
1پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مقایسه رویکرد متفاوت ایران و ژاپن به مدیریت بحران

علی تبار
ایرانمهندسین مشاور ایمن سازه فدك، تهران،مدیرعامل،

atabaar@gmail.com ،info@isf.co.ir

محمديلیال ملک
ایرانمهندسین مشاور ایمن سازه فدك، تهران،کارشناس،

malekmohamadi.leila@yahoo.com

زلزله، ایران، ژاپن، مدیریت بحران: هاکلید واژه

چکیده
خیز جهان کشور در منطقه فعال و لرزههر دو کشور ایران و ژاپن وجوه مشترکی در موضوع بالیاي طبیعی داشته و در بحث زلزله هر دو 

اي در هر دو کشور براي ایجاد آمادگی براي مقابله با بحران زلزله صورت در طی قرن گذشته به ویژه در دو دهه اخیر اقدامات گسترده. دنقرار دار
ستاوردهاي مهمی دهو امروزهن زلزله آغاز نمودشهر کوبه اقدامات وسیعی را با درس گرفتن از ای1995کشور ژاپن پس از زلزله سال . پذیرفته است

منجیل موضوع زلزله به یک 69به ویژه پس از زلزله سال نیز در ایران .گرددمشاهده میدر امر مدیریت بحران در زمان بروز زلزله در کشور ژاپن 
بحث ،بایست با رویکرد بهبود پویا و فعالن داد که میهاي بعد نشالرزهلیکن خسارات و تلفات باالي انسانی در زمین. موضوع مهم ملی تبدیل شد

توان از وجوه مختلف بین موضوع مدیریت بحران را میمندي از تجارب، رو به منظور بهرهاز این. مدیریت بحران به صورت فراگیر مد نظر قرار گیرد
شور از نظر رویکرد و تخصص مورد توجه قرار گیرد، که این امر هاي بین دو کاست بخشی از تفاوتدر این مقاله سعی شده.دو کشور مقایسه نمود

ها و ریزيبررسی محتوایی و شکلی برنامه. گذاري خرد و کالن مدیریت بحران در دو کشور استه ابعاد و زوایاي مختلف در سیاستنیازمند توجه ب
برداري از شرایط نحوه بهره". یت بحران در ژاپن و ایران وجود داردمدیرتفاوت عمده در رویکرد و نگاه حاکم بر 6دهد که گذاري نشان میسیاست

مستند "،"ایمنینوع نگاه دولت با موضوعات مرتبط با بحران، نظیر امدادرسانی، بازسازي، جبران، آموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ "،"پیش آمده
و بخش خصوصی دادن مردم توجه به ساخت وساز اصولی، تهیه، به روز نمودن ضوابط و معیارهاي فنی و مورد نیاز و سوق"و "سازي و ثبت وقایع

.ها استاین تفاوت"گویی و ساختارسازيپاسخ"و "منديبه سمت قانون

مقدمه
:شونددر یک نگاه کلی مناطق لرزه خیز زمین به سه دسته تقسیم می

کشور ژاپن در این منطقه قراردارد که . دهدهاي جهان در این منطقه رخ مینوس آرام که بیش از دو سوم زمین لرزهکمربند پیرامون اقیا
به طوري که در ژاپن به طور . پیونددهاي این منطقه در این کشور به وقوع میاز زمین لرزه% 30به علت قرارگیري بر روي چهار گسل بزرگ 

هاي جهان هم شدیدترین زلزلهچنین در این ناحیه عالوه بر فراوانی باال،هم. دهدین لرزه محسوس رخ میزم2000میانگین هر سال حدود 
.افتداتفاق می

 هستند و خسارات جانی و ها کم عمقاین زلزله. دهدهاي جهان روي این کمربند رخ میزمین لرزه% 20هیمالیا که حدود - کمربند آلپ
هاي این منطقه مربوط زلزله% 60هاي ایران در قسمت میانی این کمربند واقع است و بالغ بر تقریباً تمامی بخش. ندآورمالی زیادي به بار می

. به کشور ایران است
 در ها نسبتاً مالیم بوده و آرامش این زلزله. دهدهاي جهان در این منطقه رخ میاز زلزله% 13کمربند میانی اقیانوس اطلس که تنها

.زنددم را چندان به هم نمیمرزندگی 
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میالدي، 2011تا 1900از سال . پیونددهاي جهان به ترتیب در دو کشور ایران و ژاپن به وقوع میاز کل زلزله% 15و % 20بنابراین حدود 
ي بیشترین تلفات زلزله. بوده استنفر192،217به میزانو جمعاًمورد آنها داراي تلفات جانی21ریشتر در ژاپن اتفاق افتاده که 6زلزله باالي 44

این در حالی است که در طول این مدت در . نفر کشته داده است143،000ریشتر 5/7در شهر کوآنتو بوده است که با قدرت 1923ژاپن در سال 
بررسی آمار . استبوده 155،157برابر و جمعاً زیادمورد آنها داراي تلفات جانی20است که ریشتر رخ داده6مورد زلزله باالي 24ایران نیز 

. در ایران رخ داده استبا این شدت زمین لرزه 40ریشتر حاکی از آن است که در یکصد سال گذشته حدود 5/6هاي با بزرگی بیش از زلزله
فهرستی از قدرتمندترین 2جدولو1جدول . دهدسال یک زمین لرزه شدید یا خیلی شدید رخ می5/2به طور متوسط هر ایراندر گفتتوان می

:دهدژاپن که در سالهاي اخیر به وقوع پیوسته است را نمایش میهاي دو کشور ایران وزلزله

)1382-1392(هاي هاي شدید ایران بین سالفهرست زمین لرزه: 1جدول 

منطقهشدت زلزلهسال
تعداد 

واحدهایتخریبی 
روستایی

تعداد واحدهاي
تخریبی شهري

خسارات مالی
)نامیلیارد توم(

تعداد 
ینحتعداد مجروهاکشته

10145242834003172830000بم13825/6
838840617006571411زرند13834/6
3000016000555631418بروجرد13851/6
20000600010002291380ورزقان13914/6

)1995-2012(هاي شدید ژاپن فهرست تعدادي از زمین لرزه:2جدول 
خسارت مالی منطقهشدت زلزلهسال

ساختمان ساختمان تخریبیتعداد گم شدهتعداد مجروحینتعداد کشته)میلیارد دالر(
تخریبینیمه

440000-1006،43243،792کوبه19953/7
3101588961522061127290272،788وتوهوک20119/8

هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی تطبیقی .. هایی بین ایران با کشور ژاپن مشاهده کردتوان شباهتبروز زمین لرزه میبنابراین از نظر 
براین اساس دو کشور از ابعاد مختلف مدیریتی همچون سیاستگذاري،. مناسب براي ایران استرویکردهایی مدیریت بحران در دو کشور و ارائه 

.گیرنددر مدیریت بحران مورد مقایسه قرار می...آمادگی هماهنگی وریزي، سازماندهی، برنامه

مقایسه مدیریت بحران در ایران و ژاپن در سطح کالن 
در حقیقت مدیریت بحران موثر نیازمند . اي برخوردار استریزي کالن در مدیریت بحران از اهمیت و جایگاه ویژهگذاري و برنامهسیاست

با وجود استفاده از آن در نظر گرفته نشود، ساختار مناسبی براينبوده و یا گذاري صحیح سیاستکه در صورتیمند است و یک رویکرد منظم ونظام
.رین امکانات، مدیریت بحران ناموفق و عقیم خواهد ماندبهت

قوانین ملی در ژاپن ها وسیاستراهبردها،
از نیم قرن است که از یک نظام جامع هدفمند براي پیشگیري از سوانح خیزترین کشورهاي جهان، بیش ژاپن به عنوان یکی از سانحه

هاي نهادهاي دولتی، ف مرزها و مسئولیتیکه با تعراست"قانون پایه اقدامات بحران"شور ژاپن مبناي قوانین کاهش بحران در ک.نمایداستفاده می
سایر . اي مطرح و مشخص نموده استهاي ملی و منطقهتدابیر و اقدامات احیاء در سوانح و طرح اساسی مقابله با بحراننیزوغیردولتی و مردم 

.ذیل آورده شده استدر جدول "واکنش اضطراري به بحران"و "یري از حوادث و آمادگیگپیش"،"عمومی"سطوحقوانین تصویب شده در 

