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پلیس و بحران ها:
نقش پلیس در برنامههای قبل از بحران و پاسخهای پس از
*
بحران
سین پی وارانو ،جوزف ای اسکافر

#

تاریخ دریافت1393/02/29 :

تاریخ پذیرش1393/04/27 :

چکیده

این مطالعه مروري بر چالشهاي پليس در بالياي طبيعي و انسا ن ساخته پرداخته است.
مسائل پيرامون آمادگي پليس براي پاسخ به بالياي بزرگ و همچنين علل شکست است ،به
احتمال زياد يکي از بزرگترين تهديداتی سيستم امروز میباشد که پليس با آن روبهرو است.
اين مقاله با بحثي کوتاه در مورد تأثير اهميت حمالت  11سپتامبر و همچنين دو طوفان
کاترينا و ریتا بر پليس در اياالت متحده شروع ميشود .مطالب ارایه شده نيز يک چارچوب
مفهومي براي درک معناي بالياي طبيعي و همچنين ايجاد حس اثر بخشی واکنش پليس و در
نهايت ايجاد انسجام از بينظمي فراهم ميکند.
با گذشت بيش از  10سال از توجه اساسي به مشکالت ،در ارتباط با پاسخ به بالياي
طبيعي و انسانساز ،موانع قابل توجهي در سطح ارتباط و هماهنگي اولين پاسخدهندگان
باقيميماند .اين موانع بهتر است به عنوان فرهنگي و نه فیزیکی در طبيعت درک شوند.
نقش مفهومي پليس در برنامهريزي پاسخ و واکنش پيش از بحران و بعد از بحران تا حد
زيادي در ادبيات ناديده گرفته شده است .مقاله حاضر يک چهارچوب قوي براي مفهوميکردن
اين نقش فراهم ميکند .ما استدالل ميکنيم که پليس ،به عنوان اعضاي هسته اصلي سيستم
پاسخ اوليه ،بايد به کاهش موانع فرهنگي بهمنظور تقليل ظرفيت مؤثر در پي حوادث بپردازد.
کلیدواژه :پلیس ،بحران ،بالیای طبیعی ،مدیریت بحران.
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پلیس به عنوان یک نهاد اجتماعی غربی در یک دورهی از مشروعیت سازمانی و نرخهای
افزایشیافته جرم و جنایت به عنوان خشونت در اواخر سال  1990وارد شد .که هر دو
به طور چشمگیری کاهش یافته و بعد از دهههای طوالنی پایدار مانده است .سؤاالت در
مورد مشروعیت پلیس و ظرفیت آنها برای انجام عملکردهای اساسی دیگر تحت سلطهی
بحثهای عمومی شده است .بحران جرم و جنایت بهنظر میرسید تا حد زیادی تحت
کنترل و یا حداقل دیگر تحت تصرف تصورات مردم شده است .بهنظر میرسید حرفهای
سازی پلیس تا حد زیادی قابل دستیابی است؛ و این تصور که «مشکل جرم و جنایت»
چیزی است که میتوان بهوسیلهی استراتژی سیاستهای عمومی مشورتی حل شود که در
بسیاری از جنبهها پذیرفته شد .به احتمال زیاد برای اولین بار در تاریخ ،بسیاری در هر دو
جوامع متخصصین (مانند جوامع پزشکان) و دانشگاهی باور کردند که پلیس واقع ًا میتواند
وقوع جرم و جنایت را از طریق اتخاذ استراتژیهای مبتنی بر تحقیق کاهش دهد .تظاهر و
نهادینه کردن این باور بهوسیلهی اتخاذ عبارتهایی بر اساس «پلیس مبتنی بر شواهد» مشهود
میباشد .که شروع به تسلط چشم انداز پلیس کرده است ( .)Sherman, 1998با این حال،
این نمای خارجی از تسلط حرفهای ،در راه بزرگ با حوادث  11سپتامبر  2001و همچنین
دو طوفان بزرگ کاترینا و ریتا به چالش کشیده شده است (Augustـ .)September 2005این
وقایع با چالشهای ذاتی مواجه شده که توسط پلیس در زمان پاسخ به این بالیا در مقیاس
بزرگ مشخص ساخته است .از همه مهمتر آنها پیام فرستادند که امنیت عمومی جامعه
آمادگی الزم برای انجام یکی از اساسیترین عملکردهای آنها که به عنوان یک خط اول
دفاع در زمان ضربههای فاجعه مؤثر میباشد را نداشت .حمالت  11سپتامبر ،امنیت عمومی
به طور جدی بهوسیلهی ناتوانی آنها برای اجرا کردن مهمترین عملیات اورژانسی در زمان
فاجعه هم ب ه وسیلهی برنامهریزی ضعیف و هم محدودیت ارتباطی رخ داده و در آن میان
سازمانهای ارتباطی مختل شده بود .برای مثال پلیس و دیگر جوابگوهای اصلی هیچ
توانایی برای برقراری ارتباط در محل حمالت مرکز تجارت جهانی به دلیل قطع سیستمهای
رادیویی ،قابلیت همکاری نداشتند (.)Brito, 2007; Careless, 2006; Varano &Dover, 2011
عالوه بر این طوفان کاترینا و ریتا مشخص کرد که «درسهای یاد گرفته» بعد از حمالت
 11سپتامبر همچنین تزریق کمک فدرال و منابع دولتی برای حل مشکالت سیستماتیک
شناختهشده بعد از  11سپتامبر تا حد زیادی بیاثر و زیرساختهای ارتباطی در زمان طوفان
کاترینا بسیار خراب بود .برای مثال بسیاری از مسئوالن اصلی مجبور بودند برای ارتباطات
به روی کاغذ و چهره به چهره اعتماد کنند ( .)United States Congress, 2006تقریب ًا بعد از
چهار سال بحثهای «درسهای آموخته» بسیاری پاسخهای فجیعی برای رویدادهایی که
بهوسیلهی خرابیهای اعالن شده در روزهای اخیر پیش بینی و تصور میکردند .این موضوع
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شایستهی اکتشاف بیشتر به عنوان یک فاجعهی انسانی و طبیعی است .که تهدیدهای قابل
توجه مهم امنیتی آن از زمان حاضر تا آینده ادامه پیدا خواهد یافت .اگر چه توجه عمومی
به موضوع اغلب تا زمان رخ دادن فاجعهی بعدی غایب است .سازمانهای پلیس و دیگر
پاسخ دهندگان مانند سرویسهای آتشنشانی و اورژانس به عنوان «خط مقدم» بسیاری از
ملیتها برای فاجعههای انسانی و طبیعی پاسخگو هستند ( .)Drabek, 1985آنها مذاکرات
دشواری «از ایجاد آرامش در زمان هرج و مرج» ارایه کردهاند (.)Punch & Markham, 2000
از پلیس و دیگر مسئوالن خواسته شده تا در شرایط نامطمئن و اغلب در مواردی که امنیت
شخصی خانواده /دوستان آنها در خطر است عمل کنند .اینها چالشهای منحصر بفردی
را ایجاد میکند که میتواند به محدودیتها و یا حتی به فرایندهای اصالحی فشار وارد کند.
ادبیات پلیس توجه کمی به نقش پلیس در رویدادهای فجیع کرده است .بسیاری از کتابهای
درسی پلیسی پیشرو در سطح کالج (به عنوان مثال ،)Gaines & Kappeler, 2010 ،برای مثال
این موضوع را در بسیاری از موارد کلی و اغلب در متن نمونههای ناکار آمدی پلیس بحث
میکنند .در حالی که با رشد بدنهی تحقیقات در سالهای اخیر در پرداختن به نقش پلیس در
وقایع برنامهریزی شده از جمله رویدادهای ورزشی مهم مانند المپیک (;Decker et al ,2005
 ،)Decker, Varano, & Greene, 2007و کنوانسیونهای سیاسی ملی ( ،)Scott, 2005نسبت ًا توجه
کمی به نقش پلیس در فجایع انسانی و طبیعی شده است .در سال  2005عواقب منفی مرتبط
با آماده نبودن اداره پلیس و دولت شهرستان برای « 100طوفان» بعید اما قابل پیشبینی و همراه
با ویرانی گستردهی منطقهای آشکار ساخت.
بالياي طبيعي و انسانساز تهديدات مهمتري براي امنيت عمومي در آينده به دنبال خواهند
داشت اما با اين حال ،توجه عمومي به موضوع اغلب تا زماني که فاجعه بزرگ بعدي رخ
بدهد ،وجود ندارد .سازمانهاي پليس و ديگر اولين پاسخدهندگان مانند خدمات آتشنشانی
و اورژانسی به عنوان خط مقدم در بسياري از کشورها براي بحرانهاي طبيعي و انسانساز به
شمار میآیند ( .)Drabek, 1985بحث مشکالت آنها برای برقراری آرامش بعد از هرج و مرج
و آشوب را مطرح میکنند ( )Punch & Markham, 2000پليس و ديگر کارکنان خط مقدم باید
براي عمل کردن در محيطهاي نامطمئن و اغلب در محيطي که امنيت خودشان ،خانوادهشان و
دوستانشان در خطر است ،آماده باشند .اينها چالشهاي منحصربهفردي هستند که ميتوانند بر
بهترین فرآيندها فشار وارد کنند .مقاالت موجود توجه بسيار کمي به نقش پليس در رويدادهاي
بحراني داشتهاند ،بسياري ،به عنوان مثال ( ،)Gaines & Kappeler , 2010روي این مسئله در
سطح دانشگاهی و در کتابهاي درسي تنها در شرايط بسيار کلي و اغلب در زمينههايي از
شکست پليس بحث کردهاند .در حالي که بدنه در حال رشد تحقيقات در سالهاي اخير به
نقش پليس در رويدادهاي برنامهريزي شده در مقياس بزرگ از جمله رويدادهاي ورزشي
مهم مانند مسابقات المپيک ( )Varano, & Greene, 2007) ،(Decker et al, 2005; Deckerو
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گردهماييهاي سياسي و ملي ( )Scott, 2005پرداخته است؛ و توجه نسبت ًا کمي به نقش پليس
در بالياي طبيعي يا بالياي انسانساز شده است .در سال  ،2005طوفان کاترينا پيامدهاي منفي
مرتبط با آمادگي ناقص بخش پليس و حکومت شهري براي  100سال طوفان نامشابه اما قابل
پيشبيني و همراه با ويراني گسترده را به وضوح مشخص کرد .پس از چند دهه که تا حد
زيادي اهميت نقش پليس در بحرانها به عنوان برنامهريزان سياست عمومي ناديده گرفته شد
( ،)Punch & Markham, 2000تالش براي توسعه بيشتر برنامههاي بحران و تروريسم صورت
گرفتBonkiewicz & Rubak, 2012; Deflem & Sutphin, 2009; Punch & Markhm,( .

