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  ده یچک
بـا باليـاي طبيعـي    مقابلـه  مشاركت جامعه در  :مقدمه

از . آيـد يكي از اركان مهم مديريت بحران به شمار مـي 
تـرين   عنوان يكـي از مهـم  آنجا كه استان خوزستان به 

ي بالخيز به ها استان ةي مرزي كشور و در زمرها استان
حاضر به منظور تعيـين وضـعيت    ةآيد، مطالعشمار مي

دگاه يبا بالياي طبيعي از دمقابله مشاركت جامعه براي 
  . است شدهلين انجام ئومس

در . ق در چهار مرحلـه انجـام شـد   ياين تحق :هاروش
وضعيت موجود استان خوزستان از نظر  ،نخست ةمرحل

در  ؛وقوع باليـاي طبيعـي مـورد بررسـي قـرار گرفـت      

، نهادهـا و  ها وضعيت استان از نظر سازمان ،دوم ةمرحل
 شـد؛ در مرحلـة   يي فعال در زمينه باليا بررسها تشكل

و بـا انجـام    يفـ يک از روش مطالعـه  يريگبا بهره ،سوم
ميـزان   ئولين مربوطـه در زمينـة  عميق، نظر مس ةمصاحب

ت آنهـا در  يمشاركت مردم و چگـونگي جـذب و هـدا   
در  و مورد سنجش قرار گرفـت  يعيطب يبا باليامقابله 
ل نتــايج يــ، پــس از جمــع بنــدي و تحليينهــا ةمرحلــ

بـا اسـتفاده از   بتوان ارائه شد تا  ييهايحاصله، استراتژ
 يهـا  تو خسـار  يراهبردها از ميزان تلفات انسـان ن يا

  . كرد يريجلوگ يدر سوانح آت ياحتمال

ي متفـاوت مـديران بـه    هـا  با توجه به ديدگاه :هایافته
ف يبحـران و عـدم وجـود تعـار     مديريت جـامع  ةمقول

ــه، فر  ــن حيط ــترك در اي ــتگذاري،  امش ــدهاي سياس ين
ــه ــوزش در همــاهنگي، برنام ــزي، ســازماندهي و آم ري

با توجـه بـه   . شودبه صور گوناگون انجام مي ها سازمان
نقش مردم  ،حاكميت ديدگاه پدرساالرانه در نظام دولتي

نفـع از سـوي دولتمـردان    ترين گروه ذي به عنوان مهم
تـر شـدن بـار    ناديده گرفته شده كه نتيجـه آن سـنگين  

  .با بالياي طبيعي استمقابله هاي دولت در مسئوليت

بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در  :گیرينتیجه
تواند به عنوان بستر مناسـبي بـراي   استان خوزستان مي

گسترش فرهنگ مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش 
ريـزي در  اثرات زيانبار باليا، كسـب آمـادگي و برنامـه   

 مشاركت در عمليات پاسـخگويي   ،قبل از وقوع ةمرحل
پشـتيباني در  به ويژه عمليات جستجو، امـداد، نجـات،   

مرحلـه وقـوع و بازيــابي يعنـي سـاماندهي، بــازتواني،     
بازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در مرحله پس از 

اما الزمـه ايـن امـر     ؛وقوع باليا مورد استفاده قرار گيرد
نقش و نـوع مشـاركت    ةتغيير نوع نگاه مديران به مقول

  . با بالياي طبيعي استمقابله مردم در 

ـ ، تحليعيطب يايبال  :کلمات کلیدي ، يريل خطرپـذ ي
  .نيئولمس يها دگاهيمشارکت مردم، د

mailto:Email:kjahangiri@ihsr.ac.ir
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  مقدمه 
مشاركت جامعه يكي از مباحث مطرح در مديريت 

مشاركت جامعه در واقع سهيم شدن مردم . بحران است
مديريت بحـران   ةيندهاي مربوط به چرخادر تمامي فر

روندي كه در طي آن مردم درمعـرض خطـر يـا    . است
ثر از باليا به طور خودجـوش يـا هـدايت شـده در     أمت
ريزي و اجـرا  گيري، برنامهيندهاي مربوط به تصميمافر

ي هـا  و به تنهايي يا با كمـك سـازمان   مي كنندشركت 
المللـي  اي، ملي و بـين دولتي و غيردولتي محلي، منطقه

شگيري از بحران يـا در صـورت وقـوع آن    سعي در پي
. بازگرداندن جامعه به شرايط قبل از رخداد بحران دارند

هـاي مشـاركت مـردم از    ها و زمينـه از آنجا كه فرصت
اي به جامعه ديگر متفاوت اسـت يكـي از پـيش    جامعه
هاي ضروري براي شناسـايي راهكارهـاي جلـب    شرط

 ةامعـ مشاركت مردم شناسايي بسـترهاي موجـود در ج  
استان خوزستان بـه   ،حاضر در مطالعة ).١( هدف است

ي بالخيز از اين ديدگاه بررسـي  ها عنوان يكي از استان
  .   است شده

لومتر مربـع  يک ٦٣٦٣٣ خوزستان با مساحت استان 
ي مرزي كشور است كـه در  ها ترين استان يكي از مهم

ن اسـتان از شـمال بـه    يا .جنوب غربي ايران قرار دارد
به اسـتان چهارمحـال و    ياز شمال شرق ،لرستاناستان 

ـ به اسـتان ا  ياز شمال غرب ،ياريبخت از شـرق بـه    ،المي
شرق به اسـتان   از جنوب ،راحمديه و بويلويکهک استان

ج فارس و از غرب بـه کشـور   يخل بوشهر، از جنوب به
براسـاس آخـرين تقسـيمات    . شـود  يمحـدود مـ   عراق

 ٥١شهرستان،  ٢٣اين استان از   ،١٣٨٧كشوري در سال 
آبـادي تشـكيل    ٦٣١٥دهستان و  ١٣٠ ،شهر ٥٣بخش، 

