
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ريسخن سردب

  ياطالعات و رفتار شهروند تيرينشده، مد ينيب شيپ حوادث
  ١زاده محمد حسن دكتر

  مقدمه

  

كند. اين جمله حتـي بـه عنـوان     ايم كه حادثه خبر نميخيلي از ماها اين جمله را شنيده

گيـرد. شـايد   بيمه و نظاير آن مورد استفاده قـرار مـي  هاي شعارهاي تبليغاتي از سوي شركت

ساليان سال، اين جمله را بدون تفكر به درستي يا نادرستي آن، پذيرفته باشيم. اما با مقـداري  

كنـد. يـك اصـل كلـي كـه       توان فهميد كه اين جمله مفهوم درستي را منتقـل نمـي  دقت مي

مندي جهـان اسـت.   ن را دريافت، نظامتوان آبدون نياز به پژوهش و براساس شهود عيني مي

گيـري نظـام تحقيـق و توسـعه در سرتاسـر      مندي، موجب شـكل تحقيق در جزئيات اين نظام

گيتي به ويژه در صد سال اخير شده است. در جهـان خلقـت، هـيچ چيـزي خـارج از قاعـده       

كند. ممكن است ما به واسطه محدوديت ابزاري از نظم كلـي برخـي رخـدادها    حركت نمي

اي خـارج از قاعـده در   طالع نداشته باشيم، يا اصوالً به آن نپرداخته باشيم. ولي هـيچ حادثـه  ا

هـا هـم هميشـه خبـر     رسد كه حادثهجهان وجود ندارد. براساس همين اصل كلي، به نظر مي

دهند. اما نحوه دريافت و واكنش به اين خبرها از سـوي افـراد، متفـاوت اسـت. افـراد در      مي
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دهنـد. مـن ايـن گـروه را     كننـد و واكـنش نشـان مـي     آن را دريافت مي گروه اول، 

  كنم.   گذاري مي پذير نامشهروندانِ آگاه مسئوليت

نـد. ايـن گـروه را    رگيكنند، اما ناديده مـي كساني هستند كه دريافت مي گروه دوم،

  گذاري كرد.  ناپذير ناممسئوليتتوان شهروندانِ آگاه  مي

اطـالع  كننـد و بـه كلـي از آن بـي    كساني هستند كه آن را دريافت نمـي  گروه سوم،

كنم. در ادامه به رفتارشناسي هر كـدام  گذاري مي خبر، نام هستند. اين گروه را شهروندانِ بي

   پردازم.از اين سه گروه مي

  پذيررفتار شهروندان آگاه مسئوليت

دهد كه اين گروه براساس سـرعت   پذير نشان ميسي گروه آگاهان مسئوليترفتارشنا

تـرين تـا كنـدترين     شان به اطالعات دريافتي از حـوادث، در طيفـي از سـريع   و دقت واكنش

بنـدي هسـتند. سـرعت و دقـت واكـنش ايـن گـروه بـه ميـزان امكانـات،            واكنش قابل دسـته 

و حساسيت آنها بـه حادثـه بسـتگي دارد. بـر     ها و ارتباطات و همچنين ميزان توجه  توانمندي

توان ماتريسي از رفتار اين گروه در مقابل حوادث ايجاد كرد كـه بـه صـورت     اين اساس مي

  ) خواهد بود. ١زير (جدول 

  پذير نسبت به حوادث. ماتريس واكنش شهروندان آگاه مسئوليت١جدول 
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  توجه و حساسيت
  پايين  باال

  باال
با تمام قوا و  واكنش فوري

  كارآمد
  واكنش تاخيريِ كارآمد

  پايين
واكنش فوري با قواي نسبيِ 

  كارآمد
  واكنش تاخيري ناكارآمد

-شود، در بيشتر مواقع، واكنش شـهروندان آگـاه مسـئوليت    گونه كه مشاهده مي همان

پذير نسبت به حوادث، با كارآمدي همراه اسـت. جـز در مـواردي كـه هـم امكانـات و هـم        

توجه و حساسيت شهروندان پايين باشـد. در ايـن وضـعيت، تقريبـاً رفتـاري شـبيه بـه گـروه         
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دهنـد. ارتقـاي سـطح دقـت و حساسـيت       ناپذير از خـود نشـان مـي   شهروندان آگاه مسئوليت

