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 شریان های حیاتی مدیریت بحران در هنگام وقوع زلزله  شناسایی و تبیین

 S_Seyadat@yahoo.comمرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت بازرگانی سعیده سیادت

 pirali@pnu.ac.irدانشگاه پیام نور استان بوشهر  علیرضا پیرعلی

 چکیده

از چند گاهی  بیعی است. که هرهاي ط زلزله یکی از انواع بحران

گیرد. سرعت، حجم و ابعاد تخریب ناشی از بخشی از جهان را فرامی

. …برق، گاز، خطوط ارتباطی و  قطع راهها، با آثار مخربی نظیرزلزله، 

هاي شدید هاي زلزلهمراه تلفات انسانی باال از مهمترین ویژگیه به

ع زمین لرزه به سرعت است. به همین علت، ابعاد بحران پس از وقو

ها و اصول مدیریت بحران  گسترش یافته و نیازمند بکارگیري روش

. این در حالی است که ایران به عنوان یکی از کشورهاي زلزله خیز است

جهان بارها مورد هجوم این بالي طبیعی قرار گرفته و خسارات مادي و 

با توجه معنوي بسیاري را در این خصوص متحمل گردیده است . لذا 

به اهمیت و لزوم واکنش سریع و همگانی در ساعات و روزهاي اولیه 

پس از وقوع زلزله، در مقاله حاضر پژوهشگران بر آنند تا به شناسایی و 

هاي پیش روي مسئوالن در  راستاي کاهش آسیب هاي  بررسی چالش

ناشی از وقوع زلزله در مناطق زلزله زده پرداخته و از این رهگذر 

تی چند در جهت مدیریت کاراتر بحران در مناطق زلزله زده اادپیشنه

پیشنهاد نمایند. ضمن آنکه با توجه به ماهیت کیفی تحقیق، روش 

 توصیفی  می باشد. -مطالعاتی بکار گرفته شده، شیوه تحلیلی

 : چالش، مدیریت بحران ، زلزلهکلمات کلیدی

 و ادبیات تحقیق قدمهم

بزرگ و ویژه است  اجتماعی –یی روانیبحران در حقیقت یك فشار زا

متعارف زندگی و واکنش  که باعث در هم شکسته شدن انگاره هاي

، خطرها ، تهدیدهای شود و با آسیب هاي جانی و مالیهاي اجتماعی م

در نتیجه می توان بحران را  و نیازهاي تازه اي که به وجود می آورد.

عی و یا توسط بشر به ادثه اي که به طور طبیح اینگونه تعریف کرد:

مشقت طور ناگهانی و یا به صورت فزاینده به وجود می آید و سختی و 

نماید که جهت بر طرف می جامعه انسانی به گونه اي تحمیل را به 

 کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق العاده باشد.

برخورد و مداخله در  ،فرآیند پیش بینی و پیشگیري از وقوع بحرانلذا 

به  ران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران گویند.بح

علمی کاربردي است که به وسیله مشاهده  عبارت دیگر مدیریت بحران

ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستجوي یافتن  سیستماتیك بحران

از بروز بحران ها، پیشگیري نمود و یا  دابزاري است که بوسیله آنها بتوان

ز آن در خصوص کاهش اثرات آن آمادگی الزم امداد در صورت برو

از عمده ترین ویژگی هاي  رسانی سریع و بهبودي اوضاع اقدام نمود.

بارز بحران که مدیریت آن را نیز با چالش ها و فراز و نشیب هاي 

 بیشتري مواجه ساخته می توان  به موراد ذیل اشاره نمود:

 (.98:1:26،)امیریان

 نمی توان پیش بینی  لذاابل پیش بینی است بحران عمومًا غیر ق

 .کرد که کی و کجا اتفاق می افتد

  بحران ها آثار مخربی دارند و مردمی که تا قبل از بحران نیازمند

 .شوندکمك نبودند به محض وقوع بحران نیازمند کمك می 

  و آثاري طوالنی و استهالکی دارندماهیت. 

 حت شرایط وخیم و در در وضعیت بحرانی معموالً تصمیم گیري ت

 .رد نیاز تصمیم گیرندگان ناقص استزمان محدود و اطالعات مو

  زمان موجود براي پاسخ دهی پیش از انتقال تصمیم را محدود

 .ري را به تعجب و حیرت وا می داردکرده و اعضاي واحد تصمیم گی

 استرس و مخدوش شدن محدودیت و فشردگی زمان، غافلگیري ،

 اطالعات .