.)2000; Smith & Rojek, 2007; Varano, Schafer, Cancino, Decker, & Greene, 2010

سؤاالت در مورد نقش پليس در بحرانها صرف ًا مفهومي هستند اما در عوض ارتباطهاي
مهمي با مسئله امنيت عمومي دارد .حوادث فاجعه بار  11سپتامبر و همچنين طوفانهاي
کاترينا و ريتا ،شواهد روشني را در مورد پليس و ساير عناصر برقرار کننده امنيت عمومي
جامعه ،آمادگی پایيني براي چالش پيچيده در ارتباط با پاسخ به حوادث در مقياس بزرگ
ارایه کردهاند .یک نمونه ،اداره پليس نيواورلئان ( )NOPDبود که در بسياري از زمينهها يک
سازمان محاصره شده توسط ردههای تأمين مالي ،اتهامات گسترده فساد و مشکالت جدي با
جامعه اقليت بود( .)Deflem & Sutphin, 2009درصد شکست سيستم در بخشهاي مختلف
برقراری امنيت عمومي جامعه ،بخشي از يک شکست سيستماتيک بسيار گستردهتر در سراسر
نظام عدالت کيفري بزرگتر بود .در حالي که شکست در آمادهسازي تنها توسط ،NOPD
به اشتراک گذاشته شد ( ،)U.S. Senate, 2006, p. 445شکي نيست که  NOPDدارای آمادگي
بسیار کمي بود براي اينکه مسئوليت رسيدگي به يک طوفان فاجعه بار را بر عهده گیرد.
به عنوان مثال NOPD ،امکان تهيه پشتيبان و يا برنامه در صورت از دست رفتن کل
زندانهاي شهر را نداشته است ،در حالی که این يک سناريو بسيار قابل پيشبيني بود و در
طول طوفان کاترينا نیز اتفاق افتاده بود.
پاسخهاي پليس به حوادث و فجایع ميتواند حول سه موضوع اصلي سازمان يافته شود:
اول :سازمانهايپلیس احتماالً بخشي از يک بحث گستردهتر هستند در مورد چگونگي اینکه
دولت ،سازمانهاي خدمات اجتماعي و اشخاص ديگر ،آموزش ،تجهيز و آماده شدن براي حوادث
مختلف طبيعي و انسانساز را برنامهريزي خواهند کرد .اين ممکن است انواع جلسات آموزشي،
تدوين سياستها و ايجاد موافقتنامههاي کمک متقابل و ياد داشت تفاهم نامه را شامل شود.
دوم :سازمانها نقش خاصی را در همکاري با ديگر ارایهکنندگان خدمات اورژانس در
پاسخ فوري به نجات جان انسانها و در صورت امکان حفظ اموال آنها بازي ميکنند.
کارکنان پليس با فعاليتهاي بيشمار مربوط به حوادث ،مانند تالشهايی نظیر؛ نجات،
ارایه مراقبتهاي پزشکي ،کنترل و هدايت ترافيک و ارتباطات و اطالعات کمک زیادی در
برگرداندن آرامش به منطقه حادثه دیده ميکند.

