
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  ت فاجعه در روستاهاي زلزله زده بميريركتي مدابي مشايارز

  ) مطالعه موردي روستاي درب باغ(

  
   *حميدرضا زرنگار

  ** ميعباس رحي                                                                         
  18/7/88 :دريافت تاريخ                    

   10/10/88 :پذيرش تاريخ                               
  

  چكيده
موضوع اين مقاله ارزيابي مشاركتي مديريت فاجعه در روستاهاي زلزله زده بم 

از توابع دهستان خواجه عسگر بخش مركزي مطالعه موردي روستاي درب باغ (

نحوه مديريت جامعه  از انييروستا بي مشاركتيايارزباشد و هدف آن  مي )شهرستان بم

در . است ردولتي بحرانيت دولتي و غيريعملكرد مدو چگونگي عي يسوانح طبدر محلي

و راه كارهاي  نقطه نظرات در ارائه انييجلب مشاركت روستاارزيابي مشاركتي جامعه 

                                                 
 يكارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماع *

  عضو هيئت علمي وزارت جهاد كشاورزي **
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در اين  .آيد ه از اصول مهم مطالعه به شمار ميشنهادي براي بازسازي مناطق زلزله زديپ

يم كلي چارچوب عمليات ميداني  مشاركتي سانحه  براساس مفاه مطالعه براي آنكه

براساس مباني نظري موجود مديريت فاجعه به  نخست ،دشومديريت فاجعه طراحي 

پاسخ به (ترميم و بازسازي  ،و مراحل امداد) تخفيف فاجعه(مادگي آ مراحل مختلف

د و سپس در هر يك از مراحل نقش مردم محلي و چگونگي مديريت شتقسيم ) فاجعه

ريزي مورد بررسي قرار  هي، هماهنگي و برنامهسازماند تمام مراحلفاجعه توسط آنان در 

ابتدا  ،گران عملياتي كردن پژوهش طي جلسات متعدد با گروه تسهيل سپس براي .گرفت

اهداف عمده در اختيار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد با توجه به چارچوب 

خ به هاي مناسب براي پاس مباحث اصلي، سئواالت مربوط و تكنيك ،اهداف پژوهش

برنامه ميداني اين مطالعه طي . مباحثات گروهي خود مشخص سازند سئواالت را طي

. اهالي روستاي درب باغ شكل گرفتگران و سپس  تسهيليازده روز نشست مشاركتي با 

ها از عملكرد  نتايج تحليل جامعه محلي از چگونگي مديريت فاجعه وارزيابي آن

  .ن روستا از موضوعات اين مقاله مي باشدنهادهاي درگير در حادثه زلزله در اي

ابي مشاركتي يارز، زلزله، ت بحرانيريمد ،ت فاجعهيريمد: دييهاي كل واژه

  .، شهرستان بمييروستا

  

  مقدمه
در  6/6زلزله اي به قدرت  ،بامداد 5:27ساعت  1382جمعه پنجم دي ماه سال 

ب كه در همان يبندي تخري پهنه ها نقشه. شتر شهر بم و اطراف آن را لرزاندياس ريمق

 -  اي تمركز تخريب در خط شمالييگو ،ه شدين لرزه تهيي پس از زميروزهاي ابتدا

در . ن شناختي بم و تمام مناطق مسكوني شهر بم استير گسل زميجنوبي در مس

مناطق بروات سفلي و بروات  ،لومتري جنوب شرقي مركز شهرستان بميك 10محدوده 
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ن مناطق يبخشي از اكه  1ب شديدرصد تخر 80تا  30ان از ن شهرستيوسطي از توابع ا

ش از يب ،ن پس از حادثهيمجموع تلفات انساني زلزله در روزهاي آغاز. است ييروستا

اما . ن زده شدينفر بي خانمان تخم 60000نفر مجروح و  20000 ،نفر كشته 43000

نفر كشته،  26271لزله را ران  سه ماه بعد آمار تلفات زيس مركز آمار ايعباسعلي زالي رئ

ران يبرآورد مركز آمار ا. نفر مفقوداالثر اعالم كرد  525نفر مجروح و  9000ش از يب

  2.نفر ذكر نموده است108641ن شهرستان را تا قبل از وقوع زلزله يا ييت روستايجمع

ن يروستاي ا 20نفر كشته بر اثر زلزله در  1700انگر تلفاتي بالغ بر يبرخي برآوردها ب

كيلومتري شمال شرقي و  30برخي از روستاهاي دورافتاده تر در شعاع  3.شهرستان است

در  ييها تخريب ،در مواد غذايي ييزلزله با كمبودهاين جنوب شرقي در روزهاي  نخست

حلقه چاه تامين كننده  95حلقه چاه از  20 ،بناي منازل و تعطيلي مدارس مواجه شدند

حلقه  64حلقه قنات از مجموع  25عالوه بر آن  4.شدآب روستاها دستخوش خسارت 

  . قنات روستاها تخريب شد

زلزله بم موضوع بررسي ابعاد و آثار اين سانحه طبيعي بر زندگي  وقوعپس از 

عني روستاييان و چگونگي مواجهه آنان با يبخش قابل توجهي از جمعيت مصيبت زده 

از براي بخشهاي اجرايي و تحقيقاتي  اين رويداد استثنايي و در عين حال ناخوشايند

كه مي توانست محور مطالعه قرار ي گوناگون اين موضوع ها جنبه. اهميت برخودار بود

  :گيرد عبارت بود از

                                                 
 1:10000، در صد تخريب براساس عكسهاي هوايي 1382نقشه ميزان تخريب زلزله بم د ر پنجم دي ماه  -  1

  .يده استدبرآورد گر 1382مورخ هفتم دي ماه 

ران، گزارش شماره يمركز آمار ا» ده اطالعات آماري شهرستان بم يگز« ستاد بررسي آماري زلزله شهرستان بم  -  2

  .4، ص 1382دي  15، 1

3. http:/www.emrr.who int/eha/iran_4fano4.htm 

4. http:/www.reliefweb.int/w/rwb.net  
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ساختار جمعيتي و  ،وقوع زلزله تحوالت بسياري را در ابعاد فضايي و كالبدي -1
. ه به دنبال داشته استانساني و زير ساختهاي اقتصادي، عمراني و كشاورزي اين ناحي

روند توسعه اين مناطق در آينده   ي كه بر زندگي مردم وتأثير و مجموعه اين تحوالت
  .، از نقطه نظر مطالعاتي در خور اهميت استمي تواند داشته باشد

با وقوع زلزله استعدادهاي انساني بسياري براي مقابله با عوارض و آثار آن و نيز  -2
مجموعه اين استعدادهاي ظهوريافته در . ن مجال ظهور يافتكمك به مصيبت ديدگا

بخشي از اين . دشهدايت » مديريت سانحه« يا» مديريت بحران«چارچوب اقدامات 
يي، سازمانهاي امدادرسان داخلي و خارجي و مجاري ااقدامات در قالب دستگاههاي اجر

ه مردمي و نيز بخش ديگري از اقدامات در شكل كنشهاي داوطلبان. دشرسمي جاري 
ن دوجنبه عمده از مديريت سوانح مي تواند ما را به يبررسي ا. دشمحلي عملي 

هاي موجود در امر مقابله با باليا و حوادث آگاه سازد و ارزيابي صحيحي را از  ظرفيت
اين موضوع در تحقيق حاضر . عملكرد آنها به ويژه در مناطق روستايي به دست دهد

 . ستاهميت بسياري ا داراي

د نقطه نظرات و راه كارهاي پيشنهادي مردم يدر بررسي روند اقدامات جبراني با -3
به عبارت ديگر بايد پذيرفت آنان كه در جريان چنين سوانحي . را مورد توجه قرار داد

حق دارند كه در سياستگذاري و برنامه ريزي براي  ،اند ها را متحمل شده بيشترين آسيب
 . تر مشاركت نمايند و مطمئن اي بهتر ساختن آينده

چگونگي مواجهه مردم و عناصر دولتي با  ابي يارز يكي از اهداف اصلي مقاله
ن واقعه يدر ارتباط با رفع عوارض منفي ا ،داد زلزله و انتظارات ساكنان محلييرو

اين  .ي استمشاركت شيوه با و دهيب ديي آسيكي از نواحي روستايند در سطح يناخوشا
در نتيجه همكاري گروهي از  1383يند گزارش تحقيقي است كه در خرداد ماه آمقاله بر
ها اعظم  قلندري و خانم ،گران و همكاران پژوهشي آقايان مهندس مهرداد تيموري تسهيل
  ميحيدري و معصومه رحيم زاده و شمار قابل توجهي از اهالي عزيز و صمي طايفه 
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مي آنان قدرداني اكه بدين وسيله از تم ،تاسفراهم آمده لفان ؤروستاي درب باغ با م
   .دشو مي

  

 
  

  چارچوب نظري 
ابتدا تالش مي شود چارچوب مفهومي مديريت فاجعه مورد بحث قرار گيرد و در 

  . مبحث روش شناسي نيز به روش اين مطالعه يعني ارزيابي مشاركتي پرداخته خواهد شد
دهد كه از آن در  ا به دست ميمعنايي ويژه ر» فاجعه«با » مديريت«تركيب مفهوم 

عالوه بر  .شود توصيف چگونگي مواجهة انسان با حوادث گسترده و زيانبار استفاده مي
بايد به فهم صحيحي از مفاهيم مرتبط همچون حادثه و  1»مديريت فاجعه«آن درتشريح 

                                                 
1 . Disaster management 
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ي ها پيشرفت با وجود .و ديگر موارد مشابه دست يافت 1پذيري هاي آن، آسيب انواع علت
. دهد بروز حوادث طبيعي حيات جوامع را در معرض خطر قرار مي ،چشمگير دانش فني

 ،هاي مختلف فني بشر انديشمند امروز براي پيشگيري ومقابله با اين حوادث ابزار
ها براي پيشگيري و يا كاهش اثرات  مجموعه تالش. گيرد مديريتي واجتماعي را بكار مي

ها و  توان تركيبي از فعاليت را ميو آن  نامند مي» عهمديريت فاج«حوادث را اصطالحاً 
از  - اگرممكن باشد -هاي مختلف دانست كه هدف آن كاهش و يا اجتناب  تخصص

