
 

Identifying Information Indicators of Natural Urban Hazards in Iran 
 

3 Fahimeh Babalhavaeji|  2 ajla HaririN|  1 Nikdel Zahra 
 

1. PhD candidate, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and 

Research Branch, Tehran, Iran. E-mail: nikdelz56@yahoo.com  

 2. Corresponding Author, Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad 
University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. E-mail: nadjlahariri@gmail.com 

3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science 

and Research Branch, Tehran, Iran. E-mail: f.babalhavaeji@gmail.com  

 

Article Info ABSTRACT 
Article type: 
Research Article 
 

 

Article history:  
Received: 27 February 2021 
Received in revised form: 

7June 2021 

Accepted: 19 June 2021 

 

Keywords:  
Information,  

Natural hazards, 
Before the crisis,  

During the crisis,  

After the crisis 

Objective: The present study was conducted to identify the indicators of 

the urban natural hazards information model based on meta-combination 

analysis in order to create a model. 
Methodology: In the first stage, the meta-combined method was used. 

Out of 337 documents related to the research topic, 140 documents were 

analyzed. To examine and modify the components obtained during the 
trans-combination of qualitative method (with Delphi approach) which 

has been done by using a survey of experts with a questionnaire. Thus, the 

method of the present study is a mixture of polynomials. 
Findings: The research was reviewed in three parts (informants with 50 

indicators, tools and media with 66 indicators, content of information 
messages with 78 indicators), local government organizations using civil 

society and the private sector in implementing policies They play an 

effective role. A large number of different information tools have not been 
seen as appropriate for the time of crisis and after the crisis, and 

determining standard and appropriate information messages to the 

community has an effective role in informing about risks. 
Originality: This study has for the first time examined the identification 

of natural hazard information indicators in Iran. In addition, by defining 

the characteristics of informants, tools and media, the content of the 
information message in three crisis situations such as the information 

roadmap By determining the share of informants and appropriate tools 

and the content of the standard message, provides the most effective way 
of reporting risks to officials in three crisis situations. 
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 مخاطرات طبیعی شهری ایران یرساناطالع یهاشاخصشناسایی 

 

 |3الحوائجیفهیمه باب| 2نجال حریری |1زهرا نیکدل
 29/3/1400: رشیپذ خیتار 1400   /17/3:شیرایو خیتار 09/12/1399:افتیدر خیتار

 چکیده:
 یلتحل اساس بر شهری طبیعی مخاطرات رسانیاطالع الگوی هایشاخص شناسایی هدف با حاضر پژوهش :هدف

 .است انجام شده الگو ایجاد به منظور فراترکیبی

نابع مختلف مپژوهش در  موضوع با مرتبط مدرک 337 که شد استفاده فراترکیب روش از اول مرحله در :شناسیروش

 فراترکیب طی در آمده دست به هایمؤلفه اصالح و بررسی برای. گرفت قرار تحلیل مورد مدرک 140 نهایت در. شد پیدا

 روش ترتیب بدین. است شده انجام پرسشنامه ابزار با خبرگان، از نظرسنجی از استفاده با که( دلفی رویکرد با) کیفی روش از

 است نگریزاویه چند نوع از آمیخته حاضر، پژوهش

 78دهی با اطالع یامپ محتوای شاخص، 66ها با ابزارها و رسانه شاخص، 50رسانان با قسمت )اطالع سه پژوهش در :هایافته

در اجرای  های مدیریت محلی با استفاده از جامعه مدنی و بخش خصوصیمورد بررسی قرار گرفته است. سازمان( شاخص

ن و پس از بحران مناسب برای زمان بحرا یرساناطالعابزارهای مختلف از  تعداد زیادی ی دارند.مؤثرها نقش گذاریسیاست

 رسانی مخاطرات دارد.ی در اطالعمؤثرنقش  دهی استاندارد و مناسب جامعههای اطالعتعیین پیام و اندنشدهدیده 

باشد  یعموم یازهایجامع و متناسب با ن ،یدسترسقابل دیاطالعات مربوط به فاجعه بادهد که ها نشان مییافته گیری:نتیجه

 عاتاطال هاییناوراستفاده از ف باشند. لیاز فاجعه دخ یروند انتشار اطالعات مربوط به خطرات ناش و مشارکت جامعه در

 مسئوالن است. یمردم و برا یبرا یمناسب یرسانمراجع اطالع یاجتماع یهاو شبکه ،و ارتباطات

مورد بررسی  رسانی مخاطرات طبیعی در ایران راهای اطالعبه شناسایی شاخصبار ی نخستیناین پژوهش برا اصالت اثر:

در سه موقعیت  هیداطالع پیام محتوای، هاابزارها و رسانه رسانان،اطالع هایتعریف شاخص باعالوه ه باست.  داده قرار

ترین شیوه مؤثرتاندارد رسانان و ابزارهای مناسب و محتوای پیام اسرسانی با تعیین سهم اطالعبحران همانند نقشه راه اطالع

  .دهدبحران( ارائه میازبحران، پسحین ،بحرانازدر سه موقعیت بحران )پیش مسئوالنرسانی مخاطرات را برای اطالع

 .بحران از پس بحران، حین بحران، از پیش طبیعی، مخاطرات رسانی،اطالع های کلیدی:واژه

مخاطرات طبیعی شهری  یرساناطالع یهاشاخصشناسایی  (.1400)الحوائجی، فهیمه باب، و حریری، نجال؛ نیکدل، زهرا استناد:

 DOI: 10.22059/JLIB.2022.339030.1593 .101-122(، 2)55، یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق. ایران
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 مقدمه. 1

شوند، رنج شان میزندگیمردم همیشه از وقوع حوادث و بالهایی که منجر به صدمات و مرگ در طی 

پیوندد نوع آن در ایران به وقوع می 31است که  شده نوع بالیای طبیعی شناخته 43در دنیا  .برندمی

 2015و  1900 یها(، در بین سال2005، )گزارش جمهوری اسالمی ایران، اجالس جهانی کاهش بالیا

کشور بیشتر در معرض  5اند، کشور در این منطقه دچار بالیا شده 7 انهیکشوری خاورم 23 نیاز ب

 3)با  1در رتبه  2014اند. افغانستان، پاکستان، ایران و مراکش در سال داشته طبیعی قرار یهابیآس

 . (1395 1یوسفیان و غمیان) دارند فاجعه( قرار

رسانی و ارتقای سطح آموزش عمومی و تخصصی برای مقابله با مخاطرات طبیعی یکی از اطالع

میالدی را دهه  90اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان هواشناسی جهانی بود که دهه  نیتریضرور

المللی المللی اولین اقدام متمرکز و جامع نهادهای بینین فراخوان بینا ،کاهش بالیای طبیعی اعالم نمود

کاهش اثرات ی در راستای ئریزی و اجرادر معرفی و آموزش انسانی در تمامی ابعاد پژوهشی، برنامه

 ،3، کنوانسیون تمپیر2جمله: راهبرد یوکوهوما های مختلف ازسازمان ملل متحد طرح مخاطرات بود.

