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Abstract
Natural disasters and events are of the potential factors
threatening the health and properties of the people of a
community. This requires special attention of governmental and
public structures to the manner of planning and implementing
crisis management systems. Process of crisis management
in Iran has had oscillations and achieving an efficient crisis
management system and its successful execution have been one
of the existing challenges in this regard. On the other hand, the
investigation of the manner of encountering natural events in Iran
indicates that different governments have contented themselves
with healing consequences of the natural disasters and have
concentrated their efforts on the confrontation and renovation
stages in crisis management cycle. The Community-based
Disaster Management (CBDM) Approach is of the approaches
which could adjust predicated weak points, concentrating on
vulnerability causes in comparison of exclusive attention to the
occurrence of disasters. In this research, therefore, the experience
of implementing community-based approach in countries
of Turkey, Philippines, and Japan, which are similar to our
country, regarding the expansion and type of natural disasters,
was investigated with of macro content analysis method, and at
the end, some suggestions and practical solutions resulting from
interviewing with experts, in order to correspond and select the
best of actions done in those countries, are provided with the
aim of improving the execution of this plan in Tehran city and
becoming a pattern for implementing the plan in other cities of
the country.
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چکیده

از جمل��ه تهدیده��ای بالق ّوهای که همواره س�لامتی و دارایی
 وق��وع حوادث و بالیای،اف��راد جامعه را م��ورد هدف قرار داده
 لزوم توجه ویژة انواع ساختارهای دولتی، این امر.طبیعی اس��ت
و حکومت��ی را به نحوة طراحی و پیادهس��ازی نظامهای مدیریت
 فراگرد مدیریت بح��ران در ایران دارای.بح��ران نمایان میکن��د
نوس��انات فراوانی بوده اس��ت و دس��تیابی به یک نظام مدیریت
 همواره یک��ی از چالش،بح��ران اثربخش و اج��رای موف��ق آن
 بررس��ی، از س��وی دیگر.های موجود در این زمینه بوده اس��ت
 حاکی از آن اس��ت که،نحوة مواجه��ه با بالیای طبیعی در ایران
 بیش��تر به التیامبخش��ی پیامدهای ناش��ی از،دولت های متفاوت
وق��وع بالیا اکتف��ا و همت خود را بر مراحل مقابله و بازس��ازی
 رویکرد اجتماعمحور.در چرخة مدیریت بحران متمرکز کردهاند
مدیریت بالیا از جمله رویکردهایی است که میتواند با تمرکز بر
 در مقایسه با توجه صرف به وقوع،ریش��هیابی علل آسیبپذیری
 در این، از این رو. نقاط ضع��ف پیشگفته را تعدیل کن��د،بالی��ا
پژوهش تجارب پیادهس��ازی رویکرد اجتماعمحور در کشورهای
، فیلیپین و ژاپن که از نظر گس��تردگی و نوع بالیای طبیعی،ترکیه
 بررسی، به روش تحلیل محتوای کالن،مشابه کشورمان هس��تند
 با جمعبندی پیشنهادهای حاصل از مصاحبه با،ش��ده و در پایان
خب��رگان به منظور تطبیق و بهگزین��ی اقدامات صورت گرفته در
 راهکارهایی با هدف بهبود اجرای این طرح در شهر،این کشورها
تهران و تبدیل شدن به الگویی برای پیادهسازی در سایر شهرهای
.کشور ارائه شده است
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مقدمه

وق��وع بالیای طبیعی و عدم برنامهریزی مناس��ب به
منظور مواجهه با خس��ارتها و پیامدهای ناشی از آن،
میتواند منجر به از دس��ت رفتن منابع و دستاوردهایی
شود که تحقق مجدد آنها سالیان متمادی به طول خواهد
انجامید .گر چه خط مشیگذاری اثربخش ،فراهم آوردن
امکان��ات و مناب��ع الزم ،صورتبن��دی پیشبینیهای
مقتضی ،تهیة س��ناریوهای برخاس��ته از پیشبینیهای
صورتگرفته و عملیاتیس��ازی اقدام��ات برنامهریزی
ش��ده در مراحل پیش ،حین و پس از وقوع بحران ،در
زم��رة وظایف اصل��ی دولتها و حکومتهاس��ت ،اما
نحوة انجام این وظایف در کشورهای گوناگون متفاوت
است.
با چشمپوشی از انواع الگوها و رویکردهای متفاوت
مدیریت بحران در کشورهای گوناگون ،میتوان در یک
تقس��یمبندی کلی ،این رویکردها را قالب دو گروه و به
صورت ذیل دستهبندی کرد:
 .1رویکرد لجستیکی یا سنّتی؛
1
 .2رویکرد توسعهای یا اجتماعمحور(کانی)10 :1998 ،
در رویکرد اول که بر مقابله و بازس��ازی تأکید دارد،
هی��چ جایگاهی برای اثربخشتری��ن گروههای موجود
در چرخة مدیریت بح��ران؛ یعنی اجتماعات محلی در
نظر گرفته نش��ده اس��ت .در این رویکرد برنامهریزی،
خط مش��ی گذاری ،هماهنگی ،کنترل و سازماندهی در
همة مراحل مدیریت بحران ،توسط سازمانهای دولتی
ص��ورت میپذیرد و چنانچه نقش��ی ب��رای اجتماعات
محلی در نظر گرفته ش��ود ،نقش��ی انفعالی و حاشیهای
خواهد بود(.مارش و بوکله)3 :1999 2،
در رویکرد اجتماعمحور ،عالوه بر شناسایی خطرهای
تهدیدکننده توس��ط س��اکنان اجتماع��ات محلی ،تالش
میش��ود تا افراد و گروههای فعال و تأثیرگذار جوامع به
فعالی��ت و ایفای نقش در تمامی مراحل چرخة مدیریت
بحران فراخوانده ش��وند و شرایط الزم به منظور افزایش
ظرفیتهای اف��راد و گرو ههای محلی ب��رای مواجهه با
بح��ران فراهم آید(فال��ک .)21 :2013 3،در واقع؛ هدف
اصلی این رویکرد ،درگیر کردن نیروهای بومی و محلی
در فراینده��ای برنامهریزی ،سیاس��تگذاری ،هماهنگی،
1. Cuny
2. Marsh & Buckle
3. Falk

کنترل و س��ازماندهی مدیریت بح��ران با هدایت دولت
است .موفقیت در دستیابی به اهداف ذکر شده ،به کاهش
پیامدها و خس��ارات ناشی از وقوع بالیای طبیعی منجر
خواهد شد(.فیسچر)40 :2001 4،
قرار گرفتن ایران در بین  10کش��ور حادثهخیز دنیا،
وقوع  30مورد از  41حادثة طبیعی ش��ناخته شدة جهان
در آن و همچنین اختصاص داشتن حدود شش درصد
از تلفات انس��انی ناشی از وقوع بالیای طبیعی جهان به
ایران در مقایس��ه با س��هم یک درصدی آن از جمعیت
ک��ره زمین(گوه��ا 5و هم��کاران ،)2 :2004 ،اهمی��ت
درسآم��وزی از تجارب ناموف��ق داخلی و الگوبرداری
مناسب از اقدامها و تجربههای موفق و اثربخش داخلی
و خارجی را گوشزد میکند که این پژوهش نیز تالشی
به منظور حرکت در این مسیر است.

بحث نظری

با توجه به گس��تردگی تعاری��ف و مفاهیم مرتبط با
مدیری��ت بحران ،در این بخش به ص��ورت اجمالی به
بیان مفاهیم ابتدایی مدیریت بحران پرداخته خواهد شد.
بح��ران :ه��ر گونه تغیی��ر ناگهانی در اث��ر رخ دادن
حوادث غیر مترقبه که باعث اختالل در ش��رایط عادی
جامعه شود و نیاز به اقدام ضروری داشته باشد ،بحران
6
تل ّقی میشود .بحرانها از لحاظ عامل وقوع ،به طبیعی
و انسانس��اخت 7و از نظر وس��عت تأثیر و ش��دّ ت ،به
محلی ،استانی ،ملی و فراملی تقسیم میشوند (پورمحمد
و هوشمند مرودس��تی .)12 :1383 ،همچنین بحران را
میتوان به منزلة لحظههای سخت و مشکل ،مانند مواقع
خطرناک ،رنجآور ،پرمش�� ّقت ،آشفته و پرآشوب تل ّقی
کرد .بحران را اخذ تصمیم برای رفع مش��کالت مربوط
ب��ه لحظات مش��قتبار نیز تعریف کردهاند(.س��یگه 8و
همکاران)275-231 :1998 ،
از آنجا ک��ه بحرانهای طبیعی(بالیا) در مقایس��ه با
بحرانهای انسانساخت ،خسارات و تلفات گستردهتری
را به ب��ار میآورند و کمتر قاب��ل پیشبینیاند؛ آمادگی
م��ردم و اجتماعات محلی به منظ��ور مواجهه با چنین
حوادثی ،اهمیت بیش��تری مییاب��د .در نظر گرفتن این
4. Fischer
5. Guha
6. Disaster
7. Crisis
8.Seege