 آبادي داراي سـكنه و  ٤٣٧٩  شده است كه از اين تعداد
، ١٣٨٥در سـال  . باشـند آبادي خالي از سكنه مي ۱۹۳۶

معـادل   ،ميليون نفر ٣/٤جمعيت استان خوزستان بالغ بر
    .)٢( بوده است ،كشور درصد جمعيت ٠٧/٦

خوزسـتان در   يمـ يو اقل ييايـ جغراف ةژيت ويموقع

و  ياريو آب يکشاورز يعيو طب يمواهب خداداد ةعرص
ـ يم زميوجود منـابع عظـ   ـ يرزميو ز ين  نفـت و گـاز،   ين

اهميت اين استان را  صد چندان نموده است و موجب 
كشـور بـه   سرآمد از استانهاي ز ين يلحاظ صنعت شده به

 فـوالد،  ،ييايمي، شـ يميع پتروشـ يصنا وجود .شمار آيد
ــنا  ــه، ص ــورد لول ــاهيع و نين ــاروگ ــتول يه ــرق و ي د ب

بر اهميت ايـن اسـتان    ينفت يهافرآورده يها شگاهيپاال
بنـدر امـام و    يميپتروشـ  ،آبـادان شـگاه  يپاال .ديافزامي
 يسـاز مجتمع فوالد اهواز، کارخانجـات لولـه   ،شهر ماه

شکر و يران، شرکت توسعه نيا يصنعت يگروه مل ،اهواز
روگـاه زرگـان،   ين ،نيرامـ  يروگاه گـاز ي، نيع جانبيصنا

تنهـا بخـش   ... کشت و صنعت کـارون و هفـت تپـه و   
مجموع اين  .)۳(روند اندكي از اين صنايع به شمار مي

ـ استقرار و اسکان اقوام مختلـف در ا  عوامل موجب ن ي
بزرگ کـل   يت شهرهايجمع که يابه گونه شده،استان 

، مهاجران ي، دزفوليشوشتر، يارياز بخت يا زهياستان آم
  .)٤(ان عـرب اسـت  يرانيران و ايگوناگون از سراسر ا

عوامل فـوق همـراه بـا شـرايط اقليمـي، جغرافيـايي و       
اين اسـتان را در   ،توپوگرافي و صنعتي استان خوزستان

ــر ــتان ةزم ــا اس ــت ه ــرار داده اس ــور ق ــز كش . ي بالخي
ن يـ ي آماري و تاريخي نشانگر آن است كـه ا ها بررسي

استان تاكنون بالياي طبيعـي بسـياري را تجربـه كـرده     
تـرين   براساس آمار و مسـتندات موجـود، مهـم   . است

دهند، بـه  بالياي طبيعي كه در استان خوزستان روي مي
ــت   ــب اهمي ــد ازترتي ــاعقه،  : عبارتن ــه، ص ــيل، زلزل س

وقـــوع  .)۵( لغـــزش خشكســـالي، طوفـــان و زمـــين
در در ايـن اسـتان   اخيـر   ةدر هزارمتعدد هاي  لرزه زمين

، )ش ٤٦٤) (بهبهـان (، ارجـان  )ش ٤٣١(مناطق اهـواز  
 ١٣٤٣(ــ انـديكا    ، ايـذه )ش ١٣٠٨   (ارتفاعات زاگرس 

، مسـجد  )ش  ١٣٥١(، شهبازان )ش ١٣٧٩(، اهواز )ش
، انديكا )ش ١٣٥٧(، اهواز )ش ١٣٥٩(ـ انديكا  سليمان

 ي، همگــ)ش ١٣٧٠(و مســجد ســليمان  ) ش١٣٥٩(
   .)٦( نشانگر اهميت رخداد  زلزله در اين استان است

دهد كه خوزسـتان   انجام شده نشان مي يها يبررس



 سيد علي آذين، فرزانه جاروندي، كتايون جهانگيري، ياسمين استوار ايزدخواه
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سيالب در كشـور مقـام اول را بـه     يها تاز بعد خسار
 ةي آمـاري دور ها يدر بررس. خود اختصاص داده است

اخيـر، شـهرهاي مهـم اسـتان از نظـر رخـداد        ةسال ٤٥
بـر اسـاس ايــن   . انـد بنـدي شــده  باليـاي طبيعـي رتبـه   

بندي، شهرهاي اهواز و رامهرمـز بـه لحـاظ وقـوع      رتبه
ي كشـاورزي  هـا  سيل و خسارت ناشي از آن به زمـين 

شهرهاي باغملـك و بهبهـان از   را دارند و  نخست ةرتب
نظر خطرپـذيري در برابـر زلزلـه، شـهرهاي اميديـه و      
دزفول به جهت وقوع توفان، شهرهاي دزفول و بسـتان  
از نظر وقوع صاعقه و شهرهاي اللـي و مسجدسـليمان   
به لحاظ زمين لغزش بيش از ديگر شهرهاي اين استان 

ط اي كه توسدر مطالعه .)۷(در معرض خطر قرار دارند 
انجـام   ١٣٨٥مهندسين مشاور سـبزاب ارونـد در سـال    

شهرهاي  دربالياي طبيعي ي حاصل از ها شد، خسارت
) ١٣٨٤-١٣٧٥(ده سـاله   يآمار ةاين استان در يك دور

بندي شهرهاي مهم  نتايج اين مطالعه به رتبه. شدبررسي 
از باليـاي طبيعـي   ي حاصـل  هـا  تاستان از نظر خسار

ـ  يانجاميد و بر ا ا توجـه بـه مجمـوع ميـزان     ن اسـاس ب
وارده بـه شـهرهاي اسـتان، خطرپـذيري      يها تخسار

پذيري آنها تعيين گرديد که ايـن   آسيب ةشهرها و درج
  .ارائه شده است ١شمارة نتايج در جدول 