توجه به ماهیت خاص تصمیم گیري در شرایط بحرانی بویژه در  لذا با 

مواردي که بحران مرتبط با جان و مال انسان ها می باشد نیاز است تا 

نظر ، انجام به موقع و درست کار، پرهیز از جزئی نگرينکاتی چون 

انتخاب بهترین راه حل و تصویب و اجراي ، خواهی براي انتخاب راه حل

تخاذ تصمیمات مؤثر بر اساس اطالعات صحیح در جهت او به موقع آن 

مورد توجه بیشتري قرار گیرند.  بحرانکاهش خسارات و کنترل سریع 

از این روي می توان چنینی عنوان نمود که عمده ترین وظیفه 

مسئوالن در مدیریت بحران هاي ناشی از بالیاي طیبعی بویژه زلزله 

 .(88:1:28) اخوان،  باشد می ران و امداد رسانیحبه ب پاسخگوئی

 اقدامات مربوط به بخش پاسخگوئی و امداد رسانی شامل کلیه 

اقداماتی است که در لحظات پیش از وقوع بحران و بالفاصله بعد از 

اقدامات مذکور جهت  می شوند. اجرا گذاشته وقوع بحران به مرحله

و همچنین جهت  ها ها و حفظ اموال و دارایی نجات جان انسان

 بنا بر .هاي وارده در اثر بحران انجام می گیرد رطرف نمودن خسارتب

 ،این طبق تعریف کلی که در خصوص این بخش صورت می گیرد

بسیار گسترده و موفقیت انجام  بدیهی است که حجم عملیات مربوطه

برنامه ریزي  اقدامات در نظر گرفته شده تا حد بسیار زیادي بستگی به

ارد. موفقیت اقدامات در نظر گرفته شده در دقیق و آمادگی قبلی د

در امور مربوط تاثیرات بسزایی داراي  ،پاسخگویی و امداد رسانی بخش

  .بهبودي خواهد بود بخصوص بخش ،هاي بعدي به بخش

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 لزلهمجموعه مقاله های دومین کنفرانس ملی ز 

 )ره( ، ایران، قزوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی4931 فروردین 72  
 

 

2 
 

عملیات پاسخگویی و امدا رسانی معمواًل در شرایط  با توجه به اینکه

ظر اجرایی با اغلب از ن ،می گیرد و دردناکی انجام بسیار سخت

اجراي عملیات پاسخگویی  از اینرو.مشکالت خاصی روبرو می گردد

دارد.  معموالً نیاز مبرمی به کارکنان مجرب، تجهیزات و سایر منابع

بر این بدون یك برنامه ریزي مناسب، سازماندهی و آموزش جامع، بنا

  .موفقیت عملیات مربوط به این بخش بعید به نظر می رسد امکان

به مواردي که در مدیریت بحران پس از وقوع زلزله بایستی یگر ز دا

توجه  منظور آمادگی بیشتر در پاسخگویی به حادثه دیدگان توجه کرد،

عیین موارد ذیل ایفا است که نقش مهمی در ت به سختی و ابعاد بحران

 :(Hobfoll,1998:65) می نماید

 ه ضرورت انجام عملیات پاسخگویی و اولویتهاي مربوط ب

 آن؛

  ملیات مناسب ابعاد اثرات ناشی از بحران در صورتی که ع

 ؛به اجرا گذاشته نشود

 ؛هاي خارجی نیازهاي مربوط به کمك 

 توانایی انجام عملیات قبل از بروز بحران. 