فصلنامه مدرییتسازماناهیدولتی
اصل که «با توجه ب��ه عدم قطعیت فراوان در پیشبینی
تأثیرات خاص محیطی ،دس��تیابی به موفقیت در انطباق
و س��ازگاری با محیط از طریق رویکردهای توس��عهای
و انعطافپذیر ،س��ادهتر است»(آلن)86 :2006 1،؛ لزوم
بهرهگی��ری از ظرفیته��ا و توانمندیه��ای موجود در
سطح اجتماعات محلی و برنامهریزی و اقدام به منظور
آموزش و آمادهسازی ساکنان محلههای شهری با هدف
کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع بالیای طبیعی
احتمالی را مشخص میکند.
مدیریت بحران :دانش��ی کاربردی است که طی آن
با مش��اهدة نظاممند بحرانها و تجزی��ه و تحلیل آنها،
میتوان پیش��گیریهای الزم را انجام داد و در صورت
بروز بحران ،در خصوص کاهش اثرات ،امدادرس��انی
سریع و بهبود و بازسازی اوضاع اقدام کرد (ناطق الهی،
 .)5 :1378همچنی��ن مدیریت بحران به مجموعهای از
مهارتها ی��ا فرایندهای تحقیقی گفته میش��ود که در
هنگام وقوع مخاطرات غیر متعارف یا وضعیت مشکل
ب��ه کار گرفته میش��ود تا تع��ادل به سیس��تم بازگردد
(النگم��ن )322:2013 2بناب��ر این ،مدیری��ت بحران به
مجموعه طرحها و روشهای پیش��رفته و خاصی گفته
میش��ود که برای پیشگیری و مهار بحران مورد استفاده
قرار میگیرند(.نودل)8 :1998 3،
مراحل و چرخة مدیری��ت بحران :مدیریت بحران
از س��ه مرحلة اصلیِ قبل ،حی��ن و پس از وقوع بحران
تش��کیل میش��ود که برای هر یک از این مراحل ،باید
فعالیتها را دستهبندی و تنظیم کرد .متناسب با مراحل
س��هگانه مذکور ،چرخهای ب��رای فعالیتهای مدیریت
بح��ران در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت .در ای��ن چرخه،
فعالیتهای پیشگیری و آمادگی ،مربوط به زمان قبل از
وقوع بحران؛ مقابله ،مربوط به زمان وقوع و بازس��ازی،
مربوط به زمان پس از وقوع بحران اس��ت .بررسیهای
ص��ورت گرفته حاکی از آن اس��ت که گ��ر چه اجرای
موف��ق برنامههای مدیری��ت بحران نیازمند مش��ارکت
جامعه در مراحل متفاوت چرخة مدیریت بحران است،
اما نوع مش��ارکت بهینة جامعه ،بر حس��ب ویژگیهای
هر مرحله ،متفاوت اس��ت .در چرخة مدیریت بحران،
هر چه مش��ارکت جامعه در مراحل قبل و پس از وقوع
1. Allen
2. Longman
3. Nudell

 .سال اول ،شماره  ،2بهار 92
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بحران به سمت مش��ارکت فعال و یادگیرنده میل کند،
برایند حاص��ل از مداخالت ،مؤثّرتر خواهد بود .اما در
مرحلة وقوع بحران و پاس��خگویی س��ریع متعاقب آن،
الزم اس��ت نقش مردم به سمت نقش انفعالی میل کند.
(جهانگیری)5 :1387 ،

شکل  :1چرخة مدیریت بحران (حسینی و همکاران)36 :1387 ،

آسیبپذیری :اس��تعداد پذیرش آسیبناشی از هر
حادثهای ،به صورت فیزیکی یا روانی برای یک سامانه،
فرد یا افراد جامعه را آس��یبپذیری میگویند(تسنیمی،
 .)30 :1390این ش��رایط میتوان��د فیزیکی ،اجتماعی،
اقتص��ادی ،محیطی ی��ا مربوط به فراینده��ای مدیریتی
باشد(.اردالن و تیمن)7 :1386 ،
ظرفیت :اصطالح مقابل آسیبپذیری است و عبارت
است از عوامل مثبتی که توانایی مردم را برای سازگاری
با مخاطرات افزایش میدهد .ظرفیت میتواند روشها
و امکانات فیزیکی ،س��ازمانی ،اجتماعی یا اقتصادی و
همچنین خصوصیات ش��خصی یا گروهی مهارتیافته،
از قبی��ل رهب��ری و مدیری��ت را تداعی کن��د .ظرفیت
میتواند به عنوان قابلیت نیز توصیف شود (همان.)10:
افزای��ش ظرفیت و کاه��ش آس��یبپذیری اجتماعات
محل��ی ،هدفی اس��ت که در تمام��ی الگوهای متفاوت
مدیریت اجتماعمحور بالیا به صورت ویژه مورد توجه
قرار گرفته است.
محله :واحد نزدیک فیزیکی و محل ارتباط اجتماعی
اس��ت (بلوم��ر .)1 :1985 ،4آنچه در تمام��ی تعاریف
مطرح ش��ده از محله ،به صورت صریح یا ضمنی مورد
تأکی��د قرار گرفته ،وجود حس تع ّلق مکانی و انس��جام
اجتماعی در میان س��اکنان محلههاس��ت؛ بهرهگیری از
4. Blummer
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ای��ن مزیت موج��ود در محلهها که نقش بس��یار مهمی
در موفقیت برنامهه��ای مدیریت بحران دارد ،در رأس
اولویتهای رویکرد اجتماعمحور قرار گرفته است.
رویکرد اجتماعمحور در مدیریت بالیا :1مدیریت
اجتماعمح��ور بالی��ا از جمله رویکردهایی اس��ت که
اهمی��ت فزایندهای در فراگ��رد مدیریت بحران دارد .به
لحاظ تاریخی ،تعامالت از ب��اال به پایین 2و بهرهگیری
از رویکرده��ای فنّاورانه با تکیه بر کارشناس��ان خارج
از محل در مدیری��ت بحران و بالیای طبیعی از کاربرد
گس��تردهای برخ��وردار ب��وده؛ اما طی دو ده��ة اخیر،
بهرهگی��ری از رویکرده��ای اجتماعمح��ور و تمرکز بر
ریشهیابی علل آسیبپذیری ،در مقایسه با توجه صرف
به وقوع بالیا گسترش یافته است(آلن .)63 :2006 ،در
این رویکرد که با هدف کاهش آسیبپذیری و افزایش
توانمندی جوامع در معرض خطر به کار گرفته میشود،
م��ردم محلی در تمام��ی مراحلِ شناس��ایی و تجزیه و
تحلی��ل مخاط��رات ،برنامهریزی کاه��ش مخاطرات و
اج��رای برنامههای مدیریت بحران ،فعاالنه مش��ارکت
میکنند و در مرکز تصمیمگیریها قرار دارند.
رویکرده��ای اجتماعمح��ور ب��ه ص��ورت بالق ّوه بر
توانمندس��ازی مش��ارکتی و ایج��اد س��اختارهایی ب��ا
قابلی��ت انتقال ّ
تفکرات و مطالب��ات از پایین به باال 3بنا
میشوند؛ حاکمیت اخالق و اولویت پرداخت بسیاری
از کمکهای بالعوض به سازمانهای اجتماعمحور ،از
علل اصلی موفقیت این رویکردهاست(.همان)83 :
باید توجه داش��ت که مردم محلی ،تنها گروه درگیر
در مداخ�لات اجتماعمح��ور مدیریت بالیا نیس��تند و
خروجیه��ای حاصل از برنامههای این رویکرد ،تحت
تأثی��ر تعامالت موجود میان مجموع��های از مؤلّفهها و
عوامل پیچیده به شرح ذیل قرار دارد:
الف) رویّهها و ترتیبات تأمین اعتبار؛
ب) سازمانهای پشتیبان؛
ج) دیدگاههای متفاوت ذینفعان و قدرت چانهزنی
نسبی و مذاکرة آنان؛
د) بافت اقتصادی ،اجتماعی و سیاس��ی که اقدامات
در آن صورت میپذیرد.
بنابر این ،اقدامات مشابه مدیریت اجتماعمحور بالیا،