بندي شهرهاي استان خوزستان از رتبه: ۱جدول شمارة 
 )۵(هاي حاصل از بالياي طبيعي نظر خسارت

  رتبه   نام شهر  
  ۱  اهواز
  ۲  شوشتر
  ۲  شوش
  ۴  ايذه
  ۵  اللي

  ۶  رامهرمز
  ۷  انديمشك

  ۸  دشت آزادگان
  ۹  دزفول
  ۱۰  شهر بندر ماه
  ۱۱  شادگان

  ۱۲  مسجد سليمان
  ۱۳  بهبهان
  ۱۴  آبادان

  ۱۵  باغملك
  ۱۶  گتوند

  ۱۷  خرمشهر
  ۱۸  اميديه

وارده در ده  يها تخسار يتحليل آمار نيهمچن
 يها تکه بيشترين خسار دهد ير نشان ميسال اخ

مختلف در کل استان بر زيرساختار  يها وارده به بخش
ي كشاورزي وارد شده است و پس از آن ها و زمين

ي ارتباطي بيشترين ها و پل ها مناطق مسكوني، راه
    .)۵( اندصدمات را متحمل شده

ي اين استان كه ها و محدوديت ها چالشترين  مهم
پذيري آن در برابر بالياي طبيعي شده باعث آسيب
  :ند ازا است عبارت

طوالني بودن  ،باال بودن دما در بيش از نيمي از سال -
  ؛تبخير شديد و گرما ةدور
اي از بارندگي در مناطق عمده پايين بودن ميزان -

 ؛استان

از وسعت استان و  درصد ٣٥كوهستاني بودن حدود   -
  ؛اين مناطق كم عمق بودن خاك در

سطح آب زيرزميني و همچنين شوري و  باال بودن  -
 ي استان و گسترشها قليايي بودن زياد در برخي خاك

  ؛ها بيابان
ي ارتباطي و عدم تناسب آنها با ها راه ةضعف شبك -

و  بار ييجاهي صنعتي و بازرگاني و ميزان جابها فعاليت
 ؛مسافر

شديد جمعيت روستايي در مناطق  پراكندگي -
 ؛كوهستاني استان

درصد  ٦٠شوري و نامناسب بودن خاك بيش از  -
  ؛)اراضي بياباني و كوهستاني(كشاورزي استان  اراضي
ناشي از ) آب، هوا و خاك(آلودگي محيط زيست  -

کل  ةادار يگاه اطالع رسانيپا( اقتصادي هايفعاليت
  .)خوزستاناستان ت بحران يريمد

ي هـا  ، مـديريت بحـران  پيشـين با توجه به مطالـب  
ي استان خوزسـتان  ها ترين اولويت طبيعي يكي از مهم

در  ،از آنجا كه گروه هـدف انجـام مـداخالت   . باشدمي
مديريت  ةب به اتفاق مراحل مختلف چرخيقر تياکثر

ز است، مشارکت آحاد جامعـه بـه   يبحران، جامعه بالخ
ا شناخته يضروري در مديريت بالعنوان يکي از اجزاي 
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بـا  مقابلـه  جلـب مشـاركت جامعـه در    ). ۸( شده است
 يهـا  تبالياي طبيعي يكي از اركان مهم كاهش خسـار 

مشاركت جامعه در . از باليا استحاصل مالي و جاني 
 ؛قبل، حين و پس از بحـران الزم اسـت   ةهر سه  مرحل

پـيش از وقـوع بحـران بـه ويـژه در فـاز        ةاما در مرحل
  ).۹(آمادگي آن از اهميت به سزايي برخوردار اسـت  

مقابله حاضر، به بررسي ميزان مشاركت مردم در  ةمطالع
با بالياي طبيعي در استان خوزستان و موارد مـرتبط بـا   

هدف اين پژوهش آن . پردازديلين مئوآن از ديدگاه مس
هاي مرتبط با باليـا  حوزهلين ئوي مسها است كه ديدگاه

بـا باليـاي   مقابله در خصوص مشاركت مردم استان در 
طبيعي مورد سنجش قرار گيرد تا ضمن شناسايي وضع 
موجود، راهكارهاي ارتقـاي وضـع موجـود اسـتخراج     

      .)۷(گردد 

  هاروش
در . ه اسـت انجـام شـد  اين مطالعه در چهار مرحله 

نخست، وضعيت موجود استان خوزستان از نظر  ةمرحل
ـ . وقوع بالياي طبيعي مورد بررسي قرار گرفـت   ةمرحل

ــعيت ا دوم ــي وض ــامل بررس ــ، ش ــر  ي ــتان از نظ ن اس
. ي فعال در زمين باليا بودها ، نهادها و تشكلها سازمان

 ياي طراحـي شـد کـه بـرا    ، پرسشنامهخصوص ايندر
ايـن  . تكميل آن از كارشناس بومي استان اسـتفاده شـد  

اسـتاني را نيـز بـر عهـده      ةكننـد فرد كه نقش هماهنگ
داشت، پس از شركت در كارگاه آموزشي يـك روزه و  

آوري  دريافت پرسشنامه و راهنماي تكميل آن، به جمع
سوم، به منظور آگاهي از  ةر مرحلد. اطالعات پرداخت

ت يچگـونگي جـذب و هـدا    ةلين در زمينئونظرات مس
 ةاز مصـاحب  يعـ يطب يبا باليـا مقابله مشاركت مردم در 
بدين منظـور پـس از آمـوزش ايـن     . عميق استفاده شد

 ةكنندشيوه، راهنماي مصاحبه عميق در اختيار هماهنگ
ي هـا  پـس از شناسـايي سـازمان   . استاني قرار داده شـد 

مديريت بحران و بالياي طبيعي مقـرر   ةول در زمينئمس
كه در خصوص بالياي طبيعـي  را شد تا نامبرده ده نفر 

