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چکیده
زمینه و هدف :باتوجه به انقالب ص نعتی چه ار و توس عه فن اوریه ای مبتن ی ب ر اینترن ت اش یاء ،توس عه
سامانههای مدیریت بحران مبتنی بر فناوریهای نوین در کانون توجه است .این پژوهش باهدف بررسی نق ش
اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی در دادگستری با رویکرد پیشگیرانه پرداخته است.
روش :پژوهش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی و توسعهای و ازنظر ماهیت ،توصیفی – تحلیلی و ازنظر رویک رد،
کیفی است .جامعه مشارکتکنندگان ،اساتید دانشگاه و نخبگان اجرایی دادگستری اصفهان و ستاد ق وه قض ائیه
هستند .حجم نمونه مشتمل بر  18نفر است که بهشیوه گلوله برفی انتخاب شدند .از تکنیک دلف ی در مراح ل
گوناگون پژوهش ازجمله تعیین شاخصها و زیرشاخصها ،طراح ی پرسش نامه ،تجزی هوتحلیل دادهه ا و ن و
ارتباط اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخصها استفاده شد.
یافتهها و نتایج :الگوی مستخرج از بخش کیفی ،توسط خبرگان و متخصصان دانشگاهی و نخبگ ان اجرای ی در دادگس تری
اصفهان و ستاد قوه قضائیه سنجش شد .سپس رابطه الگوی یادشده با اینترنت اشیاء بررس ی و براس ا

بیش ترین می زان

اثرگذاری اینترنت اش یاء در الگ وی م دیریت بح ران در دادگس تری ب هترتیب اولوی ت در مرحل ه قب ل از بح ران ب ه
شاخصهای -1 :تهیه بانک اطالعاتی منسجم از داراییه ا (تاسیس ا ،،تجهی زا ،و فرآین دها و نی روی انس انی فع ا در
مجموعه) -2 ،استفاده از س امانههای حف اتتی هوش مند و  -3ایج اد همک اری و هم اهنگی (درون و برونس ازمانی) ،و در
مرحله حین بحران به -1 :رهبری -2 ،جلوگیری از وقو سوانح ثانویه -3 ،تداو ارائ ه خ دما ،دادگس تری و در مرحل ه
بعد از بحران به -1 :برنامهریزی -2 ،ساماندهی -3 ،ارزیابی عملکرد ،تعلق گرفته است.
کلیدواژهها :بحران ،مدیریت بحران ،بحران انسانی ،الگوسازی ،اینترنت اشیاء.
 .1این مقاله برگرفته از رساله باعنوان «بهرهمندی از اینترنت اش یاء در الگوس ازی م دیریت بح ران انن انی دادگن تری ب ا ر یک رد
پیشگیرانه» رشته مدیریت بحران دانشکده مدیریت نوآ ری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است.
 .2استاد گر ه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران( .نویننده منئول) رایانامهdrsanayei@gmail.com :
 .3استادیار گر ه مدیریت ،دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان ،ایران .رایانامهr.salehzadeh99@yahoo.com :
 .4دانشیار گر ه مدیریت ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران .رایانامهa.safari28@gmail.com :
 .5دانشجوی دکتری مدیریت بحران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،اصفهان ،ایران .رایانامهb_solati@yahoo.com :
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مقدمه
نقش اینترنت اشیاء ،بهدلیل تاثیر غیرقابل انکار آن در مدیریت بحران ،بهخصوص در
سازمانهایی مثل قوه قضائیه که در نظام جمهوری اسالمی ایران حاکمیتی محنوب
میشوند ،میتواند راهگشای بنیاری از مشکالت حل نشده باشد .باتوجه به انقالب صنعتی
چهارم که همه چیز بهسمت اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،رباتیک خودکارسازی حرکت
میکند (شهابی ،آذر ،فائزی رازی فالح شمس ،1400،ص )68؛ دادگنتری نیز ناگزیر
است در راستای پیشرفت علوم با استفاده از فنا ریهای نوین به تد ین برنامههای راهبردی
جامع برای مدیریت بحران تأمین زیرساختهای الزم بپردازد.
ر یکرد نوین برای مواجهه با بحران ،مدیریت آن است که عال ه بر کاهش اثرات جبران
خنارات ،برای مواجهه احتمالی
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تقویت

احیا

ارتقای سینتم برنامهریزی میکند.

گنترش اینترنت ابعاد مختلف حوزههای کاری را تحت تاثیر قرار داده است .به کمک
فنا ریهایی مانند :مکانیابها ،ارتباطات بیسیم حسگرهای مرتبط ،امکان برقراری
ارتباط بین افراد اشیاء در هر مکانی امکانپذیر شده است (توکلی ،شیرسوار نصیریپور،
 ،1396ص .)46
اینترنت اشیاء از شبکههای گنترده تعداد بنیار زیادی دستگاه تشکیل شده است که در
تعامل با یکدیگر هنتند (صالحی

فربه ،1400،ص  )27یکی از فرضهای اصلی در

اینترنت اشیاء این است که حنگرهای هوشمند بهطور منتقیم بد ن دخالت اننان با
یکدیگر تعامل دارند که این خود نوع جدیدی از خدمات را به ارمغان میآ رد (الفوقاها،
گوئیزانی ،محمدی ،الدهری آیش ،2015 ،1ص .)2347
از آنجایی که امر زه بهرهمندی تلفنهای هوشمند از قابلیتهای مبتنی بر موقعیتهای مکانی،
حنگرها ،برنامهها فنا ریهای محاسبات فضایی ،کاربران را قادر به تعامل دائم با سامانهها
1. Al Fuqaha, Guizani, Aledhari & Ayyash

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

منابع اطالعاتی متنوع کرده است (سار ج ،2020 ،1ص  )4رسانههای اجتماعی بهعنوان
یک ارتباط نوظهور درحال توسعه فنا ری امکان ارتباط اضطراری بهتری را برای افراد ارائه
میدهند (پائول ،2007 ،2ص  ،)592بنابراین بهرهمندی از فنا ریهای ر ز

تلفنهای

هوشمند در مدیریت بحران بهعنوان یک امر مهم شناخته میشود.
مدیریت نوین بحران منتلزم استفاده از ابزار فنون نوین اثربخش پیشگیری مقابله با
بحران است (غالمزاده فرد ،1400 ،ص )131؛ اینترنت اشیاء سامانههای مدیریت بحران را
تقویت

