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پیشنهادا براا بازسازا مناع زلزله زده از اصجل مهش مطالعه به شمار ميآيد در اين
مطالعه براا آنکه چارچجب عملیار میداني مشاركتي سانحه براساس مفاتیش كلي
مديريت فاوعه عراحي شجد ،نخست براساس مباني نیرا مجوجد مديريت فاوعه به
مراحل مختلف آمادگي (تخفیف فاوعه) و مراحل امداد ،ترمیش و بازسازا (پاسخ به
فاوعه) تقسیش شد و سپس در تر يک از مراحل نقش مردی محلي و چگجنگي مديريت
فاوعه تجسم آنا در تمای مراحل سازماندتي ،تماتنگي و برنامهريزا مجرد بررسي قرار
گرفت سپس براا عملیاتي كرد پژوتش عي ولسار متعدد با گروه تسهیلگرا  ،ابتدا
اتداف عمده در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خجاسته شد با تجوه به چارچجب
اتداف پژوتش ،مباحث اصلي ،سثجاالر مربجط و تکنیکتاا مناسب براا پاسخ به
سثجاالر را عي مباحثار گروتي خجد مشخص سازند برنامه میداني اين مطالعه عي
يازده روز نشست مشاركتي با تسهیلگرا و سپس اتالي روستاا درب باغ شکل گرفت
نتاي

تحلیل وامعه محلي از چگجنگي مديريت فاوعه وارزيابي آ تا از عملکرد

نهادتاا درگیر در حادثه زلزله در اين روستا از مجضجعار اين مقاله مي باشد
واژههاي کليدي :مدیریت فاجعه ،مدیریت بحران ،زلزله ،ارزیابی مشارکتی
روستایی ،شهرستان بم.

مقدمه
ومعه پنمش دا ماه سال  8812ساعت  1:21بامداد ،زلزله اا به قدرر  6/6در
مقیاس ريشتر شهر بش و اعراف آ را لرزاند نقشهتاا پهنه بندا تخريب كه در تما
روزتاا ابتدايي پس از زمین لرزه تهیه شد ،گجياا تمركز تخريب در خم شمالي -
ونجبي در مسیر گسل زمین شناختي بش و تمای مناع

مسکجني شهر بش است در

محدوده  85كیلجمترا ونجب شرقي مركز شهرستا بش ،مناع بروار سفلي و بروار
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وسطي از تجابع اين شهرستا از  85تا  15درصد تخريب شد 8كه بخشي از اين مناع
روستايي است مممجع تلفار انساني زلزله در روزتاا آغازين پس از حادثه ،بیش از
 48555نفر كشته 25555 ،نفر ممروم و  65555نفر بي خانما تخمین زده شد اما
عباسعلي زالي ر یس مركز آمار ايرا

سه ماه بعد آمار تلفار زلزله را  26218نفر كشته،

بیش از  9555نفر ممروم و  121نفر مفقجداالثر اعای كرد برآورد مركز آمار ايرا
ومعیت روستايي اين شهرستا را تا قبل از وقجع زلزله 851648نفر ذكر نمجده است

2

برخي برآوردتا بیانگر تلفاتي بالغ بر  8155نفر كشته بر اثر زلزله در  25روستاا اين
شهرستا است  8برخي از روستاتاا دورافتاده تر در شعاع  85كیلجمترا شمال شرقي و
ونجب شرقي در روزتاا نخستین زلزله با كمبجدتايي در مجاد غذايي ،تخريبتايي در
بناا منازل و تعطیلي مدارس مجاوه شدند 25 ،حلقه چاه از  91حلقه چاه تامین كننده
آب روستاتا دستخجش خسارر شد  4عاوه بر آ  21حلقه قنار از مممجع  64حلقه
قنار روستاتا تخريب شد
پس از وقجع زلزله بش مجضجع بررسي ابعاد و آثار اين سانحه عبیعي بر زندگي
بخش قابل تجوهي از ومعیت مصیبت زده يعني روستايیا و چگجنگي مجاوهه آنا با
اين رويداد استثنايي و در عین حال ناخجشايند براا بخشهاا اورايي و تحقیقاتي از
اتمیت برخجدار بجد ونبهتاا گجناگج اين مجضجع كه مي تجانست محجر مطالعه قرار
گیرد عبارر بجد از:
 - 8نقشه میزا تخريب زلزله بش د ر پنمش دا ماه  ،8812در صد تخريب براساس عکسهاا تجايي 8:85555
مجرخ تفتش دا ماه  8812برآورد گرديده است
 - 2ستاد بررسي آمارا زلزله شهرستا بش « گزيده اعاعار آمارا شهرستا بش » مركز آمار ايرا  ،گزارش شماره
 81 ،8دا  ،8812ص 4
3. http:/www.emrr.who int/eha/iran_4fano4.htm
4. http:/www.reliefweb.int/w/rwb.net
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 -8وقجع زلزله تحجالر بسیارا را در ابعاد فیايي و كالبدا ،ساختار ومعیتي و
انساني و زير ساختهاا اقتصادا ،عمراني و كشاورزا اين ناحیه به دنبال داشته است
مممجعه اين تحجالر و تأثیرا كه بر زندگي مردی و روند تجسعه اين مناع در آينده
مي تجاند داشته باشد ،از نقطه نیر مطالعاتي در خجر اتمیت است
 -2با وقجع زلزله استعدادتاا انساني بسیارا براا مقابله با عجار

و آثار آ و نیز

كمک به مصیبت ديدگا ممال ظهجر يافت مممجعه اين استعدادتاا ظهجريافته در
چارچجب اقدامار «مديريت بحرا » يا «مديريت سانحه» تدايت شد بخشي از اين
اقدامار در قالب دستگاتهاا اورايي ،سازمانهاا امدادرسا داخلي و خاروي و ممارا
رسمي وارا شد بخش ديگرا از اقدامار در شکل كنشهاا داوعلبانه مردمي و نیز
محلي عملي شد بررسي اين دوونبه عمده از مديريت سجانح مي تجاند ما را به
ظرفیتتاا مجوجد در امر مقابله با بايا و حجادث آگاه سازد و ارزيابي صحیحي را از
عملکرد آنها به ويژه در مناع روستايي به دست دتد اين مجضجع در تحقی حاضر
داراا اتمیت بسیارا است
 -8در بررسي روند اقدامار وبراني بايد نقطه نیرار و راه كارتاا پیشنهادا مردی
را مجرد تجوه قرار داد به عبارر ديگر بايد پذيرفت آنا كه در وريا چنین سجانحي
بیشترين آسیبتا را متحمل شدهاند ،ح دارند كه در سیاستگذارا و برنامه ريزا براا
ساختن آيندهاا بهتر و مطمثنتر مشاركت نمايند
يکي از اتداف اصلي مقاله ارزيابي چگجنگي مجاوهه مردی و عناصر دولتي با
رويداد زلزله و انتیارار ساكنا محلي ،در ارتباط با رفع عجار

منفي اين واقعه

ناخجشايند در سطح يکي از نجاحي روستايي آسیب ديده و با شیجه مشاركتي است اين
مقاله برآيند گزارش تحقیقي است كه در خرداد ماه  8818در نتیمه تمکارا گروتي از
تسهیلگرا و تمکارا پژوتشي آقايا مهندس مهرداد تیمجرا ،قلندرا و خانشتا اعیش
عايفه حیدرا و معصجمه رحیش زاده و شمار قابل تجوهي از اتالي عزيز و صمیمي
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روستاا درب باغ با مؤلفا فراتش آمده است ،كه بدين وسیله از تمامي آنا قدرداني
ميشجد

چارچو

نظري

ابتدا تاش مي شجد چارچجب مفهجمي مديريت فاوعه مجرد بحث قرار گیرد و در
مبحث روش شناسي نیز به روش اين مطالعه يعني ارزيابي مشاركتي پرداخته خجاتد شد
تركیب مفهجی «مديريت» با «فاوعه» معنايي ويژه را به دست ميدتد كه از آ در
تجصیف چگجنگي مجاوهة انسا با حجادث گسترده و زيانبار استفاده ميشجد عاوه بر
آ درتشريح «مديريت فاوعه» 8بايد به فهش صحیحي از مفاتیش مرتبم تمچج حادثه و
انجاع علتتاا آ  ،آسیبپذيرا 2و ديگر مجارد مشابه دست يافت با ووجد پیشرفتتاا
1 . Disaster management
2 . Vulnerability
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چشمگیر دانش فني ،بروز حجادث عبیعي حیار وجامع را در معر

خطر قرار ميدتد

بشر انديشمند امروز براا پیشگیرا ومقابله با اين حجادث ابزارتاا مختلف فني،
مديريتي واوتماعي را بکار ميگیرد مممجعه تاشتا براا پیشگیرا و يا كاتش اثرار
حجادث را اصطاحا «مديريت فاوعه» مينامند و آ را ميتجا تركیبي از فعالیتتا و
تخصصتاا مختلف دانست كه تدف آ كاتش و يا اوتناب  -اگرممکن باشد  -از
زيا تاا بالقجه حجادث و اعمینا از امداد رساني فجرا به آسیبديدگا حادثه تنگای

ضرورر است (.)EHA /WHO, 2002
منشا اصلي وقجع يک فاوعه بروز يک حادثه 8است و تمجاره فاوعه ازيک حادثه
آغاز ميشجد ،تر چه ابعاد حادثه غیر قابل كنترل تر باشد ،ابعاد فاوعه وسیعتر خجاتد بجد
در تعريف حادثه آمده است كه حادثه تجسم انسا و يا عبیعت رخ ميدتد و تهديد
كننده زندگي و دارايي انسا است وفعالیتتا و محیمزيست را در يک منطقه تحت تأثیر
قرار ميدتد( ،تما ) حادثه انجاع مختلفي دارد كه برخي از آنها عبارتند از ،زلزله ،عجفا ،
بادتاا شديد ،سیل ،فرسايش خاک ،آتش فشا  ،خشکسالي ،ون ،و نزاعتاا داخلي،
بحرا اقتصادا و قديمي بجد فن آورا

