد
  
 طراحي نظام آموزش مديريت باليا و ارايه الگو براي ايران .7

آموزشي مرتبط با مـديريت باليـا و   هاي  دوره، الت پژوهشپژوهشگر با توجه به سوا
ــت    ــوده اس ــي نم ــف بررس ــورهاي مختل ــس را در كش ــا روش  . اورژان ــژوهش ب ــن پ اي

در كشورهاي مورد مطالعـه و  ها  تطبيقي انجام گرفته است كه با مقايسه متغيرـ  توصيفي
  . سه الگو بصورت اوليه طراحي گرديد، تحليل آنها
پرسشنامه با سواالت بسته و باز بوده و جهـت نظـر خـواهي از    ها  هآوري داد ابزار گرد

ابعاد مختلف الگوهاي اوليه با استفاده از روش دلفي در سـه مرحلـه و در هـر مرحلـه از     
سي نفر از صاحب نظران علمي و مجرب در زمينـه مـديريت باليـا و اورژانـس اسـتفاده      

ه شـده اصـالحات كـه در    يادات ارادر نهايت پس از اعمال نظرات و پيشنه. گرديده است
سـه الگـوي نظـام آمـوزش     ، چندين مرحله صورت گرفته و با توجه به اهـداف پـژوهش  

آكادميك مديريت باليا در دو مقطع دكتـراي تخصصـي و  كارشناسـي ارشـد و در سـه      

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...بحران  اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت اعضای ستاد مديريت 
   

15 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

، ١٣٨٧قميان . (صنعتي و مديريت دولتي طراحي گرديده است، عرصه بهداشت و درمان
  )   ٢و١

 
  در بيمارستانهاي ايران  بحران مديريت الگوي طراحي  .8

بـراي  . اين پژوهش از نوع كاربردي بوده و با روش توصيفي تطبيقي انجام شده است
، ريـزي  برنامهبيمارستانهاي چند كشور انتخاب و از جهات شيوه ، بخش تطبيقي مطالعه
وضـعيت   ،وضـعيت ايمنـي  ، مكانيسـم اجـرا  ، وضعيت امور مالي، وضعيت امور پشتيباني

. انـد  آموزشي و وضعيت ارتباطات با يكديگر مقايسه و مورد تحليل قرار گرفتـه هاي  دوره
در مرحله اول اطالعات با استفاده از جـداول تطبيقـي مـورد مقايسـه     ، ها در تحليل داده

اند و در نهايت بـا مقايسـه و    قرار گرفته و در مرحله دوم با تكنيك دلفي تحليل گرديده
الگـوي  ، در بيمارسـتانهاي كشـورهاي مـورد مطالعـه     بحـران  مـديريت  ي تحليل الگوهـا 

 )١، ١٣٨٨اجاقي . (براي بيمارستانهاي ايران طراحي گرديد بحران مديريت 
 

  روش پژوهش
  .از روش توصيفي و تحليلي استفاده شده استپژوهش در اين 

  
  پژوهشاهداف 
نطقه يك شهر تهـران  م بحران مديريت   تعيين وضع موجود آمادگي اعضاي ستاد )۱

در دو گروه ( را گذرانيده اند و ساير اعضاء بحران مديريت آموزش تخصصي هاي  كه دوره
  )هدف آموزش ديده و آموزش نديده

 بحـران  مـديريت   تعيين ميزان اثر بخشي آموزشهاي ضمن خدمت اعضاي سـتاد   )۲
    لرزه نزمي بحران مديريت منطقه يك شهر تهران در خصوص ارتقاء آمادگي در 

مـديريت   ارائه استراتژيهاي آموزش تخصصي با تاكيد بر آمـادگي اعضـاي سـتاد     )۳
   لرزه زمينمنطقه يک شهر تهران در برابر  بحران 

  
  پژوهشهاي  فرضيه
هـاي   ميزان آمادگي اعضاي ستاد مديريت بحران منطقه يك شهر تهران كه دوره )١

دو (زان آمادگي ديگر اعضاي سـتاد  آموزش تخصصي ضمن خدمت را گذرانيده اند با مي
اختالف  لرزه زميندر خصوص مديريت بحران ) گروه هدف آموزش ديده و آموزش نديده

  . معني داري دارد
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منطقـه   بحـران  ميزان اثر بخشي آموزشهاي تخصصي ضمن خدمت اعضاي ستاد  )۲
ـ  ) لرزه زمين بحران مديريت در زمينه آمادگي (يك شهر تهران  ا وضـع  در وضع موجـود ب