بهینهسازی میکند (ا گورک

زاسکورسکی ،2018 ،3ص )199

پردازش سریع دادهها (ساسیرخا ،پرییا ،آنیتا

شر با ،2020 ،4ص )2

امکان

دسترسی به

دادههای طبقهبندی شده سیعی را به ما میدهد.
ازجمله میتوان به «ثبت

ضبط دادههای اطالعاتی برخط

تجزیه

تحلیل اطالعات

بهصورت لحظهای ،نمایشگرهای در لحظه از جایی که مردم هنتند چه تعداد باید تخلیه
شوند ،سینتم کنترل مدیریت ترافیک مبتنی بر اینترنت اشیاء (ماهریا ،فاننی آناند،5
آر یودلگاد  ،کاریلو ،باریوس

موئیل ،2020 ،6ص  ،)151تشخیص ضعیت افراد

مجر ح که به رسیدگی خاص نیاز دارند ،بررسی مشاهده تنشهای ایجادشده مانند :نشت
گاز ،آب ،انفجار ،آبگرفتگی مانند آنها ،سامانههای جدید بهبودیافته اعالم اطفاء
حریق که آسیبها تلفات ناشی از آتشسوزی را کمینه میکنند (پارک ،چوی ،میونگ،
کو جیونگ ،2021 ،7ص 34

نگ ،چن ژائو ،2020،8ص  )384اندازهگیری درجه

حرارت در نقاطی که آتشسوزی رخ داده است» اشاره کرد.
1. Saroj
2. Paul
3. Ogorek and Zaskorski
4. Sasirekha, Priya, Anita & Sherubha
5. Maheria, Fancy & Anand
6. Puentes, Arroyo Delgado, Carrillo, Barrios & Mouël
7. Park, Ghoi, Myung, Koo & Jeong
8. Wang, Chen & Zhao
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 ،2021ص  ،)495گزارشات آنی از نقاطی که دچار بحران شده است (پونتس،
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آنچه در رفع بحرانها اهمیت باالیی دارد ،تصمیمگیری بهموقع منطبق با اطالعات صحیح
بهدستآمده از تحلیل محیطی است ،به یژه تغییرات سریع محیطی که در زمان محد دی،
شرایط گوناگونی را به تصمیمگیرندگان تحمیل میکند .در چنین شرایطی« ،سامانههای
هوشمند مدیریتی» که از قابلیت باالیی درخصوص جمعآ ری ،پردازش ،تحلیل ،دستهبندی،
بهر زرسانی اطالعات ارائه راهکارهای عملی منطبق با شرایط موجود برخوردار هنتند،
میتوانند کارایی فرا انی را در مدیریت بحران از خود نشان دهند (مرادی تنلیمیکار،
 ،1399ص .)101
همانطورکه در زلزله زمنتان سال  1396منطقه غرب کشور مشاهده شد ،نداشتن اطالعات
کافی ازجمله ترافیک جادهای باعث شد ،عال ه بر زلزله ،هجوم مردم سایر استانها نیز
ترافیک جادهای ،معضل دیگری را در بحران زلزله ایجاد کند یا در سیل شمال جنوب
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ایران در زمنتان  1397بهار  1398باز هم نداشتن اطالعات کافی ،بحرانهای دیگری را
رقم زد .اگر این موضوع را به قایعی تعمیم دهیم که از بحرانی با منشاء اننانی نشأت
گرفته است ،بهطور قطع ا ضاع خیمتر خواهد بود.
نظر به اینکه دادگنتری بهعنوان مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات عمومی ،ر زنه اصلی
امید برای احقاق حق مظلوم از ظالم شناخته میشود طبق آمار رسمی در ایران سالیانه
حد د  15میلیون پر نده ارد این دستگاه میشود (معا ن حقوقی قوه قضائیه)11396 ،
تمام اسناد مدارک پر ندهها در این مجموعه نگهداری میشود با ایجاد بحرانهای
اننانی نظیر اعتصاب ،آشوب ،عملیاتهای تر رینتی ،خرابکاری
طبیعی مثل زلزله ،سیل ،طوفان ،حفظ این اسناد