3ه2ه2ه فاجعه چيست؟
فاوعه را اين چنین تعريف نمجدهاند رخدادا است كه شرايم عادا را بر تش زده
و سبب بروز سطحي از آسیب ميشجد كه فراتر از قدرر انطباق پذيرا وامعه
است )WHO/EHA,P,3(،مردی مجضجع اصلي آسیب پذيرا تستند و بدو حیجر آنها
فاوعه در ابعادا به مراتب كمتر رخ خجاتد داد
نمجدار ( ،)8وقجع فاوعه را تنگامي كه آسیبپذيرا با حادثه تمزما ميشجد را
نشا ميدتد
1 . Hazard

ارزيابي مشاركتي مديريت فاجعه در 97 / ...
نمودار ( )9عوامل تشكيل دهنده و موثر در حادثه و آسيب پذیري
حادثه

آسيب پذيري

فاجعه

حادثه
زلزله
بادهاي شديد ـ
طوفان

فاجعه

شرايط نا امن

فشارهاي فعال

علت زيربنايي

ـ محيط طبيعي

ـ فقدان

ـ فقر

شكننده

سيل
فرسايش خاك

آسيبپذيري+حادثه

ـ اقتصاد محلي شكننده ـ نهادهاي محلي
پايين بودن سطح در

خشكسالي

درآمد و معيشت

جنگ ،نزاع داخلي

نامطمئن

آموزشي تعليم

ـ محدوديت دسترسي
به ساختار و خدمات و
منابع

بحران اقتصادي

ـ سرمايه گذاري محلي ـ ايدئولوژي

قديمي بودن فن

بازارهاي محلي خدمات

آوري

بازارهاي آزاد
ـ گسترش جمعيت

ـ نظامهاي آقتصادي

تخريب محيط

ـ سن

شهرت نشيني

ـ جنس
ـ معلوليت و ناتواني

Source : paranoiac Emergency training center,Adisa Ababa, p.13

از آنما كه بروز يک فاوعه از دو عامل حادثه و آسیب پذيرا شکل ميگیرد براا
كاتش میزا زيا تاا ناشي از حادثه ميتجا از دو رتیافت عمده سجد برد
رتیافت تجسعه كه با تدف كاتش آسیبپذيرا وجامع بیجده و تیدف عمیده تمیای
كشجرتا به ويژه كشجرتاا وها سجی است با ارتقیاء سیطح تجسیعه اقتصیادا در يیک
وامعه ساير زيربناتاا اوتماعي و فرتنگي نیز تحجل يافته و درصد آسیبپذيرا كیاتش
مييابد ،برنامه تجسعه تدفي بلند مدر و دستيابي به آ دشجار میينمايید در رتیافیت
مديريت فاوعه به ويژه براا حجادث عبیعي كه نميتجا از وقجع آ ولجگیرا و حتي آ
را پیش بیني كرد چج زلزله ،آتشفشا  ،خشکسیالي ،میديريت فاوعیه روشیي در وهیت
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كاتش آسیبپذيرا و كنترل فاوعه است فاوعهتا حجادث پیچیدهاا تستند كه با وقجف
به اين پیچیدگيتا مي تجانیش از عاقت فرسايي ،وراحت ،شکنندگي و آسیبپذيرا فاوعه
بکاتیش ،وظیفه مديريت فاوعه آ است كه تاش كنید حیجادثي كیه سیبب يیک فاوعیه
ميشجد را از میا بردارد و يا تأثیر آنها را كاتش دتد و يا اينکه تاش كند آسیبپیذيرا
وامعه را در برابر فاوعه به كمترين حد برساند عمجما دو ونبه متمايز اما مرتبم به تش در
مديريت فاوعه ووجد دارد ،اول آمادگي براا ولجگیرا از فاوعه و پاسیخ فیجرا و دوی
تجانبخشي ( ،)Oxfam, 2003و مهمترين زما براا اعمال مديريت فاوعه زماني است كه
فاوعه رخ نداده است اغلب عراحي يک استراتژا كمکتاا اضطرارا و محلي بخشیي
از برنامهتاا مديريت فاوعه است ،وقتي يک فاوعه رخ ميدتید وویجد درک درسیتي از
ونبهتاا مختلف حادثه ضرورا است اگر ما ندانیش روند اتفاقار چگجنیه خجاتید بیجد
نمي تجانیش سازماندتي مؤثرا براا پاسخ به آ داشته باشیش بنیابراين آمیادگي از اویزاا
مهش يک برنامه مديريت فاوعه است
براساس تمارب دتهتاا گذشته و در تعامل با فاوعهتاا مختلف ،مديريت فاوعیه
به مراحل مختلفي تقسیش شده است كه در وجامع مختلف تر يک از اين فعالیتتا تجسم
سازما و نهاد مشخصي مديريت ميشجد
تخفيف فاجعه 8:تخفیف فاوعه به اقداماتي برميگردد كه اثیرار مخیرب و كجبنیده
حادثه را به كمترين حد ميرساند اين اقدامار در تر زما ميتجانید انمیای گییرد بیراا
اقدای عملي عمجما ساختار مناسبي براا آ ميبايد تعريف شجد ،براا مثال كمیتیه فاوعیه
در سطح ملي در برخي از كشجرتا تشکیل ميشجد ايین كمیتیهتیا بیا شیهردارا ارتبیاط
مناسبي دارند ،در شهرتاا ساحلي قجانین ساختما سازا براا كاتش آثار ناشي از بارا
و بادتاا شديد وگردبادتا وضع ميشجد در نجاحي روستايي ممکین اسیت برنامیهتیايي
براا ولجگیرا از آتشسجزا علفزارتا و يا بهبجد مديريت آب براا مقابله با خشکسیالي
عراحي شجد برنامهتاا تخفیف به كمیک مهندسیا متخصیص برنامیهريیزا فییايي و
1 . Disaster Mitigation
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مديريت شهرا انمای مي پذيرد در فعالیت تخفیف عمجمیا سیه فعالییت عمیده صیجرر
ميگیرد
 -9برآورد خطر 8:در برآورد خطر زيا تاا مجرد انتیار محاسبه ميشجد ،براا ايین
كار وسعت حادثه از عريی نقشیه میجرد ارزيیابي قیرار میيگییرد و بیرآوردا از مییزا
آسیبپذيرا تمای عناصرا كه در معر

خطر قرار دارند ،انمای ميپذيرد

 -2جلوگيري 2:ادارار دولتي و شهرداراتا عمجما تدايت فعالییتتیاا معینیي را
قبل ازوقجع فاوعه به عهده ميگیرند اين ادارار با ساختن مجانعي براا كنترل سیابتیا
و يا كنترل اشتعال در مناعقي كه علفزارتا در معر

آتش سجزا قیرار دارنید ،از وقیجع

حادثه ولجگیرا ميكنند فعالیتهاا ولجگیرا شامل معیارتاا ساختارا تمچیج قیجانین
ويژه ساختما سازا ،آببندتا ،ديجارتاا سیلگیر و معیارتاا غیرساختارا چج برنامیه
نحجه استفاده از زمین ،قجانین ،بیمه ،آمجزشهاا عمجمي و غیره ميشجد
 -3آمادگی 8:اقداماتي كیه در مرحلیه آمیادگي صیجرر میي گییرد ،شیامل تهییه و
نگهدارا تمهیزار مجرد نیاز و آمجزش افرادا است كه ميخجاتنید فاوعیه را میديريت
كنند اين اقدامار بايد تابع قجانین ادارار دولت محلي باشد اقدامار انمای شده ميتجاند
آمادگي در تنگای فاوعه را با داشتن مکانیزیتاا مناسب افزايش دتد
آمجزش عمجمي و سیستشتاا اخطار به مجقع ،از ديگر اقیدامار در بخیش آمیادگي
ميباشد در بخش آمادگي اقداماتي از قبیل ،برنامهريزا براا اقدای ،آمجزش تیشتا ،تمرين
اخطار به مجقع و تخلیه ،تجسعه وسايل اخطار به مجقع ،انمای ميگیرد ،اما پیس از فاوعیه
مهمترين فعالیت ،پاسخ به فاوعه است
پاسخ فاجعه 4:عمجما اقدامار مرحله پاسخ ،پس از وقیجع حادثیه انمیای میيگییرد
عمده اين اقدامار مربجط به كمکتاا فجرا و اضطرارا ميباشد و به نجعي فعالیتتاا
1 . Risk Assessment
2 . Prevention
3 . Preparedness
4 . Disaster Response
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مديريت بحرا نیز در اين مرحله قراردارد اگر امدادتا به مجقیع و مناسیب ارا یه نشیجد
تعداد قربانیا و آسیبديدگا به عجر چشمگیرا افزايش و سبب بروز بحرا ميشجد در
مرحله پاسخ ،سه فعالیت عمده امداد ،تجانبخشي ،ترمیش و بازسازا انمای ميگیرد
 )9امداد 9:دوره امداد عمجما مرحلهاا كجتاه است ،از ويژگي ايین مرحلیه مداخلیه
فجرا و به مجقع است و زما در اين مرحله نقش مهمي در ولجگیرا و كاتش خسارار
دارد ،به تمین دلیل سازما كار در مرحله امداد ،میيبايید برپايیه امیداد رسیاني فیجرا و
تجانايي در سازماندتي نیروتاا مختلف مردمي ،دولتي و سازمانهاا بینالمللیي و داخلیي
باشد در مرحله امداد ميبايد فعالیتتايي از قبیل ارزيابي نیازتا ،كاتش سطح رن و درد،
محدود كرد سرعت و اثرار فاوعه و باز كرد راه براا تجانبخشي انمای شجد اقیدامار
مرحله امداد عمجما شامل وستمج و نمار ،ايمیاد امنییت ،ارا یه غیذا و آب آشیامیدني،
مراقبتتاا بهداشتي و تهیه لباس و پتج ميشجد
 )2توانبخشی 2:به وريا انداختن روال عادا زندگي از وظايف تجانبخشیي اسیت
پس از وقجع يک فاوعه آسیبتاا روحي شديدا به بازماندگا و ممروحین حادثیه بیر
واا مي ماند مددكارا اوتماعي و متخصصین روانشناسي اقداماتي را در وهیت احییاا
روحیه آسیبديدگا انمای ميدتند به عیجر كلیي اقیدای تجانبخشیي در حیطیه میديريت
كمکتاا فجرا و اضطرارا قرار ميگیرد و اين فعالیتتا تفتهتا تا ماهتا به عجل خجاتد
انمامید
 )3ترميم و بازسازي 3:در مرحله ترمیش و بازسازا تیدف وبیرا خسیارار وارده
به زيربناتا و تأسیسار شهرا و روستايي است اين اقدای در مرحله بهبجد قرار ميگیرد و
در رديف فعالیت مديريت كمکتاا فجرا و اضطرارا قرار ندارد و عمجما چند ماه پس
از وقجع فاوعه ،عملیار بازسازا شروع ميشجد تیدف بازسیازا از سیرگیرا وظیايف
1 . Relief
2 . Rehabilitation
3 . Reconstruction
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اقتصادا و اوتماعي وامعه آسیب ديده است براا ولجگیرا از بروز ممدد فاوعه بايید
اقدامار احتیاعي و رعايت استانداردتا در بازسازا انمای گیرد

