گاهنامه داخلی

مرکز آموزشهای تخصصی -میدانی جمعیت هالل احمرخراسان رضوی
شماره هفتم مرداد ماه 1394

پیامرهبرمعظم انقالب
بهمناسبتآغازسال1394

منتخب فعالیتها ی
مرکزآموزشهای تخصصی -میدانی هالل احمر استان
به روایت تصویر

سال  ،94سال «دولت و ملت ،همدلی و همزبانی» /آرزوهای بزرگ

فراروی ایران با همکاری و اعتماد متقابل دولت و ملت دست یافتنی
است.

ارادت ملت ما به خاندان پیغمبر و دخت گرامی پیامبر اعظم(ص)

اقتضائاتی دارد که یقین ًا مردم این اقتضائات را رعایت خواهند کرد

و امید است سال جدید از برکات فاطمی سرشار و برخوردار باشد

دوره تخصصی نجات

در جاده تربت حیدریه

بیست و ششمین دوره مسابقات
رفاقت مهر کشوری

و یاد آن بزرگوار تأثیرات عمیق و ماندگار خود را در زندگی مردم ما
بگذارد.

«پیشرفت اقتصادی»« ،اقتدار و عزت منطقهای و بینالمللی»،

«جهشهای علمی بهمعنای واقعی»« ،عدالت قضایی و اقتصادی» و

از همه مهمتر« ،ایمان و معنویت» آرزوهای بزرگی هستند که در این

تربیت مربی کد 3
نجات در آوار

دوره آموزشی مهارتی

مسئولین امداد و نجات کشور

سال برای ملت ایران داریم و البته همهی این خواستهها و آرزوها نیز

دست یافتنی است و خارج از ظرفیت عظیم ملت ایران و سیاستهای

سفیر نجات  /گاهنامه داخلی مرکز آموزشهای تخصصی -میدانی

نظام نیست.
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همکاری دولت و ملت بیشتر باشد ،کارها بهتر پیش خواهد رفت،

جمعیت هالل احمر خراسان رضوی
مدیرمسئول :دکتر سیدمجتبی احمدی

(مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خراسان رضوی)
سردبیر :سید رسول شخصی زارع

(رئیس مرکز آموزش های تخصصی -میدانی استان)
مدیر طرح واجرا :ناهید احمدی زاده

دولت ،کارگزار ملت ،و ملت کارفرمای دولت است ،و هر چه

اهمیت و تواناییهای مردم را بهدرستی بپذیرد ،و هم ملت باید به
معنای واقعی کلمه به دولت اعتماد کند.

شعار «عزم ملی و مدیریت جهادی» با توجه به همین چالشها برای

سال  93انتخاب شد و ملت ما نیز همت و عزم راسخ خود را هم در

ویراستار :سید حسام الدین زمانیه شهری

هر جا مدیریت جهادی بروز داشت ،پیشرفتها نیز آشکار بود ،ضمن

09153290463

دوره تخصصی

اسکان اضطراری خواهران

دوره تخصصی

نجات در سیالب

تحمل برخی مشکالت و هم حضور در مناسبتهای مهم از جمله

هیات تحریریه :سیدرسول شخصی زارع ،ناهید احمدی زاده

صفحه آرایی و چاپ :موسسه فرهنگی هنری مقداد (عاطفه شیدمودب)

کد  2امداد و کمک های اولیه

کد  2امداد و کمک های اولیه

بنابراین هم دولت باید واقع ًا ملت را قبول داشته باشد و ارزش،

راهپیماییهای  22بهمن و روز قدس و راهپیمایی عظیم اربعین نشان

سید حسام الدین زمانیه شهری

دوره تربیت مربی کشوری خواهران

دوره تربیت مربی کشوری برادران

دادند.

اینکه عزم ملی و مدیریت جهادی مخصوص سال  93نیست ،بلکه

برای امسال و همه سالهای پیش رو ،مورد نیاز ملت عزیز ایران است.

دوره استانی تربیبت مربی کد 3

امداد و کمک های اولیه خواهران

پیام مدیرعامل استان
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آشناییباسازمانهایامدادی:

پیاممدیرعاملاستان

برنامهیعمرانمللمتحد

دکترسیدمجتبیاحمدی

United Nation Development Programme

مدیرعاملجمعیت هالل احمرخراسانرضوی

دکترسیدمجتبی احمدی

آموزشکارکنانیکیازوظایفاصلیوحیاتیدرهرسازمانیمحسوبمیشود.زیراداشتن

کارکنانورزیدهیکیازمهمترینعواملدرمیزانکاراییوکارآمدیهرسازمانمیباشد.

آموزش سرمایه گذاری پرسودی است كه ماحصل آن تحقق اهداف هرسازمان را بدنبال
دارد و یكی از راه های اصولی و منطقی هدایت تالش های كاركنان در سازمان است

و باعث بكارگیری استعدادهای نهفته ،به كاراندازی توان و بوجود آمدن حس انعطاف
پذیری فكری الزم در كاركنان خواهد شد .آموزش هر چه مفیدتر و بهینه تر باشد ،به

طور وسیعی جامعه معینی را به سوی هدف هایی از قبیل توسعه ،مهارت ،تغییر و اصالح

كارگزاران و برنامه سازمان ملل متحد در هر كشور در مجموع « تیم كشوری سازمان ملل

هدایت می كند .و همین تغییرات باعث می شود كه كاركنان یك سازمان در انجام وظایف

متحد» را تشكیل می دهند ،هماهنگی این كارگزاران و تیم ها در هر كشور به عهده «

جمعیت هالل احمراستان خراسان رضوی هم در راستای ماموریت سازمانی خود و

مقیم برنامه عمران ملل متحد» را در آن كشور بر عهده دارد .نماینده مقیم نماینده منتصب

بن موسی الرضا(ع) و آسیب دیدگان از حوادث و سوانح با باال بردن توان نیروها وایجاد

برنامه عمران ملل متحد در سال  1965میالدی تأسیس شد .ایجاد تحول در كشور ها

شان به صورت موفق تری عمل نمایند وبه حفظ تداوم و بقای سازمان منجر شوند.

بمنظور هرچه بهتر ارائه نمودن خدمات به زائرین و مجاورین امام رئوف حضرت علی

آمادگی کامل اقدامات آموزشی مناسبی را در برنامه های خود قرار داده است..

هماهنگ كننده مقیم سازمان ملل متحد» است ،كه در عین حال سمت ریاست «نماینده

از سوی دبیر كل سازمان ملل می باشد.

برای توسعه و كمك به مردم برای ساختن زندگی بهتر و نظارت بر روند توسعه در كشور

با توجه به اولویت های تعیین شده آموزشی در سال  94امیدواریم بتوانیم با برگزاری

ها و اتصال دانش ،تجربه و منابع همه مردم جهان از اهداف اولیه این برنامه است .این

کارکنان با توانمندی باالتری کار خود را دنبال نمایم.

متحد ،در حال حاضر در  166كشور جهان فعالیت دارد و این كشور ها را برای مقابله با

دوره های متعدد عمومی و همگانی ،تخصصی و تربیت مربی و آموزش ضمن خدمت

برنامه توسط یك هیئت اجرایی 1كه  36عضو دارد اداره می گردد .برنامه عمران ملل

امیدوارم با افزایشی که در تعداد شعب و نمایندگی هایی که در استان ایجاد شده درادامه

چالش های جهانی ،ملی و در زمینه توسعه یاری می دهد.

از خداوند منان توفیقات روز افزون برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل

«توسعه انسانی»  2را برای تمام دول جهان منتشر می نماید.

سال 94شاهد حضور بموقع و کار آمد تری جهت ارائه خدمات برای هموطنانمان باشیم.

الهی را برای تمامی عزیزان آرزومندم.

دکتر سید مجتبی احمدی
مدیر عامل

مقر اصلی برنامه در شهر نیویورك ایالت متحده آمریكا قرار دارد و گزارش ساالنه جهانی

درزمانبروزحوادثوسوانحوبالیایطبیعیهماهنگیبینكارگزارانملمتحد(كمیساریا،

یونیسف و …) و دولت ها و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر و دیگر

سازمان های امدادی و حمایتی به عهده  UNDPاست.
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اهدافتوسعههزاره

Millenium Development Goals

در سپتامبر سال  2000میالدی سران و رهبران بیش از یكصد و نود كشور جهان در

برنامه ی عمران ملل متحد

كانون فعالیت های برنامه عمران ملل متحد یاری رساندن به كشور ها در یافتن راهكار ها

و سهیم كردن آن ها در راهكار های یكدیگر در زمینه چالش های زیر است:

حكومت مداری مردم ساالری،كاهش فقر،جلوگیری از بروز بحران و باز سازی صدمات

ناشی از آن،انرژی و محیط زیست  ،فن آوری اطالعات و ارتباطات و بیماری ایدز.