بطور کلی از جمله عوامل تاثیر گذار در مدیریت بحران پس  از وقوع 

 :زلزله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

مربوط به عوامل عمده  مشکالت   -عوامل اخطار رسانیدر  ضعف 

عدم تعیین زمان : در شرایط زیر به وجود می آیند اخطار رسانی

  مناسب اخطار رسانی

عمده ترین این  -ایراداتی دراطالعات مربوط به اخطارها وجود

 به دالیل فنی ایجاد نواقصی درسیستم اخطار رسانی ایرادات شامل

عدم  ، کلیدي م اخطار رسانی به مقامات و سازمانهاياخیر در انجات

 انجام اخطار رسانی به عموم افراد جامعه به دلیل از بین رفتن سیستم

 می باشند. هاي اخطار رسانی عمومی  در اثر بروز بحران

برنامه هاي تهیه شده  وجود مواردي چون  -عدم آمادگی کامل

 ها و اطالعات عمومی اهیپایین آگ سطح ،قدیمی و خارج از رده باشند

عدم آمادگی کامل  منجر به و در نظر گرفتن حداقل استانداردهاي الزم

می جهت انجام اقدامات مربوط به بخش پاسخگویی و امداد رسانی 

 .گردد

این عوامل در برگیرنده خصوصیات و مراحل  -عوامل مسابقه ای 

ویی و امداد ، برنامه هاي پاسخگامور آماده سازي و آمادگی مختلف در

، عدم سیاستگذاري دقیق  :برخی از این عوامل عبارتندباشد  رسانی می

 ..(Sahu,1995:45)ناقص برنامه ریزي و سازماندهی ضعیف  

این  -فعال شدن سریع سیستم پاسخگویی و امداد رسانی عدم

از قبیل ضعف در  یعواملموارد به دلیل  وجود نوع مشکل در اکثر 

کامل عملیاتی در مرکز عملیات  عدم آمادگی  ،عوامل اخطار رسانی

و تمرینات  ضعف و نواقص در انجام آزمایشات نقاط وجود ،اضطراري

 همزمانی با رویدادهاي و مربوط به سیستم پاسخگویی و امداد رسانی

 .رخ می دهند تعطیالت عمومی و ملیچون  ملی

برخی از مشکالت ناشی  -شدت اثرات و فشارهای ناشی از بحران

قطع و یا از بین  از شدت زیاد خسارات  ناشی از زلزله عبارتند از : 

قطع و یا تأخیر در آمادگی منابع برنامه  ، مخابراتی رفتن سیستم هاي

خسارات وارده  ،کاالهاي مورد نیاز ایمنی ریزي شده)حمل و نقل،مواد و

مراکز عملیات اضطراري و  ها، نیروگاه به تأسیسات مهم و کلیدي مانند

از دست  و  وارده جانی  هاي وسیع خسارت ، حجمتجهیزات مخابراتی

 .(26:1:29)کرمی، نماید رفتن افراد کلیدي در اثر موارد زیر بروز می

 -نیازها دشواریهای مربوط به برآورد میزان خسارتهای و تعیین

شرایط آب و ي چون موارد وجود در اثر  ت معموالاین نوع مشکال

عدم وجود هواپیماهاي مناسب  ، از وقوع بحرانمطلوب بعد  هوایی نا

 عدم امکان انجام بررسی ،ها از هوا خسارت جهت انجام برآورد میزان

مشکالت و نقل و انقال  هاي مربوط به تعیین میزان خسارتها به علت

نداشتن  هاي دقیق و همچنین عدم انجام برنامه ریزي ، در سطح زمین

 یاد کرد. آمادگی کافی

خسارتهای  عات نادرست و ناق  در گزار  برآوردارائه اطال

خش پاسخگویی باین مسأله منجر به ایجاد مشکالت جدي در  -وارده

رسانی به علت ارائه آمار غلط در خصوص افرادي که نیازمند  و امداد

افراد بی  و شامل آمار در مورد مواردي نظیر  می گردد که امداد هستند

 افراد نیازمند به کمکهاي پزشکی ، رپناهافراد بدون غذا و س ، خانمان

 .می گردد

ازدحام آنها در منطقه یا  تجمع تعداد بیشماري از مردم و -ازدحام

طرف  ناحیه بحران زده و همچنین حرکت کلیه وسایل حمل و نقل به

مشکالت بسیار جدي را در مورد عملیات  ناحیه آسیب دیده،

  .ایجاد می نماید پاسخگوئی و امداد رسانی

وجود ضعف در  -های موجود در سیستم مدیریت اطالعات ضعف

جمع آوري و تحلیل  این خصوص منجر به بروز مشکالتی از قبیل 

 و  تصمیم گیري عجوالنه ، ضعیف اطالعات ارزیابی ، نادرست اطالعات

 ها می شود.  عدم هماهنگی بین اطالعات و تصمیم گیري

 این مشکل در مواردي که -عدم تکافوی مواد و کاالهای مورد نیاز 

 رخ تهیه و آماده نشده باشد، پیش بینی،  اقالم ضروري در حد کافی 

به  غذاآب و  عرضه  ی دهد و عبارتست از مشکالتی نظیر نقصدرم

 عرضه ، هت ایجاد سرپناهجمواد و مصالح مور دنیاز  حادثه دیدگان، 

 .و مشکالت لجستیکی خدمات پزشکی و دارویی

وجود  مشکل در اثر  این -اقدامات پاسخگویی هماهنگی ضعیف

 ، کافی اطالعات ضعیف و یا عدم وجود اطالعات ي نظیر موارد

عدم تمایل بعضی از سازمانهاي  ، کوششهاي موازي و اقدامات مشابه

خصوصی نسبت به انجام کار در چهار چوب یك سیستم  بخش

رخ می   هکاردانی کارکنان مربوط عدم کار آموزي و و هماهنگ شده 

انجام شده در حد  درنظر گرفته نشده باشد و یا برنامه ریزیهاي دهد.