ديدگان حادثه هنگام  هاي بالقوه حوادث و اطمينان از امداد رساني فوري به آسيب زيان

  ).EHA /WHO, 2002( ضرورت است
همواره فاجعه ازيك حادثه و است   2ك حادثهاصلي وقوع يك فاجعه بروز ي امنش

 .تر خواهد بود ابعاد فاجعه وسيع ،شود، هر چه ابعاد حادثه غير قابل كنترل تر باشد ميآغاز 
دهد و تهديد  در تعريف حادثه آمده است كه حادثه توسط انسان و يا طبيعت رخ مي

 تأثيردر يك منطقه تحت زيست را  و محيط ها دارايي انسان است وفعاليت كننده زندگي و
طوفان،  حادثه انواع مختلفي دارد كه برخي از آنها عبارتند از، زلزله،). همان( دهد، قرار مي

هاي داخلي،  بادهاي شديد، سيل، فرسايش خاك، آتش فشان، خشكسالي، جنگ و نزاع
  .بحران اقتصادي و قديمي بودن فن آوري

  

  ـ فاجعه چيست؟2ـ2ـ3
را بر هم زده خدادي است كه شرايط عادي ر. اند ريف نمودهفاجعه را اين چنين تع

جامعه  پذيري انطباق قدرت شود كه فراتر از مي  و سبب بروز سطحي از آسيب
آنها  حضور  و بدون پذيري هستند آسيب اصلي مردم موضوع) WHO/EHA,P,3(است،

  . فاجعه در ابعادي به مراتب كمتر رخ خواهد داد

                                                 
1 . Vulnerability 
2 . Hazard 
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د را شو پذيري با حادثه همزمان مي عه را هنگامي كه آسيب، وقوع فاج)1(نمودار  
  .دهد نشان مي

  حادثه و آسيب پذيري درعوامل تشكيل دهنده و موثر  )1(نمودار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

براي . گيرد پذيري شكل مي از آنجا كه بروز يك فاجعه از دو عامل حادثه و آسيب 
  .توان از دو رهيافت عمده سود برد حادثه ميي ناشي از ها كاهش ميزان زيان

هـدف عمـده تمـام    بـوده و  پذيري جوامع  رهيافت توسعه كه با هدف كاهش آسيب
با ارتقـاء سـطح توسـعه اقتصـادي در يـك      . كشورها به ويژه كشورهاي جهان سوم است

پذيري كـاهش   جامعه ساير زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي نيز تحول يافته و درصد آسيب
در رهيافـت  . نمايـد  يابي به آن دشـوار مـي   برنامه توسعه هدفي بلند مدت و دست ،يابد مي

 آسيب پذيري   فاجعه  ����� 

 شرايط نا امن فشارهاي فعال علت زيربنايي

بيعيـ  محيط ط ـ فقدان  ـ فقر

 شكننده 

ـ محدوديت دسترسي 

به ساختار و خدمات و 

  منابع 

ـ نهادهاي محلي 

  آموزشي تعليم 

ـ اقتصاد محلي شكننده 

پايين بودن سطح در 

درآمد و معيشت 

  مطمئن  نا

ـ سرمايه گذاري محلي   ـ ايدئولوژي 

هاي محلي خدمات  بازار

  بازارهاي آزاد 

 

   ـ گسترش جمعيت   هاي آقتصادي ـ نظام

   تخريب محيط   ـ سن 

   شهرت نشيني  ـ جنس 

  حادثه 

  زلزله 

بادهاي شديد ـ 

  طوفان

  سيل 

  فرسايش خاك 

  خشكسالي 

  جنگ، نزاع داخلي

  بحران اقتصادي 

قديمي بودن فن 

   آوري

 فاجعه

  

  

  حادثه+پذيري آسيب

    Source : paranoiac  Emergency training center,Adisa Ababa, p.13 
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توان از وقوع آن جلوگيري و حتي آن  مديريت فاجعه به ويژه براي حوادث طبيعي كه نمي
را پيش بيني كرد چون زلزله، آتشفشان، خشكسـالي، مـديريت فاجعـه روشـي در جهـت      

وقوف اي هستند كه با  ها حوادث پيچيده فاجعه. ستپذيري و كنترل فاجعه ا كاهش آسيب
پذيري فاجعه  توانيم از طاقت فرسايي، جراحت، شكنندگي و آسيب ها مي اين پيچيدگي به

بكاهيم، وظيفه مديريت فاجعه آن است كه تالش كنـد حـوادثي كـه سـبب يـك فاجعـه       
پـذيري   تالش كند آسيب آنها را كاهش دهد و يا اينكه تأثيرشود را از ميان بردارد و يا  مي

عموماً دو جنبه متمايز اما مرتبط به هم در  .برساند كمترين حدجامعه را در برابر فاجعه به 
اول آمادگي براي جلوگيري از فاجعه و پاسـخ فـوري و دوم    ،مديريت فاجعه وجود دارد

ه مهمترين زمان براي اعمال مديريت فاجعه زماني است كو  ،)Oxfam, 2003( توانبخشي
هاي اضطراري و محلي بخشـي   اغلب طراحي يك استراتژي كمك. فاجعه رخ نداده است

دهـد وجـود درك درسـتي از     وقتي يك فاجعه رخ مي ،هاي مديريت فاجعه است از برنامه
اگر ما ندانيم روند اتفاقات چگونـه خواهـد بـود    .هاي مختلف  حادثه  ضروري است جنبه
بنـابراين آمـادگي از اجـزاي    . اسخ به آن داشته باشيمتوانيم سازماندهي مؤثري براي پ نمي

  .مهم يك برنامه مديريت فاجعه است
هاي مختلف، مديريت فاجعـه   در تعامل با فاجعهو هاي گذشته  براساس تجارب دهه

ها توسط  به مراحل مختلفي تقسيم شده است كه در جوامع مختلف هر يك از اين فعاليت
  .شود سازمان و نهاد مشخصي مديريت مي

گردد كه اثـرات مخـرب و كوبنـده     تخفيف فاجعه به اقداماتي برمي 1:تخفيف فاجعه
بـراي  . توانـد انجـام گيـرد    اين اقدامات در هر زمان مي. رساند مي كمترين حدحادثه را به 

براي مثال كميتـه فاجعـه    ،شود د تعريف ياب اقدام عملي عموماً ساختار مناسبي براي آن مي
هـا بـا شـهرداري ارتبـاط      ايـن كميتـه  . دشو خي از كشورها تشكيل ميدر سطح ملي در بر

مناسبي دارند، در شهرهاي ساحلي قوانين ساختمان سازي براي كاهش آثار ناشي از باران 
هـايي   در نواحي روستايي ممكـن اسـت برنامـه   . دشو و بادهاي شديد وگردبادها وضع مي

                                                 
1 . Disaster Mitigation 
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مديريت آب براي مقابله با خشكسـالي  سوزي علفزارها و يا بهبود  براي جلوگيري از آتش
ريـزي فضـايي و    ن متخصـص برنامـه  اهاي تخفيف به كمـك مهندسـ   برنامه .شودطراحي 

در فعاليت تخفيـف عمومـاً سـه فعاليـت عمـده صـورت       . پذيرد مديريت شهري انجام مي
  . گيرد مي

يـن  شود، براي ا  هاي مورد انتظار محاسبه مي در برآورد خطر زيان 1:برآورد خطر -1
آوردي از ميـزان  گيـرد و بـر   ارزيـابي قـرار مـي    كار وسعت حادثه از طريـق نقشـه  مـورد   

  .پذيرد انجام مي ،عناصري كه در معرض خطر قرار دارند پذيري تمام آسيب
هـاي معينـي را    عموماً هدايت فعاليـت  ها ادارات دولتي و شهرداري 2:جلوگيري -2

هـا   دارات با ساختن موانعي براي كنترل سيالباين ا. گيرند قبل ازوقوع فاجعه به عهده مي
از وقـوع   ،ي قـرار دارنـد  زو يا كنترل اشتعال در مناطقي كه علفزارها در معرض آتش سو

فعاليتهاي جلوگيري شامل معيارهاي ساختاري همچـون قـوانين   . كنند حادثه جلوگيري مي
اختاري چون برنامـه  گير و معيارهاي غيرس بندها، ديوارهاي سيل ويژه ساختمان سازي، آب

  .دشو نحوه استفاده از زمين، قوانين، بيمه، آموزشهاي عمومي و غيره مي
گيـرد، شـامل تهيـه و     اقداماتي كـه در مرحلـه آمـادگي صـورت مـي      3:آمادگي -3

خواهنـد فاجعـه را مـديريت     نگهداري تجهيزات مورد نياز و آموزش افرادي است كه مي
تواند  اقدامات انجام شده مي. ين ادارات دولت محلي باشداين اقدامات بايد تابع قوان. كنند

  .هاي مناسب افزايش دهد آمادگي در هنگام فاجعه را با داشتن مكانيزم
از ديگر اقـدامات در بخـش آمـادگي     ،هاي اخطار به موقع آموزش عمومي و سيستم

ها، تمرين  تيم ريزي براي اقدام، آموزش در بخش آمادگي اقداماتي از قبيل، برنامه. باشد مي
پـس از فاجعـه   اما گيرد،  انجام مي ،ل اخطار به موقعياخطار به موقع و تخليه، توسعه وسا

  .پاسخ به فاجعه است ،مهمترين فعاليت

                                                 
1 . Risk Assessment 
2 . Prevention 
3 . Preparedness 
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. گيـرد  پس از وقـوع حادثـه انجـام مـي     ،عموماً اقدامات مرحله پاسخ 1:پاسخ فاجعه
هاي  اشد و به نوعي فعاليتب هاي فوري و اضطراري مي عمده اين اقدامات مربوط به كمك

. دشـو اگر امدادها بـه موقـع و مناسـب ارائـه ن    . مديريت بحران نيز در اين مرحله قراردارد
در . شود ديدگان به طور چشمگيري افزايش و سبب بروز بحران مي تعداد قربانيان و آسيب

  .دگير ترميم و بازسازي انجام مي ،سه فعاليت عمده امداد، توانبخشي ،مرحله پاسخ

از ويژگي ايـن مرحلـه مداخلـه     ،اي كوتاه است دوره امداد عموماً مرحله 2:امداد) 1