رهيافت مدیریت فاجعه بر پایه جامعه محلی
مديريت فاوعه بر پايه وامعه محلي يکي از رتیافتتاا مهش به ويژه در كشجرتايي
است كه وامعه محلي ،درگیر حجادث و باياا مختلف عبیعي تستند يکي از
استداللتايي كه تجوه به اين رتیافت را مهش ولجه ميدتد ،گسترش ابعاد فمايع عبیعي
و انساني در عجل دتهتاا گذشته است
مديريت فاوعه بر پايه وامعه محلي تجسم نهاد بینالمللي مديريت ريسک فاوعه
معرفي شده است در اين رتیافت مردی محلي كه در معر

8

خطر بیشترا قرار دارند بايد

در برنامهريزا ،تصمیشسازا و انمای فعالیتتاا مديريت فاوعه مشاركت داده شجند
اين برداشت به عنجا يک رتیافت در مديريت فاوعه از اواسم دته نجد قر بیستش از
عرف سازمانهاا غیردولتي درگیر در فعالیتهاا انسا دوستانه ،با استفاده از ابزار «برآورد
ظرفیت و آسیبپذيرا» 2به رسمیت شناخته شد بر اين اساس از سال  8991كارگاهتاا
ناحیهاا در ناحیه آسیا پاسفیک برگزار و اين رتیافت را تروي و چارچجبي براا كاربرد
آ در سطح محلي فراتش كردند
در تجویه اين رتیافت گفته ميشجد كه با مشاركت مردی محلي در پاسخ دتي به
فاوعه به ويژه در بخشتاا حاشیهاا وجامع آسیب ديده ،آنها در تعیین نیازتاا اساسي
خجد تجانمندتر ميشجند مشاركت مردمي تنها در فرايند ارا ه مشجرر خاصه نميشجد،
بلکه ساير مداخار و واكنشها در برابر فاوعه  -تمچج ومعآورا دادهتا ،تمزيه و
تحلیلتاا مجقعیتي ،تعیین اقدامار و اوراا برآوردتا  -را نیز شامل ميشجد مشاركت
آنها بخشي از تجانمندسازا براا ايماد تحجل در منابع كنترل كننده و روابم قدرر است
1 . International Institution Disaster Risk management
)2 . Vulnerability and Capacity Assessment (VCA
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به اين ترتیب اوتماعار و گروهتاا آسیبپذير بازيگرا اصلي مديريت فاوعه تلقي
ميشجند آنا ح دارند كه در تصمیماتي كه زندگيشا را به عجر مستقیش تحت تأثیر
قرار ميدتد مشاركت ورزند ) .(Adpc, pzيکي ديگر از داليل ضرورر مشاركت مردی
محلي ،عدی دقت در پیشبیني فاوعه است پیشرفت دانش فني و مزيتتاا علمي قادر
است خطر فاوعه و برآورد میزا تخريبي را كه ممکن است به يک شهر ،ناحیه و يا يک
دتکده وارد كند برآورد كند ،اما نميتجاند زما دقی حادثه را پیش بیني كند بنابراين
دانش تنها عنصرا نیست كه در مديريت فاوعه به ما كمک ميكند ،بسیارا از مجاقع ما
با فمايع عبیعي مجاوه ميشجيش كه مردی نقش مهمي در مديريت آنها داشتهاند و وامعه
ساكن در محل حادثه در فعالیت امدادرساني فاوعه درگیر ميشجند آنها با دستا شا
تمسايگا را از زير آوارتا بیرو ميكشند ،ممروحا را به بیمارستا منتقل ميكنند و
تمسايگاني را كه خانهتااشا تخريب شده است ،در پناتگاه و غذاا خجد شريک
ميكنند در زلزله بزرگتايشن ،اواوي در سال  ،8991عمدهترين پاسختا تجسم
تمسايگا داده شد زيرا تیشتاا نمار و واحدتاا كمکتاا اضطرارا به دلیل خرابي
زير ساختها به مجقعیت فاوعه دسترسي نداشتند
در اين حادثه تعداد كساني كه تجسم تمسايگا ومردی محل نمار پیدا كرده
بجدند قابل تجوه بجد ،بعد از زلزله مردی محلي آشپزخانهتايي را براا عبخ غذا در
مدارس ايماد و غذا آماده ميكردند ،اين نمجنهتا براا آسیب ديدگاني كه بر اثر تخريب،
به برق و غذا دسترسي ندارند ،مهش است در اين مثال  15درصد از فرايند بهبجد از عري
تاش دولت انمای گرفت و  25درصد كارتا كه مرحله امداد را تکمیل ميكند از عري
ساكنین انمای شد ) (Eiko Nanito, 2003. P.2دخالت وامعه محلي در مديريت فاوعه
مستلزی ظرفیت سازا و تجسعه منابع انساني ،براا بهبجد عملکرد مديريت فاوعه است
به عجر كلي عناصر و عجامل اساسي كه در مديريت فاوعه مبتني بر وجامع محلي و
يا در رتیافتتاا تخفیف با ماتیت وامعه محجر 8از اتمیت برخجردارند ،عبارتند از:
)1 . Community- Based Approaches to Mitigation (CBM Mit
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 مشاركت مردمي

 اولجيت بخشي به آسیب پذيرترين گروهتا ،خانجادهتا و افراد اوتماعي
 ماکتاا ويژه اوتماع محلي براا كاتش مخاعرار

 شناسايي تجانمنداتا و ظرفیتتاا مجوجد در امر مديريت فاوعه
 كاتش آسیبپذيرا به واسطه تقجيت تجانمنداتا

 ايماد پیجند میا پديده كاتش مخاعره با پديده تجسعه كه به واسطه تشخیص
شرايم آسیبپذيرا و علتتاا آسیب ،عملي ميشجد
 بیرونيتا نقش پشتیبا و تسهیلگر را دارند )(Lorna P. victoria. P2 6

روش تحقيق
روش كلي بررسي حاضر « روش ارزيابي مشاركتي روستايي» 8است روش ارزيابي
مشاركتي روستايي مممجعهاا روش شناختي با ماتیتي كیفي و كاربردا است ،كه به
قصد تجاناسازا سکنه محلي در سازما بخشي به تمزيه و تحلیلتاا خجد ،برنامهريزا
و بروز كنشهاا معطجف به تجسعه ،پديد آمده است
اصول ارزیابی مشارکتی روستایی تمارب وهاني مجوجد در روششناسي ارزيابي
مشاركتي روستايي گجياا اصجلي ويژه به شرم زير ميباشد:
جریان معكوس یادگيري :يادگیرا در خصجص دانش فني و اوتماعي بجمي به
صجرر مستقیش در وريا مراوعار محلي (مکاني) و رو در رو از روستايیا
یادگيري سریع و دائماً رو به افزایش پژوهش ر :با كشف آگاتانه و كاربرد قابل
انعطاف فنج  ،وقت شناسي و بررسي متقاعع واقعیتتا و قابلیت تکرار روشتاا مجوجد
در فرآيند يادگیرا از وامعه ،عملي ميشجد

1 . Participatory Rural Appraisal (PRA).
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جبران تحریفها :مراوعار تسهیلگرا تجسعه روستايي بايد سهل و راحت باشد و
در آ " «شنید به واا سخن گفتن " "،تعم به واا شتاب كرد در درک مجضجعار
" "،عدی تحمیل به واا مهش ولجه داد مسا ل خاص پژوتشگرا " باشد و "وستمجا
فقرا و زنا " و "يادگیرا" نکار مهش و ترویحار آنا  ،اتمیت دارد
تعادل بهينه :اين اصل تزينهتاا يادگیرا از اوتماع را با صداقت اعاعار مرتبم
ميسازد چنین چیزا از عري ايماد و تعادل بین كمیت ،ارتباط اوزاء و دقت و تازگي
اعاعار حاصل ميشجد اين مهش با نجعي چشش پجشي و عدی كشف زايد بر نیاز
(تمچج سنمش افراعي) تمراه است
ن رش سه بعدي :با كاربرد روشها و فنج  ،انجاع اعاعار و نیز بررسي كنندگا
متعدد و قجاعد مطالعاتي متقاعع ،عملي ميشجد
تنوع جویی :در ومع آورا اعاعار ،با وستمجا تنجعتا به واا میانگینتا ،به
بیشترين اندازه رساند تنجعتا و غناا اعاعار ،تحق مييابد
تسهيل :تسهیل در بیا آنچه روستايیا در مقای بررسي ،تمزيه و تحلیل ،ارا ه و
يادگیرا از خجد انمای ميدتند ،كه تجسم محققا تسهیلگر صجرر ميپذيرد
هوشياري و مسئوليت پذیري توأم با انتقاد از خود :تسهیلگرا به گجنهاا مستمر
فعالیت خجد را امتحا نمجده ،سعي مي كنند آ را بهبجد بخشد
به اشتراک گذاردن اطالعات و آرمانها :اين اشتراک بین سکنه محلي و
تسهیلگرا از عري برگزارا مناسبتتاا آمجزشي و تمارب مشترک تحق