مطلوب نباشد مشکالت خاصی براي مسئولین مدیریت بحران به وجود 

 (.68:1:29)کرمی، می آید
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عملیات مربوط به امور پاسخگویی در صورتی  -های بین المللی کمک

ه و با تاخیر روبرو بین المللی نا کافی و یا مناسب بود هاي که کمك

اثرات معکوسی روبرو شود . این مساله  گردد ممکن است با نتایج و

هماهنگی و در  هنگامی بروز می نماید که برنامه ریزي صحیح جهت

هاي بین المللی قبل از بحران به نحو مناسبی با  نظر گرفتن کمك

این در حالیست که . خارجی مربوطه انجام نگردیده باشد موسسات

به کشورهاي مختلف درباره مدیریت بحران پس از وقوع زلزله و تجر

انجام کار آمد امور مربوط به سایر بالیاي طبیعی حاکی از آن است که 

دو عامل  به  سریع و به موقع پس از وقوع بحران  بخش پاسخگویی

متکی می باشد. لذا می توان چنین عنوان  اطالعات و منابع اساسی

 ، بهترین برنامه ها و ترتیباتاساسیجزء  بدون این دونمود که 

مدیریتی ، کارکنان متخصص و بقیه عوامل در حقیقت بی فایده و غیر 

 .د بودنخواه قابل استفاده مطلوب

بطور کلی پس از وقوع زلزله  و یا بالیاي دیگري با آثار مخربی همچون 

 است: توجه به موارد ذیل ضروري زلزله

 -رسانی فعال سازی سیستم مربوط به امور پاسخگوئی و امداد

به منظور انجام سریع و کار آمد عملیات مربوط به امور بخش 

نیاز به وجود یك سیستم فعال سازي مدیران  پاسخگوئی معموالً 

ضمن  مربوطه می باشد. مسئول در امر مدیریت بحران و منابع سازمانی

ورت مرحله اي صورت گیرد بسیار انجام فعال سازي اگر به صآنکه 

آماده  خبردادن، راحلم موثر تر خواهد بود.این مراحل شامل کارآمدتر و

 می باشد. کردن و عمل باش بودن

 -هماهنگی عملیات مربوط به بخش پاسگویی و امداد رسانی 

عملیاتی که به منظور انجام امور پاسخگویی صورت می گیرد  هماهنگی

انجام هماهنگی به نحو احسن، اطمینان الزم  .بسیار حائز اهمیت است

توان منابع سازمانی ارائه نموده و  را در مورد استفاده بهینه از حد اکثر

) اخوان،  می نماید از دوباره کاري و یا شکافتهاي عملیاتی جلو گیري

 .(88:1:28،شیرین

، بحران همان گونه که در کلیه امور مربوط به مدیریت - ارتباطات 

از ضروریات اصلی به  یك سیستم ارتباطی و مخابراتی کامل وجود

در زمینه انجام امور مربوط به بخش پاسخگویی نیز  ،شمار می آید

با توجه به این . دارا می باشد ارتباطات نقش بسیار حساس و کلیدي را

وقوع بحران  نکته که سیستم ارتباطی و مخابرات ممکن است دراثر

پیش بینی وسایل ارتباطی و مخابراتی  ، لذادچار مشکالتی گردد

نیروي محرکه اضطراري و مستقل از شبکه از نیازهاي  جایگزین با

و امداد رسانی به شمار  پاسخگویی عمده مربوط به مدیریت عملیات

وسایل و تجهیزات  ، استفاده ازمی آید. در این شرایط بسیار بحرانی

 از ارزش فراوانی مخابراتی که با نیروي خورشیدي عمل می نمایند

 .برخوردار است

انجام  به طور کلی -ها بررسی ارزیابی و بر آورد میزان خسارت 

مداد رسانی بدون عملیات کار امد مربوط به بخش پاسخگویی و ا

ارزیابی و بر آورد میزان خسارتهاي وارده ناشی از وقوع  ،بررسی دقیق

ترتیب جهت انجام . به این نظر می رسد بحران ، تقریباً غیر ممکن به

خسارتهاي وارده و همچنین  بررسیها و بر اورد صحیح و کامل از میزان

سر از  ، الزم است که مقدماتین نیازهاي مربوط به امداد رسانیتعی