ند طوالني مدتي است كه از دوران قبل از تولـد و بـه   شهروندان نسبت به حوادث، يك فراي

يابد. از آنجايي هاي موروثي نياكان آغاز و تا بعد از پايان عمر انسان ادامه ميواسطه ويژگي

كه، انسان، موجودي يادگيرنده است، ساختار شناختي و رفتارهاي آن بـه صـورت مـداوم و    

-هاي دوران تربيـت  كند. قطعاً تاثير آموزشميدر نتيجه تعامالت و اطالعات دريافتي، تغيير 

اي از يادگيري و دانشِ اكتسابي را به خـود  تر، بخش عمدهپذيريِ شهروندان در سنين پايين

پـذيري در سـنين   دهد. بنابراين، در صورتي كه به تقويت آگـاهي و مسـئوليت  اختصاص مي

آمـد. يـك نكتـه مهـم در     تر توجه بيشتري شـود، نتيجـه بهتـري نيـز بـه دسـت خواهـد        پايين

پذير اين است كه عملكرد آنها بيشتر براساس سودمنديِ خصوص شهروندانِ آگاه مسئوليت

شود. هرچه احساس منفعـت بيشـتري از پيشـگيري يـك حادثـه      ادراك شده، ساماندهي مي

وجود داشته باشند، دقت و حساسيت بااليي نسبت به حوداث خواهنـد داشـت. هرچنـد ايـن     

هـاي الزم بـراي    بينـي گفته، پـيش هاي پيشه صورت خودكار با توجه به ويژگيشهروندان ب

هـاي الزم نيـز سـرعت و دقـت      دهند، اما ارائـه آمـوزش   كاهش اثرات رخدادها را انجام مي

  واكنش آنها را ارتقاء خواهد داد.  

  ناپذيررفتار شهرونداِن آگاه مسئوليت

ناپذير در قبـال حـوادث پيرامـوني، بيشـتر     ترفتار گروه دوم يا شهروندانِ آگاه مسئولي

كنند. به عنوان مثال، چنانچـه از يـك   تابع ميزان احساس خطر و آسيبي است كه برآورد مي

سوزي و غيره، برآورد اين گروه ايـن باشـد كـه ضـرري متوجـه       رخدادي مانند زلزله، آتش

دهنـد، امـا در   مي خودشان خواهد بود، نسبت به آن احساس مسئوليت كرده و واكنش نشان

كننـد. همـين نكتـه    هـا محاسـبه نمـي   مقابل سودي كه عايدشان خواهد شد، به اندازه آسـيب 

شود كه اين گروه براساس اشتباه محاسباتي، در برخي مواقع، حتـي نسـبت   اصلي موجب مي

            به رخدادهايي هـم كـه بـراي آنهـا آسـيبي خواهـد رسـاند، غفلـت كننـد. شـهروندانِ آگـاه

اپذير، در صورتي كه تحت فشارِ اجتماعي يا قانوني قـرار بگيرنـد، رفتـاري مشـابه     ن مسئوليت

پـذير از خـود نشـان خواهنـد داد. تـداوم فشـارهاي       رفتار گـروه شـهروندان آگـاه مسـئوليت    

سازي رفتارهايي از نـوع رفتارهـاي گـروه اول، در    اجتماعي و قانوني، ممكن است به نهادينه
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گذاران و مديران امـور تربيـت شـهروندي بـراي      رسد، سياستمياين گروه بينجامد. به نظر 

هـاي بازدارنـده و   تواننـد از اهـرم  اين گروه از شهروندان، عالوه بـر آمـوزش و پـاداش، مـي    

  اي نيز استفاده كنند.   جريمه

ناپذير در مقابل حـوادث احتمـالي در   نوع و كيفيت واكنش شهروندانِ آگاه مسئوليت

متغيـر اسـت. بـه عبـارت ديگـر، ايـن       » واكـنشِ فـوريِ كارآمـد   «تـا   »عدم واكنش«طيفي از 