  .مطلوب اختالف معني داري دارد
  

  جامعه آماري
 منطقـه يـك شـهر تهـران تشـكيل      بحـران  مـديريت   جامعه آماري را اعضاي سـتاد 

منطقه تمامي كساني  بحران مديريت حاضر منظور از اعضاي ستاد پژوهش در . دهند مي
ه بـا  منطقه حضور داشـته و عمـال در رابطـ    بحران مديريت هستند كه در جلسات ستاد 

نفـر   ۴۸در نهايت از و اجراي موارد محوله توسط ستاد نقش فعال دارند كه  ريزي برنامه
   .در اين رابطه مصاحبه به عمل آمد

  
  روش نمونه گيري و حجم نمونه ها

منطقه يك شهر تهران بعنـوان جامعـه آمـاري مـورد      بحران مديريت كليه اعضاي ستاد 
بدين معنـي كـه حجـم    . انجام شده است  Sensusتوجه قرار گرفته و سرشماري با روش

    .باشد مي  ) N (برابر با حجم جامعه آماري   ) n (نمونه 
  

  پژوهشهاي  متغير
 بحـران  مـديريت  آموزشهاي ضمن خدمت ارائه شده به اعضاي سـتاد   :متغير مستقل )۱

  منطقه يك شهر تهران 
يك شهر تهران در رابطـه   منطقه بحران مديريت آمادگي اعضاي ستاد  :متغير وابسته )۲

  لرزه زمينبا مديريت بحران 
  
 گردآوري اطالعاتهاي  روش
  روش کتابخانه اي )الف

كتابهـا و مقـاالت   ، اجرايـي هـاي   ين نامـه يدستورالعملها و آ ، گزارشها، ابتدا مقاالت
مـورد  پـژوهش  مسـتندات و پيشـينه   ، ادبيـات  تخصصي داخلي و بين المللي مرتبط بـا 

در ادامه به تشريح علل انتخاب محدوده شـهرداري منطقـه در   . ته استبررسي قرار گرف
 لـرزه  زمـين همچنين آسيب پـذيري آن در برابـر   ، پرداخته و شرايط منطقهپژوهش اين 

  .    مورد بررسي قرار گرفته است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  ...بحران  اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت اعضای ستاد مديريت 
   

17 

 

  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  روشهاي ميداني  )ب 
  استخراج اطالعات و مصاحبه  )۱

تابها و مقـاالت تخصصـي داخلـي و    ك، با بهره گيري از منابع مختلف شامل گزارشها
همچنين مصاحبه بـا جمعـي از اعضـاء    بحران،  مديريت خارجي در خصوص فاز آمادگي 

فعاليتهاي مرتبط با فاز آمادگي مديريت بحران ، پژوهشگران و صاحبنظران، هيات علمي
با در نظر گرفتن شرح وظايف اعضاي ستاد مديريت بحـران منطقـه و نيازهـا و  آسـيب     

در شش سرفصل بـه شـرح ذيـل تعريـف     لرزه،  زمينمنطقه در مقابل پديده هاي  پذيري
 ؛سازماندهي و ايجاد ساختارهاي مـديريتي ، ريزي برنامه )٢ ؛تحقيقات و پژوهش )١: شد
آمـوزش و   )٦ ؛هدايت و فرمانـدهي  )٥ ؛هماهنگي )٤ ؛تامين و مديريت منابع، برآورد )٣

   آگاهي رساني
ياد شده و فعاليتهاي ذيل آنها جهت ارزيابي و وزن ) هاي شاخص(سپس سرفصلهاي 

مرتب آمادگي مديران ستاد بحران منطقه هاي  دهي و در نهايت تعريف مصاديق شاخص
، در نهايـت جهـت تنظـيم پرسشـنامه    .شدند و نظر خبرگان در اين رابطـه اخـذ گرديـد   

شـش بخـش    در، سوال ۶۳با اي  فعاليتهاي اصلي به حالت سوالي در آمدند و پرسشنامه
  . تنظيم شد) سرفصل(
  مصاحبه ‐پرسشنامه ساختارمند  )۲

پرسشنامه ياد شده توسط اينجانب به شکل مصاحبه با اعضاي ستاد بحران که دوره 
همچنين ساير اعضاء مطرح شـد و  ، را گذرانيده بودند) ۳کوثر (آموزشي مديريت بحران 