ــا    ــده هســتند ي ــا داراي تجــارب ارزن صــاحب نظــر ي

با . دكناند شناسايي هاي اجرايي بر عهده داشته وليتئمس
ي مختلــف بــه هــا هـدف اســتفاده از تجــارب ســازمان 

مصـاحبه  بـراي   راكننده توصيه شد تا افـرادي  هماهنگ
ي مختلف مشغول به كـار  ها در سازمان که انتخاب كند

. با هم متفاوت باشد هاکاري آن ةمگر اينكه حيط ؛باشند
معرفي  ،، پس از هماهنگي با مجريبراي مصاحبه كننده

به منظور رعايت اصول اخالقي و بيـان  . نامه صادر شد
بـه مصـاحبه    ،قبـل از شـروع مصـاحبه    ،نظرات ةآزادان

شـد كـه اطالعـات و نظـرات وي     ينان داده شونده اطم
و نتايج تحقيق نيز بدون ذكر نام  مي شودمحرمانه تلقي 

  . مورد تحليل قرار گرفت

سؤال در نظـر گرفتـه شـد و     ١٥براي اين مصاحبه 
ز يـ ي غيركالمي آنان نها ضمن درج پاسخ افراد، واكنش

به منظور جلوگيري از اعمـال نظـر و عقايـد    . ثبت شد
مصاحبه شونده و پرهيز از اشتباهات احتمـالي پـس از   
اتمام مصاحبه، متن مصاحبه بازنويسي شد و به رؤيـت  

آوري اطالعات جمـع . رسيدو تأييد مصاحبه شوندگان 
بندي هاي عميق به لحاظ محتوايي گروهشده از مصاحبه

ي تحليل كيفي ها استفاده از روشو كدگذاري شد و با 
  . مورد تحليل محتوايي قرار گرفت

  ها يافته
 ةبا توجه به مأموريت سازماني ادارات فعال در زمين

ــدادي از     ــتان، تع ــتان خوزس ــران در اس ــديريت بح م
كارشناسان و مديران شاغل در استانداري، بنياد مسـکن  

احمـر  استان، اورژانس شهرستان اهواز، جمعيت هـالل 
نشاني اهواز و جهاد کشاورزي استان بـراي  ستان، آتشا

  . عميق انتخاب شدند ةمصاحب

برداشت مديران از مديريت جامع  در ابتدا،
   هار مجموع از ديدگاه آنشد كه دبررسي  بالياي طبيعي

  :مديريت جامع بالياي طبيعي عبارت است از
بهينه از امکانات موجود در هنگام  ةاستفاد _

 بحران در اسرع وقت؛ 

مديريت واحد و هماهنگ باليا كه هر دو  _
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گيرند و بخش درون بخشي و برون بخشي را  در بر مي
  تواند فردي يا جمعي باشد؛ مي

ريزي مقامات و يند عملکرد و برنامهافر _
هاي اجرايي که با تحليل جامع و هماهنگ  دستگاه
ي آتي ها کنند از بحرانبلي تالش ميي قها بحران

و در صورت بروز بحران در جهت  كنندجلوگيري 
از آن و نيز امدادرساني به  حاصلکاهش آثار 

ديدگان تا بهبود وضعيت و بازگشت به شرايط  آسيب
 عادي تالش کنند؛

مديريت تيمي باليا، چون در صورت رخداد  _
الزم  ،ها سازمان ةباليا به دليل مشاركت و درگيري هم

است همه در يک کارگروه باشند تا تداخل کاري به 
 ةدر حال حاضر اين مديريت تيمي بر عهد. وجود نيايد

 وزارت کشور است؛

مراحل قبل،  تماميمديريت جامع بحران به  _
بنابراين . شودبحران اطالق مي حين و بعد از وقوع

گر بالياي طبيعي و شناسايي عوامل ايجادكننده و تسريع
با آن و تربيت نيروي انساني مقابله يز تدارك امکانات ن

کارآمد نيز جزيي از مديريت جامع بحران به شمار 
 آيد؛ مي

شناخت محيط و اتخاذ راهکارهاي جلوگيري  _
 از باليا به جامعه؛ي حاصل ها از ايجاد خسارت

ايجاد آمادگي الزم در رابطه با وقوع حوادث و  _
لتي و خصوصي و ي دوها بالياي طبيعي در سازمان

 برايکارگيري سريع امکانات و سازماندهي بهينه  هب
کاهش حداکثري  به منظوربا اين حوادث مقابله 

 ي احتمالي؛ها و زيان ها تخسار

يک نوع مديريت واحد و تأثيرگذار در زمان  _
ي عضو با وظايف مشخص ها وقوع حوادث که سازمان

ک مديريت واحد يهاي معيني تحت نظر و در محدوده
 .مي كنندو يکسان فعاليت 

توان  ي داده شده به اين سؤال ميها در تحليل پاسخ
دريافت كه با توجه به تجـارب فـردي مـديران در هـر     

ـ   مـديريت جـامع بحـران     ةسيستم، نگاهي كه بـه مقول

هاي  دورهنبودن منشاء اين تفرق . شود متفاوت است مي
ي هـا  آموزشي مصوب و تعريف شده از سوي سـازمان 

صالح، به ويژه سـازمان مـديريت بحـران كشـور و     ذي
مشـترك   فيتعـار نبودن . سازمان پدافند غيرعامل است

هاي متفاوت در  منجر به حاكميت ديدگاه ،در اين حيطه
زبـان مشـترك    داشـتن و ن شود ميت باليا يمدير ةمقول

امكان كار گروهي و هماهنگي در ادارات و واحـدهاي  
. مـي سـازد  بـا مشـكل مواجـه    بعضاً مختلف مرتبط را 

بنابراين پـيش از هرگونـه اقـدامي، آمـوزش مـديران و      
آشناسازي آنها با تعاريف و واژگان مـرتبط بـا مـواد و    