فوري و به موقع است و زمان در اين مرحله نقش مهمي در جلوگيري و كاهش خسارات 
بايـد برپايـه امـداد رسـاني فـوري و       مـي  ،به همين دليل سازمان كار در مرحله امداد ،دارد

المللـي و داخلـي    هاي مختلف مردمي، دولتي و سازمانهاي بينتوانايي در سازماندهي نيرو
هايي از قبيل ارزيابي نيازها، كاهش سطح رنج و درد،  بايد فعاليت در مرحله امداد مي. باشد

اقـدامات   .انجام شودمحدود كردن سرعت و اثرات فاجعه و باز كردن راه براي توانبخشي 
يجـاد امنيـت، ارائـه غـذا و آب آشـاميدني،      مرحله امداد عموماً شامل جستجو و نجات، ا

  .دشو ي بهداشتي و تهيه لباس و پتو ميها مراقبت

. ف توانبخشـي اسـت  يبه جريان انداختن روال عادي زندگي از وظا 3:توانبخشي) 2

هاي روحي شديدي به بازماندگان و مجروحين حادثـه بـر    پس از وقوع يك فاجعه آسيب
متخصصين روانشناسي اقداماتي را در جهـت احيـاي    مددكاران اجتماعي و. ماند جاي مي

به طـور كلـي اقـدام توانبخشـي در حيطـه مـديريت       . دهند ديدگان انجام مي روحيه آسيب
ها به طول خواهد  ها تا ماه ها هفته گيرد و اين فعاليت هاي فوري و اضطراري قرار مي كمك

  .انجاميد

هـدف جبـران خسـارات وارده    در مرحله ترميم و بازسازي  4:ترميم و بازسازي) 3

گيرد و  اين اقدام در مرحله بهبود قرار مي. به زيربناها و تأسيسات شهري و روستايي است
                                                 

1 . Disaster Response 
2 . Relief 
3 . Rehabilitation 
4 . Reconstruction 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 101/ ... ارزيابي مشاركتي مديريت فاجعه در 

هاي فوري و اضطراري قرار ندارد و عموماً چند ماه پس  در رديف فعاليت مديريت كمك
ف يهـدف بازسـازي از سـرگيري وظـا    . شود عمليات بازسازي شروع مي ،از وقوع فاجعه

د فاجعه بايـد  جدبراي جلوگيري از بروز م. ادي و اجتماعي جامعه آسيب ديده استاقتص
   .اقدامات احتياطي و رعايت استانداردها در بازسازي انجام گيرد

  

  رهيافت مديريت فاجعه بر پايه جامعه محلي 
هاي مهم به ويژه در كشورهايي  مديريت فاجعه بر پايه جامعه محلي يكي از رهيافت

يكي از  .درگير حوادث و بالياي مختلف طبيعي هستند ،معه محلياست كه جا
گسترش ابعاد فجايع طبيعي  ،دهد هايي كه توجه به اين رهيافت را مهم جلوه مي استدالل

  .هاي گذشته است و انساني در طول دهه
 1المللي مديريت ريسك فاجعه مديريت فاجعه بر پايه جامعه محلي توسط نهاد بين

در اين رهيافت مردم محلي كه در معرض خطر بيشتري قرار دارند بايد . معرفي شده است
. هاي مديريت فاجعه مشاركت داده شوند سازي و انجام فعاليت ريزي، تصميم در برنامه

اين برداشت به عنوان يك رهيافت در مديريت فاجعه از اواسط دهه نود قرن بيستم  از 
برآورد «با استفاده از ابزار  ،هاي انسان دوستانهطرف سازمانهاي غيردولتي درگير در فعاليت

هاي  كارگاه 1995بر اين اساس از سال . به رسميت شناخته شد 2»پذيري ظرفيت و آسيب
اي در ناحيه آسيا پاسفيك برگزار و اين رهيافت را ترويج و چارچوبي براي كاربرد  ناحيه

  .ندردك آن در سطح محلي فراهم 

شود كه با مشاركت مردم محلي در پاسخ دهي به  ه ميدر توجيه اين رهيافت گفت
آنها در تعيين نيازهاي اساسي  ،اي جوامع آسيب ديده هاي حاشيه فاجعه به ويژه در بخش

د، شو مشاركت مردمي تنها در فرايند ارائه مشورت خالصه نمي. شوند خود توانمندتر مي
ها، تجزيه و  آوري داده معهمچون ج -بلكه ساير مداخالت و واكنشها در برابر فاجعه 

                                                 
1 . International Institution Disaster Risk management 
2 . Vulnerability and Capacity Assessment (VCA) 
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مشاركت . دشو را نيز شامل مي - هاي موقعيتي، تعيين اقدامات و اجراي برآوردها  تحليل
. آنها بخشي از توانمندسازي براي ايجاد تحول در منابع كنترل كننده و روابط قدرت است

قي پذير بازيگران اصلي مديريت فاجعه تل هاي آسيب به اين ترتيب اجتماعات و گروه
 تأثيرشان را به طور مستقيم تحت  آنان حق دارند كه در تصميماتي كه زندگي. شوند مي

از داليل ضرورت مشاركت مردم  ديگر يكي (Adpc, pz). دهد مشاركت ورزند قرار مي
هاي علمي قادر  پيشرفت دانش فني و مزيت. بيني فاجعه است محلي، عدم دقت در پيش

تخريبي را كه ممكن است به يك شهر، ناحيه و يا يك  است خطر فاجعه و برآورد ميزان
بنابراين  .تواند زمان دقيق حادثه را پيش بيني كند برآورد كند، اما نميوارد كند دهكده 

كند، بسياري از مواقع ما  دانش تنها عنصري نيست كه در مديريت فاجعه به ما كمك مي
اند و جامعه  مديريت آنها داشته شويم كه مردم نقش مهمي در با فجايع طبيعي مواجه مي

شان  آنها با دستان. شوند ساكن در محل حادثه در فعاليت امدادرساني فاجعه درگير مي
كنند و  كشند، مجروحان را به بيمارستان منتقل مي همسايگان را از زير آوارها بيرون مي

شريك در پناهگاه و غذاي خود ، شان تخريب شده است يها همسايگاني را كه خانه
ها توسط  ترين پاسخ ، عمده1995يشن، اواجي در سال ها در زلزله بزرگ. كنند مي

هاي اضطراري به دليل خرابي  هاي نجات و واحدهاي كمك زيرا تيم. همسايگان داده شد
  .زير ساختها به موقعيت فاجعه دسترسي نداشتند

ا كرده در اين حادثه تعداد كساني كه توسط همسايگان ومردم محل نجات پيد
هايي را براي طبخ غذا در  بعد از زلزله مردم محلي آشپزخانه ،قابل توجه بود. بودند

 ،ها براي آسيب ديدگاني كه بر اثر تخريب كردند، اين نمونه مدارس ايجاد و غذا آماده مي
درصد از فرايند بهبود از طريق  80در اين مثال . به برق و غذا دسترسي ندارند، مهم  است

كند از طريق  درصد كارها كه مرحله امداد را تكميل مي 20لت انجام گرفت و تالش دو
دخالت جامعه محلي در مديريت فاجعه  (Eiko Nanito, 2003. P.2)  .ساكنين انجام شد

  .براي بهبود عملكرد مديريت فاجعه است ،مستلزم ظرفيت سازي و توسعه منابع انساني
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ر مديريت فاجعه مبتني بر جوامع محلي و به طور كلي عناصر و عوامل اساسي كه د
  :عبارتند از ،از اهميت برخوردارند 1هاي تخفيف با ماهيت جامعه محور يا در رهيافت

  مشاركت مردمي ♦
  ها و افراد اجتماعي ها، خانواده اولويت بخشي به آسيب  پذيرترين گروه ♦
  هاي ويژه اجتماع محلي براي كاهش مخاطرات  مالك ♦
  هاي موجود در امر مديريت فاجعه ا و ظرفيته شناسايي توانمندي ♦
  ها پذيري به واسطه تقويت توانمندي كاهش آسيب ♦
ايجاد پيوند ميان پديده كاهش مخاطره با پديده توسعه كه به واسطه تشخيص  ♦

  .شود عملي مي ،هاي آسيب پذيري و علت شرايط آسيب
   .(Lorna P. victoria. P2 6)گر را دارند  ها نقش پشتيبان و تسهيل بيروني  ♦

  

  روش تحقيق
روش ارزيابي . است 2»روش ارزيابي مشاركتي روستايي« روش كلي بررسي حاضر 

كه به  ،اي روش شناختي با ماهيتي كيفي و كاربردي است مشاركتي روستايي مجموعه
ريزي  برنامه ،هاي خود قصد تواناسازي سكنه محلي در سازمان بخشي به تجزيه و تحليل

  . پديد آمده است ،معطوف به توسعهو بروز كنشهاي 
شناسي ارزيابي  تجارب جهاني موجود در روش  اصول ارزيابي مشاركتي روستايي

  :باشد مشاركتي روستايي گوياي اصولي ويژه به شرح زير مي

يادگيري در خصوص دانش فني و اجتماعي بومي به : جريان معكوس يادگيري

  . در رو از روستاييان و رو) نيمكا(صورت مستقيم در جريان مراجعات محلي 

                                                 
1 . Community- Based Approaches to Mitigation (CBM Mit) 
2 . Participatory Rural Appraisal (PRA). 
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با كشف آگاهانه و كاربرد قابل : ماً رو به افزايش پژوهشگرئيادگيري سريع و دا

هاي موجود  ها و قابليت تكرار روش وقت شناسي و بررسي متقاطع واقعيت ،انعطاف فنون
  . شود در فرآيند يادگيري از جامعه، عملي مي

توسعه روستايي بايد سهل و راحت باشد و مراجعات تسهيلگران  :ها جبران تحريف

 تعمق به جاي شتاب كردن در درك موضوعات "،" شنيدن به جاي سخن گفتن« "در آن
جستجوي " باشد و "رانگعدم تحميل به جاي مهم جلوه دادن مسائل خاص پژوهش "،"