رم مشخصـات فـردي بـه    حاضر و ارائه فپژوهش پس از چند دقيقه توضيح در خصوص 
شد در رابطـه بـا هـر     مي از آنها خواسته، انضمام مكتوبي از خالصه توضيحات بيان شده

امتيـاز  ، توضيح دهند و با ارزيابي جوابهـاي ارائـه شـده   ، شود مي عنوان فعاليتي که ذکر
  .  گرفت مي به هر سوال تعلق) به معني آمادگي خيلي کم تا خيلي زياد(  ۵ـ۱

  
  ها تحليل داده روش تجزيه و

) SPSSنـرم افـزار   بـا اسـتفاده از   (روشهاي آمـاري تحليـل   ، در تجزيه و تحليل داده ها
جهـت  و آزمـون ناپـارامتري کـاي دو    اي  آزمون تي تک نمونـه استفاده شده و روشهاي 

  . سنجش ميزان همبستگي متغيرها مورد تاكيد قرار گرفت
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  پژوهشمراحل انجام 
  پژوهش؛مستندات و پيشينه ، اتبررسي متون و نگارش ادبي )۱
  ؛بررسي دوره آموزشي برگزار شده براي اعضاي ستاد مديريت بحران منطقه )۲
  ؛فاز آمادگي مديريت بحرانهاي  و زير مولفهها  بررسي متون و استخراج مولفه )۳
آمادگي مديريت بحران با استفاده از ) فعاليتهاي(و مصاديق ها  تعيين شاخص )۴

  ؛نظر خبرگان استخراج شده وهاي  مولفه
   ؛تهيه پيش نويس پرسشنامه )۵
  ؛تعيين روايي و پايايي پرسشنامه )۶
  ؛)انجام مصاحبه(اجراي پرسشنامه  )۷
  ؛گردآوري و طبقه بندي اطالعات )۸
 .تجزيه و تحليل اطالعات و نتيجه گيري )۹

  
  پژوهشهاي  يافته

 پـژوهش بـه شـرح زيـر    هـاي   يافتـه ، و آزمـون فرضـيات  پژوهش با توجه به اهداف 
  :باشد مي
نتايج حاصل از آزمون تي مستقل براي بررسي تفاوت دو گروه آموزش ديده و  )١

دهد که در همه موارد سطح  مي نشان) ١(آموزش نديده در جدول شماره 
توان فرض صفر را رد کرد  مي کوچکتر است پس ٠٥/٠معناداري جدول از آلفاي 

تفاوت و نتيجه گرفت که بين ميانگين گروه آموزش ديده و آموزش نديده 
افراد گروه ، آمادگيهاي  به عيارتي در مورد همه شاخص. معناداري وجود دارد

آموزش ديده اطالعات بيشتري در خصوص مديريت بحران از گروه آموزش نديده 
در خصوص تفاوت ميزان آمادگي دو گروه پژوهش در نتيجه فرضيه اول . دارند

 .گيرد مي مورد تاييد قرار
ي آموزشها بايد گفت كه با عنايت بـه نتـايج حاصـل از    در خصوص ميزان اثر بخش )۲

مقايسه دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده جامعه آماري و بـا توجـه بـه صـفر     
بدليل نبود تفاوت بين جامعه آمـاري بـر حسـب    (اي  هاي زمينه فرض شدن متغير

نتايج زير بـراي ميـزان اثـر    ) هاي آمادگي متغيرهاي جمعيت شناختي در شاخص
  :هاي آمادگي بدست آمد آموزشهاي ارائه شده در مورد شاخص بخشي
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

  نتايج آزمون تي مستقل براي مقايسه دو گروه آموزش ديده و آموزش نديده:  ١جدول 

 
  %٤٠.٤٥= ي تيريمدهاي  ساختار جاديسازماندهي و ا، ريزي برنامهشاخص  •
 %۳۶.۷۸ =  آموزش و آگاهي رساني شاخص •
 %٣٣.٤٠=  منابع تيريو مد  نيتام، برآورد شاخص •
  %۳۰.۲۹= ي و فرمانده  تيهدا شاخص •
 % ٢٩.٤٦= تحقيقات و پژوهش  شاخص •
  %۲۴.۴۲= ي هماهنگ شاخص •

