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 تذکر

 ریاست به تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 (2 کلیات(1 ؛ فصل شش بر مشتمل) گزارش این 1398 ماه فروردین 27 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت

 و راهکارها و ها پیشنهاد (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (3 سیل روایت

 سایر و گانه پانزده هایکارگروه های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات

  علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفا   ، آن با مرتبط مسایل

 هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه

 به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است

 محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش ینا ،رو این از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور

 علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور

   . است شده انجام مرتبط ی ها تخصص در خبره و مستقل

 حکم ارچوبچ در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 یا و آن گزینشی  یا ناقص انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست

 بر منطبق لزوما  حقوقی یا حقیقی خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید

 .بود نخواهد گزارش این در رجمند هیئت این های دیدگاه

 با علمی عمیق و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 سایر نافی لزوما و بوده کارشناسی علمی تحقیق یک صرفا  ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده

  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای

 . بود نخواهد شخصی هیچ

 

 

  



 

 های  پژوهشیاسامی مسئولان کارگروه و رؤسای کمیته
 

 مسئولیت در کارگروه نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس کارگروه و رئیس کمیته مدیریت دکتر هادی خانیکی 1

 و دبیر کمیته مدیریت دبیر کارگروه دکتر عباس قنبری باغستان 2

 یپژوه استیسمطالعات سازمانی و  عضو کمیته مدیریت و رئیس کمیته دکتر محمد فاضلی 3

 یو فرهنگ یاجتماع تهیکم سیرئو  تیریمد تهیعضو کم دکتر سید حسین سراج زاده 4

 رسانه تهیکم سیرئ ر حسن نمکدوستدکت 5

 سلامت روانبهداشت و  تهیکم سیرئ دکتر مریم رسولیان 6

 مدیر کمیته استانی فارس عباسی شوازی محمدتقیدکتر  7

 ی گلستاناستان تهیکم ریمد فررضا خوشدکترغلام 8

 مازندران یاستان تهیکم ریمد دکتر محمد شارع پور 9

 خوزستان یاستان تهیکم ریمد مقدم صفاییدکتر مسعود  11

 لرستان یاستان تهیکم ریمد دکتر مجتبی ترکارانی 11

 کرمانشاه یاستان تهیکم ریمد دکتر فاضل الیاسی 12

 ایلام یاستان تهیکم ریمد دکتر یارمحمد قاسمی 13
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 اسامی اعضا، همکاران، مشاوران و کارشناسان کارگروه

 
 

 

 

 

 اعضای کارگروه

 ،کارگروه( )دبیر1باغستان (، دکتر عباس قنبریکارگروه )رئیس9 2دکتر هادی خانیکیاعضای اصلی: 

دکتر  ،01 00انیرسول میدکتر مر ،2جنادله ی، دکتر عل3، دکتر محمد فاضلی01 4دکتر سید حسین سراج زاده

لهه دکتر ا ،22یموسو رطاهریدکتر م ،21یدکتر روزبه کردون ،01ییرضا یدکتر عبدالعل، 01یحسن نمکدوست تهران

، 01، دکتر فاضل الیاسی1دکتر مسعود صفایی مقدم، 20یقاسم ارمحمدیدکتر  ،2، دکتر شیرین احمدنیا0یحجاز

، دکتر راضیه 1، خانم ندا شفیعی01آقای مجتبی ترکارانی، 8فررضا خوشدکتر غلام ،7دکتر محمود شارع پور

 .21، دکتر سید حسن موسوی چلک1ی عباسی شوازیمحمدتق، دکتر 01، دکتر سید عباس متولیان0خزاعی

فرد، دکتر ،  دکتر غلامرضا غفاری، دکتر سیدمهدی اعتمادی02 0ییرزایم نیدکتر حس همکاران:مشاوران و 

 ی.دکتر رضا محبوب، 04 0هاشمی ضیاء سید دکتر،  08 0گانهی یدکتر محمدرضا جواد ،03حسین کرمانی

 کمیته مدیریت
 عباس قنبری باغستان. دکتر سید حسین سراج زاده، دکتر محمد فاضلی، دکتر، دکتر هادی خانیکیاعضا: 

 ، دکتر علی جنادله.دکتر مریم رسولیان، دکتر حسن نمکدوست تهرانی :مشاوران

 

 دبیرخانه

 کارگروه

 دکتر عباس قنبری باغستان دبیر:

سهیلا  ،یپورحجازمعصومه ، شیما وزوایی، الهه شمس، )کارشناس ارشد( صوفیانیاعظم ده هاخانم کارشناسان:

 و امیر طیوری. محمد خلیلیان، مسعود علیدادی انآقایو  ،ییرجا

 کمیته اجتماعی

 و

 فرهنگی

 

دکتر علی جنادله،  ؛)مسئولین کمیته( دکتر محمد فاضلیو  اعضای اصلی:دکتر سید حسین سراج زاده

حسن دکتر دکتر راضیه خزاعی، دکتر عبدالعلی رضایی، دکتر روزبه کردونی، دکتر میرطاهر موسوی، آقای 

 .4آقای دکتر علیرضا کریمی، (تخصصی یهاگروه مسئولان) موسوی چلک

  .21و خانم معصومه اشتیاقی  میثم ملکشاه اردشیر بهرامی،،محمد خلیلیان انآقای همکاران:

 

 

 کمیته رسانه

 رسانیو اطلاع

 اعضای اصلی:دکتر هادی خانیکی، دکتر حسن نمکدوست تهرانی، دکتر عباس قنبری باغستان

 دکتر، آقای محمد رهبری، 04،آقای پدرام الوندی07، دکتر منصور ساعی2؛دکتر علی احمدی(تهیکم نامسئول)

 های تخصصی(.)مسئولان گروه 04سعید ارکان زاده

دکتر حسین امامی، دکتر پروانه  ،24، دکتر داود نعمتی انارکی23دکتر اکبر نصراللهی :مشاورهمکاران 

  ی.دکتر عبدالصمد محمود ،2پیشنمازی، دکتر احمد یحیایی ایله ای

فائزه  زهرا جعفری، هاخانم، ، مسعود علیدادیگردرودباری زادهعلی قلی نژاد،الیاس براهویی انآقای کارشناسان:

 .ایدنیفر دهیسپ ،یواحد حانهیصوفیانی، راعظم ده زاده،خواجه

 کمیته بهداشت

 و

 سلامت روان

، دکتر سید عباس متولیان(، تهیکم نیمسئول)حجازیدکتر مریم رسولیان و دکتر الهه  اعضای اصلی:

دکتر ، 01زواره اختری مهرنوش دکتر ،01، دکتر امیر شعبانی01دکتر مرتضی ناصربخت، 01دکتر احمد حاجبی

 طیوری. امیر و آقای میترا حکیم شوشتری

 مرضیه ساویز، فاطمه سپهرنوش، هدی قرائیان. ثمین حامدفر،ها خانم همکاران کمیته:

کمیته مطالعات 

سازمانی و 

 سیاست پژوهی

آقایان محمد خلیلیان،  و (تهیکم نی)مسئولیی رضا یدکتر عبدالعلمحمد فاضلی، : دکتر یاصل یاعضا

 میثم ملکشاه.

 ایلام استان کمیته
 فریبا نورالله زاده، خوشرو، زینب فاطمه هواس بیگی،دکتر  هاخانم همکاران: دکتر یارمحمد قاسمی؛:مسئول

 فاطمه داوودی، مژگان عموزاده و آقایان دکتر عزیز کلانتری و علی صیدی.

 .اللهیپور، دکتر عباس امانخانم ندا شفیعی، دکتر حسین الهام همکاران: ؛1دکتر مسعود صفایی مقدم:مسئولاستان  تهیکم

 



 .زاده، دکتر علی یارینژاد، دکتر حسین ملتفت، دکتر یدالله مهرعلیآقای محمدامین صالحی خوزستان

استان  تهیکم

 فارس

 هاخانمو  دکتر احسان حمیدی زاده، دکتر مریم حسینی همکاران:؛ 1دکتر محمدتقی عباسی شوازیمسئول: 

 .زهرا شاهینی و درنا سلامتیان نگار نسیم افزا، پور صادقیان،مریم هاشم

استان  تهیکم

 کرمانشاه

 ها سارا قنبری، آرزو کرمی و هانا الیاسی.آقای محسن شبستر و خانم همکاران: دکتر فاضل الیاسی؛مسئول: 

استان  تهیکم

 گلستان

، دکتر محسن جلالی، دکتر حسن 8دکتر عبدالرحمان علیزاده همکاران:؛ 8فررضا خوشدکتر غلاممسئول: 

، محمد سبزه دکتر علیرضا قربانی،دکتر  کوروش غلامی کوتنایی، دکتر نوروز نیمروزی ناوخی،دلیری، دکتر 

منتظری، خانم مائده جوادی راد، دکتر آنوشا قدس علوی، آقای رضا  محمدصادقآقای سجاد سجادی، دکتر 

 میراب نوده، آقای حسین عاشور.

استان  تهیکم

 لرستان

، خانم الهام مرادی خانم سیده انوشه میرمجلسی، آقای رضا ساکی همکاران:؛ 01آقای مجتبی ترکارانیمسئول: 

 نژاد، آقای علیرضا طهماسبیان، آقای قدرت دیناروند، آقای مراد طولابی، خانم زهرا مرادی کمالی.

 

استان  تهیکم

 مازندران

مینو صدیقی، خانم دکتر  معصومه محمودیان، خانمدکتر خانم  همکاران:؛ 7دکتر محمود شارع پورمسئول: 

صدیقه رضایی پاشا، خانم سمیه اسماعیل زاده، خانم سمانه برزگر، آقای آرمین عسگری، آقای محمدجواد 

نیکزاد، خانم کوثر ذبیحی جمنانی، آقای یونس فلاح، خانم آوا کریمی، آقای سید حسین موسوی، خانم شیوا 

 .صعودی، خانم مبینا رودگرنژاد، خانم هانیه مرادیان

نظران و حبصا

فعالان اجتماعی 

 مشاور

و اعضای  آقای محمدرضا جلائی پور، آقای فروزان آصف نخعی مهندس احمد آل یاسین،، فیروزه صابرخانم 

 نیکوکاری و خیریه. مؤسساتشبکه ملی 

از  ریبا تقد

 یهامساعدت

 ژهیو

 نیدکتر حس ،03فاطمه فلاح ، خانم03یکرمان نیدکتر حس، 03دکتر محمد سلگی، 0فردیاعتماد یدمهدیدکتر س

 یی.رزایم

 ،هادانشگاه

 ها وسازمان

ی نهادها

 کنندهمشارکت

دانشگاه شهید -1دانشگاه خوارزمی، -4دانشگاه شهید بهشتی، -3دانشگاه علامه طباطبایی، -2دانشگاه تهران، -0

ایرانی مطالعات فرهنگی و انجمن -1دانشگاه گلستان، -8دانشگاه مازندران، -7دانشگاه شیراز، -1چمران اهواز، 

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و -02پزشکی ایران، انجمن روان-00ایران،  یشناسانجمن جامعه-01ارتباطات، 

-01خبرگزاری ایرنا، -04پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، -03اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 

معاونت -08پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، -07، موسسه همشهری-01دانشگاه علوم پزشکی ایران، 

 یهاپژوهش یموسسه عال -21دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران،-01فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، 

-24یما، صداوسدانشگاه  -23ی، بخشو توان یستیدانشگاه علوم بهز -22دانشگاه ایلام، -20ین اجتماعی، تأم

یزی شهر تهران ربرنامهمرکز مطالعات و -21انجمن مددکاران اجتماعی ایران، -21ی، دانشگاه آزاد اسلام

 )شهرداری تهران(.
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 240 ................................................................ مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر یاقتصاد تیوضع یفراوان عیتوز -1-3 جدول
 242 ........................................................ مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر یمال خسارت تیوضع یفراوان عیتوز -1-3 جدول
 242 ........................ مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر یمسکون منزل به لابیس ورود تیوضع یفراوان عیتوز -7-3 جدول
 243 .............................................. مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر هاییدارا به بیآس تیوضع یفراوان عیتوز -8-3 جدول
 243 ........................ مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر آن به بیآس و مسکن تیمالک تیوضع یفراوان عیتوز -1-3 جدول
 244 ........... مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع یفراوان عیتوز -01-3 جدول
 244 ............................................................. مطالعه افراد در یعموم سلامت پرسشنامه یهااسیمق خرده و یکل نمرات فیتوص -00-3 جدول
 241 ........................ آن یهااسیمق خرده و یعموم سلامت پرسشنامه اساس بر یروان سلامت اختلالات وعیش یفراوان عیتوز -02-3 جدول
 241 ......................................................................... مطالعه مورد افراد در یسن یهاگروه حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -03-3 جدول
 241 ..................................................................................... مطالعه مورد افراد در تیجنس حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -04-3 جدول
 241 ................................................................. مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -01-3 جدول
 241 ....................................................مطالعه مورد افراد در ییروستا ای یشهر سکونت حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -01-3 جدول
 247 ................................................................................... مطالعه مورد افراد در لاتیتحص حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -07-3 جدول
 247 .......................................................................... مطالعه مورد افراد در یشغل تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -08-3 جدول
 248 ............................................................................ مطالعه مورد افراد در تاهل تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -01-3 جدول
 248 ..................................................................... مطالعه مورد افراد در یاقتصاد تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -21-3 جدول
 241 ............................................................ مطالعه مورد افراد در یمال خسارت تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -20-3 جدول
 241 ................................................... مطالعه مورد افراد در هاییدارا به بیآس تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -22-3 جدول
 211 .............................................. مطالعه مورد افراد در منزل به لابیس ورود تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -23-3 جدول
 211 ............................. مطالعه مورد افراد در آن به بیآس و مسکن تیمالک تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -24-3 جدول
 210 ........................................................... لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع حسب بر یروان اختلالات وعیش سهیمقا -21-3 جدول
 210 ..................................................... مطالعه افراد در یزندگ محل استان حسب بر ماریب سلامت پرسشنامه کل نمره فیتوص -21-3 جدول
 210 ........................... مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر ماریب سلامت پرسشنامه اساس بر یافسردگ وعیش -27-3 جدول
 212 ................................................................................... مطالعه مورد افراد در یسن یهاگروه حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -28-3 جدول
 212 ............................................................................................... مطالعه مورد افراد در تیجنس حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -21-3 جدول
 213 ........................................................................... مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -31-3 جدول
 213 ................................................... مطالعه مورد افراد در ییروستا یشهر سکونت تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا-30-3 جدول
 214 ............................................................................................. مطالعه مورد افراد در لاتیتحص حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -32-3 جدول
 214 .................................................................................... مطالعه مورد افراد در یشغل تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -33-3 جدول
 211 ......................................................................................مطالعه مورد افراد در تاهل تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -34-3 جدول
 211 .............................................................................. مطالعه مورد افراد در یاقتصاد تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -31-3 جدول
 211 ......................................................................... مطالعه مورد افراد در یمال خسارت تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا 31-3 جدول
 211 ............................................................. مطالعه مورد افراد در هاییدارا به بیآس تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -37-3 جدول
 217 ........................................................ مطالعه مورد افراد در منزل به لابیس ورود تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -38-3 جدول
 217 ....................................... مطالعه مورد افراد در آن به بیآس و مسکن تیمالک تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -31-3 جدول
 218 ............................. مطالعه مورد افراد در لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع حسب بر یافسردگ وعیش سهیمقا -41-3 جدول
 218 ............................ مطالعه افراد در یزندگ محل استان حسب بر حوادث تأثیر افتهی دنظریتجد اسیمق کل نمره فیتوص -40-3 جدول
 218 ....... مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر حوادث تأثیر افتهی دنظریتجد اسیمق اساس بر PTSD وعیش -42-3 جدول
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 211 ......................................................................................... مطالعه مورد افراد در یسن یهاگروه حسب بر PTSD وعیش سهیمقا-43-3 جدول
 211 ................................................................................................... مطالعه مورد افراد در تیجنس حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -44-3 جدول
 211 ............................................................................... مطالعه مورد افراد در یزندگ محل استان حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -41-3 جدول
 211 ...................................................... مطالعه مورد افراد در ییروستا یشهر سکونت تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -41-3 جدول
 210 ................................................................................................. مطالعه مورد افراد در لاتیتحص حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -47-3 جدول
 210 ........................................................................................ مطالعه مورد افراد در یشغل تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -48-3 جدول
 212 .......................................................................................... مطالعه مورد افراد در تاهل تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -41-3 جدول
 212 ................................................................................... مطالعه مورد افراد در یاقتصاد تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -11-3 جدول
 213 ...........................................................................مطالعه مورد افراد در یمال خسارت تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -10-3 جدول
 213 .................................................................. مطالعه مورد افراد در هاییدارا به بیآس تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -12-3 جدول
 214 ............................................................ مطالعه مورد افراد در منزل به لابیس ورود تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -13-3 جدول
 214 .......................................... مطالعه مورد افراد در آن به بیآس و مسکن تیمالک تیوضع حسب بر PTSD  وعیش سهیمقا -14-3 جدول
 211 ................................ مطالعه مورد افراد در لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع حسب بر PTSD  وعیش سهیمقا -11-3 جدول
 فکر مسئله نیا به امروز به تا گذشته ماه کی از ایآ" GHQ-28 پرسشنامه 21 سؤال به پاسخ یفراوان عیتوز سهیمقا -11-3 جدول