سوم :سازمان ،هسته مرکزي فعالیتهای بازيابي است بهخصوص هنگامي که يک رويداد
حياتي تأثير تثبيت شده بيشتری داشته باشد .هنگامی که جوامع با اثرات فيزيکي ،اقتصادي
و اجتماعي بحران درگیرند،پلیس نقش کليدي در پرداختن به ايمني و نگرانيهاي جرم و
جنايت در حال انجام در مناطق آسيبديده ايفا ميکند.
با توجه به پاسخهاي پليس به بالياي طبيعي ،درک مدلشناسي وقايعی که پليس و ساير
سازمانهاي دولتي و خصوصي ممکن است ملزم به پاسخ به آن باشند اهمیت دارد .اين
رويکرد مفهومي است ،زيرا انواع مختلفي از حوادث نه تنها با چالشهاي مختلف سياسي و
عملي وجود دارد ،بلکه آنها ظرفيت محدود جوامع براي پاسخ و شکل دادن به واکنشهاي
مردم در سطح مفهومي را دارا هستند (.)Quarantelli, 1988, 1993
میان بحرانهاي غير اجتماعي ،بحرانهاي اجتماعي از نظر نوع اتفاق و نوع تعارض
متفاوت است .بحرانهای غيراجتماعي آنهايي هستند که به طور کلي بر محل فيزيکي نسبت ًا
جدا شده تأثير ميگذارند و به طور کلي مواردي مانند تصادفات جا دهاي (حمل و نقل) را
شامل ميشوند ،بحرانهاي اجتماعي آنهايي هستند که موارد تخريب ،در سطح گسترده
اجتماعي و در مقياس بزرگ اتفاق میافتد و به طور کلي نياز به تعداد قابل توجهي از افراد و
منابع براي رسيدگي به آسيب ميباشد .از منظر مفهومي ،بزرگي آسيبهاي فيزيکي و همچنين
دامنه آنها ،ابعاد مهم و تفاوت بين بحران محلي و مصيبت هستند .بر اساس اين چارچوب،
نوع اجماع (توافق عام) رويدادهايي هستند که به وسيله عوارض طبيعي يا تکنولوژيکي ايجاد
ميشوند که منعکس کننده مفاهيم سنتي از باليا هستند .رويدادهاي اجتماعي به طور ناگهاني
رخ ميدهند و اتفاق نظر عمومي گسترده و تمرکز بر پايان دادن به بحرانها در اسرع وقت
و برقراري دوباره حالت عادي را ايجاد ميکنند ( .)Peek & Sutton, 2003, p. 319اين شکل
از بحرانها به رويکرد اجماعسازي برای حل و فصل مشترک و جمعي مشکالت تبدیل
میشوند .در مقابل ،بحرانها نوع ناسازگار (متضاد) آنهايي هستند که از جنگها ،اغتشاشات
داخلي ،شورش و يا حمالت تروريستي حاصل ميشوند .يک يا چند طرف اغلب به طور
مستقيم در رويدادها درگير هستند و دستي در ايجاد بحران و يا تالشهاي خنثي کننده توسط
دستگاههای عمومي و خصوصي براي برقراري نظم دارند (.)Quarantelli,1988, p. 373
در حالي که اين چارچوب در بسياري از روشها مفيد است ،اغلب برخي از محققان
پيشنهاد کردهاند که بيش از حد محدود است ( .)Peek & Sutton, 2003استدالل کردهاند که
حمالت  11سپتامبر در نوع بحرانهاي ناسازگار قرار ميگيرد .دامنه ويراني جسمي و عاطفي
و سياسي زیاد ،به همراه پاسخ جهاني ،بسياري از ويژگيهاي رويدادهاي نوع ناسازگار را به
اشتراک ميگذارد .چارچوب مفهومي مدلشناسي بحرانها مفيد است .به اين خاطر که آن
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مدلشناسي بحرانها
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نه تنها يک مدل براي فهم دامنه اين چالشها ارایه کرده است بلکه همچنين ،مسئوليتهایي
کليدي برای ذينفعان همچون پليس را فراهم ميکند ،وجود دارد .اين مسئوليتهاي
کليدي عبارتند از گسترش زنجيرهاي واضح از ساختار فرماندهي و اعمال مناسب قدرت و
تصميمگيري ،توسعه و پيادهسازي برنامههاي ارتباطي عميق است.
همانند تمام موقعيتهاي اضطراري ،باليا؛ مجموعهاي منحصر به فرد از چالشها را
ارایه ميکنند که نياز به زنجيرهاي بسيار توسعه يافته از دستورها)Quarantelli, 1988, 1993( ،
بهخصوص زماني که پاسخ سازمانهاي چندگانه و حتي حوزههاي قضايي مختلفی را در بر
ميگيرد .برنامهريزان اضطراري برای پليس و مانند آن ،همچنين بايد برنامههاي عميق ارتباطي
را پياده کنند و هم به ارتباط بهدست آمده و چيزي که ابالغ شده است رسيدگي کنند .عالوه
بر اين زيرساختهاي فني براي تسهيل جريان اطالعات در داخل و در سراسر ساختارهاي
سازماني به همان اندازه مهم است .بايد برنامهريزي ارتباطات همچنين توجه عميقي به اينکه
چه اطالعاتي به چه کسي ،چه وقتي مخابره ميشود ،داشته باشد.