در خصوص معني دار بودن اختالف ميزان اثر پژوهش در رابطه با فرضيه دوم  )۳
نتـايج  در وضع موجود با وضـع مطلـوب   ) بر وضعيت آمادگي(بخشي آموزشي 

آمـادگي سـطح   هـاي   ز آن است که در همه شاخصحاکي ا) ۲(جدول شماره 
توان فرض صـفر را رد   مي پس. کوچکتر است ۰۵/۰معناداري جدول از آلفاي 

کرد و نتيجه گرفـت کـه در همـه مـوارد ميـانگين موجـود از وضـع مطلـوب         
  .کوچکتر است
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

  براي مقايسه ميانگين موجوداي  نتايج آزمون تي تک نمونه : ٢جدول 
  شاخص آمادگي با مطلوب در هر

 
 

  نتيجه گيري و پيشنهادات
در نتايج بدست آمده در آزمون فرضيه اول ديديم كه آموزش باعث افزايش آمادگي 

شش گانه هاي  در مورد شاخص(در گروه آموزش ديده نسبت به گروه آموزش نديده 
نتايج فرضيه دوم حاکي از آن است که اگر چه اين ، علي رغم آن .شده است) آمادگي

مختلف شده ولي هنوز در همه هاي  موزش باعث افزايش اطالعات افراد در زمينهآ
وضعيت موجود از وضعيت مطلوب پايين تر بوده و نياز به افزايش آموزش ها  زمينه

  . شود مي مشاهده
تخصصـي بـه اعضـاي    هاي  استراتژيهاي مناسب در خصوص ارائه آموزشدر رابطه با 

با توجه بـه تجزيـه و تحليـل صـورت گرفتـه در      ، د گفتمنطقه باي بحران مديريت ستاد 
آمادگي و بـا  هاي  زمينه آمادگي گروه آموزش ديده در زمينه فعاليتهاي مختلف شاخص

اسـتراتژيهاي يـاد    ، آموزشي كشورهاي موفق در اين زمينـه هاي  عنايت به بررسي برنامه
 : باشند مي شده به شرح ذيل

جود با توجه به نقاط قوت و ضعف دوره آموزشي موهاي  بازبيني سرفصل )۱
  استخراج شده از نتايج پژوهشهاي  فعاليتها و نياز

هـاي   سواالت ذيـل شـاخص  هاي  ميانگين رتبه، جهت تعيين نقاط قوت و ضعف فعاليتها
سپس سواالت بـر  ، در مورد گروه آموزش ديده محاسبه شده) مصاديق آمادگي(آمادگي 
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  سال دوم
  چهارمشماره 
  ١٣٨٩ زمستان

در هـا   لويت بنـدي بـا توجـه بـه ميـانگين رتبـه      اين او. اساس اين ميانگين مرتب شدند
سواالت هر شاخص به مرتب شدن سواالت داراي بيشترين اولويت آموزشي بـه سـواالت   

بنـابراين در بـازبيني   . منجـر شـد  ) بـراي هـر شـاخص   (داراي كمترين اولويت آموزشي 
در كه مشروح آن (ذيل ابعاد شش گانه آموزشي هاي  آموزشي توجه به اولويتهاي  دوره

آموزشـي دوره  هـاي   جهت تكميل سرفصـل ، )متن پايان نامه كارشناسي ارشد قيد شده
  )۱۹۲‐۱۸۴، ۱۳۸۹فاتحي منش ( .توصيه شده است) ۳كوثر 
   تحقيقات و پژوهشبعد  )۱
  يتيريمدهاي  ساختار جاديسازماندهي و ا، ريزي برنامه بعد )٢
  منابع تيريو مد  نيتام، برآوردبعد  )۳
   يهماهنگبعد  )۴
   يو فرمانده  تيهدابعد   )۵
  آموزش و آگاهي رسانيبعد  )۶
  
  منطقه با توجه به نيازهاي فعلي و آتي بحران مديريت تكميل بانك اطالعات  )۲

، زا لرزه زمينوجود گسلهاي فعال و ، وضعيت فيزيوگرافيكي و زمين شناسي منطقه
وضعيت كالبدي و زير ساختهاي شهري ، شرايط ساخت و ساز و وضعيت ساختمانها

آسيب پذيري در محدوده شهرداري منطقه يك شده هاي  باعث ايجاد پتانسيل ......و
در مطالعات ريز پهنه بندي  لرزه زمينتجزيه و تحليل خسارات و آسيبهاي وقوع . است
در سال ) جايكا(تهران بزرگ كه توسط شركت همكاريهاي بين المللي ژاپن اي  لرزه