مييابد

() chambers,1992,p :13-15

در روشهاا پژوتش مشاركتي فنجني ساده و درخجر فهش تمگا براا بررسي
مجضجعار و تعامل با وامعه محلي ووجد دارد اساس تمای اين روشها بر بحث و
تشريک آراا ومعي پايهگذارا شده است اما استفاده از ابزارتاا ساده تمچج گچ،
كاغذ ،مازيک ،كارتهاا مقجايي و حتي مدل سازا ساده از اشیا و مکانها براا بیا
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تحلیلتا ،نقطه نیرتا و تجصیف مجارد بسیار معمجل است عاوه بر آ بیا ترسیمي و
تصجيرا در اين روشها در زمره مهمترين ووجه تمايز آنها در قیاس با روشهاا پژوتش
غیر مشاركتي – غیر كیفي به شمار ميرود
عرم كلي اين پژوتش ،با تجاف

كلي تسهیلگرا درخصجص سثجاالر اصلي،

وتکنیکتاا مناسب براا پاسخ به اين سثجاالر حاصل شد در پژوتش مشاركتي در
صجرر ضرورر عرم كلي در مرحله میداني ميتجاند مجرد بازبیني قرار گیرد ،در تمین
راستا تیش تحقی پیش از شروع فعالیت میداني ،براا شناخت مجضجع كار خجيش به دو
فعالیت عمده مبادرر نمجد به اين ترتیب نخست عرحي كلي را در زمینه كار میداني
خجد ترسیش نمجد و سپس براا دستیابي به تجافقي كلي و فهمي مشترک از مأمجريت
میداني ،اعیاا تیش در مجرد مجضجع كار به بحث پرداختند ،اين گفتگج سرانمای به
عراحي برنامهاا عملي براا كار میداني ختش شد
اتداف ،مباحث اصلي و تکنیکتاا اين مطالعه درودول  8آمده است در اين
ودول بر اساس اتداف تعیین شده ،مباحث مجرد بررسي و تکنیکتا و فنج ارزيابي
مشاركتي آورده شده است درودول تدفتاا خاص پژوتش به گروهتايي عمده
تقسیش ميشجد كه عبارتند از :اتداف مربجط به بررسي تجصیفي وبیا وضعیت وشرايم
عمجمي ،تدفتاا مربجط به بررسي مديريت بحرا و مديريت فاوعه و تدف شناخت
نیازتا ،اولجيتتاا اوتماعي و محلي و دريافت نقطه نیرار اصاحي سپس مباحث
عمده در تر يک از سه گروه تدف تعیین شد ،براا مثال براا دستيابي به تدف بررسي
تجصیفي و بیا وضعیت وشرايم عمجمي،مباحثي چج مشخصار عمجمي و فیزيکي
روستا ،مباوث ومعیتي ،معیشت ،منابع عبیعي،خساررتاا فیزيکي و واني مجرد تأكید
قرار گرفت و براا بررسي اين مباحث تکنیکتاا ارزيابي مشاركتي چج گفتگجا نیمه
ساختارا ،نمجدار و نقشهتاا مشاركتي،وداول تجصیفي ،تاريخچهتاا شفاتي ،تکنیک
تحلیل معیشت ،رتبهبندا وشمارش و بازديدتاا مقطع عرضي پیشنهاد شد
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در مرحله بعدا تاش شد ،چارچجب عملیار میداني مشاركتي براساس مفاتیش
كلي مديريت فاوعه عراحي شجد يکي از مهمترين محجرتاا آ  ،بررسي نقش مردی،
دولت ،نهادتاا مدني ومحلي در مراحل امداد ،نمار وبازسازا است تر رفتار در
مراحل مختلف فاوعه بايد در قالب پن سثجال اساسي ،كما (شرايم مکاني )،چه كساني
(عاما ) ،چه شد (وقايع،عملکرد) ،چگجنه (روشها) وچقدر خجب يا بد بجد (ارزيابي
عملکرد) مجرد تحلیل و بررسي قرار گیرد براا مثال در مرحله نمار ابتدا ،شرايم مکاني
نمار ،سپس عاما آ  ،در ادامه وقايع و عملکردتاا تنگای نمار و چگجنگي وروشها،
در پايا چقدر خجب يا بد ،به عبارتي ارزيابي عملکرد از سجا مردی محلي بايد مجرد
بررسي قرار گیرد
جدول  -9سئواالت و تكنيکهاي پژوهش پيرامون عملكرد مدیریت فاجعه
تكنيکها

سئواالت

ی بحث گروتي ،تمزيه وتحلیل روندتا

مشخص كرد فعالیتتا واقدامار قبل ازوقجع زلزله

ی بحث گروتي ،تمزيه وتحلیل روندتا

مردی روستا آيا قبل از زلزله براا پیشگیرا اقدامي
كردهاند

سیر زماني

مهمترين اقدامار قبل وبعد از زلزله تجسم مردی
روستا

داستا سرايي

تر كس اولین كارا كه پس از زلزله كرد چه بجد

ماتريس مقايسهاا

عملکرد نهادتاا دولت در مرحله امداد در حفظ وا
و مال

تحلیل دست اندركارا وسیرزماني

نقش سازما تاا دولتي و غیر دولتي درفرآيند نمار

تحلیل نهادا

چه نهادتايي در مراحل مختلف حیجر داشتند (به
ويژه نهادتاا محلي)

نمجدار و

افراد،گروهتاا محلي و سازما تاا دولتي و غیر
دولتي حمايت كننده

ومعآورا كارر

نقش مردی محلي در فرآيند نمار وامداد
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بررسی یافتهها
در وريا بررسيتاا ابتدايي و اعاعاتي كه از منابع محلي حاصل شد ،روستايیا
خسارار و صدمار زلزله را عبقهبندا و تشريح كردند از روند انمای گفتگج ويافتهتاا
حاصل از آ نتايمي كلي به دست آمد
خسارات و صدمات وارده :صدمار وخسارر روحي وفکرا زلزله با تمای ابعاد
سنگین آ به علت نزديکي و مهر ومحبت روستا يیا به تمديگر براا خانجادهتاا
عزادار قابل تحمل شد و شايد آنا در قیاس با شهرنشینا از لحاظ روحي در وضعیت
بهترا قرار داشتند
 تمدلي ومشاركت روستايیا قابل تحسین است
 اعاعار دقیقي از تمای صدمار وخسارر وارده به تک تک روستايیا داشتند
 از حدود  68خانجار روستا 28 ،نفر كشته شده بجدند كه از اين تعداد  9نفر خانش
و  84نفر آقا بجدند
 چند نفر ممروم ،زير پجشش اداره بهزيستي قرار گرفته بجدند ماتیانه مبلغي نیز
به آنها پرداخت ميشد ،خدمار امداد خجبي نیز به آنها بعد از زلزله ارا ه شده بجد

 مشکار فردا و خانجادگي ممروحین زياد بجد و نیاز به رسیدگي زياد داشت
 تمای منازل مجوجد در روستا تخريب شده بجد ،مگر در مجارد استثنايي يکي ،دو

خانه سالش بجدند
 آب زراعي روستا تجسم دو رشته قنار تامین ميشد كه در اثر زلزله تخريب
شده بجد و تجسم وهاد كشاورزا و به كمک كشجر ژاپن مرمت و بازسازا شد
 روستايیا به ويژه وجانا داراا مشکار زيادا بجدند ،به ويژه مشکار
روحي و رواني با اين حال خجشبختانه كسي به شکل كامل دچار ناراحتيتاا رواني
نشده بجد
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پس از اين بررسي مقدماتي ،گروه بر اساس سثجاالر تحقی (ودول  )8با مشاركت
روستايیا به بررسي وجانب مختلف مديريت فاوعه در روستاا درب باغ مبادرر نمجد
در اين بخش تاش خجاتد شد كه ر جس يافتهتاا اين پژوتش تجضیح داده شجد