میتواند در جوامع متفاوت ،پیامدهای نامش��ابه داش��ته
باشد (بانکوف و هیلهورست 10:2004 ،4؛ آلن:2006 ،
 .)82بررس��یهای انجامشده نش��ان میدهد که در میان
عوامل و مؤلّفههای ذکر ش��ده ،تنظیم روابط و افزایش
مشارکت میان دولت و جامعة مدنی ،نقش بسیار مهمی
در موفقی��ت رویکردهای اجتماعمحور دارد (لیس��تر و
نایموگاسیرا.)95:2003 ،5
در می��ان اهدافی که برای این رویکرد در نظر گرفته
ش��ده ،کاهش آس��یبپذیریها و ارتقای ظرفیت مردم
محلی برای س��ازگاری ب��ا خطرهای ناش��ی از بالیای
طبیعی ،اهمیت بیش��تری دارند .مدیریت اجتماعمحور
بالی��ا ،رویک��ردی مبتنی بر توس��عه اس��ت که هدف
آن در بلندم��دت ،ارتق��ای توس��عة پای��دار اس��ت .از
ای��ن رو ،صاحبنظ��ران معتقدن��د چنانچ��ه ابتکارات
مدیری��ت اجتماعمحور بالیا به منزل��ة عنصری کلیدی
در فراگرده��ای گس��تردهتر پیش��گیری از بحرانه��ا،
برنامهریزی توسعة پایدار و نهادسازی مورد توجه قرار
گیرد ،نسبت به زمانیکه تنها به عنوان یک پروژة محلی
با اه��داف کوتاهمدت آمادگی در براب��ر وقوع بالیا در
نظر گرفته شود ،اثربخشی بسیار بیشتری خواهد داشت
(آلن.)82 :2006 ،
مدیری��ت اجتماعمح��ور بالی��ا اغل��ب ب��ه منزل��ة
توانمندترین رویکرد با قابلیت انطباق باال ،در س��طوح
محلی که نخستین تأثیرات وقوع مخاطرات و سختیهای
محیطی در آنجا رخ میدهد ،شناخته شده است .گر چه
شیوههای پیادهس��ازی و اجرای این رویکرد در جوامع
گوناگون متفاوت اس��ت ،اما بررسیهای صورت گرفته
وجود نقاط ضعف و ق ّوت به نسبت مشترکی را در میان
ش��یوههای اجرای این رویکرد نشان میدهد؛ شناسایی
نقاط ضعف و ق ّوت مش��ترک میتواند نقش مؤثّری در
اجرای موفقیتآمیز این رویک��رد در جوامع مورد نظر
ایفا کند.
قوت این رویکرد ،میتوان
از جمله مهمترین نقاط ّ
به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1تأکید ب��ر بهرهگیری از دانش و تجربة موجود در
سطح محلی؛
 .2اس��تفادة مؤثّر از منابع ،تواناییه��ا و راهبردهای

)1.Community Based Disaster Management (CBDM
2. top-down
3. bottom- up

4. Bankoff & Hilhorst
5. Lister & Nymugasira
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منجر به ناکارامدی رویکرده��ای اجتماعمحور خواهد
شد.
 .3تمایل اجتماعات محل��ی به حمایت از ذینفعان
ب��ا نفوذ و در نتیجه ،کاهش توجه به نیازهای گروههای
آس��یبپذیر نی��ز از جمله نقطهضعفه��ای اصلی این
رویکرد محسوب میشود که احتمال مصادره شدن آن
توس��ط افراد و گروههای بانف��وذ و قدرتمند را افزایش
میدهد(.آلن)84 :2006 ،

منطبق با ویژگیها و خصوصیات مردم محلی؛
 .3حاکمی��ت اخ�لاق و فرهنگ کار تیم��ی در میان
اعضا؛
 .4توانایی باال در سنجش مؤثّر نیازها؛
 .5توزی��ع مؤثّر و عادالن��ة کاال و خدمات در زمان
وقوع بحران؛
 .6بهرهگیری از همبس��تگی ،انسجام و ظرفیت باالی
اجتماعات محلی؛
 .7حمای��ت و پش��تیبانی از مردم محل��ی به منظور
افزایش توانمندی و کاهش آسیبپذیری(.پاترس��ون 1و
همکاران 130:2010 ،؛ آلن)87 :2006 ،
تأکید بر کارآمدی رویکردهای اجتماعمحور را نباید
به معنای بینقص بودن آن در نظر گرفت .این رویکرد
نیز همانند سایر دستاوردهای دانش بشری نقاط ضعف
و نقایص��ی دارد که نادیده انگاش��تن آنها منجر به عدم
توفی��ق در دس��تیابی به اهداف مورد نظر خواهد ش��د.
مهمترین نقاط ضعف رویکرد اجتماعمحور در مدیریت
بالیا عبارتند از:
 .1نبود منابع ،قدرت تصمیمگیری و عدم دسترس��ی
به قدرت قانونی برای ذینفعان و نهادهایی که در مرکز
ابت��کارات محلی قرار گرفتهاند (ای��ادس25- :1997 ،2
 .)22توجه به این اصل که «در زمینة سازگاری با بالیای
طبیع��ی ،مهمترین ویژگی جامعه ،ظرفیت کارکردی آن
در شناس��ایی مش��کالت به صورت جمعی و س��پس
تصمیمگی��ری ،اق��دام و تخصیص منابع بر اس��اس آن
اس��ت»(دینس)113 :1998 ،3؛ مشخص میکند که نبود
قدرت تصمیمگیری اجتماعات محلی در زمینة اقدامات
مربوط به مدیریت بحران و عدم دسترسی به منابع مورد
ِ
مش��کالت
نیاز برای کاهش آس��یبپذیریها و غلبه بر
شناس��ایی ش��ده ،اجرای موفقیتآمیز این رویکرد را با
مشکل مواجه میکند .این امر میتواند به ناامیدی مردم
محلی و ش��کلگیری ذهنیت منفی نسبت به مشارکت
در فرایندهای اجتماعی(از جمله مدیریت بحران) منجر
شود.
 .2نامتجانس بودن و ناهمگن بودن اجتماعات محلی:
وجود افراد با قومیتها ،فرهنگها و اعتقادات متفاوت در
اجتماعات محلی ،از مواردی است که عدم توجه به آن

پژوهش حاضر از حیث هدف ،توسعهای و کاربردی
اس��ت و بر اس��اس چگونگي به دست آوردن دادههای
مورد نياز و از حیث روش انجام آن ،در زمرة تحقیقات
توصیفی قرار میگیرد .این پژوهش از نوع کیفی و هدف
از انجام آن ،بررس��ی رویک��رد محلهمحور به مدیریت
بحران در ش��هر ته��ران و ارائ��ة راهکارهایی به منظور
بهب��ود این رویکرد اس��ت .بدین منظور ،پژوهش��گر با
بهرهگیری از مطالعات توصیفی -تطبیقی گذشتهنگر ،به
بررسی شیوههای پیادهسازی این رویکرد در کشورهای
منتخب پرداخته و پس از شناسایی عوامل و مؤلّفههای
مؤثّر در موفقیت این رویکرد در کش��ورهای ذکر شده،
مصاحبه با خبرگان را به منظور دستیابی به راهکارهای
بومی و متناس��ب با شرایط و ویژگیهای شهر تهران و
بهگزینی از میان اقدامات صورت گرفته در کش��ورهای
مورد نظر ،در دستور کار قرار داده است.
ب��ا توجه به تطبیقی بودن این پژوهش ،تالش ش��ده
است از میان کشورهایی که رویکرد اجتماعمحور را در
نظام مدیریت بحران خود تجربه و پیادهسازی کردهاند،
کشورهایی انتخاب شوند که به لحاظ گستردگی و نوع
بالیای طبیعی ش��ایع ،شرایط مش��ابهی با ایران دارند و
امکان دسترسی به مستندات موجود در زمینة تجربیات
صورت گرفته در این کشورها نیز وجود دارد .بنابر این،
کشورهای ترکیه ،ژاپن و فیلیپین به عنوان جامعة مطالعة
تطبیقی انتخاب شدند.
در مرحل��ه مصاحبه با خبرگان ،از روش نمونهگیری
گلولةبرفی 4اس��تفاده ش��ده اس��ت (بالت��ار و برونت،5
 .)60 :2012برای شروع نمونهگیری ،بر اساس رویکرد