 211 ...................................................................... مطالعه مورد افراد در استان حسب بر "د؟یبزن یخودکش به دست است ممکن که دیاکرده
 ذهنتان به فکر نیا امروز به تا گذشته ماه کی از ایآ" GHQ-28 پرسشنامه 28 سؤال به پاسخ یفراوان عیتوز سهیمقا -17-3 جدول
 211................................................................... مطالعه مورد افراد در استان حسب بر "د؟یده خاتمه تانیزندگ به دیبخواه که است دهیرس
 خود به یقیطر به ای دیریبم است بهتر کهنیا احساس" PHQ-9 پرسشنامه 1 سؤال به پاسخ یفراوان عیتوز سهیمقا -18-3 جدول
 211......................................................................................................................................... مطالعه مورد افراد در استان حسب بر "دیبرسان بیآس
 217 ..................... مطالعه مورد افراد دریعموم سلامت پرسشنامه اساس بر یروان اختلالات وجود یبرا شانس یهانسبت -18-0-3 جدول
 211 ................................... مطالعه مورد افراد در PHQ-9 پرسشنامه اساس بر دیشد یافسردگ وجود یبرا شانس یهانسبت -11-3 جدول
 271 .................................................... مطالعه مورد افراد در IES-R  پرسشنامه اساس بر PTSD وجود یبرا شانس یهانسبت -11-3 جدول
 271 .............. مطالعه مورد افراد در استان کیتفک به روان سلامت خدمات یمندبهره سوالات یبرخ به پاسخ یفراوان عیتوز -10-3 جدول
 272 . مطالعه مورد افراد در استان کیتفک به یدرمان و یبهداشت خدمات یمند بهره سوالات یبرخ به پاسخ یفراوان عیتوز -12-3 جدول
 273 ................... مطالعه مورد افراد در لابیس از پس روان سلامت خدمات ارائه یبرا افراد به مراجعه یفراوان عیتوز سهیمقا -13-3 جدول
 مورد افراد در کیدموگراف یرهایمتغ حسب بر روان سلامت خدمات ارائه یبرا افراد به مراجعه یفراوان عیتوز سهیمقا -14-3 جدول

 274 ............................................................................................................................................................................................................................... مطالعه
 271 ........................ مطالعه مورد افراد در لابیس از پس روان سلامت خدمات افتیدر به ازین احساس یفراوان عیتوز سهیمقا -11-3 جدول
 مورد افراد در کیدموگراف یرهایمتغ حسب بر روان سلامت خدمات افتیدر یبرا ازین احساس یفراوان عیتوز سهیمقا -11-3 جدول

 271 ............................................................................................................................................................................................................................... مطالعه
 277 ................... مطالعه مورد افراد در لابیس از پس یدرمان و یبهداشت خدمات به یدسترس تیوضع یفراوان عیتوز سهیمقا 17-3 جدول
 مورد افراد در کیدموگراف یرهایمتغ حسب بر یدرمان و یبهداشت خدمات به یدسترس تیوضع یفراوان عیتوز سهیمقا 18-3 جدول

 278 ............................................................................................................................................................................................................................... مطالعه
 271 ...............مطالعه مورد افراد در لابیس از پس روان سلامت خدمات ارائه جهت افراد به مراجعه یبرا شانس یهانسبت -11-3 جدول
 281 .....................مطالعه مورد افراد در لابیس از پس روان سلامت خدمات افتیدر به ازین احساس یبرا شانس یهانسبت -71-3 جدول
 280 ......... مطالعه مورد افراد در لابیس از پس یدرمان و یبهداشت خدمات به یدسترس تیمحدود یبرا شانس یهانسبت -70-3 جدول
 280 .................................................................................. مطالعه مورد نوجوانان و کودک کیدموگراف مشخصات از یبرخ فیتوص -72-3 جدول
 282 ........... نوجوانان و کودکان در یزندگ محل استان و تیجنس حسب بر( ییروستا/یشهر) سکونت محل یفراوان عیتوز -73-3 جدول
 282 ........................................... نوجوانان و کودکان در یزندگ محل استان و تیجنس حسب بر یسن یهاگروه یفراوان عیتوز -74-3 جدول
 282 ............... مطالعه مورد افراد در استان حسب بر کودک سانحه از پس استرس اختلال علامت اسیمق کل نمره فیتوص -71-3 جدول
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 283 ........................................... استان حسب بر کودک سانحه از پس استرس اختلال علامت اسیمق اساس بر PTSD  وعیش -71-3 جدول
 283 ........................................................... مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یسن یهاگروه حسب بر PTSD  وعیش سهیمقا -77-3 جدول
 283 ....................................................................... مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در تیجنس حسب بر PTSD  وعیش سهیمقا -78-3 جدول
 284 .................................................... مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یزندگ محل استان حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -71-3 جدول
 284 ....................................... مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در ییروستا ای یشهر سکونت حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -81-3 جدول
 281 ........................................................ مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یاقتصاد تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -80-3 جدول
 281 ...................................... مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در خانوار یمال خسارت تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا 82-3 جدول
 281 ............................................... نوجوانان و کودکان در خانوار یهاییدارا به بیآس تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -83-3 جدول
 287 .......................................................... نوجوانان و کودکان در منزل به لابیس ورود تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -84-3 جدول
 288 ....................... نوجوانان و کودکان در آن به بیآس و خانوار در مسکن تیمالک تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -81-3 جدول
 288 ............................... نوجوانان و کودکان در لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع حسب بر PTSD وعیش سهیمقا -81-3 جدول
 281 ............................... مطالعه مورد افراد در استان حسب بر سلامت به وابسته یزندگ تیفیک پرسشنامه کل نمره فیتوص -87-3 جدول
 281 .................................مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یسن یهاگروه حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -88-3 جدول
 281 ............................................ مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در تیجنس حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -81-3 جدول
 211 ................... نوجوانان و کودکان در ییروستا ای یشهر سکونت تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -10-3 جدول
 211 ........................................ نوجوانان و کودکان در خانوار یاقتصاد تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -12-3 جدول
 210 ............................... نوجوانان و کودکان در خانوار یمال خسارت تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -13-3 جدول
 210 .................. نوجوانان و کودکان در خانوار یهاییدارا به بیآس تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -14-3 جدول
 212 ............. نوجوانان و کودکان در یمسکون منزل به لابیس ورود تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -11-3 جدول
 و کودکان در آن به بیآس مقدار و خانوار مسکن تیمالک تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -11-3 جدول

 212 ............................................................................................................................................................................................................................نوجوانان
 مورد نوجوانان و کودکان در لابیس هنگام یهااردوگاه در حضور تیوضع حسب بر یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -17-3 جدول

 212 ............................................................................................................................................................................................................................... مطالعه
 بر خانوار یاعضا از یکی در یروان اختلال وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در PTSD وعیش سهیمقا -18-3 جدول

 GHQ-28 ........................................................................................................................................................................................ 213 پرسشنامه اساس
 اساس بر خانوار یاعضا از یکی در یافسردگ وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در PTSD وعیش سهیمقا -11-3 جدول

 PHQ-9 ........................................................................................................................................................................................................ 213 پرسشنامه
 اساس بر خانوار یاعضا از یکی در PTSD وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در PTSD وعیش سهیمقا  -011-3 جدول

 IES-R .......................................................................................................................................................................................................... 214 پرسشنامه
 از یکی در یروان اختلال وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -010-3 جدول

 GHQ-28 ......................................................................................................................................................... 214 پرسشنامه اساس بر خانوار یاعضا
 یاعضا از یکی در یافسردگ وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -012-3 جدول

 PHQ-9 ........................................................................................................................................................................... 211 پرسشنامه اساس بر خانوار
 یاعضا از یکی در PTSD وجود حسب بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در یزندگ تیفیک نمره نیانگیم سهیمقا -013-3 جدول

 IES-R ........................................................................................................................................................................... 211  پرسشنامه اساس بر خانوار
 CPSS .......................... 211پرسشنامه اساس بر مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در PTSD وجود یبرا شانس یهانسبت -014-3 جدول
 217 مطالعه مورد نوجوانان و کودکان در KIDSCREEN پرسشنامه اساس بر یزندگ تیفیک نمره یهاکننده ینیشبیپ -011-3 جدول
 218 ............................................................................................................................ آموزش - شناختیروان یامدادرسان قوت نقاط -011 -3 جدول
 211 ........................................................................................................................ یغربالگر - شناختیروان یامدادرسان قوت نقاط -017 -3 جدول
 211 ................................................................................................... خدمت دهندگانارائه - شناختیروان یامدادرسان قوت نقاط -018 -3 جدول
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 310 ....................................................................................................هابرنامه و هااستیس - شناختیروان یامدادرسان قوت نقاط -011 -3 جدول
 313 ..................................................................................... تیریمد و هایگذاراستیس - شناختیروان یامدادرسان ضعف نقاط -001 -3 جدول
 314 ................................................................................................. مداخلات و هاآموزش - شناختیروان یامدادرسان ضعف نقاط -000 -3 جدول
 311 ............................................................................................................... یانسان منابع – شناختیروان یامدادرسان ضعف نقاط -002 -3 جدول
 311 .............................................................................................. امکانات و هازساختیر - شناختیروان یامدادرسان ضعف نقاط -003 -3 جدول
 318 .............................................. مشکلات و شناختیروان تیوضع نهیزم در شوندهمصاحبه افراد یهاصحبت از ییهامثال -004 -3 جدول
 311 ...................................................................... خوزستان استان لیس بحران در روان سلامت خدمات یابیارزش جینتا خلاصه -001-3 جدول
 300 ............................................................................................. روهاین آموزش – لرستان شناختیروان امداد خدمات قوت نقاط -001-3 جدول
 300 ................................................................................... خدمات و یغربالگر – لرستان شناختیروان امداد خدمات قوت نقاط -007-3 جدول
 302 .................................................................................. هابرنامه و هااستیس – لرستان شناختیروان امداد خدمات قوت نقاط -008-3 جدول
 301 ............................................................................................................................. گلستان شناختیروان امداد خدمات قوت نقاط -001-3 جدول
 307 ........................................................................................................................... گلستان شناختیروان امداد خدمات ضعف نقاط -021-3 جدول
 301 ............................................................................................................... گلستان شناختیروان امداد خدمات مسائل و هاچالش -020-3 جدول
 322 .......................................................................................................................................................................... ندهیآ یبرا هاپیشنهاد -022-3 جدول
 331 ......................................................................................................................................... یروان اختلالات مثبتغربال موارد برآورد -030-3 جدول
 370 .............................................................................. ریاخ لابیس بر مؤثر عوامل از هاآن برآورد برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -0-4 جدول
 311 .......................................................... (یستیبهز گزارش) لیس از بعد و قبل یسعد شهرک در یاجتماع یهابیآس تیوضع -2-4 جدول
 401 ........................................................................................................................................ انیپاسخگو یعموم مشخصات درصد عیتوز -3-4 جدول
 407 ...................................................................................................................................... انیپاسخگو یاقتصاد مشخصات درصد عیتوز -4-4 جدول
 407 ................................................................................................................................................. محله برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -1-4 جدول
 408 ................................................................................. ریاخ سال پنج در یعیطب حوادث تجربه بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -1-4 جدول
 408 ........................................................................................ افراد یزندگ بر یعیطب حوادث تأثیر بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -7-4 جدول
 401 .............................................................................................. رودخانه به یزندگ محل یکینزد بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -8-4 جدول
 401 ................................................................................................. انیپاسخگو یزندگ محل کینزد یهارودخانه یاسام درصدعیتوز -1-4 جدول
 421 ..................................................................................... یزندگ محل به کینزد رودخانه نوع بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -01-4 جدول
 421 ............ امدهایپ کاهش یهاراه و لابیس خطر خصوص در یآموزش خدمات افتیدر بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -00-4 جدول
 421 ............................................................ امدادونجات و یعیطب حوادث خصوص در آموزش بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -02-4 جدول
 420 ...................................................... ونیزیتلو از لابیس موضوع با یآموزش برنامه یتماشا بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -03-4 جدول
 420 .............................................................. ویراد از لابیس موضوع با یآموزش برنامه دنیشن اساس بر انیپاسخگو درصدعیتوز -04-4 جدول
 420 .............................................................................................................. لابیس از یآگاه زانیم برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -01-4 جدول
 422 .................................................................................... لیس وقوع به نسبت تیحساس زانیم برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -01-4 جدول
 422 ................................................................................................. لیس کردن یتلق یجد زانیم برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -07-4 جدول
 422 ....................................................................................................... منزل نبودن ای بودن مهیب برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -08-4 جدول
 423 .......................................................................................................... هاییدارا ریسا بودن مهیب برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -01-4 جدول
 423 ........................... ریاخ لابیس نهیزم در مختلف ینهادها و هاسازمان عملکرد یابیارز بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -21-4 جدول
 424 .................................. ریاخ لابیس در مختلف ینهادها و هاسازمان نیترموفق یابیارز بر اساس انیپاسخگو درصد عیتوز. 20-4 جدول
 421 .......................................................................................................... لیس علت از هاآن برآورد برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -21-4 جدول
 421 ........................................................................... ریاخ لابیس بر مؤثر عوامل از هاآن برآورد برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -21-4 جدول
 421 ............................................................................. مسئول مقامات توسط لیس هشدار زمان برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -27-4 جدول
 427 ........................................................................................................ لیس هشدار گرفتن یجد برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -28-4 جدول
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 427 ......................................................................................................... لیس وقوع به واکنش نوع برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -21-4 جدول
 428 .............................................................................................................. هاییدارا خسارت زانیم برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -31-4 جدول
 421 ..................................................................... اندکرده افتیدر را هیتخل درخواست ایآ نکهیا برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -30-4 جدول
 421 ................................................................. هیتخل یبرا نیمسئول ای امدادگران تلاش برآورد برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -32-4 جدول
 421 ...................................................................................................... مقاومت بدون منزل هیتخل برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -33-4 جدول
 421 ......................................................................................... منزل هیتخل برابر در مقاومت لیدل برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -34-4 جدول
 431 ....................................................................................................................... منزل یگرفتگ آب برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -31-4 جدول
 431 ............................................................................... (متریسانت به) منزل یگرفتگ آب زانیم برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -31-4 جدول
 431 .............................................................................................. لیس امیدرا اموال شدن سرقت برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -37-4 جدول
 430 ..................................................................... لیس امیا در گانیهمسا اموال سرقت از اطلاع برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -38-4 جدول
 430 ............................................................ یناامن ای مردم به تعرض ،یاخلاقیب موارد مشاهده برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -31-4 جدول
 432 ........................................................................................................................... کمپ در یزندگ برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -41-4 جدول
 432 .................................................................................................... کمپ در یزندگ زمان مدت برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -40-4 جدول
 432 ................................................................................................................................. کمپها یابیارز برحس انیپاسخگو درصدعیتوز -42-4 جدول
 433 .................................................................................................................... کمپ به نرفتن علل برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -43-4 جدول
 433 ........................................................................................................ یمسکون منزل در سکونت برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -44-4 جدول
 434 ............................................................................................. یعاد یزندگ به بازگشت زانیم برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -41-4 جدول
 434 .......................................................................................... یعاد یزندگ بر مختلف عوامل اثر برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -41-4 جدول
 431 ............................................................................................................... دولت از انتظارات نوع برحسب انیپاسخگو درصد عیتوز -47-4 جدول
 431 ............................................................................................ محل از مهاجرت به لیتما زانیم برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -48-4 جدول
 431 .................................................................................................... گانیهمسا مهاجرت از اطلاع برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -41-4 جدول
 431 ....................................................................................... لیس به مربوط اخبار یریگیپ منبع برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -11-4 جدول
 437 ............................................................................. یآت مشابه موارد در اخبار یریگیپ منابع بر اساس انیپاسخگو درصدعیتوز -10-4 جدول
 437 ........................................................................... یامدادرسان در عدالت زانیم از برآوردشان برحسب انیپاسخگو درصدعیتوز -12-4 جدول
 441 ................................................................................................................................................................. انیپاسخگو یعموم مشخصات -0-1 جدول
 448 ............................................................................ یعیطب حوادث و هادهیپد از یقبل تجربه حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -2-1 جدول
 441 ................................................................................................................... لابیس خطر ادراک حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -3-1 جدول
 411 ............................... خود یزندگ محل در لابیس بروز خطر به نسبت هاآن تیحساس حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -4-1 جدول
 410 ............................................ لابیس با مواجهه نحوه مورد در یعموم یهایآگاه زانیم حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -1-1 جدول
 412 .................................................................................................. لابیس خطرات درباره یآگاه برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز -1-1 جدول
 414 ...............آن تیریمد نحوه و لابیس از قبل باران بارش زانیم مورد در یجملات به واکنش در انیپاسخگو یفراوان عیتوز -7-1 جدول
 414 ........................................................................................... ریاخ لابیس جادیا بر مؤثر عوامل برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز -8-1 جدول
 411 .......................................................... ریاخ لابیس در دستگاهها عملکرد از مردم یابیارز حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -1-1 جدول
 411 ............................................ مردم نظر از ریاخ لابیس در عملکرد نیانگیم به توجه با هانهاد و هاسازمان یبندرده جدول -01-1 جدول
 417 ........................................................... لابیس از پس سازمانها عملکرد از تیرضا زانیم حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -00-1 جدول
 418 .................................................... لابیس از پس هاآن عملکرد از مردم تیرضا زانیم حسب بر نهادها و سازمانها یبندرده -02-1 جدول
 411 ................ لابیس در هایامدادرسان و کمک عادلانهبودن و منصفانه از مردم یابیارز حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -03-1 جدول
 410 ........................................................................................................... خورده خسارت یمسکون منزل برحسب انیپاسخگو عیتوز -04-1 جدول
 410 ........................................................................................................... یمسکون منزل خسارت جبران برحسب انیپاسخگو عیتوز -01-1 جدول
 412 ........................................................................................................................... خورده خسارت مزرعه برحسب انیپاسخگو عیتوز -01-1 جدول
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 412 ........................................................................................................یکشاورز مزرعه خسارت جبران برحسب انیپاسخگو عیتوز -07-1 جدول
 412 ................................................................................................................................ خورده خسارت باغ برحسب انیپاسخگو عیتوز -08-1 جدول
 413 ................................................................................................................................ باغ خسارت جبران برحسب انیپاسخگو عیتوز -01-1 جدول
 411 ........................................................................................ د؟یبود خودتان اموال یبرا یناامن ای سرقت شاهد لاب،یس امیا در ایآ -21-1 جدول
 411.................................................................................... زدهلیس مناطق در تیامن تیوضع حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -20-1 جدول