حوادث و پاسخ پليس

شک کمي وجود دارد که حوادث  11سپتامبر و طوفان کاترينا و ريتا نگرانيهاي جدي
را دربارة ظرفيت جامعه عمومي ،تعداد پليس حساب شده براي پاسخ مؤثر در بحرانها در
مقياس بزرگ افزايش دادهاند .اين رويدادها اين موضوع را در ذهن بسياري تجلی میکند که
نه تنها جوامع در برابر اثرات مخرب بحرانها آسيبپذير هستند بلکه آنها همچنين نسبت به
آمادگي ناقص بخشهای دولتي با تکيه بر عملکرد آنها به عنوان خط مقدم دفاع و بازیابی
نیز آسيبپذير هستند.
در حالي که بديهي است که سازمانهاي پليس به طور مستقيم در ايجاد حوادث اخير
از جمله هدف قرار دادن اياالت متحده ،مسئول نيستند ولی شکي نيست که در بسياري از
موارد به دليل عدم آمادگي کافي تأثیرات حمالت تقويت شده بودند .حمالت  11سپتامبر،
به عنوان مثال ،مطمئن ًا به خاطر عدم شفافيت در مورد فرماندهي حادثه ،فرماندهي و کنترل
بياثر عملکردها هم در داخل و هم در بين افراد سازمانهاي پاسخ دهنده اوليه ،و عدم وجود
سيستمهاي ارتباطي سازگار که ارتباطات بين سازماني را تسهيل کنند ،تشديد کرده بود.
برنامههاي بحران بسيار مشکلساز و گيج کننده و همچنین روشهاي اجرای آن قطع ًا منحصر
به نيويورک و اورلئان نيست بلکه آنچه مهم است ،اين است که این برنامهها اجتنابناپذير هستند
()National Commission on Terrorist Attacks upon the United States, 2002, pp. 319_323

مقايسه و تقابل تأثير پاسخهاي پليس به بحرانهاي مخلتف ،يا در مورد حمالت 11
سپتامبر ،پاسخها به حمالت همزمان در عرصههاي مختلف ،با ارزش است چرا که آنها
به بدنه مطالعات کمک ميکنند و عواملي که احتمال موفقيت را افزايش ميدهند برجسته

ميسازد (.)Deflem & Sutphin, 2009; Smith & Rojek, 2007
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پژوهشهای جدید توجه قابل مالحظهاي به جنبههاي مهم اما پيش پا افتاده برنامهريزي قبل
از بحران مانند نياز به برنامههاي عملياتي و در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي وضعیتهای
فيزيکي دارند .نيازي به گفتن نيست که ايجاد برنامههاي بحران ،مدلسازي مسائل مربوط به
فرآيند کار و آزمايشهاي شبيهسازي ،تمام جنبههاي مهم و ارزشمند از برنامهريزي خوب
است .با اين حال مالحظات مفهومي گستردهتري وجود دارد که پليس را در يک زمينه
اجتماعي و قانوني بزرگتر قرار ميدهد .سؤالي که باقي ميماند اين است که مشکالت مرتبط
با پليس پاسخهاي به بحرانها تا حد زيادي ماهيت فیزیکی دارند يا فرهنگي؟
گرايش پليس به کاهش بحث درباره حوادث مربوط به مسائل فني و اداري تصويري بسيار
منطقي از سيستمهاي مديريت را برقرار ميکند و نتايج قابل پيشبيني که مطابق با قانون است
را توليد ميکند .مدل بوروکراتيک نشان ميدهد که پاسخهای مؤثر به تهديدات امنيت عمومي
وابسته به عملکردهاي دستوري ،کنترلی قابل پيشبيني هستند که در بهدست آوردن منابع
مورد نیاز براي رفع موانع فیزیکی از سياستهاي دولتي مؤثر است.
ساختارها و روندهای اداري؛ کنترل بر کارکنان ،اطمينان از ثبات در عملکرد شغلي و ارایه
خدمات و جدا کردن مأموران و ادارهها از تأثيرات اجتماعي غير ضروري را ميسر ميکنند.
حتي نويسندگان معاصر بر اين مطلب پافشاري ميکنند که برنامهريزي بهتر برای بحران تا حد
زيادي به معني ادغام ،از فنآوري است که براي کمک به پليس و ديگر سازمانها مناسب است.
با توجه به جهتگيري مناسب ،يک رويکرد بسيار منطقي ميتواند توسعه يافته و مدلسازي
شده باشد ،تا پليس و سيستمهاي بزرگ دولتي براي پاسخ به بحرانها بهتر آماده شوند .در
سالهاي اخير بهويژه پس از حمالت  11سپتامبر و طوفان کاترينا و ريتا ،يک بدنه تحقيقاتي
کوچک اما در حال رشد ،شکل گرفته که رويکردي مفهوميتر به نقش پليس در رويدادهاي
بحراني ميدهد .ظرفيت سازمانهاي امنيت عمومي حتي در برقراري ارتباط و به اشتراکگذاري
اطالعات نه تنها توسط مسائل فني و فیزیکی بلکه توسط عوامل فرهنگي شکل گرفته است.
در تجزيه و تحليلهاي پيچيده خود از زيرساختهاي امنيت عمومي در سال  ،2002دکر
استدالل کرد که تمرکز محدود بر عوامل فني ،عوامل برجسته ديگري همچون عوامل رسمي
و غير رسمي ،فرهنگي را در جامعهاي که به زبانهاي مختلف صحبت ميکنند ناديده ميگيرد.
با در نظر گرفتن این ،هر گونه پرسش جدي را دربارهی اشتراک پيچيده پليس و حوادث
بايد گسترش داد و توجه گسترده به فرهنگ پليس داشته باشیم .درک پليس به عنوان يک
حرفه و مأموران پليس به عنوان افراد و ادارات پليس به عنوان سازمانها ،نياز به يک رويکرد
جامعهشناختي دارد .پليس نشان دهندهی نقش قابل رويتتري از دولت است و وزن اجراي
استانداردهاي جامعه براي رفتارها را بر دوش ميکشد .در جوامع بوروکراتيک کار پليس يک
فرآيند پيچيده اجتماعي است که به وسيله آن جوامع به طور ارادي قدرت را براي به اجرا