 لرزه زمينت و آسيبهاي ناشي از وقوع تجزيه و تحليل خسارا، ميالدي انجام شد ۲۰۰۰
با توجه به گذشت زمان و تغييرات ، در سطح تهران بزرگ صورت پذيرفت با اين وجود

همچنين نياز فعاليتهاي مختلف ، ناشي از ساخت و سازهاي جديد پس از تهيه گزارش
دقيق تر كه با هاي  آمادگي سطح منطقه به اطالعات و تجزيه و تحليلهاي  شاخص

الزام مطالعه دقيقتر و تكميل بانك اطالعات مديريت ، اس مناسب تهيه شده باشدمقي
  .نمايد مي ذيل بيانهاي  بحران منطقه را در رابطه با سرفصل

  ؛فعال منطقه و حريم آنهاهاي  تدقيق مسير گسل •
آسيب به روز رساني اطالعات موجود در زمينه وضعيت كالبدي منطقه و محاسبه  •

  ؛لرزه زمينحت سناريوهاي مختلف وقوع پذيريهاي منطقه ت
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  دومسال 
  چهارمشماره 
 ١٣٨٩ زمستان

مكاني و زمين ساختي مورد نياز مديريت بحران ، گرد آوري اطالعات انساني •
متناسب (منطقه و جانمايي اطالعات بر روي نقشه با استفاده از نمايش گرافيکي 

   ؛)با کميت آيتمها
ساختها و  زير، وضعيت شريانهاي حياتيتدقيق و به روز رساني اطالعات مرتبط با  •

  ؛تاسيسات شهري منطقه در مواقع عادي و بحراني
  ؛نواحي و محالت  در شرايط بحراني، نيازهاي منطقه تعيين •
  ؛پتانسيلهاي قابل استفاده منطقه و شهر تهران در شرايط بحرانيشناسايي  •
تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش تخصصي با تاكيد بر آمادگي اعضاي ستاد  •

در تدوين و اجراي برنامه جامع آموزش  . لرزه زمينمنطقه در برابر  بحران مديريت 
   ؛شود مي تخصصي توجه به موارد ذيل توصيه

، رويكرد سيستمها به آموزش. منطقه بحران مديريت طراحي سيستم آموزش  •
در . موثر و كارآمد است، تعليم و آموزش متناسبهاي  فرآيندي براي ايجاد برنامه

مديريت بحران منطقه توجه به مراحل اين هاي  آموزش طراحي برنامه جامع
   ؛شود مي فرآيند توصيه

تـوان در آمـوزش    مـي  از ابزارهـاي آموزشـي مختلـف   . و ابزارهاي آموزشيها  روش •
انعطاف پـذيري در برنامـه و سـطوح تـدريس شـده      . مديران بحران استفاده نمود

ر بحـران الزم اسـت   بـراي مـديريت مـؤث   . عاملي است که بايد در نظر گرفته شود
برگـزاري  ، حل مسئله گروهي شوند كه در اين فرآينـد هاي  مديران صاحب توانايي

برگزاري جلسات بازخورد براي مباحثات . عملياتي يکي از تاکتيکها استهاي  مانور
  ؛برد مي ميان و داخل گروهي نيز کيفيت كار را باال

غ و تعريـف شـود تـا بـا شـرايط      سناريو بحرانهاي مختلف بايد به مديران بحران ابال
انجـام  ، مختلـف و تمـرين  هاي  تواند از طريق شبيه سازي مي اين کار. آشنايي پيدا کنند

دانـش  ، شـبيه سـازي  هاي  اعتقاد بر اين است که تمرين. شود تا آنها آمادگي پيدا کنند
هـاي   عملي و خاص مديران بحران را براي درگير شدن با شرايط پراسـترس و موقعيـت  

توانـد   مـي  نيزاي  و ديگر تمرينات رايانهاي  شبيه سازي رايانه. اني افزايش خواهد دادبحر
آمـوزش  ، ثروواضـح اسـت کـه بـا يـادگيري مـ       پـر  .به آموزش اعضاي ستاد كمك كنـد 

گيرندگان توانايي پاسخ به شرايط کنوني و انطباق خالقانه با مـديريت شـرايط جديـد و    
بـه عنـوان سـناريو بـراي     اي  شده سازي  زلزله شبيهبراي مثال . ناشناخته خواهند داشت