فعاليتها و اقدامات قبل از وقوع زلزله
در فاوعه زلزله بش قبل از وقجع سانحه از سجا دولت به دلیل عدی پیشبیني
دستگاهتاا مسثجل اقدای پیشگیرانهاا صجرر نگرفت گرچه گسلهاا مجوجد در نقشه
زمینشناسي بش از سجا مركز مطالعار زلزلهشناسي كشجر به عنجا منطقه در معر
خطر زلزله ارزيابي شده بجد ،اما به دلیل عدی تجانايي علمي در پیشبیني زما حادثه عما
دستگاهتاا دولتي تدبیرا براا تخفیف فاوعه انديشه نکردند ،بروز پیش لرزهتا در
شهرستا بش و حجمه آ در چند روز قبل از حادثه ،كه ميتجانست عا ش تشدار دتندهاا
باشد ،نیز از سجا دستگاهتاا مسثجل ودا انگاشته نشده بجد آ چه وامعه محلي را به
خطر بروز زلزله حساس كرده بجد ،پیش لرزهتا و اخبارا بجد كه آنها از لرزش زمین در
حجالي شهر بش شنیده بجدند
سه عامل اصلی که سبب بیتوجهی جامعه محلی به این هشدارها شد ،عبارر
بجد از :
عدم جديگرفتن زلزله از سوي دست اههاي مسئول لرزهن اري  :مردی اظهار
ميكردند كه روز قبل از حادثه به دلیل لرزشتايي كه در بش و حجمه آ اتفاق افتاده بجد،
با مركز ژ جفیزيک دانشگاه تهرا تماس گرفته شد ،اما آ مركز وضعیت غیرعادا و
احتمال بروز زلزله را پیشبیني نکرد و تشدارا را براا آمادگي مردی تجصیه نکرده بجد
سرماي هوا  :بنا به اظهار اغلب مصاحبه شجندگا در شب حادثه لرزشتاا متعدد
و تمچنین صداتايي كه از زمین به گجش ميرسید ،عدهاا را به غیرعادا بجد اوضاع
حساس كرده بجد ،براا مثال خانشتابیلي شب حادثه را اينگجنه تجضیح ميدتد
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”شب ومعه ساعت  85/85زماني كه داخل اتاق شديش ،زمین شروع به لرزيد
كرد ،اما به زودا زلزله تمای شد - ،ساعت  4/85صبح بجد كه متجوه شدی درب و
پنمرهتا شروع به لرزيد كرد

اما دوباره به خجاب رفتیش“

يکي از عجاملي كه با ووجد شرايم غیرعادا سبب ميشد تا مردی خانهتاا خجد را
ترک نکنند ،سرماا تجا در داماه بجد
باورهاي غيرعلمی :ووجد چاهتاا متعدد در شهر بش و حجمه آ كه براا آبیارا
نخلستا تا حفر شده بجد و تمچنین قرار نداشتن كجه در اعراف اين شهر مجوب رواج
اين باور شده بجد كه زلزله با قدرر باال در اين شهر رخ نخجاتد داد ،اين باور نقش
عمدهاا در بيتجوهي به عا ش تشدار دتنده وقجع زلزله داشت
قبل از حادثه اين باور شايع ،تیچ گاه مجرد نقد و بررسي مؤسسار تحقیقاتي و
كارشناسا قرار نگرفت اين تمربه نشا داد كه باورتاا غیرعلمي نیز ميتجانند در كنار
تجسعه نیافتگي اقتصادا ،سطح آسیبپذيرا يک سانحه را افزايش دتند

اقدامات روستایيان بعد از زلزله و نقش نهادها و عناصر محلی در نجات
سانحه زمین لرزه در حدود ساعت  1/21صبح روا داد به عجر عبیعي در زما
وقجع سانحه نجعي سراسیمگي و دست پاچگي در واكنشتاا اولیه مردی پس از وقجع
زلزله ديده ميشجد روستايیا در يک تقسیشبندا زماني كه از مراحل نمار ارا ه نمجدند،
مشخص كردند كه در روز اول سانحه تقريبا از ساعت  1/85دقیقه تا  9صبح تريک از
بازماندگا مشغجل كمکرساني و آوار بردارا اعیاا خانجاده و بستگا خجيش بجد تر
يک از افراد پس از رسیدگي به اعیاا خانجاده خجد به كمک ساير بستگا و نزديکا
ميشتافت حساسترين زما و فعالیتتا در اين مقطع صجرر ميگرفت عدی دسترسي
به دانش و ابزار كافي براا نمار و انمای فعالیتتاا ناقص و گاه اشتباه از ومله
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ويژگيتاا اين مرحله است از ساعت  9صبح تا ظهر تما روز به كمک به سايرين
اختصاص يافت در اين مرحله برخي تجانمنداتاا افراد براا مديريت و تدايت
ديگرا  ،بروز يافت
 از ساعت  9تا  82روز اول حادثه ،اعیاء شجراا روستا و برخي از اتالي
فرصتي براا سازماندتي پیدا ميكنند و براا بازكرد معابر و درخجاست كمک از خارج
روستا اقدای ميكنند
 از ساعت  82تا غروب اختصاص به كفن و دفن اوساد داشته است غسل داد ،
حفر قبر و تدفین مهمترين اقدای بجد
 به دلیل نبجد وسايل ،عمل كند قبر تجسم دست و اغلب تجسم نزديکا
متجفي چج پدر و مادر آنها انمای ميگرفت
 به نیر روستايیا تحلیلگر آمجزش و تمربه نقش مهمي در امدادرساني و
سازماندتي داشت در روستا تنها كساني كه سابقه وبهه داشتند داراا يک چنین
ويژگيتايي بجدند اما ساير اتالي فاقد آمجزش الزی بجدند
 يکي از تحلیلگرا كه زماني شاتد روش بانداژ فرد ممروحي قبل از حادثه در
بیمارستا بش بجد ،تجانست با استفاده از آ مشاتدار ،دو ممروم را در زلزله از مرگ
نمار دتد
 به دلیل عدی رعايت اصجل نمار ،تعدادا از ممروحین دچار صدمار شديدا
در وريا عملیار نمار تجسم اتالي شدند
 يکي از تحلیلگرا گفت به دلیل عدی آمجزش و اضطراب ،محل دقی فرزندا
خجد را تشخیص نداده و آوار زيادا را بر روا آنا ريخته بجد كه سبب فجر آنها شد
در ساير اظهارار برخي ديگر از روستايیا به ترتیب و تقدی نمار اشاره شده
است نداشتن امکانار ،سراسیمگي و غافلگیر شد در اقدای از ومله ديگر خصجصیار
كار در اين مرحله است با ووجد برخي كاستيتايي كه در اقدامار عناصر بجمي و خجد
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سکنه براا نمار و آواربردارا در روز اول فاوعه ووجد داشت ،نبايد ووجد برخي مزايا
را نیز فرامجش كرد بنا به گفته اتالي تقريبا پس از  41ساعت اولین امکانار امدادا به
خانجادهتا رسید ،تقريبا يک روز پس از زمینلرزه اولین گروهتاا امداد و نمار خارج از
روستا به درب باغ اعزای شدند امکانار راتسازا اداره راه و ترابرا از ومله امکانار
خارج از روستا بجد ،نبايد اين نکته را از نیر دور داشت كه مهمترين اقدامار نمار و
امداد محلي در سه روز اول تجسم گروتي از وجانا  ،زنا و اعیاا شجراا اسامي
انمای شد اين گروه تستة اولیه نمار و امداد محلي را تشکیل داده بجدند افراد فعالي از
اين گروه به نمار افراد و خانجادهتا اقدای كردند در چهارگجش شماره  8مزاياا عملیار
نمار تجسم روستايیا بر اساس گفتهتاا خجدشا آمده است
مزایاي عمليات نجات در روستا :وامعه محلي سانحه ديده بسیار كجچک و
محدود بجد در اين وامعه تعداد زيادا از افراد خجيشاوند يکديگراند ،ووجد اين روابم
به نمار و امداد افراد كمک زيادا نمجد پارهاا مجانع عرفي و حتي شرعي در نمار
افراد و به ويژه زنا در حالتي كه اقربا و محاری آنا به نمار و امداد اقدای ميكردند
ووجد نداشت حتي پارهاا از اعاعار قبلي نمار دتندگا بجمي در مجرد مشخصار
منازل افراد و از ومله مکا تاا خجاب و استراحت افراد تجانست كه وا برخي از
حادثه ديدگا را نمار دتد عاوه بر آ روابم تمسايگي در چنین مجقعیتي بهتر از
گذشته ظهجر يافت و عمل نمجد اين مزايا در مممجع شرايم زندگي را پس از زمینلرزه
ميتجاند اندكي قابل تحمل سازد و روستايیا معتقد بجدند در مممجع شرايم فعالیت
نمار و امداد در روستا بهتر از شهر بش بجده برخي از اين مزايا از زبا دوتن از افراد
فعال در نمار (آقايا مهدا حمت آبادا و احمد شماع حیدرا) در چهارگجش  8نقل
شده است

 / 002فصلنامه علوم اجتماعي شماره 05
چهارگوش  -9مزایاي عمليات نجات توسط روستایيان از دیدگاه خودشان
 -9هماهن ی در روستا بيشتر بود.
 -2جسارت و جرأت در روستا بيشتر بود.
 -3مردم به صورت گروهی عمل میکردند.
 -4اطالعات در مورد مكان آسيب دیده و خانهها در مقایسه با شهر بم بيشتر
بوده است.
 -5سرعت عمل زیاد بود.
 -6مشكل امنيتی وجود نداشت.
 -7شبكه اطالعرسانی براي گرفتن امكانات از طریق تلفن و افراد سریع بود.
 -9گروهی از جوانان ،کار گرفتن امكانات را دنبال میکردند.
 -8جوانان و شورا در روزهاي اوليه امكانات را به خانوادههاي ضعيف
رساندند.
 -85از نظر فرهن ی مانعی براي نجات زنان توسط سایر مردهاي روستا وجود
نداشته است

ارزیابی عملكرد گروههاي فعال نجات :براا بررسي و مقايسه عملکرد عناصر
محلي نمار ،بخش بحثي گروتي با مشاركت ومع ديگرا از روستايیا ترتیب داده شد
يافتهتاا اين بررسي در قالب روش و تکنیک ماتريس مقايسهاا ماكها و افراد منعکس
شد
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جدول  -2ماتریس مقایسهاي ارزیابی عملكرد گروههاي فعال نجات در روستاي در
نهادها

ر

فاميل و آشناها
و اطرافيان

شوراي اسالمی
روستا

مالکها

نيروهاي مردمی
داخل روستا
(جوانان)

هماهن ی بهتر

7

1

85

دلسوزتر بودن

85

1

1

نزدیکتر بودن به محل
حادثه
داشتن ارتباط با نهادها
داشتن وسيلهي ارتباطی
(نقليه)
امتياز