اجالسی برای دستیابی به «اهداف توسعه هزاره» اصولی را مشخص نمودند.
دستیابی به این اهداف تا سال  2015میالدی یعنی:

نسبت مردمی كه در فقر و گرسنگی شدید رنج می برند و با روزی كمتر از

یك دالر زندگی می كنند به نصف كاهش یابد.

همه پسران و دختران ازآموزش ابتدایی بهره مند گردند.

حذف نابرابری های جنسیتی در آموزش ابتدایی و متوسطه و ایجاد فرصت های
برابر تحصیلی برای زنان و دختران .

خطر مرگ و میر كودكان زیر پنج سال به دو سوم میزان فعلی كاهش یابد.

فعالیت های برنامه عمران در كشورهای فقیر آسیایی

مرگ و میر مادران باردار به سه چهارم میزان فعلی كاهش یابد.

متوقف نمودن گسترش ویروس و بیماری ایدز و شیوع ماالریا و سایر
بیماری های عمده و شروع كاهش رشد آن ها.

در جمهوری اسالمی ایران ،برنامه عمران ملل متحد از سال  1345هجری شمسی

نسبت مردمی كه به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند به نیم كاهش خواهد

حضور مستمر و چشمگیری داشته است و با شركای فعال در امر توسعه شامل دولت،

بهبود چشمگیر زندگی حداقل یكصد میلیون زاغه نشین تا سال 2020

نزدیك داشته است.

یافت.

میالدی.

شوراهای محلی ،دانشگاهیان ،سازمان های جامعه مدنی و بخش خصوصی همكاری
در زمینه ی كاهش فقر ،برنامه عمران ملل متحد ،پروژه ابتكاری نمونه را در استان سیستان
و بلوچستان به عنوان محروم ترین استان كشور از طریق احداث مؤسسه های محلی،

ارائه آموزش های عملی و اجرای برنامه های پس انداز و اعطای وام بر عهده دارد.

بر اساس این اهداف تمامی كشورهای جهان موظفند برای رسیدن به این چشم انداز

در سال  1381هجری شمسی جمهوری اسالمی ایران با كمك برنامه عمران ملل متحد

متحد ،همكاری نمایند.

سمینار پیشگیری از سیل و كاهش اثرات آن را در استان سیل خیز گلستان برگزار نمود.

تحت نظر برنامه ها و كارگزاری های ملل متحد در آن كشور و به ویژه برنامه عمران ملل

آن که با دانش دارایی نیافت،
از آن زیبایی یافت.
امام علی (ع)  /شرح غررالحکم 410/5

اولین طرح جامع ملی مدیریت بالیای طبیعی را تدوین نمود و در همان سال اولین

آموزش سرآغاز کار با کیفیت
و کار با کیفیت شرط بقاست

اخالق نجاتگری و امدادگری

اخالقنجاتگریوامدادگری
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پیامبر اسالم (ص) فرمودند:
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هر کس (بدون تخصص الزم ) به

کار طبابت بپردازد (شرعا ) ضامن است.

سیدرسول شخصی زارع

ضرب المثل:

امدادگری و نجاتگری از کارهای مقدس و مورد تائید عقل و دین است که اگربا اخالق
پسندیده انجام شود جهشی در درون برای رسیدن به سعادت بوجود می آورد.

پیش نیازهای یک نجاتگر برای حضور در صحنه حادثه

 1علم و آگاهی به عمل ( دانش مورد نیاز)

میاد ابرو شو درست کنه

میزنه چشمشو کور میکنه

 2توجه به ارزش معنوی و الهی
یک نجاتگر باید ارزش معنوی حرفه مقدس خود را حفظ کند و اجازه ندهد هیچ عاملی
آن را تحت الشعاع قرار دهد(.کمک کردن به نیازمندان و مصدومان از دستورات خاص

 2توجه به ارزش معنوی و الهی

اسالم است).

 3انگیزه الهی(قصد قربت)

 1علم و آگاهی به عمل

هیچ مسلمانی نیاز مسلمان دیگری

امام صادق (ع) فرمودند:

را براورده نمی کند مگر آنکه خداوند به او
خطاب می کند پاداش تو به عهده من است
و کمتر از بهشت برای تو نمی پسندم.

همچنینمیفرمایند:

برای هر شغل و حرفه ای مهارتهای خاصی مورد نیاز است که صاحب آن حرفه باید
بکوشد تا به آن مهارتها دست یابد.

نجاتگری به دلیل اینکه با جان وسالمت انسانها در ارتباط است درعین ارزش بسیار پر

یکی از عواملی که موجب شد

مخاطره می باشد و اغلب خطا و اشتباه در آن غیر قابل جبران است.

حضرت یوسف (ع) را نیکو کار بخوانند
این بود که در زندان به بیماران کمک

هر صاحب صفت و حــرفه ای برای

میکرد

مورد توجـه واقع شــدن به سـه ویژگی

امام صادق(ع) می فرمایند:

نیازمند است.

 1در کار خود حاذق و ماهر باشد.

در گیرو دار جنگ به عنوان یک

 2در آن کار حق امـانت را ادا کند.

 3نسبت به مراجـعان خوشرو و

مهربان باشد.

فاطمه زهرا (س) می فرمایند:

حاکم اسـالمی باید پزشکان جاهل

رشته داشته باشـند به طبــابت و درمــان

میپردازند) را زندانی کند.

زخــم پدرش که خـــون بند نمی آمد

حصــیری خواســـت و آن را آتش زد و
آید و سپس زخم را پانسمان نمود

الزم بپردازند را محکوم کرده و میفرمایند :

(بدون اینکه بهره ای و تخصصـی در این

امدادگر وارد صحنه شـــد و برای بستن

خاکســترش را بر زخم نهاد که خون بند

آنانی که بدون دانش الزم به درمان

امام علی(ع) می فرمایند:

3

عالمه طبا طبائی صاحب
تفسیرالمیزانمیگوید:

حاضرم ارزش کار همه عمرم را

با ثواب همــدمی یک شــب با مریــض
معاوضه کنم.

4

شماره هفتم  /مرداد ماه 1394

سفیر نجات

 3انگیزه الهی
کار امداد رسانی ونجات آنگاه موجب رشد و تعالی است که به قصد قربت الهی انجام
گیرد و انگیزه امدادگر تنها کسب رضایت خداوند باشد.

تعریف ها و تمجیدها و منافع مادی و حتی سرزنش و کار شکنی دیگران در اراده او
خللی ایجاد نکند و این معنی اخالص است.

ارزش و بقای عمل را در اخالص

امام علی(ع) می فرمایند:

دانسته و میفرمایند:

هر کاری تباه خواهد بود جز آن

عمل که تنها برای رضـای خـــداوند و

خالصانه انجام شود.

آینده پژوهی در مدیریت بحران

قسمت اول

آیندهپژوهیدرمدیریت بحران
ناهید احمدی زاده /کارشناس امداد و نجات

سقراط میگوید:

اندیشیدن به سرانجام هرکارباعث

رستگاری است.

مقدمه
باتوجه به تنوع حوادث و باالیای طبیعی درایران ،ونیز زلزله های مخرب وبزرگی که

تقریبا هر ده سال یکبار در ایران رخ داد ،خسارتهای بسیار هنگفتی بر بخش های تولیدی

معامله با خداوند

 ،صنعتی و وکال زیرساختهای کشور وارد می شود كه باید مدیران با شناسایی عوامل

انگیزه الهی برای کسب رضایت خداوند باعث میشود امدادگر از کارش لذ ت ببرد و

آینده پژوهی و برنامه ریزی بر مبنای تحلیل داده ها زیربنای مدیریت راهبردی حوادث و

اراده او را سست نخواهد کرد و بدلیل اینکه با خداوند معامله کرده خداوند دست

بحرانی در زمان وقوع حوادث ،فرصت و توانایی الزم برای مدیریت كارآمد بحران را

توانش مضاعف خواهد شد و دیگر قدر ناشناسی ها ناکامی ها و عدم همکاری دیگران

توانمندش را به یاری او دراز خواهد کرد و او در کارها توانمند و موفق خواهد بود.

تهدیدزا پیش بینی های الزم برای مقابله و كاهش خسارتهای احتمالی انجام دهند.

بحران ها است.شناخت وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در ایجاد شرایط
فراهم می كند  .داشتن یک برنامه دقیق و اصولی و آمادگی همه جانبه برای مقابله با

بحران مهمترین اصل جهت کاهش خسارات در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه است.

پیش از هر چیز باید بدانیم که تحول و تغییر ،یک روند دایمی و طولی است که از گذشته

تا حال و تا آینده امتداد داشته و خواهد داشت .آینده نگری علمی در حقیقت پاسخی
حکیمانه به چالش های پیش روی ماست .چالش هایی که عالیم ظهور آنها در زمان

حال مشهود است ،اما هنوز تحقق نیافته است.