  . اهميت دارد ،نكات مهم و ترجيحات آنان "يادگيري"و  "فقرا و زنان
ي يادگيري از اجتماع را با صداقت اطالعات مرتبط ها ين اصل هزينها :تعادل بهينه

دقت و تازگي  و ارتباط اجزاء ،چنين چيزي از طريق ايجاد و تعادل بين كميت. سازد مي
اين مهم با نوعي چشم پوشي و عدم كشف زايد بر نياز  .شود اطالعات حاصل مي

  . همراه است) همچون سنجش افراطي(

انواع اطالعات و نيز بررسي كنندگان  ،كاربرد روشها و فنون با: نگرش سه بعدي

  . شود عملي مي ،متعدد و قواعد مطالعاتي متقاطع
به  ،ها ها به جاي ميانگين با جستجوي تنوع ،در جمع آوري اطالعات :تنوع جويي

  . يابد تحقق مي ،ها و غناي اطالعات رساندن تنوعبيشترين اندازه 

ارائه و  ،تجزيه و تحليل ،نچه روستاييان در مقام بررسيتسهيل در بيان آ :تسهيل

  . پذيرد گر صورت مي كه توسط محققان تسهيل ،دهند يادگيري از خود انجام مي
اي مستمر  گران به گونه تسهيل :هوشياري و مسئوليت پذيري توأم با انتقاد از خود

  . سعي مي كنند آن را بهبود بخشد ،فعاليت خود را امتحان نموده

اين اشتراك بين سكنه محلي و : به اشتراك گذاردن اطالعات و آرمانها 

يابد  هاي آموزشي و تجارب مشترك تحقق مي گران از طريق برگزاري مناسبت تسهيل
).chambers,1992,p :13-15  .(  
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در روشهاي پژوهش مشاركتي فنوني ساده و درخور فهم همگان براي بررسي   
اساس تمام اين روشها بر بحث و . محلي وجود داردموضوعات و تعامل با جامعه 

 ،اما استفاده از ابزارهاي ساده همچون گچ. گذاري شده است تشريك آراي جمعي پايه
كارتهاي مقوايي و حتي مدل سازي ساده از اشيا و مكانها براي بيان  ،مازيك ،كاغذ

آن بيان ترسيمي و عالوه بر . نقطه نظرها و توصيف موارد بسيار معمول است ،ها تحليل
مهمترين وجوه تمايز آنها در قياس با روشهاي پژوهش تصويري در اين روشها در زمره 

      . رود غير كيفي به شمار مي –غير مشاركتي 

گران درخصوص سئواالت اصلي،  با توافق كلي تسهيل ،طرح كلي اين پژوهش
هش مشاركتي در در پژو.هاي مناسب براي پاسخ به اين سئواالت حاصل شد وتكنيك

تواند مورد بازبيني قرار گيرد، در همين  صورت ضرورت طرح كلي  در مرحله ميداني مي
راستا تيم تحقيق پيش از شروع فعاليت ميداني، براي شناخت موضوع كار خويش به دو 

ب نخست طرحي كلي را در زمينه كار ميداني ين ترتيبه ا. فعاليت عمده مبادرت نمود
و سپس براي دستيابي به توافقي كلي و فهمي مشترك از مأموريت خود ترسيم نمود 

ميداني، اعضاي تيم در مورد موضوع كار به بحث پرداختند، اين گفتگو سرانجام به 
   .اي عملي براي كار ميداني ختم شد طراحي برنامه
در اين . آمده است 1جدول اين مطالعه دري ها مباحث اصلي و تكنيك ،اهداف

ها و فنون ارزيابي  اهداف تعيين شده، مباحث مورد بررسي و تكنيك جدول بر اساس
هايي عمده  هاي خاص پژوهش به گروه درجدول  هدف.  مشاركتي آورده شده است

اهداف مربوط به بررسي توصيفي وبيان وضعيت وشرايط : د كه عبارتند ازشو تقسيم مي
فاجعه و هدف شناخت هاي مربوط به بررسي مديريت بحران و مديريت  عمومي، هدف
سپس مباحث . هاي اجتماعي و محلي و دريافت نقطه نظرات اصالحي نيازها، اولويت

يابي به هدف بررسي  د، براي مثال براي دستشتعيين   عمده در هر يك از سه گروه هدف
توصيفي و بيان وضعيت وشرايط عمومي،مباحثي چون مشخصات عمومي و فيزيكي 

هاي فيزيكي و جاني مورد تأكيد  يشت، منابع طبيعي،خسارتروستا، مباجث جمعيتي، مع

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  50 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  106

 

 

هاي ارزيابي مشاركتي چون گفتگوي نيمه  قرار گرفت و براي بررسي اين مباحث تكنيك
تكنيك  هاي شفاهي، هاي مشاركتي،جداول توصيفي، تاريخچه ساختاري، نمودار و نقشه

  . دشنهاد بندي وشمارش و بازديدهاي مقطع عرضي پيش رتبه تحليل معيشت،
د، چارچوب عمليات ميداني مشاركتي براساس مفاهيم شدر مرحله بعدي تالش 
 ،، بررسي نقش مردمآنيكي از مهمترين محورهاي . دشوكلي مديريت فاجعه طراحي 

هر رفتار در . دولت، نهادهاي مدني ومحلي در مراحل امداد، نجات وبازسازي است
،چه كساني )شرايط مكاني (سئوال اساسي، كجا  پنجدر قالب  دباي  مراحل مختلف فاجعه 

ارزيابي (وچقدر خوب يا بد بود ) روشها(چگونه  ،)وقايع،عملكرد(، چه شد )عامالن(
براي مثال در مرحله نجات ابتدا، شرايط مكاني . مورد تحليل و بررسي قرار گيرد) عملكرد

چگونگي وروشها،  وعملكردهاي هنگام نجات  نجات، سپس عامالن آن، در ادامه وقايع و
مورد  دباي از سوي مردم محلي  دبه عبارتي ارزيابي عملكر ،در پايان چقدر خوب يا بد

  . دريبررسي قرار گ
  

  ريت فاجعهيهاي پژوهش پيرامون عملكرد مد سئواالت و تكنيك - 1جدول 

 ها تكنيك سئواالت

  يه وتحليل روندهاتجز ،ـ بحث گروهي  ها واقدامات قبل ازوقوع زلزله مشخص كردن فعاليت
مردم روستا آيا قبل از زلزله براي پيشگيري اقدامي 

  اند كرده
  تجزيه وتحليل روندها ،ـ بحث گروهي

مهمترين اقدامات قبل وبعد از زلزله توسط مردم 
  روستا

  سير زماني 

  داستان سرايي   .هر كس اولين كاري كه پس از زلزله كرد چه بود
له امداد در حفظ جان عملكرد نهادهاي دولت در مرح

  مال و
  اي ماتريس مقايسه 

  تحليل دست اندركاران وسيرزماني   هاي دولتي و غير دولتي درفرآيند نجات نقش سازمان
به ( .چه نهادهايي در مراحل مختلف حضور داشتند   تحليل نهادي
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  )ويژه نهادهاي محلي
هاي دولتي و غير  هاي محلي و سازمان افراد،گروه 

  ت كنندهدولتي حماي
  ون نمودار 

  آوري كارت جمع  نقش مردم محلي در فرآيند نجات وامداد

  ها افتهيبررسي 
ان ييروستا، و اطالعاتي كه از منابع محلي حاصل شد ابتداييهاي  يدر جريان بررس 

هاي  افتهياز روند انجام گفتگو و .بندي و تشريح كردند خسارات و صدمات  زلزله را طبقه
   .يجي كلي به دست آمدحاصل از آن نتا

صدمات وخسارت روحي وفكري زلزله با تمام ابعاد  :خسارات و صدمات وارده
هاي  دهاسنگين آن به علت نزديكي و مهر ومحبت روستا ييان به همديگر براي خانو

عزادار قابل تحمل شد و شايد آنان در قياس با شهرنشينان از لحاظ روحي در وضعيت 
  .بهتري قرار داشتند

  .دلي ومشاركت روستاييان قابل تحسين استهم •
 .اطالعات دقيقي از تمام صدمات وخسارت وارده به تك تك روستاييان داشتند •

 نفر خانم 9نفر كشته شده بودند كه از اين تعداد  23خانوار روستا،  61از حدود  •
  .بودند نفر آقا 14و 

اهيانه مبلغي نيز پوشش اداره بهزيستي قرار گرفته بودند مزير  ،چند نفر مجروح •
   .خدمات امداد خوبي نيز به آنها بعد از زلزله ارائه شده بود ،شد پرداخت مي به آنها

   .مشكالت فردي و خانوادگي مجروحين زياد بود و نياز به رسيدگي زياد داشت •
دو   ،مگر در موارد استثنايي يكي ،تمام منازل موجود در روستا تخريب شده بود •

  .خانه سالم بودند
شد كه در اثر زلزله تخريب  ب زراعي روستا توسط دو رشته قنات تامين ميآ •

  .شده بود و توسط جهاد كشاورزي و به كمك كشور ژاپن مرمت و بازسازي شد
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به ويژه مشكالت  ،روستاييان به ويژه جوانان داراي مشكالت زيادي بودند •
هاي رواني  راحتيبا اين حال خوشبختانه كسي به شكل كامل دچار نا .روحي و رواني

 .نشده بود

با مشاركت  )1جدول (ق يگروه بر اساس سئواالت تحق ،ن بررسي مقدماتييپس از ا
. ت فاجعه در روستاي درب باغ مبادرت نموديريان به بررسي جوانب مختلف مدييروستا

  . ح داده شودين پژوهش توضيي اها افتهين  بخش تالش خواهد شد كه رئوس يدر ا
  

    وقوع زلزله اقدامات قبل از ها و فعاليت
بيني  در فاجعه زلزله بم قبل از وقوع سانحه از سوي دولت به دليل عدم پيش

گرچه گسلهاي موجود در نقشه . اي صورت نگرفت هاي مسئول اقدام پيشگيرانه دستگاه
شناسي كشور به عنوان منطقه در معرض  شناسي بم از سوي مركز مطالعات زلزله زمين

بيني زمان حادثه عمالً  رزيابي شده بود، اما به دليل عدم توانايي علمي در پيشخطر زلزله ا
ها در  هاي دولتي تدبيري براي تخفيف فاجعه انديشه نكردند، بروز پيش لرزه دستگاه