از پيش تعريف شده، يكي  محتواي آموزشي مشخص و
ضروري است كه بايد براي مديريت موفـق  ي ها از گام

  .باليا در كشور صورت گيرد

 ي افراد مورد مصاحبه در اينها در خصوص ديدگاه
مديريت باليا در جامعـه بـه چـه كسـاني     "كه  مقوله

ل ئوهر مس. بسيار متفاوت بود ها ، پاسخ"شودمربوط مي
وليت در آن بـود  ئمسـ  داربراي سازماني كه خود عهـده 

ولين ئبراي مثال، مسـ . گرفترا در نظر مي اينقش ويژه
احمر، مديريت باليـا را   هالل تيجمعمورد مصاحبه در 

 هـا دانستند، چون به اعتقـاد آن به اين سازمان منتسب مي
ترين سازماني است   احمر اولين و قديميجمعيت هالل

که در اين زمينـه شـروع بـه کـار کـرده و از نيروهـاي       
در  ؛اين کار برخـوردار اسـت  ديده و توانا براي آموزش

نشـاني آن را  آتـش  ةولين فعال در عرصئصورتي كه مس
هاي شـهرداري و مـديريت شـهري    وليتئمس ةدر حيط

بـه عنـوان    ؛تري داشتندبرخي نيز نگاه كالن. دانستندمي
بحــث درخصـوص  هـا   وندهشــ مثـال يكـي از مصـاحبه   
 ايالت بيريمد مسائل حاکميتي ،مديريت باليا در جامعه

به دولت كه صالحيت هـدايت، حمايـت و نظـارت     را
به دولـت و   را جامعه را به عهده دارد و مسائل اجرايي

برخـي  . دانست ي خصوصي منتسب ميها تشکل يبرخ
ادارات و تمــامي بــراي دولـت و  فقـط  از مـديران نيــز  

خدمات مثل مخابرات، سازمان  ةدهند ي ارائهها سازمان
. راه و ترابري نقشي قائل بودند و آب، برق، هالل احمر
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مـردم  نقش به  ،ولين مورد مصاحبهئيك نفر از مس فقط
ت يريمـد « :كردان يو بي دولتي اشاره ها در كنار سازمان

يي که به نوعي در ها افراد جامعه و سازمانتمام به  ايبال
زمان حوادث با سرنوشت، جـان و مـال مـردم ارتبـاط     

هاي ويران شده  ساختو در بازسازي زير رندمستقيم دا
ي داده ها در تحليل پاسخ. »دارتباط دار ل هستنديدخ نيز

شتر مواقع نقـش  يتوان خاطرنشان کرد كه در بشده، مي
نفـع از  يي ذهـا  ترين گـروه  مردم به عنوان يكي از مهم

بـه  شود که ايـن امـر   سوي دولتمردان ناديده گرفته مي
و  هــا ولين غالــب ســازمانئنگــاه مــديران و مســدليــل 

مؤسساتي است كه به عنوان بازوهـاي علمـي اجرايـي    
منتسب  فقطمديريت بحران و باليا را در جامعه  ةوظيف

مستقيم چنين تفكري در دولت  ةنتيج. دانندبه دولت مي
مردم و بر دوش كشـيدن بـار سـنگين     يجيحذف تدر

  .دولت استوسيلة  بهها وليتئهمه مس

ي ذينفـع  ها گروهن نظرات مديران در مورد يهمچن
بر اين اساس اگر جامعه را گروهي . پرسيده شدجامعه 

نفع ساکن در يک محل که در معرض عوامل ياز افراد ذ
 يريشگين مشابهي قرار دارند و براي کاهش، پيخطرآفر

از باليــا داراي اهــداف حاصــل بــا خطــرات مقابلــه و 
از ديدگاه اكثر مـديران،   م،يريدر نظر بگ هستندمشابهي 

 .هسـتند ي ذينفع، مردم ساکن در همان جامعـه  ها گروه
ي آسيب ديده از خطرات ها گرچه برخي از آنها، گروها

 كردنـد، ذينفع مطـرح   يها و باليا را تحت عنوان گروه
هيچ يك از افراد پاسخگو براي دولت نقشي به عنـوان  

تي كه همـين گـروه بيشـترين    در صور ؛ذينفع قائل نشد
و اين  نددانستها را متوجه دولت ميوليتئوظايف و مس

ــدگاه     ــت دي ــر حاكمي ــت ب ــري اس ــد ديگ ــود تأيي خ
پدرساالرانه در نظام دولتي كه به مردم جامعه به عنـوان  

تـوان انجـام    يينگرد كه خود بـه تنهـا  پناه ميطفلي بي
  .كاري را ندارد

نقــش و گرچــه در ســؤال بعــدي كــه مســتقيماً از 
مـردم  «ده شد، برخي پاسخ دادند كه يپرس گاه مردميجا

توانـد و  نقش اساسي دارند، چون دولت به تنهايي نمي
دولت در کنار . ن امر مقرون به صرفه هم نباشديشايد ا

و کـل   كنـد را مهيـا   ختمردم کار مديريت کند، زيرسا
بدون مشارکت و همکـاري  «  يا» شودکار به مردم داده 

اما در ، »قادر به مهار کامل بحران نيستند ها دستگاهمردم 
جايگـاه مـردم در ايـن    سؤال ديگر وقتي صـحبت از  

از . بسـيار متفـاوت بـود    هـا  شد، پاسخ ي ذينفعها گروه
 اسـتفاده «ولين جايگـاه مـردم صـرفاً    ئديدگاه بعضي مس

ي ارسـالي و موجـود در   هـا  كننده از امکانات و كمـك 
، حال آنكه برخي ديگر اين جايگاه را منـتج  بود» منطقه

بستگي به « که دانستند ي دولت ميها از نگاه و سياست
هدايت دولت و سياست حاکمه دارد که مردم را در امر 