از  5سندیا جهانی اجالس و 2015تا  2005 ، اجالس هیوگوی2002 4ژوهانسبورگ اجرائینشست 

ون اجتماعی در کمیسی 1386قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال . در ایران 2015-2030

یک خواسته جهانی است به حداقل  های عمومیارتقای دانش و آگاهیبنابراین، د. ش مجلس تصویب

عامل مهمی در کاهش اثرات بالیای طبیعی  رسانیدن خطرات ناشی از رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی

 که میزان اطالع از مخاطرات و نحوی برخورد با دهدیم اما تحقیقات نشان ،دشومحسوب می در ایران

 .(1396، شاهیو  اسماعیلی؛ 1391، نسبی و قدیری) مطلوب نیستدر ایران  آنها

شود دلیل مدار، اغلب به حد کافی یافت نمی، اطالعات بافتهستنده ها، اغلب غیرمنتظرچون بحران

های تمیز و مرتب است و همین فقدان اطالعات مناسب، بر بسته به هم در آن نبود اطالعات مربوط

های جدید گردد، تنشنتیجه زمانی که بر فشارهای جاری افزوده می زند و دراضطراب موجود دامن می

 به منظور آنها و فاش نشده در میان فعاالن اصلی برای درک اصول حاکم بر موقعیت بحرانی و تطبیق با

نیاز بحران اطالعات بعد از وقوع  (1379)تاجیک،  گیردگیری دوباره کنترل اوضاع درمیبه دست

_______________________________________________________________ 
1 Ghomian & Yousefian 
2 Yokohuma 
3 The Templar Convention 
4 Johannesburg 
5 Sendai  

https://docs.google.com/document/d/1fF_H15EBx09TQ99d0vpnVRlbcD9mUE740cKlOABmA8w/edit#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1fF_H15EBx09TQ99d0vpnVRlbcD9mUE740cKlOABmA8w/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1fF_H15EBx09TQ99d0vpnVRlbcD9mUE740cKlOABmA8w/edit#heading=h.2et92p0
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ای از فعالیت رسانی عرصهحلی سریع و آنی است، در این میان دانش اطالعمخاطره اندیشیدن راه

ا نیازهای ها متناسب بای و پژوهش علمی است که به مسئله انتقال مؤثر اطالعات در میان انسانحرفه

های خاص سروکار ها و روشپردازد و برای رفع این نیازها، با فنون، نظاماجتماعی، سازمانی و فردی می

ها، مثابه عناصر حامل محتوا در همه قالبرسانی به آثار معرفتی انسان، بهدارد. توجه ویژه دانش اطالع

اگر  (.1386 ی،رّ)حُ رای انتقال اطالعات استب آنها برحسب توانایی بالقوه تأکیدها و ها و رسانهصورت

سازی شده باشد، رسانی و آگاههای اجرای مدیریت برای مواقع قبل بحران اطالعشهر و مردم در برنامه

 ه شدهها از قبل تهیریزیموقع و بر اساس برنامهماند عملکرد صحیح، بهآنچه برای بعد از بحران باقی می

از دیدگاه علم اطالعات و ایجاد یک فرایند مناسب جهت آگاهی جامعه، است مخاطرات طبیعی شهری 

کننده عملیات امداد و نجات است و این امر در حوادث یک سال کاهش آنتروپی اطالعاتی که مختل

برای مخاطره زلزله در سه موقعیت ی رساناطالع، سه اصل این پژوهش با بررسی. اخیر کامالً مشهود است

مخاطرات طبیعی  یرسانخبرگان الگوی مناسب اطالع تأییداست که با استفاده از  ر داشتهبحران را در نظ

 است. گرفته قرار یشهری در ایران موردبررس

 پیشینه پژوهش. 2

فوکوی، ژاپن  را در مقایسه بین بر آمادگی عمومی و کاهش زلزله آموزش بالیا ریتأث( 2005) 1تاناکو

انجام داده است. نتایج نشان داد که مردم در هر  متحدهاالتیاو منطقه خلیج سانفرانسیسکو، کالیفرنیا، 

مکتوب )روزنامه و بروشور( انتشار خبر دیداری و شنیداری  منبع،دو منطقه بیشتر آگاهی خود را از سه 

 ( ساختار2015) 2اشکنازی منش وخرم. نداکردهکسب  هاکارگاه)مانند رادیو و تلویزیون( و جلسات و 

 را دهندهپاسخ آموزشی رویکردهای در موجود کمبودهای طبیعی بالیای آموزش درسی رنامهب 3پروژه 

در این  .کرد وتحلیلتجزیه را جدید استاندارد یک برای موردنیاز محتوای و مشخصات و شناسایی

 هایتخصص و هاسازمان از نمایندگی به اروپا اتحادیه خارج و داخل از متخصص 35 از بیش روش

 عنوانبه استانداردسازی دهد که عدمنتایج نشان می. دادند تشکیل را حوادث مدیریت در درگیر مختلف

 و وجود دارد و پیشنهاد کنترل فرماندهی سطح در خأل آموزش، هایفاجعه، روش در جدی نقص یک

_______________________________________________________________ 
1 Tanaka 
2 Khorram-Manesh, Ashkenazi 
3 Disaster Training Curriculum (DITAC) 
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 و ترکیبی آموزش روش برای ایجاد یک ای،رشتهمیان و فرهنگی بین یکپارچگی بهبود ارتباطات برای

 . است شده توصیه سخنرانی با همراه تمرینات از استفاده با شایستگی بر مبتنی

 زلزله پرداخته اند. در در انگیزه ایجاد و رسانیاطالع در قبلی تجربه به نقش (2017) 1بکر و پاتون

 که داد نشان تحقیق این. شودمی بررسی زلزله برابر در آمادگی میزان بر تجاربی چنین تأثیر مقاله این

 افراد به کمک دانش، و آگاهی افزایش: ازجمله دارد آمادگی روند بر مختلف تأثیر هفت تجربه این

 تعامل که باعث احساسات بر تأثیر آمادگی، ایجاد توسعه،درحال فاجعه،اعتقادات یک عواقب درک در

محلی و  ( رادیو2019میرزایی ) و 2یمعمارآباد ینور .شودمی فاجعه به مربوط مسائل مورد در جامعه

را در سه موقعیت  98سیل نوروز  یارسانهبالیای طبیعی )بررسی عملکرد رادیو خوزستان در پوشش 

 زگردیمو قالب گزارش و  داندیمبودن  موقعبهرا فاقد تنوع و  هابرنامهو  اندداده قرار یموردبررسبحران 

رسانه اجتماعی  یهاکانال( 2020) 3کانالرایگیت  و کانکانامگهاست.  داشته هابرنامهبیشتری در  سهم

 یبررس مورد را ایاسترالاضطراری ایالتی  یهاسازمانمرتبط با مدیریت بالیا چقدر جذاب هستند؟ پرونده 

مدیریت بحران و مرکز ارتباطات بحران و  شدهینیبشیپ( مدل 2020) 4و شول رانیاوالناست.  داده قرار

 یک اصل عنوانبهمدیریت بحران  شدهینیبشیپنیاز به انتقال دانش جدید به منابع را با استفاده از مدل 

  .ردیگیمقرار موردبحث

در مدیریت بحران شهری در برابر  مؤثرعوامل  یبندتیاولوشناسایی و  ( به1394) یمحمد و رجبی

 که است پرداخته( ابهرموردی: شهر  مطالعه) تحلیل سلسله مراتبی کیتکن ازبالیای طبیعی با استفاده 

عامل  ،وجود نیروی انسانی متخصص، برای مدیریت پشتیبانی یسازرهیذخنظام این عوامل را به ترتیب 

 ( نیازهای1394طبیبی )و  فرهنگی، صلواتیان. است دانسته ثرؤم تجهیزات تخصصیی و رساناطالعنظام 

 مورد راآسیب دیدگان از بالیای طبیعی: مطالعه موردی آسیب دیدگان از زلزله آذربایجان  یارسانه

، اطالعاتاصلی آسیب دیدگان از زلزله شامل: نیاز به  یارسانهبه چهار نیاز  هاداده، دادند قرار یبررس

 یهارسانه( 1395) انیریبص. دهدیمو نیاز به نماینده را نشان آموزشهای، نیاز به هرساننیاز به توجه 

است و  پرداخته یاجتماعهمراه هوشمند در کنشگری  یهاتلفن نقش ودر مدیریت بحران  اجتماعی

و آموزش بحران، حل مشکل  یزیربرنامهاجتماعی را در چهار مرحله انتشار اطالعات،  یهارسانهقابلیت 