اي  توانست عالئم هشدار دهنده كه مي ،شهرستان بم و حومه آن در چند روز قبل از حادثه
آن چه جامعه محلي را به  .ول جدي انگاشته نشده بودئي مسها نيز از سوي دستگاه، باشد

ها و اخباري بود كه آنها از لرزش زمين در  خطر بروز زلزله حساس كرده بود، پيش لرزه
  .حوالي شهر بم شنيده بودند

، عبارت توجهي جامعه محلي به اين هشدارها شد سه عامل اصلي كه سبب بي
   :بود از 

مردم اظهار  :نگاري  هاي مسئول لرزه سوي دستگاهگرفتن زلزله از  عدم جدي
هايي كه در بم و حومه آن اتفاق افتاده بود،  كردند كه  روز قبل از حادثه به دليل لرزش مي

اما آن مركز وضعيت غيرعادي و  ،با مركز ژئوفيزيك دانشگاه تهران تماس گرفته شد
  . آمادگي مردم توصيه نكرده بودبيني نكرد و هشداري را براي  احتمال بروز زلزله را پيش
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هاي متعدد  بنا به اظهار اغلب مصاحبه شوندگان در شب حادثه لرزش :سرماي هوا 
اي را به غيرعادي بودن اوضاع  عده ،رسيد و همچنين صداهايي كه از زمين به گوش مي

  دهد بيلي شب حادثه را اينگونه توضيح ميها حساس كرده بود، براي مثال خانم

زماني كه داخل اتاق شديم، زمين شروع به لرزيدن  30/10ه ساعت شب جمع“ 
صبح بود كه متوجه شدم درب و  30/4ساعت  -كرد، اما به زودي زلزله تمام شد، 

  ” اما دوباره به خواب رفتيم.... ها شروع به لرزيدن كرد  پنجره

ود را هاي خ شد تا مردم خانه شرايط غيرعادي سبب مي با وجود يكي از عواملي كه
  .  ماه بود ترك نكنند، سرماي هوا در دي

هاي متعدد در شهر بم و حومه آن كه براي آبياري  وجود چاه: باورهاي غيرعلمي
 رواجاين شهر موجب  اطرافداشتن كوه در نها حفر شده بود و همچنين قرار  نخلستان

ين باور نقش نخواهد داد، ا اين باور شده بود كه زلزله با قدرت باال در اين شهر رخ
   . توجهي به عالئم هشدار دهنده وقوع زلزله داشت اي در بي عمده

هيچ گاه مورد نقد و بررسي مؤسسات تحقيقاتي و  ،قبل از حادثه اين باور شايع
توانند در كنار  اين تجربه نشان داد كه باورهاي غيرعلمي نيز مي. كارشناسان قرار نگرفت
  .  دنپذيري يك سانحه را افزايش ده سطح آسيب ،توسعه نيافتگي اقتصادي

  

 ان بعد از زلزله و نقش نهادها و عناصر محلي در نجات يياقدامات روستا

به طور طبيعي در زمان . صبح روي داد 27/5سانحه زمين لرزه در حدود ساعت 

هاي اوليه مردم پس از وقوع  وقوع سانحه نوعي سراسيمگي و دست پاچگي در واكنش

 ،ارائه نمودندبندي زماني كه از مراحل نجات  يان در يك تقسيميروستا. ودش زلزله ديده مي

صبح هريك از  9دقيقه تا  30/5تقريباً از ساعت  مشخص كردند كه در روز اول سانحه 

هر . رساني و آوار برداري اعضاي خانواده و بستگان خويش بود بازماندگان مشغول كمك
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انواده خود به كمك ساير بستگان و نزديكان يك از افراد پس از رسيدگي به اعضاي خ

عدم دسترسي . گرفت ها در اين مقطع صورت مي ترين زمان و فعاليت حساس. شتافت مي

هاي ناقص و گاه اشتباه از جمله  به دانش و ابزار كافي براي نجات و انجام فعاليت

ايرين صبح تا ظهر همان روز به كمك به س 9از ساعت . هاي اين مرحله است ويژگي

هاي افراد براي مديريت و هدايت  در اين مرحله برخي توانمندي. اختصاص يافت

  . بروز يافت ،ديگران

اعضاء شوراي روستا و برخي از اهالي  ،روز اول حادثه 12تا  9از ساعت  •

كنند و براي بازكردن معابر و درخواست كمك از خارج  فرصتي براي سازماندهي پيدا مي

 . دكنن روستا اقدام مي

 ،غسل دادن. تا غروب اختصاص به كفن و دفن اجساد داشته است 12از ساعت  •

 . حفر قبر و تدفين مهمترين اقدام بود

عمل كندن قبر توسط دست و اغلب توسط نزديكان  ،به دليل نبودن وسايل •

 . گرفت متوفي چون پدر و مادر آنها انجام مي

همي در امدادرساني و گر آموزش و تجربه نقش م تحليلروستاييان به نظر  •

در روستا تنها كساني كه سابقه جبهه داشتند داراي يك چنين . سازماندهي داشت

 . اما ساير اهالي فاقد آموزش الزم بودند. هايي بودند ويژگي

گران كه زماني شاهد روش بانداژ فرد مجروحي قبل از حادثه در  يكي از تحليل •

دو مجروح را در زلزله از مرگ  ،آن مشاهدات توانست با استفاده از ،بيمارستان بم بود

 . نجات دهد

تعدادي از مجروحين دچار صدمات شديدي  ،به دليل عدم رعايت اصول نجات •

 . در جريان عمليات نجات توسط اهالي شدند

محل دقيق فرزندان  ،گران گفت به دليل عدم آموزش و اضطراب يكي از تحليل •

 . بر روي آنان ريخته بود كه سبب فوت آنها شد خود را تشخيص نداده و آوار زيادي را
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در ساير اظهارات برخي ديگر از روستاييان به ترتيب و تقدم نجات اشاره شده 

سراسيمگي و غافلگير شدن در اقدام از جمله ديگر خصوصيات  ،نداشتن امكانات. است

مي و خود هايي كه در اقدامات عناصر بو با وجود برخي كاستي. كار در اين مرحله است

نبايد وجود برخي مزايا  ،سكنه براي نجات و آواربرداري در روز اول فاجعه وجود داشت

ساعت اولين امكانات امدادي به  48بنا به گفته اهالي تقريباً پس از . را نيز فراموش كرد

هاي امداد و نجات خارج از  لرزه اولين گروه تقريباً يك روز پس از زمين ،ها رسيد خانواده

امكانات راهسازي اداره راه و ترابري از جمله امكانات . ستا به درب باغ اعزام شدندرو

نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه مهمترين اقدامات نجات و  ،خارج از روستا بود

زنان و اعضاي شوراي اسالمي  ،امداد محلي در سه روز اول توسط گروهي از جوانان

افراد فعالي از . داده بودندليه نجات و امداد محلي را تشكيل اين گروه هستة او. انجام شد

مزاياي عمليات  1در چهارگوش شماره . ها اقدام كردند اين گروه به نجات افراد و خانواده

   . ي خودشان آمده استها نجات توسط روستاييان بر اساس گفته

ك و جامعه محلي سانحه ديده بسيار كوچ: مزاياي عمليات نجات در روستا

وجود اين روابط  ،در اين جامعه تعداد زيادي از افراد خويشاوند يكديگراند. محدود بود

اي موانع عرفي و حتي شرعي در نجات  پاره. به نجات و امداد افراد كمك زيادي نمود

كردند  افراد و به ويژه زنان در حالتي كه اقربا و محارم آنان به نجات و امداد اقدام مي

اي از اطالعات قبلي نجات دهندگان بومي در مورد مشخصات  تي پارهح. وجود نداشت

هاي خواب و استراحت افراد توانست كه جان برخي از  منازل افراد و از جمله مكان

عالوه بر آن روابط همسايگي در چنين موقعيتي بهتر از . حادثه ديدگان را نجات دهد

لرزه  شرايط زندگي را پس از زمين اين مزايا در مجموع. گذشته ظهور يافت و عمل نمود

يان معتقد بودند در مجموع شرايط فعاليت يتواند اندكي قابل تحمل سازد و روستا مي

برخي از اين مزايا از زبان دوتن از افراد . هنجات و امداد در روستا بهتر از شهر بم بود
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نقل   1 در چهارگوش) مهدي حجت آبادي و احمد شجاع حيدري آقايان(فعال در نجات 

  . شده است
  

  

  از ديدگاه خودشان يانيمزاياي عمليات نجات توسط روستا -1چهارگوش 

  . هماهنگي در روستا بيشتر بود -1

 . جسارت و جرأت در روستا بيشتر بود -2

 . كردند مردم به صورت گروهي عمل مي -3

ها در مقايسه با شهر بم بيشتر  اطالعات در مورد مكان آسيب ديده و خانه -4

 . بوده است

 . سرعت عمل زياد بود -5

 . مشكل امنيتي وجود نداشت -6

   .رساني براي گرفتن امكانات از طريق تلفن و افراد سريع بود اطالع  شبكه -7

 . كردند كار گرفتن امكانات را دنبال مي ،گروهي از جوانان -8

هاي ضعيف  جوانان و شورا در روزهاي اوليه امكانات را به خانواده -9

 . رساندند

مانعي براي نجات زنان توسط ساير مردهاي روستا وجود از نظر فرهنگي  -10

 . نداشته است

     

براي بررسي و مقايسه عملكرد عناصر  :هاي فعال نجات ارزيابي عملكرد گروه

. ديگري از روستاييان ترتيب داده شد  بخش بحثي گروهي با مشاركت جمع  ،محلي نجات
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اي مالكها و افراد منعكس  سهس مقايهاي اين بررسي در قالب روش و تكنيك ماتري يافته

  .شد

  

  هاي فعال نجات در روستاي درب باغ اي ارزيابي عملكرد گروه ماتريس مقايسه - 2 دولج

  
  ر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
يان خواسته شد تمام يگونه بود كه در ابتدا از روستا وش كار در اين بحث اينر
بعد از . و نهادهاي فعال در نجات مردم در جريان زلزله بم را نام ببرندافراد  ،گروهها