قوانینزمینه

، قانون اقدامات ویژه براي )1978(، قانون اقدامات ویژه در مقابل زلزله در مقیاس بزرگ )1961(قانون عمومی اقدامات متقابل بحران عمومی
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).1949(، قانون کنترل )1948(خدمات آتش نشانی 

، قانون اقدامات ویژه براي بازسازي منازل )1966(، قانون بیمه زلزله )1962(پشتیبانی مالی ویژه در مقابله با حوادث بسیار شدید ازیابی و بازسازيب
). 1998(انون پشتیبانی از بازیابی و امرار معاش قربانیان فاجعه ، ق)1995(شهري فاجعه زده 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله2
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میالدي، 2011تا 1900از سال . پیونددهاي جهان به ترتیب در دو کشور ایران و ژاپن به وقوع میاز کل زلزله% 15و % 20بنابراین حدود 
ي بیشترین تلفات زلزله. بوده استنفر192،217به میزانو جمعاًمورد آنها داراي تلفات جانی21ریشتر در ژاپن اتفاق افتاده که 6زلزله باالي 44

این در حالی است که در طول این مدت در . نفر کشته داده است143،000ریشتر 5/7در شهر کوآنتو بوده است که با قدرت 1923ژاپن در سال 
بررسی آمار . استبوده 155،157برابر و جمعاً زیادمورد آنها داراي تلفات جانی20است که ریشتر رخ داده6مورد زلزله باالي 24ایران نیز 

. در ایران رخ داده استبا این شدت زمین لرزه 40ریشتر حاکی از آن است که در یکصد سال گذشته حدود 5/6هاي با بزرگی بیش از زلزله
فهرستی از قدرتمندترین 2جدولو1جدول . دهدسال یک زمین لرزه شدید یا خیلی شدید رخ می5/2به طور متوسط هر ایراندر گفتتوان می

:دهدژاپن که در سالهاي اخیر به وقوع پیوسته است را نمایش میهاي دو کشور ایران وزلزله

)1382-1392(هاي هاي شدید ایران بین سالفهرست زمین لرزه: 1جدول 

منطقهشدت زلزلهسال
تعداد 

واحدهایتخریبی 
روستایی

تعداد واحدهاي
تخریبی شهري

خسارات مالی
)نامیلیارد توم(

تعداد 
ینحتعداد مجروهاکشته

10145242834003172830000بم13825/6
838840617006571411زرند13834/6
3000016000555631418بروجرد13851/6
20000600010002291380ورزقان13914/6

)1995-2012(هاي شدید ژاپن فهرست تعدادي از زمین لرزه:2جدول 
خسارت مالی منطقهشدت زلزلهسال

ساختمان ساختمان تخریبیتعداد گم شدهتعداد مجروحینتعداد کشته)میلیارد دالر(
تخریبینیمه

440000-1006،43243،792کوبه19953/7
3101588961522061127290272،788وتوهوک20119/8

هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی تطبیقی .. هایی بین ایران با کشور ژاپن مشاهده کردتوان شباهتبروز زمین لرزه میبنابراین از نظر 
براین اساس دو کشور از ابعاد مختلف مدیریتی همچون سیاستگذاري،. مناسب براي ایران استرویکردهایی مدیریت بحران در دو کشور و ارائه 

.گیرنددر مدیریت بحران مورد مقایسه قرار می...آمادگی هماهنگی وریزي، سازماندهی، برنامه

مقایسه مدیریت بحران در ایران و ژاپن در سطح کالن 
در حقیقت مدیریت بحران موثر نیازمند . اي برخوردار استریزي کالن در مدیریت بحران از اهمیت و جایگاه ویژهگذاري و برنامهسیاست

با وجود استفاده از آن در نظر گرفته نشود، ساختار مناسبی براينبوده و یا گذاري صحیح سیاستکه در صورتیمند است و یک رویکرد منظم ونظام
.رین امکانات، مدیریت بحران ناموفق و عقیم خواهد ماندبهت

قوانین ملی در ژاپن ها وسیاستراهبردها،
از نیم قرن است که از یک نظام جامع هدفمند براي پیشگیري از سوانح خیزترین کشورهاي جهان، بیش ژاپن به عنوان یکی از سانحه

هاي نهادهاي دولتی، ف مرزها و مسئولیتیکه با تعراست"قانون پایه اقدامات بحران"شور ژاپن مبناي قوانین کاهش بحران در ک.نمایداستفاده می
سایر . اي مطرح و مشخص نموده استهاي ملی و منطقهتدابیر و اقدامات احیاء در سوانح و طرح اساسی مقابله با بحراننیزوغیردولتی و مردم 
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در کشور ژاپن .وجود قوانین و مقررات در کنار ساختار مناسب براي مدیریت بحران مناسب، فاکتور کلیدي مدیریت مناسب بحران است
.بینی شده استاجراي آنها پیشبرنامه مدون و جامعی براي مدیریت بحران تدوین شده است و ساختار مناسب براي 

طرح پیشگیري از بالیا در ژاپن
:مرحله است3ریزي مدیریت بحران در ژاپن شامل سیستم برنامه

.هاي پیگیري از حوادث و بالیا بر آن استوار استها و برنامهطرحی جامع که کلیه طرح: طرح پایه)1
.شودتعیین شده بر اساس طرح پایه تهیه مینهادهاي ها و طرحی است که توسط سازمان: طرح عملیاتی پیشگیري از بالیا)2
. شوداین طرح توسط شوراي استانی و شهري زیربط براي مسائل مورد نظر تهیه می: طرح محلی پیشگیري از بالیا)3

و "سازهاي ساخت وداستاندار"،"ایجاد آمادگی در جامعه"،"عمومی"رویکرد 4در حیطه ریزي مدیریت بالیاي طبیعی در ژاپناصوالً برنامه
. است"ارائه خدمات فوري توسط دولت"

در سه سطح طرح پایه، طرح اجرایی، طرح (هاي پیشگیري از سوانح اي را در طرحدست آمده از زلزله کوبه تجدید نظرهاي عمدهتجارب به
ها به تفصیل و با صراحت هاي محلی در اجراي طرحو سازماننهادهاي غیردولتیح جدید نقش و مسئولیت دولت، در طر. ایجاد نمود) محلی

. تفکیک و مشخص شده است

ژاپن ساختار سلسله مراتبی مدیریت بحران در سطوح مختلف
: سطح ملی شامل)الف

هاي دولتی تعیین شده شرکت–هاي اداري تعیین شده سازمان–شوراي عمومی پیشگیري از بالیا –نخست وزیر 
دار است و شوراي عمومی مسئولیت تهیه و تسهیل اجراي نگی کامل را عهدههوزیر مسئولیت تهیه و اجراي طرح ها و هماکه نخست

.ها را برعهده داردطرح
:سطح استانی شامل )ب

هاي اداري و دولتی محلی تعیین شده مانساز-شوراي پیشگیري از بالیاي استان-استاندار
:هاسطح شهرداري)پ

هاي اداري سازمان. چنین شوراي پیشگیري از بالیاي شهرداري وجود دارددر این سطح شهرداران شهرهاي بزرگ و کوچک و روستاها و هم
شرکت در زمینه حمل 36اند و محلی در نظر گرفته شدههاي وزارتخانه و سازمان دیگر به عنوان سازمان28تعیین شده شامل سازمان ملی زمین و 

.بایستی به منظور پیشگیري از بالیا فعال باشندو نقل، برق، گاز، تلفن، تلگراف، و صداو سیما می
سطح شهروندان )ت

تفکر حاکم در مدیریت بحران ژاپن 
:شودیل به آنها اشاره میورد که در ذخنکته مهم به چشم میریزي مدیریت بالیا در ژاپن چندیندر مدل برنامه

این مدل بر مبناي برقراري تعامل نزدیک و هدفمند با بخش خصوصی و مردم استوار است و دولت تنها نقش هماهنگ کننده دارد و )1
.هاي اصلی براي اقدامات مورد نیاز بر عهده بخش خصوصی و نهادهاي محلی و مردمی استمسئولیت