_______________________________________________________________ 
1 Becker, Paton  
2 Noori Momarabadi 
3 Kankanamge, Igit Kanlar 
4 Ulaniran & Shool 
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افزار آموزشی نرم ( تأثیر1396بادله ). کندیماطالعات بررسی یآورجمعو  یریگمیتصممشترک و 

حوادث طبیعی )زلزله، سیل، آلودگی هوا( بر یادگیری و یادداری مقابله با حوادث طبیعی کودکان 

، دادانجامالگوی مونته سوری  اساس برشهر تهران بودند  در احمرهاللرا که عضو جمعیت  یدبستانشیپ

مقابله با حوادث طبیعی در دختران و  یادآوری افزار بر میزان یادگیری وبا نرم نشان داد آموزشنتایج 

 .گذاردتأثیر مثبت میپسران 

 پژوهشاهداف . 3

  مخاطرات طبیعی شهری در ایران یرساناطالعالگوی  ارائههدف اصلی پژوهش:     

 پژوهش: جزئیاهداف 

 مخاطرات طبیعی شهری در ایران یرسانالگوی اطالع یهاشناسایی مؤلفه. 1

مخاطرات طبیعی  یرسانالگوی اطالع یهادرباره مؤلفه خبرگانتعیین میزان میانگین نظرات . 2

 شهری در ایران

مخاطرات طبیعی شهری  یرسانالگوی اطالع یهامؤلفه نظران دربارهتعیین میزان توافق صاحب. 3

 در ایران

 پژوهش یشناسروش. 4

اسـتفاده  نگری اکتشـافی موردلحاظ رویکرد پژوهش، روش ترکیبـی یـا آمیختـه از نوع چند زاویه از

کمی و کیفی به انجـام  یهاروشاز  یامجموعهده از ترکیب روشی که با استفااســت.  گرفتـه قرار

چهارم و ششـم  یهاگامپـژوهش حاضر در آغاز از روش فراترکیب و در  یکل طور به. رسدیم

. بـدین ترتیـب، روش آن اکتشافی اسـت. در پـژوهش شودمی فراترکیـب از تکنیـک دلفــی استفاده

و در مرحله دوم  است دست آمدهاز طریق روش فراترکیب به  هاو شاخص هامؤلفهحاضـر مجموعـه 

 کنندیمکه در امر اشاعه اطالعات فعالیت  یرساناطالعمختلـف  یهاحوزه نظرانصاحبتوسط  هامؤلفه

برای  آنها و نظرات اصالحی است و خبرگان مخاطرات محیطی جغرافیا مــورد بازکـاوی قرارگرفته

از  مندنظامفراترکیب یک بررسی می شود. مخاطرات طبیعی شهری اعمـال یرساناطالعتبیـین الگوی 

دف آن دستیابی به انتزاع تحلیلـی در سطح باالتری ه .ادبیات مطالعات کیفی در مورد موضوع است
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یـن روش در ا. پردازدیماست که به بررسی دقیـق عناصـر همپوشـانی مشـترک در میـان مطالعـات 

 .(2007، 1)سندلوسکی و باروسو پردازدیممطالعه  هفت گام به بررسی و تحلیل موضوع مورد

مخاطرات  یرسانهدف اصلی پژوهش، ارائه الگویی اطالع :پژوهش یهاپرسشگام اول: تنظیم 

اساسی  یهاطبیعی شهری اسـت. در گام نخست مرحل فراترکیب پژوهش حاضر، ابتدا پرسش

پژوهش به همراه پارامترها  یهامحـدوده کـار مشخص شد. پرسش آنها شده و با پاسخگویی بهمطرح

(What که شناسایی مؤلفه )ری در ایران استمخاطرات طبیعی شه یرسانالگوی اطالع یهاچیستی کار 

(Who مطالع جامعه مورد )آنها که در که دربرگیرنده آثـار مختلـف اعـم از کتـاب، مقاله، گزارشه 

محدودیت  When) ه استشد همخاطرات پرداخت یرسانها اطالعبیشتر به تشریح و شناسایی مؤلفه

میالدی و  2021تا  1900 یهامحدوده زمانی سال یهازمانی( دربرگیرنده تمامی آثار موجـود بـین سال

، چگـونگی روش( کـه بـه بررسـی موضوعی آثار How)نهایـت  و در استشمسی  1398تا  1385

 .پردازدیوع ممرتبط با موض یهاها و مؤلفهشاخص یبردارادداشتیشناسایی و 

 مندنظام صورت بهگام دوم: بررسی متون 

پژوهشی در خصوص  یهاگزارشعلمی و  مدارکجستجو پیشینه پژوهش در داخل کشور در کلیه 

 1398تا  1385 ومیالدی  2021تا  1900 یهاسالمخاطرات طبیعی که طی  یرساناطالع یهاشاخص

، رانیا مگنمامتن،  (،)ایرانداک یهانامهانیپااطالعـاتی  هایپایگاهشمسی منتشرشـده بودنـد در 

 اسالمیدانشگاه آزاد  یهانامهانیپاو پایگاه اطالعاتی  یدانشگاه جهادنورمگ، پایگـاه اطالعـاتی 

، 4، اشپرینگر3، پروکوئسـت2دایرکـتاطالعـاتی سـاینس هایپایگاه)سـیکا( و در خـارج کشـور در 

 انجام (1 جدول)پـژوهش بـه شـرح  یهادواژهیکلالتین بر اساس  یهامقالهبــرای  و 5گوگل اسکوالر

 ...و، کتـاب نامهانیپا، مقالـه 337گونـاگون شـامل  مدارکاز  یتوجهقابلشد. نتیجه جسـتجو فهرسـت 

  .گرفتندقرار یهالیتحل ذخیره شده مورد مدارکمرتبط با این حوزه بود. تمامی تمامی 

 جستجو پژوهش یهاواژه .1دولج 

 التین یهادواژهیکل فارسی یهادواژهیکل التین یهادواژهیکل فارسی یهادواژهیکل

 Notification یسازآگاه Components هامؤلفه

 Before the crisis پیش از بحران Information pattern یرساناطالعالگوی 

 After the crisis پس از بحران Hazard information اطالعات خطر

_______________________________________________________________ 
1 Sandelowski & Barroso  
2 ScienceDirect  
3 Proquest 
4 Springer  
5 Google Scholar 



 
  رانیا یشهر یعیمخاطرات طب یرساناطالع یهاشاخص ییشناسا

 

107 

 Risk Information  خطر یرساناطالع

Indicators 
 During the crisis حین بحران

 Danger awareness آگاهی بخشی خطر Knowledge of risks دانش مخاطرات

 Information tool یرساناطالعابزار  Earthquake preparedness مقابله با خطر زلزله

   UNESCO Risks یونسکو مخاطرات

 

 گام سوم: جستجو و انتخاب متون مناسب

مخاطرات بوده  یرساناطالع نهیزم آمده حاوی اطالعات کلی در دست به مدارکه بسیاری از ک از آنجا

آمده در این مرحله طی  دست ، نتایج بهکردیو اطالعات مفیدی برای ایجاد مؤلفه در این حوزه ارائه نم

ی که موضوع پژوهش را کامل مدارکنامرتبط مشخص شوند و  مدارکچند فرایند پاالیش شدند تا 

 ارائه ندیاز فرا یاه خالص توانیم 1شکل   مرتبط انتخاب شوند. در مدارکعنوان به دهندیپوشش م

 آمده از پژوهش حاضر مشاهده کرد. دست شده را همراه با نتایج به

 
 مناسب در پژوهش حاضر مدارکفرایند نتایج جستجو و انتخاب  .1شکل 

، مشـخص بـودن منـابع شده ارائهمحتوای  یندممنظا، معیارهایی مانند مدارکبرای بررسی اعتبار 

در مرحله  مدرک 52، آمده دست به مدرک 337موردتوجه قرار گرفت. از  اطالعات واسـتفاده  مورد