یا حتی بحرانهای

مدارک از یکطرف

استمرار

پاخنگویی مدا م این مرجع از طرف دیگر ،از ضر رتهایی است که زمینهسازی کنترل
کاهش اثرات بحران ایجادشده پیشگیری از بحرانهای بعدی را گوشزد میکند.
بهرهمندی از اینترنت اشیاء در دادگنتری ،یکی از مهمترین تالشهای فنا رانه در تعالی
 .1کد خبر96042212618 :
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عملکرد دادگنتریها است که در صورت بکارگیری آن ،ضعیت عدالت اجتماعی در حوزه
دستگاه قضائی تقویت خواهد یافت .تد ین برنامه جامع مدیریت بحران در دادگنتری،
مبتنی بر شناخت ماهیت جودی این مرجع شیوه خدماترسانی آن است ،تا منجر به ارائه
الگویی شود که کلیه مراحل قبل ،حین بعد از بحران را در برگیرد با افزایش آگاهی
آموزش ،مدیران منئوالن را از غافلگیری سردرگمی در مواقع بحرانی برهاند در
اندک زمانی ،موقعیتهای بحرانی را به آرامش ثبات برساند.
بنابراین پژ هش حاضر بهدنبال این است که الگوی جامعی برای مدیریت بحرانهای اننانی
در دادگنتری با ر یکرد پیشگیرانه ارائه کرده نقش اینترنت اشیاء را در آن بررسی کند.
پیشینه :پس از جنتجوی پیشینه پژ هشهای مدیریت بحران در سطح قوه قضائیه تاثیر
اینترنت اشیاء در مدیریت بحرانهای اننانی در دادگنتری با ر یکرد پیشگیرانه ،پژ هش
قابل توجهی مالحظه نشد .با این حال به پژ هشهایی که تاحد دی مرتبط با موضوع
پژ هش بودند اشاره میشود.
کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیاء» که جامعه آماری آن خبرگان این
حوزه بودند ابتدا به ر ش فراترکیب ،کاربردهای تحلیل عظیم داده مبتنی بر اینترنت اشیاء
را شناسایی ،سپس با استفاده از تصمیمگیری چندمتغیره یکور نظر خبرگان ،کاربردهای
تحلیلی شناسایی شده به این نتایج رسیدند که تحلیل دادههای اینترنت اشیاء در صنعت
حمل نقل سالمت ،بیشترین کاربرد را دارند باتوجه به متفا ت بودن ا لویتبندی این
د صنعت ،توجیهپذیری کاربردها در د صنعت با یکدیگر متفا ت است.
مرادی تنلیمی کار ( )1399در پژ هشی باعنوان «کاربنت سامانههای هوشمند در چرخه
مدیریت بحرانهای قومی» به این نتایج رسیدند که اگرچه میزان تاثیرگذاری کارایی
سامانههای هوشمند در چرخه مدیریت بحرانهای قومی ،شامل پیشگیری از بحران ،آمادگی
در برابر بحران ،مقابله با بحران بازسازی پس از بحران ،متفا ت است ،اما بهرهبرداری از
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چنین سامانههایی باتوجه به قابلیتهای تعریف شده در آنها ،الزم ضر ری است.
ر نقی حنینی ( )1397در مقالهای باعنوان «شناسایی رتبهبندی خدمات اینترنت اشیاء
در حوزه سالمت» که جامعه آماری آن شامل هفت نفر گر ه خبرگان بودند به این نتیجه
رسیدند که سیاستگزاران در حوزه فنا ری اینترنت اشیاء در ابتدا باید به نقش این فنا ری
در نجات جان افراد اقف باشند سرمایهگذاری در اینترنت اشیاء میتواند به کنترل
نظارت رفتارهای سالمندان ،بیماران کودکان یاری رساند اینترنت اشیاء به مدیریت
اثربخشتر کمک میکند.
رضائینور مشایخی ( )1397در پژ هشی باعنوان «بررسی تاثیر اینترنت اشیاء بر عملکرد
سازمانی با درنظر گرفتن نقش اسطهای خلق دانش» که جامعه آماری آن بانک مهر اقتصاد
استان تهران مشتمل بر  1050نفر بودند به این نتایج رسیدند که بکارگیری اینترنت اشیاء
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منجر به افزایش عملکرد شده خلق دانش بر رابطه میان اینترنت اشیاء عملکرد سازمانی،
تاثیر مثبت معناداری میگذارد.
خدمتگذار ( )1394در پژ هشی باعنوان «بررسی نقش اینترنت اشیاء در سینتمهای
مدیریت دانش» که جامعه آماری آن شامل کاربران بانکداری همراه در ایران بودند به این
نتیجه رسیدند که اینترنت اشیاء میتواند در تولید دادههای فرآیندهای دانشی ،به یژه کشف
دانش در محیطهای فیزیکی دیجیتال ،بهعنوان پایهای قابل اتکا بهکار گرفته شود.
سعدآبادی عظیمی ( )1393در پژ هشی باعنوان «شناسایی اقدامات اساسی در مراحل
مدیریت بحران به کمک ر ش فازی (مورد مطالعه :شناسایی اقدامات اساسی در مراحل
مدیریت بحران زلزله» که جامعه آماری آن شامل اساتید مجرب صاحبنظر در حیطه
پژ هش بودند ،شاخصهای مهم مرحله قبل ،حین پس از زلزله به ر ش تحلیل مضمون
شناسایی

تحلیل شدند

به کمک تکنیک دلفی فازی ،شاخصها

زیرشاخصها در

مراحل سهگانه قبل ،حین بعد از بحران استخراج ا لویتها تعیین شدند.
پارک همکاران ( )2021در پژ هشی باعنوان «ایجاد سینتم اعالم حریق آتشسوزی با

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

استفاده از اینترنت اشیاء» نشان دادند استفاده از سامانههای جدید بهبودیافته اعالم حریق
مانند هدایت صدا ،1با اتصال سننورهای شعله ،مونوکنید کربن ،دما ،دی اکنید کربن
سایر سننورهای مرتبط ،برای تعیین نوع آتش

محل آتشسوزی کارایی باالتری در

مقاینه با هشداردهندههای حریق سنتی دارند آسیبها تلفات ناشی از آتشسوزی را
کمینه میکنند.
ماهریا همکاران ( )2021در پژ هشی باعنوان «سینتم کنترل ترافیک مدیریت ایمنی با
کنترل چراغ راهنمایی رانندگی مبتنی بر اینترنت اشیاء» به بررسی کنترل مکانیزه چراغ-
های راهنمایی رانندگی در ترافیک جادهای تد ین چارچوبی برای آزادسازی منیر
سایل نقلیه ا رژاننی بد ن دخالت منتقیم پلیس راهنمایی رانندگی افزایش کارایی
پرداختند.
سار ج

ساکومال )2020( 2در پژ هشی باعنوان «استفاده از رسانههای اجتماعی در

مدیریت بحران» به بررسی تاثیر قوع شرایط اضطراری در رسانههای اجتماعی چگونگی
کمک به د لتها در راستای مدیریت شرایط بحرانی

کمینه کردن ضرر

زیانها

پرداختهاند.
پونتس همکاران ( )2020در پژ هشی باعنوان «پیادهسازی شهر هوشمند برای مدیریت
بحران در شهرهای با رشد سریع

برنامهریزی نشده :سناریوی کلمبیا» به بررسی

بحرانهایی پرداختهاند که در آن شهرها از سامانههای مدیریت بحران مبتنی بر اینترنت
اشیاء بهره گرفته از پردازش دادههای ترکیبی برای کمک به شهر ندان در شرایط بحرانی
استفاده میکنند.
چارمونمان مونگخونوانیت )2016( 3در پژ هشی با «عنوان نقش فنا ری اطالعات در
1. VDFAS
2. Saroj & Sukomal
3. Charmonman & Mongkhonvanit
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کارایی دادگاه الکتر نیکی دادرسی الکتر نیکی» ،کاربرد اینترنت اشیاء در پر ندههای
قضائی دادگاههای الکتر نیک در الهه ،هند ،آمریکا ،تایلند ،مالزی ،کره چین را بررسی
کردهاند.

روش
پژ هش حاضر بهلحاظ هدف ،کاربردی توسعهای ازنظر ماهیت توصیفی – تحلیلی
ازنظر ر یکرد ،کیفی است .جامعه آماری شامل خبرگان ،متخصصان دانشگاهی نخبگان
اجرایی در دادگنتری اصفهان ستاد قوه قضائیه هنتند.
نمونهگیری بهر ش گلوله برفی 1انجام شد .برای شر ع نمونهگیری براساس ر یکرد
عقالنیت خبرهسنجی موردی عمل شد .بدین منظور برای انتخاب نفر ا ل ،معیارهایی از
قبیل مدرک تحصیلی دکترا یا معادل آن ،سابقه حداقل  20سال کار اجرایی در موضوع
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پژ هش ارایه یک اثر پژ هشی در زمینه پژ هش درنظر گرفته شد.
در این پژ هش 18 ،مصاحبه برای رسیدن به اشباع نظری انجام شد .دادههای بهدستآمده
پس از مصاحبه ،پانزدهم تکراری بهنظر میرسید ،لی برای اطمینان از اشباع نظری،
مصاحبهها تا نفر هجدهم ادامه یافت .ابزار گردآ ری دادهها مصاحبه عمیق یک پرسشنامه
بود که در تعیین ر ایی آن از ر ایی محتوا (اعتبار محتوا) بهمنظور تعیین پایایی آزمون،
ضریب آلفای کر نباخ محاسبه شد .پایایی هریک از معیارها باالتر از  0/7بود که میتوان
نتیجه گرفت که پرسشنامه از قابلیت اعتماد الزم برخوردار است.