1. Patterson
2. Eads
3. Dynes

4. Snowball sampling
5. Baltar & Brunet
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عقالنیت محدود و خبرهس��نجی موردی عمل شد .در
روش مصاحب��ه نمیتوان از قبل مش��خص کرد که چه
تع��داد از افراد باید در مطالعه انتخاب ش��وند تا پدیدة
م��ورد عالق��ه در مطالعة کیفی به طور کامل شناس��ایی
ش��ود .در واقع؛ در حالت ایدهآل ،جمعآوری اطالعات
تا زمانی ادامه مییابد که به نقط ة اش��باع 1برسیم؛ جایی
که دادههای جدید با دادههایی که قب ً
ال جمعآوری شده،
تفاوتی ندارن��د .به عبارت دیگر؛ وقتی ب��ه نقطة بازده
نزولی از تالش��هایمان برای جمعآوری دادهها رسیدیم،
میتوانیم مطمئن ش��ویم که مطالعة کامل انجام دادهایم.
در این پژوهش ،هش��ت مصاحبه برای رسیدن به نقطة
اشباع صورت گرفته است .البته اطالعات به دست آمده
پس از مصاحبة ششم تکراری به نظر میرسید ،ولی به
دلیل اطمینان از رسیدن به نقطة اشباع ،مصاحبهها تا نفر
هشتم ادامه یافت.
متناس��ب با اهداف پژوهش ،بررس��یهای صورت
گرفت��ه در زمینة طراح��ی و پیادهس��ازی رویکردهای
اجتماعمح��ور مدیریت بحران را میتوان به دو دس��ته
مطالعات داخلی و خارجی تقس��یم کرد .از جامعترین
مطالعات داخلی صورت گرفته در این زمینه ،پژوهشی
ب��ا عنوان «طراحی الگوی جامع��ه محور مدیریت بالیا
برای ایران» است .کتایون جهانگیری در این پژوهش به
بررسی الگوهای مدیریت اجتماع پرداخته و در نهایت،
الگویی را برای ایران پیش��نهاد داده است .یافتههای این
پژوهش حاکی از آن اس��ت که ب��رای مدیریت موفق،
مشارکت جامعه در تمامی مراحل چرخة مدیریت بالیا
الزامی؛ اما نوع مش��ارکت جامعه بر حسب ویژگیهای
ه��ر مرحله ،متف��اوت اس��ت(جهانگیری.)27 :1387 ،
س��ایر مطالعات صورت گرفته در این زمینه بیش��تر به
بررس��ی شیوهای مش��ارکت ش��هروندان در ادارة امور
ش��هرها یا مقایسة روشهای متفاوت مدیریت پرداخته
و به ط��ور اختصاص��ی رویکرده��ای اجتماعمحور را
مورد توج��ه قرار ندادهاند؛ که از می��ان آنها میتوان به
مطالعات علویتبار( )1378با عنوان «الگوی مش��ارکت
ش��هروندان در جامعه مردم س��االر» که الگوهای سنّتی
و جدید مش��ارکت ش��هروندان در ادارة امور شهرهای
ایران را بررسی و تحلیل کرده است و همچنین پژوهش
شهاب تقیخانی( )1385با عنوان «تبیین نقش آموزش
1. Saturation

و مشارکت در کاهش ریسک زلزله» اشاره کرد که ارائة
راهکاره��ا و معیارهای کاه��ش خطرپذیری ،به منظور
بهینهس��ازی آموزش و مشارکت ش��هروندان در مرحلة
آمادگی قبل از وق��وع و بازتوانی پس از وقوع زلزله را
مورد توجه قرار داده است.
در بخ��ش خارج��ی نی��ز مطالعاتی در کش��ورهای
متفاوت صورت گرفته است که نتایج حاصل از بررسی
این پژوهشها در کش��ورهای منتخب این نوشتار ،ارائه
خواهد شد .به عنوان مثال ،پاترسون( )2010در مقالهای
با عنوان «جایگاه اجتماع در پاس��خ ب��ه بحران :الگوی
مفهومی» ،ضمن بررس��ی الگوهای موج��ود ،به منظور
بهرهگی��ری از اجتماعات محلی در مدیریت بحرانها و
بالیای طبیعی ،به بررس��ی نقش س��ازمانهای محلی و
شبکههای اجتماعمحور در مراحل آمادگی قبل از وقوع
تا بازس��ازی پس از وقوع بحران پرداخته اس��ت .نتایج
حاصل از این پژوهش ،ضمن تأکید بر نقش سرمایههای
اجتماع��ی و ل��زوم وجود اطمین��ان و ارتب��اط متقابل
میان دولت و مردم ،نش��انمیدهد ک��ه انعطافپذیری
س��ازمانهای محلی ،داوطلب و سازمانهای غیر دولتی
در فراین��د مدیریت بحران در مقایس��ه با س��ازمانهای
دولتی بیشتر بوده است.
آلن( )2006نیز در مقالهای با عنوان «آمادگی اجتماع
مح��ور در برابر بالیا و انطباق با تغییرات آب و هوایی»
ب��ا تأکید بر این مطلب که مدیریت بحران اجتماعمحور
راه حل��ی ب��رای درم��ان تمام��ی مش��کالت مرتبط با
بحرانهای طبیعی و انس��ان س��اخت نیست؛ به بررسی
نق��اط ضعف و ق�� ّوت احتمالی این رویک��رد پرداخته
اس��ت .در این مقاله با پرداختن به مسئلة آسیبپذیری
جوام��ع ،راهکارهای ایجاد ظرفی��ت در مردم محلی به
منظور انطب��اق با بحرانهای طبیعی و تغییرات ج ّوی و
نیز کاهش میزان آس��یبپذیری جوامع مورد توجه قرار
گرفته است .بهرهگیری از س��رمایههای اجتماعی و در
نظ��ر گرفتن پروژههای مدیریت بحران اجتماعمحور به
عنوان بخش��ی از برنامههای بلندمدت توسعه به منظور
دستیابی به اثربخش��ی این پروژهها و نیز توانمندسازی
مردم محلی ،از جمله تأکیدهای این پژوهش است.
انجام هر طرح تحقیقاتی با موانع و مش��کالتی همراه
است .برخی از این محدودیتها ،در تمامی پژوهشهای
علمی مشترک است که از آن جمله میتوان به محدودیت
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در زم��ان انجام پژوهش و عدم دسترس��ی به تمام منابع
موجود در زمان مورد نظر اش��اره کرد .دستهای دیگر از
تهای موجود در پژوهشهای علمی ،به شیوة
محدودی 
گردآوری اطالع��ات و روش انجام تحقیق بازمیگردد؛
مطالعة تطبیقی که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار
گرفته ،به طور معمول با مس��ئلة عدم دسترسی به تمامی
اطالعات مورد نیاز طرح تحقیق یا عدم تش��ابه شرایط و
ویژگیهای جوامع ارائهکنن��دة تجربه با جامعه یا نمونة
مورد نظر محقق مواجه اس��ت .این مس��ئله در بررس��ی
روشها و رویکردهای��ی همچون رویکرد اجتماعمحور
مدیریت بحران که از س��ابقة کمتری نس��بت به س��ایر
رویکردهای مطرح در مدیریت بحران برخوردار اس��ت،
بیشتر نمود مییابد.
محدودی��ت در گردآوری اطالع��ات از طریق انجام
مصاحب��ه و بیمیلی خب��رگان و صاحبنظران به انجام
مصاحبه ب��ه دلیل زمانبر ب��ودن این فراین��د ،از دیگر
محدودیتهای پژوهش به شمار میآید.
از دیگر محدودیتهای این پژوهش ،میتوان به عدم
ارائة برخی از اطالعات مورد نیاز پژوهش��گر از سوی
سازمانهای مس��ئول ،به دلیل عدم مستندسازی اقدامات
صورت گرفته یا قرار گرفت��ن این اطالعات در ردیف
امور محرمانة سازمانهای مذکور اشاره کرد.
به روز نبودن اطالعات موجود در برخی از سازمانها
و عدم وجود اطالعات بهروز رسانی شده در پایگاههای
اطالعرسانی این سازمانها نیز از دیگر محدودیتهای
انجام تحقیقات علمی در کش��ورمان محسوب میشود
که این پژوهش نیز از آن مستثنا نبوده است.

