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  چکیده

ذهـاب بـا تأکیـد بـر      شناسـی سـاماندهی زلزلـه در شهرسـتان سـرپل     این پژوهش به آسـیب 

دیدگان در هفته اول پس از وقوع حادثـه   مردمی در روند کمک به آسیب خودجوِش مشارکت

هـا،   آوري داده این پژوهش مبتنی بر استراتژي استفهامی بوده و تکنیـک جمـع  . پرداخته است

جامعـه آمـاري ایـن    . یافته است اع نظري پایانباشد و بر اساس اشب استاندارد میمصاحبه نیمه

به  کهدیدگان هستند  ذهاب در هفته اول امدادرسانی به آسیب پژوهش، امدادرسانانِ اهل سرپل

بر اساس تحلیل محتواي صورت گرفتـه از  . اند شده هدفمند انتخابگیري نظري روش نمونه

شوندگان انتخـاب شـدند و ایـن     بهگزاره مفهومی از بین اظهارات مصاح 45ها، ابتدا  مصاحبه

سپس این مفاهیم در . ها رسیدند شوندگان قرار گرفتند و به تأیید آن مفاهیم در اختیار مصاحبه

گیـري شـده اسـت کـه در      ها، نتیجـه  با توجه به یافته. مقوله بازسازي معنایی شدند 11قالب 

هـاي رسـمی    سـازمان دیـدگان و   صورت بروز چنین حوادثی، الزم است امدادرسانان، آسیب

نظر دانش، مهارت و آگاهی، به صورتی اجتماعی شوند که فهم مشترکی از اقدامات مرتبط از

هـاي خودجـوش مردمـی     و تعامالت الزم در حین و بعد از وقوع زلزله پیدا کنند تا سـازمان 

نان نیز نهاد و ز هاي مردم طور باید نقش و کارایی سازمان همین. کارآمدي الزم را داشته باشند

  .گیردتوجه قراردر چنین حوادثی مورد

ذهاب، زلزله، بازگشت به  مردمی، سرپل خودجوِش شناسی، مشارکت آسیب: هاي کلیدي واژه

  مردم
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  مقدمه و طرح مسئله

کشور ایران به دلیل وسعت و موقعیـت جغرافیـایی کـه دارد جـزء یکـی از کشـورهاي       

تـرین   تـرین و دهشـتناك   زله، یکی از مخـرب در بین بالیاي طبیعی، زل. بالخیز دنیا است

کشور جهان  70مورد زلزله مخرب در  1000در خالل قرن بیستم بیش از . باشد ها می آن

کشور، کشورهاي ایران، چین، ترکیه، گواتمـاال،   70به وقوع پیوسته است که از بین این 

؛ 1385اران، امیدوار و همک(اند  درصد خسارات را متحمل شده 80شوروي سابق و پرو 

تبـع در   دهـد، بـه   هایی که در کشور ما رخ مـی  با توجه به زلزله). 1390ظفري و ویسی، 

مباحث مربوط به مدیریت این حادثه، ضرورت توجـه بـه مشـارکت مـردم در مراحـل      

هـاي کـاهش خطرپـذیري     منظور تحقق برنامه دیگر، به عبارت به. گردد مختلف مسجل می

حل مختلف مدیریت ایـن حادثـه طبیعـی، امـري ضـروري      زلزله، مشارکت مردم در مرا

تواننـد در مراحـل    است؛ بنابراین، شناخت چندوچون این موضوع که مردم چگونه مـی 

هــا و  ریــزي مــدیریت ایــن حادثــه همکــاري و تعامــل داشــته باشــند در رونــد برنامــه 

یـل و بـا   به ایـن دل . اي برخوردار است العاده هاي آنی و آتی از اهمیت فوق گیري تصمیم

که مدیریت بحران زلزله، فرآیندي حساس و اساسی است، میزان مشـارکت   توجه به این

عنوان بـازوي توانمنـد    تواند به گیري، اجرا، نظارت و ارزیابی می مردم در مراحل تصمیم

بهتر و کارآمدتر فرایند کاهش خطر و تبعات بعدي زلزله مـورد اسـتفاده    مدیریت هر چه

؛ ظفـري و ویسـی،   1393نیا و همکـاران،   ؛ باجزي1385ر و همکاران، امیدوا(قرار گیرد 

  ).1385؛ ویسی، 1390

علت توجه به مشارکت اجتماعی مردمی در حوادث طبیعی مثل زلزلـه، بـه دفعـی    

بار چنین حوادثی، هـم از   آثار گسترده و زیان. گردد بودن و خسارات چندجانبه آن برمی

ببه همـین  . تأمل و توجه است اجتماعی و روانی، قابل عدعد مادي و اقتصادي و هم از ب

جانبه با چنین مسـائل و   تنهایی قادر به مقابله همه هاي رسمی به ها و سازمان دلیل، دولت

جهت کم کردن خسارات و کاهش آالم حاصل از چنین وقـایعی،   پس .مشکالتی نیستند
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ي، در سـاعات و  این مشارکت و همکـار . مشارکت اقشار مختلف جامعه ضروري است

شـود بـه    وقتی از مشـارکت بحـث مـی   .تر دارد روزهاي اولیه حوادث، ضرورتی حیاتی

معناي حضور و دخالت آگاهانه، داوطلبانه، خالقانه و متعهدانه افـراد و اقشـار مختلـف    

اي و  هـاي حرفـه   ها، تشکل هاي انجمن ها، فعالیت ریزي ها، برنامه گیري جامعه در تصمیم

هـاي   ها و فعالیت گیري سو، حضور و همکاري در تصمیم اي افراد از یک محلی یا منطقه

اوکلـی و مارسـدن،   (اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه کلـی، از سـوي دیگـر اسـت     

1380 :25 .(  

شود کـه   هاي داوطلبانه و ارادي را شامل می مشارکت اجتماعی آن دسته از فعالیت

حلـه، شـهر و روسـتا شـرکت کـرده و در      ها اعضاي یک جامعه در امـور م  از طریق آن

اکسـلرد ). 28: 1386غفاري و نیـازي،  (مناسبات حیات اجتماعی خود مشارکت دارند 
1

 

نیز بر ویژگی داوطلبانه، انتخابی و غیرانتفاعی بودن فرایند مشارکت تأکیـد دارد کـه بـر    

ع اش از نهادهـایی مثـل مجـام    ها مشارکت اجتماعی در شـکل نهـادي   مبناي این ویژگی

: 1386از غفاري و نیـازي،   نقل به(شود  دولتی، نهاد خانواده و مؤسسات انتفاعی جدا می

تـرین اصـول    طور در مباحث مـددکاري اجتمـاعی، مشـارکت یکـی از مهـم      همین). 16

شود  اي مددکاري با دو مشخصه مهم آگاهی و میل و رغبت به همکاري معرفی می حرفه

دهـد   هاي مختلف تشکیل مـی  ي اجتماعی را در روشهاي مددکار و پایه و اساس برنامه

  ).103: 1377اصل،  زاهدي(

ناکاگاوا و شاو
2

معتقدند برخالف گذشـته کـه اقـدامات مـدیریت سـانحه      ) 2004(

ریـزان در راسـتاي کـاهش     هاي اخیر برنامه بیشتر بر کاهش فیزیکی متمرکز بود، در سال

دیگر با در نظر گرفتن  عبارت به. اند هتلفات انسانی به تقویت ظرفیت اجتماعی توجه کرد

هاي دولتی و غیرانتفاعی در سطح محلی براي کمک به همه  هاي محدود سازمان ظرفیت

، همسایگان و افـراد محلـی، اولـین    )ویژه در مراحل حین و بعد از وقوع سانحه به(افراد 

                                               
1. Morris Axelrod
2. Yuko Nakagawa and Rajib Shaw
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پـس  ). 1397آروین، فرجـی و بـذرافکن،   (شتابند  کسانی هستند که به کمک قربانیان می

البته ذکر این نکته حائز اهمیت .اي برخوردار است توجه به این موضوع، از اهمیت ویژه

است که مشارکت اجتماعی به معنی سنتی آن در بطن و بستر جامعه ایران وجود دارد و 

دهنـد؛ ولـی    هـا انجـام مـی    بسیاري از امور مردم مانند اعیاد و مراسم مذهبی را خود آن

ست که این مشارکت سنتی، رنگ و بوي مدرن بـه خـود نگرفتـه اسـت و     مسئله اینجا ا

هـا بـراي حـل مسـائل و      مدیریت شهري نتوانسته است از وجود این بسترها و ظرفیـت 

  ).348: 1392کالنتري و پروین، (هاي شهري استفاده کند  آسیب

آخیم گورس
1

در یک مطالعه در مورد مشارکت اجتمـاعی افـراد مسـن، مشـارکت      

ها را در قالب مشارکت مردمی ی آناجتماع
2

دهـد و آن را بـه دو    مورد مطالعه قـرار مـی   

دسته نهادي شده
3

و غیرنهادي 
4

از نظـر وي، مشـارکت مردمـیِ نهـادي     . کنـد  تقسیم می 

شود؛ این مشارکت به نوعی  یافته انجام می هاي قانونی و سازمان توسط نهادها و سازمان

تـر   که مشارکت غیر نهادي به صورت خودجوش الیدرح. تالش منظم سازمانی نیاز دارد

مـدت آن را آمـاده سـازد، نیـاز      طور طوالنی شود و به یک سازمان رسمی که به انجام می

تـر   در واقع از نظر وي مشارکت مردمـی غیرنهـادي، مشـارکت مردمـی را متنـوع     . ندارد

دس وناز نظـر  . شود کند و تا حدودي جایگزین اشکال نهادي شده مشارکت می می
5

در  

شود که حتی افرادي که اهل مدارا و توجـه   شرایط بحرانی مانند زلزله، بستري فراهم می