یافتهها
بهمنظور شناسایی شاخصهای اصلی در مدیریت بحران اننانی دادگنتری با ر یکرد
پیشگیرانه ،ابتدا شاخصهای موجود در ادبیات پژ هش سپس نظرات خبرگان ،ازطریق
مصاحبههای باز نیمه ساختاریافته جمعآ ری شد .نتایج این د مرحله به ر ش تحلیل
1. Snowball Sampling

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

مضمون با استفاده از تحلیل محتوای کیفی بهر ش استقرایی تحلیل شدند .درنهایت برای
ارزیابی شاخصها زیرشاخصهای شناساییشده در مراحل سهگانه قبل ،حین پس از
بحران ،از پرسشنامه هفت مقیاسی تکنیک دلفی استفاده شد .نتایج حاصل از شناسایی
شاخصهای اصلی در هریک از مراحل قبل ،حین بعد از بحران ،به همراه میانگین زنی
درصد موافقت خبرگان با شاخصهای تعیین شده در جدا ل  1تا  6ارائه شده است.
جدول  .1میانگین رتبه شاخصهای قبل از بحران
شاخص /اولویت

1

2

6 5 4 3

7

جمع میانگین رتبه

طراحی سینتم مدیریت بحران

2

1 2 2 1 10

0

18

2/72

تامین منابع

1

3

2 2 5 5

0

18

3/56

آموزش

1

1

0 1 7 6

2

18

3/78

ارتباطات

0

1

9 3 1 2

2

18

5/28

اقدامات

1

0

3 9 1 0

4

18

5/33

برگزاری مانور

0

1

10 3 1 1 2

18

5/83

در مرحله قبل از بحران ،بهترتیب شاخصهای «پیشبینی آیندهپژ هی»« ،طراحی سامانه مدیریت
بحران» «تامین منابع» با میانگین  3/56 2/72 ،1/50در رتبههای ا ل تا سوم قرار گرفتند.
جدول  .2درصد موافقت خبرگان با شاخصهای انتخاب شده در مرحله قبل از بحران
گزینه

فراوانی پاسخ درصد فراوانی

همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

8

44/44

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

9

50

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

1

5/56

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100
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13

2

0 0 1 2

0

18

1/50
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جدول  .3نتایج ارزیابی شاخصهای حین بحران توسط خبرگان
1

شاخص /اولویت

 6 5 4 3 2جمع میانگین رتبه

تشکیل ستاد مدیریت بحران 0 0 0 3 2 13

18

1/44

سازماندهی

1

0 0 4 4 9

18

2/61

امداد پاسخگویی

2

0 2 4 8 2

18

3/11

اطالع رسانی

1

7 1 3 2 4

18

4/11

عادیسازی

1

6 8 1 1 1

18

4/78

ارزیابی

0

5 7 6 0 0

18

4/94

در مرحله حین بحران ،بهترتیب شاخصهای «تشکیل ستاد مدیریت بحران»« ،سازماندهی»
«امداد پاسخگویی» با میانگین  3/11 2/61 ،1/44در رتبههای ا ل تا سوم قرار گرفتند.
جدول  .4درصد موافقت خبرگان با شاخصهای انتخاب شده در مرحله حین بحران
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فراوانی پاسخ درصد فراوانی

گزینه
همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

14

77/78

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

3

16/67

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

1

5/56

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100

جدول  .5نتایج ارزیابی شاخصهای بعد از بحران توسط خبرگان
شاخص /اولویت
احیا بازسازی

1

4 3 2

5

6

جمع میانگین رتبه

1 2 2 12

0

1

18

1/78

بازتوانی

2

1 5 9

1

0

18

2/44

ارزیابی عملکرد

2

4 8 3

0

1

18

3/00

ارزیابی اثرات

1

9 2 1

4

1

18

3/94

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

شاخص /اولویت

1

4 3 2

5

6

جمع میانگین رتبه

سازماندهی مجدد

1

10 2 0 2

3

18

4/50

مشارکت همکاری

0

3

12

18

5/33

1 1 1

در مرحله بعد از بحران ،بهترتیب شاخصهای «احیا بازسازی»« ،بازتوانی» «ارزیابی
عملکرد» با میانگین رتبه  3 2/44 ،1/78در رتبههای ا ل تا سوم قرار گرفتند.
جدول  .6درصد موافقت خبرگان با شاخصهای انتخاب شده در مرحله بعد از بحران
فراوانی پاسخ درصد فراوانی

گزینه
همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

13

72/22

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

5

27/78

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

0

0

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100

قبل ،حین بعد از بحران تعیین میزان موافقت خبرگان سنجیده در جدا ل  7تا  12درج شد.
قبل از بحران:
جدول  .7زیرشاخصهای شناسایی شده در مرحله قبل از بحران توسط خبرگان
مرحله

شاخص
پیشبینی آیندهپژ هی

قبل از بحران طراحی سینتم مدیریت بحران
تامین منابع

زیرشاخص
شناسایی تهدیدها آسیبپذیریها
راهبردهای مقابله
تد ین ساختار تشکیالتی مدیریت بحران در قوه قضائیه
تد ین برنامه جامع مدیریت بحران قوه قضائیه
مالی
اننانی
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مرحله

شاخص

زیرشاخص

آموزش

کارمندان ،قضات ،مدیران گر ههای پیشر

ارتباطات

در نسازمانی (پیشبینی سامانه ارتباطی حین بحران)
بر نسازمانی (اخبار اطالعرسانی سریع بهموقع)
استفاده از امور فرهنگی ،تبلیغات رسانه در پیشگیری از بحران
تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها

اقدامات

همکاری هماهنگی (در ن بر نسازمانی)
استفاده از سامانههای حفاظتی هوشمند
مقا مسازی بناها ساختمانهای دادگنتری
تد ین سناریو
تجهیز
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هماهنگی