ساماندهي دخالت بدهد و وظـايفي بـه آنهـا     و آموزش
 .»ارجاع کند يا خير

مشاركت مردم در « برداشت مديران ازدر بررسي 
 ي، برخـ »مديريت جامع باليـاي طبيعـي و ابعـاد آن   

انـد،  معتقد بودند كه چون مـردم از باليـا آسـيب ديـده    
 توانند مشاركتي در مديريت جامع باليا داشته باشندنمي

ديده از باليـاي  ي آسيبها معموالً مردم در گروه« يعني
برخـي  . »تواننـد كمكـي كننـد   طبيعي قرار دارند و نمي

كه قبـل از وقـوع باليـا و در     ده بودندين عقيديگر بر ا
توان از مشاركت مردم به صـورت  پيشگيري مي ةمرحل

ــتفاده  ــرددر حاشــيه اس ــارت د. ك ــه عب ــريب ــراي « گ ب
بهتـرين روش اسـتفاده از مـردم در حاشـيه      ،پيشگيري

در  توسـط مـردم   ها مثالً محکم ساختن ساختمان. است
تنها بخش قابل مشـاركت  ي نيز اعده. »خيزمناطق زلزله

باليـا   بامقابله هاي آموزشي مشاركت در برنامهمردم را 
ي اوليـه بـراي   ها آموزش کمک« هاان آنيبه ب. دانستندمي

توانـد بسـيار   کمک رساندن به همنوعان آسيب ديده مي
ــد  ــد باش ــ. »مفي ــ«ن يهمچن ــاركت يم ــوان مش در  را ت

 کـرد امدادرساني در قالب نيروهاي مردمي سـازماندهي  
ول ئي مسها هاي امداد و نجات سازمانتا با همراهي تيم

 گانديـد  نظير جمعيت هـالل احمـر، بـه يـاري آسـيب     
توانـد بـه   ن، مشـاركت مـردم مـي   يعالوه بر ا. »بشتابند
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در قالب افراد راهنما در محـل   هاصورت به كارگيري آن
توانند اطالعات مردم محلي مي« را يز  ؛وقوع باليا باشد

دقيقي از محل و زمان وقوع حوادث، تعداد سـاکنين و  
 .»نـد دهارائـه   ها امکانات موجود در محل را به سازمان

ولين نيـز مشـاركت مـالي    ئتعدادي از مسـ همانگونه كه 
. نـد كردديده مطرح مردم را براي كمك به مناطق آسيب

توان براي مشاركت مردم ابعاد اجتماعي، در مجموع مي
ارائـه  بـراي  آموزشي، امدادرساني، ايجاد بسترهاي الزم 

. خدمات و خدمات بعد از وقوع حادثه را تعريف كـرد 
توان گفت بـا توجـه بـه طيـف     در تحليل اين پاسخ مي

ــاركت  ــده،    (مش ــاركت يادگيرن ــال، مش ــاركت فع مش
 اي و مشــاركتمشــاركت همكــار، مشــاركت مشــاوره

ولين بيشـتر بـه   ئمسـ كـه  رسـد   ، بـه نظـر مـي   )غيرفعال
اي مـردم تمايـل   مشاركت يادگيرنده، همكار و مشـاوره 

مردم را به وسيلة ي انجام شده ها دارند تا بتوانند فعاليت
 . تحت كنترل خود داشته باشند يتا حد

موجود استان از ديدگاه تحليل وضعيت به منظور 
ــاحبنظران ــي در  ص ــاركت مردم ــزان مش ــطح و مي ، س

مديريت باليا و حوادث غيرمترقبه در استان خوزسـتان  
مشــاركت مــردم در  ،از ديــدگاه مــديران. شــدبررسـي  

مراحل مختلف قبل، حـين و پـس از بحـران متفـاوت     
هنگامي که حادثه رخ نـداده اسـت   « هاآن به گفتة .است

در حين حادثه مشارکت مردم خيلـي   يول مشارکت کم
پاکستان که مردم بـا همـه    وبم  ةزياد است، مانند حادث
برخي اين مشاركت را منوط بـه  . »وجود شرکت کردند

اگـر  «: کـه  انـد موقـع دانسـته  رساني صحيح و بـه اطالع
رساني درست صورت گيرد همه مردم بـه كمـك   اطالع
مـردم   برخي حضور و مشاركت. »آيندديدگان ميحادثه

 هـا به نظـر آن . اندرا مانع خدمات امدادي در باليا دانسته
 ،مـردم  به علت عدم آمـوزش و سـازماندهي مناسـب   «

توانـد  يي چنداني نـدارد و حتـي مـي   اکار آنهامشارکت 
ي ذيـربط  هـا  رسـاني سـازمان  ز در راه خدماتيمانعي ن

مشـاركت   ،نظراندر مجموع، به نظر اين صاحب. »باشد
با باليا در كل مناسب نيست و علت اين  مقابلهمردم در 

ي ذيــربط از هــا امــر آن اســت كــه مــديران و ســازمان
يـا اصـوالً بـه     مـي كننـد  ي موجود اسـتفاده ن ها ظرفيت

استفاده از آن اعتقادي ندارند و گاه حتي اين مشـاركت  
 . دانندرا مانعي بر سر راه اقدامات خود مي

عميـق، درخصـوص    ةدر بخشي ديگر از مصـاحب  
 ةول در حيطـ ئي مسـ هـا  نهادها و سـازمان ي ها قداما

مديريت بحران و باليا در كشور براي جلب و جذب 
بيشـتر افـراد اعتقـاد    . سؤال شـد  ي مردميها مشاركت
احمـر  مثل جمعيت هالل ها برخي سازمان« : داشتند كه

اقدام بـه آمـوزش مـردم و سـازماندهي آنهـا در قالـب       
و از نيـروي مـردم در    كننـد هاي امداد و نجات مـي  تيم