به رفع نیازهاي دیگران نیستند به شهروندي قوي و فعـال در عرصـه مشـارکت تبـدیل     

در همین راستا، زایتل و فوکس. شوند می
6

گویند که اجتماعات محلیِ کوچک، مکان  می

  .اي خود را به طور تام و تمام تحقق بخشند مردم مشارکت تودهتري هستند تا  مناسب

                                               
1. Achim Goerres
2. People participation
3. Instirutionalised
4. Non-Instirutionalised
5. Jan W. van Deth
6. Thomas Zittel and Dieter Fuchs
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توان به مطالعه موضـوع مشـارکت مردمـی در زلزلـه      در این راستا، از دو جهت می

دیگر مشـارکتی کـه مـردم در     عبارت ها و به ها، همراهی ها، همیاري پرداخت؛ ابتدا، کمک

فرایند مشارکت مـردم،   هایی است که در جهت دوم، آسیب و این جهت خواهند داشت

شناسـی مشـارکت مردمـی     در این پژوهش به آسـیب .شود متوجه این نوع مشارکت می

شناسی از منظـر اجتمـاعی    وقتی از آسیب. شود عنوان یک مقوله اجتماعی پرداخته می به

دیگـر   عبـارت  هاي اجتماعی است؛ بـه  نظمی یابی بی شود، منظور مطالعه و ریشه بحث می

هـاي اجتمـاعی، همـراه بـا علـل و       هـا و نابسـامانی   نظمی ها، بی ه اختاللمطالعه خاستگا

ستوده، (ها موردنظر است  آنهایی جهت کاهش حل طور راه و همینهاي پیشگیري شیوه

1380 :16-17.(  

هـاي حاصـل از    هـا و نابسـامانی   نظمـی  هـا، بـی   بندي، از بین اخـتالل  در یک جمع

هـاي مردمـی    ناسـی آن بخـش از مشـارکت   ش مشارکت مردمی، این پژوهش بـه آسـیب  

صورت خودجوش و خارج از ساماندهی نهادهاي رسـمی و غیررسـمی    پردازد که به می

شناسانه ساماندهی زلزلـه از جهـت نحـوه     هدف آن، بررسی آسیب. صورت گرفته است

مشارکت خودجوش مردم، در هفته اول پس از وقوع زلزله است و به همـین دلیـل بـه    

. گیـرد، نپرداختـه اسـت    توسط نهادهاي رسمی و غیررسمی صورت مـی هایی که  تالش

هایی متوجه مشارکت اجتمـاعی خودجـوش    سؤال این پژوهش این است که چه آسیب

مردم در ساماندهی خسارات مالی، جانی و روانی حاصل از زلزله در جریان امدادرسانی 

ها را کم کرد  این آسیب توان در هفته اول پس از وقوع این حادثه بوده است؟ چگونه می

  و به حداقل ممکن تقلیل داد؟

  

پیشینه تجربی

نقش مشارکت مردمـی در کـاهش   «با عنوان  )1390(نیا در پژوهش خود  ابویی و دانایی

بـا تکیـه بـر تحقیقـات نویسـندگان در      » هاي تـاریخی  خسارات ناشی از زلزله در بافت
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ها و کمبودها و  و بررسی چالش هاي پیشین هاي مدیریت بحران در زلزله خصوص شیوه

از . پردازند ها، به تبیین جایگاه مشارکت مردمی در فرایند مدیریت بحران زلزله می فقدان

هایی ماننـد زلزلـه، بـین مطالبـات      دهند که در بحران ها مطالعات پیشین نشان می نظر آن

یه غنی اجتماعی مثابه سرما مردم و خدمات دولتی سنخیتی وجود ندارد و باید به مردم به

شـود و   دامنه این مشارکت از مراحل پیش تـا پـس از بحـران را شـامل مـی     . توجه کرد

هایی گسـترده از روابـط    گیري شبکه سازي، ایجاد و تقویت حس اعتماد و شکل ظرفیت

. شـود  ها نیز می موجب کاهش هزینه ،همکاري، عالوه بر ایجاد بستر مناسب پاسخگویی

دهند که با توجـه بـه حجـم بـاالي خسـارات در دوران       شان میهاي این پژوهش ن یافته

کـه از   اي مدیریت بحران به مردم واگذار شود تا با توجه به آگاهیکه بحران، بهتر است 

ترین تصمیمات را با حـداکثر کـارایی    هاي محیط خویش دارند، بهترین و واقعی ظرفیت

  .گیرندکار به

ـ )1390(ظفري و دارابی  بازسـازي مشـارکت مـردم در    «عنـوان   ا در تحقیق خود ب

به بررسی مصادیق و چگونگی مشـارکت مـردم در بازسـازي    » بم 1382بازسازي زلزله 

اي و مطالعـه میـدانی، بـا مـاهیتی      پس از زلزله با استفاده از مطالعات اسنادي و کتابخانه

بازسازي  دهد که مدیریت ها نشان می هاي آن نتیجه بررسی. اند تحلیلی پرداخته-توصیفی

با ارائه مدلی مبتنی بر حفظ هویت معماري و استحکام بم، با محور قرار دادن مشارکت 

. مردم، تالش نموده است تا مدیریت کالن بازسـازي را بـه شـیوه مناسـبی انجـام دهـد      

دهند که مردم در آواربرداري و تهیه نقشه ساختمانی، بیشترین مشارکت  ها نشان می یافته

ما در انتخـاب پیمانکـار، انتخـاب مصـالح سـاختمانی و مراحـل مختلـف        اند؛ ا را داشته

گیرند که به دالیلی  در کل، نویسندگان نتیجه می. اند وساز، مشارکت کمتري داشته ساخت

جهـت مشـارکت، مشـارکت مـردم بـا      ... هـا و  مانند عدم توجیه مردم در قالب نمایشگاه

  .وضعیت مطلوب فاصله زیادي داشته است

بررسـی چگـونگی مشـارکت    «با عنوان  )1376-77(در پژوهش خود  اصل زاهدي

خانوار  8026خانوار را از بین  653» دیده زده در بازسازي مناطق آسیب خانوارهاي زلزله
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گیري تصادفی انتخاب و به روش پیمایش مورد مطالعه قرار  روستا به شیوه نمونه 94در 

زده اردبیـل بـا    شارکت روستاییان زلزلهوي در پاسخ به این سؤال که میزان م. داده است

وسـاز امـاکن    هـا در امـر سـاخت    هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي آن توجه به ویژگی

  :دیده چگونه بوده، به این نتایج دست یافته است آسیب

ساي ؤارتباط بین میزان مشارکت با سطح سواد، میزان سن و وضعیت سالمتی ر-

  .آن با جنس اعضاي خانوار مورد تأیید قرار نگرفته استخانوار تأیید شده اما ارتباط 

ها مالحظه نشـده   تفاوت بین مشارکت و مقدار زمین زیرکشت و نوع مالکیت آن-

که این تفاوت در بین مشارکت و مجموع درآمد رئیس خانوار تأییـد گردیـده    درصورتی

  .است

نی تأییـد شـده   ارتباط معکوس بین میزان مشارکت با میزان تخریب منزل مسـکو -

  .است

اند به همـان   تر بوده هاي دریافتی از دولت راضی روساي خانوارهایی که از کمک-

  .اند کرده نسبت، میزان مشارکت بیشتري را براي بازسازي اعالم می

اند،  کرده روساي خانوارِ مخالف با ابقاي روستا، رغبتی براي مشارکت اعالم نمی-

شده، میـزان مشـارکت بـاالتري را بـراي      روستاي تخریب که موافقان با ابقاي درصورتی

  .اند داشته بازسازي ابراز می

مشـارکت  «در پژوهش خـود بـا عنـوان    ) 1397(آهنگ  اسدپور، انتظاري و احمدي

بـا  » )شهرسـتان آمـل  : مطالعه موردي(اجتماعی رسمی و غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن 

نفـر از   386اي و بـه شـیوه پیمـایش،     لهاي چندمرح گیري خوشه استفاده از روش نمونه

دهـد   ها نشان می هاي آن یافته. اند سال آمل را مورد مطالعه قرار داده 18شهروندان باالي 

که میانگین مشارکت اجتماعی، متوسط بوده است؛ مشـارکت اجتمـاعی رسـمی رو بـه     

پایین و مشـارکت اجتمـاعی غیررسـمی رو بـه بـاال بـوده اسـت؛ مشـارکت اجتمـاعی          

ها بوده است؛ همچنین بین میزان مشارکت اجتماعی رسمی با  وستاییان بیشتر از شهرير

هـاي داخلـی، پایگـاه     گرا در خـانواده، اسـتفاده از رسـانه    متغیرهاي ساخت قدرت اقناع
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اجتماعی و گـرایش خـانواده بـه مشـارکت، رابطـه معنـادار و مثبـت و بـین         -اقتصادي

هـاي خـارجی    انواده و میزان استفاده از رسانهمتغیرهاي ساخت قدرت استبدادگرا در خ

رابطه معنادار و معکوس وجود داشته است؛ بین میزان مشارکت اجتماعی غیررسمی بـا  

گـرا در   متغیرهاي مدت اقامت در محل، گرایش خانواده و مشارکت ساخت قدرت اقناع

با متغیـر سـاخت   و هاي داخلی، رابطه معنادار و مثبت خانواده و میزان استفاده از رسانه

  .قدرت استبدادگرا در خانواده رابطه معنادار و منفی وجود داشته است

پذیري شهرهاي  آسیب«با عنوان  )1385(زاده در تحقیق خود  پورمحمدي و مصیب

بـا کنکـاش در   » هـا  اي در امدادرسـانی آن  ایران در برابر زلزله و نقـش مشـارکت محلـه   