7

در آوردن استانداردهاي رفتار به عوامل دولتي واگذار ميکنند ،اين يک مسئوليت اخالقي و
سياسي بزرگ را نشان ميدهد .رفتار پليس بايد از اين ديدگاه درک شود که قانون به کار پليس
شکل ميدهد اما مطلق نيست ،پليس نبايد صرف ًا از نگاه قانون ديده شود بلکه باید از طريق
فرآيندهاي کلي سازماني در نظر گرفته شود .کار پليس توسط نيروهاي حرفهاي فرهنگي
شکل گرفته است که نسبت به هر سازمانی بسيار بزرگتر است.
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نقش پلیس قبل از بحران

اجراي قانون يکي از جنبههاي اصلي تالشهاي مختلف بهمنظور آمادهسازي براي
بحرانهاي طبيعي و حوادث غير مترقبه است.
اعضاي جامعه برقرار کننده امنيت عمومي؛کارکنان ،منابع مادي ،زيرساختهاي ارتباطي،
ارتباط با مردم را تأمين ميکند ،مذاکره با پليس در برنامهريزي قبل از بحران مطلوب است.
بسياري از ابعاد پاسخ کلي عمومي به بحرانها به طور مستقيم و غير مستقيم به آنچه که
پليس انجام ميدهد بستگي دارد .سازمانهاي پليسی تواناييهاي دیگر سازمانهاي خدمات
بحران را تحت تأثير قرار ميدهند .در اين مقام سازمانهاي پليس ،به عنوان نماد ارتباطي که از
طريق آنها اطالعات بين نهادهاي مختلف خصوصي و دولتي جريان مييابد ،عمل ميکنند.
سازمانهاي مجری قانون با سازمانهاي ديگر برای آموزش اشتراکگذاری سياستهاي
خاص سازمانی ،هماهنگي موجودي و خريد تجهيزات ،پرداختن به کاستيهاي ارتباطي و
کار بهمنظور بهبود ظرفيت واکنش جمعي همکاري ميکنند.
پليس هم نيرو و هم امکانات بيشتري در اختيار دارد در حالی که سازمانهای دیگر ممکن
است با کارکنان و منابع مادي محدود ،آموزش و تخصص محدود براي برنامهريزي بحران
درگير باشند .اين انتظار در عصر مدرن روشن است کهکارکنانپلیس باید تالشهاي مناسب
براي جلوگيري از بحرانهاي انسانساز تا حد ممکن با توجه به منابع در دسترس و مراجع
قانوني انجام دهند .در حالي که هدف بنيادي از برنامهريزي قبل از بحران توسعه يک طرح
جامع براي رسميسازي روابط است.
هدف اصلی برنامهريزيها بسيار عميقتر است .براي موفقيت ،برنامهريزي قبل از بحران نياز به
تمرکز بر ايجاد سرمايه اجتماعي عالوه بر مسائل عملياتي شناسايي شده در اهمیت باال قرار دارد.
در حالي که ساختارها ایجاد ميشود ،فرهنگها رشد ميکنند و اين فقط با توجه به در نظر
گرفتن ساخت و ساز و تعمير و نگهداري روابط برنامهريزي پس از بحران انجام ميشود.
اگر فرهنگ ،رويکرد و روش عملياتي از لحاظ ذهنیتی در ميان سازمانهاي پليس يکپارچه
نباشد ،سياستها و برنامهها صرف ًا کلماتي بر روي کاغذ هستند اگر افسران ندانند که چگونه
اجرا شود و يا اجرا ميشود.
افسران و سازمانها باید نسبت به پاسخهاي مشترک هماهنگ در ميان انواع سازمانهاي

پليس و غير پليس منعطف باشند .نفس عمل و غرور نیازمند به کنترل و اعتبار ،اجازه نميدهد
تا به يک نتيجه موفقيتآميز برسند.