سپس . معرفي شدندگروههاي نجات دهنده مردم  ،بحث و بررسي روستاييان با همديگر
الزم به ذكر است . ها با همديگر مقايسه شدند هاي نام برده شده با استفاده از مالك گروه

گر توضيح داده شد و روستاييان نيز نظر خود را  يلدر ابتداي امر مفهوم نجات توسط تسه
. در خصوص آن ابراز داشتند و به يك وحدت نظر در خصوص مفهوم نجات رسيدند

     نهادها                    

  

 ها الكم        

 

فاميل و آشناها 

شوراي اسالمي  و اطرافيان

 روستا

نيروهاي مردمي 

داخل روستا 

  )جوانان(

 10 8 7 بهتر هماهنگي

 7 8 10 دلسوزتر بودن

تر بودن به محل  نزديك

 حادثه
5 10 8 

 5 10 3 داشتن ارتباط با نهادها

ي ارتباطي  داشتن وسيله

  )نقليه(
10 6 7 

 37 42 35 امتياز

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  50 فصلنامه علوم اجتماعي شماره/  114

 

 

در مقام  كديگريشنهاد كرد كه روستاييان حاضر در جمع با همفكري يگر پ ليسپس تسه
جات دهنده هاي ن هايي كه به گروه ن عوامل نجات دهنده به هريك از مالكيابي ايارز

  . تا صفر را در نظر گيرند 10ن يتعلق داشت دامنه نمراتي ب
  : چند نكتة اساسي را  در نتيجه بحث ارزيابي عملكرد دريافتيم 

قدرت و  رايافراد با تجربه و دا.آفرين باشند  توانند نقش نهادهاي محلي مي •
نيروهاي محلي . مك كنندتوانند به آنها ك توانايي انجام كار حتي بيشتر از نزديكان فرد مي

 .برخالف انتظار بهتر و زودتر از نيروهاي امدادگر توانستند به مردم كمك كنند 

شوراي اسالمي روستا در مرحله نجات به علت داشتن ارتباط با نهادها و   •
 ،تر بودن به حادثه سازمانهاي موجود در منطقه و جلب مشاركت و حمايت آنان و نزديك

 .عملكرد بهتري داشت

بسياري از مردم دوست . دلسوز بودن تنها براي مرحله نجات كافي نيست  •
 ،اما به داليلي از جمله ترس ،ترين عزيزان خود را از زيرآوار نجات دهند داشتند نزديك

 . نداشتن آگاهي الزم از روش و چگونگي نجات در اين كار توفيق نداشتند ،عدم توانايي 

 
  ي در مرحله امداد عملكرد مردمي و  نهادهاي دولت

يكي ديگر از وظايف :  هاي مسئول در سطح شهرستان ارتباط با نهادها و سازمان

هاي مسئول در سطح شهرستان براي ارائه  شوراها ايجاد ارتباط و پيگيري از سازمان
براي مثال در . سازي فعاليت در سطح روستا بود آالت براي عادي  هاي فني و ماشين كمك

نجات پايان يافته بود، شوراي و كه مسئله جستجو  12تا  30/9بين ساعت  روز اول حادثه
روز پس از سانحه . كند روستا براي بازكردن معابر اصلي روستا پيگيري خود را آغاز مي

آوردن . شود هاي بيل مكانيكي وارد روستا  مي دستگاه ،براي آواربرداري و بازكردن معابر
اندازي شبكه برق، مخابرات نيز از  ، پيگيري براي راهنيآشاميدتانكر آب براي تأمين آب 

  . هاي روزهاي اول توسط شورا بود پيگيري
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يكي از اقدامات  :هاي مردمي  تشكيل گروهي از جوانان روستا براي جذب كمك
تشكيل گروهي براي جذب امكانات اوليه از جمله  ،جامعه محلي در روزهاي اوليه حادثه

هاي  نحوه توزيع كمك. زا در سطح روستا بود ادر و لوازم گرماو چ پوشاكغذايي،  مواد
نابسامان  ،اهدايي قبل از استقرار ستادهاي معين و تا زمان سرشماري خانوارهاي زلزله زده

به همين دليل تعدادي از خانوارها به . شد ها اغلب مورد هجوم واقع مي بود و محموله
در . ادثه موفق به دريافت چادر نشده بودندويژه در مناطق شهري تا هفته اول پس از ح

شبكه ارتباطي در ميان  ،روستاي مورد مطالعه گروهي از جوانان به وسيله موبايل و تلفن
ها و اطالع به گروه و سپس چگونگي  براي شناسايي محموله. خود ايجاد كرده بودند

از آنجا كه . ه شددر نظر گرفت يان تقسيم كاريياطالع به مردم و توزيع آن ميان روستا
جوانان برخي از . روستاي مورد مطالعه در نزديكي جاده ترانزيتي شهر بم قرار دارد

ساخته و در صورت امتناع آنان از كمك به مردم  ها را متوقف هاي حامل محموله كاميون
آنها را براي تخليه كمكها به سمت روستا  ،از قبيل ارعاب(هاي مختلف  به شيوه ،روستا

ها يعني شهر بم امكانات مورد  تخليه محموله مراكز گروهي ديگر نيز در. كردند ميهدايت 
تشكيل گروهي از جوانان از سوي . بردند ل نقليه به روستا ميينياز روستا را تهيه و با وسا

جامعه محلي اقدامي سازماندهي شده در پاسخ به شرايط هرج و مرج در روزهاي اول 
گرچه نحوه گرفتن .ن موقت و رفع مايحتاج عمومي بودبراي حل مشكالتي چون اسكا

امكانات گاهي همراه با تهديد و زور بود،اما توزيع آن به شيوه اي نسبتاً عادالنه انجام 
را به دو قسمت  هاگروهي از جوانان روستا كه در اين اقدام سهيم بودند، كاال. شد مي

وسايل خانگي، چادرهاي كاالهايي چون اوركت، . لوكس و غيرلوكس تقسيم كردند
تر و  آمد، عموماً اين كاالها به روشهاي غيرعادالنه لوكس به حساب مي ،خارجي و فرش

اما در گروه كاالهاي غيرلوكس يعني موادغذايي، . شد در ميان گروه خاصي توزيع مي
سهم سالمندان و كساني كه . تر بود چادرهاي معمولي، پتو، لباس توزيع تا حدودي عادالنه

توانستند در هنگام توزيع حضور داشته باشند توسط جوانان به آنها تحويل داده  مين
  . شد مي
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ان ييگشود، بنا به اظهار برخي روستا اين مكانيزم فرصتي را براي سوء استفاده نيز مي
چيني و (چادر  60تا  50پتو،  200تا  150برخي از افراد توانسته بودند، به تنهايي تعداد 

آوري كنند و فروش اين  هزار تومان لباس و تعدادي چراغ والور را جمع 500  ،)معمولي
د بتوان گفت در دو فعاليتي كه توسط يشا. دشل به منبع درآمدي براي آنها ياموال  تبد

 – ”هاي مردمي جذب كمك“نجات و    هاي يعني فعاليت - جامعه محلي مديريت شد، 
ع حس مشترك و همدردي را در جامعه ي كه جنبه انتفاعي نداشت و يك نوموارددر 

شكل انتفاع  ميزان مشاركت عمومي و فعاليت داوطلبانه باال و ،كرد محلي ايجاد مي
شد و در  مي تعداد مشاركت كنندگان كمتر ،منافع خاص ناما با مطرح شد ،همگاني بود

 مقابل انتفاع نسبي جامعه محلي، احتمال متضرر شدن ساير ذينفعاني كه فاقد تشكل
  . يافت هستند، افزايش مي

از تحليل گران خواسته شد نهادهاي فعال  : ارزيابي عملكرد اهدا كنندگان كاالها
گر يدو به دو با يكد را در امر توزيع مواد خوراكي و پوشاك را كه قبالً تعيين شده بود

ترين  سپس از روستاييان خواسته شد كه عمده. مقايسه و دليل عملكرد بهتر آنها را بگويند
  .. ها ارزيابي كنند امتياز در بين مالك 100هاي تامين كاالها را با توزيع  مالك

زمان بندي توزيع  ،بسته بندي كاال ،مالك 8هاي تعيين شده  براساس مالك   •
توجه به تاريخ  ،توزيع به موقع ،مرغوب بودن كاال ،روش توزيع كاال ،عادالنه بودن ،كاال

هاي نهادهاي  هاي مقايسه فعاليت از مهمترين مالك مصرف كاال و جور بودن جنس
 .از نظر گروه تحليل گران بود  ،مختلف

مرغوب  ،)قابل استفاده بودن(توجه به تاريخ مصرف  ،هاي مختلف از ميان مالك •
و بسته بندي كاال از مهمترين ) هاي دست دوم مثالً لباس نو نسبت به لباس(بودن كاال 

هايي چون عادالنه بودن  ز نظر گروه تحليل گران مالكا. ها تشخيص داده شد مالك
هاي  بعدي قرار داشتند و مالك هاي توزيع به موقع و جور بودن جنس در رده ،توزيع

روش توزيع كاال و زمان بندي توزيع كاال و تناوب در امدادرساني از كمترين اهميت 
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ها توسط  ي براي توزيع كمكيها فعاليت ،به غير از نهادهاي اهدا كننده كاال. برخوردار بود
 ،ستاد معين آذربايجان غربي از تاريخ آغاز بكار. ستاد معين آذربايجان غربي انجام شد

روز يكبار جيره غذايي و برخي  4الي  3يعني بيست و پنجم دي ماه تا هنگام بررسي 
 4داد نيز كميته ام. شد اين كاالها از طريق هالل احمر تأمين مي. كرد پوشاك را توزيع مي

 . ه بودبار در اين روستا  به توزيع كاال اقدام كرد

را دريافت  متيازهاها باالترين ا گران در اغلب مالكهالل احمر از نظر تحليل  •
هاي مردمي در اغلب  كميته امداد و كمك. كرد و داراي عملكرد مناسبي از نظر آنان بود

گران  مناسبي از نظر گروه تحليليني به دست آوردند و از عملكرد يها نمره پا مالك
 ،بندي عدم بسته ،هاي كميته امداد مهمترين مسئله در توزيع كمك. برخوردار نبودند