ا در زمینه مشارکت مردمی و بررسـی مفهـوم   هاي نظري و سوابق برخی کشوره دیدگاه

مشارکت، به روش اسنادي، به مطالعه ساختار کالبدي محلـه در امدادرسـانی و عوامـل    

هاي زیستیِ شهريِ ایران در برابر زلزله، در  پذیري مجتمع طبیعی و انسانی مؤثر در آسیب

ـ  . انـد  مرحله قبل از وقوع، حین وقـوع و بعـد از آن پرداختـه    ن پژوهشـگران،  از نظـر ای

ها خارج و حتـی فاقـد کـارایی الزم     تنهایی از عهده دولت عملیات واکنش اضطراري، به

هاي امداد و نجات در مراحل اولیـه بحـران زلزلـه و     باشد؛ بنابراین مؤثرترین فعالیت می

هاي خودجوش مردمی، در قالب محالت شهري اسـت کـه بـا     بعد از آن، توسط تشکل

توان ضریب ایمنی و امنیت شهرها را در چنین حوادثی ارتقـا   میها،  مدیریت صحیح آن

ها  پیشنهاد، جهت پررنگ نمودن نقش مشارکت محلی در امدادرسانی 9در پایان نیز . داد

  .اند ارائه داده

  

  مبانی نظري

پیچیدگی موضوع مشارکت اجتماعی، ازنظـر غفـاري و نیـازي     ا وجودبه لحاظ نظري ب

گونی در خصوص چگونگی مشارکت در ایران وجود دارد کـه  هاي گونا دیدگاه) 1386(

  :توان به سه دیدگاه اساسی اشاره کرد ها می از میان آن
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نظران  صاحب. اند شده در دیدگاه اول، ایرانیان اساساً فردگرا و غیرمشارکتی معرفی-

واسـطه سـاخت اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي، داراي       این دیدگاه معتقدند ایرانیان بـه 

ــه مشــارکت در   حیــه فردگرایــی و قبیلــهرو ــوده و اکثریــت مــردم اعتقــادي ب گرایــی ب

نظران این دیدگاه در ارتباط بـا عـدم    صاحب. اند ها و امور اجتماعی نداشته گیري تصمیم

هاي مستبد، انحصـار و   تحقق توسعه در ایران به عواملی چون حاکمیت دائمی حکومت

و ناپایـداري اوضـاع، وضـعیت طبقـات      تسلط دولت بر مالکیت، عدم تضـمین امنیـت  

ها به حکومت، عدم امکان تحـرك اجتمـاعی، فقـدان قـانون و      اجتماعی و وابستگی آن

حقوق شهروندي، وجود مشروعیت مبتنی بر قهر و غلبه، تمرکز قدرت در دست دولت 

کاتوزیـان،  (انـد   هاي اجتماعی و اقتصادي مستقل از دولـت تأکیـد داشـته    و فقدان گروه

بر این اساس مشارکت اجتماعی براي مردم حیاتی تلقی نشده و اکثریت جامعه . )1372

  . اند ها نداشته گیري اعتقادي به مشارکت در تصمیم

. یکی از عوامل اساسی این امر، وجود و تداوم نظام سیاسی استبدادي بـوده اسـت  

 اوده و بمدار ساختار سیاسی در ایران، هرگونه مشارکت سیاسی را منع نم سرشت قدرت

ویژه پس از مشروطیت در راستاي مشارکت سیاسـی ایجـاد شـد،     وجود نهادهایی که به

طلبی خود را ادامه داده و عرصـه را بـر هرگونـه مشـارکت      نظام کماکان سرشت قدرت

تر کـرد و فرهنـگ مشـارکتی در مقیـاس جمعـی،       فعال سیاسی و اجتماعی تنگ و تنگ

گریـزي بـه مفهـوم     درنتیجه نوعی روحیـه جامعـه  . امکان بروز و ظهور پیدا نکرده است

سـو و روحیـه    تفاوتی نسبت به حقوق اجتماعی، قانون و مسئولیت اجتماعی از یـک  بی

سازي از سوي دیگر و تبلیغ تسـلیم در برابـر سرنوشـت از سـوي      گرایی و اسطوره قبیله

: 1386غفاري و نیـازي، (هاي مختلف بوده است  ساختار استبدادي، مانع مشارکت گروه

208.(  

در دیدگاه دوم، روحیه ایرانی و شخصیت اساسی ایرانیان، روحیـه و شخصـیت   -

در این دیدگاه میل به مشارکت و انجام کار گروهی، یکی از . گرا معرفی شده است جمع

از ایـن منظـر تـاریخ    . الگوهاي فرهنگی غالب در فرهنگ جامعه ایران بیان شـده اسـت  
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عنوان یکی از  هاي جمعی است و اصناف، به رکت و فعالیتاجتماعی کشور ما تاریخ مشا

صورت خودجـوش، غیردولتـی و داوطلبانـه فعالیـت      مؤسسات و نهادهاي اجتماعی، به

از جنبه تاریخی تا قبل از به وجود آمدن مفهوم دولت جدید در ایران یعنی تـا  . اند داشته

هـا   طبـه مـردم در آن  اواخر قرن سیزدهم، اصناف و واحـدهاي اجتمـاعی بودنـد کـه قا    

هاي مختلف اقتصادي، سیاسی، فرهنگـی و اجتمـاعی انجـام     عضویت داشتند و فعالیت

هـاي مشـارکت اجتمـاعی ماننـد تعـاون و فرهنـگ تعـاونی، واحـدهاي          بنیان. دادند می

ـ اي کهـن دار  هاي مشـارکتی در ایـران سـابقه    برداري جمعی و نیز سنت بهره در ایـن  . دن

تـرین عوامـل گسـترش     ی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي از مهمدیدگاه مسائل جغرافیای

اي که اقلـیم خشـک و کـم بـاران در اکثـر       گونه مشارکت در ایران قلمداد شده است؛ به

هاي مشارکتی در خصوص  زمینه را براي ایجاد تشکل ،نواحی مرکزي و جنوبی و شرقی

  ). 1374فرهادي، (آورده است  چگونگی تقسیم آب و زمین فراهم می

سـاز بـر    عالوه بر این، پذیرش دین اسالم توسط ایرانیان و تأکید ایـن دیـن انسـان   

شوراها، مزارع، مضاربه، تعاون،  :هایی مانند انسجام اجتماعی، مشارکت و همیاري تشکل

را پدید آورده و سبب ایجاد واحدهاي جمعی و مشارکتی در جامعه گردیـده  ... مشاع و 

بر این مبنا ادعاي کمالی این است که ایران حتـی  ). 211: 1386غفاري و نیازي، (است 

اي کـه در آن   جامعـه مـدنی  . در آستانه دو انقالب مدرن، داراي جامعه مدنی بوده است

گیـري آن   توانستند بر دولت و تصـمیم  علما و بازاریان دو گروه قدرتمند آن بودند و می

  ).63: 1381کمالی، (تأثیر بگذارند 

، این نکته مورد توجه قرار گرفته است که ایرانیـان از دیربـاز در   در دیدگاه سوم-

آنـان در گسـتره تـاریخ خـود بـه علـت       . زمینه مشارکت با تناقضی عمده روبرو بودنـد 

هـاي   عنوان شهروندان صاحب حقوق، از عرصه حاکمیت زورمداري و شناخته نشدن به

خودکامه دانستند و حتی  ها را متعلق به حکومت رسمی و اجتماعی چشم پوشیدند و آن

هاي غیررسـمی یعنـی    برعکس در حیطه. اند هایی پرداخته گاهی به تخریب چنین عرصه

هاي خانوادگی، محلی و مـذهبی و در قالـب صـدها نهـاد و سـازمان غیررسـمی        حیطه
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شوند؛  جو تلقی می جهت ایرانیان، مشارکت ازاین. العاده بوده است مشارکت ایرانیان فوق

این دیـدگاه معتقـد   . اند آن قادر به خلق آثار تمدنی و رویدادهاي بزرگ نبودهزیرا بدون 

است زندگی شهري در شهرهاي زورمدار و برعکس شهرهایی کـه جایگـاه شـهروندان    

  . شود صاحب حقوق است در دو عرصه خصوصی و عرصه حکومتی خالصه می

اي امن تلقی  گیرد، عرصه عرصه خصوصی که مکان یا فضاي خانوادگی را در برمی

از این جهت اسـت کـه حتـی    . آید حساب می شود و خارج از خانه، عرصه خصم به می

که باید به ضرورت، توجه ایرانیان را به شـهر جلـب نمـود، از اصـطالح      امروزه هنگامی

آلـود، مشـارکت مـردم     با توجه به این ماهیت تناقض. شود استفاده می» شهر ما، خانه ما«

مطالعه مشارکت اجتماعی در ایران الزم اسـت ماهیـت متنـاقض     کمتر مدون شده و در

از ). 38: 1376پیران، (هاي جمعی و نمودهاي متعدد آن مورد توجه قرار گیرد  مشارکت

این منظر در ایران به سبب ضعف تاریخی جامعه مدنی و سـلطه عـامالن حکومـت بـر     

مـل نیافـت و همچـون    وران شهري، نظام صنفی به نهادي خـودگردان، تکا  کسبه و پیشه

نوبه خود به رشد جامعـه   پیشگان درآمده و نتوانست به ابزاري در دست حکام و سیاست

هـاي محـدود و    و مشارکت از عرصـه حـوزه  ) 38-43: 1375اشرف، (مدنی کمک کند 

  .هاي عمومی و عام ارتقا پیدا نکرده است خصوصی به حوزه

گونه که قبالً مردمی، همانهاي ظهور و بروز مشارکت اجتماعی  در خصوص شیوه

. کنـد  بیان شد، آخیم گورس از دو نوع مشارکت نهـادي شـده و غیرنهـادي بحـث مـی     

در مطالعه الگوهاي مشارکت اجتماعی مردمی در ایـران از  ) 1380(طور طهماسبی  همین

هاي  است؛ تشکل ها دولت بوده هایی که منشأ آن تالش: برد نوع الگوي مشارکت نام می 4

هـاي   همکاري تخصصی سـازمان  و )NGO(نهاد نوین  هاي مردم ؛ تشکل)CBO(مردمی 

  .ایرانی با ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور

  :شود در این پژوهش از پنج الگوي مشارکت اجتماعی در ایران بحث می

ها دولت اسـت و منجـر بـه     هایی که منشأ آن تالش :مردمی -مشارکت دولتی -1

هـا را   در این نوع مشارکت گرچـه دولـت بودجـه آن   . شود یمشارکت اجتماعی مردم م
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شوند اما مردم  دهی می کنندگان توسط دولت سازمان کند و تا حدودي مشارکت تأمین می

از نظر طهماسبی علـت موفقیـت ایـن    . شوند ها می به صورت داوطلبانه عضو این تشکل

کار داوطلبانه اسـتوار بـوده   هاي اجتماعی و روحیه ایرانیِ  الگوها این است که بر انگیزه

طهماسـبی،  (هاي مقاومت بسـیج نـام بـرد    توان از فعالیت پایگاه در این راستا می. است

1380 :62-61(.  