، انجام کار آمد لی برنامه ریزي و سازماندهی گرددقبل به طور اصو

رسی و بر الف. : بخش مستلزم اقداماتی به شرح زیر است عملیات این

بررسی و بر آورد توسط ، هواي منطقه بر اورد داده هاي لرزه اي و

جامع توسط مسئولین  تهیه گزارشات دقیق و .گروههاي میدانی

 مدیریت بحران و یا سایر مسوولین ذي ربط از محل بحران زده و یا

، باید گزارشی اقع ، بالفاصله پس از وقوع بحراندر اکثر مو -ناطراف آ

آوردهاي مقدماتی و کلی تهیه و تنظیم گردد و سپس در  در مورد بر

نسبت به انجام  ارزیابیهاي بیشتري باشد ادامه اگر نیاز به بررسیهاي و

بوط به تعیین برآوردهاي مر ها و ان اقدام نمود. جهت انجام بررسی

کارکنان  هاي خاصی براي ، باید دوره هاي آموزشمیزان خسارات وارده

 و اجرا کرد تا کارکنان مورد نظر آموزشهاي الزم را مربوطه برنامه ریزي

جمع آوري کامل این نوع . درخصوص جمع آوري صحیح کسب نمایند

اصلی جهت تهیه برنامه هاي مربوط به بخش  اطالعات یکی از پایه هاي

 .(.98:1:26،)امیریان بهبودي به شمار می رود

وع بحران،جمع در شرایط بسیار وخیم بعد از وق -مدیریت اطالعاتب. 

لیکن بدون  اطالعات صحیح و کامل امر بسیار دشواري است، آوري

و جامع نیز تعیین اقدامات مناسب  جمع آوري و تحلیل اطالعات دقیق

مهمتري هستند  و همچنین تمرکز بر انجام وظایفی که داراي اولویت

 ایجاد مراکز عملیات امري مشکل و شاید غیر ممکن باشد.در این رابطه،

الزم . ضطراري جهت انجام مدیریت کار آمد اطالعات ،ضرورت تام داردا

عالوه بر  به ذکر است در مدیریت و کنرل بحران پس از وقوع زلزله

ها به شکل عمومی بایستی رعایت نمود و  که در تمامی بحران مواردي

بایستی انجام  باشند، عملیات ذیل از اصول عمومی مدیریت بحران می

  (:Hobfoll,1998:65) پذیرد

القاعده بایستی در ( عملیات امداد و نجات: در این مقطع که علی1

لحظات اولیه صورت گیرد هدف نجات جان مصدومین و افرادي است 

که در زیر آوارها گرفتار هستند. ویژگی مهم این مرحله سرعت عمل و 

دقت در عملیات امدادي است، زیرا بعضاً عدم دقت در نجات فرد 

 شود تا صدمات بیشتري به وي وارد گردد. ر باعث میگرفتا

ها، هاي شدید به دلیل خرابی خانه( عملیات امنیتی: معموالً در زلزله8

ومرج باالست از سوي استفاده و هرجءامکان سو ...ها وبانکها، مغازه

دیگر هجوم مردم عادي جهت امدادرسانی نیز عالوه بر خطرات براي 

تواند باعث بروز مسائل امنیتی گردد. از اینرو ان میخود آنها و مصدوم

معموالً نیروهاي مسلح کشور بایستی با سرعت و حساسیت اقدام به 

 ایجاد کمربند امنیتی در حوزه موردنظر کنند. 

( عملیات اسکان: پس از ساعات اولیه حادثه که معمواًل افراد در شوك :

اسکان بازماندگان مطرح برند، مسأله ناشی از وقوع زلزله به سرمی
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شود. این اسکان درابتدا بصورت موقت خواهد بود که عمدتاً از چادر می

 شود. شود و بتدریج از اتاقك مجهز استفاده میبهره گرفته می

داراي آثار بسیار مخرب  ( عملیات امدادروانی: حوادث ناشی از زلزله8

ز آینده، خالء ناشی روانی بر افراد است. از دست دادن بستگان، هراس ا

هاي دلخراش برخی از نابودي ناگهانی امکانات و اموال و مشاهده ضجه

از این آثار هستند. در این مرحله حساسیت برخورد با افراد از نظر 

 روانشناسی بسیار مهم و ظریف است. 