.گیردرا در بر می...هاي دولتی، آب، برق و گاز ونشانی، پلیس، ارگانربط شامل آتشیر بوده است و کلیه نهادهاي ذيطرح جامع و فراگ)2
ها در سطوح مختلف با مشارکت صاحبان فرآیند که نوع و میزان آگاهی استانی و محلی کلیه برنامه- ریزي به صورت مرکزيدربرنامه)3

. گرددریزي میپذیري و منابع موجود در سطح محلی را دارد طرحتري از خطرپذیري و آسیبآنها برآورد دقیق
بازسازي، و پیشگیري،آمادگی، مقابله،(بحران صورت متوازن، معطوف به تمامی مراحل مدیریت ها در این کشور به نوع قوانین و سیاست) 4

.است) بازتوانی

ها و راهبردها و قوانین در ایران سیاست
هاي کلی هجري شمسی، سیاست1404انداز جمهوري اسالمی ایران در افق ي مدیریت بحران کشور شامل چشمقوانین و مقررات حوزه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ري و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه، مدیریت بحران در برنامهپیشگی

3المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

در کشور ژاپن .وجود قوانین و مقررات در کنار ساختار مناسب براي مدیریت بحران مناسب، فاکتور کلیدي مدیریت مناسب بحران است
.بینی شده استاجراي آنها پیشبرنامه مدون و جامعی براي مدیریت بحران تدوین شده است و ساختار مناسب براي 

طرح پیشگیري از بالیا در ژاپن
:مرحله است3ریزي مدیریت بحران در ژاپن شامل سیستم برنامه

.هاي پیگیري از حوادث و بالیا بر آن استوار استها و برنامهطرحی جامع که کلیه طرح: طرح پایه)1
.شودتعیین شده بر اساس طرح پایه تهیه مینهادهاي ها و طرحی است که توسط سازمان: طرح عملیاتی پیشگیري از بالیا)2
. شوداین طرح توسط شوراي استانی و شهري زیربط براي مسائل مورد نظر تهیه می: طرح محلی پیشگیري از بالیا)3

و "سازهاي ساخت وداستاندار"،"ایجاد آمادگی در جامعه"،"عمومی"رویکرد 4در حیطه ریزي مدیریت بالیاي طبیعی در ژاپناصوالً برنامه
. است"ارائه خدمات فوري توسط دولت"

در سه سطح طرح پایه، طرح اجرایی، طرح (هاي پیشگیري از سوانح اي را در طرحدست آمده از زلزله کوبه تجدید نظرهاي عمدهتجارب به
ها به تفصیل و با صراحت هاي محلی در اجراي طرحو سازماننهادهاي غیردولتیح جدید نقش و مسئولیت دولت، در طر. ایجاد نمود) محلی

. تفکیک و مشخص شده است

ژاپن ساختار سلسله مراتبی مدیریت بحران در سطوح مختلف
: سطح ملی شامل)الف

هاي دولتی تعیین شده شرکت–هاي اداري تعیین شده سازمان–شوراي عمومی پیشگیري از بالیا –نخست وزیر 
دار است و شوراي عمومی مسئولیت تهیه و تسهیل اجراي نگی کامل را عهدههوزیر مسئولیت تهیه و اجراي طرح ها و هماکه نخست

.ها را برعهده داردطرح
:سطح استانی شامل )ب

هاي اداري و دولتی محلی تعیین شده مانساز-شوراي پیشگیري از بالیاي استان-استاندار
:هاسطح شهرداري)پ

هاي اداري سازمان. چنین شوراي پیشگیري از بالیاي شهرداري وجود دارددر این سطح شهرداران شهرهاي بزرگ و کوچک و روستاها و هم
شرکت در زمینه حمل 36اند و محلی در نظر گرفته شدههاي وزارتخانه و سازمان دیگر به عنوان سازمان28تعیین شده شامل سازمان ملی زمین و 

.بایستی به منظور پیشگیري از بالیا فعال باشندو نقل، برق، گاز، تلفن، تلگراف، و صداو سیما می
سطح شهروندان )ت

تفکر حاکم در مدیریت بحران ژاپن 
:شودیل به آنها اشاره میورد که در ذخنکته مهم به چشم میریزي مدیریت بالیا در ژاپن چندیندر مدل برنامه
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پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله4

SEE 7

قانون تشکیل سازمان مدیریت وطرح جامع امداد و نجات کشور،جمهوري اسالمی ایران، قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی
.باشدبحران کشور می

هاي پیشگیري از بالیا در ایرانبرنامه- الف
:مدیریت بحران به قرار ذیل استکالنریزيبرنامهگذاري سیاستاقدامات انجام شده توسط دولت براي 

گویی این طرح با هدف پاسخ. استقانون برنامه سوم اقتصادي مطرح شده44لزوم تدوین طرح جامع مدیریت بحران کشور در ماده -1
.صحیح و به موقع به حوادث توسط جمعیت هالل احمر، وزارت کشور تهیه گردیدسریع،

هاي کالن نظام در پیشگیري و مدیریت بحران در بالیاي طبیعی توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و سیاست-2
.ابالغ گردیده است84درسال 

کشور در قانون تشکیل سازمان مدیریت براي،و اعمال مدیریت واحدربطهاي ذيسازي اجرایی بین کلیه دستگاهبه منظور هماهنگ-3
.تصویب گردید86نامه اجرایی تشکیل مدیریت بحران کشور در سال آیینو 85سال 

ابنیه، مسکن و شهرسازي توسط هاي زمین،با همکاري کار گروه تخصصی زلزله، لغزش الیه"اي کشورطرح جامع خطرپذیري لرزه"-4
.یت در دست اقدام استسازمان مدیر

با پانزده پروژه ) جایکا(المللی ژاپن هاي بینطرح جامع مدیریت بحران شهر تهران نیز با همکاري گروه مطالعاتی آژانس همکاري-5
.دار تدوین گردیده استاولویت

کلیه شهرها تدوین نشده کل کشور و براينگرانه براي مدیریت بحران شود یک برنامه منسجم، جامع و آیندهطور که مشاهده میهمان
.ها خواهد بودتر ایران در مواجهه با بحرانتر و آمادگی پائیناست که همین موضوع سبب عملکرد ضعیف

ساختار سلسله مراتبی مدیریت بحران در ایران -ب
:مدل عمومی مدیریت بحران در ایران به صورت شکل ذیل است

ساختار مدیریت بحران در ایران: 1نمودار

از ساختار متمرکز به همراه شوراي عالی هدایت کننده براي مدیریت بحران استفاده شده است که در این ،در ایران برخالف کشور ژاپن
روز ببا مدیریت بحران به خوبی دیده نشده است و همین موضوع سبب ،هاي عضو شواري عالیها و سازمانخانهساختار حلقه اتصال نهادها و وزارت

.هایی خواهد شدناهماهنگی

روستا شهر

وزیر کشور

شوراي عالی مدیریت 
بحران کشور

معاون وزیر

استاندار

فرماندار

وزارت کشور

سازمان مدیریت 
بحران کشور

اداره کل - استانداري
مدیریت بحران استان 

واحد –فرمانداري 
مدیریت بحران

شوراي هماهنگی 
مدیریت بحران کشور

شوراي هماهنگی 
مدیریت بحران استان

شوراي هماهنگی 
مدیریت بحران 

شهرستان
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حاکم در مدیریت بحران ایرانتفکر-ج
:شودخورد که در ذیل به آنها اشاره میي مهم به چشم میریزي مدیریت بالیا در ایران چندین نکتهدر مدل برنامه

در حقیقت .بحران تمرکز یافته استحینبحران و تا حدودي در مرحله پس ازگیري مدیریت بحران عمدتاً در ایران در مرحله جهت) 1
هاي پژوهشی و آموزشی مستحکم است که در ایران به آن کمتر پرداخته شده نگري در مدیریت بحران نیازمند برنامه مدیریتی منسجم و پایهجامع

.است و براي اجزاء مختلف چرخه بحران شرح وظایف و قواعد خاصی تعیین نشده است
این در . استنامشخصدر قوانین بسیار ضعیف است و نقش آنها هاي غیردولتی و مردم نهاد هاي مردمی و تشکلمکانیسم مشارکت) 2