نتیجه هر کاری را میتوان
ازشروع آن تشخیص داد

تعریف
آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هایی است که بااستفاده از تجزیه و تحلیل منابع،

الگو ها و عوامل تغییر و یا ثبات ،به تجسم اینده های بالقوه و برنامه ریزی برای آنها می
پردازد .آینده پژوهی منعکس می کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) «امروز»،
واقعیت «فردا» تولد می یابد .آینده پژوهی معادل لغت التین “ ”Futures Studyاست.
کلمه جمع  Futuresبه این دلیل استفاده شده است که با بهره گیری از طیف وسیعی

از متدلوژی ها و بجای تصور «فقط یک آینده» ،به گمانه زنی های سیستماتیک و

آینده پژوهی در مدیریت بحران

خردورزانه ،در مورد نه فقط «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت می شود.
موضوعات آینده پژوهی دربرگیرنده گونه های «ممکن» «،محتمل» و «مطلوب» برای

دگرگونی از حال به آینده می باشند.آینده پژوهی به ما می گوید که چگونه از منابع موجود
ودر دسترس برای رسیدن به آینده مطلوب استفاده نماییم .

تاریخچه آینده پژوهی
بشر درطول تاریخ واز عهد باستان عالقه بسیارزیادی به دانستن حوادث واتفاقات آینده

داشته  .ا لبته در آن زمان از مدل ،روش تخمین ،کامپیوتر ،دادهها و آمارواطالعات ...
استفاده نمیشد ،بلکه از ابزارهای متناسب آن زمان مانند رمل و اسطرالب !! استفاده
میگردید .وجود ساحران  ،رمال ها ،فالگیران خود تائید کننده آن است .نخستین
نشانههای جدی تر توجه بشر به آینده در عصر روشنگری دیده میشود ،دورانی که

بشر باور داشت که علوم برای هر چیزی راه حلی خواهند یافت .قوانین نیوتن در مورد

حرکت ،درک و تحلیل بسیاری ازپدیدهها را ممکن ساخته بود .در اثر رشد شتابان علوم
در این دوره ،اندیشمندان عصر روشنگری واقع ًا به این نتیجه رسیده بودند که تنها زمان
میخواهد تا همه قوانین و قواعد جامعه و محیط پیرامون بشر معلوم و آشکار شود.

نحســتین فعالیت آینده پژوهی در قــالب یک بررسی علمی در سالهای  1930تا 1933

توسط گروهی از پژوهشگران و با سرپرستی ویلیام اف آگبرن در زمینه جامعهشناسی که
علم نوپایی شناخته میشد ،در آمریکا انجام گردید .این گروه برای نخستین بار روش

شناسی علمی همچون برون یابی و بررسیهای علمی را در مورد روندهای اجتماعی

روز آمریکا به انجام رسانده و ضمن انتشار اولین کاتالوگ روندها در آن کشور ،موفق
به آینده بینیهای مهمی از جمله افزایش نرخ مهاجرت و ازدیاد طالق شد .همچنین

بالفاصله پس از جنگ جهانی دوم ،و به دنبال تجزیه و تحلیل فناوریهای مورد استفاده در
آلمان و ژاپن ،شیوههای نوینی برای آینده پژوهی ابداع شد و در نتیجه آن دستاوردهای

مهم فناوری در دهههای  1950و  1960شامل رادار ،موشکهای بالیستیک قاره پیما و
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حمل و نقل هوایی از قبل پیش بینی شد.

در ایران سابقه آینده نگری به برنامه های پنج ساله کشور برمی گردد و سند چشم
انداز توسعه کشور در افق  1404که دو دهه آینده را نشانه گرفته است اولین سند تفکر

استراتژیک و آینده نگارانه ایران است که براساس آن محورهای توسعه کشور در بخش
های مختلف طراحی و تدوین شده.

لزوم آینده پژوهی در مدیریت بحران
گستره آینده پژوهی و آینده نگاری بسیار وسیع است ،چرا که این بخش با حوزههای

فراوانی از دانش و مطالعات بشری سروکار دارد.عدم قطعیت نهفته در آینده برای برخی،
عدهای دیگر منبعی گرانبها از فرصتها.
توجیه کنند ٔه نداشتن دور اندیشی آنان است وبرای ّ
آیا ما می توانیم آینده را به طور دقیق پیش بینی کنیم ؟ قطعأ پاسخ خیر است .ولی با توجه

به پیچیدگی دنیای امروزبا این همه اطالعات و واقعیاتی که ریشه در گذشته و حال دارند،

میتوانند رهنمون ما به آینده باشند ،ویقینا اتفاقاتی که در گذشته افتاده ویا درزمان حال
می توانند در آینده هم بیفتند .به طورمثال در زلزله شناسی ما نمی توانیم دقیقا پیش بینی

کنیم چه زمانی زلزله می آید ونقطه کانونی آن را مشخص کنیم  ،اما با بررسی های دقیقی
که ا زلزله های گذشته (گذشته پژوهی) تا کنون انجام گرفته (کشف دالیل رخداد آن ها)
می توان مناطق لرزه خیز را مشخص وآمادگی بیشتری برای مواجه با آن کسب کرد .

ایلیا پریگوگین ،برندهی جایزهی نوبل میگوید  «:نمیتوانیم آینده را پیشگویی كنیم اما

میتوانیم برای آن آماده باشیم» .شاید بتوان بزرگترین هنر آیندهاندیشی و آیندهپژوهی

را ایجاد آمادگی برای رویارویی با آینده دانست .بزرگترین دستاورد دانش نوپای
آیندهپژوهی نیز این است كه امروز به خوبی درك میكنیم فرآیند تكامل آینده ،بسیار
پیچیدهتر از آن است كه بتوان آن را پیشگویی كرد.

6
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ارگونومیکامپیوتر

روش ها در آینده پژوهی

ارگونومیکامپیوتر

آینده نگری با توجه به این که یک کوشش علمی و هدفمند به منظور کسب آگاهی از

آینده و رویدادهای آینده صورت می گیرد ،به روش شناسی مناسب خویش نیاز دارد.
آگاهی از روش ها و به بیان بهتر روش شناسی آینده می تواند دیدگاهی علمی را در

سید رسول شخصی زارع

اختیار عالقمندان به امور آینده قرار دهد و آنان را در کوشش های آینده گرای خود یاری

نماید .این روش شناسی آینده نگری است که پژوهش های آینده محور و به طور کلی
آینده پژوهی را از ارزش و جایگاه شایسته فعالیت های علمی برخوردار می سازد .از

ارگونومی چیست؟

این رو آگاهی از شیوه های آینده نگری را می توان گام نخست در هر کوشش علمی که

با هدف گذاشتن سنگ بنایی برای آینده به عمل می آید ،به شمار آورد ..آینده پژوهی
فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد .آیندهپژوهی هنر شکل دادن به

آیندهاست ،به آن شکل که آینده را میخواهیم .کسانی که این دانش را در دست دارند
هماکنون هم به آینده جهان به دلخواه و مطلوب خود ،شکل میدهند .میتوان کشورها

و جوامعی را دید که نتوانستند خود را با تحوالت سازگار کنند و از این جهت از هم
فروپاشیدند .آنها ذات تغییر را درست نشناختند .آیندهشناسی از این منظر دانش شناخت
تغییرات است .شناخت آینده از حیاتی ترین علوم مورد نیاز هر ملتی است.

روش های مورد استفاده در آینده پژوهی
دلفی

نقشه راه

پس نگری

تجزیه و تحلیل روند ها

مدلینگ

تجزیه و تحلیل پیشران ها

شبیه سازی

سناریو پردازی

ارگونومی به عنوان رشته ای از علوم با بدست آوردن بهترین ارتباط میان كاربران و محیط
كار تعریف می شود.

ارگونومی با ارزیابی قابلیت ها و محدودیتهای انسان (بیومكانیك و آنتروپومتری )

ارگونومی شغلی تالش می كند تا با بازبینی سیستم های كاری  ،آنها را در جهت كاهش

استرس های حرفه ای تغییر دهد.

جنبه های بهداشتی ارگونومی عبارتند از:
1

پیشگیری از بیماری ها و اختالالت ناخواسته

3

بهترین استفاده از منابع و قابلیت های كارمندان

2

طراحی بهینه ایستگاه های كاری

ترکیبی از روش های فوق

چشم انداز سازی

در قسمت دوم ما به 2روشی که در امر مدیریت بحران وآمادگی دربرابر حوادث به آن

بیشتر پرداخته شده یعنی سناریو پردازی و شبیه سازی می پردازیم.