با بررسی چکیده حذف شدند که  مدرک 96، مدرک 285 ازبررسی عناوین حذف شدند. در ادامـه 

نیـز بـا بررسـی مـتن  مدرک 43 مدرک 189 ازهدف پژوهش با پژوهش مربوطه بود،  مغایرت علت آن

 6باقیمانده در این مرحله،  مدرک 146از  و شدگذاشته  کناردلیل عدم ارتباط از پژوهش  کامل و به

 مدرک 140حذف و نهایتاً دستاورد این مرحله از پژوهش،  مدرک بودن نامعتبرنیز به دلیل  مدرک

 20به زبان انگلیسی و  منبع 120موردبررسی  منبع 140مرتبط با موضوع پـژوهش حاضـر بـود. از بـین 

به علت اینکه از ، است بوده 2021-1900 یهاسالبه زبان فارسی بوده است. منابع انگلیسـی بـین  منبع

مدرک نامرتبط پس از بررسی عناوین52حذف •
های هتبط با توجه به کلیدواژمرمطالعات 

-337Nپژوهش 

N-285چکیده مطالعات موردبررسی مدرک نامرتبط پس ازمطالعه چکیده ها96حذف•

مدرک نامرتبط پس از بررسی متن کامل 43حدف •
تن مطالعات مرتبط با توجه به م

N=189کامل مدرک 

N=146کل مدارک مرتبط مدرک نامرتبط پس از بررسی اعتبار مدرک6حذف •

N=140کل مدارک نهایی 
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در مخاطرات طبیعی را اولویت کاری خود  یرسانبه مقوله پیشگیری و اطالعسازمان ملل  1900سال 

مورد اثر انگلیسی را بــه خــود اختصـاص  18 با تعدادبیشترین  2020منابع سال و در این پژوهش داد  قرار

سازمان قانون زمینه ایجاد  1384سال  چون از است 1398-1385 یهاسالداده است. منابع فارسی نیز بین 

بیشترین تعـداد اثـر فارسـی را بـر اساس سـال  منبع 6 با 1395سال  و ه استشد بیمدیریت بحران تصو

 . ه استبـه خـود اختصاص داد

مخاطرات طبیعی از  یرساناطالع یهادر این مرحله مؤلفه: گام چهارم: استخراج اطالعات متون

، مرکز لرزه نگاری داخلـی موردبررسی یهاگرفتند. مؤلفه بررسی قرار منتخب استخراج و مورد مدارک

، کشور سازمان هواشناسیشناسی، کشور )موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران(، پژوهشکده اقلیم

شناسی و علوم جوی و شناسی و مهندسی زلزله، پژوهشگاه ملی اقیانوسالمللی زلزلهپژوهشگاه بین

، 1GDPC IFRCمرکز جهانی آمادگی در برابر بالیا (، 9813)استفاده از قانون مدیریت بحران کشور 

 احمرهالل یهاتیجمعصلیب سرخ و  یالمللنیبفدراسیون ، ( 2DFID )انگلستان یالمللنیبتوسعه  گروه
3

IFRC ،4صلیب سرخ  یالمللنیب تهیکمICRC  5، آژانس پناهندگان سازمان مللUNHCR ،سازمان دفتر 

6ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه 
UNOCHA ،7بهداشت جهانی  سازمان

WHO  حاوی

 یهاجنبهمخاطرات طبیعی در ابعاد و  یرساناطالع یهاشاخصاطالعات منظم و مفیدی در راستای 

  گوناگون بودند.

 کیفی یهاافتهیو ترکیب  لیوتحلهیتجزگام پنجم: 

و  یرساناطالع یهارسانان، ابزار و کانالها، در سه سطح اطالعشاخص و هامؤلفه یبندبرای دسته

منظور انجام دلفـی  قرار گرفت و یصورت مجزا موردبررس به دهی زلزلهاطالع یهاامیمحتوای پ

مخاطرات طبیعی  یرسانرائه الگوی اطالعچارچوبی برای ا، نهایت ها برای خبرگان ارسال و درشاخص

 به صورت خالصه ارائه شده است. 4تا  2هایجدول شهری تدوین شد.
  

_______________________________________________________________ 
1 GDPC IFRC Global Disaster Preparedness Centre  
2 DFID Department for International Development (UK) 
3 IFRC International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  
4 ICRC International Committee of the Red Cross 
5 UNHCR The United Nations Refugee Agency 
6 UNOCHA United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
7 WHO World Health Organization 
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 مخاطرات طبیعی شهری یرساناطالعالگوی  رساناناطالع یهامؤلفه .2جدول

یبررس موردمنابع  رساناناطالع معیارهای   

 (،1395)تقوایی وصبوحی،،(1390 و دیگران، عزیزپور )اسماعیلیان، 

 (Tomar and Burton 2021)(، 1396 )قانون مدیریت بحران کشور،
(Basher 2006),(IFRC, 2009),(Kasperson 2010),(Izadkhah 

and Amini Hosseini 2010),(IFRC, 2014), (IFRC, 2017), 

(Baytiyeh 2017),(Kahlor, Wang et al. 2019),( Zhuang, He 

2020)  

سطح کشور مدیریت دراطالع رسانان   

محلی سطح مدیریت دراطالع رسانان   

 جامعه مدنی

 بخش خصوصی

 

 مخاطرات طبیعی شهری یرساناطالعانتقال پیام الگوی  یهاکانالابزار و  یهامؤلفه .3 جدول

معیارهای ابزار و  یبررس موردمنابع 

 هایرسانه
 (Itoh and Konno 2019) ,(ICRC and IFRC . 2016)(Guo, Sim et al. 2020) انتشارات 

.(Berchtold, Vollmer 2020) ,(Marks, Chandler et al. 2016) 

 (Oma-Pius 2018)(Beauregard, Tremblay et al. 2020)  
 عملکرد هنری

(Harteveld and Suarez 2015) ,(Macklin, C. 2014) 

,(Teague, Sermet et al. 2021) ,(Parker, Cornforth et al. 2016)     بازی و مسابقه 

(Nouri Memarabadi and Mirzaei, 2019), ,(Latré, Perko et al. 2018) 

 (Ahsan and Khatoon, 2020), ،(1394 ،زاده میرخلف و نمازی پیش)   

(1395، )نصراللهی،بیطرفان،(1397،خادمی وبابابیک)   

 صوتی و تصویری

(Olaniran and Scholl 2020),(Rossi, Folino et al. 2000),(Kundu and Nawaz 

2019) (Olaniran and Scholl 2020),(Rossi, Folino et al. 2000),(Kundu and 

Nawaz 2019) 

 نابع وبم

(Bignami, Dragoni et al. 2018),(Kankanamge, Yigitcanlar et al. 2020)  

(Borden, Zhang et al. 2020),(Yamori and Sugiyama 2020) , 

(Kaewkitipong, Chen et al. 2016)(Kaewkitipong, Chen et al. 

2016)(Kaewkitipong, Chen et al. 2016)(Kaewkitipong, Chen et al. 

2016)(Kaewkitipong, Chen et al. 2016)(Schempp, Zhang et al. 