.استو مردم غیردولتی ،هاي دولتیهاي ناشی از زلزله نیازمند همکاري تمام ارگانحالی است که کاهش خسارت
ن در سطوح استانی وضعیت مدیریت بحرابا اخالل همراه است بلکه تنها در مراحل ملی مدیریت بحران نه هدایت و فرماندهی عملیات ) 3
ها کامالً مبهم ها و استانداريبویژه ارتباطات بین شهرداري. (.مشخص نشده است که سبب بیشترین اختالل و ناهماهنگی شده استنیز و محلی 

.است
ها وجود سازمان. ها اقدامی صورت نگرفته استبا وجود داشتن قوانین و نهادهاي متعدد، در ایجاد هماهنگی و نظم بخشیدن به فعالیت) 4

ها را به وجود آورده استها عدم تمرکز و پراکندگی فعالیتو تداخل وظایف و مسئولیت
.استارائه شده3جدول ي کالن مدیریت بحران در قالبوضعیت دو کشور ایران و ژاپن در حوزهمجموعدر 

مقایسه سیاست و راهبردهاي مدیریت بحران در دوکشور ایران و ژاپن: 3جدول 
ساختار مدیریت بحرانهاي تدوین شدهبرنامههاي مختلفمشارکت بخشجامعیت قوانینکشور

ژاپن
قوانین از جامعیت برخوردار است و 

هاي مختلف تمام زوایا و جنبه
.گیردمدیریت بحران را دربر می

نقش دولت، بخش خصوصی، 
نهادهاي مدنی و مردم در کنار 
.یکدیگر و در تعامل باهم است

هاي درازمدت در زمینه برنامه
کاهش مخاطرات در سطوح 

محلی موجود واستانی-ملی
.است

ده از ساختار غیرمتمرکز و استفا
هاي بندي شده در بخشسطح

ملی، استانی و محلی و برقراري 
ارتباط بین ستادهاي ملی و 

استانی و محلی

ایران

تعدد، هیچ رغم تصویب قوانین معلی
کدام نتوانستند پوشش جامعی به 
مدیریت بحران بدهند و به جهت 
توجه بیش ازحد به امداد و نجات،

ي مدیریت هاي چرخهحوزهمابقی 
استبحران مورد غفلت واقع شده

در مدیریت بحران نهادهاي 
دولتی مشارکت دارند و به 
صورت غیررسمی و بسیار 

هاي غیردولتی محدود سازمان
.و مردم مشارکت دارند

برنامه منسجم و دراز مدتی در 
هیچ یک از سطوح ملی و 

استانی و محلی تدوین نشده 
.است

از ساختار متمرکز به استفاده 
همراه شوراي عالی هدایت کننده 
بدون در نظر گرفتن حلقه اتصالی 
مناسب بین شوراي عالی و سطوح 

ترپایین

مقایسه مدیریت بحران ایران و ژاپن در سطح خرد
ایستی در کنار پرداختن به موضوعات ببنابراین می. باشدهاي مدیریت بحران متاثر از آمادگی مناسب و توانایی جامعه میموفقیت در فعالیت

سازي و بهبود نظارت در ساخت و هاي ایمنسازي و طرح و اجراي پروژهگذاري اساسی در امور ایمنی و فرهنگبه سرمایه،کالن و قوانین و مقررات
.شودپرداخته میهبا رویکرد به زلزلز پرداخت که در ذیل به بررسی موضوعات خرد در مدیریت بحران ایران و ژاپنساز نی

سازي آموزش و فرهنگ
در ژاپن مردم به هنگام وقوع زلزله به . دارددر ایمنیمردمفرهنگ ویژههاي ژاپن نشان از آرامش و هاي منتشر شده پس از زلزلهگزارش

در واقع با توجه به توانمندسازي . کندهاي پیشین خود به سایرین کمک میبلکه هر فردي با توجه به آموزه،مانندانتظار نیروهاي امدادرسان نمی
یافتگان از نجات% 23تنها 2011در زلزله سال . اندها و یا همسایگان از زیر آوار بیرون کشیده شدهیافتگان سوانح توسط خانوادهبیشتر نجات،مردم

.اندمابقی توسط افراد خانواده و همسایگان از مرگ نجات یافته% 77نجات پیدا کردند و ،ولهاي مسئاز سوي سازمان
هاي ابتداي کودکی و با از سالهاي مداوم و گسترده باید گفت تجربه زلزله، عامل اصلی و موثري در افزایش آگاهی نیست بلکه آموزش

اما در ایران به جهت متکی بودن امر مدیریت بحران به .در برابر بالیا را نهادینه نمایددر ژاپن توانسته است فرهنگ آمادگیهاي غیر مستقیم روش
هاي مردمی استفاده نگردیده است و در جهت آموزش آنها تنها به برگزاري مانورهاي ایمنی و زلزله در مدراس اکتفا شده ي دولتی از ظرفیتبدنه
ریزي نیز این امر در هر دو کشور لذا در بودجه. یت اول و در ایران فاقد اولویت شناخته شده استسازي در ژاپن اولورسد فرهنگبه نظر می.است

هاي مشخصی براي در ژاپن مکانیزم. شودحاکم است و عمالً در ایران بخش ناچیزي از بودجه صرف آموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی می
.بینی شده استتامین بودجه مورد نیاز پیش
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هاي مشخصی براي در ژاپن مکانیزم. شودحاکم است و عمالً در ایران بخش ناچیزي از بودجه صرف آموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی می
.بینی شده استتامین بودجه مورد نیاز پیش
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مستحدثات موجودسازيوممقا
هاي فرسوده و قدیمی مهمترین کانون بحران به شمار بیشترین تلفات مربوط به ریزش آوار ساختمانی است و در این میان بافت،در زلزله

. در ژاپن صورت گرفت1924سازي در سال معرفی قوانین مقاوم. رودسازي یک ضرورت مهم در مدیریت بحران به شمار میاز این رو مقاوم. آیدمی
. پذیري آنها به صورت رایگان استها و بررسی آسیبطراحی شناسنامه براي ساختمانسازيجهت مقاومارزشمند در کشور ژاپنیکی از اقدامات

سازي با هاي مقاومهاي براي تهیه طرح و اجراي عملیات بهسازي سبب گردیده است که پروژهپذیري و کمک هزینهوجود شناسنامه آسیب
دستگاه اجرایی کشور از 28هاي بهسازي و نوسازي در در ایران نیز طرح. غاز گردد و با سرعت بیشتري انجام گیرددرخواست مالکین و ساکنین آ

از اولویت دولت خارج شده و ،هاآغاز گشته است که با وجود گذشت سال...و جمله وزارت کشور، سازمان نوسازي و وزات علوم و وزارت بهداشت
هاي مسکونی در کشور بدون اسکلت و یا نیمه اسکلت هستند که با توجه به همچنین بخش اعظمی از ساختمان. اهداف آن محقق نگردیده است

.سازي آنها صورت نپذیرفته استگونه اقدام موثري براي مقاومپذیري آنها هیچمیزان آسیب

هاي اطالعاتیسیستم
. هاي استراتژیک در هنگام مقابله با بحران استحلها و راهها، تحلیلدهترین منبع تامین کننده داهاي اطالعاتی در واقع حیاتیسیستم

نقش سامانه .ضروري استهابحراندر براي استفاده موثر تهاي هشدار دهنده ارتباطی، اسنادي و اطالعات جغرافیایی و پردازش تبادالسیستم
ژاپن، سامانه 2011مارس 11در زلزله و سونامی . توان نادیده گرفتنمیهاي ژاپن در زلزلهها ها و زخمهشدار سریع زلزله را در کاهش تعداد کشته

هاي موبایل مطلع نمود تا براي حوادث آتی آماده گردند هشدار بالفاصله پس از تشخیص نخستین امواج شوك، مردم را از طریق تلویزیون و گوشی
در واقع یک سیستم هشدار دهنده آنالین . هاي حمل و نقل به صورت خودکار متوقف شدو سرویسو فعالیت بسیاري از صنایع و مراکز تولید انرژي

ها میسر هاي زیرمجموعه و رسانهملی فاجعه و سازمانسرپرسترا با سازمان ) سازمان هواشناسی ژاپن(JMAدر ژاپن طراحی شده است که ارتباط 
اندازي کرده است که با رادیو مدیریت هاي ارتباطات رادیویی را راهر به طور انحصاري شبکهسازمان مدیریت بحران هم به همین منظو. سازدمی