-سـازمان اجتمـاع   ):CBO(1محـور -هاي اجتماع مشارکت مبتنی بر سازمان-2

محور، یک سازمان غیرانتفاعی، خصوصی یا عمومی، بـا اثربخشـی مشـهود و ملمـوس     

توجهی از یک اجتماع است و دوم، خدمات الزم را  ، نماینده بخش قابلنخستاست که

به عنـوان نمونـه، خـدمت آموزشـی یـا      . کند در شرایط اضطرار به آن اجتماع عرضه می

دهـد  خدمت مرتبط با آموزش در یک اجتماع را، متناسب با نیاز و ضرورت، ارائـه مـی  

)Leung and Srinivasan, 2010: 171( .  اي  هـاي مشـارکتی، سـابقه    ع سـازمان ایـن نـو

این نوع . ها نیکوکارانی هستند که به کار خیریه اشتغال دارند طوالنی دارند و اعضاي آن

در این الگو، مـردم در شـرایطی وارد   . مشارکت، در فرهنگ ایرانی و اسالمی ریشه دارد

هـا   آنکنند دولت از عهده پر کردن خـأل مـورد نظـر     شوند که احساس می کنشگري می

طهماسـبی،  (ها عموماً طالب ناشناختگی و گمنامی هستند اعضاي این سازمان. آید برنمی

1380 :63-62.(  

خان
2

محور را در پاکستان مورد مطالعه -مشارکت مبتنی بر سازمان اجتماع) 2007(

توان این نوع مشارکت  کند می با توجه به مجموعه مباحثی که مطرح می. قرار داده است

از نظر وي، در پاکسـتان،  . افتد ارزیابی کرد مواردي که عموماً در ایران اتفاق می را شبیه

شـهرها -هایی عموماً در روستاها و آبادي چنین مشارکت
3

کـاربرد دارنـد و مصـادیق و     

انـدازي مـدارس روسـتایی،     راه :هـا را شـامل مـواردي ماننـد     هاي این نوع فعالیت زمینه

                                               
1. Community-based Organization
2. Themrise Khan
3. Urbun Abadi
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یی بـا هزینــه خــرد، تـأمین آب آشــامیدنی ســالم و   هــا هــاي عمـومی، برنامــه  داروخانـه 

ها به دلیـل عـدم    کند که این سازمان البته ایشان تأکید می. داند هاي بهداشتی می سرویس

توانایی تأمین مایحتاج مالی و ساختاري خود، عموماً با مشکل مواجه هسـتند و پـس از   

یریـه مسـاجد و خیـرین    هـاي خ  توان از صندوق در این راستا می. روند مدتی از بین می

  .ساز در ایران نام برد مدرسه

نهــاد زیرمجموعــه  هــاي مــردم ســازمان ):NGO(1نهــاد هــاي مــردم ســازمان-3

هاي جامعه مدنی سازمان
2

)CSOs( طور رسمی سازمان یافتـه و تشـکیل    ها به آن.هستند

خدماتی را ها  سازماناین  .اند؛ معموالً خودگردان، خصوصی و غیرجانبدارانه هستند شده

هاي خود را براي ارتقاء دالیل خاص یا ایجاد تغییرات خاصی  دهند و یا فعالیت ارائه می

هاي داوطلبانـه   توجهی از درآمد خود را از طریق کمک معموالً سهم قابل. دهند انجام می

هـاي   نهاد، جامعه مدنی هستند، اما همه سـازمان  هاي مردم همه سازمان. کنند دریافت می

  .نهاد نیستند هاي مردم مدنی، سازمانجامعه 

نهاد،  هاي مردم هاي کارگران معموالً به عنوان سازمان هاي نماینده مانند اتحادیه گروه

هـاي   سـازمان . کند ها را متمایز می شوند؛ این مسئله نمایندگی است که آن بندي نمی طبقه

محلی
3

هـاي جامعـه    نانـد، سـازما   که به دلیل یک مشکل مشترك یا شکایت جمع شـده  

هاي کشاورزانی که نماینده منتخب  انجمن.نهاد نیستند هاي مردم مدنی هستند اما سازمان

بنـدي   نهـاد طبقـه   هـاي مـردم   هاي انتخابیه خود هستند، معموالً به عنـوان سـازمان   حوزه

نهـاد نیسـتند    هـاي مـردم   هاي جامعه مدنی هستند امـا سـازمان   ها سازمان اینشوند؛ نمی

)Atkinson and Scurreh, 2009: XII-XIII(.   ــه ــاه ب ــگاهی دو نگ ــات دانش در ادبی

نهـاد   هاي مردم یک نگاه مبتنی بر این است که سازمان: نهاد وجود دارد هاي مردم سازمان

چگونه آن کار را «که به عنوان یک سازمان  و نگاه دوم این» دهند چه کاري را انجام می«

  .)Luwis, 2014: 4(»دهند انجام می

                                               
1. Non-Governmental Organization
2. Civil Society Organization
3. Local people Organization
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هاي ایرانی با ایرانیان متخصص مقیم خـارج   هاي تخصصی سازمان همکاري-4

هاي فکري، سیاسی و مـالی   ها، متناسب با شرایط و موقعیت، کمک این گروه :از کشور

توان از بنیاد دانش و هنر نـام   در این راستا می. دهند خویش را در اختیار جامعه قرار می

طالعات در دانشگاه صـنعتی شـریف اقـدام کـرده     برد که به تأسیس یک مرکز فناوري ا

  ).66: 1380طهماسبی، (است 

، یادشدهدر کنار چهار الگوي مشارکت اجتماعی  :مشارکت خودجوش مردمی-5

هـایی کـه بـه صـورت      توان از الگوي دیگري نام برد که در شرایط اضطرار و فاجعه می

در صحنه که کند  دم را مجاب میافتد، مر دفعی و خارج از اراده ساختار سیاسی اتفاق می

گردد که حوادثی مثـل زلزلـه یـا     این الگوي مشارکت، به مواقعی برمی. حضور پیدا کنند

دهـی و فراخـوان از جانـب     در این شرایط مردم بدون سـازمان . افتد اتفاق می... سیل و 

اضر نهادهاي رسمی یا غیررسمی امدادرسان، به عنوان امدادگر مردمی، در محل حادثه ح

. یابد شوند و پس از رفع مشکل و مسئله، این مشارکت قطع خواهد شد و تداوم نمی می

 و جمع نیستند قابل پیشینکدام از چهار نوع مشارکت اجتماعی  این نوع مشارکت با هیچ

مشارکت خودجوش مردمی"در این پژوهش 
1

  .شوند نامیده می "

انـد، ایـن پـژوهش     کیـد کـرده  نیـز تأ ) 1375(و اشرف ) 1376(گونه که پیران  همان

هایی که  پذیرد ایرانیان از بین دو رویکرد مشارکت نهادي و غیرنهادي در تمام عرصه می

. دهنـد  کنند، مشارکت غیرنهادي را ترجیح و مبناي رفتار خویش قرار می حضور پیدا می

در مورد الگوي مشارکت نیز، به الگوي مشارکت خودجوش مردمی
2

به مثابه مشـارکتی   

دیگر، این مطالعه مبتنـی   عبارت به. رنهادي توجه شده و مبناي مطالعه قرار گرفته استغی

هاي امدادرسانی خودجوش مردمی، در مواقعی که چنین حوادثی رخ  بر توجه به ظرفیت

بازگشـت بـه   «؛ موضوعی که زایتل و فوکس از ایـن توجـه، بـا عنـوان     باشد میدهد  می

Zittel(اند یاد کرده 3»شهروندان and Fuchs, 2007: 2(.  