هـاي درونـي، رفتارهـاي دفعـي و مقطعـي از خـود نشـان        شهروندان، به دليل ضعف مكانيزم

دهند و ميزان و كيفيت اين رفتارها، تابعي از سطح ضرر ادراك شده از حادثـه و شـدت    مي

. رفتـار ايـن گـروه از شـهروندان نيـز در      نظارت اجتماعي و قانوني در مقابل رفتار آنها است

  سازي است. ) قابل مدل٢قالب ماتريس زير (جدول 

  ناپذير نسبت به حوادث . ماتريس واكنش شهروندان آگاه مسئوليت٢جدول 
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  سطح نظارت اجتماعي و قانوني
  پايين  باال

  باال
واكنش فوري با تمام قوا و 

  كارآمد

تمام قوا و واكنش فوري با 

  كارآمديِ نسبي

  پايين
واكنش تاخيريِ نسبيِ 

  ناكارآمد
  عدم واكنش

به محض برداشته شدن نظارت اجتمـاعي و قـانوني و همچنـين كاسـته شـدن از ضـرر       

كنـد و در  ادراك شده از حادثه، رفتار اين گروه از شـهروندان نيـز تغييـر قهقرائـي پيـدا مـي      

هم شدت نظارت اجتماعي و قانوني پـايين باشـد،   كه هم سطح ضرر ادراك شده و صورتي 

با وجود آگاهي از حادثه، شاهد هيچ واكنشي از اين شـهروندان در قبـال آن نخـواهيم بـود.     

گذاران و مسئوالن امور تربيت شهروندي در قبال اين گروه از شهروندان بـا تقويـت    سياست

هـاي تغييـر    چنين اجراي برنامههاي مناسب و همها و مشوقهاي قانوني، ارائه آموزش نظارت

هـاي مطلـوب   سـازي واكـنش  تواننـد فضـا را بـراي نهادينـه    هاي مختلف، مـي  نگرش به شيوه
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سـازي رفتارهـاي   هـاي تغييـر نگـرش و بهينـه     سازي كنند. البته بـه طـور طبيعـي، هزينـه    آماده

  هايي همراه خواهد بود.  مطلوب در اين گروه از شهروندان با هزينه

  خبردان بيرفتار شهرون

خبر، به داليل مختلفي، به واسـطه عـدم اطـالع و دريافـت خبـر، امكـان       شهروندان بي

واكنش در مقابل حوادث احتمـالي را ندارنـد. رفتـار ايـن افـراد، رفتـار بيولـوژيكيِ محـض         

ريزي شده است. اين گروه از شهروندان در صورت كسب آگاهي، ممكـن اسـت   غيرِبرنامه

-گروه اول يا گروه دوم قرار بگيرنـد. يـك عامـل تاثيرگـذار در شـكل     در زمره شهروندان 

خبر، نوع عامل بازدارنده آگاهي است كه بـه دو گـروه بيرونـي و    گيري رفتار شهروندان بي

شوند. چنانچه عامل بازدارنده بيروني باشد و آنها به داليـل مختلفـي ماننـد    دروني تقسيم مي

ي اطالعاتي، نبود سواد متناسب با محيط زنـدگي و  هانبود آموزش، عدم دسترسي به محمل

غيره از دريافت خبر حادثه به دور مانده باشند، به احتمال قوي، بعد از رفع آنهـا شـخص بـه    

جرگه آگاهان خواهد پيوست. اما در صورتي كه عامل بازدارنـده، درونـي، طبيعـي و ذاتـي     

ا به راحتي قابل رفـع نيسـت. مـثال    هاي فكري و جسمي باشد، اثرات آنهمانند نقص و ناتواني

توانند بـا آمـوزش بـه سـطح آگـاهي الزم       شهرونداني كه ناتواني ذهني دارند، به راحتي نمي

برسند. اما كساني كه به لحاظ نبود سواد، امكان دسترسـي بـه اطالعـات الزم را ندارنـد، بـه      