2019),(Khazai, Kunz-Plapp et al. 2014)  

(sadidi, Babai et al. 2017),(Henriksen, Roberts et al. 2018)  

(Tekeli-Yesil, Pfeiffer et al. 2020),(Zykov 2021) , 

 های اجتماعیانهرس

(Joyce, Belliss et al. 2009),(dos Santos Alvalá, de Assis Dias et al. 2019) های جغرافیاییسیستم 

(Pascapurnama, Murakami et al. 2018),(Sharpe 2017)  برنامه درسی 
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 مخاطرات طبیعی شهری یرساناطالعدهی الگوی محتوای پیام اطالع یهامؤلفه 4جدول:

 یبررس موردمنابع 
 معیارهای

 دهیمحتوای پیام اطالع

(IFRC,2011),ICRC and IFRC,2012),(IFRC, 2015),(IFRC, 2018), 

 (ISDR and OCHA 2008),(Abunyewah, Gajendran et al. 2020) 

(,Adhikari, Paton 2018), (Kundu and Nawaz 2019) 

(Doyle, Johnston et al. 2019, (Yin, Wang et al. 2019) 

(Nojang and Jensen 2020),(Nouri Memarabadi and Mirzaei, 2019) 

 (1390)ظفری،ویسی,(1392معینی )سالمی و ،)1392فرخی،) 

 (خانوادگی) یفرد
های مدیریت ملی و سازمان

 محلی

 

 گام ششم: کنترل کیفیت

ها افـزایش دقـت شاخص برایدر این مرحله، پس از اعمال اصالحات و پیشنهادهای اعضای خبرگان، 

نظران درباره بـرای تعیین میزان توافق صاحب ،عینی و مورد استناد یهابه مالک آنها و نزدیـک کردن

از مقدار ضریب هماهنگی کندال برای  ،مخاطرات طبیعی شهری در ایران یرسانالگوی اطالع یهامؤلفه

ه گردیدمحاسبه SPSS 19آماری  افزارنرمبا  فرایندو این  ه استشد استفاده دلفی فرایندمراحل مختلف 

کندال، میزان کرد که در مرحله اول، ضریب هماهنگی بیان توانیم با توجه به جدول جهیدرنت. است

نظر باالتر در دور دوم به اتفاق هاشاخصکه با بازنگری برخی از  دهدیمنظر متوسط را نمایشاتفاق

 دست آمد.
 نتایج آزمون ضریب هماهنگی کندال .5جدول 

 راند دوم راند اول پنلشماره 

 
ضریب 

 کندال
 نظراتفاق

ضریب 

 کندال
 نظراتفاق

 بسیار قوی 707/0 متوسط 591/0 مخاطره زلزله

 

رسانی مخاطرات های تخصصی اطالعشاخص ها ودر گام هفتم مؤلفه: هاافتهی یارائه: گام هفتم

 های ارائه شده انتخاب و مورد تائید اعضای خبرگان قرار گرفت.طبیعی شهری از میان شـاخص

مخاطرات طبیعی شهری در ایران  یرسانهای الگوی اطالعمؤلفهدر پاسخ به پرسش اول پژوهش 

مرتبط  یهااز منابع داخلی و خارجی صورت گرفت و آن دسته از شاخص یاکدمند؟ مطالعه گسترده

و مدرک معتبر استخراج گردید. تالش  مدرک 140شاخص( از  223مخاطرات ) یرسانبا حـوزه اطالع
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را نیز  یالمللنیظات ملی، مالحظات بشود که عالوه بر دارا بودن مالحارائه یهاتا شاخص ه استشـد

  2 شکل باشد. در  خاطراتم یرسانمهم الگوی اطالع یهاو دربردارنده شاخصباشد رگرفتهدر نظ

 است. شده میها ترسفرایند اسـتخراج مؤلفه

 
 شده انتخابمخاطرات از متون  یرساناطالع یهامؤلفهاستخراج  فرایند .2 شکل

ساس فرایند فوق،  سمت شاخص 223 ابتدابر ا سه ق ساناناطالع یهامؤلفه ،در  ، یهامؤلفه 56 با ر

سانهابزار و  شد که  یآورجمع، مورد 89 با زلزلهدهی محتوای پیام اطالع یهامؤلفهمورد،  89 با هایر

شتر شد و تعداد  یهامؤلفه پس از بررسی بی در  یلفداصلی برای اجرای  مؤلفه 193تکراری آن حذف 

ـــد ـــت نظر گرفته ش ـــاحب برای تعیین میزان میانگین نظرات وه اس الگوی  یهانظران درباره مؤلفهص

معیار انتخاب .شــدیمخاطرات طبیعی شــهری در ایران در دو مرحله از خبرگان نظرخواه یرســاناطالع

سب میانگین حداقل  ستدر مقیاس لیکرت  4اهمیت هر مورد ک صد 80 معادل حداقل که ه  نیتأم در

ست شد  15با همراهی  برای دلفی هاشاخصدر دور اول روایی  .نظر نخبگان ا سی  نفر از خبرگان برر

محتوای پیام  یهامؤلفهمورد،  66انتقال پیام  هایرســـانه، ابزار و مؤلفه 39 رســـاناناطالع یهامؤلفهکه 

له اطالع ندر بخش اطالع و شـــد دیتابمورد،  60دهی زلز فهان رســـا نت  یهامؤل عاو مه)م نا  یزیربر

خصوصی،  یهاآژانسبازرگانی، شهردار تهران، نمایندگان  وزارتکشاورزی،  وزارت، جمهورسیرئ

و  یمؤسسات علم متخصصان ، مرکز بهداشت،احمرهاللنیروی انتظامی، پرسنل خدمات اورژانس، 

ـــرکتکارگران،  هیاتحاد ی،فن ـــتورالعمل یهاکتابچه(، در بخش ابزار )یکارمانیپ یهاش  یآگه، دس

ـــتر،  ـــتبلیغاتی، پوس ـــوتی،  یهاامیپکاغذی،  یهایبازمعماری،  یهاپالن یطراح، عکس، نمایس ص

ــخنران ــه، بوکسیفگفتگو،  یتاالرها، یالکترونیک یهاکتاب، یس در بخش  وکارتوگرافی(  یهانقش

مؤلفه تکراری30حذف 

کل شاخص های مرتبط 
استخراج شده از متون مورد
مطالعه در سه بخش اطالع 
رسانان، ابزار اطالع رسانی و

N=223محتوای پیام زلزله 

مؤلفه در دور اول دلفی39حذف 

بررسی شاخص های در دور 
اول دلفی در سه بخش 

اطالع رسانان، ابزار 
ام اطالع رسانی و محتوای پی

N=193زلزله 

مؤلفه در دور دوم دلفی19حذف 

بررسی شاخص های در دور 
دوم دلفی در سه بخش 

اطالع رسانان، ابزار اطالع 
زلهرسانی و محتوای پیام زل

N 154=

کل مؤلفه های 
N=135نهایی
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ـــدار اولیه  یهامؤلفهدهی زلزله، محتوای پیام اطالع ـــتجو نجات، هیتخل و)رعایت هش ، یادگیری جس

 ییشــناســاخانواده،  داکردهیپ روشایمن در اســتفاده از زمین، انجام مانور زلزله در خانواده،  یهاروش

ـــایل،  فتچجوی و اقلیمی، ایمنی محیط کار،  یهادهیپد ـــت وس موقت،  یهاپناهگاه تیریمدو بس

اد و تقویت کمیته اضطراری محلی، استفاده از ساختارهای جامعه و دانش سنتی، ایجاد فضای امن، ایج

 یابیارزارتباطی اضطراری،  زاتیتجهاولیه، ذخیره آب اضطراری و مواد غذایی،  یهاکمک زاتیتجه

 دور اول حذف شدند.  در( سازه و)خاک  یمهندس

 بعدسه موقعیت )پیش از بحران، حین بحران،  گرفتن نظر در ونفر از خبرگان  15 دور دوم دلفی با نظر

 یبنددستهدر این اجماع از پیشـنهادی جدیـد و  6جدول. شدمخاطره زلزله انجام یرساناطالعاز بحران( 

شورای عالی  مؤلفهاستفاده شد بر این اساس در بخش اطالع رسانان  نظراتفاقبـرای کسـب  هاشاخص

کالسهای تابلو اعالنات و  مؤلفهها انقالب فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست و در ابزار و رسانه

 شنهادیپمخاطره زلزله در سه موقعیت بحران  یرساناطالعبرای  مؤلفه 135درنهایت  و مجازی اضافه شد