اند بايد ثبت و  تمام تصميماتي که توسط مديران اتخاذ شده. شود مي مديران بحران اجرا
سناريوي مشابه ديگري براي مـديران   امجدد. شود مي سپس آموزش انجام. مکتوب شود
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درباره مشـکالت  پژوهش اين امر به . شود و دوباره بايد تصميمات يادداشت شود مي اجرا
  .نمايد مي کمک، آيند مي و مسائلي که در شرايط پيش بيني نشده پديد

   :زمان آموزش •
جهت استفاده از تمـامي منـابع    ريزي برنامهصرف زمان کافي جهت احراز آمادگي و 

تصـميم گيرنـدگان و   ، مـديران بحـران  . قبل از وقوع بحران اهميت زيادي دارد، موجود
عمليات در زمان بحران و بعد از آن بايد از قبل بخوبي آماده شوند تا  خصوصاً مسئولين

البته از آنجا که اين مديران بيشتر درگير مشـاغل روزانـه   . درست و به موقع عمل کنند
پيـدا کـردن زمـاني    ، نمي باشـد ها  شان هستند که لزوماً  هم در ارتباط با مقوله بحران

براي اين منظور بايد مـديران را  . رانگيزي استمناسب براي آموزش آنها مسئله چالش ب
در . موظف نمود تا مدت مشخصي از زمان کاريشان را  به اين مسـئله اختصـاص دهنـد   

بدين نحو كـه مـديران در   . تجربه موفقي بود  ۳اين رابطه برگزاري دوره آموزشي كوثر 
محـل   مدت زمان چهار روز از محيط كاري خود جدا شـده و بصـورت شـبانه روزي در   

.  نمـود  مـي  آموزش اقامت داشتند كه اين امر تمركز الزم براي فراگيري آموزشها فـراهم 
تا پر شدن ساعات آموزشـي  ) آموزشيهاي  براي تعدادي از سرفصل(لذا تكرار اين شيوه 

البته الزم به ذكر است كه موارد آموزشي خاص نيز كه در . شود مي توصيه، تعريف شده
ه يـ قابـل ارا ، گيرد مي آموزشي به لحاظ اهميت در دستور كار قرارفاصله بين دو كارگاه 
منطقه و يا اجرا بصـورت   بحران مديريت طرح در جلسات ستاد ، بصورت جزوه آموزشي
  . مانورهاي عملياتي است

  :آموزشيهاي  مدرسين دوره •
بايد توسط متوليان اين امر که از مهارت  ، واضح است تدريس مواد آموزشي مختلف

تشـکيل  ، پيشـنهادي هـاي   يکي از راه. انجام شود، نش باال در اين زمينه برخوردارندو دا
کاري مختلف هاي  آموزشي متشکل از تمام اساتيد مورد نياز است که به گروهاي  کميته
  . شوند مي تقسيم

اين است که توانايي الزم براي  بحران مديريت حداقل شرايط الزم براي يک مدرس 
. ميان مسائل مرتبط با بحران و روشهاي آموزشي را احراز نمـوده باشـد  برقراري ارتباط 

به عنوان  بحران مديريت در  زمينه اي  يک استاد در درجه اول بايد تجربه قابل مالحظه
از طريق ارتباط مستقيم و طوالني با برنامه ريزان (شخص اول يا داراي تجربيات فراوان 

ــد از . باشــد) و مــديران بحــران ــههــاي  سرفصــلوي باي اي  مختلــف آکادميــک و حرف
هـاي   آموزشـي و تكنيـك   ريـزي  برنامهو همچنين  بحران ، مديريت مديريت، ريزي برنامه

  ؛تدريس مطلع باشد
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بايد اعضاي کليدي کميتـه آمـوزش و توسـعه      بحران مديريت مديران و متخصصان 
اال خواهد برد و نظـارت  آموزشي را بهاي  دانش و تجربه آنها اعتبار برنامه، مهارت. باشند

بازخورد مفيدي را براي ديگران مـنعکس خواهنـد نمـود تـا     ، آنها در خالل شبيه سازي
  ؛بتوان از چگونگي تأثير آموزش مطلع گرديد

   :حفظ آمادگي پس از آموزش •
زيـاد در يـک منطقـه رخ نمـي     ، شديدهاي  لرزه زمينمعموالً بحرانهاي بزرگ مانند 