باغ

1

85

1

8

85

1

85

6

1

81

42

81

روش كار در اين بحث اينگجنه بجد كه در ابتدا از روستايیا خجاسته شد تمای
گروتها ،افراد و نهادتاا فعال در نمار مردی در وريا زلزله بش را نای ببرند بعد از
بحث و بررسي روستايیا با تمديگر ،گروتهاا نمار دتنده مردی معرفي شدند سپس
گروهتاا نای برده شده با استفاده از ماکتا با تمديگر مقايسه شدند الزی به ذكر است
در ابتداا امر مفهجی نمار تجسم تسهیلگر تجضیح داده شد و روستايیا نیز نیر خجد را
در خصجص آ ابراز داشتند و به يک وحدر نیر در خصجص مفهجی نمار رسیدند
سپس تسهیلگر پیشنهاد كرد كه روستايیا حاضر در ومع با تمفکرا يکديگر در مقای
ارزيابي اين عجامل نمار دتنده به تريک از ماکتايي كه به گروهتاا نمار دتنده
تعل داشت دامنه نمراتي بین  85تا صفر را در نیر گیرند
چند نکتة اساسي را در نتیمه بحث ارزيابي عملکرد دريافتیش :
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 نهادتاا محلي ميتجانند نقشآفرين باشند افراد با تمربه و داراا قدرر و
تجانايي انمای كار حتي بیشتر از نزديکا فرد ميتجانند به آنها كمک كنند نیروتاا محلي
برخاف انتیار بهتر و زودتر از نیروتاا امدادگر تجانستند به مردی كمک كنند
 شجراا اسامي روستا در مرحله نمار به علت داشتن ارتباط با نهادتا و
سازمانهاا مجوجد در منطقه و ولب مشاركت و حمايت آنا و نزديکتر بجد به حادثه،
عملکرد بهترا داشت
 دلسجز بجد تنها براا مرحله نمار كافي نیست بسیارا از مردی دوست
داشتند نزديکترين عزيزا خجد را از زيرآوار نمار دتند ،اما به داليلي از ومله ترس،
عدی تجانايي ،نداشتن آگاتي الزی از روش و چگجنگي نمار در اين كار تجفی نداشتند

عملكرد مردمی و نهادهاي دولتی در مرحله امداد
ارتباط با نهادها و سازمانهاي مسئول در سطح شهرستان  :يکي ديگر از وظايف
شجراتا ايماد ارتباط و پیگیرا از سازما تاا مسثجل در سطح شهرستا براا ارا ه
كمکتاا فني و ماشینآالر براا عاداسازا فعالیت در سطح روستا بجد براا مثال در
روز اول حادثه بین ساعت  9/85تا  82كه مسثله وستمج و نمار پايا يافته بجد ،شجراا
روستا براا بازكرد معابر اصلي روستا پیگیرا خجد را آغاز ميكند روز پس از سانحه
براا آواربردارا و بازكرد معابر ،دستگاهتاا بیل مکانیکي وارد روستا ميشجد آورد
تانکر آب براا تأمین آب آشامیدني ،پیگیرا براا راهاندازا شبکه برق ،مخابرار نیز از
پیگیراتاا روزتاا اول تجسم شجرا بجد
تشكيل گروهی از جوانان روستا براي جذ

کمکهاي مردمی  :يکي از اقدامار

وامعه محلي در روزتاا اولیه حادثه ،تشکیل گروتي براا وذب امکانار اولیه از ومله
مجاد غذايي ،پجشاک و چادر و لجازی گرمازا در سطح روستا بجد نحجه تجزيع كمکتاا
اتدايي قبل از استقرار ستادتاا معین و تا زما سرشمارا خانجارتاا زلزله زده ،نابساما
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بجد و محمجلهتا اغلب مجرد تمجی واقع ميشد به تمین دلیل تعدادا از خانجارتا به
ويژه در مناع شهرا تا تفته اول پس از حادثه مجف به دريافت چادر نشده بجدند در
روستاا مجرد مطالعه گروتي از وجانا به وسیله مجبايل و تلفن ،شبکه ارتباعي در میا
خجد ايماد كرده بجدند براا شناسايي محمجلهتا و اعاع به گروه و سپس چگجنگي
اعاع به مردی و تجزيع آ میا روستايیا تقسیش كارا در نیر گرفته شد از آنما كه
روستاا مجرد مطالعه در نزديکي واده ترانزيتي شهر بش قرار دارد وجانا برخي از
كامیج تاا حامل محمجلهتا را متجقف ساخته و در صجرر امتناع آنا از كمک به مردی
روستا ،به شیجهتاا مختلف (از قبیل ارعاب ،آنها را براا تخلیه كمکها به سمت روستا
تدايت ميكردند گروتي ديگر نیز در مراكز تخلیه محمجلهتا يعني شهر بش امکانار مجرد
نیاز روستا را تهیه و با وسايل نقلیه به روستا ميبردند تشکیل گروتي از وجانا از سجا
وامعه محلي اقدامي سازماندتي شده در پاسخ به شرايم ترج و مرج در روزتاا اول
براا حل مشکاتي چج اسکا مجقت و رفع مايحتاج عمجمي بجد گرچه نحجه گرفتن
امکانار گاتي تمراه با تهديد و زور بجد،اما تجزيع آ به شیجه اا نسبتا عادالنه انمای
ميشد گروتي از وجانا روستا كه در اين اقدای سهیش بجدند ،كاالتا را به دو قسمت
لجكس و غیرلجكس تقسیش كردند كاالتايي چج اوركت ،وسايل خانگي ،چادرتاا
خاروي و فرش ،لجكس به حساب ميآمد ،عمجما اين كاالتا به روشهاا غیرعادالنهتر و
در میا گروه خاصي تجزيع ميشد اما در گروه كاالتاا غیرلجكس يعني مجادغذايي،
چادرتاا معمجلي ،پتج ،لباس تجزيع تا حدودا عادالنهتر بجد سهش سالمندا و كساني كه
نميتجانستند در تنگای تجزيع حیجر داشته باشند تجسم وجانا به آنها تحجيل داده
ميشد
اين مکانیزی فرصتي را براا سجء استفاده نیز ميگشجد ،بنا به اظهار برخي روستايیا
برخي از افراد تجانسته بجدند ،به تنهايي تعداد  815تا  255پتج 15 ،تا  65چادر (چیني و
معمجلي) 155 ،تزار تجما لباس و تعدادا چراغ والجر را ومعآورا كنند و فروش اين
امجال تبديل به منبع درآمدا براا آنها شد شايد بتجا گفت در دو فعالیتي كه تجسم
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وامعه محلي مديريت شد - ،يعني فعالیتتاا نمار و ”وذب كمکتاا مردمي“ –
در مجاردا كه ونبه انتفاعي نداشت و يک نجع حس مشترک و تمدردا را در وامعه
محلي ايماد ميكرد ،میزا مشاركت عمجمي و فعالیت داوعلبانه باال و شکل انتفاع
تمگاني بجد ،اما با مطرم شد منافع خاص ،تعداد مشاركت كنندگا كمتر ميشد و در
مقابل انتفاع نسبي وامعه محلي ،احتمال متیرر شد ساير ذينفعاني كه فاقد تشکل
تستند ،افزايش مييافت
ارزیابی عملكرد اهدا کنندگان کاالها :از تحلیل گرا خجاسته شد نهادتاا فعال
در امر تجزيع مجاد خجراكي و پجشاک را كه قبا تعیین شده بجد را دو به دو با يکديگر
مقايسه و دلیل عملکرد بهتر آنها را بگجيند سپس از روستايیا خجاسته شد كه عمدهترين
ماکتاا تامین كاالتا را با تجزيع  855امتیاز در بین ماکتا ارزيابي كنند


براساس ماکتاا تعیین شده  1ماک ،بسته بندا كاال ،زما بندا تجزيع

كاال ،عادالنه بجد  ،روش تجزيع كاال ،مرغجب بجد كاال ،تجزيع به مجقع ،تجوه به تاريخ
مصرف كاال و وجر بجد ونس از مهمترين ماکتاا مقايسه فعالیتتاا نهادتاا
مختلف ،از نیر گروه تحلیل گرا بجد
 از میا ماکتاا مختلف ،تجوه به تاريخ مصرف (قابل استفاده بجد ) ،مرغجب
بجد كاال (مثا لباس نج نسبت به لباستاا دست دوی) و بسته بندا كاال از مهمترين
ماکتا تشخیص داده شد از نیر گروه تحلیل گرا ماکتايي چج عادالنه بجد
تجزيع ،تجزيع به مجقع و وجر بجد ونس در ردهتاا بعدا قرار داشتند و ماکتاا
روش تجزيع كاال و زما بندا تجزيع كاال و تناوب در امدادرساني از كمترين اتمیت
برخجردار بجد به غیر از نهادتاا اتدا كننده كاال ،فعالیتتايي براا تجزيع كمکتا تجسم
ستاد معین آذربايما غربي انمای شد ستاد معین آذربايما غربي از تاريخ آغاز بکار،
يعني بیست و پنمش دا ماه تا تنگای بررسي  8الي  4روز يکبار ویره غذايي و برخي
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پجشاک را تجزيع ميكرد اين كاالتا از عري تال احمر تأمین ميشد كمیته امداد نیز 4
بار در اين روستا به تجزيع كاال اقدای كرده بجد
 تال احمر از نیر تحلیل گرا در اغلب ماکتا باالترين امتیازتا را دريافت
كرد و داراا عملکرد مناسبي از نیر آنا بجد كمیته امداد و كمکتاا مردمي در اغلب
ماکتا نمره پايیني به دست آوردند و از عملکرد مناسبي از نیر گروه تحلیلگرا
برخجردار نبجدند مهمترين مسثله در تجزيع كمکتاا كمیته امداد ،عدی بستهبندا،
عادالنه نبجد تجزيع ،عدی تجوه به تاريخ مصرف و ناتمگج بجد كاالتا كه با اولجيت
نیاز مردی محلي انطباق مناسبي نداشته ،ميباشد
جدول شماره  -3ارزیابی روستائيان از عملكرد اهداکنندگان کاالها
نهادتا