منابع
روش های آینده نگاری تکنولوژی ،گروه آینده اندیشی بنیادتوسعه فردا ،بنیادتوسعه ی فردا.
الفبای آینده پژوهی :علم وهنر کشف آینده وشکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا ،عقیل ملکی
فروهمکاران،تهران ،کرانه علم.
مقاله ،آینده شناسی وآینده نگری ،موسی اکرمی ،منبع :سایت آینده نگری.
شوک آینده،الوین تافلر؛ ترجمه:حشمت اهلل کامرانی ،نشرسعلم.
معاونت آینده پژوهی ،مرکز تبیین و ترویج سند چشم انداز.
مقاله "برنامه ریزی برای آینده ،پیش بینی یا آینده نگاری؟"  -نوشته ی :نادر زالی
برگرفته ازسایت مدیریت بحران http://www.bohraan.com

ارگونومی کامپیوتر
ارگونومی كامپیوتر یعنی مطالعه و بررسی عوامل انسانی در ارتباط با كامپیوتر  ،یكی

ازاهداف اصلی ارگونومی كامپیوتر ،تضمین مناسب بودن دستگاه برای استفاده انسان

است ،رعایت اصول ارگونومی در كاربا كامپیوتر مانند صفحه كلید ،ماوس  ،میز و
صندلی و سایر وسایل كامپیوتر.

رعایت اصول ارگونومی سبب كاهش ضایعات چشم ،سردرد و كمردرد اپراتورها و
كاربران كامپیوترها می شود.

كاربرد كامپیوتر در زندگی بشر بسیار زیاد است و تعداد زیادی از افـراد سـاعت های
متمــادی با كـامپیوتر كـار می كنند  ،به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر در محیط كار با

كامپیوتر اهمیت زیادی دارد .

وجود شرایط نامناسب در محیط كاری و عدم توجه به موارد ایمنی هنگام كار با كامپیوتر
ممكن است در بلند مدت سبب بروز بیماری ها و ناهنجاری ها شود .

ارگونومیکامپیوتر
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كمترین ویژگی های یك محیط كاری مناسب برای كاربران كامپیوتر به قرار

دارای پشتی باشد  ،به صورتی كه گودی كمر را در بر گیرد و پشتی

از نظر افقی و عمودی تراز باشد

ذیل است:

2

نوركافی و مناسب

3

استفاده از میز مخصوص كه دارای ابعاد استاندارد باشد

4

استفاده از صندلی مخصوص كامپیوتر با ارتفاع قابل تنظیمبرای جلوگیری از

5

ناراحتی ستون فقرات كاربر

چرخان باشد

از هر نظر زوایا و فواصل قابل تنظیم باشد

دارای پایه ای محكم باشد

روكش آن از جنسی باشد كه هوا را از خود عبور داده و سبب تعریق

نشود و لغزنده نیز نباشد

استفاده از زیرپایی برای جلوگیری از بی حسی پا

كف پوش چوبی یا پالستیكی برای جلوگیری از ایجاد الكتریسیته ساكن

6

الیه داخلی آن  2تا  3سانتیمتر ضخامت داشته باشد

8

چرخ آن قابلیت حركت بر جنس كفپوش اتاق را داشته باشد

7

با وجود رعایت نكات فوق  ،باز امكان بروز بیماریهای خاص برای اپراتور وجود دارد

9

كم تحركی هنگام كار با كامپیوتر ،چشم دوختن در مدت طوالنی به صفحه مانیتور و

حداقل عرض آن 40سانتیمتر باشد

ارتفاع آن با ارتفاع میز متناسب باشد

 10بر اساس اصول ارگونومی كه از سوی سازمان بین المللی توصیه شده

حركات یكنواخت مچ دست ،ممكن است سبب بروز انواع ناهنجاری ها شوند .

 ،ارتفاع نشمینگاه صندلی باید 25الی 35سانتیمتر پایین تر از سطح میز كار
در نظر گرفته شود

ارگونومی اجزای موجود در محیط کار با کامپیوتر

میز کار

ااگر برای انجام فعالیتها در محیط كار از كامپیوتر استفاده می شود  ،به منظور جلوگیری از
عوارض ناشی از كار با كامپیوتر ،توصیه می شود كه اصول ساده ای كه در مورد تجهیزات
موقعیت و مكان كار با كامپیوتر در ذیل ذكر گردیده ،رعایت گردد تا بتوان تا حدودی

ازاین عوارض جلوگیری كرد.

نور مناسب

در دو سطح

4

تکیه گاه مچی

قابل کج کردن

و گرداندن

سطح میز كار باید به اندازه ای بزرگ باشد كه جای كافی برای تمامی

اشیا و وسایل موجود باشد
تکیه گاه

کمری
ارتفاع میز

وسایلی كه در هنگام كار بیشترین موارد استفاده را دارند  ،باید در نزدیكی اپراتور و در

دسترس وی قرار داشته باشد وسایر وسایل نیز باید به صورتی منظم در جای خود قرار
گیرند.

 63الی 74

سانتی متر

الزم به ذكر است كه اگر امكان استفاده از یك میز بزرگ وجود نداشــته باشــد  ،یا فضـای
زیرپایی

صندلی
صندلی مورد استفاده در محیط كار با كامپیوتر باید از خصوصیات زیر برخوردار
باشد:

3

سطح میزكار نباید سفید یا خیلی تیره باشد  ،چون به نامساعد شدن

فضای درنظر گرفته شده برای پاها در زیر میز باید مناسب باشد

شرایط روشنایی كمك می كند

پایه کاغذ قابل تنظیم

میز قابل تنظیم

1

ارتفاع سطح میز كار باید قابل تنظیم باشد

2

صفحه نمایش
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روی میز كوچك باشد  ،می توان با استفاده از پایه متحرك مانیتور  ،ضمن تنظیم فواصل و

ارتفاع مانیتور در بهترین حاالت مطابق با اصول ارگونومی  ،از فضای موجود نیز حداكثر
استفاده را نمود كه این وسیله با امكان چرخش 360درجه به دور محور خود حركت

وضعی و انتقالی  ،قابلیت تنظیم محیط كار را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد و در اثر
افزایش قابلیت تنظیم فواصل و ارتفاعات مورد نیاز از خستگی ســتون مهره ها و سایر

اندام ها جلوگیری می شود .
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مانیتور
بطور كلی مانیتورها  ،ممكن است دو نوع خطر را برای افراد به وجود آورند كه عبارتند از:

الف
ب

خطر درخشندگی نور و یا انعكاس و بازتاب نور محیط اطراف به چشمان فرد

خطر تشعشع از لحاظ اصول ارگونومی  ،در هنگام كار با مانیتورها  ،خصوصیات

صحیح

خطا

و اصول زیر باید مورد توجه قرار گیرند.
1
2

باالترین قسمت صفحه مانیتور در امتداد دید اپراتور قرار گیرد

صفحه کلید

فاصله بین چشم ها تا صفحه مانیتور بین  30تا  60سانتی متر و در

بعضی موارد در بهترین حالت  46 ،سانتی متر توصیه شده است
3

صفحه مانیتور نباید درخشندگی داشته باشد و نور را نیز نباید

1

4

تصاویر روی صفحه مانیتور باید واضح و خوانا باشند

نمایند در این حالت باز و باید به زمین عمود باشد و مچ نباید هیچ گونه

كه در هنگام كار با آن  ،ساعد و بازوها زاویه ای بین 80تا100درجه ایجاد

منعكس كند

5

فشاری را متحمل شود و نباید به باال  ،پایین یا داخل خم شود.برای این

جهت كاهش وانعكاس نور محیط اطراف در مانیتور  ،باید ضمن

منظور می توان از تكیه گاه مخصوصی استفاده نمود

تنظیم مانیتور  ،درخشندگی را نیز در منبع تولید آن كنترل نمود (كاهش داد)
6

گیرند

7
8

2

مانیتورها باید در مكانی دورتر از پنجره و در امتداد قائم با آنها قرار

3

برای جلوگیری از انعكاس نور ،پس از تنظیم محیط كار می توان از

یك فیلتر شیشه ای یا نوری استفاده نمود

برای جلوگیری یك زاویه دید مناسب به صورتی كه صفحه مانیتور

صفحه كلید مورد استفاده باید در دسترس فرد و در محلی قرار گیرد

صفحه كلید باید از بدنه كامپیوتر مجزا باشد

صفحه كلید باید بطور دقیق در جلوی فرد قرار گیرد

خطا
صحیح

در میدان دید فرد واقع شود  ،گردن باید راست نگاه داشته شود و مسیر دید
نیز باید به سمت پایین باشد
9