توسط کـاربران   بحران مديريت ب تدريس شده براي فعاليتهاي بنابراين اگر مطال. دهند
به همين علت الزم است هـر  . بتدريج فراموش خواهد شد، آنها بطور منظم تمرين نشود

براي دستيابي به . منظمي برگزار شود تا اين فرآيند پيوسته حفظ شودهاي  سال تمرين
مختلف براي اعضـاي  هاي  اساين هدف بايد موارد بحراني مجازي توسط اساتيد در مقي

طراحي شده و  با توجه به اينكه احتمـال دارد جزئيـات زيـادي     بحران مديريت   ستاد
تمرينهـاي دور ميـزي و ميـداني بـه منظـور آمـاده       ، تمرينهـاي مـنظم  ، فراموش شـود 

بعالوه در موارد متعـددي  . نگهداشتن آنها براي موقعيتهاي احتمالي بحراني انجام پذيرد
 هـر چنـد سـال يکبـار تعـويض     ، ده كه مديران بحران با تغييـرات مـديريتي  مشاهده ش

  . آموزشي بايد به شکل ادواري پايه ريزي شودهاي  بنابراين دوره. شوند مي
موجـود  هاي  از چالش. موجود در آموزش مديران بحرانهاي  در نظر گرفتن چالش •

  :رد ذيل اشاره نمودتوان به موا مي منطقه  بحران مديريت  در آموزش اعضاي ستاد 
رسد  مي بنظر: زمان ناکافي براي آموزش مديران بحران ناشي از مشغله روزانه شان -

چـه  . مديران بسيار پرمشغله تر از آنند که درگير چنين مسائل و فعاليتهايي شوند
زماني اين آموزش به چـه صـورتي   هاي  زماني براي آموزش آنها مناسب است؟ بازه

  است؟
کافي و مناسب در خصوص مسائل مرتبط اي  و تجربه زمينه، ارتمه، فقدان دانش -

تجربيات دسته اول در خصـوص  ، تعداد کمي از افراد دانشگاهي: با مديريت بحران
 .بنابراين تشکيل کميته آموزشي اهميت زيادي دارد. بحرانهاي مختلف دارند

کسـب  اين امر سبب از دست رفـتن تجربـه   : تغيير مسئولين هرچند سال يک بار -
شده توسط مسئولين آموزش ديده قبلي خواهد شد که تأکيدي است بر نيـاز بـه   

 .آموزش تازه واردين 
عليـرغم لـزوم    بحران مديريت عدم  اولويت دادن کافي به آموزش اعضاي سـتاد   -

  .توجه فوري به اين مسئله
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  منابع و ماخذ                            
ملياتي نمودن سيستم مديريت بحران شـهر  مجوز تقويت و ع). ۱۳۸۳. (‐‐‐‐‐‐‐‐ )۱

علني فوق العاده شـوراي اسـالمي    –مصوبه هفتادمين جلسه رسمي: تهران. تهران
  .شهر تهران

. )خالصـه گـزارش  (طرح تفصيلي منطقـه يـك شـهر تهـران     ). ١٣٨٦. (‐‐‐‐‐‐‐‐ )٢
شـركت مهندسـين مشـاور    . معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران: تهران

  بافت شهر
. )٣كـوثر  (دوره آموزشي مـديريت بحـران   گزارش برگزاري ). ۱۳۸۷. (‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )٣

  . سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران: تهران
مروري بر ساختار مـديريت بحـران شـهر تهـران و وظـايف      ). ١٣٨٧. (‐‐‐‐‐‐‐‐‐ )٤

سـازمان پيشـگيري و   : تهـران . گانه تهـران  ٢٢قانوني محوله به شهرداران مناطق 
  . بحران شهر تهران مديريت

 .طراحي الگوي مـديريت بحـران در بيمارسـتانهاي ايـران    ). ١٣٨٨. (اجاقي، شهناز )٥
. دانشـكده مـديريت و اقتصـاد   . رساله دكتري رشته مديريت بهداشـتي و درمـاني  

  . واحد علوم و تحقيقات. دانشگاه آزاد اسالمي
، لــرزه پــژوهش و بررســي ژرف نــو زمينســاخت  .١٣٧١]./  و ديگــران[بربريــان )۶

: تهـران . گسـلش در گسـتره تهـران و پيرامـون     –لـرزه   زمينساخت و خطر زمـين 
  . سازمان زمين شناسي کشور