 417 .......................................................... دادند؟ لابیس هشدار شما به مقامات برسد، شما خانه به لابیس کهنیا از قبل چند -22-1 جدول 
 418 ......................................................................................... د؟یگرفت یجد را آن چقدر شد، داده که لابیس هشدار نیاول سؤال -23-1 جدول
 411 ....................................................................................................................... د؟یکن هیتخل را تانمنزل که شد خواسته شما از ایآ -24-1 جدول
 411 ........................................ د؟یکن هیتخل را محل که کنند متقاعد را شما تا کردند تلاش چقدر مقامات ای امدادگران سؤال -21-1 جدول
 411 .......................................................... د؟یکرد هیتخل را منزل مقاومت، بدون شد، خواسته شما از که اول همان از ایآ سؤال -21-1 جدول
 471 .......................................................................... د؟یکرد مقاومت منزلتان هیتخل مقابل در چرا است، ریخ بالا سؤال پاسخ اگر -27-1 جدول

 471 ................................................. ریاخ لابیس در هاآن به شده وارد خسارات ترینمهم حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -28-1 جدول 
 470 ....................................................................................... لابیس بخاطر مهاجرت به لیتما حسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -21-1 جدول
 472 .................................................... د؟یشدها ساکن خود خانه در ایآ گذرد،یم لابیس کردن فروکش از یمدت که حالا سؤال -31-1 جدول
 472 ................................................................................................................................ د؟یبازگشتها یعاد یزندگ به اندازه چه تا شما -30-1 جدول
 473 ........................................................................................ ست؟یچ دهد انجام شما یبرا دولت دیدار انتظار که یکار ترینمهم -32-1 جدول
 488 ............................................................................................................... .است آمده ریز جدول در زین خوزستان لابیس مشخصات -0-1 جدول
 411 ............................................. د؟یدانستیم یجد را خود خانه گرفتن قرار لابیس در خطر ر،یاخ یهالابیس بروز از قبل ایآ -2-1 جدول
 411 ........................................................................................................................................تاکنون 0371 سال از خوزستان یهالابیس -3-1 جدول
 411 ....................................................................................................... لابیس خطر درباره آموزش بر اساس پاسخگوها یفراوان عیتوز -4-1 جدول
 417 ........................................................................ لابیس با مواجهه یبرا لازم اقدامات از اطلاع بر اساس پاسخگوها یفراوان عیتوز -1-1 جدول
 110 ......................................... داشتند؟ نقشآن خسارات و ریاخ یهالابیس جادیا در چقدر ریز عوامل از کدام هر شما نظر به -1-1 جدول
 112 ..................................................................................................................................................................... لابیس علت به مردم نگرش -7-1 جدول
 114 ........................................................................................................... لیس در هاسازمان فهیوظ انجام به مربوط یفیتوص یآمارها -8-1 جدول
 117 ................................... رسانکمک یمردم یهاسازمان و مردم نیب مشارکت در خصوص انیپاسخگو یفراوان عیتوز -1-1 ۀشمار جدول
 117 ................................................................ یعموم ینهادها و مردم نیب اعتماد خصوص در انیپاسخگو یفراوان عیتوز -01-1 ۀشمار جدول
 118 ..................................................................... یبازساز مرحله در یمعنو و یمال کمک خصوص در انیپاسخگو یفراوان عیتوز -00-1 جدول
 101 ................. 00/13/0318 تا خوزستان دراستان یشخص و ییربنایز یهاخسارت کیتفک به وارده خسارات هیاول برآورد -02-1 جدول
 100 ............................................................................................................00/13/0318 تا خوزستان دراستان خسارات هیاول برآورد -03-1 جدول
 102 .......................................................................... اموال به شده وارد خسارت کل زانیم حسب بر را انیپاسخگو یفراوان عیتوز -04-1 جدول
 102 ................................................................................ اموال به شده وارد خسارت کل درصدحسب بر انیپاسخگو یفراوان عیتوز -01-1 جدول
 107 ................................................................................................................................... خوزستان استان در هاسمن یاساس مشکلات -01-1 جدول
 122 ............................................................................................................... لیس هشدار نیاول خصوص در پاسخگوها یفراوان عیتوز -07-1 جدول
 123 ........................................................................ لیس هشدار نیاول نگرفتن یجد ییچرا خصوص در پاسخگوها یفراوان عیتوز -08-1 جدول
 132 ................................................................................................................................................................. انیپاسخگو یعموم مشخصات -0-7 جدول
 133 ................................................................................... لابیس خطر به افراد تیحساس برحسب مطالعه مورد افراد یفراوان عیتوز -2-7 جدول
 134 ................................................................................... لابیس خطر کردن یتلق یجد برحسب مطالعه مورد افراد یفراوان عیتوز -3-7 جدول
 131 ....................................................................................................................................................... یمسکون منزل مهیب برحسب عیتوز -4-7 جدول
 131 ......................................................................................................................................................................... هاییدارا ریسا مهیب عیتوز -1-7 جدول
 142 ....................................................................................................................... یعموم خدمات کارکرد به نسبت انیپاسخگو یابیارز -1-7 جدول
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 143 ................................ شهرستان کیتفک به و فهیوظ انجام تیفیک برحسب لیس در ریدرگ ینهادها و هاسازمان یبندگروه -7-7 جدول
 144 ......................................................................... (هاسازمان عملکرد از تیرضا زانیم) لابیس از پس هادستگاه عملکرد یابیارز -8-7 جدول
 144 ................................. شهرستان کیتفک به و فهیوظانجام تیفیک برحسب لیس در ریدرگ ینهادها و هاسازمان یبندگروه -1-7 جدول
 141 ..........................................................................مردم یزندگ بر هاسازمان و هادستگاه از درست عملکرد فقدان تأثیر یابیارز -01-7 جدول
 141 ...................................................................................................................................................... دولت از مردم ازین مورد یهاکمک -00-7 جدول
 141 ........................................................................................................................ شهرستان کیتفک به لابیس علت از یعموم ادراک -02-7 جدول
 111 ............................................................................................................. لابیس جادیا در مختلف عوامل نقش درباره مردم دگاهید -03-7 جدول
 110 ................................یاصل اقلام از کی هر کیتفک به قلااق شهرستان در جامعه و نمونه یبرا شده براورد خسارت زانیم -04-7 جدول
 112 ......................... یاصل اقلام از کی هر کیتفک به شانیگم شهرستان در جامعه و نمونه یبرا شده براورد خسارت زانیم -01-7 جدول
 111............................................ ونیزیتلو قیطر از لابیس برابر در یامادگ اموزش برحسب مطالعه مورد یافراد یفراوان عیتوز -01-7 جدول
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 هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه            ف

 هاگزارش ملی سیلاب

 

 سخن اول

 ای نام تو بهترین سرآغاز

 بی نام تو نامه کی کنم باز

 هم قصّۀ نانموده دانـی

نـیهم نامۀ نانوشته خوا  

 )نظامی(

 

های پیشِ روی جامعه و جهان ماست. اکنون ها و ضرورتواقعیت از ها بخشی( زیستن با بحران و توانمندی در عبور از بحران0

 هرلحظهکه  ایگونهبه اندناشناختهانسان، جامعه، طبیعت و تاریخ مواجه با رخدادهایی قدیم و جدید، شتابناک و پردامنه، شناخته و 

وش تغییراتی شگفت و نامعلوم کنند، اّما در برابر اقلیم و حتّی فرهنگ و تمّدن انسانی را دستخ توانند زندگی، ذهن، روان، اجتماع،می

توانند اند و میقدرت دانش، تجربه، مسئولیت و مدیریت انسان نو و جامعۀ نو نیز کم نیست. انسان و جامعۀ خردمند توانسته هااینهمۀ 

ئلۀ زمانۀ ما نبودن بحران نیست، ها با استواری بگذرند. پس مسبیافرینند و از بحران «فرصت و افق»، «تهدیدها و تحدیدها»از 

 .هاستبحرانپیشگیری و مدیریت و مهار 

( در آستانۀ 01-های پردامنه آغاز شد و با شیوع ویروس نوپدید کرونا )کوویدبرای ما ایرانیان با بحران طبیعی سیلاب 0318( سال 2

ها شهر و صدها روستای کشور را درگیر کرد و هفت استان و دهبیش از  0318و فروردین  0317ها اسفند پایان قرار گرفت. سیلاب

زندگی متعارف جامعه را مختل ساخت. از این آغاز و  18در بهمن و اسفند  «کرونا»های روانی و اجتماعی خطرهای زیستی و هراس

کاست. رخدادها و حوادث،  هاآنسنگینی بار توان به مدد خِرد و تدبیر از گذشت، امّا می سادگیبهتوان پایان و آنچه در میان بود، نمی

 اند و نیازمند تأمل و واکاوی عالمانه و مدیریت مدبّرانه و مسئولانه.«خبر»خیال نیستند، 

موقع سه حوزۀ مؤثر به -چه طبیعی باشند و چه انسانی و اجتماعی–ها رود در برابر همۀ این حوادث و بحرانانتظار می درستیبه( 3

ها و دردهای مشترک، هرگز جداجدا . دغدغه«حوزۀ مدنی»و  «حوزۀ دانش»، «حوزۀ سیاست و مدیریت»شوند.  کاربهدستو باهم 

وگو با هم، اندیشی و همکاری میان نهادها و کنشگرانی که کمتر تجربۀ گفت، همهمدردیتوان از این ضرورت شوند و نمیدرمان نمی

ۀ مدنی در عگذشت. نهاد دولت و حاکمیت، نهاد دانشگاه و علم و نهاد جامعه و جام آسانیبهند، ااعتماد به هم و پذیرش هم را داشته

و شیوۀ رویارویی  18های فراگیر سال و تجربه سیلاب اندهمراهیرأیی و های طبیعی و اجتماعی ناگزیر از همبرابر همۀ مسائل و بحران

 با آن آغازی بر این راه شد. 

آغاز به کار  0318فروردین  27در  جمهوررئیستن از دانشگاهیان، با حکم  21، مرکّب از «هاش ملّی سیلابویژه گزار هیأت»( 4

سؤال مشخص در  001کرد و موظف شد تا پانزده عرصۀ مطالعاتی را با همکاری نهادهای علمی و اجرایی و مدنی برای پاسخگویی به 

کارگروه »بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، ارتباطی، حقوقی و سیاسی سامان دهد.  ، فنّی، مدیریتی،یزیستمحیطهای اقلیمی، زمینه

های علمی و تن دیگر از شخصیت 27ملّی، انتخاب  هیأت، عضویت سه تن از اعضای جانباینبا مسئولیت  «اجتماعی، فرهنگی و رسانه

دانشگاه و پژوهشگاه و پژوهشکده و  21و مشارکت ای و مدنی کشور، تشکیل چهار کمیتۀ تخصّصی ملّی و هفت کمیتۀ استانی حرفه

آمدهای ها و ابعاد و پیهای فعّال مدنی و اجتماعی، زمینهو نهادها و شبکه ربطذیهای اجرایی انجمن علمی و همکاری دستگاه

 . کرددیده را مطالعه ها و بهداشت روان و سلامت شهروندان آسیباجتماعی و فرهنگی و ارتباطی سیلاب

ای در سطوح ملّی و استانی تن از استادان و محققان دانشگاهی و فعالان مدنی و متخصصان حرفه 021این مطالعه بیش از در 

ای در قالب های علمی و حرفهو انجمن نهادمردمهای ها و مطالعات نهادهای اجرایی، سازمانمشارکت داشتند و در کنار آن از پژوهش

با مسئولان، مدیران و « متمرکزگروهی بحث و بررسی »جلسۀ  001های علمی، بیش از اندیشیو هموگوها های تخصّصی، گفتنشست

اند، استفاده مصاحبۀ عمیق با شهروندانی که مستقیماً در معرض سیل قرار داشته 711 نیز بیش از و اندرکاران مدیریت سیلابدست
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های پیوست پیش روی شماست، بخشی نیز در قالب پاسخ به پرسششد. بخشی از این مطالعه در قالب سه بخش، ده فصل و چهار 

 منتشر شده است. ازاینپیشویژه  هیأترئیس محترم جمهوری اسلامی ایران و گزارش نهایی 

ای که در فرایند مطالعه و مشارکت در به فرجام رسانیدن آن حاصل شد، کمتر از نتایج آن نیست. اهمیت یافتن جوانب ( تجربه1

ها، برجستگی در پیشگیری، مهار و مدیریت سیلاب هاآنبحران و ضرورت توجّه به  مثابۀبه، فرهنگی، ارتباطی و روانی سیلاب اجتماعی

های ارزنده کمّی علمی و اجرایی و مدنی، به دست آمدن داده گانۀسههای ها و همکاریای و همفکریرشتههای میانمطالعات و پژوهش

ها و ها و رسالهنامهو رو آوردن دانشجویان و محققان ارجمند به پایان است هانتشار یافت اکنونفراتر از آنچه و کیفی حتّی در سطوحی 

رود این رهیافت در مواجهه با های دیگر است که امید میبنیاد، بخشی از دستاوردهای این کارگروه و کارگروههای مسئلهپژوهش

 برداری قرار گیرد. د بهرههای دیگر پشتِ سر و پیشِ رو موربحران

های ارزنده و ( آنچه در این گزارش و در همۀ تجارب علمی و عملی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه به دست آمد حاصل تلاش1

ج هایی است که رنها و شبکههای تخصصی، اعضا، همکاران، مشاوران، نهادها، دستگاهناپذیر همۀ مسئولان کمیتهمسئولانه و خستگی

 پذیرفتند. و بدون هیچ چشمداشتی وگو و نشست و نیز تحقیق و گزارش را مشتاقانهها سفر و بازدید و گفتانجام ده

استانی، تخصّصی ، ملی سازی، تخصّصیهای مدیریت و یکپارچهدر کمیته قدرگراندانم که از همکاران به این سبب وظیفه می

تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، خوارزمی،  هایدانشگاهاوران و کارشناسان و نیز دبیرخانه و همۀ اعضای محترم کارگروه و مش

، آزاد اسلامی، علوم صداوسیما، بخشیتوانشهید چمران اهواز، شیراز، مازندران، گلستان، ایلام، علوم پزشکی ایران، علوم بهزیستی و 

شگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و پزشکی آزاد تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوه

 پزشکیروانایران، انجمن  شناسیجامعهاجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، انجمن 

خبرگزاری ایرنا، موسسه همشهری، موسسه عالی  ایران، انجمن مددکاران اجتماعی ایران، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران،

 های اجتماعی دیگر صمیمانه تشکر کنم.نهاد و شبکههای مردماجتماعی و بسیاری از سازمان تأمینهای پژوهش