جهت افزایش قابلیت تنظیم مانیتور نیز می توان از پایه متحرك

خطا
صحیح

استفاده نمود .این وسیله به ما امكان می دهد كه با افزایش قابلیت تنظیم

فواصل بر اساس اصول ارگونومی  ،ضمن قراردادن مانیتور در محل مناسب

(از نظر قرار گرفتن در امتداد دید) ،فاصله مناسبی را نیز بین فرد و مانیتور به

ماوس

وجود آورد و در نتیجه با پدید آوردن مناسب ترین شرایط دید  ،از خستگی

چشم و سایر عوارض چشمی و هم چنین سایر ناراحتـی ها و عـوارض
استـخوانــی ماهیچه ای در اثر وضعیتی كه فرد برای مانیتور به خود می
گیرد جلوگیری نمائیم
10

در مواقعی كه از كامپیوتر برای اموری چون تایپ یا حروفچینی

استفاده می شود  ،باید از یك نگهدارنده قابل تنظیم( )copy holderدر كنار
مانیتوراستفادهنمایید

11

برای جلوگیری از خطرات میادین الكترومغناطیسی  ،هیچ گاه نباید

در پشت مانیتور قرار گرفت

امروزه ماوس ها با شكلهای مختلف وارد بازار شده اند.
1
2
3
4
5

بنابراین انتخاب ماوس عامل مهمی در هنگام كار با كامپیوتر می باشد
حتی المقدور ماوس وصفحه كلید هم سطح باشند

در هنگام كار با موس  ،مچ دست و ساعد بایستی دارای تكیه گاه باشند
از كلیدهای میانبر به جای استفاده از ماوس كمك بگیریدمانند

ازپدهایی (صفحه های مخصوص ماوس) كه امروزه به عنوان پد

طبی مطرح می باشد ،استفاده گردد
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خطا

صحیح

خطا
صحیح

نورپردازی محیط کار
قرار دادن روشــنایی و انتخاب میزان مناسبی از نور می تواند توانایی شخص را در هنگام

دیدن تصاویر بر روی مانیتور افزایش دهد .اگر روشنایی بسیار زیادباشد و یا نور بیش

از اندازه مناسب بر روی صفحه مانیتور بیافتد ،برای دیدن تصاویر بر روی مانیتور دچار
مشكل شده و نمی توان تصاویر را به وضوح مشاهده كرد ،بنابراین موجب خستگی

چشم و سردرد میگردد.
1

میز كامپیوتر و مانیتور خود را به گونه ای در محیط كار قرار دهید

كه پشت به پنجره محیط كار باشد و نور بیرون ازاتاق بر روی مانیتور تابیده

نشود و یا از پرده و نور گیر در پشت پنجره ها استفاده شود تا از ورود نور
درخشان جلوگیری بعمل آید

کشش گردن
ماهیچه های گردن را راست و كشیده نگه دارید و آن را منقبض و محكم نگیرید ،این

روش ناراحتی های ناشی از حالت های قرارگرفتن بدن را بر طرف می كند.

راحت بنشینید  ،به شانه ها استراحت دهید و چانه خود را به طرف سینه متمایل كنید.

2

ازنورهای مهتابی وخورشیدی بطور تركیبی در محیط كار استفاده

چانه را تا جایی كه می توانید به طرف شــانه راست بچرخانید ،طوری كه هیچ فشاری

3

درصورت استفاده از چراغ های مطالعه ،منبع نور را به موازات خط

 30ثانیه در این حالت بمانید این حركت را برای سمت چپ نیز انجام دهید.

4

در صورتی كه از مانیتور  LCDاستفاده می گردد ،میزان روشنایی

كنید گردن راتا جایی كه می توانید شل كنید و با این كار احساس كششی در سمت

5

منابع روشنایی درخشان كه در پشت صفحه نمایش قرار دارند می

نیز تكرار نمائید.

گردد تا روشنایی مناسبی جهت خواندن در اختیار داشته باشید
دید خود قرار دهید

بیشتری مورد نیاز می باشد

توانند برای كاربران با كامپیوتر مشكل ایجاد كنند و در واقع دیدن صفحه كار
را بطور واضح برایتان مشكل می سازد .

ورزش های مفید جهت گردن و شانه

به پشت گردن وارد نشود.

راحت بنشینید به شانه ها استراحت دهیدگوش های خود را به طرف شانه راست خم
مخالف خواهید كرد برای  30ثانیه در این حالت بمانید این حركت را برای سمت چپ
جناغ سینه و چانه را به باال ببرید سرتان را تاجا یی كه راحت هستید به عقب بكشید و

شانه ها را شل نمائید .هوا را به بیرون داده و بازدم كنید و سر را از عقب به مركز آورده
و سپس چانه را به طرف سینه متمایلكنید طوریكه پشت گردن كشیده شود و مدتی در

این حالت بمانید.

ورزش های شانه
یكسری از تمرینات و ورزش ها می تواند از ضایعات كامپیوتر در گردن و شانه جلوگیری

نمایداین تمرینها بایستی مرتب ًا تكرار شود تا اثر آن نمایان گردد.

ازمزایای ورزشهای شانه این است كه انقباض و گرفتگی شانه و گردن را بر طرف كرده
و از قوز كردگی شانه ها به جلو  ،جلوگیری می كند.
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1

شانه و گردن را شل كنید و حالت قوز و خمیدگی شانه را از بینببرید

3

مهره های كمر را صاف نگه داشته و هوا را بهداخل تنفس كنیدو

2

روی صندلی نشسته و پاها را صاف روی زمین بگذارید

شانه ها را به طرف باال و عقب بكشید هوا را بیرون داده و شانه هایتان را

واژه شناسی کاهش خطر بالیا

واژهشناسیکاهشخطر بالیا
سیدرسول شخصی زارع

پائین بیاورید

4

دست های خود را روی شانه ها گذاشته سپس آرنج ها را جلو

خطرقابلقبول

سینه قرار دهید و سپس آنها را به طرف باال ببری تا جا یی كه می توانید
آنرا بكشید و سپس پایین بیاورید  .با این روش احساس راحتی و كم شدن
فشار بر استخوان شانه می كنید.چندین بار این كار را تكرار نمائید

Acceptable risk
تعریف واژه :سطحی از خسارت بالقوه است كه یك جامعه آن را با توجه به شرایط موجود

5

ماهیچه های ستون مهره ها را با خم كردن مهره ها به طرفین بكشید

اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،فنی و محیطی ،قابل قبول تلقی می كند.

7

نفس گرفته دستچپرا باالی سرتان ببرید با دست راست خود مچ

توضیح :در مباحث مهندسی ،خطر قابل قبول برای ارزیابی و تعیین آن دسته از اقدامات

بگیرید  .سپس بازدم كرده و به سمت راست خم شوید احساس كششی

ها ،خدمات و سامانه ها عملكردهاى پذیرفته« یا» كدها « به سطح قابل تحمل تعریف

6

به راحتی روی صندلی بنشینید و پاهای خود را روی زمین بگذارید

دست چپ را بگیرید) كف دست چپ به طرف جلو باشد(و دوباره نفس
در سمت چپ خود خواهید كرد
8

نفس خود را حبسكنید و در همان حال به سمت دیگر خم شوید

و هوا را بیرون دهیددوباره نفس گرفته و به مركز حركت كنید واین عمل را
برای سمت دیگر نیز تكرار كنید

9

روی صندلی نشسته  ،پاها را به صورت موازی و صاف روی زمین

بگذاریدانگشت های خود را در هم قفل كرده و كف دست را به طرف باال
ببرید سپس آرنج ها راخم كرده بازوها را به طرف سر خم كنیدنفس بگیرید

و شانه ها را به طرف عقب ببرید  ،نفس را بیرون داده و بازوها را صاف
بكشید و همچنان كف دست به طرف باال باشد .به آرامی نفس بكشید و

بعد هوا را بیرون داده و بازوها را شل كنید.

سازه اى وغیرسازه اى به كار می رود كه براى كاهش خسارت احتمالی به مردم ،دارایی
شده ،مورد نیاز هستند .این امر با توجه به و احتمال وقوع مخاطرات و سایر عوامل
مرتبط انجام می گیرد».

سازگاری

Adaptation
تعریف واژه :عبارت است از تطابق سامانه هاى طبیعی یا انسانی در پاسخ به محرك هاى
فعلی یا پیش بینی شده اقلیمی یا اثرات آن ها ،بگونه اى كه منجر به تعدیل خسارات یا

بهره مندى از فرصت هاى سودمند گردد.