  توانند خود را به جمع آگاهان ارتقاء دهند.   ) مي١راحتي با سوادآموزي (انواع سوادها

چنانچه در حين توانمندسازي و ارتقاي آگـاهي شـهروندان گـروه سـوم، از ابزارهـاي      

تـوان، در حـين فراينـد     پذيري آنها استفاده شـود، مـي   شناختي براي تشخيص ميزان مسئوليت

بـه گـروه دوم (كـه شـرح آن      ساز مربوط ها و مداخالت نهادينه توانمندسازي، با ارائه سالئق

ها به گروه دوم، جلوگيري كرده و به سمت رفتارهاي مطلوب گروه گذشت) از پيوستن آن

اول هدايت كرد. افزايش هرچه بيشتر سهم شهروندان داراي عملكرد مطلوب در جامعه، بـه  

، پذير در جامعه كمك خواهد كرد. دليل اين امـر گيري نسل آگاه و مسئوليتمرور به شكل

                                                                                                                   
  نوع سواد شناسايي شده است. ١٢امروزه ديگر،  سواد به معناي توانايي خواندن و نوشتن نيست و بيشتر از  ١
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هايي را به مرور زمان، به خود گرفتـه و  هاست كه خصوصيتپذيري انسان خاصيت آموزش

  كنند.  از نسلي به نسل ديگر منتقل مي

شـود كـه    هاي مختلف شـهروندان، مشـخص مـي   بندي رفتارهاي محتمل گروه با جمع

ر ). منظـور از واكـنش د  ١زنـد (شـكل   هفت نوع رفتار از شهروندان در قبال حوادث سر مي

اينجا، واكنش هدفمند و هوشمندانه است كه نشان از تجزيـه و تحليـل اطالعـات و انتخـاب     

  ترين زمان ممكن است.بهترين واكنش در سريع

  
  هاي مختلف در قبال حوادث بندي رفتار شهروندان از گروه . جمع١شكل 

آنهـا در  رفتار سه گروه از شهروندان درمقابل حادثه، با توجه به اكثريت هـر كـدام از   

كنـد. تجربيـات بـه دسـت     هر كدام از جوامع و كشورها به رفتار جمعي آنها نيز سرايت مـي 

هـاي واگيـردار    آمده از حوادث غيرمترقبه مهيب از جمله سـونامي، زلزلـه، طوفـان، بيمـاري    

دهـد كـه الگوهـاي     (سارس، مرس كرونا و غيره) و ركـود اقتصـادي و نظـاير آن نشـان مـي     

بيني از سوي كشورها در قبال اين حوادث سر زده است. برخـي كشـورها،   رفتاري قابل پيش

انـد، برخـي از كشـورها، واكـنش تـاخيريِ       در قبال حوادث، واكنش سـريع كارآمـد داشـته   

ريزي شده نداشته و به صـورت بيولوژيـك بـا    ناكارآمد و برخي ديگر اصوالً واكنش برنامه

  اند.  اين حوادث رو در رو شده

واكنش فوري با تمام 
قوا و كارآمد

واكنش فوري با قواي  
نسبي كارآمد

واكنش فوري با تمام 
قوا و كارآمد نسبي

واكنش تاخيري 
كارآمد

واكنش تاخيري نسبي 
ناكارآمد

واكنش تاخيري 
ناكارآمد

عدم واكنش
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  ش شهروندان در سطح جهانكرونا و واكن

ميالدي در شهر ووهـان چـين و شـيوع آن     ٢٠١٩با شيوع بيماري كرونا در اواخر سال 

مـيالدي، واكـنش كشـورهاي مختلـف     ٢٠٢٠به كشـورهاي مختلـف جهـان در اوايـل سـال      

بيني است. برخي از كشورها،  سازي و پيش براساس غلبه نوع رفتار شهروندي آنها، قابل مدل

سازي و آرايش سازوكارهاي بهداشـتي و انجـام   اي حادثه را شنيده و با آمادهخيلي زود صد

زاي ايـن بيمـاري جلـوگيري كـرده و تلفـات      ترتيبات مناسب از شيوع خطرآفرين و آسـيب 

انـد و برخـي از   كمتري را متحمل شدند. برخي از كشورها، واكنش تاخيريِ كارآمد داشـته 