نقش پلیس بعد از بحران
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در بسياري از مواردپلیس در تالش براي پاسخ ،پس از بحران ماهیت طبيعي دارد.
بر خالف اکثر همکاران خود ،پليس به طور معمول در جامعه در خط مقدم ،همه نوع
خدمات را ارایه ميکند .آنها يک زيرساخت ارتباطي دارند که براي شهروندان شناخته شده
است .يک رابطه خیلی طبيعيتري بين پليس و جوامعي که در آنها خدمت ميکنند ،وجود
دارد و پليس به طور کلي به عنوان پاسخگوترين سيستم استفاده ميشود.
پلیس نقش خاصي در پيامدهاي پس از يک فاجعه يا حادثه غيرمترقبه بر اساس شرايط
متفاوت بازي ميکند .مث ً
ال در شرايط تيراندازي،پلیس نقش بسيار سختي در مداخله براي
متوقف کردن يک حمله ،تأمين امنيت در حادثه ،کمک بهکارکنان پزشکي و آغاز کمک به
روند انجام تحقيقات پيگرد قانوني ،بازي ميکند .در موارد بزرگتر مشابه حمالت تروريستي،
پليس هزاران نقش از قبيل امنيت و کاهش خطر ،جستجو و عمليات نجات را بر عهده میگیرد.
به طور کلي بالياي طبيعي در مقياس بزرگ ،بزرگترين چالش براي پليس فراهم ميکنند.
برنامههاي بحران معموالً بر اساس وعدههاي کمک متقابل در ميان شرکاي منطقهاي به وجود آمده
است ،توافق آنها بر اساس تأمين منابع انساني و منابع مادي است .بالياي طبيعي در مقياس بزرگ
اجراي اين شکل از به اشتراکگذاري منابع بهصورت استقرار منابع محلي براي مقابله با مشکالت
ميداني را مشکل ميسازد .تا حدي که برنامههاي بحران ساخته شده براساس دسترسي به تخصص
و داراييهایی که متعاقب ًا در دسترس نيستند ممکن است کل عمليات را به مخاطره بياندازد.
بحرانهاي طبيعي بزرگتر ،بيشتر زيرساختهاي کليدي مورد نياز براي تسهيل اجراي
برنامه مقابله با سوانح را از بين میبرند .در نهايت ،مهم است به ياد داشته باشيد که اولين
پاسخدهندگان نيز پدر و مادر ،زن و شوهر ،خواهر و برادر ،دوستان و کساني که در معرض
خطر و نياز به کمک دارند ،هستند و اين چيزي است که برنامههاي بحران ممکن است براي
پيشبيني آنها با مشکل مواجه شوند .حتي با توجه به اين چالشها ،انتظار ميرود پليس و
ي ايجاد کنند .در پيامدهاي فوري بحران،
ديگران اولين پاسخدهندگان در انسجامي از بينظم 
پليس بيشتر بر حفافظت از زندگي متمرکز ميشود و کمتر به حفاظت از اموال و شواهد
میپردازند .مأموران بیشتر به تخليه شهروندان از مناطق آسيبديده ،ارایه اطالعات به عموم
مردم ،ارایه مراقبتهاي پزشکي و تالش براي جستجو و نجات کمک میکنند ،که اين ممکن
است شامل دنبال کردن طرحهاي تثبيت شده ،یا رويهها ،توافقنامهها شود و يا ممکن است
شامل نوآوري مأموران در پاسخ بهموقعيتهاي طبيعي غير منتظره يا بزرگ باشد.
در حوادث بزرگ اخير به اين نتیجه رسيدهاند که سازمانهاي پاسخ دهنده؛ ساختارهاي
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فرمان متفاوت ،سنتها و زبانهاي متفاوتي دارند که ميتوانند پيچيدگي ایجاد کنند.
پليس موقعيتی براي فرض يک نقش اصلي در برقراري ارتباط با مردم در مورد مسائل
مربوط به امنيت عمومي در قبل ،حين و پس از حادثه است .در بسیاری از موارد محققان ،به
غارت و چپاول گسترده و ديگر تهديدات امنيت عمومي اشاره کردهاند که اینها غير معمول
نيستند .گستردگي غارت و ديگر رفتارهای مجرمانه گرايش دارد تا به برخي از مسائل نژادی
و طبقاتی اجتماع متصل شود .اقدام جمعي به عنوان «غارت» در مقابل «به دنبال غذا گشتن»
تصورات و واکنشهاي مختلفي در بخش عمومي به همراه دارد .پليس و ديگر مقامات
دولتي مسؤليت تصدي براي برقراري ارتباط با رسانهها و بخشهاي عمومي بزرگتر را به
شيوههاي روشن و دقيق بر عهده دارند .در درجه اول ،مقامات برقرار کننده امنيت عمومي
بايد يک استراتژي ارتباطي داشته باشند که به وضوح مشخص کند که چه اطالعاتي ،به چه
کسي و در چه زماني براي برقراری ارتباط داده شود .اطالعات بايد به طور واضح بخشي از
يک برنامه مشورتي واکنش به بحران باشد .پليس و ديگر مقامات برقرار کننده امنيت عمومي
بايد در مورد دادن اطالعات نادرست و يا اغراقآميز بهخصوص در مورد تهديدات امنيت
عمومي مانند غارت و ديگر اشکال ناآراميهاي مدني ،بهخصوص زماني که جمعيت محروم
با آن درگير هستند ،آگاه باشند .در بسياري از موارد ،غارت آشکار براي تأمين نيازهاي اساسي
بوده ،و بهخصوص در مواقعي آشکار ميشود که خرابي بيش از آنچه انتظار ميرفته ،باشد و
دسترسي به منابع اوليه خيلي محدود است.
هنوز هم وقتي جرم و جنايت و حتي غارت به طور آشکار رخ ميدهد ،اينکه چطور
توضيح و تفسير شود و توسط عوامل کليدي دولتي مانند پليس به مردم ابالغ شود ،مهم است.
پليس نقش مهم و متمايز را در اين روند بر عهده دارد .نخست اینکه از اغراقکردن دوری
شود و اطمينان حاصل شود که آنها يک نقش فعال در اين روند ندارند .دوم اینکه مقامات
برقرار کننده امنيت عمومي مشخص ًا از وقايعي که مرتبط با نژادپرستی يا نوعشناسي بر اساس
طبقه است ،اجتناب کنند .در زمان مناسب ،موارد جرم و جنايت بر مردم به روشي که هم
شفاف و هم عادالنه است ،ابالغ شود .مقامات کليدي امنيت عمومي مانند افسر تعيين شده
اطالعات عمومي ،همچنين بايد به شايعات بياساس که از طريق رسانهها در جریان است
رسيدگي کند .منطق اين نوع از خطمشيهاي فعال بيشتر از روابط عمومي است .گزارش
نادرست از جرم و جنايت که در رسانهها فراگير میشود ،حس بااليي از ترس را ايجاد میکند
به طوری که حتي منابع پشتيباني را از جستجو و نجات و بازسازی امنيت منحرف میسازد.
در پايان ،گزارش دقيق اخبار واقعي و همچنين وضوح اخبار گزارش شده ،بايد يک
اولويت و بخشي از هر برنامه اضطراري باشد.
انطباق پليس با فنآوريهاي در حال ظهور رسانههاي اجتماعي ،پتانسيل واقعي براي
ارتباط دوطرفه با بخشهاي مختلف عمومي که براي دستيابي به مجراهاي خروج اطالعات

بازسازي

برخي از رويدادهاي بحراني به طور مختصري در طبيعت هستند و تأثيرات محدود
فيزيکي و جغرافيايي دارند .حوادث ديگر به خسارت گسترده و تخريب مناطق مسکوني،
زيرساختهاي حياتي ،و ديگر جنبههاي جوامع منجر ميشوند .اين شرايط ميتواند
چالشهاي قابل مالحظهاي برايپلیس ايجاد کند.
به عنوان مثال ،در پيامدهاي پس از طوفان کاتريناکارکنان پلیس در سراسر منطقه آسيبديده
مجبور به کار در ساعات زيادي از شبانه روز بودند .تأمين امنيت و کنترل ،کمک به جستجو،
نجات و تالشهاي بازيابي ،جلوگيري از غارت و چپاول و ساير اعمال مجرمانه ،و اطمينان از
امنيت عمومي ،همه اينها بايد تحت شرايط شديد با ارتباطات و زيرساختهاي مختل شده
انجام میشد .این در شرایطی است کهکارکنان نياز بهدسترسي به حمام ،تخت خواب ،لباس
تميز ،و سوخت براي وسايل نقليه خود دارند .تنشها در جامعه باال بود ،شهروندان دچار
وحشت شده بودند ،تحريف و اطالعات نادرست شايع شده بود وپلیس توانايي محدودی
براي برقراري ارتباط هم داخلي و هم خارجي داشت .سازمانهاي بزرگ داراي منابع بيشتري
بودند اما بايد اين منابع را براي نيازکارکنان بيشتري ارایه کنند .سازمانهاي کوچکتر ممکن
است موفقيت بيشتري در اعمال نفوذ محلي و تماسهاي شخصي براي رسيدگي به چنين
مسائلي داشته باشند اماکارکنان کمتري دارند که با آنها براي کار تماس بگيرند.
نه تنها سازمانها بايد براي ارایه خدمات بلندمدت با منابع و مواد محدود فعالیت کنند،
ي مأموران را تحت تأثير قرار میدهند.
بلکه حوادث در مقايس بزرگ نيز زندگي شخص 
خود سازمانها همچنين ممکن است توسط حوادث بزرگ تحت تأثير قرار گيرند .وسايل
نقليه و امکانات آسيبديده ،ارتباطات و ابزار زيرساخت از دست رفته و چالشهاي پيشبيني
نشده ميتوانند به وجود آيند .اين مهم است که پليس و ديگر مقامات برقرار کننده امنيت