ویژه گزارش ملّی  هیأتمندی ریاست و مدیریت ( آنچه در خلال انجام این مطالعه دیدنی و ستودنی بود، نظم و پیگیری و دغدغه7

های اداری و اجرایی قرار محدودیت تأثیرهمواره حسّاس و مراقب بود که وجهۀ علمی کار و دستاوردهای آن تحت  هیأتها بود. سیلاب

دکتر باید سپاسگزار جناب آقای  رواینمند دنبال شود. از منظّم، هفتگی و زمان صورتبهها نظری و همفکری اعضا و کارگروهنگیرد و هم

ایشان، دبیرخانۀ مرکزی، کمیتۀ تلفیق و  مقامقائمویژه، جناب آقای دکتر محمّد رحیمیان  هیأتمحمود نیلی احمدآبادی رئیس محترم 

ای و چند ساحتی رشتهای جمعی، همدلانه، میاندهی مطالعهگانه باشم که در سامانهای پانزدهتمامی مدیران و اعضای کارگروه

  دریغ کوشیدند.بی

 ها و آلام طبیعی و اجتماعی باشد. از خدا خواهیم توفیق ادب.گشای کاهش بحرانکوشانه، افقامید آنکه این آغاز سخت

 

 هادی خانیکی                                                                                 

 رئیس کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانۀ                                                                                  

 هاویژۀ گزارش ملّی سیلاب هیأت                                                                               

 0318اسفند                                                                                  
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  کار و ساختار کارگروهسازمان 

 یجمهور سیبه سئوالات رئ میها در پاسخ مستقافتهی دهیچک 
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      3     مبانی و کلیات -بخش اول  ۀهیأت ویژ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 سازمان کار و ساختار کارگروه. 1
ویژه گزارش  هیأت»کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه ماه فعالیت  00این گزارش که حاصل کار  قبل از ورود به موضوع اصلی

مشخص  سؤالاتکارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه،  سازمان و ساختارپیرامون  است مقدماتی، ضروری است «هاسیلابملی 

 شناسیروشو  مبانی مفهومی رگروه و نیزاین کا هایفعالیتچگونگی ساماندهی  ،و رسانه یفرهنگ ،یاز کارگروه اجتماع جمهوریرئیس

شده، موضوعاتی است که ذیل عناوین فوق و با هدف آشنایی  ارائه«مبانی و کلیات»شود. آنچه در این قسمت تحت عنوان  ارائهکارگروه 

 تدوین شده است.  اجتماعی، فرهنگی و رسانه کارگروه هایفعالیتمخاطبان با سازوکار 

 

 کارگروه  سازمان .1-1

است که « هاویژه گزارش ملی سیلاب هیأت»گانه پانزده هایکارگروهکارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه یکی از 

، «اجتماعی»، مسئول مطالعه و ارزیابی ابعاد هیأتهای محوله به این حسب حکم ریاست محترم جمهوری و مسئولیت

 .شد در کشور 98حادثه سیلاب فروردین « ایرسانه»و « فرهنگی»

 حالبااینمتمرکز بود.  «یارسانه»و  «یفرهنگ» ،«یاجتماع»، فعالیت این کارگروه ابتدا بر سه محور آیدبرمیکه از نام آن  طورهمان

و با تشخیص کمیته  هاسیلابیکی از ابعاد اجتماعی  عنوانبهو سلامت روان  ، بهداشتشناختیروانبا توجه به اهمیت مباحث  متعاقباً 

 این کارگروه افزوده شد. هایفعالیتنیز به حوزه  «بهداشت و سلامت روان»مدیریت این کارگروه، موضوع 

در و کارشناس  رنفر تحت عنوان اعضای اصلی، اعضای مشاور، اعضای همکا 021بیش از  درمجموع لحاظ نیروی انسانی،به 

کمیته مطالعات سازمانی و -2کمیته فرهنگی و اجتماعی، -0)در سطح ملی  یتخصصاین کارگروه در قالب چهار کمیته  هایفعالیت

اصلی در سطح استانی )هفت استان  تخصصیو هفت کمیته  شت و سلامت روان(کمیته بهدا -4کمیته رسانه و -3سیاست پژوهی، 

 .اندداشتهشامل خوزستان، لرستان، فارس، کرمانشاه، ایلام، گلستان و مازندران( فعالیت  هاسیلابدرگیر 

 

 از کارگروه  جمهوررئیسسؤالات  .1-2

 سؤالخاص ده  طوربهها؛ ریاست محترم جمهوری سیلابای در ارتباط با ارزیابی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه

خاص در زمینه مسائل  طوربهاصلی ) سؤالپرداختن به جوانب دیگر، یک  ضرورتبهمطرح کرده بودند که کارگروه نیز نظر 

بر این  افزود. هاآن( بر هاسیلابفرعی )مرتبط با سایر ابعاد اجتماعی و فرهنگی  سؤالسلامت روان( و هفت بهداشت و 

 از: اندعبارتاصلی دیگر که توسط کارگروه در حوزه مسائل سلامت روان اضافه شده،  سؤالجمهوری و یک اساس ده سؤال اصلی رئیس

آموزش و  های مسئولآوری در برابر سیلاب در کشور چه وضعیتی داشته است و دستگاههای مربوط به ارتقای تابآموزش .0

 اند؟هایی داشتهها و ضعفاین زمینه چه کارکردها، قوت ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی در

 اند؟رسانی در بحران سیلاب چه عملکردی داشتهها و اطلاعرسانه .2

 رسانی بحران چیست؟نگاری و اطلاعهای رسمی در زمینه روزنامهمشکلات رسانه .3

کننده به احیای زندگی هنگام سیلاب، و کمکهای پیش از سیلاب، امداد و نجات مرتبط با فعالیت نهادمردمهای سازمان .4

 زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟سیل

های حفاظتی تخلیه آب با لحاظ در احداث دایک هاآننقش همکاری و همراهی مردم در مدیریت سیلاب )در حوزه بسیج  .1

 موارد فنی و اجتماعی( و سایر اقدامات چگونه بوده است؟

 است؟ روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته اعتماد و سرمایه اجتماعی در .1

 چیست؟ راهکارهای تعدیل و جبران خسارات برای ایشان ترینبوده و مناسب آنچهزدگتأثیرات اجتماعی سیلاب بر سیل .7

 گونه است؟های اجتماعی ناشی از سیلاب چهای کشور در زمینه مقابله با آسیبوضعیت آمادگی .8
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اضافه  سؤال) ؟ردیصورت گ دیبا یتیفیو با چه ک یاقدامات آنچه تیریمد یبوده و برا شناختیروان یامدهایچه پ یدارا لابیس .1

 شده توسط کارگروه(.

آوری کشور در مقابل سیلاب ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه تابها، برنامههای سیلاب برای سیاستآموختهدرس .01

 چیست؟

 اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سیلاب چیست؟ آوریتاباصلاحات ضروری برای تقویت  .00

 هفت سؤال فرهنگی و اجتماعی دیگر که کارگروه به این سؤالات افزود نیز به شرح زیر است:

 بوده است؟ آنچهادراک مردم از خطر سیلاب و واکنش به  .0

 ا چیست و چه اثراتی داشته است؟عوامل اجتماعی مرتبط با هشدار سیلاب و اثر هشداره .2

 خدمات عمومی، علت سیلاب، و مدیریت شرایط سیلاب چیست؟ ازجملههای مردم درباره مسائل مرتبط با سیلاب و نگرش .3

 زدگان چیست؟ها برای کاهش رنج سیلهای افزایش آمادگیسیلاب چیست؟ راه شناختیرواناثرات  ترینمهم .4

 کیفیتی داشته است؟ ان چهزدگیلهای اقامت سمدیریت اجتماعی کمپ .1

 زدگان از منظر اجتماعی چه کیفیتی داشته است؟مواجهه امدادگران و سیل .1

 زده اثر گذاشته است؟عوامل اجتماعی چگونه بر کیفیت تخلیه مناطق سیل .7

 های تخصصیو گروه رسانههای تخصصی چهارگانه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و مطالعات کمیتهاصلی سؤال مبنای  08 ترتیباینبه

 . قرار گرفت استانی این کارگروه

  

 کارگروه  و روش کار دهیسامان. 1-3

« رسانه» ،«یفرهنگ» ،«یاجتماع»چهار مقوله مهم  عیدر کارگروه و با توجه به گستره وس هافعالیت یبه لحاظ سامانده

و  یفرهنگ-1شامل  ی در سطح ملیتخصص تهیکارگروه در قالب چهار کم یهاتی، فعال«بهداشت و سلامت روان»و 

تخصصی در  تهیهفت کم زیروان و ن سلامتبهداشت و -4 رسانه و-3 ،یپژوهاستیو س یمطالعات سازمان-2 ،یاجتماع

 درمجموعو  دیگرد یساماندهی )هفت استان خوزستان، لرستان، فارس، ایلام، کرمانشاه، گلستان و مازندران(استانسطح 

 نیا ایحرفهو متخصصان  یو فعالان مدن یتن از استادان، محققان دانشگاه 120از  شیب اتیو تجرب هاپیشنهاداز نظرات، 

شبکه از  نیدر کنار ا کهضمن آن استفاده شد. ،اندداشته تی( فعالزدهسیل یها)استان یو استان یکه در سطوح مل هاحوزه

 یها و نهادهاسازمان زیو ن یعلم هایانجمنو  یمراکز پژوهش یاز نظرات محققان، کارشناسان و فعالان اجتماع ،یمطالعات یهایهمکار

 شد. برداریبهره مؤثری طوربه یعلم یبحث و گفتگو یتخصص یهادر قالب نشست یمدن

در کارگروه  هافعالیت، غایت «هاسیلابگزارش ملی »محتوایی، شکلی و ارتباطی تدوین  هایبایستهبا توجه به ملاحظات مربوط به 

بهداشت و سلامت »و  «رسانه» ،«فرهنگی»، «اجتماعی»تدوین گزارشی از سیلاب اخیر در چهار حوزه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

و نیز قضاوت افکار عمومی  ربطذی هایسازمانو  هادستگاههای عملکردها و روایت توأماناست. این گزارش باید علاوه بر انعکاس  «روان

 .در محافل علمی و دانشگاهی نیز برخوردار باشد شناختیروشدر مواجهه دستگاه حکمرانی با سیلاب، از اعتبار محتوایی، ساختاری و 

ای و ذینفع بر مبن ربطذی هایسازمانو  هادستگاه هایپاسخبه این غایت، پیش از اقدام به دریافت رسمی  یابیدستمنظور به

های اخیر طراحی ای سیلابضروری دیگر در باب جوانب اجتماعی و رسانه هایپرسشمشخص ریاست محترم جمهوری،  هایپرسش

های ها و دستگاهمطالعه کیفی عملکرد سازمان الف:سیلاب از طریق  « اولدست»و تنظیم روایت  هاداده آوریجمعشد. پس از آن، 

سنجش کمّی افکار عمومی به معنای  ب:)بخش کیفی(،  هاآنمردمی در ارتباط با  هایدیدگاهنظرات و  و نیز ارزیابی نفعذیمربوطه و 

تحلیل محتوا و روایت تمامی  ج:)بخش کّمی( و  زدهسیلدر هفت استان  صرفاًوسیع )پیمایش ملی( و خاص )پیمایش استانی( 

 کارگروه در اولویت قرار گرفت. مأموریت)بخش رسانه(، متناسب با حوزه و  ایرسانه هایکانالو  هاجریان
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استفاده « تحلیل محتوا»و « تحقیق کمّی»، «تحقیق کیفی»، «مطالعه اسنادی»به لحاظ روشی، در تهیه این گزارش از چهار روش 

تحقیق در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی  هایروش، معتبرترین و پرکاربردترین ترینجامعشده است. هر چهار روش به لحاظ علمی از 

 های کارگروه تشکیل دهند. گزارش ملی را در حوزه فعالیت دهیسامانتوانند سازوکار شوند که میای محسوب میو رسانه

ها و نهادهای های دستگاهها و پاسخناظر بر تحلیل و ارزیابی سیستماتیک مستندات، گزارش« مطالعه اسنادی»روش 

ی مذکور( در پیش، حین و پس از سیلاب هادستگاه) هاآنو نیز عملکرد « سیلاب»گاه حکمرانی کشور در ارتباط با دست

شان قضاوت و سوگیری مطالعه و ارزیابی گونههیچی حکمرانی کشور از سیلاب بدون هادستگاه« روایت»در این روش تلاش شده تا  بود.

 مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد. 18یلاب سال حادثه س هایآسیباز چگونگی، دلایل و 

ها سفر و بازدید از شهرها و نیز مراکز روش تحقیق کیفی بیشتر ناظر بر مشاهدات میدانی اعضای کارگروه در ده

با  0«جلسه بحث و بررسی متمرکز» 001کار برگزاری بیش از حاصل این های اخیر بود.هفت استان درگیر با سیلاب زدهسیل

ها( و نیز فعالان و کنشگران )سمن نهادمردم هایسازمانمسئولان و مقامات محلی، استانی و ملی، چندین نشست تخصصی با نهادها و 

عادی و صاحبان مشاغلی که مستقیم در معرض سیل قرار   افراد خصوصبهمصاحبه عمیق با مردم ) 711اجتماعی آزاد، و نیز انجام 

و نیز مواجهه مستقیم با مردم،  زدهسیل. در این روش، تلاش شده است تا از طریق حضور میدانی در مناطق ( بوده استاندداشته

 آید. به دستدر ارتباط با سیلاب   هاآنو نظرات  هانگرش، هادیدگاهو عمیق از   اولدستمقامات و مسئولین مربوطه، روایت 

کارگروه، با هدف کمّی سازی و روش کمّی ناظر بر پیمایش )نظرسنجی عمومی( در دو سطح ملی و استانی بود 

پیمایش )نظرسنجی(  ها و پیامدهای سیلاب اخیر، سهیبآسهای عمومی مردم در ارتباط با دلایل وقوع، ها و نگرشیدگاهد

، پیمایش نفر( صورت گرفت. دو پیمایش دیگر 2101نمونه  هر و حجمش 034استان،  30در سطح ملی ) هاآنکه یکی از  انجام داد

زده )خوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، فارس، ایلام و کرمانشاه( بوده که با محوریت یلسو تمرکز بر هفت استان  تأکیداستانی با 

به انجام رسید. در پیماش  هاسیلابابعاد اجتماعی -2و  هاسیلاب شناختیروانابعاد -0در دو حوزه کمیته بهداشت و سلامت روان 

ی آماری دقیق انتخاب شده بودند، مورد هافرمول بر اساسنمونه که  3721 درمجموعاستانی که در هفت استان مذکور به اجرا درآمد، 

 .اندگرفتهنظرسنجی قرار 

ی در ایام وقوع رساناطلاعی هاشبکهو  هاانهرسروش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون ناظر بر مطالعه و تحلیل محتوای 

با توجه به اهمیت  ها و عملکردها در ایام پس از سیلاب بود.یتفعالاز دلایل، چگونگی و انعکاس  هاآنسیلاب و نیز روایت 

ی در پنج محور مجزا اما همسو با هدف رساناطلاعی و ارسانهی هاکانالها و یانجریری افکار عمومی، گشکلو نقش آن در  هارسانه

ی تلویزیونی هاشبکههای یک، سه، خبر سراسری، رادیو و تلویزیون )شبکه-0از  اندعبارتکارگروه مورد مطالعه قرار گرفتند که 

ی فارسی و من و ی ایران اینترنشنال، بی.بی.ساماهوارهیما و نیز سه شبکه صداوس، گلستان و لرستان )افلاک( از خوزستانهای استان

های یتساها و یخبرگزار-3و مطبوعات )شش روزنامه سراسری ایران، سازندگی، شرق، شهروند، کیهان، هفت صبح(،  هاروزنامه-2تو(، 

-4ی گلستان، خوزستان و لرستان(، هااستانهای محلی یخبرگزارخبری )شش خبرگزاری پانا، برنا، ایسنا، مهر، ایرنا، خبرآنلاین و 

 -1ی خوزستان، گلستان و لرستان( و هااستانی اجتماعی توییتر و تلگرام در سطح ملی و هاشبکه 2ی کلانهادادهی آلترناتیو )هارسانه

های یعمومهای هفت وزارتخانه و هفت سازمان ملی مرتبط با سیل در تهران و روابط یعمومنهادهای روابط عمومی )روابط 

 lkjfی متناظر در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان(. هاسازمان

تحقیق با هدف « پایایی»و « روایی»بر اطمینان از  تأکیدی با شناختروشدر هر چهار روش تحقیق مذکور، ملاحظات 

اجتماعی در در بخش روش کیفی؛ هدف، اکتشافی و در جهت فهم بهتر تعاملات  بوده است. موردنظر هاآن« نتایج»تضمین اعتبار 

، هم در ارتباط با مقامات و مسئولین و هامصاحبهی تحقیق در ارتباط با مشاهدات و هانمونهیک بستر پویا، تعاملی و طبیعی بوده است. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
0- Focus Group 

2- Big Data 
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ی مورد تحقیق، اطمینان حاصل شود. هاسوژهاز  هاآن 0«نمایندگی»زده، هدفمند بوده است تا نسبت به یلس  هم در ارتباط با مردم

ادامه  3«نقطه اشباع»، تا اطمینان از دستیابی به 2«به حداکثر رساندن تنوع»و مشاهدات با استفاده از مکانیسم  هامصاحبههمچنین این 

در ارتباط با   برای دستیابی به الگوی فکری، تصمیم سازی و رفتاری مردم و مسئولین 4«روش تحلیل مضمون»یت از درنهاداشته و 

 سیلاب استفاده شده است. 