نشانی سراسر کشور، مراکز مدیریت بحران شهري هاي آتشاتصال دارند و این مراکز هم با تمام ایستگاه،بحران مرکزي و رادیو مدیریت بحران آتش
این سیستم مرکزي ارتباط رادیویی براي ارائه ارتباطات از طریق تلفن، . ضطراري به بالیا ارتباط دارندطور به مراکز محلی پاسخ او استانی و همین

اي ارتباطی موبایلی براي نهادهاي براي پشتیبانی بیشتر یک سیستم ماهواره. اندازي شده استراه،ها و انتقال عکس از موقعیت فاجعهقال دادهتان
براي کمک به درك اولیه از عمق فاجعه و تبادل صحیح نیز سیستم یکپارچه مدیریت بحران یک . ازي شده استاندراه2011شهري هم در سال 

را دریافت و به طور خودکار نسبت به زمین شدت زلزله ،این سیستمدر ژاپن در نظر گرفته شده است کههاي مربوطه اطالعات بین سازمان
دقیقه تخمین 10نی را ظرف به بناهاي ساختمانی و انساهاي وارده از جمله آسیبزان شدت و آسیبمیو شودریشتر فعال می6هاي باالي لرزه
»هانشین آواجیانسان و بحران و موزه یادبود زلزلههمرکز مطالعات آیند«زند همچنین به جهت استفاده از تجربیات زلزله و اقدامات انجام شده می

. شودها و اطالعات مربوط به زلزله و انواع کتب و منابع مختلف نگهداري میکز اسناد این مرکز، تمامی دادهتاسیس شده است که در کتابخانه و مر
به عنوان مثال اعالم ارقام مختلف از تعداد قربانیان زلزله بم از . عدم ثبت اطالعات است،یکی از مشکالت عملکردي در مقابله با بحراندر ایران اما 

روانی جدي بر جامعه - اثرات سوء اجتماعیدارد، ) نفرهزار26هزار تا 40(ازآمار که تفاوت بسیار زیاديمرکزها، و ، رسانهانهادهطرف مسئولین، 
.گذاشته است

هاي ذکر اريزباشد و خبرگهاي مکتوب میرسانی عمدتاً در ایران شامل صدا و سیما و چندین خبرگزاري دولتی و روزنامهساختار اطالع
در سطح ،نگاري دستگاهیدر کشور ایران، شبکه لرزهدر حال حاضر . دهندشده اطالعات خود را از طریق اینترنت در اختیار مخاطب عادي قرار می

آنها، تاخیر ها و تحلیل آوري دادهمخابراتی قوي و نبود ارتباط همزمان، براي جمعموسیعی در حال فعالیت است که به دلیل عدم وجود سیست
توان به را می،نگاري دستگاهی ایرانهاي شبکه لرزهنارسایی. گرددها به مسئوالن حوادث غیرمترقبه ایجاد میلرزهفراوانی در خبررسانی زمین

:صورت زیر خالصه نمود
.کندها را به مرکز منتقل نمینگاري کشور به صورت همزمان دادهشبکه لرزه)1
به 82لرزه در تاریخ پنجم دي ماه سال به عنوان مثال مرکز زمین. پذیردها انجام نمیکانی، بزرگا بر روي دادهمحاسبات دقیق از نظر م)2

.تر اعالم گردیده بودجاي شهر بم، چند ده کیلومتر آن طرف
هاهاي ثبت شده در دستگاهعدم وجود روابط دقیق براي تخمین خسارت از روي لرزش)3
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اي ارتباطی موبایلی براي نهادهاي براي پشتیبانی بیشتر یک سیستم ماهواره. اندازي شده استراه،ها و انتقال عکس از موقعیت فاجعهقال دادهتان
براي کمک به درك اولیه از عمق فاجعه و تبادل صحیح نیز سیستم یکپارچه مدیریت بحران یک . ازي شده استاندراه2011شهري هم در سال 

را دریافت و به طور خودکار نسبت به زمین شدت زلزله ،این سیستمدر ژاپن در نظر گرفته شده است کههاي مربوطه اطالعات بین سازمان
دقیقه تخمین 10نی را ظرف به بناهاي ساختمانی و انساهاي وارده از جمله آسیبزان شدت و آسیبمیو شودریشتر فعال می6هاي باالي لرزه
»هانشین آواجیانسان و بحران و موزه یادبود زلزلههمرکز مطالعات آیند«زند همچنین به جهت استفاده از تجربیات زلزله و اقدامات انجام شده می

. شودها و اطالعات مربوط به زلزله و انواع کتب و منابع مختلف نگهداري میکز اسناد این مرکز، تمامی دادهتاسیس شده است که در کتابخانه و مر
به عنوان مثال اعالم ارقام مختلف از تعداد قربانیان زلزله بم از . عدم ثبت اطالعات است،یکی از مشکالت عملکردي در مقابله با بحراندر ایران اما 

روانی جدي بر جامعه - اثرات سوء اجتماعیدارد، ) نفرهزار26هزار تا 40(ازآمار که تفاوت بسیار زیاديمرکزها، و ، رسانهانهادهطرف مسئولین، 
.گذاشته است

هاي ذکر اريزباشد و خبرگهاي مکتوب میرسانی عمدتاً در ایران شامل صدا و سیما و چندین خبرگزاري دولتی و روزنامهساختار اطالع
در سطح ،نگاري دستگاهیدر کشور ایران، شبکه لرزهدر حال حاضر . دهندشده اطالعات خود را از طریق اینترنت در اختیار مخاطب عادي قرار می

آنها، تاخیر ها و تحلیل آوري دادهمخابراتی قوي و نبود ارتباط همزمان، براي جمعموسیعی در حال فعالیت است که به دلیل عدم وجود سیست
توان به را می،نگاري دستگاهی ایرانهاي شبکه لرزهنارسایی. گرددها به مسئوالن حوادث غیرمترقبه ایجاد میلرزهفراوانی در خبررسانی زمین

:صورت زیر خالصه نمود
.کندها را به مرکز منتقل نمینگاري کشور به صورت همزمان دادهشبکه لرزه)1
به 82لرزه در تاریخ پنجم دي ماه سال به عنوان مثال مرکز زمین. پذیردها انجام نمیکانی، بزرگا بر روي دادهمحاسبات دقیق از نظر م)2

.تر اعالم گردیده بودجاي شهر بم، چند ده کیلومتر آن طرف
هاهاي ثبت شده در دستگاهعدم وجود روابط دقیق براي تخمین خسارت از روي لرزش)3
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هاي فرسوده و قدیمی مهمترین کانون بحران به شمار بیشترین تلفات مربوط به ریزش آوار ساختمانی است و در این میان بافت،در زلزله
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ساخت و ساز اصولی
اي از ساختمان به عنوان محصول این فرآیند متاثر از مجموعه پیچیده. گیردهاي مختلفی شکل میم ساخت و ساز از تعامل گروهنظا

یکی از . شوندبسیار سختگیرانه تنظیم و نظارت می،کدهاي مربوط به زلزلههاي ساختمانی ژاپن بویژه نامهآیین. مقررات، مصالح و تجهیزات است
سال برآورد شده است در حالی که در کشوري مانند ژاپن 30کمتر از ایرانها است که در فیت ساختمان عمر مفید ساختمانهاي کیشاخص
طبق این قانون تمامی . ها را به شدت افزایش داده استقانونی در ژاپن وضع گردید که امنیت سازه2000در سال . سال است100حداقل

باعث کیفیت پایین در ایرانورود اشخاص فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز.شوندباید بیمه سال در برابر زلزله 10هاي نوساز به مدت ساختمان
بسیار شدت بااي در ژاپن هاي شیشهاین در حالی است که سازه.هایی نظیر ایمنی، مصرف انرژي و پرت مصالح شده استساخت و ساز در حوزه

هاي فلزي به دلیل ضعف در اجرا، اتصاالت و مشکالت جوش از سازهزیاد بخش اعظمی و با شدت متوسط اما در زلزله. اندسالم بوده% 100شدید 
.اندشدهیا آسیب جديتخریبدچار 

نتایج به دست آمده 
. توان تفاوت بین دو کشور را از نظر رویکرد و تخصص در موارد ذیل خالصه نمودبندي موارد فوق میبا جمع