آموزش گروه امداد و نجات بيمارستان نيـروي دريـايي   . )١٣٨٢. (جعفري، عليرضا )۷
مجموعه سخنرانيهاي جامع و ميزگردهـاي علمـي اولـين    . ارتش منطقه يكم ناجا

: تهران. درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبهكنگره سراسري بهداشت و 
  .چاپ اول. انتشارات بسيج جامعه پزشكي

هـاي آمـوزش كاركنـان بيمارسـتان در      ارزشيابي برنامـه . و نسل سراجي. درگاهي )۸
مجموعه سـخنرانيهاي جـامع و ميزگردهـاي علمـي     . مديريت حوادث غير مترقبه

. يريت بحران در حوادث غير مترقبـه اولين كنگره سراسري بهداشت و درمان و مد
  .چاپ اول. انتشارات بسيج جامعه پزشكي: تهران

ترجمه ي پارسائيان . تئوري سازمان و طراحي ساختار).  ١٣٧٤. (دفت، ريچارد ال )٩
  .انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني:تهران. و اعرابي
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ارسائيان و اعرابي، دفتـر  ترجمه پ. تئوري و طراحي سازمان). ١٣٧٧.(دفت، ريچارد )١٠
  ١٣٧٧پژوهشهاي فرهنگي، ، 

بررسي اثر آمـوزش فعـال بـر آگـاهي و عملكـرد      . ۱۳۸۲]./  و ديگران[. طباطبايي )۱۱
. پرسنل درماني و اورژانس در رابطه با حـوادث غيـر مترقبـه بـا تاكيـد بـر زلزلـه       

مجموعه سخنرانيهاي جامع و ميزگردهاي علمي اولين كنگره سراسري بهداشت و 
انتشـارات بسـيج جامعـه    : تهـران . درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه

  .چاپ اول. پزشكي
بررسي ميزان آمادگي مراكز درماني آموزشي وابسـته بـه   ).  ۱۳۸۲( .عنبري، زهره )۱۲

دانشگاه علوم پزشكي در شهر راك از نقطه نظر مديريت بحـران در حـوادث غيـر    
ميزگردهاي علمي اولين كنگـره سراسـري    مجموعه سخنرانيهاي جامع و. مترقبه

انتشارات بسـيج  : تهران. بهداشت و درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه
  .چاپ اول. جامعه پزشكي

ميزان اثر بخشي آموزشهاي ضمن خـدمت  بررسي ). ۱۳۸۹. (فاتحي منش، كيوان )١٣
آموزشـي   اعضاي ستاد بحران منطقه يك شهر تهران به منظور ارائه اسـتراتژيهاي 

پايان نامه كارشناسي ارشد . لرزه مناسب جهت ارتقاء آمادگي مديريت بحران زمين
واحـد علـوم و   . دانشگاه آزاد اسالمي. دانشكده مديريت و اقتصاد.. مديريت شهري

  . تحقيقات
. ريزي آموزش ضمن خـدمت كاركنـان   درآمدي بر برنامه. ١٣٧٦. و اجارگاه. فتحي )١٤

  .وشانتشارات سرآمد كا: تهران
هاي عامل بر حـوادث   نقش آموزش در ارتقاء عملكرد تيم). ١٣٨٢. (فيضي، شهرام )۱۵

مجموعـه سـخنرانيهاي جـامع و ميزگردهـاي علمـي اولـين كنگـره        . غير مترقبـه 
: تهـران . سراسري بهداشت و درمـان و مـديريت بحـران در حـوادث غيـر مترقبـه      

  .چاپ اول. انتشارات بسيج جامعه پزشكي
 .طراحي نظام آموزش مديريت باليا و ارائه الگو بـراي ايـران  ). ١٣٨٧.(قميان، زهره )١٦

. دانشـكده مـديريت و اقتصـاد   . رساله دكتري مديريت خدمات بهداشتي و درماني
  . واحد علوم و تحقيقات. دانشگاه آزاد اسالمي

با رويکـرد بـه    ‐لرزه ابر شهرها  مديريت بحران زمين. ١٣٧٩. ناطقي الهي،  فريبرز )١٧
پژوهشگاه بـين المللـي زلزلـه    : تهران. لرزه شهر تهران ت بحران زمينبرنامه مديري

  .شناسي و مهندسي زلزله
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