یافتههای تحقیق

در س��ند چشمانداز توسعة ش��هر تهران ،دستیابی به
«شهری امن و مقاوم در برابر انواع آسیبها ،مخاطرات
و س��وانح» (طرح جامع شهر تهران ،1386 ،بند )4-1به
مثابة یکی از آرمانهای این س��ند در نظر گرفته ش��ده و
«ساماندهی مشارکت شهروندان در محلههای شهری و
به کارگیری نیروهای مردم��ی با رویکرد محلهمحوری
در مدیری��ت بح��ران ،ضم��ن ارتقای ت��وان دفاعی و
آس��تانة مقاومت مردم در برابر انواع مخاطرات» (همان،
بن��د  )6-9-2به منزلة یک��ی از راهکارهای بهبود نظام
مدیریت بحران شهر تهران ذکر شده است .در این راستا،
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سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف
افزایش آگاهی و آمادگی شهروندان و در مسیر دستیابی
به مش��ارکت اثربخش آن��ان در مراحل متفاوت چرخة
مدیری��ت بحران ،اق��دام به ایجاد گروهه��ای داوطلب
واکنش اضطراری در محلههای این ش��هر کرده اس��ت.
اجرای موفق این طرح ،چش��مانداز روشنی را در مسیر
تحقق اه��داف مورد تأکید رویکرده��ای اجتماعمحور
مدیریت بحران و دس��تیابی ب��ه الگویی بومی به منظور
حرکت به س��مت کاهش نقش التیامبخش��ی و افزایش
نقش حمایتگ��ری نظام مدیریت بحران کش��ور فراهم
خواهد آورد .از این رو در این بخش ،نخست به معرفی
طرح «دوام» پرداخته ،س��پس با ارائ��ة نتایج حاصل از
مطالعات تطبیقی و ب��ه دنبال آن ،مصاحبههای صورت
گرفته با خبرگان و جمعبندی پیش��نهادهای ارائه شده،
به مواردی اشاره خواهد شد که توجه به آنها اثربخشی
بیشتر و افزایش توانمندی و انعطافپذیری این طرح را
به همراه خواهد شد.
تهران ،پایتخ��ت و مرکز سیاس��ی و اقتصادی ایران
و پرجمعیتتری��ن ش��هر این کش��ور ،در دامنة جنوبی
رش��ته کوههای البرز واقع شده اس��ت .جمعیت کنونی
ش��هر تهران نزدیک به  8میلیون نفر است که بر اساس
پیشبینیهای سرش��ماری نفوس و مس��کن کشور در
س��ال  ،1385تا س��ال 1405به  7/8میلیون نفر افزایش
خواهد یافت .به لحاظ تقس��یمات شهری ،تهران از 22
منطقه 123 ،ناحیه و  374محله تش��کیل ش��ده اس��ت.
(فیروزپور)120 :1391 ،
پایتخ��ت ایران به دلیل موقعیت خ��اص جغرافیایی
و زمینش��ناختی خود ،در معرض وقوع بالیای طبیعی
متعددی همچون س��یل و زلزله قرار گرفته اس��ت .در
این میان ،خطر وقوع زمینلرزه و نگرانی از گس��تردگی
خسارتها و تلفات ناشی از آن ،بیش از سایر بالیای طبیعی
و انسانساخت ،مورد توجه مردم و مسئوالن قرار گرفته
است(همان .)125 :دستهبندی پهنة جغرافیایی ایران بر
اس��اس اطالعات تاریخی نشان میدهد که استان تهران
مخرب در رتبه شش��م آسیبپذیری لرزهای
با  15زلزلة ّ
کش��ور قرار دارد .بر اس��اس اطالعات تاریخی ،تهران
حداقل ش��ش بار توس��ط زلزلههای مهیب ویران شده
است(قدرتی امیری و همکاران .)347 :2003 ،با توجه
به اینکه دورة بازگش��ت زلزله در تهران بین 200-150
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سال است و از آخرین زلزلة نیرومند اتفاق افتاده در این
شهر ،بیش از  170سال میگذرد ،خطر وقوع زمینلرزه
در تهران بسیار باالست(.رشیدی و دیگران)40 :1390،
سازمان پیش��گیری و مدیریت بحران شهر تهران در
راس��تای افزایش مش��ارکتهای مردمی در برنامههای
مدیریت بحران ،بهینهسازی فرایند امدادرسانی محلی و
کارامد شدن هر چه بیشتر ساختار مدیریت بحران شهر
تهران ،از س��ال  1386طرح ایج��اد گروههای داوطلب
واکن��ش اضطراری محله را که به اختصار «دوام» نامیده
میش��ود ،به اجرا گذاشته اس��ت .هدف از اجرای این
طرح ،کاهش خسارات جانی و مالی شهروندان تهرانی
در ص��ورت وقوع بالیای طبیعی(به خصوص زلزله) از
طریق توانمندسازی جوامع محلی برای آمادگی در برابر
وقوع بالیا ،واکنش اضطراری حین بروز و بازیابی پس
از وق��وع بحران و ایجاد پل ارتباطی میان جوامع محلی
و نظام دولتی مدیریت بحران است.
مرحلة آزمایش��ی این طرح طی سالهای 87-1386
در پنج محلة منتخب تهران؛ یعنی شمیراننو(منطقه ،)4
یوس��فآباد(منطقه  ،)6نارمک غربی(منطقه  ،)8بریانک
(منطقه  )10و محلة ابوذر غرب (منطقه  )17انجام شد.
پ��س از اجرای آزمایش��ی و دریافت بازخورهای مثبت
از مراحل گوناگون و همچنین امکانسنجی پیادهسازی
ای��ن طرح در تمامی محلههای ش��هر ته��ران ،نتایج به
دست آمده طی گزارشی مستند به همراه پیشنهاد اجرای
این طرح در تمامی محلههای ش��هر تهران به ش��ورای
اسالمی ش��هر ارائه شد .طرح توس��عة گروههای دوام
در نود و چهارمین جلس��ة رسمی سومین دورة شورای
اسالمی شهر تهران و تحت عنوان «تعیین شاخصههای
برنامهری��زی و تأمی��ن بودج��ه جهت یکپارچهس��ازی
سیاس��تهای آموزش��ی مدیری��ت بحران و تش��کیل
گروههای داوطلب مدیریت بحران در محلههای ش��هر
ته��ران» م��ورد تصویب ق��رار گرفت .ب��ه موجب این
مص ّوبه ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
موظف است ضمن پیگیری تشکیل گروههای داوطلب
و مردمی در س��طح محلههای ش��هر تهران ،نس��بت به
برنامهریزی ،سازماندهی ،آموزش ،تجهیز و به کارگیری
گروههای ذکر شده در مراحل متفاوت چرخة مدیریت
بحران ،اقدامات الزم را به انجام رساند.
ط��رح دوام دس��تیابی ب��ه اه��داف خ��ود در زمینه

توانمندس��ازی اجتماعات محلی برای آمادگی و مقابله
در براب��ر بحرانهای طبیعی را ب��ا تأکید بر چهار محور
اصلی ذیل پیگیری میکند:
 .1داوطلبمحوری؛
 .2سازماندهی گروههای محلی؛
 .3ظرفیتسازی سازمانیافته؛
 .4توسعة ساختاری از پایین به باال.
این طرح اج��رای فعالیتها و اقدام��ات خود را بر
مبن��ای چارچوب ذکر ش��ده و در قالب یک س��اختار
هفتبخشی پایهگذاری کرده است .هفت بخش اصلی
این طرح که هر کدام دس��تیابی به هدفهای مشخص
بخشی و زمینهسازی به منظور تحقق اهداف فرابخشی
را بر عهده دارند ،عبارتند از:
 .1بخش محلهها؛
 .2بخش امور فرهنگی و اطالعرسانی؛
 .3بخش داوطلبان؛
 .4بخش آموزش؛
 .5بخش سازماندهی؛
 .6بخش تجهیز؛
 .7بخ��ش پایدارس��ازی و اس��تمرار فعالیته��ای
گروههای دوام.
بررس��ی تجربی��ات صورتگرفت��ه در کش��ورهای
منتخب ،حاکی از آن اس��ت که میتوان اقدامات انجام
شده به منظور پیادهسازی رویکرد اجتماعمحور مدیریت
بحران در این کشورها را در قالب سه گروه اصلی ذیل
دستهبندی کرد:
 .1ایجاد ،تقویت و حفظ مشارکتهای مردمی؛
 .2افزایش نقش سازمانهای داوطلب ،غیر انتفاعی و
غیر دولتی در فعالیتهای مدیریت بحران؛
 .3اقدامات کاهنده خطر و خسارت.
بررس��یها نشان میدهد که نظام مدیریت بحران هر
یک از کش��ورهای منتخب ک��ه ویژگیها و اصالحات
ص��ورت گرفته در آنها در جدول  1بیان ش��ده اس��ت،
بر حس��ب ویژگیها و ش��رایط خاص خود ،راهبردها
و اقدامات متن ّوع و در بعضی موارد مش��ابه را به منظور
دس��تیابی به هر یک از اهداف س��هگانة مذکور پیگیری
کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

فصلنامه مدرییتسازماناهیدولتی
جدول  :1بالیای طبیعی شایع و راهبردهای مورد توجه
کشورهای منتخب
کشور

شایعترین نقطة عطف
توجه به
حادثة
رویکرد
طبیعی
اجتماعمحور
زلزله

ترکیه

زلزله  1999مرمره

آموزش همگانی

ژاپن

زلزله  1995کوبه

فیلیپین

1995

ایجاد ،تقویت و حفظ مشارکتهای مردمی

آموزش اختصاصی

ایران

اجرای طرح دوام در شهر تهران

توجه به جایگاه زنان و گروههای آسیبپذیر در برنامههای مدیریت بحران

مراجعة اعضای آموزشدیدة گروههای داوطلب محلی به درب منازل؛ آموزش گروههای داوطلب محلی بهرهگیری از مشارکت زنان به عنوان محور خانواده و عامل اصلی در انتقال
آموزشهای مرتبط با پیشگیری ،آمادگی و مقاومسازی؛
توزیع بستههای آموزشی
ایجاد مکانهای مخصوص توانمندسازی زنان در مراحل پس از وقوع بحران