                                               
1. People's Spontaneous Participation
2. Mass Spontaneous Participation
3. Bringing Citizens Back in
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  شناسی روش

شناختی، موضعی کیفی اتخاذ گردیده و مبتنی بر استراتژي  در این پژوهش از منظر روش

استفهامی
1

در این استراتژي، محقق با ورود به جهـان اجتمـاعی کنشـگران مـورد     . است 

تماعی به هاي دسته اول آنها را به زبان فنی گفتمان علوم اج پژوهش و به کمک آنها، داده

هـا از   آوري داده جهـت جمـع  ). 1389بلیکـی،  (کنـد   مثابه گفتمانی دسته دوم تبدیل مـی 

یافتـه   سـاخت -یافتـه مصـاحبه نیمـه    عنوان شیوه تکامل تکنیک مصاحبه نیمه استاندارد به

) 1988(شـیله و گـروبن   . شـده اسـت   شود که توسط شیله و گـروبن مطـرح   استفاده می

عنـوان شـکل    هـاي شخصـی بـه    رد را براي بازسازي نظریهتکنیک مصاحبه نیمه استاندا

  . کنند یافته مطرح می ساختاي از مصاحبه نیمه یافتهبسط

شـونده   شـود و مصـاحبه   در این تکنیک هر موضوعی با یک سؤال باز شـروع مـی  

صورت خودانگیخته به
2

اي دهد و سپس آن را با یک سؤال مواجهه به سؤال پاسخ می 
3
به  

سپس از تکنیک ساختارگذاري .برد پایان می
4

(SLT (در ایـن مرحلـه،   . شـود  استفاده می

سـپس،  . دنشـو  طـور اجمـالی تحلیـل محتـوا مـی      رئوس مطالب مرحله اول، پیاده و بـه 

بـا ایـن   . گیرد شونده به شکل مفاهیم در اختیار وي قرار می ترین اظهارات مصاحبه اصلی

: 1387فلیک، (شود  شونده ارزیابی می ههاي مصاحبه قبلی توسط مصاحب کار، اعتبار گزاره

172-177.(  

ذهـاب هسـتند و    شود که اهل سرپل جامعه آماري این پژوهش افرادي را شامل می

روش . انـد  صورت مستقیم درگیـر امدادرسـانی بـوده    در هفته اول پس از وقوع زلزله به

ی بـه  در ایـن روش، هـدف دسـتیاب   . گیري در این پژوهش، نظري و هدفمند است نمونه

بینشی در باب پدیده مورد نظر است، نه تعمیم تجربی از یک نمونـه بـه یـک جمعیـت     

هـایی انتخـاب    شود نمونه پس سعی می). 94: 1389؛ محمدپور، 404-405: 1381ببی، (

                                               
1. Abductive
2. Spontaneously
3. Confrontational
4. Structure Laying Technique
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در این .شوند که بیشترین اطالعات را در زمینه مورد مطالعه در اختیار محقق قرار دهند

سته محقق در این مدت و به کمک افراد مطلع، ابتدا جهت پژوهش با توجه به تجربه زی

گردند که در هفته اول پـس از حادثـه، فعـالیتی     مصاحبه، افرادي شناسایی و انتخاب می

نوعی در ساماندهی  دیگر، این افراد به عبارت به. اند فراتر از یک امدادرسان معمولی داشته

سپس به روش گلولـه برفـی ایـن    . اند هاي مردمی فعال بوده امدادرسانان و توزیع کمک

  .یابد مصاحبه استمرار می

نفـر، مـورد مصـاحبه قـرار گرفتنـد کـه در        18در این راستا از بین جامعه آمـاري،  

جهت پایـایی  .اشباع نظري منتهی شد وهاي پایانی چیز جدیدي به دست نیامد  مصاحبه

ـ   ها به داده ه تحقیـق، اوالً از پژوهشـگر   منزله معیاري براي ارزیابی کیفیت بر اسـاس روی

ها توسـط یـک پژوهشـگر     شود؛ دوم، تمام مصاحبه دیده در مصاحبه استفاده می آموزش

اي  گردد؛ سوم، ابتدا چند مصاحبه آزمایشـی انجـام، سـپس راهنمـاي مصـاحبه      انجام می

» اي مواجهـه «و سـؤاالت  » خودانگیخته«در این راهنما تا حدودي سؤال . شود تدوین می

جهت ارزیابی اعتبار از روش ارتباطی استفاده شد که مبتنی بر . گردند بینی می یشدر آن پ

شوندگان با محتویات اظهاراتشان و خودارزیابی موافقت مصاحبه
1

پس از مصاحبه اخـذ   

شده، اسـتخراج   آوري هاي جمع در قالب تکنیک ساختارگذاري، تمام داده. باشد شده، می

جهـت تحلیـل   .یید و یا اصالح قرار خواهـد گرفـت  شوندگان مورد تأ و توسط مصاحبه

ها تحلیل محتوا و کدگذاري خواهنـد شـد تـا مفـاهیم مـورد نظـر        ها، ابتدا مصاحبه یافته

شـوندگان   ازآن، ایـن مفـاهیم بـه تأییـد مصـاحبه      پس. شوندگان استخراج شوند مصاحبه

  .سپس مفاهیم در قالب مقوالت، بازسازي معنایی خواهند شد ،خواهند رسید

  

  ها یافته

مردمـی بـه عنـوان امدادرسـانان      خودجوشِ شناسی مشارکت این پژوهش با هدف آسیب

 انجـام شـده  یافتـه   سـاخت مردمی در هفته اول پس از وقوع زلزله به شیوه مصاحبه نیمه

                                               
1. Self-assessment
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گزاره مفهـومی از   45ها، ابتدا  بر اساس تحلیل محتواي صورت گرفته از مصاحبه. است

شـوندگان   ندگان انتخاب شدند و این مفاهیم در اختیار مصاحبهشو بین اظهارات مصاحبه

مقولـه بازسـازي    11سپس ایـن مفـاهیم در قالـب    . ها رسیدند قرار گرفتند و به تأیید آن

  .شود به این مفاهیم و مقوالت پرداخته می دامهدر ا. معنایی شدند
  

  1ساماندهی ضعیف امدادرسانان مردمی-1

چنـد روز اول پـس از زلزلـه، در ارتبـاط بـا سـاماندهی       ها، در  با توجه به مصاحبه

برنامگی و تشتت وجود داشته است؛ به زبانی دیگر از توانایی و ظرفیـت   امدادرسانان بی

انـد اسـتفاده درسـتی     کـرده  هاي مردمی که جهت امدادرسانی مراجعـه مـی   افراد و گروه

سـردرگمی  : انـد از  مفاهیم مورد تأکیـد در ایـن مقولـه عبـارت    . گرفته است صورت نمی

امدادرسانان مردمی؛ عدم وجود برنامه براي ساماندهی امدادرسانان مردمی؛ عدم استفاده 

ریزي توسط امدادرسـانان   از حداکثر ظرفیت امدادرسانان مردمی؛ خوداجتهادي در برنامه

  .گیري در میان امدادرسانان مردمی تشتت تصمیم و مردمی

ها  ر ما در مواجهه با بالیاي طبیعی، فقط دولتدر کشو«: شوندگان یکی از مصاحبه

تالشی صورت  و کنند در چارچوب استانداري و چرخه مدیریت بحران عمل می

  .»افزایی گردد هاي مردم همراه شود و باعث هم گیرد تا این مواجهه، با حمایت نمی

 هایی همانند در هفته اول بعد از زلزله، گروه«: شوندگان یکی دیگر از مصاحبه

دادند؛ اما بخش  هایی را سازمان می امدادرسانی... ورزشکاران، فرهنگیان، دانشگاهیان و 

ها نیز مبتنی بر تشتت تصمیم، پراکندگی در  دهی بندي و سازمان اعظم همین دسته

  .»زدگی بود تصمیم و عمل و همراه با ابراز احساسات و هیجان
  

  رون مردمی در برخورد با مسائل پیشعدم آگاهی یا آگاهی پایین اکثر امدادرسانا- 2

از نظر مصاحبه شوندگان، بخش اعظم امدادرسانان مردمی، در چند روز اول بعد از 

هـا بـود و بایـد     زلزله، درباره مواردي که در حین عملیـات امدادرسـانی پـیش روي آن   

                                               
  .شود استفاده می» امدادرسان«کنندگان خودجوش مردمی، از عنوان  در اینجا جهت اختصار، به جاي مشارکت - 1
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ازجملـه ایـن عـدم    . کردند، حـداقلِ دانـش و آگـاهی الزم را نداشـتند     گیري می تصمیم

هـاي   توان به ایـن گـزاره   دیدگان، می ها یا آگاهی پایین در نحوه مواجهه با آسیب اهیآگ

نادرست بودن شیوه کمک به زیر آوار ماندگان؛ نادرست بودن نحوه : مفهومی اشاره کرد

دیدگان؛ نادرست بودن شـیوه برخـورد بـا رعـب و      آرامش بخشی و دلجویی از مصیبت

ـ    زدگـی آسـیب   وحشت ودن شـیوه حمایـت عـاطفی از کودکـان و     دیـدگان؛ نادرسـت ب

دیدگان موقع کمک جهت جابجایی وسـایل   سالخوردگان؛ عدم توان جلب اعتماد آسیب

  .ها از زیر آوار منزل آن

اعضاي خانواده . بخش جلوي ساختمان ریزش کرده بود«: شوندگان یکی از مصاحبه

ب سقفی که فرو من شاهد بودم، شروع به تخری. گفتند که یک نفر زیر آوار مانده

زدن به فرد گرفتار  شاید اگر حداقل آگاهی را داشتند احتمال آسیب. نریخته بود، کردند

کردند؛ پس مسیر حرکت خود براي امداد را بهتر انتخاب  بینی می در زیر آوار را پیش

  .»کردند می

ل اي در حا روز دوم یا سوم بعد از زلزله، خانواده«: شوندگان یکی دیگر از مصاحبه

تخلیه وسایل شخصی خود از زیر آوار بود که چند نفر ناشناس، به کمک این خانواده 

ها هم  ها نداشت و آن دیده چون شناختی نسبت به امدادرسان خانواده آسیب. شتافتند

شدت نگران  که امدادرسان هستند، نداشتند باعث شد این خانواده به مدرکی دال بر این

  .»و آزرده شود

  

  دیدگان توسط امدادرسانان ن اقناع آسیبعدم توا -3

ــا    ــایین، امدادرســانان مردمــی در مواجهــه ب بــه دلیــل عــدم آگــاهی یــا آگــاهی پ

هـا را   دیدگان، عموماً توان متقاعد نمـودن و ایجـاد شـرایط و بسـتر همکـاري آن      آسیب