برگزاری مانور

اجرا
دریافت بازخورد

در مرحله قبل از بحران 19 ،زیرشاخص شناسایی شده است میزان موافقت خبرگان با
شاخصهای تعیین شده در جد ل  8قابل مشاهده است.
جدول  .8درصد موافقت خبرگان با زیرشاخصهای انتخاب شده در مرحله قبل از بحران
گزینه

فراوانی پاسخ درصد فراوانی

همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

11

61/11

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

5

27/78

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

2

11/11

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

حین بحران:
جدول  .9زیرشاخصهای شناسایی شده در مرحله حین بحران توسط خبرگان
مرحله

زیرشاخص

شاخص

رهبری

تشکیل ستاد مدیریت بحران

تصمیمگیری
تقنیم کار
ایجاد هماهنگی

سازماندهی

نظارت
تخلیه یا پناهدادن
حین بحران

کمکهای ا لیه

امداد پاسخگویی

جلوگیری از قوع سوانح ثانویه
اطالعرسانی

اعالم اخبار بهموقع کافی به مردم
آگاهسازی کارکنان از تغییرات ایجادشده

عادیسازی

تدا م ارائه خدمات دادگنتری
ارزیابی اثرات

ارزیابی

شناسایی عوامل بحرانزا

در مرحله حین بحران 14 ،زیرشاخص شناسایی شده است

میزان موافقت خبرگان با

شاخصهای تعیین شده در جد ل  10قابل مشاهده است.
جدول  .10درصد موافقت خبرگان با زیرشاخصهای انتخاب شده در مرحله حین بحران
فرا انی پاسخ درصد فرا انی

همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

12

66/67

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

4

22/22

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

2

11/11

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100
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بعد از بحران:
جدول  .11زیرشاخصهای شناسایی شده در مرحله بعد از بحران توسط خبرگان
مرحله

زیرشاخص

شاخص
احیا بازسازی

بحران

آسیب دیده
برای بازگرداندن شرایط جنمی ،ر حی ر انی اجتماعی آسیب

بازتوانی

بعد از

کلیه اقدامات ضر ری برای بازگرداندن ضعیت عادی به مناطق

دیدگان به حالت طبیعی

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد حین بحران

ارزیابی اثرات

ارزیابی تشدید اثرات بحران
برنامه ریزی

سازماندهی مجدد

تعیین اهداف باتوجه به تجارب کنب شده
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ساماندهی
مشارکت

در ن سازمانی

همکاری

بر ن سازمانی

میزان موافقت خبرگان با

در مرحله بعد از بحران 9 ،زیرشاخص شناسایی شده است
شاخصهای تعیین شده در جد ل  12قابل مشاهده است.

جدول  .12درصد موافقت خبرگان با زیرشاخصهای انتخاب شده در مرحله بعد از بحران
گزینه

فراوانی پاسخ

درصد فراوانی

همه شاخصها کامال مناسب انتخاب شدهاند.

12

66/67

عمده شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

6

33/33

برخی شاخصها مناسب انتخاب شدهاند.

0

0

اغلب شاخصها مناسب انتخاب نشدهاند.

0

0

هیچ شاخصی مناسب انتخاب نشده است.

0

0

جمع

18

100

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

بنا بر نظر خبرگان ،نوع رابطه زیرشاخصها با اینترنت اشیاء در مراحل قبل ،حین بعد
از بحران ،به شرح جد ل ذیل شناسایی شد.
جدول  .13نوع رابطه زیر شاخصها با اینترنت اشیاء
مرحله

شاخص

زیرشاخص

پیشبینی

شناسایی تهدیدها آسیبپذیریها

*

آیندهپژ هی

راهبردهای مقابله

*

طراحی سینتم

تد ین ساختار تشکیالتی مدیریت بحران

*

مدیریت بحران

تد ین برنامه جامع مدیریت بحران

*

مالی

*

اننانی

*

تامین منابع
آموزش

ارتباطات

بحران

کارمندان ،قضات ،مدیران گر ههای
پیشر

مستقیم غیرمستقیم غیرمرتبط

*

در نسازمانی (پیش بینی سامانه ارتباطی)

*

بر نسازمانی (اخبار اطالع رسانی بهموقع)

*

استفاده از امور فرهنگی ،تبلیغات رسانه
در راستای پیشگیری از بحران

*

تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها
(تاسینات ،تجهیزات فرآیندها نیر ی
اقدامات

*

اننانی فعال در مجموعه)
همکاری هماهنگی (در ن بر ن
سازمان)
استفاده از سامانههای حفاظتی هوشمند
مقا مسازی بناها ساختمانهای
دادگنتری

73

*
*
*
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مرحله

شاخص

زیرشاخص

رابطه با اینترنت اشیاء
مستقیم غیرمستقیم غیرمرتبط
*

تد ین سناریو
تجهیز
برگزاری مانور

دریافت بازخور

*

مدیریت بحران

تصمیم گیری

*

تقنیم کار

*

ایجاد هماهنگی

*

نظارت

*

تخلیه یا پناه دادن

*

کمکهای ا لیه

*

جلوگیری از قوع سوانح ثانویه

*

اعالم اخبار بهموقع کافی به مردم

*

آگاهسازی کارکنان از تغییرات ایجادشده

*

تدا م ارائه خدمات دادگنتری

*

ارزیابی اثرات

*

امداد
پاسخگویی

اطالعرسانی
عادی سازی
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اجرا

*

تشکیل ستاد

74

بحران

هماهنگی

*

رهبری

سازماندهی

حین

ارزیابی

بحران

احیا بازسازی
بازتوانی

*

شناسایی عوامل بحران زا
کنترل نتایج

بعد از

*

کلیه اقدامات ضر ری برای بازگرداندن
ضعیت عادی به مناطق آسیب دیده
برای بازگرداندن شرایط جنمی ،ر حی
اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی

*
*
*
*

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

مرحله

رابطه با اینترنت اشیاء

شاخص

زیرشاخص

ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد حین بحران

*

ارزیابی اثرات

ارزیابی تشدید اثرات بحران

*

برنامه ریزی

*

سازماندهی مجدد

مستقیم غیرمستقیم غیرمرتبط

تعیین اهداف باتوجه به تجارب کنب

*

شده
ساماندهی

*

مشارکت

در ن سازمانی

*

همکاری

بر ن سازمانی

*

از  42زیرشاخص شناسایی شده 33 ،شاخص ارتباط منتقیم 4 ،شاخص ارتباط غیرمنتقیم
 5شاخص غیرمرتبط با اینترنت اشیاء هنتند .میزان تاثیرگذاری اینترنت اشیاء بر هریک