توضیح :این تعریف به نگرانی هاى مربوط به تغییرات اقلیمی اشاره دارد و از دبیرخانه

كنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد اقتباس شده است .مفهوم جامع تر

سازگارى درباره مسایل غیراقلیمی نیز كاربرد دارد ،مانند فرسایش خاك و نشست هاى
ال با تغییرات بازار یا به دنبال سیاست ها
سطحی .سازگارى می تواند به شكل مستقل مث ً

از همین امروز کاربرد صحیح
وسایل حفاظت فردی را فرا
بگیرید

و طرح هاى آگاهانه روى دهد .بسیارى از اقدامات كاهش خطر بالیا می توانند بطور
مستقیم به شرایط سازگارى بهتر بیانجامند.

مخاطره زیستی

Biological hazard
تعریف واژه :عبارت است از فرآیند یا پدیده اى با منشاء ارگانیك یا منتقله از طریق

ناقلین زیستی ،كه ممكن است باعث تلفات جانی ،صدمات ،بیمارى یا دیگر

اثرات سوء بر سالمت ،خسارت به دارایی ها ،آسیب به معیشت و خدمات ،از هم

واژه شناسی کاهش خطر بالیا

گسیختگی اجتماعی و اقتصادى یا خسارت زیست محیطی گردد .این نوع مخاطره

شامل مواجهه با ریزجاندارهاى آسیب زا ،سموم و مواد زیست فعال است.

توضیح :مثال هایی از مخاطره هاى زیستی عبارتند از :طغیان بیمارى ها ،آلودگی

مسرى گیاهان یا حیوانات و هجوم گسترده حشرات و دیگر حیوانات و آفات.

کدهایساختمانی
Building codes
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در طول زمان بطورمنظـــم به تشویق و توسعه ظرفیت ها می پردازند تا به اهــداف
اجتماعی و اقتصـادى خود از طریق ارتقاى دانش ،مهــارت ها ،سامـــانه ها و نهادها
دســتیابند.

توضیح :توسعه ظرفیت ،مفهوم واژه ظرفیت ها در طول زمان بسط می دهد .این واژه

نه تنها شامل فراگیرى و انواع آموزش ها می شود ،بلكه تالش هاى مداوم جهت توسعه
سازمان ها ،منابع اقتصادى ،سامانه هاى فناورى ،محیط هاى توانمندتر اجتماعی و

فرهنگی و آگاه سازى سیاسی را نیز در بر می گیرد.

تعریف واژه :عبارت است از مجموعه احكام ،قوانین و استانداردهایی كه براى نظارت

تغییراقلیمی

بر طراحی ،ساخت ،نوع و كیفیت مواد ،شرایط بكارگیرى و سكونت در سازه و هر گونه

تغییر در آن ضرورى هستند.هدف این كدها تضمین ایمنی و رفاه مردم و تاكید آن بر

مقاومت سازه در برابر آسیب و ویرانی ناشی از انواع مخاطرات است.
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Climate change
تعریف واژه «:این واژه را بدین صورت تعریف می كند :تغییرى است در وضعیت
اقلیمی كه بتوان آن را (مثال با استفاده از آزمون هاى آمارى) بر اساس تغییر در میانگین و/

توضیح :كدهاى ساختمانی هر دو نوع استاندارد فنی و عملكردى را شامل می شوند و

یا خصوصیات اقلیمی مشخص كرد و ضمن ًا براى مدتی طوالنی ،بطور واضح چندین

شوند .وجود یك سازوكارنظام مند به منظور اطمینان از اعمال كدهاى ساختمانی در

فشارهاى خارجی یا تغییرات مداوم ناشی از مداخله انسان در تركیب اتمسفر یا كاربرى

ظرفیت

طرح ریزی رویدادهای احتمالی

باید مبتنی برتجربه هاى بین المللی بوده و متناسب با موقعیت هاى ملی و محلی تنظیم

سطح جامعه بسیار ضرورى است.

دهه یا طوالنی تر ،ادامه یابد .تغییر اقلیمی می تواند بدلیل فرآیندهاى داخلی طبیعی،
زمین ایجاد شود.

Capacity

Contingency Planning

تعریف واژه :عبارت است از تركیبی از تمامی نقاط قوت ،خصوصیات و منابع در

تعریف واژه :فرآیندى مدیریتی است كه وقایع خاص بالقوه یا شرایط نوپدیدى را كه

بكار گرفته شوند.

دهی به موقع ،موثر و مناسب به آن ها را از پیش مهیا می سازد.

دسترس یك جامعه،اجتماع یا سازمان كه می توانند جهت نیل به اهداف مورد توافق،

ممكن است جامعه یا محیط را تهدید كنند ،تحلیل كرده و تمهیدات الزم جهت پاسخ

توضیح :ظرفیت می تواند شامل زیرساخت ها ،امكانات فیزیكی ،نهادها ،توانایی

توضیح :طرح ریزى رویدادهاى احتمالی ،بر اساس شرح وظایف سازمانی ،منابع،

ارتباطات اجتماعی ،رهبری و مدیریت باشد .ظرفیت را می توان به عنوان «قابلیت نیز

هماهنگ مشخصی می شود كه در زمان نیاز در اختیار مجریان قرار می گیرند .بر اساس

انطباق پذیرى اجتماعی و همچنین دانش بشرى ،مهارت ها و خصوصیاتی از قبیل

ساز و كارهاى اجرایی و فرایند مدیریت اطالعات ،منجر به رشته اقدامات نظام مند و

توصیف کرد« ،ارزیابی ظرفیت» ،واژه ای است که برای توصیف فرایند بررسی ظرفیت

سناریوهاى تولید شده در این برنامه ریزى ،افراد كلیدى قادرند تا مشكالتی كه ممكن

می شود.

و حل نمایند .طرح ریزى رویدادهاى احتمالی جزء مهم فاز آمادگی است و نیاز به

ها و خالء های موجود برای دستیابی به اهداف مورد نظر و انجام اقدامات بعدی استفاده

است در زمان وقوع بالیا و فوریت ها روى دهند را پیش بینی نموده ،با آنها روبرو شوند
بازبینی و تمرین دوره اى دارد .بجاى این واژه ،از واژه ى طرح ریزى اقتضایی استفاده

توسعه ظرفیت

Capacity development
تعریف واژه :عبارت است از فرآیندى كه بر اساس آن ،افراد ،سازمان ها و جامعه

می شود.

12
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ظرفیتتطابق

Coping capacity
تعریف واژه :عبارت است از توانایی مردم ،سازمان ها و سامانه ها در به كارگیرى

مهارت ها و منابع براى مواجهه و مدیریت شرایط نامطلوب ،فوریت ها و بالیا.

واژه شناسی کاهش خطر بالیا

اثرات سوء گسترده انسانی ،اقتصادى یا محیطی می شود ،بطورى كه تطابق با آن فراتر از
توانایی جامعه تحت تاثیر با اتكا بر منابع داخلی است.

توضیح :بالیا حاصل تركیب مواجهه با مخاطره ،وجود آسیب پذیرى و ظرفیت یا

اقدامات ناكافی براى كاهش یا تطابق با پیامدهاى ناگوار ناشی از وقوع مخاطره ها هستند.

اثرات یك بال را می توان به شرح زیر بر شمرد :تلفات جانی ،مصدومیت ،بیمارى و

توضیح :ارتقاى ظرفیت تطابق ،نیازمند آگاه سازى مستمر ،منابع و مدیریت خوب ،هم

دیگر تاثیرات منفی بر جسم ،روان و اجتماع پیرامون انسان ،آسیب به دارایی ها ،از بین

مهمی را در كاهش خطربالیا ایفا می كند .پیشنهاد برخی صاحب نظران بجاى عبـارت

در محاوره روزمره فارسی بجاى كلمه بال (بالیا) ،گاه از واژه هاى بلیه ،حادثه و بحران

در شرایط طبیعی و هم در مواقع بحرانی یا شرایط نامطلوب است .ظرفیت تطابق نقش
 «،ظرفیت تطابق » « ظرفیت رویارویی » است.

مدیریت خطر اصالحی بالیا

Corrective disaster risk management
تعریف واژه :عبارت است از فعالیت هاى مدیریتی كه هدف آن ها اصالح یا كاهش

خطر بالیایی است كه از قبل وجود دارند.

رفتن خدمات ،از هم گسیختگی اجتماعی و اقتصادى و تخریب محیط زیست.

نیز استفاده است .برخی مخالفت ها  Crisisو بحران ،معادل واژه  Incidentمی شود.
البته حادثه ،معادل واژه به بار معنایی آن بر می گردد .باید ذكر كرد كه  Disasterبراى

استفاده از واژه بال ،بالیا یا بلیه بجاى است كه بطور قراردادى هم اكنون نیز در سراسر
جهان « ستاره بد » نیز  Disasterترجمه دقیق واژه الزاما ارتباطی با علل وقوع آن ندارد،
بلكه همانند واژه « بال » استفاده می شود .بنابراین استفاده از واژه اصلی آن در زبان

انگلیسی ،موضوعی قراردادى است .در جامعه علمی مدیریت و كاهش خطر بالیا
همگان معتقدندكه یك مخاطره بدلیل ستاره بد منجر به وقوع بالیا نمی شود ،بلكه آسیب

پذیرى باال و ظرفیت پایین جامعه است كه آن را ایجاد می كند.