، که از تجربیات و حوادث مختلف ایرانبر خالف. باشدشرایط پیش آمده میبرداري دو کشور از ها در بهرهکی از مهمترین تفاوتی) 1
.گرددد تهدید به فرصت تبدیل شوژاپن تالش میدر،شودفته نمیگربدرستی درس 

هاي مشابه جلوگیري اساسی صورت پذیرد و از تکرار خرابیها اقداماتگردد با وقوع یک بحران، در تمامی زمینهاین رویکرد موجب می
:کند تا در یک فرایند تدریجی شرایط به سمت وضعیت پایدار و ایمن سوق پیدا کنداین رویکرد کمک می. گردد

شناسایی و ثبت نقاط ضعف و اقدام براي اصالح امور -
ریزي آیندهگیري از تجارب در برنامهانتقال وبهره-
هاي مشابه قبلی ناشی از بحران ایجاد باور با هدف جلوگیري از تکرار خرابی-
استمرار اقدامات -
تمامی ایران در . نیز بسیار متفاوت است...رسانی، بازسازي، جبران خسارات و ها به موضاعات مرتبط با بحران نظیر امدادوع نگاه دولتن) 2

دولت در تمامی امور نقش کلیدي داشته و به جزئیات . جویی نمایدف است براي همه این مسائل چارهها به دولت دوخته شده و دولت موظنگاه
شود، بر این اساس مردم همه از دولت توقع بسیار زیادي داشته و با بروز بحران از جمله زلزله این دولت است که باید براي امداد و بسیاري وارد می

. هاي دولت ژاپن برقراري تعامل نزدیک و هدفمند با بخش خصوصی و مردم استیکی از ویژگی. رأساً اقدام نماید....نجات، اسکان موقت، بازسازي و
هاي اصلی براي اقدامات مورد نیاز بر عهده بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم است مسئولیت. دولت نقش هماهنگ کننده و کمک کننده دارد

هاي کالن نقش داشته و هماهنگی امور را ریزيها و برنامهدولت در سیاستگذاري. کندریزي و اقدام میامهها برنو دولت براي کمک به این بخش
گویی پاسخ. گو باشنددر واقع بخش خصوصی و مردم هستند که در امر ساخت و ساز مسئول و باید در صورت بروز حادثه پاسخ. گیردبعهده می

گیرد و تالش دارد با موضوع اصلی بوده و دولت تقسیم وظایف و نظارت بر عملکردها را بعهده میمهندسان مشاوران و پیمانکاران،مردم
.هاي اصولی مردم را به سمت ایجاد یک بستر ایمن هدایت نمایدسیاستگذاري مناسب و با تأمین حمایت
شود در حالی که در ژاپن نقش دولت، بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم در کنار به دولت ختم میایراندر یک جمله رویکرد امور در 

.یکدیگر و در تعامل باهم است
در کشور ژاپن به این امر . باشدآموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی یک ضرورت غیرقابل انکار براي رسیدن به کشوري ایمن می) 3

ریزي دراز مدت توجه شده و با گذشت چند دهه بویژه پس از زلزله کوبه موضوع آموزش همگانی بصورتی کارآمد و نامهبصورت اصولی و با یک بر
دولت . باشدمی، نقش آموزش در ترویج و ارتقاء سطح ایمنی جامعه توجهیکی از مهمترین نکات مورد . هاي مختلف نهادینه شده استپویا در بخش

ها براي تمامی اقشار جامعه بویژه کودکان و این آموزش. سب در آموزش همگانی توانسته به جایگاه کنونی دست یابدگذاري مناژاپن با سرمایه
هاي کالن کشوري بسیار مورد تأکید ها و برنامهاندر کار ساخت و ساز و مسئوالن دخیل در تدوین سیاستها، مهندسان و مجریان دستخانواده

اي بصورت مستمر و پویا موضوع زلزله را زنده نگهدارند و ریزي ویژهها تالش شده است براي مخاطبان خاص با برنامهامهدر این برن. قرارگرفته است
ه حد به این طریق عالوه بر آموزش رفتارهاي مناسب و درست در زمان بروز زلزله، بتوانند در مرحله پیش از بحران آمادگی همه اقشار مردم را ب

تر از آن فرهنگ مردم را به سمتی هدایت کنند که رفتار ایشان موجبات پیشگیري یا کاهش آثار ناشی از بروز بالیاي طبیعی و مهممطلوبی باال برند
به این ترتیب رفتار و اقدامات مردم بروز حوادث و سوانح طبیعی را به بحران تبدیل ننموده و در صورت شدت حادثه نیز عملکرد . را فراهم نماید

جانبه بودن این امر است و با یک فرایند مدت و همهآنچه که در بحث آموزش باید توجه شود بلند. گرددجبات کاهش خسارات و تلفات میمردم مو
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یکی از . شوندبسیار سختگیرانه تنظیم و نظارت می،کدهاي مربوط به زلزلههاي ساختمانی ژاپن بویژه نامهآیین. مقررات، مصالح و تجهیزات است
سال برآورد شده است در حالی که در کشوري مانند ژاپن 30کمتر از ایرانها است که در فیت ساختمان عمر مفید ساختمانهاي کیشاخص
طبق این قانون تمامی . ها را به شدت افزایش داده استقانونی در ژاپن وضع گردید که امنیت سازه2000در سال . سال است100حداقل

باعث کیفیت پایین در ایرانورود اشخاص فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز.شوندباید بیمه سال در برابر زلزله 10هاي نوساز به مدت ساختمان
بسیار شدت بااي در ژاپن هاي شیشهاین در حالی است که سازه.هایی نظیر ایمنی، مصرف انرژي و پرت مصالح شده استساخت و ساز در حوزه

هاي فلزي به دلیل ضعف در اجرا، اتصاالت و مشکالت جوش از سازهزیاد بخش اعظمی و با شدت متوسط اما در زلزله. اندسالم بوده% 100شدید 
.اندشدهیا آسیب جديتخریبدچار 

نتایج به دست آمده 
. توان تفاوت بین دو کشور را از نظر رویکرد و تخصص در موارد ذیل خالصه نمودبندي موارد فوق میبا جمع

، که از تجربیات و حوادث مختلف ایرانبر خالف. باشدشرایط پیش آمده میبرداري دو کشور از ها در بهرهکی از مهمترین تفاوتی) 1
.گرددد تهدید به فرصت تبدیل شوژاپن تالش میدر،شودفته نمیگربدرستی درس 

هاي مشابه جلوگیري اساسی صورت پذیرد و از تکرار خرابیها اقداماتگردد با وقوع یک بحران، در تمامی زمینهاین رویکرد موجب می
:کند تا در یک فرایند تدریجی شرایط به سمت وضعیت پایدار و ایمن سوق پیدا کنداین رویکرد کمک می. گردد

شناسایی و ثبت نقاط ضعف و اقدام براي اصالح امور -
ریزي آیندهگیري از تجارب در برنامهانتقال وبهره-
هاي مشابه قبلی ناشی از بحران ایجاد باور با هدف جلوگیري از تکرار خرابی-
استمرار اقدامات -
تمامی ایران در . نیز بسیار متفاوت است...رسانی، بازسازي، جبران خسارات و ها به موضاعات مرتبط با بحران نظیر امدادوع نگاه دولتن) 2

دولت در تمامی امور نقش کلیدي داشته و به جزئیات . جویی نمایدف است براي همه این مسائل چارهها به دولت دوخته شده و دولت موظنگاه
شود، بر این اساس مردم همه از دولت توقع بسیار زیادي داشته و با بروز بحران از جمله زلزله این دولت است که باید براي امداد و بسیاري وارد می

. هاي دولت ژاپن برقراري تعامل نزدیک و هدفمند با بخش خصوصی و مردم استیکی از ویژگی. رأساً اقدام نماید....نجات، اسکان موقت، بازسازي و
هاي اصلی براي اقدامات مورد نیاز بر عهده بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم است مسئولیت. دولت نقش هماهنگ کننده و کمک کننده دارد

هاي کالن نقش داشته و هماهنگی امور را ریزيها و برنامهدولت در سیاستگذاري. کندریزي و اقدام میامهها برنو دولت براي کمک به این بخش
گویی پاسخ. گو باشنددر واقع بخش خصوصی و مردم هستند که در امر ساخت و ساز مسئول و باید در صورت بروز حادثه پاسخ. گیردبعهده می