. کننـد ديـده اسـتفاده مـي   ياري رساندن به مردم آسـيب 
امـداد   نيز مانند سازمان بهزيستي و کميتـة برخي ديگر 
ي نقـدي و  هـا  بـه جلـب کمـک   ... و ) ره(امام خميني 

پردازند که عملكرد مي حوادثغيرنقدي در زمان وقوع 
ســازمان «ن يهمچنــ ؛ »نبــوده اســت يقــو يلــيخآنهــا 
شـارکت دادن مـردم در حـين    منظـور م   بـه نشاني  آتش

يي به نام آتـش نشـان   ها حوادث، اقدام به تشکيل گروه
ي خاصـي قـرار   هـا  کـه تحـت آمـوزش   كرده داوطلب 

اند و در حين وقوع حوادث بـه عنـوان نيروهـاي     گرفته
 هـا  اين گروه وکنند  يمکمل با اين سازمان همکاري م

  .»باشدشامل آقايان و خانمها مي

را  ن مقولـه يـ ف در ايعملکرد ضعخي نيز علت بر 
نامشــخص بــودن ســازمان متــولي در مــديريت باليــا، 

فقـدان   ،١يا نهادهاي غيردولتي  ها سازمانغيرفعال بودن 
ــه ــه  برنام ــديريت لحظ ــودن م ــاكم ب ــزي و ح اي در ري
 . اندهاي ذيربط دانسته سازمان

يي بود كـه  ها گام شد،ديگري كه بررسي  موضوع 
                                                   

بنا به تعريف بانك جهاني  )NGO(سازمانها يا نهادهاي غيردولتي ١
التيام خصوص يي در ها فعاليت« ي خصوصي هستند که ها سازمان

پذير، حفاظت از محيط زيست، ي آسيبها ها، افزايش منافع گروه رنج
اجتماعي دنبال  اساسي و يا توسعةكردن خدمات اجتماعي فراهم 

  .»كنند مي
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آمـادگي و   ي مردمـي در زمينـة  هـا  تشكل مردم و يا
بيشتر مديران معتقد بودند كه . اندبا باليا برداشتهمقابله 
گامي از سـوي مـردم برداشـته نشـده     خصوص در اين 

در قالب عضويت در بسـيج و   ييها گرچه تالش. است
ي مردمي ديگر ها هالل احمر صورت گرفته، اما فعاليت
ماننـد   ؛شـود ام ميدر اكثر موارد به صورت مقطعي انج

مسـاجد   و ي خيريه مردمي، اصـناف ها شدن گروهفعال
به هنگام وقوع حوادث و باليا به منظور ياري رسـاندن  

شوندگان نيـز   يكي از مصاحبه. ديدهبه همنوعان آسيب
منتظـر   فقـط مردم در رابطه بـا حـوادث   «معتقد بود که 

 يي مردمها ي دولتي هستند و تشکلها اقدامات سازمان
را عمــالً تشــکل غيردولتــي يــز ؛نقــش مــؤثري ندارنــد
ـ بر ا ينظر ديگري مبن. »سازماندهي نشده است ن بـود  ي

مردم آگاهي کافي از ميزان تـأثير و نقـش خـود در    «كه 
  .»ندارند را اين امر

ي هـا  آيـا سـازمان  ال دهم پرسيده شـد كـه   ؤدر س
مديريت باليا در کشور  توانند در زمينةغيردولتي مي

 فعاليت كنند و اگر پاسخ بلي است، در چه ابعـادي؟ 
پاسـخ   سـؤال شوندگان به اتفـاق بـه ايـن    مصاحبه همة

هاي فعاليت كه اعالم شـد بسـيار   اما زمينه ؛مثبت دادند
  :متفاوت بود

 ماندگان، معلولين، سرپرستي افراد؛نگهداري باز _

 ؛ي ماليها کمک آوريجمع  _

 به منظور افزايش آمادگي مردم؛آموزش همگاني  _

 ؛اطالع رساني به مردم _

ي مختلف ها هاي عملياتي در زمينهتشکيل تيم _
مديريت بحران و اقدام به عضوگيري و 

  ؛آموزش اعضا

 ؛انجام تحقيقات مرتبط _

 ؛رسانيايجاد شبکه اطالع  _

ول مثل آتش نشاني ئي مسها همکاري با سازمان _
 ؛امر آموزشدر 

 .ارائه خدمات حمايتي _

وضعيت كنـوني كشـور از   ن در خصوص يهمچن
 باليا ي غيردولتي فعال در زمينةها نظر فعاليت سازمان

را ضعيف،  ها دهندگان اين فعاليتپاسخ همة. ؤال شدس
  . ندنامطلوب و در حال ركود دانست

ي دولتي در ها ميزان مشاركت مردم و سازمان
استاني، شهرستان، شهري، سطوح مختلف ملي، 

اي در مناطق شهري، سطح بخش، سطح روستا محله
بود كه در آن از  يديگر موضوع مطرح شدة... و 

ال شد كه مشاركت مردم و ؤس ها مصاحبه شونده
ي غيردولتي بايد در چه سطوحي وجود ها سازمان

ار متفاوت بود و بيشتر افراد يبس ها پاسخ. داشته باشد
سطوح  ةاين مشاركت بايد در هم معتقد بودند كه

هم معتقد بودند كه در  يولي اقليت ؛وجود داشته باشد
 هرچه«يعني ؛تر اين مشاركت بهتر استسطوح محيطي

بهتر ) ايمحله(تر باشد  کوچک سطوح مشارکت
بندي و از يک جا گروهن سطوح يا بايد .است

 .»دنمديريت شو

نظر از بايدها  از مصاحبه، صرف يدر بخش ديگر
ده شد كه تا چه يپرس ،ينظرو نبايدها و مالحظات 

 مشاركت مردم در جامعه الزم و اصوالً امكانحد 
ولي  ند؛دانست همه مشاركت مردم را الزم. است پذير
برخي ديگر . دانستندنمي يآن را ممکن و عمل يگروه