های روشی و یسممکان، با استفاده از هارسانهپرسشنامه پیمایش ملی و استانی و نیز پروتکل تحلیل محتوای  سؤالاتدر روش کمّی 

ی صورت گرفت که  یرگنمونهو جامعه آماری هم در سطح ملی و هم در سطح استانی به نحوی تعیین و  اندشدهآماری استانداردسازی 

 باشند.  موردنظراز جامعه آماری « نماینده درستی»یق، بتوانند موردتحقی هانمونه

سیلاب در دو سطح ملی و   یارسانهبا توجه به هدف و تمرکز این کارگروه بر مطالعه و ارزیابی علمی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و 

قدرت بازخوانی و اصلاح آن  بالابرندهو نقاط ضعف حکمرانی کشور و   هاچالشها، یبآسرود نتیجه کار آشکارکننده استانی، انتظار می

 .شودیدر ادامه ارائه م لیو در چارچوب ساختار ذ شدهگفته هایروشبا استفاده از  جینتااین  در این حوزه باشد.

 

  چارچوب مفهومی کارگروه. 1-4

در ایران و به زبان فارسی وجود ندارد. پیشبرد مطالعات در کارگروه مطالعات قابل توجهی درباره مطالعات اجتماعی سیلاب 

ها نیز به داشتن چارچوبی مفهومی جهت پیشبرد مطالعه نیاز دارد. متن هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب« اجتماعی، فرهنگی و رسانه»

کند. محققانی که رسانی را معرفی میگی و اطلاعشناختی، فرهنهای اخیر ایران از منظر جامعهحاضر، مفاهیم اصلی برای مطالعه سیلاب

اند، این نظام مفهومی را مد فعالیت کرده« هاهیئت ویژه گزارش ملی سیلاب»رسانی در چارچوب کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطلاع

شامل چارچوبی کلی برای  چنیناند به سؤالاتی که ذیل هر مفهوم آورده شده است پاسخ دهند. این متن همنظر داشته و تلاش کرده

ای است رشتهای میانمدیریت سیلاب مقوله 1های هیئت ویژه، و برخی ملاحظات دیگر نیز هست.روش مطالعات، تعامل با سایر کارگروه

گیرد. ابعاد های دخیل را در بر میهای زیادی در علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و اقتصادی و سایر تخصصو عرصه

رح مختصری در ادامه آورده شده، ش آنچهگیرند. رسانی مدیریت سیلاب هم در مقولات مختلفی جای میاجتماعی، فرهنگی و اطلاع

توان های اخیر میسیلاب در خصوصسؤالاتی که در هر بعد  علاوهبهرسانی مدیریت سیلاب است درباره ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اطلاع

 طرح کرد. 

 

 . ادراک خطر سیلاب1-4-1

. سؤالات مهم در این حوزه اند( سیلاب پرداختهRisk Perceptionبه ادراک مردم از ریسک و خطر ) عمدتاً مطالعات مدیریت سیلاب 

 از: اندعبارت عمدتاً 

 اند؟کردهمردم خطر سیلاب را در منطقه زندگی خود تا چه اندازه جدی تلقی می -

 کرده است؟کند / میچه نقشی ایفا می هاآنریزی زندگی خطر سیلاب در برنامه -

بند، دوری از منطقه سیلاب، ایجاد سیل بازتاب درک خطر سیلاب در زندگی ایشان، چه شکل واقعی داشته است؟ )بیمه -

 خیز و ...(سیلاب

___________________________________________________________________________________________________________ 
0. Representative 

2. Maximize Variation 

3. Saturation Point 

4. Theme Analysis 

ها نیز شد و این چارچوب مفهومی، مبنایی برای هماهنگی مطالعات در همه استانزده انجام میهای سیلمطالعه در چارچوب هفت گروه مطالعاتی در استان. 1

 بوده است. 
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 های عمومی درباره سیلاب. آگاهی1-4-2

 های عمومی درباره سیلاب مشتمل بر دو بخش است:پژوهش درباره آگاهی

 هایی باید درباره سیلاب داشته باشند؟اول، مردم چه آگاهی -

های ها و آگاهیاند؟ چه بخشی از مردم در معرض آموزشافت کردههایی را و از چه مسیرهایی دریدوم، مردم چه آگاهی -

 اند؟عمومی درباره سیلاب قرار گرفته

 های وضعیت امداد و نجات. آموزش1-4-3

 های زیر است:های وضعیت امداد و نجات نیز شامل بخشبررسی آموزش

وضعیت امداد و نجات و نقشی که مردم باید در هنگام امداد و نجات ایفا کنند باید به مردم داده  در خصوصهایی چه آموزش -

 گویند؟(نقش شهروند در هنگام امداد و نجات چه می در خصوصهای رسمی امداد و نجات شود؟ )پروتکل

 سیلاب داده شده است؟  در خصوصهایی به مردم چه نوع آموزش -

های اخیر چه اثری بر عملیات امداد و نجات باقی گذاشته است؟ های لازم به شهروندان، در سیلابزشارائه شدن یا نشدن آمو -

 قرار گرفته است؟( تأثیر)چگونه عملیات امداد و نجات بر اثر آموزش یا عدم آموزش تحت 

 

 . ارزیابی کارکرد خدمات عمومی 1-4-4

این است که کارکرد خدمات عمومی )بهداشت، امنیت، آموزش، خدمات  نکات در هنگام بروز رخدادهای طبیعی ترینمهمیکی از 

های مدیریت بحران و امداد و نجات ماند. این سؤال البته در حیطه کارگروهآور و برقرار باقی میبرق و آب، ایمنی و ...( تا چه اندازه تاب

 گیرد، ولی از منظر اجتماعی، سؤالات زیر مهم است:هم قرار می

 ومی تا چه اندازه مختل شده و در چه بازه زمانی برقرار شده است؟خدمات عم -

 های مختلف چیست؟نگرش مردم به کارکرد خدمات عمومی در رخداد سیلاب در استان -

 فقدان عملکرد درست کدام خدمات بیشترین مشکلات را ایجاد کرده است؟ -

 

 . سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب1-4-5

کننده است. های اخیر نشان داد که اعتماد در هنگام امداد و نجات بسیار تعییناساسی سرمایه اجتماعی است. سیلاباعتماد عنصر 

زدگان، نمودهایی از اهمیت اعتماد و سرمایه اجتماعی اعتمادی به پرداخت شدن خسارات سیلها و بیمقاومت در برابر تخلیه سکونتگاه

 از: اندعبارتداد. سؤالات مهم در این عرصه در جریان مدیریت سیلاب را نشان 

 رسانی چه اندازه بوده/هست؟زدگان یا مردم مناطق در معرض سیلاب به نهادهای سیاسی و کمکاعتماد سیل -

 سطح اعتماد چگونه بر عملیات امداد و نجات اثر گذاشته است؟ -

اند( چگونه بر میزان آمادگی ملی برای مدیریت نبودهسطح اعتماد عموم شهروندان )حتی در مناطقی که درگیر سیلاب  -

 های مردمی و ...(سیلاب اثر گذاشته است؟ )برای مثال در قالب میزان کمک

رسان، دولت و کل نظام سیاسی در رفتارهای نهادهای کمک تأثیرزده چگونه تحت سطح اعتماد مردم در مناطق سیل -

 رخدادهای گذشته قرار گرفته است؟ 
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 های بهداشتیها و آموزش. آگاهی1-4-6

یابد، بهداشت فردی و عمومی است. سؤالات مهم از نظر اجتماعی در این خصوص یکی از مسائلی که در جریان سیلاب اهمیت می

 از: اندعبارت

واجهه با سیلاب آموزش بهداشتی برای م –بالاخص در نقاطی که هشدار سیلاب صادر شده بود  –آیا افراد قبل از وقوع سیلاب  -

 دریافت کرده بودند؟

های عمومی، نهادهای امداد و نجات، رسانی رسانههای بهداشتی در حین وقوع سیلاب بخشی از برنامه اطلاعآیا آموزش -

 ها و ... بوده است؟سمن

 اند چه بوده است؟زدگان تحمل کردهترین مشکلات بهداشتی که سیلاصلی -

 

 هاداراییها بر . تأثیرات سیلاب1-4-7

 از: اندعبارتاثرات  ترینمهمگذارند و برخی از ها اثرات اجتماعی بر جای میسیلاب

 اثر سیلاب بر تخریب خانه و مسکن، و شرایط اسکان بعد از فرونشست سیلاب -

 بر اسباب زندگی تأثیر -

های زمانی لازم برای بازگشت کشاورزان به شرایط سیلاب بر معیشت کشاورزی بر اثر تخریب اراضی و محصولات، و بازه تأثیر -

 معیشتی عادی

قرار  تأثیرکنند( را تحت استفاده می هاآنتواند ابزارهای معیشت شهروندان )وسایلی را که افراد در کارگاه خود از سیلاب می -

 دهد. 

شوند و شرایط نگهداری دام نیز دشوار ها تلف میگیرند. برخی دامهای سیلاب قرار میا نیز در معرض تخریبهحیوانات و دام -

 شود. می

 آمدهای اجتماعی ناشی از آنناشی از سیلاب بر محل کار افراد و از دست دادن اشتغال و پی تأثیر -

 

 زدگانسیلاب بر سیل شناختیروان. اثرات 1-4-8

خانمانی، خسارات جانی و مالی، رنج و سختی ناشی از تخریب مسکن، اسباب زندگی و گاه مرگ اعضای خانواده و سیلاب سبب بی

 گذارند. خسارات مالی و جانی، اثرات روانی ناخوشایندی بر افراد باقی می گونهاینشود. عزیزان می

های های شدید، تخریب منازل، بروز آسیبیابد. بالاخص در سیلابمی رود بلکه تداوماثرات سیلاب با فرونشست آب از میان نمی

 زدگانسیلبر  شناختیروانها اثرات نظمی اجتماعی و بسیاری مقولات دیگر هم در یکدیگر تنیده شده و تا مدتاجتماعی ناشی از بی

 :ها به شرح زیر استدرباره سیلاب شناختیروانسؤالات  ترینمهمگذارند. باقی می

های روانی و خدمات ها، نیازمند مراقبتبندیهای سنی، جنسی، و سایر طبقهزدگان، در چه گروهچه تعداد از سیل -

 هستند؟ پزشکیروان

 هایی نیاز دارند؟زدگان چیست و چه نوع مراقبتترین مشکلات روانی سیلعمده -

 شود چگونه است؟که به ایشان ارائه می پزشکیروانو  شناختیروانکیفیت ارائه خدمات  -

 در جریان رخدادهای طبیعی کشور چگونه باید بهبود یابد؟ پزشکیروانو  شناختیروانارائه خدمات  -
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 نهاد و مدیریت سیلابهای مردم. سازمان1-4-9

ای از خدمات را ارائه گسترده ها طیفها بر عهده دارند. سمننهاد در همه جهان نقش مهمی در مدیریت سیلابهای مردمسازمان

چنین در آموزش مردم برای مقابله با سیلاب، کمک ها همگیرد. سمنکنند که هر سه مرحله پیش، حین و پس از سیلاب را در برمیمی

میاری با زدگان به هنگام امداد و نجات، و هآوری در مقابل سیلاب، کمک به سیلریزی اجتماعات محلی برای ارتقای تاببه برنامه

 ها به شرح زیر است.های مهم درباره سمنکنند. سؤالزدگان برای بازگشتن به زندگی عادی مشارکت میسیل

 شود؟ها در سایر کشورها چگونه ایفا میها در مراحل پیش، حین و پس از سیلاب چیست؟ این نقشهای سمننقش -

o های صدور هشدار سیلاب( های عادی و زمانانها در مرحله پیش از سیلاب و در مقاطع مختلف )زمنقش سمن

 چیست؟

o عملیات امداد و نجات( چیست؟ عمدتاً ها حین سیلاب )نقش سمن 

o کنند؟ها بعد از سیلاب )مدیریت احیا و بازگشت به حالت عادی( چه وظایفی را ایفا میسمن 

سیلاب در هر سه مرحله پیش، حین و پس از ها برای مشارکت در مدیریت ها و منابع سمنها، آموزشتعداد، کیفیت، مهارت -

 سیلاب چیست؟

 شود و چه مشخصاتی دارد؟ها و مردم در مراحل مختلف چگونه تعریف میساختار ارتباط سمن -

 ها چیست؟آفرینی در مدیریت سیلابها برای نقشمشکلات سمن -

گیری ها در استفاده از ابزارهای ارتباطسمنها چیست؟ چگونه ها برای تأثیرگذاری بر مدیریت سیلابمشکلات ارتباطی سمن -

 کنند؟و ارتباطات بحران عمل می

های کشور دارند و نظام حقوقی فعلی چگونه فعالیت ایشان برای کمک به ارتقای ها چه مشکلاتی با قوانین و رویهسمن -

 دهد؟آوری کشور در مدیریت بلایا را محدود کرده یا افزایش میتاب

 ها با نهادهای امدادرسان رسمی چه بوده است؟احتمالی سمن مناسبات و مشکلات -

 اند؟ها و نقشی در امدادرسانی ایفا کردهها( چه ارتباطی با سمنهای مردمی غیررسمی امدادرسانی )غیر از سمنشبکه -

 اند؟ رسانی و مدیریت سیلاب ایفا کردهنهادهای بومی و محلی چه نقشی در کمک -

 

 های سیلابآموزشی و فرهنگی، و آموزش. نهادهای رسمی 1-4-11

ها های سیلاب باید از طریق نهادهای رسمی متولی آموزش عمومی و فرهنگ عمومی به مردم ارائه شوند. رسانهبخشی از آموزش

کنند که مینهاد هم در این زمینه ایفای نقش های مردم( و آموزش و پرورش دو نهاد متولی این امر هستند. سازمانصداوسیما)بالاخص 

 از: اندعبارتشوند. سؤالات مهم در این خصوص مستقل بررسی می صورتبه

های عمومی مرتبط با مدیریت سیلاب که نهادهای رسمی آموزش و فرهنگ عمومی وظیفه دارند به مردم ارائه کنند آموزش -

 چیست؟

های ر و وقوع سیلاب در زمینه ارائه آموزشهای وضعیت عادی، و در مقاطع هشدادر زمان – صداوسیمابالاخص  –ها رسانه -

 اند؟ مرتبط با مدیریت سیلاب چه نقشی ایفا کرده

 ها در این عرصه چه مشکلاتی داشته است؟آفرینی رسانهنقش -

 آموزان ارائه کند؟هایی به دانشهایی را و با چه روشآموزش و پرورش باید چگونه آموزش -

سیلاب در آموزش و پرورش، بالاخص در مناطق در معرض سیلاب، چه کیفیت و های مربوط به سیلاب و مدیریت آموزش -

 کمیتی داشته است؟
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 زدههای اجتماعی در مناطق سیل. آسیب1-4-11

جوامع بر اثر بروز رخدادهای طبیعی نظیر سیلاب، زلزله، سونامی و رخدادهایی با این ماهیت، در معرض تضعیف یا حتی فروپاشی 

زای رخدادهای ماهیت آسیب علاوهبهنظمی اجتماعی، شوند. بی( میSocial disorderنظمی )گرفته و دچار بینظم اجتماعی قرار 

آزاری و برخی جرائم را در جوامعی که در معرض های اجتماعی نظیر سرقت، تعرض و هتک حرمت زنان، کودکبار، آسیبطبیعی فاجعه

 دهد. اند افزایش میبلایای طبیعی قرار گرفته

آیند های اجتماعی ناشی از وارد آمدن فجایع طبیعی، در مقاطع حین و پس از بروز حوادث، پدید مینکته مهم این است که آسیب

یابند. مطالعه این موضوع اغلب بر ای میهای اجتماعی بعد از حادثه، ابعاد گستردهو گاه بر اثر فقر و سایر عوارض فجایع طبیعی، آسیب

 گیرد.انجام میمحور سؤالات زیر 

 های اجتماعی را در جامعه افزایش داده است؟حادثه، استعداد بروز کدام آسیب -

 های اجتماعی بر اثر حادثه تجربه شده است؟چه نوع آسیب -

 کند.(ها ایفا میاند؟ )اغلب، فروپاشی نظام تأمین امنیت نقش مهمی در بروز آسیبها بر اثر کدام سازوکارها بروز کردهآسیب -

ها و اقداماتی ها، برنامهزده مستلزم چه سیاستهای اجتماعی در مناطق سیلمدت و درازمدت آسیبمدت، میانیریت کوتاهمد -

 های اجتماعی شد؟است؟ و در فرایند احیای زندگی عادی چگونه باید مانع از تشدید آسیب

 

 های اسکان موقت. مدیریت اجتماعی کمپ1-4-12

ها و های موقتی است. نوع سکونتگاهداد و نجات، مستلزم اسکان موقت تعداد افراد زیادی در سکونتگاهمدیریت سیلاب در مقطع ام

طور شود، ولی بههای امداد و نجات و شدت سیلاب و خسارات ناشی از آن تعیین میتحت نظام مشخص پروتکل هاآنمدت اقامت در 

ها به شرح زیر مدیریت سکونتگاه در خصوصترین سؤالات ی است. عمدهها دارای ملاحظات خاصکلی، مدیریت اجتماعی سکونتگاه

 است:

 شود؟های موقت شامل چه ملاحظات و استانداردهایی میمدیریت اجتماعی و فرهنگی اسکان در کمپ -

 شرایط اجتماعی ایجاد کرده است؟ ان چهزدگبرای استقرار سیل هاآنها و تجهیزات و امکانات کمیت سکونتگاه -

ها بروز های اخیر، چه کیفیتی داشته است؟ چه مسائلی در مدیریت اجتماعی سیلابها، در جریان سیلاباسکان در کمپ -

 کرده است؟

ها باید چه ها برای جلوگیری از بروز آسیبها بروز کرده است؟ مدیریت اجتماعی کمپهای اجتماعی در کمپآیا آسیب -

 کیفیتی داشته باشد؟

 

 مردم و امدادگران. مواجهه 1-4-13

زدگان ناگزیر شود. هر دو گروه تحت فشارهای عصبی و شوند مواجهه امدادگران و سیلرخدادهایی نظیر سیلاب سبب می

ظاهر ساده ولی مؤثر بر یابد. یکی از مسائل اجتماعی قابل بررسی، بههایی قرار دارند و مدیریت رفتارها در این میان اهمیت میتنش

 زدگان، شیوه رفتار و کیفیت مواجهه امدادگران با ایشان است. ی سیلهامدیریت کنش

های امدادگران و تجهیزات امدادی، دانش و آگاهی تأثیرگیری، تحت مواجهه امدادگران و مردم غیر از ابعاد اخلاقی و کیفیت ارتباط

ستلزم پاسخ دادن به سؤالاتی در این خصوص نیز های رفتاری ایشان نیز هست. ارتقای کیفیت عملیات امداد و نجات، مسایر مؤلفه

 هست.