گیرد و تالش دارد با موضوع اصلی بوده و دولت تقسیم وظایف و نظارت بر عملکردها را بعهده میمهندسان مشاوران و پیمانکاران،مردم
.هاي اصولی مردم را به سمت ایجاد یک بستر ایمن هدایت نمایدسیاستگذاري مناسب و با تأمین حمایت
شود در حالی که در ژاپن نقش دولت، بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم در کنار به دولت ختم میایراندر یک جمله رویکرد امور در 

.یکدیگر و در تعامل باهم است
در کشور ژاپن به این امر . باشدآموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی یک ضرورت غیرقابل انکار براي رسیدن به کشوري ایمن می) 3

ریزي دراز مدت توجه شده و با گذشت چند دهه بویژه پس از زلزله کوبه موضوع آموزش همگانی بصورتی کارآمد و نامهبصورت اصولی و با یک بر
دولت . باشدمی، نقش آموزش در ترویج و ارتقاء سطح ایمنی جامعه توجهیکی از مهمترین نکات مورد . هاي مختلف نهادینه شده استپویا در بخش

ها براي تمامی اقشار جامعه بویژه کودکان و این آموزش. سب در آموزش همگانی توانسته به جایگاه کنونی دست یابدگذاري مناژاپن با سرمایه
هاي کالن کشوري بسیار مورد تأکید ها و برنامهاندر کار ساخت و ساز و مسئوالن دخیل در تدوین سیاستها، مهندسان و مجریان دستخانواده

اي بصورت مستمر و پویا موضوع زلزله را زنده نگهدارند و ریزي ویژهها تالش شده است براي مخاطبان خاص با برنامهامهدر این برن. قرارگرفته است
ه حد به این طریق عالوه بر آموزش رفتارهاي مناسب و درست در زمان بروز زلزله، بتوانند در مرحله پیش از بحران آمادگی همه اقشار مردم را ب

تر از آن فرهنگ مردم را به سمتی هدایت کنند که رفتار ایشان موجبات پیشگیري یا کاهش آثار ناشی از بروز بالیاي طبیعی و مهممطلوبی باال برند
به این ترتیب رفتار و اقدامات مردم بروز حوادث و سوانح طبیعی را به بحران تبدیل ننموده و در صورت شدت حادثه نیز عملکرد . را فراهم نماید

جانبه بودن این امر است و با یک فرایند مدت و همهآنچه که در بحث آموزش باید توجه شود بلند. گرددجبات کاهش خسارات و تلفات میمردم مو
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ساخت و ساز اصولی
اي از ساختمان به عنوان محصول این فرآیند متاثر از مجموعه پیچیده. گیردهاي مختلفی شکل میم ساخت و ساز از تعامل گروهنظا

یکی از . شوندبسیار سختگیرانه تنظیم و نظارت می،کدهاي مربوط به زلزلههاي ساختمانی ژاپن بویژه نامهآیین. مقررات، مصالح و تجهیزات است
سال برآورد شده است در حالی که در کشوري مانند ژاپن 30کمتر از ایرانها است که در فیت ساختمان عمر مفید ساختمانهاي کیشاخص
طبق این قانون تمامی . ها را به شدت افزایش داده استقانونی در ژاپن وضع گردید که امنیت سازه2000در سال . سال است100حداقل

باعث کیفیت پایین در ایرانورود اشخاص فاقد صالحیت در امر ساخت و ساز.شوندباید بیمه سال در برابر زلزله 10هاي نوساز به مدت ساختمان
بسیار شدت بااي در ژاپن هاي شیشهاین در حالی است که سازه.هایی نظیر ایمنی، مصرف انرژي و پرت مصالح شده استساخت و ساز در حوزه

هاي فلزي به دلیل ضعف در اجرا، اتصاالت و مشکالت جوش از سازهزیاد بخش اعظمی و با شدت متوسط اما در زلزله. اندسالم بوده% 100شدید 
.اندشدهیا آسیب جديتخریبدچار 

نتایج به دست آمده 
. توان تفاوت بین دو کشور را از نظر رویکرد و تخصص در موارد ذیل خالصه نمودبندي موارد فوق میبا جمع

، که از تجربیات و حوادث مختلف ایرانبر خالف. باشدشرایط پیش آمده میبرداري دو کشور از ها در بهرهکی از مهمترین تفاوتی) 1
.گرددد تهدید به فرصت تبدیل شوژاپن تالش میدر،شودفته نمیگربدرستی درس 

هاي مشابه جلوگیري اساسی صورت پذیرد و از تکرار خرابیها اقداماتگردد با وقوع یک بحران، در تمامی زمینهاین رویکرد موجب می
:کند تا در یک فرایند تدریجی شرایط به سمت وضعیت پایدار و ایمن سوق پیدا کنداین رویکرد کمک می. گردد

شناسایی و ثبت نقاط ضعف و اقدام براي اصالح امور -
ریزي آیندهگیري از تجارب در برنامهانتقال وبهره-
هاي مشابه قبلی ناشی از بحران ایجاد باور با هدف جلوگیري از تکرار خرابی-
استمرار اقدامات -
تمامی ایران در . نیز بسیار متفاوت است...رسانی، بازسازي، جبران خسارات و ها به موضاعات مرتبط با بحران نظیر امدادوع نگاه دولتن) 2

دولت در تمامی امور نقش کلیدي داشته و به جزئیات . جویی نمایدف است براي همه این مسائل چارهها به دولت دوخته شده و دولت موظنگاه
شود، بر این اساس مردم همه از دولت توقع بسیار زیادي داشته و با بروز بحران از جمله زلزله این دولت است که باید براي امداد و بسیاري وارد می

. هاي دولت ژاپن برقراري تعامل نزدیک و هدفمند با بخش خصوصی و مردم استیکی از ویژگی. رأساً اقدام نماید....نجات، اسکان موقت، بازسازي و
هاي اصلی براي اقدامات مورد نیاز بر عهده بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم است مسئولیت. دولت نقش هماهنگ کننده و کمک کننده دارد

هاي کالن نقش داشته و هماهنگی امور را ریزيها و برنامهدولت در سیاستگذاري. کندریزي و اقدام میامهها برنو دولت براي کمک به این بخش
گویی پاسخ. گو باشنددر واقع بخش خصوصی و مردم هستند که در امر ساخت و ساز مسئول و باید در صورت بروز حادثه پاسخ. گیردبعهده می

گیرد و تالش دارد با موضوع اصلی بوده و دولت تقسیم وظایف و نظارت بر عملکردها را بعهده میمهندسان مشاوران و پیمانکاران،مردم
.هاي اصولی مردم را به سمت ایجاد یک بستر ایمن هدایت نمایدسیاستگذاري مناسب و با تأمین حمایت
شود در حالی که در ژاپن نقش دولت، بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم در کنار به دولت ختم میایراندر یک جمله رویکرد امور در 

.یکدیگر و در تعامل باهم است
در کشور ژاپن به این امر . باشدآموزش همگانی و ارتقاي فرهنگ ایمنی یک ضرورت غیرقابل انکار براي رسیدن به کشوري ایمن می) 3

ریزي دراز مدت توجه شده و با گذشت چند دهه بویژه پس از زلزله کوبه موضوع آموزش همگانی بصورتی کارآمد و نامهبصورت اصولی و با یک بر
دولت . باشدمی، نقش آموزش در ترویج و ارتقاء سطح ایمنی جامعه توجهیکی از مهمترین نکات مورد . هاي مختلف نهادینه شده استپویا در بخش

ها براي تمامی اقشار جامعه بویژه کودکان و این آموزش. سب در آموزش همگانی توانسته به جایگاه کنونی دست یابدگذاري مناژاپن با سرمایه
هاي کالن کشوري بسیار مورد تأکید ها و برنامهاندر کار ساخت و ساز و مسئوالن دخیل در تدوین سیاستها، مهندسان و مجریان دستخانواده