مدارس و مراکز فعالیتهای اجتماعی؛ برگزاری کالس ،کارگاه و
سمینار؛
برنامههای رادیو و تلویزیون؛ چاپ و توزیع جزوات آموزشی

1. Unlo
2. Yamaja
3. Nao

آموزش آتشنشانان داوطلب؛
آموزش داوطلبان محلی

همان طور که گفته شد ،کشورهای منتخب این پژوهش،
در راستای دس��تیابی به اهداف سهگانة ذکر شده ،اقدامات

برنامهریزی به منظور گسترش فرهنگ ایمنی بین تمامی اقشار ،به خصوص زنان
و کودکان

 تشکیل سازمان پیشگیری ومدیریت بحران شهر تهران و
فعالیت این سازمان به عنوان
متولّی اصلی نظام مدیریت
بحران شهر؛
 تأکید طرح جامع شهرتهران بر لزوم بهرهگیری از
مشارکتهای مردمی در مراحل
متفاوت چرخة مدیریت بحران.
(سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران تهران)14-10 :1388 ،

فعالیت

ترکیه

ژاپن

فیلیپین

تهران

انجام امور آموزش همگانی توسط گروههای داوطلب و
آموزش دیده محلی

حرکت به سمت تمرکز بر
ایفای نقش اجتماعات محلی
در مراحل پیشگیری و آمادگی
به جای مقابله(.آلن:2006 ،
)88-85

(فیروزپور)136-135 :1391 ،

تربیت نیروهای داوطلب محلی

زلزله

 حرکت به سمت واگذاریمسئولیتهایمدیریتبحران
به بخش خصوصی ،نهادهای
مدنی و مردم؛(یامادا 2و
همکاران)121-118 :2011 ،
 تغییر نقش دولت از مجریبه هماهنگکننده(.نائو 3و
همکاران)121-118 :2012 ،

جدول  :2اقدامات صورت گرفته در کشورهای منتخب

برگزاری دورههای آمادگی در برابر زلزله و آموزش کمکهای اولیه؛
فعالیتهای فرهنگی و اطالعرسانی به منظور افزایش آگاهی شهروندان.

زلزله و
توفان

 برنامهریزی برای افزایشهمکاریهای بین سازمانی،
درونسازمانی و بینبخشی؛
 تمرکززدایی و تشویقمدیریتهای محلی به ایجاد نظام
مدیریت بحران مختص خود؛
 افزایش نقش سازمانهای غیرانتفاعی و بازتوزیع مسئولیتها.
(آنلو 1و باهادیر:2010 ،
)167-160

متن ّوعی را به منظور پیادهسازی موفق رویکرد اجتماعمحور
مدیریت بحران مورد توجه ق��رار دادهاند .این اقدامات که
اس��اس مصاحبههای صورت گرفته در مرحلة مراجعه به
خبرگان را تشکیل میدهند ،در جدول  2ارائه شدهاند.

تشکیل گروههای داوطلب
مقابله با بحران در محلهها

زلزله

محورهای اصلی اصالحات
صورت گرفته در نظام
مدیریت بحران
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ایجاد شبکههای اجتماعی

ایجاد شبکههای اجتماعی در محلهها با هدف تبادل دانش و
اطالعات محلی و تداوم فعالیتها

ایجاد ارتباط نزدیک بین ساکنان اجتماعات محلی و مسئوالن و
تقویت شبکههای اجتماعی

راهاندازی دفاتر مدیریت بحران محله زیر نظر شورایاری محلهها
به منظور توسعة فعالیتهای هماهنگ در سطح محلهها

ایجاد و احیای سازمانهای داوطلب

تبادل اطالعات

تهیه دستور کار تشویق و حمایت از مشارکت شهروندان در امور برنامهریزی و
سیاستگذاری

تقویت روحیة مطالبهگری در خصوص برنامههای مدیریت بحران

بهرهگیری از نظرات شهروندان در مراحل برنامهریزی و سیاستگذاری

افزایش تبادل اطالعات بین سازمانهای مسئول و مردم محلی

تأکید بر نقش ویژه اطالعرسانی به منظور جلب مشارکت؛
مستندسازی اقدامات انجامشده و انتقال به مردم؛
توزیع و تفهیم نقشههای مخاطرات محیطی

تأکید بر توزیع اطالعات فنی ،افزایش آگاهی از خطر و
آسیبپذیری و دسترسی به منابع و دانش محلی به منزلة عوامل
اصلی افزایش مشارکت

تعیین اولویتهای مدیریت بحران از طریق بحث و تبادل نظر با مردم محلی

تشکیل هستههای دوام در سطح محلهها و مناطق شهری و انتقال راهکارهای
پیشنهادی به مسئوالن از طریق این سازوکار

افزایش نقش سازمانهای داوطلب ،غیرانتفاعی و غیر دولتی در فعالیتهای مدیریت بحران

افزایش هماهنگی میان سازمانهای دولتی ،غیردولتی و داوطلب

توسعة سازمانهای غیر انتفاعی و شرکتهای خصوصی و واگذاری
امور به آنها

واگذاری مسئولیت

تقویت همکاریهای سازمانی و بین سازمانی

برگزاری کارگاهها و جلسات مشترک با حضور مردم،
نمایندگان حکومت محلی ،نمایندگان سازمانهای غیر
دولتی و صاحبنظران دانشگاهی

انتقال مسئولیت از دولت به مردم ،انجمنها و متخصصان

تقویت گروههای داوطلب امداد و نجات؛ احیای سازمانهای داوطلب

سرمایهگذاری در مراحل پیشگیری و آمادگی و حمایت از تشکیل و تقویت گروهها و
سازمانهای داوطلب

تغییر رویکرد از ایفای نقش مردم و سازمانهای داوطلب و غیر دولتی در مرحلة پاسخگویی به ایفای
نقش فعال در مراحل پیشگیری و آمادگی؛
بهرهگیری از نیروهای داوطلب در فعالیتهای عمرانی مدیریت بحران مانند ساخت مکانهای اسکان موقت

حرکت به سمت واگذاری مسئولیتها به مردم و بخش خصوصی
در عملیات امداد و نجات؛ توسعة آمادگی در برابر بحران و توسعة
فعالیتهای بازسازی و بازتوانی

فصلنامه مدرییتسازماناهیدولتی
تهیه نقشه مخاطرات محیطی با بهره گیری از دانش و اطالعات مردم محلی

بهرهگیری از گروههای آموزشدیدة محلی

بهرهگیری از گروههای آموزشدیدة محلی

تهیة نقشههای تخلیة امن اضطراری در محلهها

شناسایی عوامل خطرآفرین توسط ساکنان محلی و ارائه راهکار به منظور کاهش آسیبها

تعیین مهمترین مخاطرات محیطی و انجام اقدامات کاهندة خطر با مشارکت مستقیم مردم

اقدامات کاهنده خطر و خسارت

برگزاری مانور در فواصل زمانی منظم

برگزاری مانورهای آمادگی در برابر
زلزله به صورت منظم

برگزاری مانورهای آمادگی در برابر
انواع بحرانهای طبیعی
تعیین مهمترین مخاطرات محیطی و انجام اقدامات کاهندة خطر با مشارکت مستقیم مردم

تعیین مهمترین مخاطرات محیطی و انجام اقدامات کاهندة خطر با مشارکت مستقیم مردم

برگزاری مانورهای مقابله با زلزله در
محلههای منتخب

همانطور که اش��اره شد ،بررسیهای صورت گرفته
در کش��ورهای منتخب ،حاکی از آن اس��ت که میتوان
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اقدامات انجام ش��ده در این کشورها به منظور افزایش
نقش مردم محل��ی در فرایندهای مدیریت بحران را در
قالب دستیابی به سه هدف کلی دستهبندی کرد.
هر یک از این کش��ورها به منظور دستیابی به اهداف
ذکر ش��ده ،اقدامات��ی را در ص��در برنامههای مدیریت
بح��ران خود ق��رار دادهاند که برخی از آنها مش��ابه هم
و برخی دیگر متفاوت از یکدیگر اس��ت .در این امتداد
و ب��ه منظور دس��تیابی به راهکارهای بهینه ،بر اس��اس
اقدامات ص��ورت گرفته در این کش��ورها ،مصاحبه با
خب��رگان و صاحبنظ��ران در دس��تور کار قرار گرفت
ت��ا بهگزینی اقدام��ات مؤثّر برای بهب��ود نظام مدیریت
بحران محلهمحور ش��هر تهران با بررسی نتایج حاصل
میسر ش��ود .راهکارهای مورد تأکید
از این مصاحبهها ّ
مصاحبهشوندگان به منظور تحقق اهداف ذکر شده ،در
جدول  3جمعبندی و ارائه شده است.
جدول  :3راهکارهای پیشنهادی حاصل از مصاحبه با خبرگان
گزاره
اثربخشترینروشها
به منظور جلب
مشارکت و افزایش
آمادگی ساکنان از
طریق آموزشهای
همگانی (به ترتیب
اولویت)

راهکارها و پیشنهادها
 .1آموزش از طریق رادیو و تلویزیون؛
 .2آموزش از طریق مدارس و مراکز
فعالیتهای اجتماعی؛
 .3برگزاری کالس ،کارگاه و سمینار؛
 .4توزیع بستههای آموزشی؛
.5آموزش از طریق مراجعه به درب منازل؛
.6آموزش از طریق چاپ و توزیع جزوات
آموزشی.