توضیح :هدف از این واژه ،افتراق بین خطرهایی است از قبل وجود دارند و باید هم

در اینجا براى معادل واژه مفرد  « Disasterواژه جمع » بالیا نیز آورده شده است .این

سیاست هاى مناسب كاهش رجوع نمایید ،خطر ،در آینده ایجاد شوند.

 managementمعموال مدیریت بالیا می گویند نه « مدیریت بال ».

اكنون مدیریت شده و كاهش یابند ،با خطرهایی كه ممكن است در صورت عدم رعایت

امر بدلیل استفاده رایج و پذیرفته شده آن در محاوره فارسی است بطورى كه Disaster
ادامه دارد...

تسهیالتحیاتی

منابع

Critical facilities

تعریف  :واژه عبارتند از سازه هاى فیزیكى اولیه ،تسهیالت فنی و سامانه هایی كه از
لحاظ اجتماعی،اقتصادى یا عملیاتی براى عملكرد جامعه ،هم در شرایط روزمره و هم

کتاب واژه شناسی کاهش خطر بالیا

مترجمین دکتر علی اردالن -دکتر محمد حسین رجایی -دکتر سید علی آذین

در مواقع اضطرارى ضرورى هستند.

توضیح  :تسهیالت حیاتی جزء زیرساخت هاى جامعه بوده و از ارایه خدمات اساسی

حمایت می كنند .مثال هاى این تسهیالت عبارتند از :سامانه حمل و نقل ،بنادر و فرودگاه

ها ،نیروگاه هاى برق ،تاسیسات تصفیه و انتقال آب ،مراكز مخابراتی ،بیمارستان ها و
مراكز بهداشتی درمانی ،مراكز آتش نشانی ،پایگاه هاىپلیس و مراكز خدمات عمومی.

بالیا

Disaster
تعریف واژه :از هم گسیختگی جدى عملكرد یك جامعه است كه منجر به خسارات و

کار خوب را باید خوب انجام داد

روش غلتاندن مصدوم
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روشغلتاندنمصدوم
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4

بر روی النگ یک برد توسط سه نجاتگر
سیدرسول شخصی زارع

1

قرار دادن النگ بک برد در پهلوی مصدوم و از طرف سر آن را تنظیم می کنیم.

5

به منظور عدم حرکت سر مصدوم به طرفین ابتدا یک نفر از جلو با مصدوم ارتباط برقرار می

کند و متقاضی این می شود که به او نگاه کند و از حرکت کردن سر به طرفین خودداری کند.

2

نحوه قرار گرفتن دو نجاتگر در پهلوی مصدوم و قرار دادن دستهای خود در نواحی که
در شکل مشخص گردیده است.

6

در این هنگام یک نجاتگر ترجیحا با تجربه ترین فرد گروه سر و گردن مصدوم را با باز
کردن پنجه ها کنترل می کند.

3

روش غلتاندن مصدوم بر روی یک شانه با هماهنگی تمامی نجاتگران که باید در یک
راستا صورت گیرد.

7

با توجه به کنترل سرو گردن توسط یک نجاتگر بدون اینکه سر و گردن را به سمت باال

حرکت دهیم یک نفر اقدام به بستن کوالر گردنی می نماید  .کوالر را از سمت راست و
زیر کردن مصدوم عبور می دهیم.

نحوه نزدیک کردن النگ بک برد به بدن مصدوم
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ارزیابی سانحه2

8

قسمت چهارم

ارزیابیسانحه2
دکتر مهراب شریفی سده

در این مرحله النگ بک برد را به پشت مصدوم نزدیک کرده و با دستان دیگر مصدوم را
همزمان با برگشت النگ بک برد به سمت زمین روی آن قرار می دهیم.

9

در شماره پیشین ،تعاریف ،چارچوب ها و اصول ارزیابی مورد بررسی و كنكاش قرار
گرفت و به تقسیم بندی انواع ارزیابی پرداخته و حیطه های آن را توصیف و تبین نمودیم.
در نوشتار قبلی آوردیم كه ارزیابی از نظر زمان انجام آن به دو دسته تقسیم می شود:

 -ارزیابی سریع اولیه ()Rapid initial Assessment

 -ارزیابی با توصیف جزئیات یا ارزیابی مشروح()Detailed Assessment

ارزیابی سریع اولیه از آن جهت كه مجموعه ای از مهمترین و حیاتی ترین داده ها و

اطالعات در خصوص سانحه را فراهم می آورد حایز اهمیت ویژه است.
در صورتی که مصدوم در مرکز النگ بک برد قرار نگرفت می توان با سر داده مصدوم

اول به سمت پا و بعد به سمت سر او را به مرکز النگ بک برد جابجا کرد.

10

زیرا این اطالعات مهم و ارزشمند درست در زمانی كه مدیران در فقر شدید اطالعاتی

قرار دارند تامین و در اختیار آنان قرار گرفته و آنان را از سردرگمی و بی تصمیمی رهایی
می بخشد.

اكنون ضرورت دارد درخصوص یكی از مهمنرین و فوری ترین انواع ارزیابی را مورد

بحث و بررسی قرار داده  ،و مبحث را به شكل عینی تری ارائه نمائیم.

2

6 5

3

4

7 1

تثبیت کردن مصدوم بر روی النگ بک برد از ناحیه قفسه سینه از زیر دستان ،استخوانهای
لگنی ،باالی زانو ،سر ،مچ پا ،دستان توسط یک حلقه

11

ارزیابی وضعیت ( )Situation Assessmentیا ارزیابی سریع اولیه (Rapid initial

 )Assessmentحیاتی ترین نوع ارزیابی پس از وقوع سانحه است و اطالعاتی اساسی

و فوری را از سانحه در اختیار تصمیمسازان و تصمیم و مدیران سانحه قرار می دهد.

به بیان دیگر گزارش ارزیابی وضعیت ،گزارش مختصر اجمالی وشفافی است ،از آنچه
كه به وقوع پیوسته و عواقبی كه به دنبال داشته و نیازهای فوریتی كه ایجاد می كند و

ضرورت دارد سریعا به آنها پرداخته شده و پاسخگویی الزم فراهم آید.

ارزیابی سریع اولیه در برخی از متون امداد و نجات با عنوان ارزیابی وضعیت اشاره می
شود،و هدف از آن برآورد احمالی و فوری از تأثیرات یك سانحه بر جامعه سانحه دیده

است.

ارزیابی سریع اولیه

Rapid initial Assessment

اهداف
نحوه گرفتن و بلند شدن و جهت حرکت کردن النگ بک برد توسط سه نفرطبق عکس
در شماره های بعدی نحوه خارج کردن مصدوم از داخل خودرو ارائه خواهد گردید.
ادامه دارد...

الف بدانیم دقیق ًا چه اتفاقی افتاده یا می تواند رخ دهد.
ب

بسیج منابع به میزان نیاز

ج

سازماندهی واقع بینانه مدیریت میدان

ارزیابی سانحه2

اطالعات الزم برای تهیه گزارش اولیه از وضعیت
( :)Situation Reports
الف محل دقیق حادثه
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«ارزیابی سریع اولیه یكی از ضروری ترین اقداماتی است كه در مراحل اولیه پاسخگویی

باید به انجام رسد)EMA( ».

ب

زمان وقوع حادثه

د تعداد تقریبی قربانیان
ه خطرات بالقوه

«اطالعاتی درباره چگونگی ویژگی های ضربه و محیط واینكه كدام پاسخ امدادی مورد

ج

نوع حادثه

و جمعیت در معرض خطر

اینكه در ارزیابی سریع اولیه ،چه اطالعاتی باید تأمین و ارایه گردد،بستگی به نوع

نیاز است كه (بایستی) تأمین شود».

،شدت،گستر ،صدمات و خسارات مخاطره دارد .همچنین میزان آسیب پذیری جامعه

نیز دارای اهمیت است.

«ارزیابی سریع اولیه یكی از ضروری ترین اقداماتی است كه در مراحل اولیه پاسخگویی

و در این ارزیابی میزان و ماهیت اثرات سانحه مورد بررسی قرار گرفته و نیازهای بخش

"بالفاصله پس از آنكه مخاطره ای در یك جامعه به وقوع پیوست،نیازهای به وجود

بررسی قرار می گیرد.

باید به انجام رسد)EMA( ».