 تائید خبرگان رسید  به( 9،8،7بـه شـرح )جدول هاشاخصو  هامؤلفهکه بر اساس معیارها،  شد

 نتایج دور دوم دلفی زلزله .6 جدول

 یهامؤلفهتعداد  پیش از بحران زلزله بحران زلزلهحین  پس از بحران زلزله

 رساناناطالع یهامؤلفه  31 22 18

  هایرسانهابزار و  یهامؤلفه 38 17 17

  محتوای پیام زلزله یهامؤلفه 45 7 5

 

 مخاطرات طبیعی شهری یرساناطالعالگوی  رساناناطالعنتایج میانگین دور اول و دوم دلفی . 7جدول 
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 نهاد ریاست جمهوری 73/4 33/4 03/4 46/4 وزارت دفاع و پشتیبانی 53/4 07/3 22/4 77/3

ان
زم

سا
ح 

سط
در 

ن 
حرا

ت ب
یری

مد
ی 

ها

ور
کش

 

 

 وزارت کشور 31/4 36/4 56/4 78/4 شورای عالی انقالب فرهنگی 86/4 11/4 74/3 55/3

 و هاشهرداری سازمان 6/4 88/4 06/4 84/4

 هادهیاری

44/3 06/4 25/4 06/4 
 وزارت بهداشت ودرمان

 راه و شهرسازی وزارت 53/4 70/4 81/4 14/4 سازمان بهزیستی 66/4 77/4 02/3 73/3

 وزارت علوم و تحقیقات 6/4 03/4 55/2 51/3 بنیادمسکن اتقالب اسالمی 86/4 07/3 03/4 03/4
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 و فناوری وزارت ارتباطات 13/4 23/4 56/4 21/4 سازمان صدا و سیما 66/4 77/4 11/4 48/4

 وزارت آموزش و پرورش 24/4 07/4 22/3 77/3 کمیته امداد امام خمینی 4/4 14/4 37/3 74/3

85/4 77/4 55/4 93/4 
 جمعیت هالل احمر

رفاه کار و ،وزارت تعاون 17/4 12/4 64/3 88/3

 اجتماعی

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 76/4 37/4 77/3 37/3 سازمان حفاظت محیط زیست 78/4 77/4 02/3 73/3

 فرمانداری 8/4 70/4 59/4 59/4 روسای ادارات محلی 66/4 62/4 59/4 59/4

ان
زم

سا
ی

ها
 

حل
م

 

 نمایندگان مردم در مجلس 73/4 25/4 29/4 22/4 سازمان نظام مهندسی 6/4 44/4 55/3 14/4

 شورای شهر و شهرداری 86/4 74/4 70/4 70/4     

 محققان و دانشگاهیان 53/4 22/4 66/2 70/3 معلمان 86/4 40/4 33/4 74/3

نی
مد

عه 
جام

 

گروههای مرجع)هنرمندان  4/4 29/4 07/4 40/3

)... 

77/3 22/3 22/4 86/4 
 های زنان و جوانانگروه

 معتمدین محلی 73/4 40/4 18/4 40/4 شورا یاران 53/4 34/4 11/4 33/4

 سازمانهای مردم نهاد 8/4 40/4 33/4 48/4 بنیادهای خیریه 93/4 22/4 48/4 81/3

نگاران و اصحاب روزنامه  86/4 14/4 14/4 62/3

 رسانه

92/3 25/4 14/4 73/4 
 ائمه جماعات

    
 

 ها/مالکین/صاحبخانه 6/4 77/3 25/3 14/4

 هاانجمن

 خصوصی

 

های شاخص، زلزلهه طرنظر گرفتن مخامرحله دوم دلفی و با دردر 7 جدولبا توجه به مندرجات 

مسکن انقالب  شهرسازی، بنیادراه و  نهادریاست جمهوری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت

اسالمی، سازمان صدا و سیما، جمعیت هالل احمر، روسای ادارات محلی، فرمانداری، نمایندگان مردم 

 اند.شده تأیید های مردم نهاد درسه موقعیت بحراندر مجلس، معتمدین محلی، سازمان
 انتقال پیام هایرسانهابزار و  یهامؤلفهنتایج میانگین دور اول و دوم دلفی . 8جدول 
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 آموزشی یهاجزوه 93/4 5/4 40/2 03/3 اطالعاتی یهاکارت 66/4 4 14/3 40/3

ت
ارا

تش
ان

 

 داستان، شعر،... یهاکتاب 93/4 14/4 03/2 85/2 بنربیلبورد و  6/4 05/4 40/2 22/4

 بروشور 66/4 37/4 55/2 40/4       

  تابلو اعالنات و راهنما 8/4 04/4 4 22/3 فیلم و انیمیشن 86/4 11/4 40/2 48/3

هنر
رد 

لک
عم

 

 ییگوقصه 93/4 17/4 33/2 44/3 هنرهای تجسمی 8/4 55/3 03/2 18/4

 شعر و داستان 32/4 40/4 06/1 78/3       
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 گروهی یهایباز 93/4 92/4 25/2 92/2 اردوها 93/4 15/4 96/1 38/3

قه
ساب

و م
ی 

باز
 

 یاانهیرا یهایباز 86/4 85/4 02/2 81/2 یبازاسباب 33/4 30/4 41/2 84/2

  بومی و محلی یهایباز 93/4 4 03/2 14/3       

 رادیو 66/4 03/4 19/4 08/3 صوتی یرساناطالع 86/4 48/3 29/4 51/4

تی
صو

 

ی
ویر

ص
ت

 

 

 تلویزیون 8/4 29/4 22/3 4 سی دی و دیویدی 73/4 03/4 07/2 85/2

 مجازی یهاکالس 73/4 29/4 2/40 14/3 تیساوبایجاد  66/4 4 59/3 37/3

ب
ع و

مناب
 

 موتورهای جستجو  46/4 9/3 03/4 37/3  واقعیت افزوده 54/4 15/4 17/2 11/4

 های اطالعاتیپایگاه 6/4 74/3 12/4 22/3 ابری یفضا وهوش مصنوعی  72/4 32/4 84/4 03/4

 ویکی 73/4 29/3 70/4 59/3       

 ....تلگرام، های)پیام رسان 86/4 70/4 29/4 85/4 اینستاگرام 86/4 61/4 19/3 69/4

عی
ما

جت
ه ا

سان
ر

 

 
 

 پادکست 46/4 21/4 29/3 11/4 توییتر 53/4 78/3 03/4 4

 )تماس و پیام(تلفن  73/4 92/3 18/4 55/4 اپلیکیشنها 6/4 48/4 67/4 52/4

 اطالعات یهاسامانه 46/4 29/4 88/4 11/4

 GIS ییایجغراف 

 اطالعاتی یهاستمیس 6/4 03/4 17/4 18/4

تم ینگارزلزله 
یس

س
یی

فیا
غرا

 ج
ی

ها
 

 و تصاویر نقشه 93/4 46/4 70/4 38/4

 یاماهواره

 هواشناسی یهاستمیس 73/4 18/4 25/4 25/4

 یشناسمیاقل یهاستمیس 66/4 34/4 07/4 طش34/3 هشدار یهاستمیس 53/4 33/4 25/4 18/4

ببر درسی یهاکتاب 86/4 42/4 73/2 42/3 آموزشی ماکتکیتها و  53/4 22/4 81/2 29/3

نامه 

در

 سی

 تولید محتوای آموزشی 8/4 59/4 92/2 37/3       
 

 

های ، شاخصه زلزلهطرنظر گرفتن مخامرحله دوم دلفی و با در در 8 جدولبا توجه به مندرجات 

ی، نگارزلزلهاطالعاتی  یهاستمیس، هااپلیکیشن، تلگرام، اینستاگرامی ابری، فضا ومصنوعی هوش

ی در سه شناسمیاقل یهاستمیس، هشدار یهاستمیس، هواشناسی یهاستمیسی، اماهواره و تصاویر هانقشه