دهند که بر کیفیت عملیات امداد و نجات اثرات متفاوتی دارد. زده نیز در مواجهه با امدادگران رفتارهایی را بروز میمردم سیل

 ا افزایش دهد. تواند کیفیت عملیات امداد و نجات رها، میدر مدیریت تنش هاآندیده بودن مردم و قابلیت آموزش
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 داشته است؟ -مثبت یا منفی  –هایی های اخیر چه ویژگیمواجهه مردم و امدادرسانان در جریان سیلاب -

 اند؟آیا امدادرسانان برای شرایط دشوار و مواجهه با مردم تحت فشار و شرایط خاص آماده بوده -

تار و اخلاق مواجهه در چنین شرایطی چگونه باید های مردم و امدادرسانان برای مدیریت مناسب رفکیفیت و کمیت آموزش -

 تغییر کرده و بهبود یابد؟

 

 . ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب 1-4-14

های رسمی و مردم اعلام ها به دستگاههای مشخص هواشناسی در مقاطع زمانی معینی قبل از بروز سیلابهشدار سیلاب با پروتکل

ای با های مردم به هشدار سیلاب، مقولهواکنش علاوهبهزوکارهای مطلع شدن مردم از آن، شود. پوشش خبری هشدار سیلاب و سامی

 ملاحظات اجتماعی است. 

 اند؟پوشش هشدار سیلاب چگونه بوده و چقدر از مردم هشدار سیلاب دریافت کرده -

 اند؟هایی هشدار سیلاب دریافت کردهمردم از چه مسیرها و رسانه -

 وای هشدار سیلاب چه میزان بوده است؟میزان درک مردم از فح -

 واکنش مردم به هشدار سیلاب چه بوده است؟ -

 زده شده است؟ها در مردم مناطق سیلهشدار سیلاب سبب اقدام برای تقویت کدام آمادگی -

 عوامل مؤثر بر ادراک هشدار سیلاب و واکنش به آن چگونه بوده است؟ -

های افراد در معرض سیلاب چگونه بر واکنش ایشان به ای سیلاب، و ویژگیرسانی، اعتماد، گذشته هشدارهمسیرهای اطلاع -

 هشدار سیلاب اثر گذاشته است؟

های مردم به هشدار سیلاب، چه اثراتی بر عملیات امداد و نجات، بروز خسارات جانی و مالی، و مدیریت کلی سیلاب واکنش -

 داشته است؟

 

 زده. تخلیه مناطق سیل1-4-15

اقدامات برای جلوگیری از خسارات است.  ترینمهمزده و بالاخص تخلیه منازل مردم به هنگام سیلاب یکی از تخلیه مناطق سیل

رسانی و سایر رسانی، برآوردشان از سیلاب، کیفیت اطلاعسطح اعتماد و سرمایه اجتماعی، نوع کمک ازجملهمردم به دلایل مختلف 

دهند. تخلیه منازل در جریان سیل اخیر نیز با مسائلی توأم بوده است. فرمان تخلیه منازل نشان می های متفاوتی بهعوامل، واکنش

 ها به شرح زیر است:سؤالات مهم درباره این واکنش

 هشدارهای تخلیه از چه طریقی و با چه کیفیتی ارائه شده است؟ -

کار گرفته شده است؟ )سازوکارهای رسمی، زل بههایی برای متقاعدسازی مردم به تخلیه مناچه سازوکارها و انگیزش -

 غیررسمی، اجبار و ...(

 عملکرد نهادهای رسمی در اقناع مردم برای تخلیه منازل چگونه بوده است؟ -

 چه عواملی بوده است؟ تأثیرهای مردم به هشدارهای تخلیه تحت واکنش -

 دلایل مقاومت در برابر تخلیه در برخی مناطق چه بوده است؟ -

 های اخیر برای مدیریت اجتماعی عملیات تخلیه چیست؟های سیلابوختهآمدرس -
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 زدگان. ذهنیت و کنش سیل1-4-16

ها بر کنش شهروندان در جریان مدیریت سیلاب، همراهی با امدادگران یا مقاومت در های اخیر نشان داد که برخی ذهنیتسیلاب

در قبال کلیه عملیات امداد  هاآنزدگان که بر رفتار های سیلری است ذهنیتهای عملیات مدیریت سیلاب مؤثر است. ضروبرابر فرمان

سیلاب و کیفیت عملیات امداد و نجات و رسیدگی به آنان قرار  تأثیرزدگان نیز تحت و نجات مؤثر بوده است بررسی شود. ذهنیت سیل

 از: اندتعبارسؤالات در این بخش  ترینمهمگرفته است و باید بررسی شود. برخی از 

هایی در شهروندان بر کنش ایشان در قبال سیلاب )از لحظه دریافت هشدار سیلاب تا مراحل بعدی( ها و ذهنیتچه شناخت -

 اثر گذاشته است؟

 اند؟های سیاسی، قومی، مذهبی و ... چگونه بر کنش شهروندان در جریان سیلاب اثر گذاشتهذهنیت -

 چگونه بر عملیات امداد و نجات و پس از آن اثر گذاشته است؟های سیلاب باورهای مردم درباره علت -

 زدگان ایجاد و تقویت کرده است؟هایی را در سیلها و ذهنیتانگاره آنچهسیلاب و کیفیت مدیریت  -

 رسانی نهادها. ارزیابی مردم از کمک1-4-17

ای بازگرداندن مردم به جریان عادی زندگی، از های بعدی برنکات این است که عملیات امداد و نجات و تلاش ترینمهمیکی از 

تواند معطوف چنین از سوی نهادهای مختلف ارائه شده است و ارزیابی مردم میها همزدگان چگونه ارزیابی شده است. کمکسوی سیل

 از: اندعبارتبه هر نهاد، متفاوت باشد. سؤالات مرتبط با این مقوله 

 رسانی و امداد و نجات چیست؟ر کلی( از عملیات کمکطوزدگان )و مردم بهارزیابی سیل -

 رسانی مؤثر بوده است؟چه عواملی بر ارزیابی مردم از عملیات کمک -

رسانی های امداد و نجات و مدیریت اجتماعی عملیات کمکهای تحلیل ارزیابی مردم برای آینده سازمانآموختهدرس -

 چیست؟

 

 سیلاب رسانی، ارتباطات بحران و. اطلاع1-4-18

گیری با ای سیلاب نیازمند ارتباطرسانی است. مدیریت غیرسازهمقولات در مدیریت سیلاب، ارتباطات و اطلاع ترینمهمیکی از 

مردم در معرض سیلاب، از زمان صدور هشدار سیلاب تا همه مراحل بعدی مدیریت امداد و نجات،  ازجملههای مختلف ذینفعان، گروه

رسانی سؤالات مرتبط با ارتباطات و اطلاع ترینمهمرسانی و مدیریت تعدیل خسارات و سایر مراحل است. کمکتخلیه، اسکان موقت، 

 بحران به شرح زیر است. 

هایی رسانی در این عرصه چه ویژگیرسانی و ارتباطی کشور در زمینه مواجهه با رخداد سیلاب و مدیریت اطلاعنظام اطلاع -

 دارد؟

 رسانی بحران در چه وضعیتی است؟در زمینه ارتباطات و اطلاعنیروی انسانی متخصص  -

 های دارند؟ها، چه ویژگیهای کشور در زمینه ساختار سازمانی و کیفیات دیگر برای مواجهه با بحرانرسانه -

رسانی در زمینه اطلاع –زده های سیلدر سطح ملی و در سطح استان صداوسیما ازجمله –های رسمی کیفیت عملکرد رسانه -

 و ارتباطات بحران چگونه بوده است؟

 چگونه بر مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟ – صداوسیمابالاخص  –های رسمی رسانی رسانههای اطلاعرویکردها و رویه -

 ؟ای و ارتباطات بحران چیستهای اخیر برای اصلاحات و بهبود در نظام مدیریت رسانههای سیلابآموختهدرس -
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 های مدیریت سیلاب. مطالعات اجتماعی سازمان1-4-19

ها بعد از سیلاب را هم ها یا سالها قبل از سیلاب تا ماهاند. حیطه عمل این سازمانهای زیادی درگیر مدیریت سیلاب بودهسازمان

های مشترک، اثر یی در پیش بردن برنامهها از یکدیگر، ادراکی که از همدیگر دارند و تواناگیرد. نوع تعاملات این سازماندر برمی

ای بر مدیریت سیلاب دارد. شکل دادن به تعاملات مثبت و مؤثر بر مدیریت سیلاب، مستلزم سرمایه اجتماعی و اعتماد کنندهتعیین

در د. سؤالات مهم بخشی را ممکن سازها با یکدیگر است که اقدام مشترک و میانرویکردی در مواجهه سازمان علاوهبهسازمانی، بین

 از: اندعبارتها با یکدیگر در جریان مدیریت سیلاب در هر سه مرحله پیش، حین و بعد از سیلاب نوع مواجهه سازمان خصوص

هایی که باید با یکدیگر در مدیریت مؤثر سیلاب فعالیت کنند، چه رویکردی نسبت به یکدیگر دارند؟ رویکردهای سازمان -

 و ظرفیت تعامل اثر گذاشته است؟ ایشان چگونه بر اعتماد

 ها با یکدیگر، چگونه کیفیت مدیریت سیلاب را متأثر ساخته است؟نوع رویکردها و تعاملات سازمان -

ها و نیروی های مرتبط با شرح وظایف سازمانها و سایر مشخصات و رویهها، آموزشها، ذهنیتفرهنگ سازمانی سازمان -

 ت سیلاب گذاشته است؟، چه اثری بر مدیریهاآنانسانی 

 

 . تغییرات اجتماعی ناشی از سیلاب1-4-21

گذارند که در پی آن تغییرات اجتماعی نیز محتمل است. شماری از تغییرات ها تأثیراتی بر زندگی اجتماعات انسانی باقی میسیلاب

 ها به شرح زیر است:اجتماعی محتمل بر اثر بروز سیلاب

ها، تغییر ساختارهای اقتصادی، بروز فقر )یا رونق اقتصادی( و تغییرات جایی سکونتگاهجابه تغییرات اجتماعی نظیر مهاجرت، -

 اجتماعی ناشی از آن.

 های مردم درباره حکمرانی، جامعه و سیاستها و نگرشتغییرات در ذهنیت -

 تغییرات سیاسی -

 هاآنتغییرات سازمانی و نتایج اجتماعی مترتب بر  -

ها آن است که چه تغییراتی محتمل است و هر تغییر چه افراد و تغییرات اجتماعی مترتب بر سیلاب در خصوصسؤال مهم 

 سازد. هایی را با چه تأثیراتی، متأثر میگروه

 

 روش کار -1-4-3

اقداماتی که در چارچوب مطالعات  ترینمهمهای تحقیقاتی آن از ابزارهای روشی مختلف استفاده خواهد کرد. کارگروه و تیم

 گیرد به شرح زیر است.رسانی سیلاب انجام میاجتماعی، فرهنگی و اطلاع

 های مرتبط با مدیریت سیلابشناسایی سازمان -

 های مرتبط با سؤالات کارگروهارسال سؤالات برای سازمان -

 مدیریت سیلاب(های زدگان و سازمانهای عمیق با افراد مرتبط و مطلع )از سیلمصاحبه -

 های مرتبط، متخصصان(زدگان، سازمانبرگزاری جلسات بحث گروهی )سیل -

 جلسات استماع )طرح پرسش از مقامات و مدیران مسئول در مدیریت سیلاب( -

 بررسی اسناد )مرتبط با مدیریت سیلاب( -

 ها، و ...(گران، سمنطور کلی، امدادزده، مردم بهانجام پیمایش از طریق پرسشنامه )پیمایش در مناطق سیل -

 بازدید از مناطق )مشاهدات میدانی( -



      01     مبانی و کلیات -بخش اول  ۀهیأت ویژ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 زده و فرایندهای مدیریت سیلاب.بررسی فیلم، عکس و سایر شواهد در دسترس از مناطق سیل -

 

 های کارگروهتیم -1-4-4

دهی به سؤالات مربوط به این کارگروه و آن دسته سؤالاتی که در این متن به رسانی، برای پاسخکارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطلاع

 سازمانی زیر فعالیت کرده است: ساختاراشاره شده است، با  هاآن

شده در چارچوب مفهومی را رحشوند و سؤالات طزده تشکیل میهای در هفت استان سیل: این کمیتههای استانیکمیته

 دهند. برای استان خود بررسی کرده و پاسخ می

o کمیته استانی مازندران 

o کمیته استانی گلستان 

o کمیته استانی خوزستان 

o کمیته استانی لرستان 

o کمیته استانی ایلام 

o کمیته استانی کرمانشاه 

o کمیته استانی فارس 

ها را بررسی : این گروه شامل چند کمیته مطالعاتی است که مسائل سطح ملی و فراتر از سطح استانهای مسائل ملیگروه

 کنند. می

o کمیته مطالعات رسانه 

o کمیته مطالعات اجتماعی و فرهنگی 

o کمیته مطالعات بهداشت و سلامت روان 

o کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی 

های سه گروه مطالعات استانی، مسائل ملی را در قالب گزارش : این گروه نتایج بررسیسازیگروه مدیریت و یکپارچه

چنین کند. این گروه همسازی میها یکپارچهرسانی هیئت ویژه گزارش ملی سیلابنهایی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و اطلاع

چنین مدیریت ارتباطات با سایر ن گروه همهای مطالعه و بررسی را نیز بر عهده دارد. ایسازی تیممدیریت و هماهنگ

 های هیئت ویژه را نیز بر عهده خواهد داشت.  کارگروه

 لییتفص ساختار گزارش -1-5

 تأکیدملی و نیز با  ماه در گستره 00گفته شد، این گزارش حاصل کل مطالعات این کارگروه در زمانی نزدیک به  قبلاًکه  طورهمان

اند. کارگروه شامل هفت تیم مطالعاتی در درگیر سیلاب بوده 0318و فروردین  0317که در اواخر سال بر هفت استان کشور است 

کمیته تخصصی در تهران و  آن چهارزده خوزستان، گلستان، لرستان، مازندران، فارس، کرمانشاه و ایلام بوده و علاوه بر های سیلاستان

فرهنگی، رسانه، -های تخصصی در زمینه مسائل اجتماعیچنین بررسیها و همتاندر سطح ملی مسئول هماهنگ کردن مطالعات در اس

اعضاء، مشاور، همکار و کارشناس  عنوانبهو بیست نفر  صدیکاند. همچنین بیش از سلامت و بهداشت روان، و مطالعات سازمانی بوده

 اند. قرار دارد نقش داشتهدر به نتیجه رسیدن این مطالعات و تدوین گزارشی که اکنون پیش روی شما 

 شناختیروانای و ای از مطالعات نظری و مرور ادبیات مربوط به وجوه اجتماعی و فرهنگی، رسانهاین گزارش علاوه بر مجموعه

مدیریت سیلاب، مبتنی بر انجام پژوهش تجربی گسترده تدوین شده است. در این خصوص حائز اهمیت است که کارگروه اجتماعی، 
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در ارتباط با مباحث و  اولدستو اطلاعات  هادادهکارگروه است که توانسته از طریق مطالعات تجربی ذیل،  تنهانهو رسا فرهنگی

 موضوعات در دست مطالعه خود کسب نماید: 

 کارگروه. هایفعالیتراهنمای کلی  عنوانبهتهیه یک چارچوب مفهومی مستقل  .0

کننده در مدیریت سیلاب و امدادرسانی به های مشارکتزدگان و افرادی از همه گروهسیلها با ای از مصاحبهمجموعه گسترده .2

های درگیر سیلاب؛ و برگزاری جلسات بحث گروهی درباره وجوه مختلف مدیریت های مختلف و سازمانزدگان در استانسیل

 ها.سیلاب

 تلفنی. صورتبههمه اقشار  و ازانجام یک پیمایش در سطح ملی  .3

 زدگان.زده و در میان سیلام پیمایش اجتماعی، فرهنگی و رسانه ویژه در همه هفت استان سیلانج .4

در سه استان با گستره وسیع سیل )گلستان، لرستان و  سالانبزرگویژه کودکان، نوجوانان و  شناختیروانانجام یک پیمایش  .1

 خوزستان(.