ماکتا
بسته بندا كاال
زما بندا تجزيع
كاال
حساب كتاب
(عادالنه بجد )
روش تجزيع كاال
مرغجب بجد
كاال
تجزيع به مجقع
تجوه به تاريخ
مصرف كاال
وجر بجد ونس

اتمیت
نسبي

تال

كمکهاا

كمیته

ماکتا

احمر

مردمي

امداد

سپاه

خارويتا مسیحيتاا
ايرا

81

1

1

2
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85
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1

85

2

8
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8

8
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85
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2
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85
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8
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85

85

85

8

2

85

1
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1

1

8

9
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85

1

8

8
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در يک بحث گروتي با تعداد قابل تجوهي از مردا روستا نای افراد ،سازما تا و
نهادتايي كه به نجعي در بازسازا و امدادرساني روستاا درب باغ مشاركت داشتند در
برگهتاا ممزا تجسم روستايیا نجشته شد ،از آنا سثجال شد كه اين نهادتا و افراد چه
اقداماتي را انمای دادهاند ،سپس كیفیت فعالیتتاا آنها عي يک زما نسبتا عجالني مجرد
بحث و بررسي قرار گرفت الزی به ذكر است كه قبل از تمه در مرحله نجشتن ،تجسم
خجد روستايیا تعدادا كه عاقه و تجانايي نجشتن را داشتند ،انتخاب شدند
 براا روستايیا مقايسه و تحلیل نهادتا و افراد در يک فیاا مناسب بسیار
آمجزنده بجد
 بدو تعصب و با صداقت ترگجنه اعاعار كه در خصجص مجضجع داشتند ،به
ومع ارا ه ميدادند
 خیلي خجب به مسايل و اقدامار انمای يافته تجسم نهادتا – بعد از زلزله  -آگاه
بجدند
 به علت كجچک بجد روستا ،خجد روستايیا اقدامار انمای يافته را ديده بجدند
 روستايیا قدردا فعالیتتاا امدادا و كمکتاا اتدا شده به آنها بجدند

 در حجزه اسکا دا ش تنجز فعالیت چششگیرا صجرر نگرفته بجد با اين حال
تجسم تعدادا از كشجرتاا خاروي (آلما  ،تلند و

) فجنداسیج تعدادا از منازل،

احداث شده بجد

 لباس و مجاد غذايي به مقدار زياد در اختیار روستايیا قرار گرفته بجد كمکتاا

مردمي ،كمیته امداد ،كمکتاا خاروي در اين خصجص فعال بجدند
 كمکتاا بعیي نهادتا از ومله سازمانهايي از كشجرتاا خاروي از كیفیت
خجبي برخجردار بجد
 در بسیارا مجارد كمکتاا انمای يافته از سجا نهادتاا ايراني از نیش خاصي
برخجردار نبجد

ارزيابي مشاركتي مديريت فاجعه در 009 / ...

 وامعه مسیحیا ايرا مبلغي پجل نقد بین روستايیا به عجر مساوا تقسیش كرده
بجد
 سرعت كار آوار بردارا در روستا از روند مطلجبي برخجردار بجد
 وهاد كشاورزا منطقه تجانست با سرعت قنجار منطقه را بازسازا نمايد
 در خصجص تسهیار بانکي براا حصاركشي باغار ،وعدهتاا داده شده تنجز
عملي نشده بجد

 اداره وهاد كشاورزا بافاصله بعد از زلزله ،فعالیتتاا دود داد درختا نخل،

ترس ،تجزيع كجد و علجفه را به خجبي انمای داد
 كیفیت وسايل كشاورزا اتدايي كشجر فرانسه به كشاورزا منطقه ،بسیار خجب
بجد
 شجراا اسامي روستا در ولب كمکتاا مردمي و برقرارا ارتباط با نهادتاا
ارا ه دتنده كمک به خجبي عمل كرد
 بعیي از كمکتا و اوناس دريافتي بعد ازگذشت چند ماه از زلزله ،تنجز تجسم
مردی مصرف نشده بجد
 نهادتاا بسیار زيادا در امدادرساني و بازسازا مناع روستايي فعال بجدند
 روستاا درب باغ به دلیل نزديکي به شهر و استقرار در كنار واده اصلي،
امکانار زيادا را وذب كرد

هماهن یها و ارتباطات ميان عوامل دخيل در مدیریت فاجعه
براا پيبرد به نتیمهگیرا وامعه محلي در مجرد تماتنگيتا و ارتباعار میا
نهادتا ،افراد و وامعه محلي تکنیک تحلیل نهادا به شکل ترسیمي اورا شد نتیمه كار
در نمجدار شماره ( )8ارا ه شده است فرايند اورا و يافتهتاا تکنیک در اينما تجضیح
داده ميشجد
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در ابتداا كار تجاف شد افراد شركت كننده در ولسه لیست تمای افراد ،سازما تا و
نهادتاا دخیل در مراحل مختلف امداد ،نمار ،بازسازا روستاا خجد را در برگهتاا
ممزا بنجيسند سپس تريک از نهادتا كه نقش بیشترا داشتند با عامت بییي بزرگتر و
نهادتايي با نقش كمتر را با بییي كجچکتر نشا دتند اين كار در نمجدار به وضجم نشا
داده شده است بعد از اين كار نهادتاا داخل روستا و خارج روستا از تش تفکیک شد
بعد از مشخص شد نهادتا ،ارتباط نهادتاا داخل و خارج روستا مجرد بحث و بررسي
قرار گرفت ،وظايف و نحجه تمکارا آنها تجسم خطجط نشا داده شد نکار قابل
تجوهي در نتیمه اوراا تکنیک و بحث ارتباعار نهادا حاصل شد اتش اين نکار
عبارتند از :
 روستايیا خیلي خجب سازما تا و نهادتا را ميشناختند و درباره آنها صحبت
ميكردند
 برخاف انتیار ،تعداد نهادتاا كمکرسا به مناع

روستايي در حد قابل

تجوهي بجد
 براا بعیي افراد شركت كننده در ولسه كه زياد نهادتا را نميشناختند ولسه
بسیار خجب و آمجزنده بجد
 شجراا اسامي روستا نسبت به ساير نهادتاا داخل روستا نییر پايگاه بسی ،
شركت تعاوني ،نیروا انتیامي ،نیروتاا مردمي در امداد و نمار فعالتر بجد
 ستاد معین استا آذربايما غربي و نهادتاا ديگر مانند تالاحمر ،كمیته امداد
امای خمیني (ره) ،اداره وهاد كشاورزا ،بنیاد مسکن ،ستاد معین استا بجشهر و نیروتاا
خاروي از فعاال مديريت فاوعه بجدهاند
 عمدهترين ارتباعار و تداركار براا كمکرساني به روستاا درب باغ ،تجسم
شجراا اسامي انمای ميشد
نیروتاا خاروي و اداره وهادكشاورزا در امر بازسازا قنجار و ارا ه كمک به
باغدارا با يکديگر تمکارا داشتند
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 كمکتاا مردمي و تمچنین كمکتاا كشجرتاا خاروي ،از عري شجراا
اسامي روستا به دست مردی ميرسید
 كمکتاا كشجرتاا خاروي در بستهتاا منیش و داراا كیفیت خجب بجده
 میزا تخريب منازل مسکجني و ساير اعاعار مربجط به زلزله بش در روستاا
درب باغ تجسم شجراا اسامي روستا در اختیار ساير نهادتا از ومله كشجرتاا خاروي
كمک كننده به زلزله زدگا قرار ميگرفت
 كمیته امداد امای خمیني (ره) ،نیروتاا مردمي استانهاا ديگر،شجراا اسامي
روستا در تجزيع غذاا گری براا زلزله زدگا در تجزيع با يکديگر تمکارا داشتهاند
تجزيع لباس و ساير كاالا ضرورا از سجا تعداد زيادا از نهادتا و سازما تا
مانند ،كمیته امداد امای خمیني (ره) تال احمر ،ستاد معین استا آذربايما غربي انمای
ميگرفت

–
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چهارگوش -2کارها و اقدامات پيشنهادي روستایيان در

باغ براي پيش يري از خسارات

و مشكالت زلزله
 تخصیص دسته تخصصي در ارتش ،با عنجا امدادگر
 ووجد يک نهاد متخصص و آمجزش ديده براا ارا ه خدمار امدادرساني در تر
استا
 رعايت استانداردتاا الزی در ساخت و ساز اماكن و منازل مسکجني
 ارا ه آمجزشتاا عمجمي در ارتباط با زلزله و تجوه به پیش لرزهتا به عنجا
تشدار
 آمادگي تمای وقت در نیروتاا امدادگر
 تمهیز نیروتاا امدادگر به وسايل و امکانار مدر روز
 تجوه به شاخصتاا استاندارد در انتخاب و گزينش امدادگرا
 آمجزش نیروتاا امدادگر در قالب برنامهتاا تخصصي
 نیارر دقی و فني دولت بر پیمانکارا ساختما
 عدی شستشجا كشتهتاا زلزله در معابر و آبراهتاا عمجمي
 ومعآورا سريع كشتهتا و قرار نداد آنها در معابر عمجمي
 تجوه به ساخت و ساز راهتا و معابر با تجوه به استانداردتاا الزی
 اوراا عملي مانجر زلزله
 ارا ه خدمار انتیامي و امنیتي بعد از زلزله
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چهارگوش -3توصيه تعدادي از زنان روستاي در