75

از زیرشاخصها در مراحل قبل ،حین بعد از بحران براساس طیف لیکرت ،توسط خبرگان

جدول  .14میزان تاثیرگذاری اینترنت اشیاء بر زیرشاخصها در مرحله قبل از بحران
بسیار
زیرشاخص /اولویت

زیاد
5

زیاد متوسط کم
4

3

2

بسیار
کم

جمع

1

میانگین
رتبه

تهیه بانک اطالعاتی مننجم از
داراییها (تاسینات ،تجهیزات
فرآیندها نیر ی اننانی فعال در

12

5

1

0

0

18

4/61

مجموعه)
استفاده از سامانههای حفاظتی هوشمند

11

6

1

0

0

18

4/55

 - Vol. 4, No. 4. Winter 2022دوره  ،4شماره  ،4زمستان 1400

ارزیابی شد بهترتیب ا لویت در جدا ل  14تا  16ارائه شد.
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بسیار
زیاد

زیرشاخص /اولویت
همکاری هماهنگی

11

5

2

0

0

10

6

2

0

0

18

4/45

10

6

2

0

0

18

4/45

8

8

2

0

0

18

4/33

8

7

3

0

0

18

4/28

پیشبینی سامانه ارتباطی حین بحران

8

5

3

1

0

18

4/22

اخبار اطالعرسانی سریع بهموقع

7

7

4

0

0

18

4/17

7

6

3

2

0

18

4/00

هماهنگی (مانور)

8

4

4

1

1

18

3/94

تجهیز (مانور)

7

6

3

1

1

18

3/94

اجرا (مانور)

6

5

4

1

2

18

3/67

دریافت بازخورد (مانور)

2

4

7

3

2

18

3/06

پیشبینی راهبردهای مقابله
استفاده از امور فرهنگی ،تبلیغات
رسانه در راستای پیشگیری از بحران
آموزش کارمندان ،قضات ،مدیران
گر ههای پیشر
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کم

جمع

رتبه
4/50

پیشبینی شناسایی تهدیدها

76

زیاد متوسط کم

بسیار

میانگین

مقا مسازی بناها ساختمانهای
دادگنتری

در مرحله قبل از بحران ،بهترتیب زیرشاخصهای «تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها
(تاسینات ،تجهیزات

فرآیندها

نیر ی اننانی فعال در مجموعه)»« ،استفاده از

سامانههای حفاظتی هوشمند» «همکاری هماهنگی (در ن بر ن سازمان)» با میانگین
 4/50 4/55 ،4/61در رتبههای ا ل تا سوم قرار گرفتند.

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

جدول  .15میزان تاثیرگذاری اینترنت اشیاء بر زیرشاخصها در مرحله حین بحران
زیرشاخص /ا لویت

بنیار
زیاد

زیاد متوسط کم

بنیار
کم

جمع

میانگین
رتبه

جلوگیری از قوع سوانح ثانویه

10

6

2

0

0

18

4/45

تدا م ارائه خدمات دادگنتری

10

6

1

1

0

18

4/40

تخلیه یا پناه دادن(امداد پاسخگویی)

8

8

2

0

0

18

4/35

کمکهای ا لیه(امداد پاسخگویی)

9

6

3

0

0

18

4/35

تصمیم گیری

7

7

2

2

0

18

4/05

تقنیم کار(سازماندهی)

8

6

3

1

0

18

4/16

ایجاد هماهنگی(سازماندهی)

7

7

4

0

0

18

4/16

6

8

4

0

0

18

4/11

6

7

4

1

0

18

4/00

شناسایی عوامل بحران زا (ارزیابی)

5

8

5

0

0

18

4/00

ارزیابی اثرات (ارزیابی)

5

7

3

1

2

18

3/66

نظارت(سازماندهی)

2

6

6

2

2

18

3/22

کنترل نتایج (ارزیابی)

3

2

9

3

1

18

3/16

آگاهسازی پرسنل از تغییرات ایجاد
شده (اطالع رسانی)
اعالم اخبار بهموقع کافی به
مردم(اطالع رسانی)

در مرحله حین بحران ،بهترتیب زیرشاخصهای «رهبری (تشکیل ستاد مدیریت بحران)»،
«جلوگیری از قوع سوانح ثانویه (امداد پاسخگویی)» «تدا م ارائه خدمات دادگنتری
(عادی سازی)» با میانگین  4/40 4/45 ،4/5در رتبههای ا ل تا سوم قرار گرفتند.
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رهبری (تشکیل ستاد مدیریت بحران)

10

7

1

0

0

18

4/5

کاربرد اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی دادگستری با رویکرد پیشگیرانه

جدول  .16میزان تاثیرگذاری اینترنت اشیاء بر زیرشاخصها در مرحله بعد از بحران
زیرشاخص /اولویت
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بسیار
زیاد

زیاد متوسط کم

بسیار
کم

جمع

میانگین
رتبه

برنامهریزی

11

5

2

0

0

18

4/5

سازماندهی

10

6

2

0

0

18

4/45

ارزیابی عملکرد حین بحران

8

7

3

0

0

18

4/30

ارزیابی تشدید اثرات بحران

8

6

3

1

0

18

4/17

مشارکت همکاری در ن سازمانی

8

7

1

1

1

18

4/11

مشارکت همکاری بر ن سازمانی

5

9

4

0

0

18

4/05

کلیه اقدامات ضر ری برای
بازگرداندن ضعیت عادی به مناطق

6

6

5

1

0

18

3/95

آسیبدیده (بازسازی)
بازگرداندن شرایط جنمی ،ر حی
ر انی اجتماعی آسیبدیدگان به

4

8

5

1

0

18

3/85

حالت طبیعی (بازتوانی)
تعیین اهداف باتوجه به تجارب کنب
شده (سازماندهی مجدد)

5

7

4

1

1

18

3/78

در مرحله بعد از بحران ،بهترتیب زیرشاخصهای «برنامهریزی»« ،ساماندهی» «ارزیابی
عملکرد حین بحران» با میانگین 4/45 ،4/5
گرفتند.