اي بصورت مستمر و پویا موضوع زلزله را زنده نگهدارند و ریزي ویژهها تالش شده است براي مخاطبان خاص با برنامهامهدر این برن. قرارگرفته است
ه حد به این طریق عالوه بر آموزش رفتارهاي مناسب و درست در زمان بروز زلزله، بتوانند در مرحله پیش از بحران آمادگی همه اقشار مردم را ب

تر از آن فرهنگ مردم را به سمتی هدایت کنند که رفتار ایشان موجبات پیشگیري یا کاهش آثار ناشی از بروز بالیاي طبیعی و مهممطلوبی باال برند
به این ترتیب رفتار و اقدامات مردم بروز حوادث و سوانح طبیعی را به بحران تبدیل ننموده و در صورت شدت حادثه نیز عملکرد . را فراهم نماید

جانبه بودن این امر است و با یک فرایند مدت و همهآنچه که در بحث آموزش باید توجه شود بلند. گرددجبات کاهش خسارات و تلفات میمردم مو
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ج ها به تدریدر واقع با تحقق برنامه مستمر و پویا آموزش و ارتقاء آگاهی مسئولیت. توان به اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کردتدریجی و پویا می
. ها خواهد بودها و متخصصین منتقل شده و دولت جایگاه هماهنگ کننده و بستر ساز کمکاز دولت به سمت مردم، انجمن

زیرا تنها . ریزي مناسبی براي اینکار صورت پذیردمستند سازي در تمامی اقدامات مرتبط با بحران موضوعی ضروري بوده و باید برنامه) 4
.اسب ارزیابی، اصالح، بهبود کیفیت و انتقال مناسب اطالعات و تجربیات صورت خواهد پذیرفتدر راستاي مستند سازي من

گیرد از بین با بروز زلزله و تخریب اماکن و بناهاي شهري و روستایی یکی از اقداماتی که پس از امداد و نجات مورد توجه قرار میایراندر 
م نیاز فوري به انجام آن، ضرورت دارد قبل و در حین آواربرداري به وضعیت اماکن و ابنیه خسارت رغباشد و علیها و آواربرداري میبردن خرابی

در ژاپن پس از زلزله کوبه بالفاصله پس از . ها انجام داددیده با نگاه علمی و تخصصی نگریسته شده و اقدامات مناسبی را براي ثبت وقایع و آسیب
ها و هاي وارده به ساختمانها و خرابیدیده، چند تیم تخصصی به جستجو و بررسی آسیبري مردم آسیبعملیات امداد و نجات و امکان اضطرا

هاي علمی را فراهم آموز از زلزله و ایجاد موزهابنیه شهري و روستایی پرداخته و با ثبت موارد امکان بررسی علمی و دریافت نکات تخصصی و درس
.نمایندمی

هاي آموزشی بسیار مفیدي داشته، سبب آشنایی مردم و مهندسان با تأثیرات زلزله بر بناها و چگونگی تخریب این کار همچنین جنبه
.ها هستنددیده بزرگراه هانشین از این نمونهموزه گسل نوجیما و نمایشگاه قطعات آسیب. گرددها میاعضاء و اتصاالت سازه

املی از اقدامات دولت، بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم در امر مقابله، بازسازي و عالوه براین از زمان بروز زلزله، وقایع نگاري ک
سال عملکرد مورد ارزیابی 10هر ساله این گزارش و مستندات آن منتشر و مقرر است تا در پایان . پذیردسازي روند زندگی مردم صورت میعادي

.گیردهاي آتی مورد بکارگیري قرار میریزيرنامههاي عملی و کاربردي در بها و یافتهقرارگرفته و درس
هاي آموخته شده از حوادث رخ داده، توجه ویژه به ساخت و ساز اصولی، تهیه یک رویکرد مهم دولت در امر پیشگیري با عنایت به درس) 5

نظارت دولت . باشدندي و پاسخگویی میو به روز نمودن ضوابط و معیارهاي فنی مورد نیاز و سوق دادن مردم و بخش خصوصی به سمت قانونم
صورت موردي است لیکن در صورت مشاهده عملکرد نادرست، با عوامل اجرایی مختلف بدون در نظر جایگاه آن مجموعه برخورد سختی صورت به

اند که در هر لحظه اي آمادهبگونهباشد لیکن تمامی افراد در مشاور و پیمانکاردر حال حاضر با آنکه نظارت بصورت موردي و سرزده می. پذیردمی
هاي مختلف نظارتی تعریف شده است و ناظر روي ناظر این فرهنگی است که ما در کشور نداریم و بجاي آن سطوح و الیه. بتوانند پاسخگو باشند

.شودگذاشته می
ز یک زلزله تمام نهادهاي ذیربط و ساختارسازي یک اصل جدي است که در ژاپن مورد توجه بوده و در صورت برووگوییپاسخ) 6

در ایران در شرایط فعلی سازمانی . گو بوده و وظایف شخصی را نیز بر عهده دارندپاسخمشخصهاي دولتی و غیر دولتی در قالب یک سیستم ارگان
در مباحث کالن خالءهاي جدي غیر مسئول و غیر پاسخگو با وظایفی غیرشفاف وجود دارد که در همه امور جزئی ورود و مسئولیت داشته ولی

.دارد
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SEE 7

ج ها به تدریدر واقع با تحقق برنامه مستمر و پویا آموزش و ارتقاء آگاهی مسئولیت. توان به اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کردتدریجی و پویا می
. ها خواهد بودها و متخصصین منتقل شده و دولت جایگاه هماهنگ کننده و بستر ساز کمکاز دولت به سمت مردم، انجمن

زیرا تنها . ریزي مناسبی براي اینکار صورت پذیردمستند سازي در تمامی اقدامات مرتبط با بحران موضوعی ضروري بوده و باید برنامه) 4
.اسب ارزیابی، اصالح، بهبود کیفیت و انتقال مناسب اطالعات و تجربیات صورت خواهد پذیرفتدر راستاي مستند سازي من

گیرد از بین با بروز زلزله و تخریب اماکن و بناهاي شهري و روستایی یکی از اقداماتی که پس از امداد و نجات مورد توجه قرار میایراندر 
م نیاز فوري به انجام آن، ضرورت دارد قبل و در حین آواربرداري به وضعیت اماکن و ابنیه خسارت رغباشد و علیها و آواربرداري میبردن خرابی

در ژاپن پس از زلزله کوبه بالفاصله پس از . ها انجام داددیده با نگاه علمی و تخصصی نگریسته شده و اقدامات مناسبی را براي ثبت وقایع و آسیب
ها و هاي وارده به ساختمانها و خرابیدیده، چند تیم تخصصی به جستجو و بررسی آسیبري مردم آسیبعملیات امداد و نجات و امکان اضطرا

هاي علمی را فراهم آموز از زلزله و ایجاد موزهابنیه شهري و روستایی پرداخته و با ثبت موارد امکان بررسی علمی و دریافت نکات تخصصی و درس
.نمایندمی

هاي آموزشی بسیار مفیدي داشته، سبب آشنایی مردم و مهندسان با تأثیرات زلزله بر بناها و چگونگی تخریب این کار همچنین جنبه
.ها هستنددیده بزرگراه هانشین از این نمونهموزه گسل نوجیما و نمایشگاه قطعات آسیب. گرددها میاعضاء و اتصاالت سازه

املی از اقدامات دولت، بخش خصوصی، نهادهاي مدنی و مردم در امر مقابله، بازسازي و عالوه براین از زمان بروز زلزله، وقایع نگاري ک
سال عملکرد مورد ارزیابی 10هر ساله این گزارش و مستندات آن منتشر و مقرر است تا در پایان . پذیردسازي روند زندگی مردم صورت میعادي

.گیردهاي آتی مورد بکارگیري قرار میریزيرنامههاي عملی و کاربردي در بها و یافتهقرارگرفته و درس
هاي آموخته شده از حوادث رخ داده، توجه ویژه به ساخت و ساز اصولی، تهیه یک رویکرد مهم دولت در امر پیشگیري با عنایت به درس) 5

نظارت دولت . باشدندي و پاسخگویی میو به روز نمودن ضوابط و معیارهاي فنی مورد نیاز و سوق دادن مردم و بخش خصوصی به سمت قانونم
صورت موردي است لیکن در صورت مشاهده عملکرد نادرست، با عوامل اجرایی مختلف بدون در نظر جایگاه آن مجموعه برخورد سختی صورت به
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