باغ براي جلوگيري و پيش يري

ازخسارات بيشتر
اول در آوردن سر و صورت افراد از زیر آوار
تنفس مصنجعي
اعاع از زنده بجد افراد
ايستاد در درگاه تنگای زلزله
فرار سريع
تجوه به پیش لرزهتا
تجوه به عا ش غیر عبیعي حیجانار ( صداا كاغها  ،گاوتا و

)

پرتیز از اعتقاد غیر واقعي به تأثیر چاهتا و كجتها در زلزله
پجل و عا و مدارک را تمیشه در دسترس داشته باشید
نیازتاا اولیه پجشاک و مجاد غذايي را آماده داشته باشید
زير ديجارتا قرار نگیريد پس از پیش لرزهتا ،منزل را ترک كنید

نتيجهگيري
فعالیتتاا نمار وامداد از لحیه وقجع حادثه آغاز ميشجد و اقداماتي از قبیل
وستمج و نمار ،برقرارا امنیت ،تأمین آب و غذا ،اسکا مجقت و مراقبتتاا پزشکي
و بهداشتي را تشکیل ميدتد اين فعالیتتا تا روزتا پس از حادثه ادامه مييابد بر
اساس اين تقسیشبندا مفهجمي ميتجا نتیمه فعالیت عناصر مديريت فاوعه را بدين
گجنه خاصه كرد :
جستجو و نجات :وستمج و نمار از اولین اقدامار در مديريت فاوعه ،به ويژه
سانحه زلزله است سرعت عمل ،داشتن امکانار مناسب و آمجزش ميتجاند ،تلفار واني
سانحه را كاتش دتد در مناع روستايي ايرا عمدهترين مصالح به كار رفته در ساخت
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خانهتا خشت است و با وقجع زلزله و تخريب ،خشتتا تبديل به خاک شده و به
سرعت منافذ تنفس گرفتارشدگا در آوار را مسدود و سبب مرگ آنها ميشجد ،در
روستاا مجرد مطالعه گروهتاا نمار و امداد دستگاهتاا دولتي با فاصله زماني قابل
تجوه به محل حادثه رسیدند در حالیکه از زما وقجع حادثه يعني ساعت  1/21بامداد تا
ساعت  9صبح از سجا وامعه محلي ،عملیار وستمج و نمار انمای گرفته بجد گرچه
ابزار الزی براا آواربردارا در اختیار وامعه محلي قرار نداشت ،اما نجع تخريب و به
ويژه مصالح كاربردا در خانهتاا روستايي به نحجا بجد كه وامعه محلي با ابزار اولیه
مجف به نمار و خارج كرد اوساد از زيرآوارتا در ساعتتاا اولیه وقجع حادثه شدند
عملیار وستمج و نمار به میزا
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وامعه محلي انمای گرفت تأخیر يک روزه نیروتاا امدادا ناشي از عدی آمادگي قبلي
براا مقابله با چنین حادثهاا بجده عاوه بر اين ابعاد فاوعه در بش سبب ميشد ،تا كانج
تجوه و امکانار در شهر بش متمركز باشد ساختار مديريت عملیار وستمج و نمار در
ساعار اول حادثه غیرمتمركز و اكثريت وامعه محلي به ويژه آنها كه تجانايي روحي و
وسمي براا انمای اين فعالیت را داشتند به نحجا درگیر وستمج و نمار افراد بجدند از
آنما كه شدر زلزله و میزا تخريب در روستاا مجرد مطالعه يکنجاخت نبجده و در
اغلب خانهتا افراد نمار يافته ووجد داشت تمین اعیاء اصليترين گروه وستمج و
نمار را براا ساير اعیاء خانجاده تشکیل ميدادند با گذشت ساعتي از حادثه اقجای و
آشنايا نیز كه در ساير مناع نزديک اقامت داشتند با وسايل نقلیه شخصي خجد را به
روستا رسانده و به يارا وامعه محلي پرداخته بجدند نیروتاا مردمي روستا اعش از
وجانا و شجرا نیز گروه سجی وستمج و نمار را تشکیل ميدادند كه كمک مؤثرا به
نمار افراد و بیرو آورد اوساد از زير آوار ميكردند وامعه محلي در تحلیل مشاركتي
خجد معیارتاا ،تماتنگي ،دلسجزا ،داشتن وسیله نقلیه ،نزديک بجد به محل حادثه را
براا ارزيابي فعالیت گروهتاا فعال نمار در روستا تعیین كردند

ارزيابي مشاركتي مديريت فاجعه در 020 / ...

بر اين اساس اقجای و آشنايا به دلیل داشتن وسیله نقلیه كه به انتقال ممروحین
يارا ميرساند و دلسجزتر بجد از اتمیت بیشترا برخجردار شدند و نیروتاا مردمي نیز
به دلیل تماتنگي بهتر و نزديکتر بجد از اتمیت بیشترا برخجردار شدند
در تماتنگي و آرای كرد تیمانار و برنامهريزا براا فعالیتتاا مختلف كساني
كه سابقه حیجر در وبههتاا ون ،را داشتند ،در مديريت فاوعه در روستاا مجرد
مطالعه نقش محجرا را بر دوش داشتهاند اين تمربه ميتجاند تأكیدا بر اتمیت آمجزش
براا مقابله با بحرا تا در مناع روستايي باشد آمجزش نديده بجد وامعه محلي ،سبب
واردشد صدمار به برخي ممروحا سانحه شد
امداد پس از سانحه به دلیل تخريب وسیع تأسیسار زير بنايي و شبکهتاا
آبرساني و معابر عمجمي ،وامعه محلي با نیازتاا متفاوتي مجاوه بجد كه اغلب آنها براا
تداوی زندگي عادا ضرورر داشت ،اين نیازتاا متنجع عبارر بجد از :تأمین آب
آشامیدني به دلیل نابجدا شبکه آب لجلهكشي ،بازكرد معابر براا امدادرساني ،تأمین
مايحتاج عمجمي شامل غذا ،تهیه چادر ،پتج (از آنما كه سرماا زمستا زندگي در محیم
باز را غیرممکن ميساخت) ،تهیه پجشاک ضرورا براا اغلب خانجارتا ،ترمیش شبکه برق
روستا ،راهاندازا ممدد مخابرار و امکا استفاده از تلفن براا خانجارتا ،اليروبي نهرتا
و ولجگیرا از خشک شد نخلستا تا به عنجا عمدهترين منبع درآمد خانجارتا و تأمین
وسايل گرمازا از سجا ديگر مديريت دولتي بحرا در سطح شهرستا بش با مشکار
مختلفي در روزتاا اول مجاوه بجد كه برقرارا امنیت ،ومعآورا اوساد و كفن و دفن
آنها از ومله اين مشکار بجد بنابراين در روزتاا نخست حادثه به ويژه چهار روز
اول شرايم ترج و مرج و نداشتن سازما كار كاما در سطح ستادتا ووجد داشت عي
اين چهار روز يعني تا تنگامي كه ستادتاا معین استا تا با تقسیش كار و وظايف در
مناع

مختلف شهرا و روستايي استقرار پیدا كنند ،فرصتي بجد تا وامعه محلي به

مديريت فاوعه بپردازد وامعه محلي مجرد مطالعه در ظهر روز اول مرحله مقدماتي امداد
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را پشت سرگذارد و وارد مرحله بعدا ،يعني عاداسازا شرايم زندگي براا بازماندگا
حادثه شد الگجا مديريت فاوعهاا ،را كه وامعه محلي عي چهار روز اول به اورا
گذارد ،ميتجا مبتني بر رتیافت انبساعي -انقباظي دانست ويژگي اين شیجه مديريت
فاوعه انمای فعالیتتاا مختلف به صجرر مجازا و در كنار تش است ،در حالیکه در
شیجه مديريت سنتي فاوعه يعني رتیافت رفتارتاا متجالي ،نیازتا اولجيتبندا شده و
تیشتاا عملیاتي به عجر متجالي عملیار امداد و بازسازا و ترمیش را انمای ميدتند
برنامهريزا و تماتنگي براا فعالیتتا تجسم شجراا روستا و تعدادا از وجانا
داوعلب انمای ميگرفت و تدف عمده آنها وذب و استفاده از امکانار و تمهیزار براا
پاسخ داد به نیازتاا ذكر شده به منیجر عاداسازا زندگي در وامعه محلي بجد براا
انمای اين كار شبکه ارتباعي و سازما كارا غیررسمي ،تجسم وامعه محلي شکل
گرفت يکي از عجامل مؤثر در مجفقیت وامعه محلي براا سازماندتي تأمین نیازتاا
ضرورا ،آسیب نديد شجراا روستا و برخجرد فعال آنها به دلیل داشتن تمارب قبلي
بجد شیجهتايي كه براا رسید به تدف يعني تأمین نیازتاا ضرورا وامعه محلي اتخاذ
شد در شکل ايماد ارتباط و وذب كمک از عري ارتباعار غیررسمي ،ارتباط با نهادتا
و سازما تاا مسثجل در سطح شهرستا وتشکیل گروتي از وجانا روستا براا وذب
كمکتاا مردمي بجد
هماهن یها و ارتباطات تعداد نهادتاا كمکرسا به مناع روستايي در حد قابل
تجوهي بجد عمدهترين ارتباعار و تداركار براا كمکرساني به روستاا درب باغ
تجسم شجراا اسامي انمای ميشد شجراا اسامي تقريبا در تمای زمینهتا نقش تمکار
و حتي تماتن ،كننده را بر عهده داشت ستاد معین استا آذربايما غربي و نهادتاا
ديگر مانند تالاحمر ،كمیته امداد امای خمیني ،اداره وهاد كشاورزا ،بنیاد مسکن ،ستاد
معین استا بجشهر و نیروتاا خاروي از فعاال مديريت فاوعه بجدهاند
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