اند. البته كشـورهايي هـم هسـتند     ا به نمايش گذاشتهكشورها نيز واكنش تاخيريِ ناكارآمد ر

انـد و البتـه ايـن كشـورها در نقشـه اقتصـادي، سياسـي و         كه هنوز هيچ واكنشي نشـان نـداده  

رود در صـورت شـيوع    اجتماعي جهان نيز خيلي نمود و حضور فعـالي ندارنـد و انتظـار مـي    

المللي و كشورهاي ثالث  بين هايبيش از اندازه و تبديل شدن به يك بحران جهاني، سازمان

نسبت به بحران آنها واكنش نشان دهند كـه دوبـاره بـا توجـه بـه ميـزان اهميـت كشـورهاي         

كننده نيز طيفـي از عـدم واكـنش تـا واكـنش فـوري را در بـر        مقصد، رفتار كشورهاي اقدام

  خواهد گرفت. 

  هايي براي علم مديريت اطالعات آموزه

هاي هستي براسـاس سـرعت و دقـت    مام موجوديتنكته مهم بحث من اين است كه ت

ــده،     ــه رخــدادهاي آين ــردازش آنهــا نســبت ب ــوان پ ــار، اطالعــات و ت ــم، اخب دريافــت عالئ

هـا، پـيش از حادثـه    كننـد. برخـي از موجوديـت    آگاهي پيدا مي آگاهي، آگاهي يا پس پيش

خـي نيـز   هـا، حـين رخـداد و بر   دهند، برخي از موجوديتشوند و واكنش نشان مي آگاه مي

ها به عنـوان  كنند. واكنش انسانپس از رخداد به صورت قهري نسبت به آن آگاهي پيدا مي

اسـت. نـوع و   » شـده بندي  درجه«ها متفاوت و موجوداتي هوشمند، نسبت به ساير موجوديت

پذيري آنهاسـت و  ها به رخدادها تابعي از سطح هوشمندي و مسئوليتكيفيت واكنش انسان

شـده  شـده و سـطح آسـيب ادراك   يز سطح امكانات، سـطح سـودمندي ادراك  در بين آنها ن

كننده سطح و كيفيت واكنش است. نكته بعدي، شـباهت رفتـار كشـورها و جوامـع بـه       تعيين

باشـد.   ها مي هاست و دليل اين امر نيز همايندي جوامع با انسانرخدادها با رفتار جمعي انسان



 

 ح 

گيـري ندارنـد و بـه همـين دليـل،       ها امكان شـكل انبه عبارت ديگر، جوامع بشري بدون انس

  ها است.  اي از رفتارهاي جمعي انسان رفتار جوامع در اصل، شالوده

توانند با ايجاد جريان سريع و اثربخش اطالعـات،  سازوكارهاي مديريت اطالعات مي

عـات  ها به اطالعات را فراهم بياورند. در صورت وجود جريـان اطال بسترهاي دستيابي انسان

شـود. طـرف ديگـر     و ظرفيت جذب مناسب در شـهروندان، يـك طـرف معادلـه تـامين مـي      

گـردد. در صـورت وجـود تعـادل و مقـادير      هـا برمـي  هاي شخصيتي انسانمعادله، به ويژگي

هـا در قبـال همـه     مطلوب در اين معادله، دستيابي به نقطه بهينه براي عملكـرد متـوازن انسـان   

گيـري از هوشـمندي   هـا بـا بهـره   بود. در چنين وضـعيتي، انسـان   پذير خواهدرخدادها امكان

خود، با ايجاد آمادگي كامل، در رفاه و آسايش مناسب به زندگي خود ادامه خواهنـد داد و  

اين يعني زيست پايدار. بنابراين، دستيابي به زيست پايـدار در جهـان تـابع دو عامـل اساسـي      

هاي شخصيتي شهروندان.  جذب و ويژگي است، سازوكارهاي مديريت اطالعات و ظرفيت

ها فراهم سازي هر دوي اين عامل امروزه توسعه هوش مصنوعي، امكانات بسياري براي غني

  كرده است.   