-4مطبوعات، -3رسانه ملی، -2، هاعمومیروابط -0و ارتباطی کشور )شامل  ایرسانهجریان اصلی  1تحلیل محتوای علمی  .1

 آلترناتیو در سطح ملی و استانی(. هایشبکهاجتماعی و  هایرسانه-1و  هاخبرگزاری

ویژه  هیأتها به سؤالات کارگروه اجتماعی و نیز کل مطالعه پاسخ دستگاه ازجملهمطالعه عمده اسناد مرتبط با سیلاب و  .7

 .هاسیلابش ملی گزار

 

کلی از سه بخش  طوربهمبانی ساماندهی و نیز مطالعات صورت گرفته در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه، این گزارش  بر اساس

 اصلی تشکیل شده است:

کل مطالعات کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در قالب پاسخ صریح و  این بخش حاوی مبانی و کلیات و نیز  چکیده بخش اول:

های تخصصی و های اعضای کارگروه در قالب کمیتهجمهوری بر مبنای مطالعات، مشاهدات و ارزیابیرئیس سؤالاتروشن کارگروه به 

 های استانی است. نیز کمیته

بندی کارگروه آید، جمعمی حساببهجمهور که پاسخ به سؤالات رئیسآناین بخش ضمن  "هاییافتهده چکی"قسمت 

نیز هست و مخاطب آن کل جامعه، متخصصان و محققان، « هاویژه گزارش ملی سیلاب هیأت»اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

ای و مقولات مربوط به سلامت و هنگی، رسانهاند درباره وجوه اجتماعی، فراصحاب رسانه و همه کسانی است که مایل

 شده در کارگروه را بدانند. ها نتایج مطالعات انجامبهداشت روان در حوزه مدیریت سیلاب

های تفصیلی مطالعات کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در سطح ملی است که در سه فصل این بخش حاوی گزارش بخش دوم:

فصل اول این بخش، شامل تحلیل کمی و کیفی ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در سطح اند. هشد ارائه(  3و  2، 0)فصول 

در سطح ملی و نیز استانی )گلستان، خوزستان،  هالابیس ایرسانه ابعاد لیو تحل یگزارش به بررس دومفصل ملی است. 

 ودرباره بهداشت  شناختیروانبه گزارش مطالعات  زینفصل سوم است.  افتهیاختصاص لرستان، فارس و مازندران( 

بر سه استان خوزستان، گلستان و لرستان سوم  فصلدر  یمطالعه اصل است. افتهیاختصاص  زدهلیس یهاسلامت روان در استان

 یدر سؤالات لابیس شناختیرواناست که مطالعات  ینکته ضرور نیوارد شده متمرکز بوده است. ذکر ا هاآنبر  هابیآس نیشتریکه ب

 ،یکارگروه اجتماع یهایمطالعات بر اساس بررس نیبه کارگروه ابلاغ شده گنجانده نشده بود. ا یمحترم جمهور استیر یکه از سو

کار درست بوده  نیضرورت انجام ا صیکه تشخ دهدینشان م زیمطالعه ن جیکارگروه افزوده شد و نتا فیو رسانه به شرح وظا یفرهنگ

 است.
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شامل  -زده به مطالعات اجتماعی و فرهنگی در هفت استان اصلی سیل صرفاً بخش سوم شامل هفت فصل است که  خش سوم:ب

( و ایلام )فصل 1(، کرمانشاه )فصل 8(، لرستان )فصل 7(، گلستان )فصل 1(، خوزستان )فصل 1(، مازندران )فصل 4استان فارس )فصل 

مختلف  یهادر استان لابیمربوط به س یدارند و به مسائل محل یادیبخش تنوع و تکثر ز نیاپرداخته است.  -( 01

خواننده دشوار است.  یبرا هاآنمنسجم از  یبه شناخت دنیاست که رس یبه حد هاآن لیتفص زانیو م پردازندیم

 صورتبه زدهلیدر هر استان س لابیس مسئلهبا تا  دهدیاجازه مشده در این بخش به مخاطب ، مباحث مطرححالبااین

 .ن آشنا شودآ یمحل اتیمجزا و با جزئ

های میدانی و تجربی در بخش پژوهش خصوصبههای اصلی که مبنای فعالیت کارگروه پیوستدر پایان این گزارش نیز، 

ت نفر در قالب و بیس صدیکفعالیت بیش از  های هر سه پیمایش انجام شده( بوده، ضمیمه شده است.)کلیه پرسشنامه

های زیادی را در اختیار بررسی اسناد، یافته علاوهبههای مطالعاتی و انجام صدها مصاحبه و سه پیمایش در سطوح ملی و استانی، تیم

رساند. جای خوشبختی صفحه می 0111به بیش از  آن رادر گزارش حاضر، حجم  هاآنهای مطالعاتی قرار داد که گنجاندن همه تیم

های ماهه، داده 00در بازه زمانی « هاویژه گزارش ملی سیلاب هیأت»فعالیت کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در قالب  است که

 بسیاری زیادی در اختیار قرار داد که در آینده در قالب مقالات و متون ارائه خواهند شد. 

 

  جمهوریرئیس سؤالاتبه  میدر پاسخ مستق هایافته دهیچک -2
  1مقدمه -2-1

ای و هایی است که بر اثر مطالعه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، رسانهشود حاصل و خلاصه همه یافتهارائه می قسمتدر این  آنچه

تدوین شده و  جمهوریرئیس سؤالاتپاسخ صریح و تفصیلی به  بر اساس درواقع این قسمتاست.  آمدهدستبهها سیلاب شناختیروان

 . پردازدمی حوزهاین چهار مطروحه در  سؤالاتمشخص به  طوربه

اجتماعی،  کارگروهاینکه حائز اهمیت وجود دارد: مهم و ، یک نکته جمهوریرئیس سؤالاتو قبل از پرداختن به  حالبااین

و با  داندمیمهم  98 نیفرورد لابیجامعه را قبل از س یاجتماع هایزمینهجامعه و  تیتوجه به وضع فرهنگی و رسانه

به  کشور پرداخته است. لابیس ایرسانهو  یفرهنگ ،یاجتماع یامدهایو پ هابیعوامل، آس یابیبه ارز هاآنتمرکز بر 

از آن  شیپ یاجتماع هایزمینهفارغ از  توانیرا نم 0318سال  یهاسیلابوقوع  ۀها و عوامل مؤثر در محدودمؤلفه عبارت دیگر،

 مورد مطالعه قرار گیرد.  18سال  لابیساجتماعی کشور در آستانه  هایزمینهلازم است ابتدا فضا و  روایناز شناخت. 

  

 98های اجتماعی کشور در آستانه سیلاب سال ینهزمو  فضا -2-2

 یضرور هالیاز س شیپ یانهیتوجه به چند عامل زم، 18سال  یلابساجتماعی کشور در آستانه  هایزمینهدر ارتباط با فضا و 

 است.

ه ه. در نحوه مواجونددیپیبه وقوع م رانیدر ا هاآناند که عمده شناخته شده یعیطب یایمورد بلا 41بیش از  در جهان :کمی

 دکنندهیتشد یو ارتباط یفرهنگ ،یاجتماع یهانهیهنوز غفلت از ابعاد، عوامل و زم یعیطب ییایکشور با بلا یحکمران یهادستگاه

 از آن مستثنا نبوده است. زین 18 نیفرورد لابیغالب است که س یعیطب یایهنگام وقوع بلاها به بحران

___________________________________________________________________________________________________________ 

پاسخ به سئوال های رئیس گزارش دوم: گزارش "صفحه در گزارش نهایی هیات تحت عنوان  32فشرده این گزارش با توجه به محدودیت های حجمی در  - 0

 نیز آمده است. 0318بهمن  1به تاریخ  "0317-18جمهور در خصوص سیلاب های 
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استان  7خصوص در کشور )به ینیع تیوضع کندیم جابیجامعه، ا یکنون یو اجتماع یفرهنگ طیو شرا هانهیزم تیاهم :دوم

گردد و با  یابیارز لابیقبل از وقوع س یاجتماع یهافارس و گلستان( به لحاظ شاخص لام،یخوزستان، لرستان، گلستان، مازندران، ا

 پرداخت شود.  لابیو پس از وقوع س نیآن در ح یو ارتباط یفرهنگ ،یاجتماع بعادبه مطالعه ا ت،یوضع نیاز ا یآگاه

و  یفرهنگ ،یاجتماع طیبه مطالعه شرا توانینم لاب،یجامعه قبل از وقوع س یاجتماع طیشرا قیبدون مطالعه جامع و عم درواقع

از  یاز منابع معتبر مراجعه به برخ یکیپرداخت.  لابیو پس از س نیآن( در ح یامدهایو پ هابیبر عوامل، آس تأکیدآن )با  یارتباط

است.  زدهلیس یو تمرکز بر شهرها تأکیدجامعه حداقل با  یاجتماع طیدر خصوص شرا« هاو نگرش هاارزش یمل شیمایپ» جینتا

 ریدرگ عیکه ازجمله با گستره وس رازیگنبد و ش شان،یقلا، گمکرمانشاه، آق لام،ی، ادخترپل ه،یدیاهواز، دشت آزادگان، حم یشهرها

 دارند. رارق شیمایپ نیاند، در دامنه ابوده 18 نیفرورد لابیس

به لحاظ عوامل و  رانیا یاجتماع تیکه وضع وستیاستان کشور به وقوع پ نیدر چند یطیدر شرا 98 نیفرورد لابیس

که  شیمایپ نیدر هم «یمشارکت اجتماع»و  «یعموم تیرضا»، «هااعتماد به دستگاه» ،«یاجتماع هیسرما» یهاشاخص

 طیاز شرا شیمایپ نیکه در ا یریتصو  .ستین خورداربر یمطلوب طیاجرا شده است، از شرا یدر سطح مل 1397در سال 

و خُرد، بالا  یانیرا در سه سطح کلان، م یاجتماع هیسرما شود،یالذکر، ارائه مفوق زدهلیده شهر س ازجملهکشور،  یو اجتماع یفرهنگ

 قرارند: نیاند از امرتبط شتریب هالابیکه به موضوع س زدهلیده شهر س نیها در اشاخص نیاز ا ی. برخکندینم یابیارز

از  ینمره ادراک عموم نیانگیطور خاص، ماست. به نییدر حد متوسط به پا یعیطب یایاز وقوع بلا یو ادراک عموم یآگاه زانیم -0

 1است. )نمره از  2.0...« زلزله طوفان و  ل،یس»و احتمال وقوع  2.0« هوا یآلودگ»، احتمال وقوع 2.4 «یخشکسال»احتمال وقوع 

هوا  یو آلودگ لیازجمله زلزله، س یعیطب ییایشهرها قبلًا سابقه وقوع بلا نیاست که عمده ا یطیدر شرا راکو اد یابینوع ارز نیاست(. ا

 اند.را داشته

اهواز و  یدر شهرها لیتما نیاند. و البته ابه مهاجرت داشته لیشهر مورد مطالعه، تما 01در  انیدرصد پاسخگو 28.2 درمجموع -2

از عوامل  یفیخود معلول ط« مهاجرت»به  لیبالا در تما نسبتاً شیاست. گرادرصد  31 یو گنبد بالا لامیدرصد و در ا 41 یبالا دخترپل

 از آن در ادامه آمده است. یاست که بخش یفرهنگ و  یاجتماع ،یاقتصاد

 ن،یانگیم یبر مبنا تیرضا زانیم نیدر ده شهر مورد مطالعه، کمتر انیپاسخگو یشخص یزندگ یفعل تیدر ارتباط با وضع -3

 یدر حال نیاست. ا شدهیم هاآن «یمال» تیو وضع «یشغل» تیشامل وضع بیبوده است که به ترت یزندگ «یابعاد اجتماع»به  وطیمر

 یاز اعضا تیرضا ،یزندگ کیاز شر تیاز ازدواج، رضا تیهمچون رضا شانیزندگ «یفرد بعادا»از  انیپاسخگو تیرضا زانیاست که م

 بالا بوده است. نسبتاًخانواده و ... 

شده که  یگذارارزش 3تا  0 نیب شانیشهرها یدر تمام شان«ندهیآ»و « گذشته» ،«یفعل» یکل تیبه وضع انینمره پاسخگو -4

را بهتر از « وضع گذشته»با گذشته، سه شهر  یوضع فعل سهیدر مقا ،حالبااینبوده است.  کی( نزد 1) از 3موارد به عدد  یدر تمام

 .اندندانسته «یوضع فعل»را بهتر از  «ندهیوضع آ»شش شهر  ،«ندهیآ»نسبت به  نی. همچن اندکرده یتلق «یوضع فعل»

 ،یاخلاق ،یاسیس ،یاقتصاد تیهمچون وضع یدر ارتباط با موضوعات هاآن یفعل تیاست که وضع ینبر ا انیتصور عموم  پاسخگو -1

 تیکه وضع اندبودهمعتقد  زین ییاست که درصد بالا در حالی نیشده است. ا« بدتر»و ... نسبت به گذشته  تیجرم و جنا زانیم ،یرفاه

 نکرده است. «یفرق»ن موضوعات یجامعه در ارتباط با ا یعموم

 ،یاسیس ،یاقتصاد تیهمچون وضع یدر ارتباط با موضوعات هاآن تیاست که وضع ینبر ا انینگرش عموم پاسخگو نیهمچن -1

 ینوع نیمب زیاز هر چ شینوع نگرش، ب نیا«. بدتر خواهد شد» یحت ایو « نخواهد کرد یفرق»  زین ندهیو ... در آ یرفاه ،یاخلاق

 است.  ندهینسبت به آ یاجتماع «یدیناام»

قرار نداشته و نمره  یمطلوب تیدر جامعه در وضع یو اخلاق یارزش یهانرمو  هاارزشاز  یاریبس ،یاجتماع هیبه لحاظ سرما -7

ناقض  یجابیو ا یسلب صورتبهجامعه  یاخلاق یهاارزش تینمره وضع نیانگیکمتر از حد متوسط بوده است. م هاارزش نیعمده ا

 . تجامعه اس ایدئالمطلوب و  طیشرا
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از بعد  ،حالبااینقرار داشته است.  ییدر سطح بالا انیپاسخگو نیدر ب یمذهب یو باورها ینیاعتقادات د ،یبه لحاظ شخص -8

شهرها وجود  نیدر ب یقابل توجه هایتفاوت ثیح نیمتوسط قرار دارد و از ا نسبتاًدر سطح  ینیانجام اعمال و الزامات د ،یاجتماع

  .دارد

، هاآن. از منظر اندداشته «تیمحروم» یحس و تلق گران،یبا د سهیدر مقا شانیزندگ تینسبت به وضع انیدرصد پاسخگو 71.0 -1

 شده است. یدر جامعه تلق «تیفقر و محروم»علت وجود « دولت یاقتصاد هایسیاست»و « در جامعه عدالتیبی»

عدالت »از وجود  هاآنعموم  ی. تلقاندکرده یتلق« طبقه متوسط»و  «نییطبقه پا»خود را جزء  انیدرصد پاسخگو 11از  شیب -01

 از حد متوسط است. ترپایین «یعدالت شغل»و  «ییقضا

 وخرجدخل) شودمیروزمره  یزندگ نهیکامل هز طوربه هاآن انهیکه درآمد ماه اندداشتهاظهار  انیدرصد از پاسخگو 40 -00

از  نهیهز ایکه مجبور به گرفتن وام و  یطوربهدانسته  شتریخانواده را از درآمدشان ب نهیهز انیدرصد پاسخگو 21.1خانواده برابر است(. 