: شامل فراهم نمودن امکانات اولیه موردنیاز مردم، ( عملیات پشتیبانی5

نها، رساندن غذاي گرم، مایحتاج مصرفی و دارویی، توزیع مناسب آ

 توزیع مناسب، کارآمد و عادالنه اقالم از ویژگیهاي این مرحله است. 

( عملیات لجستیك: حمل و نقل در یك حادثه زلزله از چند نظرمهم 9

است: اوالً( معمواًل شریانهاي ارتباطی قطع است، لذا از راههاي معمولی 

ثانیاً( سرعت عمل دربسیاري  لیات دیگر نیست.امکان سامان دادن عم

هوایی و استفاده از امکانات  ساز است، لذا راهاز مراحل قبلی سرنوشت

 ناوبري نیروهاي مسلح در اولین ساعات حادثه بسیار حیاتی است. 

ها که در آئینه رسانهاي: ابعاد یك حادثه مادامیعملیات رسانه  (7

و بسیاري ازمراحل مذکور پس از بعد  مطرح نگردد مورد غفلت بوده

یابند بهمین دلیل عملیات اي بحران سرعت، نظم و جریان میرسانه

 اي و گزارش دهی منظم از روند امور بسیار مهم استرسانه

(Sahu,1995:44) . 

گیري است و و دراین رسانی: اطالعات بستر تصمیم( عملیات اطالع8

مواردي  …و   ار تلفات، نیازمندیهاگردد، آمبین حساسیت آن افزون می

را   است که سریع، مطمئن و قابل اتکاء باید تهیه شود تا جلوي شایعه

 . بگیرد
 

 : نتیجه گیری

امروزه عمده ترین نقاط ضعف مدیریت بحران عدم هماهنگی و 

همکاري سازمانها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و 

مقررات موجود، محدودیت منابع مالی است، اما  نا کافی بودن قوانین و

خوشبختانه نقاط قوت بسیاري نیز وجود دارد که خود شامل تجارب 

مفید در مدیریت ها بحران و روحیه تعاون و نوعدوستی در جامعه و 

همچون جمعیت  NGOمشارکت خوب و ارزشمند مردم و سازمانهاي 

قاط ضعف و توجه هالل احمر است که می توان با مرتفع نمودن ن

بیشتر به نقاط قوت راه را براي عملکرد هر چه بهتر و قویتر در امر 

تهدیدها و  ستیبایاز این رو است که مدیریت بحران هموار نمود . 

فرصت ها را به خوبی شناخت و خود را براي مقابله با تهدیدها و 

در  از جمله عمده ترین تهدیداتی که استفاده از فرصتها آماده ساخت.

کاهش فرایند مدیریت بحران وجود دارد می توان به مواردي چون 

به انگیزه و عالقه نیروهاي داوطلب و مردمی در همکاري الزم وارد 

، ادامه یافتن مشکالت هایی و کمبودها در زمینه امکانات و خدمات

لیکن در این میان  .أخیر در روند افزایش عمومی جامعهتجهیزات ت

جود دارند که با بهره گیري از آنها می توان آثار و فرصت هایی نیز و

پیامدهاي حاصل از بحران را به نحو موثر تري مدیریت و حتی در 

مواردي از شدت بروز آنها جلوگیري نمود که از آن جمله می توان به 

روند رو به توسعه اطالعات رسانی و فن آوري ارتباط مواردي چون 

واره اي، تکنولوژي جهانی در حیطه مانند اینترنت و سیستمهاي ماه

تجهیزات امداد، افزایش باور عمومی در خصوص آسیب پذیري و خطر 

 یاد نمود. خیزي کشور

 مراجع

(. آمادگی در برابر خطرات زلزله، تهران: انتشارات 1:28اخوان، شیرین )

 آگاه.

د (. رابطه بین آسیب دیدگی روانی و خودکارآم1:26امیریان، مختار )

پنداري در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان بم، پایان نامه کارشناسی 

 ارشد. 

(. بررسی عوارض روانشناختی 1:29کرمی، غالمرضا و همکاران )

 1، شماره 1بازماندگان زلزله بم، مجله علوم رفتاري، سال 
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