 .1تهیه بانک اطالعات ساکنان محله و شناسایی
و جذب افراد عالقهمند و تخصصهای مورد نیاز؛
 .2اطالعرسانی و فراخوان از طریق انواع
رسانههایارتباطی؛
 .3شناسایی و جذب افراد توانمند از طریق
مؤثرترین روش به
نهادهای اجتماعی فعال در محله؛
منظور شناسایی و
 .4اطالعرسانی و فراخوان عمومی در سطح
جذب نیروهای فعال
محله؛
و داوطلب محلی
 .5شناسایی و جذب نیروهای داوطلب از طریق
مدارس؛
 .6تشکیل ستادهای مدیریت بحران در سازمانها
و نهادهای اجتماعی فعال در محله.
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.1شناسایی گروهها و انجمنهای فعال بانوان در
سطح محلهها و برنامهریزی و اقدام به منظور
جلب مشارکت و انتقال آموزشهای مورد نیاز از
طریق خوشهبندی و تقویت کار گروهی؛
راهکارهای
.2برنامهریزی و اقدام ویژه به منظور افزایش
بهرهگیری از
آگاهی و آمادگی زنان خانهدار؛
مشارکت زنان به
 .3انتقال آموزشهای مورد نیاز به بانوان از طریق
منظور افزایش آگاهی
تربیت مربیان آموزشدیده ساکن محله؛
و آمادگی شهروندان
 .4ایجاد و اختصاص فضاهای مناسب برای
آموزش بانوان که امکان نگهداری از کودکان آنان
نیز در این مکانها فراهم باشد.

ایجاد و تقویت
شبکههایاجتماعی
با هدف تبادل دانش
و اطالعات محلی
و افزایش مشارکت
ساکنان محالت

تبادل اطالعات میان
مردم و سازمانهای
مسئول با هدف
افزایش مشارکت
ساکنان محلهها در
برنامههایمدیریت
بحران

راهکارهای افزایش
مشارکتشهروندان
در فرایندهای
برنامهریزی و خط
مشی گذاری

 .1دستهبندی دانش و اطالعات مورد نیاز با
هدف شناسایی افراد و گروههای آگاه ساکن
در محله و توسعه ارتباطات و ایجاد شبکههای
اجتماعی میان آنان؛
.2توسعة شبکههای اجتماعی از طریق نهادهای
اجتماعی موجود در محلهها؛
 .3تأکید بر گروهسازی محلی و توسعة مراودات
تیمی؛
 .4بهرهگیری از فضای مجازی و ایجاد رسانة
محله به منظور تبادل اطالعات میان شبکههای
اجتماعی؛
 .5اختصاص فضا و بودجه برای برگزاری
جلسات منظم میان اعضای شبکههای اجتماعی.
.1بهرهگیری از رسانههای ارتباطی به منظور ارائة
اطالعات به مردم؛
 .2تبادل دائمی نتایج حاصل از پژوهشها و
اقدامات انجامشده میان مردم ،پژوهشگران و
سازمانهای مسئول؛
 .3برگزاری جلسات منظم هماندیشی با حضور
نمایندگان سازمانهای دولتی ،غیر دولتی و مردم؛
 .4برگزاری همایشهای عمومی با حضور مردم
و مسئوالن؛
 .5ایجاد سازوکار تبادل اطالعات میان مردم
و سازمانها توسط روابط عمومی سازمانهای
مسئول؛
.6حرکت به سمت حکمرانی خوب شهری.
 .1انعکاس مطالبات شهروندان از طریق رسانهها
و مطبوعات و پیگیری تحقق مطالبات از این
طریق؛
 .2تقویت روحیة مطالبهگری در میان مردم و
تأکید بر خروج از فرد گرایی در سیاستگذاری از
طریق رسانهها و جامعه مدنی؛
 .3تغییر ذهنیت سیاستگذاران و توجه به لزوم
حضور نمایندگان مطلع مردم در فرایندهای
برنامهریزی و سیاستگذاری؛
 .4تقویت رویکردهای از پایین به باال در مدیریت
بحران؛
 .5اعتمادسازی میان مردم و مسئوالن و ایجاد
ساز و کارهای مورد نیاز برای مشارکت مردم در
فرایندهای مورد نظر.

 .1امکانسنجی واگذاری بخشی از وظایف
مدیریت بحران محلهها به سازمانهای داوطلب؛
 .2شناسایی سازمانها و گروههای داوطلب
فعال در سطح محلهها و برنامهریزی و اقدام به
منظور در اختیار قرار دادن آموزشها و تجهیزات
مورد نیاز و واگذاری مسئولیتهای کوتاهمدت و
ایجاد ،تقویت و
بلندمدت به آنها؛
احیایسازمانهای
 .3شناسایی کاستیهای موجود در زمینة فعالیت
داوطلب به منظور
سازمانهای داوطلب و حمایت از شکلگیری
ایفای نقش در تمامی
سازمانهای داوطلب به منظور رفع کاستیهای
مراحل مدیریت
مورد نظر؛
بحران
 .4ایجاد سازوکارهای سازماندهی سازمانها و
گروههای داوطلب در محلهها؛
 .5بهرهگیری از نهادهای اجتماعی فعال در
محلهها به منظور ایجاد و تقویت گروههای
داوطلب.

حرکت به سمت
واگذاری نقشها و
مسئولیتهایمدیریت
بحران به سازمانهای
غیر انتفاعی و
شرکتهایخصوصی

راهکارهای کاهش
آسیبپذیری و
افزایش ظرفیت
ساکنانمحلهها

 .1امکانسنجی واگذاری بخشی از مسئولیتهای
مدیریت بحران به شرکتهای خصوصی و
سازمانهای غیر انتفاعی و افزایش قدرت نظارتی
شهرداریها در حوزة مدیریت بحران؛
 .2اصالح نظام بودجهای و افزایش همکاریهای
بخش خصوصی و عمومی؛
 .3اصالح قوانین و مقررات؛
 .4کاهش نقش اجرایی دولت در مدیریت بحران
و واگذاری فعالیتهای اجرایی به بخش خصوصی
با اعمال نظارتهای قانونی.
 .1شناسایی ظرفیتها ،مخاطرات و نقاط ضعف و
ق ّوت محلهها توسط ساکنان و برنامهریزی و اقدام
بر مبنای اطالعات گردآوری شده؛
 .2برنامهریزی بر اساس سناریوسازی برای انواع
حوادث احتمالی؛
 .3گروهسازی و توسعة فرهنگ کار گروهی در
محلهها؛
 .4توسعة فرهنگ ایمنی در میان ساکنان محلهها؛
 .5افزایش فضاهای باز و امن در محلهها و
آگاهسازی شهروندان در خصوص دسترسی به
مکانهای مورد نظر در زمان وقوع بحران؛
 .6افزایش نقش ،اختیار و حمایت از شورایاری
محلهها به منظور انجام وظایف مدیریت بحران
محله و بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی به
منظور افزایش ظرفیتهای محلهای؛
 .7توسعة آموزشهای همگانی؛
 .8اجرای مانورهای آمادگی در برابر انواع بحرانها
در فواصل زمانی معیّن و متناسب با ویژگیهای
خاص هر محله.