این نکته موجب شد فرصت همراهی و همدلی به یک تهدیـد تبـدیل شـود و    . نداشتند

هاي مـورد تأکیـد    گزاره. ل رفتن بخشی از توان و انرژي امدادرسانان گرددموجب تحلی

نـاتوانی در ایجـاد فضـاي آرام    : اند از شوندگان در ارتباط با امدادرسانان عبارت مصاحبه
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نـاتوانی در   و دیـدگان  براي مصدومین؛ ناتوانی در پاسـخگویی الزم و کـافی بـه آسـیب    

هاي صـورت گرفتـه    بندي در راستاي اولویتدیدگان جهت همکاري  متقاعدکردن آسیب

  .توسط امدادرسانان

من شاهد بودم افراد آسیب دیده جهت خارج کردن «: شوندگان یکی از مصاحبه

به . رفتند شان می هاي آسیب دیده وسایل شخصی خود از منزل مرتبًا به داخل ساختمان

هاي ارتباط  ستند، شبکههاي م آمد اگر امدادرسان مردمی قبًال از طریق برنامه نظر می

با نحوه صحیح کاستن آالم مردم آسیب دیده در اینگونه وقایع طبیعی ... جمعی و 

توانستند در این فضا به این آسیب دیدگان کمک  تر می آشنایی پیدا کرده بودند، راحت

  .».رسانی کنند

  

  ها توزیع نامناسب کمک-4

ضـعف  : انـد از  عبـارت  هستندقوله ماین هایی که از نظر امدادرسانان، معرف  گزاره

تـوجهی بــه میــزان   هــا؛ کــم گــذاري امدادرســانان جهـت توزیــع مناســب کمـک   هـدف 

هـا در ورودي شـهرها و    ها؛ توزیع حجم اصـلی کمـک   گذاري ها در هدف دیدگی آسیب

وجود عمق فاجعه  باتوجهی به حاشیه شهر و روستاها  دیده؛ بی شدت آسیب هاي به مکان

هـا؛ عـدم توجـه بـه      کننـده کمـک   مال سلیقه معتمـدین محلـیِ توزیـع   در این مناطق؛ اع

ها؛ برخـورد نامناسـب    هاي داراي منزلت اجتماعی به دلیل عدم مراجعه مکرر آن خانواده

همکاري پایین برخی  و ها دیدگان هنگام توزیع کمک برخی امدادرسانان مردمی با آسیب

  .ها دیدگان با امدادرسانان هنگام توزیع کمک از آسیب

هاي ارسالی از طرف مردم به علت عدم  کمک«: شوندگان یکی از مصاحبه

دیده و به طور مشخص عدم امکان اسکان  دهی کاالهاي ورودي به منطقه آسیب سازمان

  ».گردید امدادرسانان غیربومی، در اولین جاي ممکن توزیع می
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  مدادرساناندیدگان از سوي ا بندي نیازهاي آسیب عدم آشنایی با اولویت-5

بندي خویش  کنندگان مردمی در چارچوب نگرش و اولویت در این راستا مشارکت

دیـدگان و هـم در    ایـن موضـوع هـم در کمـک بـه آسـیب      . پرداختند به امدادرسانی می

برخی نیازهـا مـورد غفلـت    . هایی که همراه خویش آورده بودند کامالً مشهود بود کمک

واد خوراکی و عدم توجه بـه برخـی نیازهـا ازجملـه     توجه به م: هاي مفهومی گزاره. بود

بندي نیازها مانند  اي در اولویت ها و تابوهاي منطقه توجهی به سنت وسایل گرمایشی؛ بی

توجهی به اولویـت روسـتاییان ازجملـه کمـک بـه       مورد نیاز زنان؛ بی... نوع پوشاك و 

  .ها ترین سرمایه آن ها به عنوان اصلی نجات احشام آن

... به علت کمبود دستشویی، مردم با مشکل مواجه بودند«: شوندگان مصاحبه یکی از

به خاطر باورهاي سنتی و کمبود دستشویی، ... ها برجسته بود  این نکته در مورد خانم

  .»کردند ها از دستشویی استفاده می ها فقط شب خیلی از خانم

  

  ها خویشاوندگرایی در توزیع کمک-6

ن، در هفته اول بعد از حادثه، به دلیل عمق فاجعه، برخی از از نظر مصاحبه شوندگا

کردند اقوام خود را شناسایی و نسبت به رفع مشکل  امدادرسانان مردمی، ابتدا تالش می

در مـواردي عـدم اعتمـاد و نارضـایتی      و نظمی این موضوع موجب بی. ها اقدام کنند آن

با ها  محلی سانی به خویشاوندان یا همگاهی امدادر: هاي مفهومی این مقوله گزاره. شد می

هاي بـا کیفیـت و بـا ارزش مـادي      گاهی توزیع کمک و ها دیدگی کمتر آن آسیب وجود

  .بیشتر به خویشاوندان و آشنایان

کردند  در روزهاي اول، برخی از امدادرسانان تالش می«: شوندگان یکی از مصاحبه

ی در مناطقی بودند که حداقل آسیب را این اقوام، گاه. اول به اقوام خودشان کمک کنند

ذهاب همدیگر را  چون بخش اعظم مردم در شهر و روستاهاي سرپل. دیده بودند

  .»آمد چنین مواردي، خیلی زود به چشم می ،شناختند می
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  ناهمخوانی نگرش و رفتار امدادرسانان-7

شـوندگان   هاي مفهومی بازسازي و به تأییـد مصـاحبه   مقوله در قالب این گزارهاین 

دیـدگان، دنبـال    برخی از امدادرسانان ناخودآگاه ضـمن کمـک بـه آسـیب    : رسیده است

بررسی و تحلیل خسارات و مشکالت بودند؛ این دسته افراد گرچه به نیت کمک آمـده  

نیـز  ... ها مشکالتی ماننـد ترافیـک، تغذیـه و بهداشـت و      بودند اما نوع رفتار و عمل آن

  .رسانی نبود بلکه دنبال پرسه زنی بودند گروه، کمک کرد؛ اولویت این ایجاد می

هاي جزیی به آسیب  کمک با وجودبرخی از افراد «: شوندگان یکی از مصاحبه

  .»...دیدگان، دنبال فضولی و سرك کشیدن به زندگی مردم بودند 

  

  هاي رسمی اعتمادي امدادرسانان مردمی به سازمان بی-8

ول دوره پژوهش در امر امدادرسانی موجـب  طور مشخص در ط از مشکالتی که به

صورت فردي یـا   کنندگان مردمی جهت امدادرسانی به گردید، تالش مشارکت اختالل می

هاي مفهومی این  گزاره. هاي رسمی بود جمعی و البته بدون توجه و هماهنگی با سازمان

هـا   کمـک ومیـل   هاي رسمی مبنی بـر حیـف   بدبینی برخی امدادرسانان به سازمان: مقوله

هـا توسـط    ها؛ اعتقاد برخی امدادرسانان مردمـی بـه تـأخیر در توزیـع کمـک      توسط آن

ها را به  توانند کمک هاي رسمی؛ برخی امدادرسانان معتقد بودند شخصاً بهتر می سازمان

نیازمنــدان برســانند؛ اعتقــاد برخــی امدادرســانان مردمــی بــه ناکارآمــدي و عــدم تــوان 

هاي رسمی بایـد وظیفـه    امدادرسانان معتقد بودند سازمان هاي رسمی؛ برخی از سازمان

هـا جهـت توزیـع در اختیـار ایـن       هـاي آن  کمککه خویش را انجام دهند و نیاز نیست 

  .ها قرار گیرد سازمان

هاي جنسی آورده بودند  برخی از مردمی که کمک«: شوندگان یکی از مصاحبه

احمر، فرمانداري  که اگر تحویل هاللها این بود  استدالل آن. کردند خودشان توزیع می

ها  کنند سپس بعد از مدت ها اول آن را در یکجا تجمیع می یا هر نهاد دیگري شود، آن
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گفتند بهتر است خودشان این کار  رسانند؛ پس می وقوس اداري به دست مردم می کش

  .»را انجام دهند

ه نهادهاي رسمی برخی از امدادرسانان خیلی ب«: شوندگان یکی دیگر از مصاحبه

توانند وظایف خود را انجام  گفتند ادارات دولتی اگر می به همین دلیل می. بدبین بودند

ها به  گفتند من اینجا هستم چون این می. ها کاري از دستشان ساخته نیست دهند؛ آن

  .»هزار و یک دلیل خود عامل ایجاد مشکل هستند

  

  امدادرسانان عدم توجه به کرامت انسانی توسط برخی از-9

هـاي   طـور مکـرر چنـد نکتـه در صـحبت      در ارتباط بـا شـیوه توزیـع کاالهـا، بـه     

پرت کردن کاالهـا و  : هاي مفهومی عبارتند از شد؛ این گزاره شوندگان تکرار می مصاحبه

نفس به علت  دیدگان؛ افراد داراي منزلت اجتماعی یا عزت مواد خوراکی به طرف آسیب

ت رفع نیازهاي حداقلی خود با مشکل مواجه بودنـد؛ شـیوه   عدم مراجعه یا پیگیري جه

گاهی شیوه برخـورد برخـی    و کرد گري را تداعی می توزیع کاال و خدمات نوعی تکدي

  .امدادرسانان مبتنی بر نوعی لطف و ترحم بود

توجه بود، این  یکی از نکاتی که در توزیع کاالها قابل«: شوندگان یکی از مصاحبه

این موضوع . کردند دیده پرت می طرف چادرها یا افراد آسیب ها را بهبود که گاهی کاال

شدت  این افراد به... شد  گران می دیدگان و حتی نظاره شدت موجب آزردگی آسیب به

این از ... طاقت بودند  شدت شکننده و بی به... روانی دچار آسیب بودند -ازنظر روحی

ها، کرامت هر انسانی را مخدوش  نوع حرکتالبته این . مشکالت مردم در هفته اول بود

  .»...کند  می

خیلی از افرادي که داراي منزلت اجتماعی بودند و «: شوندگان یکی دیگر از مصاحبه

دیده بودند، شخصاً جهت دریافت  آمدند و آسیب حساب می عموماً جزو طبقه متوسط به

داقلی خویش با مشکل پس این گروه براي رفع نیازهاي ح ،کردند ها مراجعه نمی کمک

  .»مواجه بودند
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محلی به دلیل نیازمندي خـویش  -ناکارآمدي معتمدین و کارگزاران رسمی-10