مشاركت مردم را با هدايت، حمايت و نظارت دولت 
سازي ديگر آن را منوط به امر فرهنگاي و عده يعمل

ز يگروهي ن. دانستندرساني در جامعه و گسترش اطالع
تدوين قوانين و مقررات براي تسهيل معتقد بودند كه 

  .استمشاركت مردم ضروري 

در خصوص اينكه مردم  انديدگاه مخاطب سپس 
مديريت  يك از مراحل چرخة كدامبهتر است در 

مشاركت داشته  )از وقوع هنگام و پس قبل،(باليا 
والن معتقد بودند ئبرخي از مس. باشند پرسيده شد

از مشاركت جامعه استفاده  ،توان در هر سه مرحله مي
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ل در يهايي از قبشرطولي اين امر را نيازمند پيش كرد؛
نظر گرفتن نقش مردم در مراحل پيشگيري، 

، آموزش و هادهي و هدايت آنجهت ،ها ريزي برنامه
ارائه خدمات  -ندهي قبل از حادثه، امداد رسانيسازما

ارائه  -همکاري با عوامل امداد رسان –حمايتي
خدمات بهداشتي، پزشکي هنگام وقوع بحران و 

آمار و اطالعات، خدمات  ةمشاركت در بازسازي، تهي
پس از وقوع مانند  ةدر مرحل ها بهداشتي و ساير اقدام

راي مردم در برخي ديگر ب. دانستند مي يامداددگر
قبل از وقوع يعني آمادگي و پيشگيري نقش  ةمرحل

مشاركتي قائل بودند كه محدود به مشاركت در 
ولين ئدر پايان از مس. آموزش اقدامات خودامدادي بود

توان از آنها براي  كه مي را خواسته شد تا راهكارهايي
 كردپررنگ كردن و تقويت مشاركت مردمي استفاده 

ع، اطالع يسر يرسانمانند اطالع يموارد .پيشنهاد دهند
شهروندان از عواقب ناگوار حوادث و  يو آگاه
   .شنهاد شديپ آموزش

  يريگجهينت  
از باليـاي  حاصـل  شمار روزافزون وقـايع زيانبـار   

زنـگ خطـري    ،طبيعي و پيامدهاي آن بـر روي منطقـه  
ولين است تا ضمن چاره انديشي براي بسـيج  ئبراي مس

اولويت بخشـي بـه باليـاي طبيعـي بـه       منابع موجود و
 يريتـدب تـرين مشـكالت اسـتان     عنوان يكـي از مهـم  

با توجه به بافت سـنتي و حاكميـت فرهنـگ    . بينديشند
تـوان  اي در استان خوزستان، ميقومي، عشايري و قبيله

از اين بستر به بهتـرين نحـو بـراي پيشـگيري، كـاهش      
ريـزي در  اثرات زيانبار باليا، كسـب آمـادگي و برنامـه   

قبل از وقوع؛ مشاركت در عمليات پاسـخگويي   مرحلة
به ويژه عمليات جستجو، امـداد، نجـات، پشـتيباني در    

ـ  وقـوع و بازيـابي يعنـي سـاماندهي، بــازتواني،      ةمرحل
پس از  ةبازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در مرحل

  . كردوقوع باليا استفاده 

 يهاشـنهاد يپ اسـاس هاي تحقيق كه بر با توجه به يافته

تـوان  ولين استان خوزستان تنظيم شـده اسـت، مـي   ئمس
جلب مشاركت مردمـي  خصوص راهبردهاي زير را در 

  :كردپيشنهاد  يعيطب يايبا بالمقابله در 

آموزش به زبان ساده و قابل فهم براي عموم  .١
مردم نسبت به  مردم و باال بردن سطح آگاهي

حوادث و عوامل ناشي از آن و از يهاي قبل خسارت
 خصوصطوالني بودن عوارض حوادث قبلي، در 

يفيت بهبود و ي کها با روش هاآن يساز آگاه
 خود؛ استانداردسازي منطقة

ايجاد انگيزه، تقويت حس مشاركت با القاي   .٢
ي فکري، فرهنگي، اقتصادي ها اين مطلب كه اگر کمک

اين امر را . رودنباشد کاري از پيش نمي هاآن و اجتماعي
ي آموزشي، ها و کالس ها توان با برگزاري كارگاهمي

 هاي مستند در خصوص تجاربتهيه و نمايش فيلم
مشاركت مردم با  ا در زمينةيموفق كشورهاي ديگر دن

با بالياي طبيعي و برگزاري مانور مقابله ولين در ئمس
مردم و ايجاد انگيزه مادي و تشويق . كردپذير  امكان

و  ها جايزه به گروه يمعنوي، نظير معرفي و يا اعطا
ز يافراد مؤثر در اين زمينه و اقداماتي از اين قبيل ن

 رگذار باشد؛يار تأثيتواند بس يم

 ياصالح قوانين مربوط به مديريت بحران برا .٣
 جايگاه مشارکت مردم در آنها؛كردن ن و مشخص ييتب

کارگيري ه براي ب ها مانسازكردن مکلف  .٤
 مشارکت مردم؛

سازي و آموزش در جامعه به خصوص فرهنگ .٥
 در مركز آموزشي از دبستان تا دانشگاه در اين زمينه؛ 

ي مايل به ها ي مالي به گروهها ارائه کمک  .٦
ل کمک به منظور ايجاد ياز قب ،فعاليت در اين موارد

 داشتنبراي  ير دولتيغ يها سازمانانگيزه براي تشکيل 
حيات و فعاليت و نه به عنوان دستمزد و يا  ةتوان ادام

 کارگيري افراد؛ هب

ايجاد جو اعتماد و همدلي بين مردم و   .٧
از مشارکت مردم در  يبرخوردارخصوص ولين در ئمس

 .با باليا و سوانحمقابله 
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