می آید برای شناسایی آنچه كه بوقوع پیوسته و انچه كه ضرورت دارد كه انجام شود

جستجو و نجات  ،آسیب ها به شریان های حیاتی( )Life Lineو خدمات اساسی مورد

وبرای اطمینان از حیات(زندگی) ایمن و دارایی ها و بازگشت جامعه به وضعیت
طبیعی،این وظیفه سازمان مدیریت كننده و ضعیت های اضطراری برای ارزیابی همه
جانبه صدمات(ضربات)مخاطره،شناسایی و برای ارزیابی همه همه جانبه نیازها و

مدیریت منابع دردسترس برای پرداختن به این نیازها به طور مؤثر و انجام شدنی ،می
باشد)EMA(".

برای انجام این ارزیابی،ضرورت دارد،بازید میدانی از منطقه حادثه دیده به عمل آمده و

شرایط به وجود آمده با وضوح وبصورت عینی توصیف و گزارش شود.

در ارزیابی سریع اولیه ،فرایند ارزیابی به دو بخش اصلی
تقسیم می شود:

اهمیت ارزیابی
ارزیابی سانحه جزء اساسی پاسخگویی موفقیت آمیز به سوانح است.

اهداف ارزیابی سوانح عبارتند از:

 1برای نجات كسانی زندگی شان به مخاطره افتاده است.
 2تعیین نیازهای قرباینان
3

 4برای تأمین داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی»[ویسكانسین]

الف ارزیابی صدمات و ضربات
ب

ارزیابی نیاز ها

درارزیابی سریع اولیه د ر ابتدا و به فوریت صدمات و ضرباتی مورد بررسی قرار می گیرد
كه پرداختن به آنها در الویت قرار داشته باشد .بعنوان مثال برآورد ،تخمین و جمع آوری

داده ها و اطالعات مرتبط و مورد نیاز در عملیات جستجو و نجات در بسیاری از سوانح
از مواردی است كه نیازمند بررسی فوری و در الویت اول ارزیابی قرار دارد.

« در ارزیابی اولیه،جمع آوری (گردآوری) اطالعات باید سریع ًا آغاز گردد ،ارزیابان

باید درجستجوی الگوها و شاخص هایی از مشكالت بالقوه باشند.مثال هایی شامل
اینكه چه چیزی مورد مشاهده قرار گیرد ،گزارش بوسیله اطالعات كلیدی در یك

گفتگو(بحث)  ،جمع آوری اطالعات از بوسیله چك لیست و غیره.اگر به یك منبع(منبع

خبر) اشاره شود برای آنهایی كه این اطالعات را تعریف و تبیین می كنند  ،اطالعات
معنادار خواهد شد)2006 ,UNDAC( .

در ارزیابی سریع اولیه آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد این است كه در اسرع وقت داده

ها و اطالعاتی مفید ،موثر و موثق از جنبه های دارای الویت سانحه جمع آوری و برای
مراجع تصمیم ساز ارسال گردد.

كمك به اولویت بندی برای اجرای پاسخ

چگونگی انجام ارزیابی سریع اولیه
«قتی كه شما یك ارزیابی سریع را در میدان هدایت می كنید شما بایستی اقدامات زیر

را انجام برسانید.
1

مالقات با مسئوالن محلی  ،برای اینكه[به آنها بگویید] شما كی هستید

[معرفی خود]

 2تاحدی كه می توانید سرتاسر میدان را قدم بزنید

 3بازدید از مراكز فروش ،مدراس ،مراكز اجتماعی
4

گوش دادن به مردم [به سخنان مردم]

5

سوال پرسیدن

6

مثلثی كردن اطالعات (اطالعات سه گوش) با گروه های دیگر از مردم

در ارزیابی صدمات ،روش هایی را می آزماییم كه كدامیك از مخاطرات جامعه یا جوامع

تحت تأثیر خود قرار داده است.
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ارزیابی سانحه2

این نوع از ارزیابی اطالعاتی را فراهم می آورد در خصوص:

شناسایی مخاطرات ثانویه كه امكان دارد یك تهدید را درآینده نزدیك

محیطی كه این صدمات و ضربات در آن ایجاد شده است

تهدیدات سالمت محیط و بهداشتی

اطالعات حیاتی مورد نیاز برای برنامه ریزان،دولتها،آژانسهای تخصصی

در دسترس بودن كاركنان پزشك،تسهیالت و تداركات در داخل مناطق

اطالعاتی برای توجه مدیران وضعیت های اضطراری در توسعه و پیشبرد

منابعی كه از آسیب سانحه مصون مانده و ممكن ا ست در عملیات

اطالعاتی برای اندیشمندان كه توسعه بخشند داشته هایشان را درخصوص

ظرفیت دولت محل و ساختار مدیریت بحران باری تدبیر پاسخگویی محل

ویژگی های ضربه ()Impact

چه پاسخ امدادی ضروریات دارد فراهم شود
انجام برنامه ریزی راهبردی برای سانحه
استراتژی ها

ویژگی های مخاطره و اثرات آن بر روی محیط فیزیكی
بنابراین گروه ارزیابی پس از دسترس به منطقه سانحه دیده وظیفه دارند اطالعات و داده
های در درخصوص صدمات وخسارات ضربه سانحه و ویژگی های این ضربه فراهم

آورده و در قالب گزار ش وضعیت به مراجع مربوطه ارائه نمایند.

مطرح نماید.

دسترسی پذیری ذخایر غذایی در خانواده و سطح جامعه
تحت تأثیر قرار گرفته و فعالیت هایشان.
پاسخگوییمفیدباشند

فعالیت های دولت،جامعه و ویژگی سازمان های عمل كننده در منطقه و
نوع فعالیت هایشان.
ویژگی اصل ارزیابی اولیه سریع آن است .كه اطالعات و داده های آن اجمالی ،كلی و

بخی نیز بر اساس تخمین توسط افراد مجرب بدست می آید،زیرا مدیران سانحه بدنبال

«هنگامی كه اطالعات ارزیابی ضربات سانحه به نگارش در می آید ،تاآنجا كه ممكن

آن اند كه هر چه سریعتر مبنایی ار برای تصمیم گیری خود در دست دشاته وبر این اساس

بچه ها از بزرگساالن باشد».

بطوری كه می توان گفت كه ارزابی الویه سریع بدنبال جمعآوری  ،اولویت بندی و تجزیه

است بایستی گزارش حاوی اطالعات درخصوص مصدومان و مجرومان و با تفكیك

اطالعات جمع آوری شده می تواند شامل موارد ذیل باشد:

تصمیماتی را اتخاذ نمایند كه برای اتخاذ آنها و انجام اقدامات عملی در فشار هستند،

و تحلیل اطالعاتی درخصوص نیازهای حیاتی و فوری سانحه است و از این روی این

ارزیابی را می توان مبنای اصلی برای انجام عملیات جستجو و نجات و امداد اضطراری

مناطق تأثیر پذیرفته[از سانحه]  ،بر اساس موقعیت جغرافیایی و گستره آن [با

دشانست كه فوری ترین بخش های پاسخگویی به سانحه است.

علل اصل مصدویت ها و آسیب ها(خسارات)

اطالعاتی كه بعد از سانحه بایستی در جای ارزیابی نیازها به وفوریت جستجو شود  ،می

تفكیك یه مناطق با شدت های مختلف اگر ممكن باشد)
اثرات انسانی و مصدومیت شامل:

مردم تحت تأثیر قرار گرفته
	كشته ها (و مرگهایی كه به دنبال می آید)
جراحات و انواع آن (بزرگ یا كوچك) افراد مفقود شده
مردمی كه تخلیه شده یا آواره شده اند یا آنهایی كه نقل مكان كرده اند
مردمی كه بی خانمان شده یا نیازمند سرپناه با تخلیه اند

صدمات(خسارات مادی) شامل:
جزئیات خانه های تخریب شده یا صدمه دیده (شرح كامل)
شرحی كامل از ساختمان های جمعی
شرحی كامل از ساختمانه های تجارتی و ساختمان های تهیه كننده
نیازهای مردمی كه تخریب شده اند
خسارات به شریان های حیاتی و دیگر زیرساخت های مهم وكلیدی
خسارات وارد شده به سیستم برابری
خسارات وارد شده به سیستم كشاورزی و ذخیره غذایی
خساراتواردشدهبهمنابعاقتصادیكلیدیازقبیلساختمانهایصنعتی

تواند شامل كاركنان ،منابع و تجهیزات مورد نیاز برای:
جستجو و نجات

تخلیه پزشكی [تخلیه مصدومان]

تخلیهبازماندگان

پشتیبانی پزشك و بهداشتی (سالمت)
بهداشتمحیط

تدارك آب و پاالیش

سرپناه (شامل پوشاك،اثاثیه و)...

غذای انسان و حیوان (شامل ذخیره سازی پخت و پز،تحویل و )...
ترمیم مجدد شریان های حیاتی

و تحویل [توزیع كمك ها]