  به حمایت

شوندگان، یکی از خألهاي موجود در ساماندهی امر زلزله در بخش  از نظر مصاحبه

محلـیِ مـرتبط بـا امـر     -مردمی در روزهـاي اول، حضـور کمرنـگ کـارگزاران رسـمی     

هـاي   گـزاره . هاي شخصی حاصل از زلزله بـود  دیدگان، به دلیل مشغله آسیبساماندهی 

عنوان مطلعین و سـامان دهنـدگان امـور     معتمدین محلی به: مفهومی مرتبط با این مقوله

عنوان سامان دهندگان امور  محلی به-رسمی خود نیازمند کمک بودند؛ کارگزاران رسمی

خصی بودند؛ به دلیل مشـغله برخـی از   دیدگان، خود در تکاپوي حل مشکالت ش آسیب

محلـی در امدادرسـانی، راهنمـایی درسـتی بـه      -معتمدین محلـی و کـارگزاران رسـمی   

  .گرفت امدادرسانان غیربومی صورت نمی

کلی، در هفته اول حادثه، نیازهاي  کاش هر اداره«: شوندگان یکی از مصاحبه

این صورت، این کارمندان  در... کرد  کارمندان بومی خود در شهرستان را تأمین می

و راهنماي ... دولت که دچار آسیب شده بودند، خود دغدغه خانوادگی نداشتند 

  .»شدند رسانان می کمک

  

  رفتار هیجانی امدادرسانان-11

وقتی از هیجان
1

شود، منظور واکنش کلی، شدید و کوتاه ارگانیسـم بـه    صحبت می 

: 1386گنجـی،  (فی خوشـایند اسـت   یک موقعیت غیرمنتظره، همراه با یک حالت عـاط 

؛ حاالت و رفتارهایی که در این بخش از امدادرسانان مردمی سرزده است با عنوان )197

شوندگان از  موارد متعددي از مشاهدات مصاحبه.اند رفتار هیجانی بازسازي معنایی شده

قـایع  این حکایت دارد که خود امدادرسانان در حین امداد و در مواقعی که بـا برخـی و  

کردند، دچار حاالت فیزیولوژیک هیجانی مثل تغییر ضربان  احساسی برخورد می-عاطفی

هاي مفهومی مربوط به این  گزاره. شدند می... قلب و تنفس، خشک شدن دهان، گریه و 

                                               
1. Emotion
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رفتـار هیجـانی و احساسـی برخـی از امدادرسـانان در مواجهـه بـا        : اند از مقوله عبارت

یدگان؛ رفتار هیجانی و احساسی برخی از امدادرسانان در د روانی آسیب-نیازهاي روحی

هـاي مـادي و جنسـی؛ تغییـر در حـاالت روانـی و فیزیولوژیـک برخـی          توزیع کمـک 

  .موقع امدادرسانی... امدادرسانان مثل گریه و زاري، تپش قلب و

برخی به کمک آمده بودند اما ... مشکل یکی و دوتا نبود «: شوندگان یکی از مصاحبه

بارها شاهد بودم که برخی امدادرسانان . ودماغ برخورد با مسائل و مشکالت را نداشتنددل

شدند و  دیدگان، خود نیز دچار چنین حالتی می مردمی در مواجهه با تألمات روحی آسیب

  .»بهتر است چنین افرادي به کمک نیایند ،کردند شروع به گریه و زاري می

  

  خالصه مفاهیم و مقوالت-1جدول 

  مقوالت مربوط به امدادرسانان  مفاهیم مربوط به امدادرسانان

  سردرگمی-

  برنامگی بی-

  ها عدم استفاده از حداکثر ظرفیت–

  خود اجتهادي-

  گیري تشتت تصمیم-

  ساماندهی ضعیف

  رسانی نادرست بودن شیوه کمک-

  نادرست بودن نحوه آرامش بخشی و دلجویی-

زدگی  رعب و وحشت نادرست بودن شیوه برخورد با-

  دیدگان آسیب

نادرست بودن شیوه حمایت عاطفی از کودکان و -

  سالخوردگان

  دیدگان عدم توان جلب اعتماد آسیب-

عدم آگاهی یا آگاهی ضعیف در 

  برخورد با مسائل پیش رو

  ناتوانی در ایجاد فضاي آرام-

  ناتوانی در پاسخگویی الزم و کافی-

  دیدگان جهت همکاري آسیبناتوانی در متقاعد کردن -

  ها بندي عدم توجه به اولویت-

دیدگان توسط  عدم توان اقناع آسیب

  امدادرسانان
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  گذاري ضعف هدف-

  ها گذاري ها در هدف دیدگی توجهی به میزان آسیب کم-

  ها در ورودي شهرها توزیع حجم اصلی کمک-

  توجهی به حاشیه شهر و روستاها بی-

  ها کننده کمک ن محلیِ توزیعاعمال سلیقه معتمدی-

  هاي داراي منزلت اجتماعی عدم توجه به خانواده-

  دیدگان برخورد نامناسب با آسیب-

  دیدگان همکاري پایین برخی از آسیب-

  ها توزیع نامناسب کمک

  عدم توجه به برخی نیازها ازجمله وسایل گرمایشی-

بندي  یتاي در اولو ها و تابوهاي منطقه توجهی به سنت بی-

  نیازها

  توجهی به اولویت روستاییان بی-

بندي نیازهاي  عدم آشنایی با اولویت

  دیدگان آسیب

  توجه بیشتر به خویشاوندان و آشنایان-

  هاي با کیفیت باالتر در میان خویشاوندان توزیع کمک-
  ها خویشاوندگرایی در توزیع کمک

نی رسا تحلیل خسارات و مشکالت زلزله به جاي کمک-

  توسط برخی

ایجاد مشکل در پی حضور برخی در مقایسه با میزان کمک -

  رسانی

  مثابه توجیه حضور براي برخی ذهنیت کمک به-

  فضولی و سرك کشیدن به زندگی مردم توسط برخی -

  ناهمخوانی نگرش و رفتار امدادرسانان

ها  ومیل کمک هاي رسمی مبنی بر حیف بدبینی به سازمان-

  ها توسط آن

هاي  ها توسط سازمان اعتقاد برخی به تأخیر در توزیع کمک-

  رسمی

ها را به  توانند کمک که شخصاً بهتر می اعتقاد برخی به این-

  .نیازمندان برسانند

  هاي رسمی اعتقاد برخی به ناکارآمدي و عدم توان سازمان-

  هاي رسمی اعتقاد برخی به تفکیک وظایف مردم با سازمان-

  هاي رسمی ه سازماناعتمادي ب بی
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  پرت کردن کاالها و مواد خوراکی-

  نفس توجهی به افراد داراي منزلت اجتماعی یا عزت بی-

  ها تداعی نوعی کمک به متکدیان حین توزیع کمک-

  ها همراه با ابراز ترحم تحویل کمک -

عدم توجه به کرامت انسانی توسط 

  برخی از امدادرسانان

  .ند کمک بودندمطلعین محلی خود نیازم -

  .محلی خود نیازمند کمک بودند- کارگزاران رسمی-

عدم راهنمایی درست امدادرسانان غیربومی به دلیل مشغله -

  شخصی کارگزاران رسمی

ناکارآمدي بخشی از معتمدین و 

محلی به دلیل -کارگزاران رسمی

  نیازمندي خویش به حمایت

انی رو-رفتار هیجانی در مواجهه با نیازهاي روحی-

  دیدگان آسیب

  هاي مادي و جنسی رفتار هیجانی در توزیع کمک-

  تغییر در حاالت روانی و فیزیولوژیک موقع امدادرسانی-

رفتار هیجانی امدادرسانان

  

  گیري بحث و نتیجه

توان نتیجه گرفت، زلزله یکی از بالیاي طبیعی است کـه   از مباحثی که مطرح گردید، می

با عنایت به . ت جغرافیایی خود، همیشه با آن مواجه خواهد بودموقعیدلیل کشور ما، به 

هـا در قالـب    ذهاب، آسـیب  شناسی ساماندهی در هفته اول بعد از زلزله در سرپل آسیب

این مقوالت نشـان  . ها، بازسازي معنایی گردیدند اي بر اساس مصاحبه گانه مقوالت یازده

هـاي   دیدگان، هم سـازمان  له، هم آسیبدهند که جهت رویارویی با حوادثی مانند زلز می

مردمـی،  -هـاي دولتـی   نهاد، سـازمان  هاي مردم سازمان(رسمی و هم امدادرسان مردمی 

ــر تشــکل  ســازمان ــی ب ــی، ســازمان هــاي مبتن ــاي مردم ــر   ه ــی ب ــاي غیررســمی مبتن ه

بایستی قبل از )هاي غیررسمی ایرانیان مقیم خارج مردمی و سازمان خودجوشِ مشارکت ،

دست یابند و در  ،نین حوادثی، به دانش، آگاهی، مهارت و اعتماد اجتماعی الزموقوع چ

دیدگان، امدادرسانان مردمـی   فهم مشترك آسیب. این مواجهه، فهم مشترکی داشته باشند

ها و خسارات جـانی، مـالی و روانـی را بـه دنبـال       هاي رسمی، کاهش آسیب و سازمان
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دیـدگان   نندگان خودجوش مردمی و آسیبک این ضعف در بین مشارکت. خواهد داشت