عدم توجه به تاريخ مصرف و ناهمگون بودن كاالها كه با اولويت  ،عادالنه نبودن توزيع
 . باشد مي ،نياز مردم محلي انطباق مناسبي نداشته

  
  وستائيان از عملكرد اهداكنندگان كاالهاارزيابي ر - 3جدول شماره 

  نهادها            
 
  
 ها مالك  

اهميت 
نسبي 

ها مالك  
 

هالل 
 احمر

كمكهاي 
 مردمي

ته يكم
 امداد

  ها خارجي سپاه
 

هاي  ييحمس
 رانيا

 -- 10 -- 2 5 8 15 بسته بندي كاال

ع يزمان بندي توز
 كاال

5 10 2 3 -- -- -- 

حساب كتاب 
 )عادالنه بودن(

     10 10 1 1 10 10 10 

 -- 10 -- 2 2 10 5 ع كااليروش توز

مرغوب بودن 
 كاال

20 8 2 3 10 10 10 
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 10 8 10 2 1 10 10 ع به موقعيتوز

خ يتوجه به تار
 مصرف كاال

25 8 5 1 9 10 -- 

  -- 10 10 1 1 8 10 جور بودن جنس

ها و  سازمان ،افراددر يك بحث گروهي با تعداد قابل توجهي از مردان روستا نام 
نهادهايي كه به نوعي در بازسازي و امدادرساني روستاي درب باغ مشاركت داشتند در 

 چه د كه اين نهادها و افرادشاز آنان سئوال  ،يان نوشته شديهاي مجزا توسط روستا برگه
ورد هاي آنها طي يك زمان نسبتاً طوالني م سپس كيفيت فعاليت ،اند قداماتي را انجام دادها

توسط  ،الزم به ذكر است كه قبل از همه در مرحله نوشتن. بحث و بررسي قرار گرفت
  . انتخاب شدند ،خود روستاييان تعدادي كه عالقه و توانايي نوشتن را داشتند

براي روستاييان مقايسه و تحليل نهادها و افراد در يك فضاي مناسب بسيار  •
 . آموزنده بود

به  ،نه اطالعات كه در خصوص موضوع داشتندبدون تعصب و با صداقت هرگو •
 . دادند جمع ارائه مي

 آگاه -از زلزله  بعد –خيلي خوب به مسايل و اقدامات انجام يافته توسط نهادها  •
 . بودند

 . ده بودنديان اقدامات انجام يافته را دييخود روستا ،به علت كوچك بودن روستا •

 . هاي اهدا شده به آنها بودند هاي امدادي و كمك روستاييان قدردان فعاليت •

با اين حال . گيري صورت نگرفته بود چشم  در حوزه اسكان دائم هنوز فعاليت •
 ،فونداسيون تعدادي از منازل... ) هلند و  ،آلمان(توسط تعدادي از كشورهاي خارجي 

 . احداث شده بود

هاي  كمك. ودلباس و مواد غذايي به مقدار زياد در اختيار روستاييان قرار گرفته ب •
 . هاي خارجي در اين خصوص فعال بودند كمك ،كميته امداد ،مردمي
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هاي بعضي نهادها از جمله سازمانهايي از كشورهاي خارجي از كيفيت  كمك •
 . خوبي برخوردار بود  

هاي ايراني از نظم خاصي دهاي انجام يافته از سوي نها در بسياري موارد كمك •
 . برخوردار نبود

ن ايران مبلغي پول نقد بين روستاييان به طور مساوي تقسيم كرده جامعه مسيحيا •
 . بود

 . سرعت كار آوار برداري در روستا از روند مطلوبي برخوردار بود •

 . بازسازي نمايد اجهاد كشاورزي منطقه توانست با سرعت قنوات منطقه ر •

هاي داده شده هنوز  وعده ،در خصوص تسهيالت بانكي براي حصاركشي باغات •
 . عملي نشده بود

 ،هاي دود دادن درختان نخل فعاليت ،كشاورزي بالفاصله بعد از زلزله اداره جهاد •
 . توزيع كود و علوفه را به خوبي انجام داد ،هرس

بسيار خوب  ،كيفيت وسايل كشاورزي اهدايي كشور فرانسه به كشاورزان منطقه •
 . بود

اري ارتباط با نهادهاي هاي مردمي و برقر شوراي اسالمي روستا در جلب كمك •
 . ه دهنده كمك به خوبي عمل كردئارا

هنوز توسط  ،ها و اجناس دريافتي بعد ازگذشت چند ماه از زلزله بعضي از كمك •
 . مردم مصرف نشده بود

 . نهادهاي بسيار زيادي در امدادرساني و بازسازي مناطق روستايي فعال بودند •

 ،استقرار در كنار جاده اصلي نزديكي به شهر ودليل روستاي درب باغ به  •
 . امكانات زيادي را جذب كرد

 
 ها و ارتباطات ميان عوامل دخيل در مديريت فاجعه  هماهنگي
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ها و ارتباطات ميان  گيري جامعه محلي در مورد هماهنگي بردن به نتيجه براي پي
جه كار نتي. افراد و جامعه محلي تكنيك تحليل نهادي به شكل ترسيمي اجرا شد ،نهادها

هاي تكنيك در اينجا توضيح  فرايند اجرا و يافته. ارائه شده است) 1(در نمودار شماره 
  . شود داده مي
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ها و  سازمان ،در ابتداي كار توافق شد افراد شركت كننده در جلسه ليست تمام افراد
هاي  بازسازي روستاي خود را در برگه ،نجات ،نهادهاي دخيل در مراحل مختلف امداد

سپس  هريك از نهادها كه نقش بيشتري داشتند با عالمت بيضي بزرگتر و . زا بنويسندمج
اين كار در نمودار به وضوح نشان . نهادهايي با نقش كمتر را با بيضي كوچكتر نشان دهند

. دشبعد از اين كار نهادهاي داخل روستا و خارج روستا از هم تفكيك . داده شده است
ارتباط نهادهاي داخل و خارج روستا مورد بحث و بررسي   ،بعد از مشخص شدن نهادها

نكات قابل . وظايف و نحوه همكاري آنها توسط خطوط نشان داده شد ،قرار گرفت
 اهم اين نكات. توجهي در نتيجه اجراي تكنيك و بحث ارتباطات نهادي حاصل شد

   :عبارتند از 
ند و درباره آنها صحبت شناخت و نهادها را مي ها روستاييان خيلي خوب سازمان •

 . كردند مي

رسان به مناطق روستايي در حد قابل  تعداد نهادهاي كمك ،برخالف انتظار •
 . توجهي بود

شناختند جلسه  براي بعضي افراد شركت كننده در جلسه كه زياد نهادها را نمي •
 . بسيار خوب و آموزنده بود

 ،ا نظير پايگاه بسيجشوراي اسالمي روستا نسبت به ساير نهادهاي داخل روست •
 . تر بود نيروهاي مردمي در امداد و نجات فعال ،نيروي انتظامي ،شركت تعاوني

كميته امداد  ،احمر هالل مانندستاد معين استان آذربايجان غربي و نهادهاي ديگر  •
ستاد معين استان بوشهر و نيروهاي  ،بنياد مسكن ،اداره جهاد كشاورزي  ،)ره( مام خمينيا

 . اند ز فعاالن مديريت فاجعه بودهخارجي ا

توسط  ،رساني به روستاي درب باغ ترين ارتباطات و تداركات براي كمك عمده •
 . شد شوراي اسالمي انجام مي

نيروهاي خارجي و اداره جهادكشاورزي در امر بازسازي قنوات و ارائه كمك به 
  .باغداران با يكديگر همكاري داشتند
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از طريق شوراي  ،هاي كشورهاي خارجي مكهاي مردمي و همچنين ك كمك •
 . رسيد اسالمي روستا به دست مردم مي

 . هاي منظم و داراي كيفيت خوب بوده هاي كشورهاي خارجي در بسته كمك •

ميزان تخريب منازل مسكوني و ساير اطالعات مربوط به زلزله بم در روستاي  •
از جمله كشورهاي خارجي  درب باغ توسط شوراي اسالمي روستا در اختيار ساير نهادها

 . گرفت كمك كننده به زلزله زدگان قرار مي

شوراي اسالمي  ،نيروهاي مردمي استانهاي ديگر ،)ره(كميته امداد امام خميني  •
 . اند روستا در توزيع غذاي گرم براي زلزله زدگان در توزيع با يكديگر همكاري داشته

ها  نهادها و سازماناز زيادي لباس و ساير كاالي ضروري از سوي تعداد توزيع 
هالل احمر، ستاد معين استان آذربايجان غربي انجام ) ره(، كميته امداد امام خميني مانند

  .گرفت مي
  

)روستاي درب باغ (ارتباط نهادها در زلزله بم نمودار 

سپاه

ي شهرهاي    
نيروهاي مردم

ستانهاي كشور 
ا

پايگاه بسيج 

درمانگاه مركزي 
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كمك در تهيه امكانات رفاهي    توزيع كاال و پول نقد    كاال 
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كارها و اقدامات پيشنهادي روستاييان درب باغ براي پيشگيري از خسارات  -2چهارگوش

  و مشكالت زلزله

  عنوان امدادگر، با خصصي در ارتشتخصيص دسته ت •

وجود يك نهاد متخصص و آموزش ديده براي  ارائه خدمات امدادرساني در هر  •

 استان 

  رعايت استانداردهاي الزم در ساخت و ساز اماكن و منازل مسكوني •

ها به عنوان  هاي عمومي در ارتباط با زلزله و توجه به پيش لرزه ارائه آموزش •

 هشدار 

 وقت در نيروهاي امدادگر آمادگي تمام •

 تجهيز نيروهاي امدادگر به وسايل و امكانات مدرن روز •

 هاي استاندارد در انتخاب و گزينش امدادگران  توجه به شاخص •

 هاي تخصصي آموزش نيروهاي امدادگر در قالب برنامه •

 پيمانكاران ساختمان رنظارت دقيق و فني دولت ب •

 هاي عمومي  آبراهو هاي زلزله در معابر  عدم شستشوي كشته •

 ها و قرار ندادن آنها در معابر عمومي  آوري سريع كشته جمع •

  ها و معابر با توجه به استانداردهاي الزم توجه به ساخت و ساز راه •

 اجراي عملي مانور زلزله •

  ارائه خدمات انتظامي و امنيتي بعد از زلزله  •
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براي جلوگيري و پيشگيري  توصيه تعدادي از زنان روستاي درب باغ -3چهارگوش