 4/30در رتبههای ا ل تا سوم قرار

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

مدل نهایی پژوهش :بهمنظور شناسایی شاخصهای اصلی در مدیریت بحران اننانی
دادگنتری با ر یکرد پیشگیرانه ،ابتدا شاخصهای موجود در ادبیات پژ هش جمعآ ری
شد .سپس برای جمعآ ری آرای خبرگان ،از مصاحبههای باز نیمه ساختاریافته استفاده
شد .نتایج این د مرحله به ر ش تحلیل مضمون با استفاده از تحلیل محتوی کیفی به
ر ش استقرایی ،بر مبنای مدل مورفی در سه مرحله قبل ،حین

بعد از بحران مورد

تحلیل اقع شد .در نهایت برای ارزیابی شاخصها زیرشاخصهای شناسایی شده در
مراحل سه گانه ،از پرسشنامه هفت مقیاسی تکنیک دلفی استفاده شد.
ا لویتهای تعیین شده در پیادهسازی اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران دادگنتری
بهترتیب در مراحل سهگانه مدیریت بحران به شاخصهای زیر تعلق گرفت:
قبل از بحران -1 :تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها (تاسینات ،تجهیزات،
فرآیندها

نیر ی اننانی فعال در مجموعه) -2 ،استفاده از سامانههای حفاظتی

هوشمند،
حین بحران -1 :رهبری -2 ،جلوگیری از قوع سوانح ثانویه -3 ،تدا م ارائه
خدمات دادگنتری؛
بعد از بحران -1 :برنامهریزی -2 ،سازماندهی -3 ،ارزیابی عملکرد حین بحران.
الگوی نهایی مدیریت بحران اننانی دادگنتری (شاخصها

زیرشاخصهای استخراج

شده) سه ا لویت ا ل در بهرهمندی از اینترنت اشیاء در مراحل سه گانه (قبل ،حین
بعد از بحران) در شکل  1قابل مشاهده است.
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79

کاربرد اینترنت اشیاء در الگوسازی مدیریت بحران انسانی دادگستری با رویکرد پیشگیرانه

دوره  ،4شماره  ،4زمستان

Vol. 4, No. 4, Winter 2022-1400

80

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
نقش اینترنت اشیاء ،بهدلیل تاثیر غیر قابل انکار آن در مدیریت بحران ،بهخصوص در
سازمانهایی که در نظام حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران مهم محنوب میشوند ،میتواند
راهگشای بنیاری از مشکالت حل نشده باشد .باتوجه به انقالب صنعتی چهارم که همه چیز
بهسمت اینترنت اشیاء ،هوش مصنوعی ،رباتیک خودکارسازی حرکت میکند ،دادگنتری
نیز ناگزیر است در راستای پیشرفت علوم با استفاده از فنا ریهای نوین به تد ین برنامههای
راهبردی جامع برای مدیریت بحران تأمین زیرساختهای الزم بپردازد.
تد ین برنامه جامع مدیریت بحران در دادگنتری با ر یکرد پیشگیرانه ،مبتنی بر شناخت

علی صنایعی ،رضا صالحزاده ،علی صفری ،سیده بیتا صولتی دهکردی

ماهیت جودی دادگنتری شیوه خدماترسانی آن است که منجر به ارائه الگویی شود که
کلیه مراحل قبل ،حین بعد از بحران را در برگیرد با افزایش آگاهی آموزش ،مدیران
منئوالن را از غافلگیری سردرگمی در مواقع بحرانی ایمن سازد تا در اندک زمانی ،موقعیت
های بحرانی را به آرامش ثبات برسانند .هدف از پژ هش حاضر تد ین الگوی مدیریت
بحران در دادگنتری بررسی نقش اینترنت اشیاء در آن است.
شاخصهای شناسایی شده در مرحله قبل از بحران بهترتیب ا لویت شامل :پیشبینی
آیندهپژ هی ،طراحی سینتم مدیریت بحران ،تامین منابع ،آموزش ،ارتباطات ،اقدامات برگزاری
مانور است .شاخصهای شناسایی شده در مرحله حین بحران بهترتیب ا لویت شامل :تشکیل ستاد
مدیریت بحران ،سازماندهی ،امداد پاسخگویی ،اطالعرسانی ،عادیسازی ارزیابی هنتند.
شاخصهای شناسایی شده در مرحله بعد از بحران بهترتیب ا لویت شامل :احیا بازسازی،
بازتوانی ،ارزیابی عملکرد ،ارزیابی اثرات ،سازماندهی مجدد مشارکت همکاری است.
در گام د م زیرشاخصهای شناسایی شده بهازای هریک از شاخصهای تعیینشده در مراحل
بهترتیب ا لویت عبارتاند از :تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها (تاسینات ،تجهیزات
فرآیندها

نیر ی اننانی فعال درمجموعه) ،استفاده از سامانههای حفاظتی هوشمند،

همکاری هماهنگی (در ن بر ن سازمان) .بقیه زیرشاخصها بهترتیب ا لویت عبارتاند
از :پیشبینی شناسایی تهدیدها آسیبپذیریها ،پیشبینی راهبردهای مقابله ،استفاده از
امور فرهنگی ،تبلیغات رسانه در راستای پیشگیری از بحران ،آموزش کارمندان ،قضات،
مدیران گر ههای پیشر  ،پیشبینی سامانه ارتباطی حین بحران ،اخبار اطالع رسانی سریع
بهموقع ،مقا مسازی بناها ساختمانهای دادگنتری ،هماهنگی (مانور) ،تجهیز (مانور)،
اجرا (مانور) دریافت بازخورد.
زیرشاخصهای بهدست آمده در مرحله حین بحران بهترتیب ا لویت شامل :رهبری (تشکیل
ستاد مدیریت بحران) ،جلوگیری از قوع سوانح ثانویه (امداد پاسخگویی) تدا م ارائه
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خدمات دادگنتری (عادی سازی) هنتند .بقیه زیرشاخصها بهترتیب ا لویت عبارتاند از:
تخلیه یا پناه دادن (امداد پاسخگویی) ،کمکهای ا لیه (امداد پاسخگویی) ،تصمیمگیری
(تشکیل ستاد مدیریت بحران) ،تقنیم کار (سازماندهی) ،آگاهسازی کارکنان از تغییرات
ایجادشده (اطالع رسانی) ،اعالم اخبار بهموقع کافی به مردم (اطالع رسانی) ،شناسایی عوامل
بحرانزا (ارزیابی) ،ارزیابی اثرات (ارزیابی) ،نظارت (سازماندهی) ،کنترل نتایج (ارزیابی).
زیرشاخصهای بدست آمده در مرحله حین بحران بهترتیب ا لویت شامل :برنامهریزی،
سازماندهی ارزیابی عملکرد حین بحران (ارزیابی عملکرد) قرار گرفتند .بقیه زیرشاخصها
بهترتیب ا لویت عبارتاند از:
ارزیابی تشدید اثرات بحران (ارزیابی اثرات ،مشارکت همکاری در ن سازمانی ،مشارکت
همکاری بر ن سازمانی ،کلیه اقدامات ضر ری برای بازگرداندن ضعیت عادی به مناطق آسیب
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دیده(بازسازی) ،بازگرداندن شرایط جنمی ،ر حی ر انی اجتماعی آسیب دیدگان به حالت
طبیعی (بازتوانی) ،تعیین اهداف باتوجه به تجارب کنب شده (سازماندهی مجدد) میباشد.
براساس نظر خبرگان ،نوع رابطه هریک از زیرشاخصهای شناسایی شده در مراحل سهگانه
مدیریت بحران ،با اینترنت اشیاء بررسی شد که از  42زیر شاخص شناسایی شده 33 ،شاخص
ارتباط منتقیم 4 ،شاخص ارتباط غیر منتقیم 5 ،شاخص غیرمرتبط با اینترنت اشیاء بودند.
میزان تاثیرگذاری اینترنت اشیاء بر هریک از زیرشاخصها ،به سیله طیف لیکرت ،توسط
خبرگان ارزیابی