بحث و نتیجهگیری

نتایج حاص��ل از مطالعات تطبیق��ی و مصاحبههای
انجام ش��ده با خبرگان ،راهکارهایی را به منظور بهبود
نظام مدیریت بحران محلهمحور شهر تهران مورد تأکید

فصلنامه مدرییتسازماناهیدولتی
ق��رار داده اس��ت .از آنجا که مصداق پیادهس��ازی این
رویکرد در شهر تهران ،طرح دوام یا گروههای داوطلب
واکنش اضطراری محالت است ،میبایست راهکارهای
پیشنهاد شده در این پژوهش را با اصول مورد تأکید در
این طرح ،بررسی کرد تا آن دسته از راهکارهایی که در
طرح مورد نظر مغفول واقع شده ،مورد تأکید قرار گیرد.
بنابراین پیش��نهادهای مورد تأکید در این بخش ،شامل
آن دسته از راهکارهایی است که در رویکرد محلهمحور
نظام مدیریت بحران ش��هر تهران کمتر به آنها پرداخته
شده است.
مطالعة مس��تندات و مصاحبه با خبرگان ،مش��خص
میکن��د که در ب��اب برگ��زاری جلس��ات توجیهی و
معارفة طرح دوام ،توجهی به سازمانهای غیر انتفاعی،
ش��رکتهای خصوص��ی و گروههای فع��ال داوطلب
فع��ال در س��طح محله ،حضور نماین��دگان آنها در این
جلسات و بهرهگیری از نظرها و ظرفیتهای آنان نشده
است .بدین منظور پیشنهاد میشود در ساختار ارتباطی
دفت��ر مدیریت بحران محله ،بخش��ی تحت عنوان رابط
س��ازمانها و ش��رکتها در نظر گرفته ش��ود و ضمن
حرکت به س��مت واگذاری قدرت قانون��ی و اجرایی
ب��ه این بخش به عنوان یک��ی از بازوهای اجرایی نظام
مدیریت بحران ش��هر تهران در س��طح محلهها ،ایجاد
انسجام و هماهنگی میان سازمانهای فعال در محدوده
محلهها و افزایش مشارکت آنها در فعالیتهای مدیریت
بحران محله ،در دستور کار این بخش قرار گیرد.
توجه به راهکارهای مورد تأکید خبرگان و همچنین
اقدامات صورت گرفته در کشورهای منتخب ،لزوم توجه
ویژه به تبلیغات رسانهای به منظور معرفی رویکردهای
اجتماعمحور و جلب مش��ارکتهای مردمی را در این
زمین��ه نمایان میکن��د .همچنین توس��عة آموزشهای
همگان��ی ،تقویت روحیة مطالبهگری و پرسش��گری از
مس��ئوالن و افزای��ش تبادل اطالعات ب��ه منظور جلب
مش��ارکت مردمی ،در صورت بهرهگیری از رسانههای
ارتباطی و به خصوص رادیو و تلویزیون ،از فراگیری و
اثربخشی بسیار بیشتری برخوردار خواهد بود .بررسی
اهداف و وظایف بخش امور فرهنگی و اطالعرس��انی
طرح دوام مش��خص میکند که در این طرح ،جایگاهی
برای ترویج از طریق رسانههای دیجیتال در نظر گرفته
نش��ده اس��ت .همچنین پیشنهاد میش��ود بهرهگیری از

 .سال اول ،شماره  ،2بهار 92

49

سیستم اطالعرسانی پیامک و پست الکترونیک ساکنان
محلهه��ا نی��ز در ردی��ف فعالیتهای اطالعرس��انی و
ارتباطی این طرح قرار گیرد.
از جمله تأکیدهای اصلی رویکردهای اجتماعمحور
مدیریت بح��ران ،توجه ویژه به توانمندس��ازی زنان و
کودکان و همچنین سایر گروههای آسیبپذیر ،به منظور
کاهش تلفات جانی حین وقوع بحران و همچنین کاهش
آس��یبهای احتمالی پس از وقوع بحران است .در این
رویکرد ،بر جلب مشارکت و سازماندهی زنان به منظور
توسعه و نهادینه کردن آموزشها در خانوادهها نیز تأکید
ش��ده است .بررسی نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان
نیز لزوم توجه به این مهم را گوش��زد میکند .بررس��ی
مس��تندات ارائه شده در خصوص طرح دوام ،خأل عدم
توجه به توانمندس��ازی ،جلب مشارکت و سازماندهی
زن��ان به منظور فعالیت در برنامهه��ای مدیریت بحران
محله محور را آش��کارا میکند .در این راس��تا پیشنهاد
میشود شناس��ایی ،جذب و آموزش نیروهای داوطلب
از می��ان بانوان س��اکن محلهه��ا و همچنین اختصاص
فضاهای��ی به منظور آم��وزش و توانمندس��ازی بانوان
در دس��تور کار این طرح قرار گیرد .همچنین پیش��نهاد
میش��ود کمیتههای تخصصی بانوان محله ،مانند کمیتة
پزشکان و پرستاران ،آتشنش��انان داوطلب ،امدادگران
و ...تشکیل شود و پس از سازماندهی و در اختیار قرار
دادن فض��ا و تجهیزات مورد نظ��ر ،برنامهریزی و اقدام
به منظور انتقال آموزشها ،از طریق آنان به سایر بانوان
محله صورت پذیرد.
یک��ی دیگ��ر از اص��ول م��ورد تأکی��د رویکردهای
اجتماعمح��ور که توس��ط نتایج حاص��ل از مصاحبه با
خب��رگان نیز تأیید ش��ده ،ارزیابی محیط محله توس��ط
س��اکنان و گروههای داوطلب آموزشدی��ده به منظور
شناس��ایی مهمترین مخاطرات و نارساییها در صورت
ب��روز بح��ران و برنامهری��زی و اق��دام ب��رای کاهش
مخاطرات از طریق راهکارهای پیش��نهاد ش��ده توسط
مردم و کارشناسان محلی اس��ت .بدین منظور پیشنهاد
میش��ود ارزیابی مداوم محیط محله توس��ط گروههای
داوطل��ب آموزشدیده به منظور شناس��ایی محیطهای
ناامن و پرخط��ر و ارائة راهکار ب��ه منظور کاهش این
مخاط��رات و همچنین پیگی��ری اج��رای راهکارهای
پیش��نهادی ،در ص��در فعالیتهای گروهه��ای دوام قرار
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گیرد .همچنین پیش��نهاد میش��ود شناسایی محیطهای
امن محله و آگاهس��ازی س��اکنان محله از نزدیکترین
محیطهای امن نزدیک به محل سکونت خود ،به منظور
مراجع��ه س��ریع در زمان وقوع بحرانه��ای احتمالی در
شرح وظایف گروههای داوطلب قرار گیرد.
از جمل��ه ظرفیته��ای موجود در محلهه��ا ،که در
نظام مدیریت بحران شهران تهران به آن توجهی نشده،
ظرفیت نهفته در م��دارس به منظور انتقال آموزشهای
همگانی ،جلب مش��ارکت خانوادهها ،توس��عة فرهنگ
ایمن��ی در محلهه��ا و س��ازماندهی گروههای داوطلب
به منظور ارزیابی محیط و شناس��ایی مخاطرات است.
بدین منظور پیشنهاد میش��ود توسعة همکاریها میان
آموزش و پرورش و مدیریت ش��هری به منظور ارتقای
فرهنگ ایمنی در سطح محلهها و افزایش مشارکتهای
مردمی در تمامی امور مربوط به مدیریت ش��هری و به
خصوص فعالیتهای مدیریت بحران ،در دس��تور کار
ادارة آموزش و پرورش و مدیریت ش��هری تهران قرار
گیرد .همچنین پیش��نهاد میشود به منظور بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود در مساجد ،کتابخانهها ،هیئتهای
مذهبی ،مؤسسات و س��ازمانهای خیریه ،سازمانهای
مردمنه��اد و س��ایر نهادهای اجتماعی فعال در س��طح
محله ،برای دس��تیابی به اهداف ذکر شده برنامهریزی و
اقدام مقتضی صورت پذیرد.
ایجاد ،تقویت و توسعة شبکههای اجتماعی در سطح
اجتماع��ات محلی ،از اصول م��ورد تأکید رویکردهای
اجتماعمح��ور و خبرگان اس��ت که لزوم توجه بیش��تر
ب��ه آن به منظ��ور جلب مش��ارکت و افزای��ش آگاهی
ش��هروندان در زمینة مدیریت بحران بس��یار مش��هود
اس��ت .بدین منظور پیشنهاد میش��ود شناسایی افراد و
گروههای خوشنام و تأثیرگذار در سطح محلههای شهر
ته��ران با هدف ایجاد ش��بکههای اجتماعی به صورت
خوش��های و حمایت از تش��کیل این شبکهها از طریق
اختصاص مکانهایی برای گردهمایی و تبادل اطالعات
و در نظر گرفتن مش ّوقهایی به منظور حضور مداوم و
مشارکت در گردهماییها (مانند استفاده رایگان یا ارائة
تخفیف در برخورداری از تسهیالت فرهنگی ،تفریحی
و آموزشی تحت نظر مدیریت شهری) صورت پذیرد.
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