  .تري داشته است وجه برجسته

ها حاکی از آن است که در جامعه مورد مطالعه، در هفته اول پس از وقوع  مصاحبه

هاي صـورت   فعالیت ،زلزله، در خصوص امدادرسانی، فهم مشترکی وجود نداشته است

ر مـوارد متعـددي خـود    افزایـی نشـده بلکـه د    تنهـا موجـب هـم    گرفته در این مدت، نه

طور در  همین.مشکالتی را ایجاد کرده و مانع امدادرسانی متناسب و به موقع شده است

) کننـده دیگـر   و حتی چهـار دسـته مشـارکت   (هاي خودجوش مردمی  رابطه با مشارکت

کننـدگان در امـر امدادرسـانی، از حـداقل      توان نتیجه گرفت که بسیاري از مشـارکت  می

هارت الزم جهـت مواجهـه بـا پیامـدهاي زلزلـه برخـوردار نبودنـد و        دانش، آگاهی و م

ها و معتمدین محلیِ امدادرسان، صرفاً بر اسـاس سـالیق و    ها و سازمان اشخاص، گروه

  .اند ها را تشخیص و سپس اقدام نموده هاي خویش، اولویت دیدگاه

ــی از      ــه بخش ــت ک ــن اس ــود ای ــه ش ــه آن توج ــت ب ــه الزم اس ــري ک ــه دیگ نکت

هاي رسمی متولی امر رسیدگی به مسائل و مشکالت  کنندگان مردمی به سازمان مشارکت

اندیشـی   ضرورت دارد در ایـن خصـوص، چـاره    ،چنین حوادثی، اعتماد الزم را نداشتند

کردنـد کـه    نکته اینجاست که بخش اعظم مردم و برخی از مسئولین، احساس مـی . شود

بـه همـین دلیـل تـالش     . کنـد  دیـد مـی  ها را ته مشارکت دیگري، جایگاه و موقعیت آن

ایـن نکتـه، در   . کردند حریم مورد انتظارشان از جانب دیگري، محترم شـمرده شـود   می

  .تري داشته است کنندگان خودجوش مردمی وجه برجسته مشارکت

شـوندگان بـه نقـش زنـان در امدادرسـانی       کدام از مصـاحبه  که، هیچ نکته دیگر این

ایـن  .  عدم حضور زنان در امدادرسانی نیز تأکیـد داشـتند  اي نداشتند؛ حتی بر خأل اشاره

دیـدگان، ضـمن    طلبد که در چنین حوادثی به دلیل وجود زنان در بین آسیب موضوع می

هـا، بـه امدادرسـانان     هاي اجتماعی و جایگاه زنان در این سـنت  یادآوريِ توجه به سنت

نهـاد، کـامالً    هـاي مـردم  در این راستا ضرورت تشکیل سـازمان . آموزش الزم داده شود

  .محسوس است
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تـوان نـام بـرد کـه در چنـین       نوع سازمان مردمی مـی  5در نهایت، در کشور ما از 

طور مشخص انتظـار ایـن بـود کـه      به. رود حضور فعالی داشته باشند حوادثی انتظار می

یافتـه   سـازمان  مردمـی کـه ازپـیش   -هاي دولتی طور سازمان نهاد و همین هاي مردم سازمان

هـا   طـور مکـرر بـه آن    ها بـه  داشتند که در مصاحبه تري می قدر حضور پررنگ ستند، آنه

شوندگان  ها در امدادرسانی، مصاحبه رنگ آن که به دلیل حضور کم درحالی. شد اشاره می

ها در طول هفته اول حادثه وزنـی قائـل نبودنـد و صـرفاً بـه       براي مشارکت این سازمان

کردند ه میمردمی اشار خودجوشِ مشارکت.  

  

  اهپیشنهاد

که استان کرمانشاه بر روي گسل زلزله قرار دارد و این پژوهش  با عنایت به این-1

از عدم دانش، آگاهی و مهارت بخش اعظم جامعه مورد مطالعه در مورد نحوه مواجهـه  

ایـن  . ضـروري اسـت   زلزلههاي مواجهه با  آموزش شیوه ، بنابراینبا زلزله حکایت دارد

باید در راستاي آموزش آحاد جامعه، هم به عنوان امدادرسـان، هـم بـه عنـوان     آموزش 

ها  صداوسیما، مدارس، دانشگاه. دیده و هم به عنوان کارگزار رسمی صورت گیرد آسیب

پـذیري   هاي مؤثر جامعـه  توانند از کانال هاي دولتی و غیردولتی می و مانور براي سازمان

  .باشند

هـاي   مردمـی و سـازمان  -هاي دولتی نهاد، سازمان مردم هاي دهی سازمان سازمان-2

  .ها در صورت وقوع چنین حوادثی هاي مردمی، جهت فراخوان آن مبتنی بر تشکل

آموزش نظري و عملیات امدادرسـانی بـه نیروهـاي نظـامی و انتظـامی جهـت       -3

  .فراخوان در صورت وقوع چنین حوادثی

خصوص بـاال رفـتن اعتمـاد     ه؛ بهتالش جهت تقویت اعتماد اجتماعی در جامع-4

  .عمومی به کارگزاران رسمی

هاي رسمی جهـت مراجعـه    آشناسازي مردم با شرح وظایف هرکدام از سازمان-5

کند تا امدادرسـانان مردمـی    بخشی کمک می این آگاهی. در صورت بروز چنین حوادثی
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احـدي از  هاي رسـمی، تعریـف و فهـم و    دیدگان و کارگزاران سازمان غیررسمی، آسیب

  .هاي تعامل با یکدیگر داشته باشند شیوه

رسانی و ساماندهی از طریـق اسـتفاده از فضـاي     که امکان اطالع با توجه به این-6

توان از این ابزار قدرتمنـد و کارآمـد نیـز در ایـن راسـتا کمـک        می ،مجازي وجود دارد

  .گرفت

تـه اول پـس از   هایی از امدادرسانی و اطالع رسـانی درهف  مطلوب است بخش-7

  .حوادث به مردم واگذار گردد
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  منابع

بررسـی تـأثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر      «، )1397. (آروین، محمود؛ فرجی، امین و بذرافکن، شهرام

مجله مدیریت ، »شهر تهران 9مورد مطالعه منطقه : آوري مدیریت ریسک زلزله با تأکید بر تاب

  .1–1:24، شماره 5، دوره سرمایه اجتماعی

نقش مشارکت مردمی در کاهش خسارات ناشی از زلزله «، )1390. (نیا، احمد ویی، رضا و داناییاب

هاي تاریخی  مرمت آثار و بافت(دو فصلنامه مرمت و معماري ایران ، »هاي تـاریخی  در بافت

  .52-62:، سال اول، شماره دوم)فرهنگی

مشـارکت اجتمـاعی رسـمی و    «، )1397. (آهنگ، کاظم اسدپور، عهدیه؛ انتظاري، علی و احمدي

شناسـی   فصـلنامه جامعـه  ، »)شهرسـتان آمـل  : مطالعه موردي(غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن 

  .67-85: ، شماره سوم71، شماره پیاپی کاربردي

ترجمـه هاي مشارکتی در توسـعه روسـتایی   رهیافت، )1380. (اوکلی، پیتر و مارسدن، دیوید ، :

  .تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد کشاورزيمرکز : منصور محمودنژاد، تهران

بازسازي مردم محـور، کـاهش ریسـک و توسـعه پایـدار     «، )1385. (امیدوار، بابک و همکاران« ،

  .، تهرانالمللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه دومین همایش بین

بر جذب مشارکت مردمی در امـداد  بررسی عوامل مؤثر «، )1393. (نیا، ابراهیم و همکاران باجزي

کنفرانس ملـی شهرسـازي   ، »)شهر کرمان: مطالعه موردي(حوادث غیرمترقبه با تأکید بر زلزله 

  .، تهرانمدیریت شهري و توسعه پایدار

سمت: رضا فاضل، تهران: ، ترجمههاي تحقیق در علوم اجتماعی روش، )1381. (ببی، ارل.  

پـوري، تهـران   هاشم آقابیـگ : ، ترجمههاي پژوهش اجتماعی استراتژي، )1389. (بلیکی، نورمن :

  .جامعه شناسان

هـاي   موسسـه پـژوهش  : ، تهـران مبانی مفهوم مشارکت زنـان روسـتایی  ، )1376. (پیران، پرویز

  .ریزي و اقتصاد کشاورزي و وزارت کشاورزي برنامه

 ،هاي توسـعه پایـدار   تحلیلی بر وضعیت شاخص«، )1392. (حسینعبدالپروین، ستار و کالنتري

  .333-357: 14، شماره مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران، »شهري در تهران

پذیري شهرهاي ایران در برابر زلزله  آسیب«، )1385. (زاده، علی پورمحمدي، محمدرضا و مصیب

  .117-12:144، شماره جغرافیا و توسعه، »ها اي در امدادرسانی آن و نقش مشارکت محله
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زده در بازسازي مناطق  بررسی چگونگی مشارکت خانوارهاي زلزله«، )1377. (صل، محمدا زاهدي

  .145-174، 12و  11، شماره طباطبائیفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه عالمه ، »دیده آسیب

آواي نور، چاپ هشتم: ، تهرانشناسی اجتماعی آسیب، )1380. (ستوده، هدایت اهللا.  

مرجـان ذکـائی،   : ، ترجمـه »الگـوي مشـارکت اجتمـاعی در ایـران    «، )1379. (طهماسبی، سوسن

  .58-5:67، شماره فصلنامه مدیریت شهري

منظـور   واکاوي عوامل مؤثر در جلب مشارکت مردمی به«، )1390. (ظفري، حسین و ویسی، رضا-
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