پلیس و بحران ها :نقش پلیس در برنامههای قبل از بحران و پاسخهای بعد از بحران

مرسوم محدودتر هستند را فراهم میکند .ادارات پليس در مکانهايي مانند بوستون نقش فعال
در استفاده از تويتر و فنآوريهاي مشابه براي برقراري ارتباط با مردم ،تصحيح گزارشهاي
نادرست رسانهها از مسائل مربوط به جرم و جنايت و درخواست اطالعات از مردم در مورد
جرایم خاص استفاده ميکنند .استفاده از اين فنآوري در طول رويدادهاي بزرگ امنيت
عمومي در حال افزايش بوده و این امر آشنايي و استفاده بیشتر از اين فنآوري را افزايش
ميدهد .اطالعات هم سريعتر از رسانهها به عموم مردم ميرسد و هم براي گرفتن اطالعات
جرم و جنايت از مردم ،که در غير اين صورت ممکن است از دست برود ،مناسب است.
بنابراين رسانههاي اجتماعي و ديگر اشکال فنآوري به پليس برای داشتن ظرفيت بیشتر در
ارتباطات قويتر در پس بحرانهاي بزرگ کمک ميکنند .مهمتر اينکه ،پليس بايد در زمان ،منابع
و انرژي براي توسعه حضور رسانههاي اجتماعي قوي قبل از وقوع حادثه سرمايهگذاري کند.
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عمومي از اشتباهات گذشته درس بگيرند.
مطالعاتي که براي اين نتيجهگيري انجام شده است نياز به بروکراسي دولتي را ميپروارند:
 )1کساني که در موضع قدرت ،تعهد خود را به يافتن راه حل نشان ميدهند؛
 )2خطاي واضح ايجاد شده است؛
 )3راهحلهاي مشخص براي جلوگيري از مشکالت مشابه در آينده شناسايي شدهاند و
ابالغ شدهاند؛
 )4پاسخها به طور کلي از رشد دستاوردهاي دولتي و بروکراسي حاصل ميشود.
همانطور که بريتو روشن ساخت موانع فرهنگي را به عنوان بزرگترين فاکتورهاي مانع بر
سر راه برنامههاي امنيت عمومي مطرح میکند.

درسهاي آموخته شده و نتيجهگيريها

گزارشهاي بيشمار و اسناد منتشر شده در سالهاي اخير تالش کردهاند که توصيههايي
را براي سازمانها جهت جلوگيري از اشتباهات گذشته بیان کنند .از اين درسها چند زمينه
مشترک بهوجود آمده است که ارتباطي به پاسخی به رويدادهاي حياتي فراتر از توصيههاي
مکانيکي دارد (به عنوان مثال قابليت همکاري در سيستمهاي ارتباطي).
بحرانهاي طبيعي آزمونهاي زمان واقعي از اثربخشي تغييرات ايجاد شده در سراسر
بروکراسيهاي فدرال ارایه ميکنند به طوري که آنها هماهنگ و با اجراي برنامههای مرتبط
هستند .اين بحرانها همچنين آزمونهايي از ظرفيتهاي دولتي محلی و پليس بهخصوص در
پاسخ به تهديدات شناخته شده و قابل پيشبيني را ارایه ميکنند .پاسخ امنيت عمومي در شهر
نيويورک با مشکالت مربوط به سيستمهاي ارتباطي که فاقد قابليت همکاري و فاقد ساختار
دستهي متمرکز در تمام سازمانهاي پاسخ دهنده مختلف بودند تفسير يا بيان شده بود ( Brito
.), 2007;Varano & Dover, 2011

سازمانها به حرکتي دور از ذهنيت سنتي پليس از نظر تعريف سياستها و روشهاي دقيق
براي هر حادثه و رويداد کلي نياز دارند .ماهيت طبيعي حوادث حياتي ،پيشبيني دقیق و طرز بيان
را بيش از حد به چالش ميطلبد .شباهتهای روشني بین پليس حوادث و بحرانها وجود دارد.
رويکرد کلی براي تمام خطرات؛ برنامهريزي حادثه ،آموزش ،بيان سياست و آمادهسازي،
که به احتمال زياد عمليترين راه براي سازمانها است.
کارکنان نياز به يک چارچوب عملياتي روشن دارند اما پس از آن به تشخيص و
انعطافپذيري براي تصويب برنامهها و رويکردهايي بر مبناي ضرورتهاي موقعيتي که در
آن قرار دارند نیز نیاز است .مرتبط با اين نياز الزم است براي سازمانها پيگيري استراتژيهاي
پاسخ يکپارچه از طريق مشارکت با ديگر پاسخدهندگان اضطراري و همچنين آنهايي که
ممکن است نقشي در بهبود حادثه بازي کنند .فنآوري رسانههاي ديجيتال فراگير ،مشخصاتي