 قرارگرفته است.  تأییدموقعیت بحران مورد 
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 زلزله دهیمحتوای پیام اطالع یهامؤلفهدلفی نتایج میانگین دور اول و دوم . 9جدول 
وم
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 دهیهای محتوای پیام اطالعمؤلفه
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 معیارها دهیمحتوای پیام اطالع یهامؤلفه

 با اقدامات زمان زلزله آشنایی فرد 46/4 37/4 آشنایی با اطفای حریق 13/4 03/4

ران
بح

از 
ش 

پی
 

 

 
ی 

رد
ف

 و
دگ

نوا
خا

 ی
 

 

 نجات واولیه امداد  یهاکمکیادگیری  66/4 59/4 درباره خطر مطالعه 46/4 96/4

 )ایمنی محیط( منزل یاسازهارزیابی غیر 93/4 33/4 روش زندگی در پناهگاه 6/4 25/4

 منزل )بنای ساختمان( یاسازهارزیابی  53/4 25/4 بیمه یزیربرنامه 86/4 85/4

 یابیاطالع یهاسامانهآشنایی با  33/4 03/4 اضطراریکیف  33/4 18/4

 یادگیری کدهای ساختمان 46/4 28/4 خانواده ریپذبیآسافراد  33/4 07/4

 انجام مانور با خانواده رسم نقشه و 8/4 15/4 اتاق امن 8/4 03/4

 حین بحران دیدگان حادثهنحو برخورد با آسیب  86/4 14/4 تعامل با سایر افراد محل سکونت 8/4 92/4

 بحرانپس  مهارت زندگی و حل مسئله 73/4 44/4 حفظ سالمت روحی و روانی 8/4 28/4

 بررسی مشاغل و وضعیت معیشت جامعه 46/4 96/4 تمرین و مانور جامعه و کارمندان 73/4 44/4

ران
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ش 

پی
 

ت
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 و 
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ح
 

 

 ...( هاخانهمقاوم ) وسازساختبررسی  93/4 22/4 منابع انسانی یهامهارتتوسعه  8/4 44/4

 اضطراری هاتهیکمایجاد و تقویت  46/4 19/4 لوازم پناهگاه اضطراری 93/4 22/4

 تدوین برنامه برای مقابله با مخاطرات 8/4 37/4  نهادمردم یهاسازمان یدهسازمان 33/4 14/4

 آموزش نیروهای برای جستجو و نجات 46/4 25/4 هشدار اولیه در جامعهایجاد سیستم  86/4 44/4

 نگهداری انبار تجهیزات مناسب منطقه 66/4 18/4 بررسی سطح تحمل جامعه 66/4 88/4

 وادارات حیاتی هامارستانیب یابیمکان 8/4 18/4 موجود یهاساختمان یسازمقاوم 6/4 33/4

 (سدهابررسی خطرهای ثانویه )ترک  86/4 57/4 حریقآموزش اطفای  66/4 57/4

 بررسی روابط اجتماعی و تعصبات فرهنگی 73/4 88/4 بررسی درک ریسک مردم منطقه 46/4 92/4

 بررسی زیر ساختماهی اطراف ساختمان 53/4 18/4 آموزش کارگران ساختمانی 53/4 40/4

 از مناطق در معرض خطر یبردارنقشه 73/4 88/4 ارائه خدمات بیمه 73/4 33/4

 اجرای کد ساختمان حمایت و توسعه 33/4 25/4 هاکمکفراهم نمودن قوانین ورود  93/4 22/4

  اولیه یهاساعتاضطراری در  یهاکمک 66/4 40/4 میسیبارتباطات  93/4 48/4

ران
بح

ن 
حی

 

 هاکمکسریع  یآورجمعپروتکل برای  93/4 48/4 مدیریت اجساد 8/4 85/4

  ایجاد همکاری و هماهنگی با صلیب سرخ 86/4 30/4 عیسر استقرارپرسنل اورژانس برای  6/4 33/4

 یجمعارتباطوسایل  یاندازراه 4/4 37/4 ارزیابی و هشدار اولیه 73/4 29/4

 هااردوگاهو  دهیدحادثهامنیت مناطق  13/4 59/4 ارزیابی دقیق ایمنی بازسازی 86/4 59/4

ران
بح

از 
س 

 پ

  تجربه قبلی ریتأثبررسی میزان یادآوری و  33/4 11/4 و تلفات جمعی هاخسارتارزیابی  73/4 42/4

 آب، برق و گاز یهاشبکهاحیای مجدد  53/4 33/4 اعطای کارت خرید به حادثه دیدگان 93/4 61/4

 مهندسی خاک جهت بازسازیارزیابی  6/4 51/4 یشناختروان یهاکمک 4/4 96/4

فردی و دهی زلزله درسه موقعیت بحران با دو معیار های مهم برای ساخت محتوای اطالعشاخص

 اند. شده تأییدهای مدیریت ملی و محلی که در مرحله اول و دوم دلفی ، سازمانخانوادگی
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 یریگجهیبحث و نت. 5

اما در مرحله  ؛اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیار زیادی استمتنوع  یهامؤلفهادبیات موضوع متوجه  

را  یرساناطالع درار ذثیرگأمختلف چند عامل ت یهاپژوهشداد که در  بررسی متون نشان ،فراترکیب

کلی و  صورت به یرساناطالعیا عوامل  اندداده قرار تحقیق مورد یرساناطالعبا استفاده از یک ابزار 

را مختلف بحران  یهاتیموقعنظر گرفتن پتانسیل میزان انتقال اطالعات و در دسترس بودن در بدون در

اطالعات مربوط به فاجعه باید  کنندمی بیان (2020) 1آبونیوا و گاجندران که یحال دراند، کردهتحلیل

مربوط  انتشار اطالعات درروندمشارکت جامعه  و باشد، جامع و متناسب با نیازهای عمومی یدسترسقابل

که تعداد  دهدیم نشان یرساناطالعبه ابزارهای مختلف  توجهد. نخطرات ناشی از فاجعه دخیل باش به

پیش از  یرساناطالعو اهمیت  اندنشده برای زمان بحران و پس از بحران مناسب دیده آنهازیادی از 

استفاده از همچنین  و برای افراد جامعه بینجامد العمرمادامبه یادگیری  دتوانیم ابزارهابرخی بحران با 

مناسبی برای مردم و برای  یرساناطالعاجتماعی مراجع  یهاشبکهو  و ارتباطات، اطالعات هایفناوری

برای انواع حوادث بحرانی مانند سیل یا  ییتر رااز تو استفاده (2020) 2غفاریان و یزدی .است مسئوالن

( 2020) کانالر. کانکانامگه، ایگیت دانندمی مؤثرزمان بحران در  وسریع دستیابی دقت جهتزلزله، 

متحرک، سطح تعامل جامعه را افزایش  یهانقشهبا تصاویر و  یارسانه یهاپستاجتماعی  هایشبکه

جامعه  موردتوجه منابع خبریافزایش آگاهی از وضعیت، بیشتر از سایر  هدف با یهاپستاین و  دهدیم

 ییشناسااست.  شدهشناخته استفاده از منابع وب در موقعیت حین بحران بهترین ابزار . رندیگیم قرار

ریزان اصلی امری مهم است، چون برنامه یرساناطالع فرایندعوامل دولتی و حاکمیت محلی در 

، ردیگیمصورت  آنها است و ارادهوبسیاری از موارد با خ در وفرهنگی جامعه هستند  یوسوسمت

 .باشند رسانی داشتهتواند نقش مهمی در اطالعارند میکه در جامعه د اعتماد جامعه مدنی با توجه به

ضروری است و دانشمندان الزم و  مسئوالنبرای پر کردن فاصله میان  ،جامعه مدنی رساناناطالع نقش

خطر زلزله وقتی کارآمد هستند که اطالعات علمی و که پژوهشگران  معتقدند (2020) هروویچ، سلونو

پس  .کنند استفادههستند،  عامهفرهنگکه از منابع مربوط به  یهاامیپ و از ترجمه کنند یسادگ بهفنی را 

 بدون امرکه این  است آیندههای و انتخاب یک شیوه مناسب مقابله با بحران تأملاز بحران مرحله 

اطالعاتی بسته به نقش و تجربیات افراد متفاوت  یازهاین( 2019) . بکر و پاترستین ریپذامکاناطالعات 

_______________________________________________________________ 
1 Abunyewah  
2 Ghafarian  
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و مرتبط بودن اطالعات  درکقابلاطالعات  ازجملهتحت تأثیر عوامل مختلفی  تفسیر اطالعات بوده

، اندنمودهدهی را فراهم اطالع یهاامیپاستاندارهای برای  احمرهاللسازمان صلیب سرخ و  دانسته است.