  ازخسارات بيشتر

 اول در آوردن سر و صورت افراد از زير آوار 

 تنفس مصنوعي

 اطالع از زنده بودن افراد 

 ايستادن در درگاه هنگام زلزله 

 فرار سريع

 ها هتوجه به پيش لرز

 ... ) گاوها و   ،صداي كالغها ( توجه به عالئم غير طبيعي حيوانات 

 ها و كوهها در زلزله  چاه تأثيراد غير واقعي به پرهيز از اعتق

  پول و طال و مدارك را هميشه در دسترس داشته باشيد

  دينيازهاي اوليه پوشاك و مواد غذايي را آماده داشته باش

   منزل را ترك كنيد ،ها پس از پيش لرزه ديزير ديوارها قرار نگير
 

  

 گيري نتيجه

شود و اقداماتي از قبيل  ه وقوع حادثه آغاز ميهاي نجات وامداد از لحظ فعاليت 
هاي پزشكي  جستجو و نجات، برقراري امنيت، تأمين آب و غذا، اسكان موقت و مراقبت

بر . يابد ها تا روزها پس از حادثه ادامه مي اين فعاليت. دهد و بهداشتي را تشكيل مي
ريت فاجعه را بدين توان نتيجه فعاليت عناصر مدي بندي مفهومي مي اساس اين تقسيم
 :  گونه خالصه كرد 

به ويژه  ،و نجات از اولين اقدامات در مديريت فاجعه جستجو :جستجو و نجات
تلفات جاني  ،تواند ن امكانات مناسب و آموزش ميتسرعت عمل، داش. سانحه زلزله است

اخت ترين مصالح به كار رفته در س در مناطق روستايي ايران عمده. سانحه را كاهش دهد
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ها تبديل به خاك شده و به  ها خشت است و با وقوع زلزله و تخريب، خشت خانه
د، در شو سرعت منافذ تنفس گرفتارشدگان در آوار را مسدود و سبب مرگ آنها مي

هاي دولتي با فاصله زماني قابل  هاي نجات و امداد دستگاه روستاي مورد مطالعه گروه
بامداد تا  27/5كه از زمان وقوع حادثه يعني ساعت در حالي. توجه به محل حادثه رسيدند

گرچه . عمليات جستجو و نجات انجام گرفته بود ،صبح از سوي جامعه محلي 9ساعت 
اما نوع تخريب و به  ،ابزار الزم براي آواربرداري در اختيار جامعه محلي قرار نداشت

ه محلي با ابزار اوليه هاي روستايي به نحوي بود كه جامع ويژه مصالح كاربردي در خانه
. هاي اوليه وقوع حادثه شدند موفق به نجات و خارج كردن اجساد از زيرآوارها در ساعت

توسط ) 109،ص1384،گزارش مطالعه( درصد 98عمليات جستجو و نجات به ميزان  
خير يك روزه نيروهاي امدادي ناشي از عدم آمادگي قبلي أت .جامعه محلي انجام گرفت

شد، تا كانون  اي بوده عالوه بر اين ابعاد فاجعه در بم سبب مي با چنين حادثه براي مقابله
ساختار مديريت عمليات جستجو و نجات در . توجه و امكانات در شهر بم متمركز باشد

ساعات اول حادثه غيرمتمركز و اكثريت جامعه محلي به ويژه آنها كه توانايي روحي و 
از . داشتند به نحوي درگير جستجو و نجات افراد بودندجسمي براي انجام اين فعاليت را 

آنجا كه شدت زلزله و ميزان تخريب در روستاي مورد مطالعه يكنواخت نبوده و در 
ترين گروه جستجو و  ها افراد نجات يافته وجود داشت همين اعضاء اصلي اغلب خانه

تي از حادثه اقوام و با گذشت ساع. دادند نجات را براي ساير اعضاء خانواده تشكيل مي
ل نقليه شخصي خود را به يآشنايان نيز كه در ساير مناطق نزديك اقامت داشتند با وسا

نيروهاي مردمي روستا اعم از . روستا رسانده و به ياري جامعه محلي پرداخته بودند
دادند كه كمك مؤثري به  جوانان و شورا نيز گروه سوم جستجو و نجات را تشكيل مي

جامعه محلي در تحليل مشاركتي . كردند اد و بيرون آوردن اجساد از زير آوار مينجات افر
خود معيارهاي، هماهنگي، دلسوزي، داشتن وسيله نقليه، نزديك بودن به محل حادثه را 

  .هاي فعال نجات در روستا تعيين كردند براي ارزيابي فعاليت گروه
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له نقليه كه به انتقال مجروحين بر اين اساس اقوام و آشنايان به دليل داشتن وسي
و دلسوزتر بودن از اهميت بيشتري برخوردار شدند و نيروهاي مردمي نيز  رساند ياري مي

   .تر بودن از اهميت بيشتري برخوردار شدند به دليل هماهنگي بهتر و نزديك

هاي مختلف كساني  ريزي براي فعاليت در هماهنگي و آرام كردن هيجانات و برنامه
هاي جنگ را داشتند، در مديريت فاجعه در روستاي مورد  بقه حضور در جبههكه سا

تواند تأكيدي بر اهميت آموزش  مي  اين تجربه. اند مطالعه نقش محوري را بر دوش داشته
سبب  ،جامعه محلينديده بودن آموزش . ها در مناطق روستايي باشد ا بحرانببراي مقابله 
  . شدسانحه  دمات به برخي مجروحانواردشدن ص

هاي  پس از سانحه به دليل تخريب وسيع تأسيسات زير بنايي و شبكه دامدا

جامعه محلي با نيازهاي متفاوتي مواجه بود كه اغلب آنها براي  ،آبرساني و معابر عمومي
تأمين آب  :تداوم زندگي عادي ضرورت داشت، اين نيازهاي متنوع عبارت بود از

كشي، بازكردن معابر براي امدادرساني، تأمين  ه آب لولهشبك نابوديبه دليل  آشاميدني
از آنجا كه سرماي زمستان زندگي در محيط (پتو  ،مايحتاج عمومي شامل غذا، تهيه چادر

ضروري براي اغلب خانوارها، ترميم شبكه برق  پوشاك، تهيه )ساخت باز را غيرممكن مي
 نهرهاتلفن براي خانوارها، اليروبي  اندازي مجدد مخابرات و امكان استفاده از روستا، راه

تأمين  و ترين منبع درآمد خانوارها ها به عنوان عمده و جلوگيري از خشك شدن نخلستان
از سوي ديگر مديريت دولتي بحران در سطح شهرستان بم با مشكالت . ل گرمازايوسا

و دفن  آوري اجساد و كفن برقراري امنيت، جمعكه مختلفي در روزهاي اول مواجه بود 
بنابراين در روزهاي نخست حادثه به ويژه چهار روز . آنها  از جمله اين مشكالت بود

طي . وجود داشت ها اول شرايط هرج و مرج و نداشتن سازمان كار كامالً در سطح ستاد
ها با تقسيم كار و وظايف در  اين چهار روز يعني تا هنگامي كه ستادهاي معين استان

روستايي استقرار پيدا كنند، فرصتي بود تا جامعه محلي به مناطق مختلف شهري و 
جامعه محلي مورد مطالعه در ظهر روز اول مرحله مقدماتي امداد . مديريت فاجعه بپردازد
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سازي شرايط زندگي براي بازماندگان  يعني عادي ،را پشت سرگذارد و وارد مرحله بعدي
محلي طي چهار روز اول به اجرا را كه جامعه  ،اي الگوي مديريت فاجعه. حادثه شد
ويژگي اين شيوه مديريت . انقباظي دانست -توان مبتني بر رهيافت انبساطي گذارد، مي

در حاليكه در  ،هاي مختلف به صورت موازي و در كنار هم است فاجعه انجام فعاليت
 بندي شده و نيازها اولويت ،شيوه مديريت سنتي فاجعه يعني رهيافت رفتارهاي متوالي

. دهند هاي عملياتي به طور متوالي عمليات امداد و بازسازي و ترميم را انجام مي تيم
ها توسط شوراي روستا و تعدادي از جوانان  ريزي و هماهنگي براي فعاليت برنامه

گرفت و هدف عمده آنها جذب و استفاده از امكانات و تجهيزات براي  داوطلب انجام مي
براي . سازي زندگي در جامعه محلي بود ده به منظور عاديپاسخ دادن به نيازهاي ذكر ش

توسط جامعه محلي شكل  ،كاري غيررسمي انجام اين كار شبكه ارتباطي و سازمان
يكي از عوامل مؤثر در موفقيت جامعه محلي براي سازماندهي تأمين نيازهاي . گرفت

شتن تجارب قبلي دا دليلديدن شوراي روستا و برخورد فعال آنها به ن  آسيب ،ضروري
هايي كه براي رسيدن به هدف يعني تأمين نيازهاي ضروري جامعه محلي اتخاذ  شيوه. بود
ارتباط با نهادها  ، د در شكل  ايجاد ارتباط و جذب كمك از طريق ارتباطات غيررسميش

هاي مسئول در سطح شهرستان وتشكيل گروهي از جوانان روستا براي جذب  و سازمان
 . بود  هاي مردمي كمك

روستايي در حد قابل رسان به مناطق  تعداد نهادهاي كمك ها و ارتباطات هماهنگي
رساني به روستاي درب باغ  ترين ارتباطات و تداركات براي كمك عمده. توجهي بود

ها نقش همكار  شوراي اسالمي تقريباً در تمام زمينه.د ش توسط شوراي اسالمي انجام مي
ستاد معين استان آذربايجان غربي  و نهادهاي . ر عهده داشتي هماهنگ كننده را بتو ح

بنياد مسكن، ستاد  ،اداره جهاد كشاورزي  ،كميته امداد امام خميني ،احمر هالل مانندديگر 
   . اند معين استان بوشهر و نيروهاي خارجي از فعاالن مديريت فاجعه بوده
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