.)University, n. d.; Virginia Tech Review Panel, 2007; Walker, 2006

بنابراين بهترين دفاع؛ برنامهريزي خوب براي به حداقل رساندنکارکناني است که احتمال
ميرود بعضي امور را نامطلوب انجام دهند .در حالي که سازمانها ممکن است قادر باشند
براي آمادگي همه احتماالت ممکن و نتايجي که شرايط محيطي که آنها درگير هستند در
بهبود بحران در نظر بگيرند که چنين مسائلي براي يکپارچه شدن به آموزش و گفتگو نياز دارد.
کارکنان بايد تشويق شوند که نه تنها دربارة پاسخ به يک تيراندازي فعال ،بلکه به اینکه
چگونه شرايط ممکن است افراد آنها را تحت تأثير قرار دهد يا چطور آنها نيازهاي
خانوادهشان را در پس يک زلزله بزرگ اداره خواهند کرد ،فکر کنند.
اگر چه چنين برنامههايي مانند  NIMSبراي ارایه پاسخ سازگارتر و منسجمتر به حوادث
در نظر گرفته ميشوند ،اين تالشهای پيشبيني شده بر حفظ عملياتهاي فرماندهي و کنترل
باقي ميمانند .سيستمهاي ارتباطي احتماالً بيوقفه در حال عملکرد براي حفظ فرماندهي
هستند.کارکنان شايسته که منتظر دستور هستند ميتوانند مشکل ساز باشند ،وقتي شرايط
راههاي نرمال عملياتي را مختل ميکند و حتي در شرايط معمول اضطراري ،نياز استکارکنان
آموزش ديده باشند و موقعیت را درک کنند هنگامی که آنها امور را در دست میگیرند.
بحرانهاي طبیعي و انسانساز يکي از واضحترين تهديدات امنيت عمومي است که جوامع
در دهههاي آينده با آنها روبرو هستند.
بهنظر ميرسد در آینده مشکل قابليت همکاري و ديگر مشکالت برنامهريزي بحران بعد
از فجایع بزرگ ديگر کشف خواهد شد.
سؤال اصلي که باقي ميماند ،این است که چه بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود که
خ دهي به بحرانها بتوانند بهتر آماده
پليس و ديگر اولين پاسخ دهندگان در مجموع براي پاس 
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را در پاسخهاي دولت در همة اشکال حوادث بحراني و رويدادهای بزرگ نمایان میکنند
( .)Charles & Settle, 1991اکثر شهروندان به طور معمول با خود تلفن همراه حمل ميکنند.
بسياري از اين دستگاهها عکس و فيلم ميگيرند .در ميان بسياري از حوادث ويروسي در حال
ظهور در روزهاي بعد از طوفان کاترينا ويدئوهايي از افسران  NOPDبود که ظاهرا ً در حال
غارت مراکز خرید بودند .اگر چه پاسخها ممکن است امروزه بهطور کلي نسبت به آنچه در
دهههاي گذشته بود متفاوت باشد ،توانايي ضبط و پخش ديجتيالي ،کاستيها و لغزشها را
بهطور جدی افزايش داده است.
در پي این حوادث ،ارگانهاي دولتي تمايل بيشتري به شرکت در بررسيها و تحقيقات و
نقد آمادهسازي قبل از بحران و پاسخهاي بعد از بحران دارند .اين روند به دلیل افزايش توجه و
گفتگو در جهت حمايت از برنامهريزيهای پيشگيري از حادثه و بهبود پاسخها مهم بوده است.
يکي از درسهاي بزرگي که سازمانها در دهههاي گذشته ياد گرفتهاند اين است که
اشتباهات ديگر چيزي نيست که بتواند پوشيده ،پنهان و يا انکار شوند (Northern Illinois
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شوند؟ بهمنظور آمادگي بهتر ،براي پليس برنامهريزي بهتر و اجراي برنامههای کمتر در زمينه
تکنولوژي و برنامههای بيشتر در زمینه فرهنگي مهم است.
خدمات ذکر شده بيش از دو دهه گذشته ،انطباق با تکنولوژي را به عنوان بخشي از
استراتژيهاي بزرگ سازماني که تصويري از مهارت حرفهاي و تکنولوژيکي فراتر از يک
رويکرد تغيير فنآوري برقرار ميکند را نشان میدهد .راهحلهاي تکنيکي براي مثال ،اغلب
حاکي از آن است که پاسخهاي مناسب آنهايي است که در وهلة اول بهوسيلة منابع جديد
براي توليد تکنولوژي در غياب شکلهاي ديگر تغييرات سيستماتيک کاربرد تکنولوژي و
ديگر شکلهاي راهحلهاي تکنيکي بيشتر انجام ميشود.
که این بيشتر درباره فرهنگ و کمتر در مورد فنآوري است و تا حد زيادي سرزنشي
براي چالشهاي هماهنگي است .در حرکت رو به جلو ،ممکن است دربارة اينکه چطور
دستگاههاي برقرار کننده امنيت عمومي به تهديدات بالقوه مرتبط با رويدادهاي بزرگ ورزشي
(مثل ،بازيهاي المپيک و فوتبال آمریکایی) ،نشستهاي سياسي و بينالمللي (صندوق
بينالمللي پول) بازيهاي المپيک ،و رويدادهاي مهم داخلي سياسي (مانند ،کنوانسيونهاي
ملي دموکرات و جمهوري ) ،پاسخ دهد درسهايي آموخته شود .رويدادهاي برنامهريزي شده
در مقياس بزرگ هنوز هم ميتواند سازمانهاي پليس را به چالش بکشد .به طوري که آنها
براي يافتن يک تعادل مناسب بين پليس ،جرم و جنايت معمولي تالش ميکنند .عالوه بر
اين ،رويدادهاي بزرگ برنامه ريزي شده يک فرصت مهم را براي مدل نقش احتمالي نظامي،
در گارد ملي و وزارت دفاع ،دارايي در امنيت داخلي ارایه ميکنند.
موفقيت تابعي از ساختار درست رهبري است .رهبري متمرکز انعطافپذيري را در برخی
شرایط فراهم ميکند اما همچنين میداند که تأثیر هم زيرساختار و هم روابط کاري خوب
براي ساخت يک استراتژي مؤثر طوالنی خواهد بود .يکي بدون ديگري يک ديوار نميسازد
عالوه بر اين ،هر استراتژي خوب بايد يک برنامه حساب شده داشته باشد که در انفعال
سياسي فرو نرفته باشد .در نهايت امنيت ميهن جزیی از برنامههای ويژهاي که به عنوان برنامه
رسمي انجام ميشود نيست بلکه مرکز عملياتهاي اوليه است.
درسهاي آموخته شده از حوادث و بحرانهاي مهم برنامهريزي شده ميتواند جهتي
سادهتر به داستان بدهد .به عنوان بخش مرکزي همه برنامههای بحران ،براي پليس الزم است
که يک نقش فعال در کمک کردن به توسعه و اجراي هر برنامه داشته باشد .برنامههاي موفقتر
آنهايي هستند که بر روي اعتماد و روابط کار با کيفيت ساخته شدهاند که تنها ميتوانند با
ي بيابند .با اين حال اين روابط کار تنها ميتوانند با زمان و از طریق تعامالت
زمان و تعامل معن 
حساب شده پديدارشوند (.)Quarantelli,1993
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