میانگین زنی آنها محاسبه شد .در نتیجه ا لویتهای تعیین شده در

پیادهسازی اینترنت اشیاء در الگوی مدیریت بحران دادگنتری بهترتیب در مراحل سه گانه
قبل ،حین بعد از بحران به شاخصهای زیر تعلق گرفت:
در مرحله قبل از بحران :تهیه بانک اطالعاتی مننجم از داراییها ،ا لویت ا ل؛ استفاده از
سامانههای حفاظتی هوشمند ،ا لویت د م همکاری هماهنگی (در ن بر ن سازمان)،
ا لویت سوم شناخته شدند .در مرحله حین بحران :رهبری ،ا لویت ا ل؛ جلوگیری از قوع
سوانح ثانویه ،ا لویت د م تدا م ارائه خدمات دادگنتری ،ا لویت سوم شناخته شدند در
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مرحله بعد از بحران :برنامهریزی ،ا لویت ا ل؛ سازماندهی ،ا لویت د م ارزیابی عملکرد
حین بحران ،ا لویت سوم شناخته شدند.
پیشنهادها
باتوجه به اینکه در ساختار فعلی تشکیالت قوه قضائیه ،یک اداره با شش کارشناس پیشبینی
شده است (آن هم فقط در ستاد قوه قضائیه) در دادگنتریهای کل استانها هیچگونه
تشکیالت نیر ی اننانی برای این منظور جود ندارد ،این موضوع گویای کمتوجهی
جدی نگرفتن موضوع مدیریت بحران در قوه قضائیه است.
به عبارتی ،میتوان گفت عواملی ازجمله نواقص قانونی مثل پیشبینی نکردن

نداشتن

جایگاه قانونی الزم برای قوه قضائیه  -در معنی خاص یعنی محاکم در معنای عام آن کل
دستگاه قضایی شامل محاکم ،ستاد ،سازمانها مراکز تابعه  -منتج به پیشبینی نشدن ساختار
تشکیالتی متناسب در دادگنتریها شده است که در صورت ایجاد بحران ،یکی از آسیب-
پذیرترین نقاط ،دادگنتریهای سراسر کشور است اینکه در زمان بحران توان پاسخگویی
استانهای جنوبی در سالهای اخیر این موضوع ،مشهود بوده است .بنابراین باتوجه به نتایج به
دست آمده در این پژ هش پیشنهاد میشود:
 نخنت ،جدی گرفتن مفهوم پیشبینی آیندهنگری در رابطه با مدیریت بحران دردادگنتریها؛ د م ،طراحی سامانه مدیریت بحران که در ا لین گام شامل پیشبینی یک
ساختار تشکیالتی مننجم در این زمینه است ،سوم ،تامین منابع که شامل منابع مالی
اننانی است از ا لویتهایی است که قوه قضائیه در مقوله بحران باید به آن توجه کند؛
 تد ین برنامههای آموزشی برای گر ههای هدف در دادگنتریها شامل کارمندان ،قضات،مدیران گر ههای پیشر  ،در راستای افزایش آمادگی قوه قضائیه در مواجهه با بحران؛
 تقویت ارتقای ساختار تشکیالتی مننجم یکپارچه در تمامی مراحل بحران؛ -دادگنتری ناگزیر است با تحوالت سریع جهان همگام شده در راستای بهرهمندی از
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فنا ریهای نوین حرکت کند .ازسوی دیگر باتوجه به شرایط اقتصادی امر ز ایران
با جود فشار تحریمهای جهانی

جود محد دیتهای منابع مالی ،اننانی مانند آن،

باتوجه به نتایج بهدست آمده در این پژ هش در راستای بهرهمندی از اینترنت اشیاء در
الگوسازی مدیریت بحرانهای اننانی دادگنتری با ر یکرد پیشگیرانه ،پیشنهاد میشود:
در مراحل سه گانه قبل ،حین بعد از بحران ،ا لویت تخصیص منابع برای بهرهمندی از
اینترنت اشیاء به شاخصهای شناسایی شده در پژ هش حاضر تخصیص داده شود.
 همچنین پیشنهاد میشود مدل مفهومی این پژ هش در دادگنتریهای سراسر کشور نیزارزیابی شود.
 در راستای همگامشدن با انقالب صنعتی چهارم حرکت جهان بهسمت اینترنت اشیاء،هوش مصنوعی ،رباتیک
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خودکارسازی ،پیشنهاد میشود دادگنتری نیز در راستای

پیشرفت علوم با استفاده از فنا ریهای نوین تد ین برنامههای راهبردی جامع برای
مدیریت بحران تامین زیرساختهای الزم بپردازد.
 باتوجه به اهمیت مقوله بحران مدیریت آن بهخصوص در سازمانهای حاکمیتی جمهوریاسالمی ایران قوه قضائیه ،پیشنهاد میشود پژ هشگاه قوه قضائیه به پژ هشهایی که مرتبط
با مقوله مدیریت بحران هنتند جزء رشتههای بین رشتهای محنوب میشوند بهطور یژه
نگاه کرده آنها را جزء ا لویتهای مهم پژ هشی قرار دهند.
 باتوجه به اثرگذاری کالن مدیریت رسانه در مقوله مدیریت بحران در سطح کالن آنبهخصوص در دادگنتری پیشنهاد میشود نقش مدیریت رسانه در مدیریت بحران در
دادگنتری در مراحل سه گانه آن پژ هش شود.

سپاسگزاری
پژ هشگران الزم میدانند از همکاری رؤسا ،منئوالن کارکنان دادگنتری اصفهان که در
انجام پژ هش حاضر مشارکت کردهند ،تقدیر تشکر کنند
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