توجه ویژه برای بهبود برخی استانداردها مانند سیستمی برای که کند ذکر می( 2019از طرفی دورودی )

 .شودمیآینده  در سریع به اعضای مدیریت بحران یرساناطالع باعثو افراد  هامکانثبت اطالعات 

 پیشنهادها. 6

 یرساناطالع یهامؤلفهکه  از آنجا :شودیم، پیشنهادهای زیر ارائه شده مطرحبا توجه به مجموع مباحث 

 قرار یموردبررسباید  یرساناطالع، الگوی کندیماهداف، فناوری تغییر  ،بازمانمخاطرات متناسب 

مخاطرات بازنگری شود  یرساناعضای ستاد بحران در جهت اطالع هاتیمأمور در وظایف و دیباگیرد. 

، شودیت، خارج شود. اگر منبع اطالعاتی تهیه مآنکه حضور در حین بحران اس شکل سنتی و از

را  یرسانمطالعه جامعه مخاطب بهترین ابزار اطالع را در محتوا رعایت کند و با یالمللنیب یاستانداردها

رسانی کمی و کیفی روزهو ب یسازنهیانتخاب نماید برای مخاطرات مختلف در بازه زمانی متفاوت. به

منسجم با در نظر  یرساننظام اطالع کیگیرد. مخاطرات کشور باید صورت یرساناطالع یهاستمیس

مناسب جهت پیشگیری،  یرساناطالع فرایندکه بتوان  گردد گرفتن خصوصیات هر منطقه باید فراهم

دخیل در امر  یهاگیرد. سازمانامدادرسانی در حین بحران، سرعت بازسازی در پس از بحران صورت

ایجاد نیاز و  یهاوهیمخاطرات بررسی شوند. ش یرسانازلحاظ میزان عملکرد اطالع مدیریت بحران

 گیرد. و مورد سنجش قرار یشناسجامعه ها و مردمالعمر در میان سازماندامایادگیری م

 منابع. 7

بررسی میزان آمادگی برای رویارویی با زمین لرزه در مدارس (. 1396) شاهی، سکینه، و اسماعیلی، معصومه

 ، انش پیشگیری و مدیریت بحراند. 94-95سال تحصیلی  متوسطه دخترانه استان ایالم )دهلران و مورموری(

 .163-154)تابستان(،  24شماره 

 یعیمقابله با حوادث طب یادداریو  یریادگیبر  یعیحوادث طب یافزار آموزشنرم ریتأث. (2017) لیرضاع، بادله

 .52-41، (3)2 ، یبرنامه درس یفناور . یدبستانشیکودکان پ

های اجتماعی و مدیریت بحران رسانه(. 1395) و بردبار، ملیکا ،عبدالحسینی، محمد ؛بصیریان جهرمی، حسین

 .57-83(، 1) 27، فصلنامه رسانه. همراه هوشمند در کنشگری اجتماعیهای نقش تلفن

 -های دوگانه اهررسانی در زلزلهبررسی فرایند اطالع. (1394) یاسمین استوارایزدخواه، ، وپروانه نمازی،پیش

 .157-14ص(، 2)2، دانش مخاطرات. ورزقان و مخاطرات ناشی از آن

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/300403/%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/182059/%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/182059/%d8%b3%da%a9%db%8c%d9%86%d9%87_%d8%b4%d8%a7%d9%87%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2146/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/98963
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/98963


 
 1400، 2، شماره 55دوره  ،یدانشگاه یرسانو اطالع یکتابدار قاتیتحق

 

118 

تهران: فرهنگ . های تحلیل و تدبیر بحران در ایرانبحران: نقدی بر شیوهمدیریت . (1379تاجیک، محمدرضا )

 .84، صگفتمان

)مطالعه  رسانی در تحقق توسعه پایدار شهریتحلیلی بر نقش اطالع. (1395) صبوحی، عفت و ،تقوایی، مسعود

 (.1)9 ،ماهنامه پژوهش ملل. شهر اصفهان( موردی:

 سازمان اسناد ملی ایران.: تهران. رسانیکتابداری و اطالعدایره المعارف (. 1381) عباس ی،رّحُ

رسانی )تصویری، صوتی و نوشتاری( های مختلف اطالعتأثیر روش. (1397) مصطفی، بابیکو با، نوید ،خادمی

 .357 (، 3)9 ،مهندسی حمل و نقل. ادراک و تداعی مسافران بر قدرت

 مؤثرشناسایی و اولویت بندی عوامل (.  1394) بداغی، لعبتو ، محمدی، سیما ؛بهرامی، مصطفی ؛رجبی، رحیم

: تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردیتکنیک  در مدیریت بحران شهری در برابر بالیای طبیعی با استفاده از

 /508095https://civilica.com/doc.  شیراز ،کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی. شهر ابهر

با  های جمعیتی ساکن در حریم خطوط لوله نفتشناخت گروه. (1392) سیدرضا ،معینی و اصغرعلی، سالمی

واحد تهران  یدانشگاه آزاد اسالم نامه کارشناسی ارشد،. پایانرسانیهای اطالعبر مؤثرترین شیوه تأکید

 .یدانشکده علوم اجتماع ،یمرکز

 یایاز بال دگانید بیآس یارسانه یازهاین. (1394) سیدجمالدین طبیبی،و ، اکبرفرهنگی، علی؛ سیاوش ،انیصلوات

 . 205-173 (، 39)11 ،فرهنگی و ارتباطات لعاتمطا. جانیاز زلزله آذربا دگانیدبیآس یمطالعه مورد :یعیطب

 ریسک کاهش منظور به مردمی مشارکت جلب بر مؤثر عوامل واکاوی (.1390) رضا ویسی، و ،حسین ظفری،

 . 120-105 (،135)30،روستا محیط و مسکن. (اسالمشهر شهرستان-تهران استان: موردیمطالعه)طبیعی سوانح

در حوزه اخبار مدیریت  رسانیهای تدوین نظام مطلوب اطالعبررسی ارائه الگو و شیوه. (1392محبوبه ) ،فرخی

 یاسالمدانشگاه آزاد نامه کارشناسی ارشد، . پایانشهری از دیدگاه مدیران روابط عمومی شهرداری تهران

 . یدانشکده علوم اجتماع ،یواحد تهران مرکز

 www.dotic.ir رسانی قوانین و مقررات کشور.پایگاه ملی اطالع. (1396) )ایران( قانون مدیریت بحران کشور

 جمهوری تلویزیون در هواشناسی مخاطرات اخبار پوشش مدیریت (.1395) رضا بیطرفان،، و اکبر نصرالهی،

 . 171-189(،  2)3 ، مخاطرات دانش. ایران اسالمی

در برابر  رازیشهر ش یااجتماعات محله یآمادگ زانیتفاوت م لیتحل(. 1392) نسترن ،یمحمود، و نسب ،یریقد

 .  71-91(،  2)17 ،فضا شیو آما یزیربرنامه زلزله.
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