هم « اندازپس»که قادر به  یطوربهخانواده دانسته  نهیاز هز شتریدرآمد را ب زانیم انیدرصد پاسخگو 20.0. تنها اندشده« اندازپس»

 .اندبوده

 اتاق خواب، ماهواره سیمبل، سرو و،یراد ون،یزیدر سطح متوسط شامل تلو یاز امکانات زندگ انیدرصد از پاسخگو 11از  شیب -02

 . اندبودهو ... برخوردار 

 یبرا یهر کارآماده انجام  انیدرصد پاسخگو 71.0. اندبودهبرخوردار  ییبالا «یعرق مل»از  انیدرصد پاسخگو 81از  شیب -03

 .اندکردهمیافتخار « بودن یرانیا»به  زین انیدرصد پاسخگو 81.0هستند. « دفاع از کشور»

بزرگان و »، 4.0 نیانگیبا م« معلمان»، 4.17 نیانگیبا م« هادانشگاه دیاسات»، 4.00 نیانگیبا م «ونیعلما و روحان» -04

و  3.13 نیانگیبا م« ورزشکاران»، 3.11 نیانگیبا م« نگارانروزنامه»، 3.11 نیانگیبا م «نیمسئول»، 4.08 نیانگیبا م «سفیدانریش

 . اندشدهمیشهرها محسوب  نیا دهندگانپاسخ یبرا« مرجع هایگروه» تریناصلی 3.41 نیانگیبا م« هنرمندان»

مربوط به  زانیم نیمختلف، کمتر یهاحوزهکشور در  ینسبت به عملکرد دستگاه حکمرانم انیدر ارتباط با نگرش پاسخگو -01

 بوده است. «زیستمحیطحفاظت از »و « فقرا و ثروتمندان نیکاهش فاصله ب» ،«یاز فساد ادار یریجلوگ»کشور در  یناتوان

و  2.43، ثروتمندان 2.10 هاآنو بستگان  نی، مسئول2.78مردم  «گراییقانون» نیانگینمره م ان،یپاسخگو دگاهیاز د -01

 بوده است.  2.83 یو دولت یحکومت یهادستگاه

بوده « هابانک»، و «هادانشگاه»، «آموزش و پرورش»مربوط به  انیپاسخگو تیرضا زانیم نیشتریب ،یدولت یهادستگاه نیدر ب -07

 است.

 زیو ن «مهیب هایسازمان» ،«یو رانندگ ییراهنما سیپل» ،«یماصداوس»از  یتمندیرضا زانیم ،یدولت یهادستگاهدرکنار  -08

 بالا و بالاتر از حد متوسط بوده است. نسبتاً «یو خصوص یدولت یمراکز درمان»

 یشورا» ،«یاسلام یمجلس شورا»،  «یابیادارات و شعب کار»مربوط به   انیپاسخگو مندیرضایت زانیم نیدر مقابل، کمتر -01

 بوده است.« و ارشاد یاسلام غاتیهمچون سازمان تبل یادارات فرهنگ»و « و دادسرا یدادگستر» ،«اتیو مال ییسازمان دارا»، «شهر

خاص در آستانه  طوربه زدهسیلعام و از ده شهر  طوربه رانیا یاز شهرها« هانگرشو  هاارزش یمل ماشیپ»که در گزارش  یریتصو

 کسو،یاز . گذاردمی شیجامعه را به نما یاجتماع هایزمینهو  طیاز شرا یادیز یمثبت و منف یای، زواشودمی ارائه 18 نیفرورد لیس

 گرید یاست، از سو «یاجتماع گذاریسرمایه» یبرا یفرصت مناسب «یمذهب یو باورها ینید تقاداتاع» زانیبالا بودن م

 هیسرما ترینمهم عنوانبه «یاخلاق هایشاخص»بودن  نییپا نده،یآ تینسبت به وضع «ناامیدی»و  «اعتمادیبی»بالا بودن 

 هاییجلوه «یحکمران یهادستگاهنسبت به عملکرد  تیرضا زانیبودن م نییپا»و  «ینسب تیاحساس محروم» ،یاجتماع

و  مدتمیان، مدتکوتاه یامدهایکه تصور آثار و پ دهدمیجامعه را به دست  یاجتماع هیسرما یمنف های¬از جنبه

و  یذهن ،یدر نظام فکر« فقدان اعتماد»و  «یاجتماع هیبودن سرما نییپا»، هاارزیابی نیا بر اساس .ستیآن روشن ن بلندمدت

 یدینااُم» دیمنجر به تشد تیاست  که در نها ریمقوله فراگ کیعام   طوربه «یعموم یتینارضا»خاص و  طوربهجامعه  یتاررف
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هرگونه  یرا برا طیقرار دارد که شرا «یمطالبه گر»و « انتظارات»، «توقعات»از  یو در پس آن انباشت شودمیدر جامعه  «یاجتماع

 .کندمیبحران، دشوار  طیدر شرا خصوصبه ،ریزیبرنامهو  گذاریسیاست

اساس  ، کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه بر18اجتماعی کشور در آستانه سیلاب فروردین  هایزمینهاکنون پس از آشنایی با فضا و 

از  شدهمطرح سؤالاتمطالعات مستقل خود در قالب چهار کمیته تخصصی در سطح ملی و هفت کمیته تخصصی در سطح استانی به 

 سؤالاتاختی به نشکه به تشخیص کارگروه در حوزه مسائل اجتماعی، فرهنگی، رسانه و روان سؤالاتیو نیز  جمهوریرئیسسوی 

 : دهدمیاضافه شده، به شرح ذیل پاسخ  جمهوریرئیس
 

 آوری در برابر سیلابهای ارتقای تابآموزش -2-3

آوری در های مربوط به ارتقای تابآموزش»اند پرسیده از کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه سؤالاولین  عنوانبه جمهوریرئیس

های مسئول آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی در این برابر سیلاب در کشور چه وضعیتی داشته است و دستگاه

های عمومی مربوط به این پرسش از سویی ناظر بر توصیف سطح آگاهی «اند؟هایی داشتهها و ضعفزمینه چه کارکردها، قوت

بر این پرسش، کارگروه این مسئله را که است. افزون  مسئول آموزش یهادستگاه یهاو ضعفها قوتوی دیگر متوجه سیل و از س

ادراک »ها با تفکیک سه حوزۀ نیز بررسی کرد. پاسخِ به این پرسش «بوده است؟ آنچهو واکنش به  لابیادراک مردم از خطر س»

 آید.در ادامه می «مسئول آموزش یهادستگاه قوت و ضعفنقاط »ز و نی« های مربوط به سیلآگاهی»، «خطر سیلاب

 

 ادراک خطر سیلاب -2-3-1

 تیمواجهه با خطر است. اهم یبرا هاآن یو سطح آمادگ یعیطب یبر کنش مردم در قبال رخدادها گذارتأثیر یرهایادراک خطر از متغ

اگرچه پرسش از . دهدیتأثیر قرار م تحت زیکنش فرد در قبال خطر را ن ،درازمدت یریگادراک خطر از آن جهت است که جهت ریمتغ

شده به های دریافت، درک خطر سیلاب تابعی از آموزشدرواقعظاهر مستقیماً با آموزش ارتباط ندارد، لیکن ادراک خطر سیلاب به

 های سیلاب به این مهم نیز پرداخته شده است. رو در بخش آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم است و از همینشیوه

را در منطقه  لابیمردم خطر س»بود که:  نیا استبه آن پرداخته شده  رادراک خط ۀها دربارکه در پژوهش یپرسش نینخست

 نیا بهتخصصی  یهاو گروه یاستان هایمیتهک ۀپرسش هم نیدر پاسخ به ا «اند؟کردهیم یتلق یخود تا چه اندازه جد یزندگ

 نیاحدّ  .ندانکرده یتلق یجدپیش از وقوع آن را  لابیمردم خطر س، مطالعه مورد استانهفت از  کیچیکه در ه دندیرس جهینت

به عملاً به در منازل، برخی هشداردهندگان  میمستق راجعهم با یکه حت است ایاندازهبهلرستان  استان در لیخطر س نگرفتنیجد

روستاها و در بعضی از مردم که شد  مقرر یوقت ،یرسانپس از اطلاع زیگلستان ناستان در  .ه شده استنهادینم یوقع برخی تذکرات

 .اندکردهمقاومت  یو انتظام ینظام ی،امداد یروهایکنند، در مقابل ن هیرا تخلهای خود سکونتگاه ی،محلات شهر

اند گویان گفتهدرصد پاسخ 07.8دهد فقط و گلستان نشان می زده سه استان لرستان، خوزستانشده در مناطق سیلپیمایش انجام

درصد ارزیابی اشتباه  18.8اند، اند. وقتی از افراد پرسیده شده است که چرا هشدار را جدی نگرفتهکه هشدار سیلاب را جدی گرفته

عدم اند. این نکته نیز شایسته ذکر است که درصد نداشتن تجربه قبلی از سیل را عامل تأثیرگذار دانسته 01های سیلاب و دامنه آسیب

گویان در استان ایلام درصد پاسخ 71 درک درست از خطر سیلاب، شامل برخی مدیران و مسئولان تأثیرگذار هم بوده است.

 ها هم وضعیت همین گونه است. اند و در بقیه استاناند خطر سیلاب را جدی تلقی نکردهنیز گفته

گویان در پاسخ به این پرسش که درصد پاسخ 11.1اند. قوع سیلاب نیز حساسیتی به خطر سیلاب نداشتهاکثریت مردم قبل از و

های کم و خیلی کم را گزینه« د؟یداشت تیچقدر حساس تانیدر محل زندگ لابیبه خطر بروز س ر،یاخ یهالابیقبل از وقوع س»

درصد نسبت جواب  34.7مشابه بوده است.  تقریباًهای ویرانگر شاهد وضعیتی رغم سابقه سیلاند. استان گلستان علیانتخاب کرده

 77.8اند و حاکی از حساسیت اندک اکثریت است. درصد گزینه متوسط را انتخاب کرده 01.1درصد گزینه کم و  21.1خیلی کم، 

اند. وضعیت در دانستهزده در مازندران خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود پیش از سیلاب را منتفی میگویان سیلصد از پاسخدر
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 14اند، حساسیت وجود داشته )هایی در سالیان گذشته تجربه شدهسالی یک دهه گذشته سیلکه علیرغم خشکخوزستان به دلیل آن

اند( اما منجر به آمادگی نشده است و ادراکی هم از شدت و گستره جاری شدن سیل زیاد اعلام کرده درصد حساسیت به خطر سیلاب را

 ها بوده است. دهد میزان حساسیت به دلیل تجربه سیل شیراز و گلستان، بالاتر از بقیه استانها در کرمانشاه نشان میاند. پاسخنداشته

 توان چنین برشمرد:را می و هم در میان مسئولان مردم ۀعمدهای م در میان بخشاز خطر سیلاب را ه اندکدرک در عوامل مؤثر 

های مفصل و : تحلیل مصاحبههانگرفتن وقوع سیل در مرحله پیش از سیلابی و جدیخشکسال میپارادا شدن حاکمیکم: 

 ،یخشکسال میمنظور از پاراداها غلبه داشته است. دهد پارادایم خشکسالی بر ذهنیتشده با مدیران و مردم نشان میمتعدد انجام

 نیاز آن است. ا یو مشکلات ناش یآن خشکسال تیو اولو تیمحورکه  یی استهاو کنش ماتیتفکرات، تصم ات،یاز ذهن یامجموعه

. ردیگیم رانیرا از مردم و مد رانگریو یهالابیگسترده و س یهایگرفتن بارندگیو جد یآمادگی، درک، نیبشیپ ییتوانا میپارادا

 در راه است. رانگریآسا و ولیس یکه باران شوندیهم قانع نم یهواشناس یهاینیبشیبا پ یحت ،یذهن تیوضعاین و مردم در  رانیمد

در اذهان مردم و  هالیس نیآخر ۀخاطر یفراموش ای یرنگکم های اخیر همچنین سببحاکمیت این پارادایم پیش از زمان وقوع سیلاب

  .پایین آورده بود یخشکسال طیدر شراشد. بنابراین درک آنان را از خطر وقوع سیل  نامسئول یحت

شیراز قرآن دروازهحین سیل، مثل سیلاب  یهالمیو ف ریتصاو ازه کچنان: هاآگاهی از ابعاد خطر سیلاب حین وقوع سیلابدوّم: 

حال وضعیت عادی و در همچنان در  اما کنند،یآب را مشاهده م میحجم عظ کهاین وجود از مردم با یاریبس مشخص است،

اند بلکه برای درکی از خطرات سیل نداشته تنهانهسرنشینان خودروها و مردم حاضر در صحنه  اند.از واقعه یبردارلمیگرفتن و فیسلف

خطرتر از آنچه بوده، محسوب شده است. به این اعتبار، آنان گاه نشستن در خودرو را که انگیز، دیدنی و کمبرخی از آنان واقعه هیجان

 اند.بسیار خطرناک است بر هر کنش دیگر ترجیح داده

های بیش از به دلیل دستکاری: سیل شیراز نشان داد ت پرشتاب شهرینادیده گرفتن تغییر وضعیت طبیعی در تحولاسوّم: 

اند و ها تغییر شکل دادهها و مسیل، بسیاری از عوارض طبیعی همچون رودخانهسازیراهحد در مورفولوژی شهرها برای شهرسازی یا 

مدیران شهری از وجود چنین عوارضی در  دیگر در معرض دید قرار ندارند. بنابراین بسیاری از مردم ساکن و رهگذر و حتی برخی

اند. برای نمونه بسیاری از مسافران و شهروندان در شهر خبر ماندهمحدودۀ زندگی خود، مسیر عبوری خود یا حوزۀ مسئولیت خود بی

ه شده است. یا مسیلی بوده که اکنون پوشاند هاآناند که در نزدیکی محل زندگی اطلاع نداشته -و مشخصاً در شهرک سعدی-شیراز 

متر شده است که سانتی 011قرآن مسیلی بوده که اکنون تبدیل به یک کانال زیرسطحی به قطر مسیر ورودی و خروجی امروز دروازه

کنند، اما یا در نزدیکی مسیل حرکت و زندگی می« مسیل»مردم آن منطقه در  درواقعشود. های شدید خطرآفرین میدر مواقع باران

خاص سیلاب شیراز، مردم باید از مختصات جغرافیایی مؤثر بر  مسئله از . جدایمانندند، بنابراین از خطر غافل میدانخود نمی

 مطلع باشند.  –ها نظیر قرار داشتن در معرض سیلاب –شان زندگی

 یبرای اتفاق نیچن: سیل در زمانی به وقوع پیوست که های اخیر در ذهنیت کنونی شهروندانبلایبودن س سابقهیبچهارم: 

 و عرض رودخانه عمقشدن و کم یخشکسال یاز دوران طولان پس ، سیلمازندران هایی مثلحتی در استان مثلاً. نبود شدنیمردم تصور

اند. مهم شوندگان از غافلگیرشدن خود یاد کردهزده عمدۀ مصاحبههای سیلاتفاق افتاده است. همچنین در استان فارس و سایر استان

سابقه بودن سیلاب برای ذهنیت و اند، مهم این است که ضعف آموزش سبب بیچقدر سابقه داشته واقعیت درها ت که این سیلابنیس

 حافظه مردم شده است. 

به  اعتمادیبیاجتماعی و ملی و رشد  هایهمبستگیمتأثر از کاهش  ایمنطقههای قومی و گیری نگرششکلپنجم: 

اعتمادی نظیر ویژه اعتماد در سطوح کلان، میانی و خُرد و غلبه باورهای مبتنی بر بی: کاهش سرمایه اجتماعی بههای رسمیسیاست

 لیکه از تحلهاست این مقوله ازجملههای خوزستان و لرستان ها و افزایش آب پشت سدها در استانیگرفتگآببرخی  دانستن یعمد

 یرا برا شهروندان ،حکمرانیو  یگفت نظام اجتماع توانیشده مبا توجه به موارد گفته. مشخص شده است گرفته صورت یهامصاحبه

 .بود آماده نکرده یجمع هایهمیاریو  ینهاد یبانیاعتماد به پشت ،یرفتار یهادانش، مهارت از نظر نگرش،مواجهه با خطر 
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ها از سوی نهادهای رسمی نیز مواجهۀ خسارت موقعبه و پرداخت هامهیمردم به ب یاعتمادیبای، افزون بر این موارد زمینه

اعتماد متقابل . نبود ها، هم حین و هم بعد از وقوع سیل دچار اختلال کرده بودبزده را با خطرات سیلادرست مردم سیل

مردم شده بود که  باعث ی،اعتمادیب نینسبت به ا یبخش دولت نا مؤثرعملکرد  نیز و مهیب یهاشرکت، نهادهای رسمی و مردم نیب

خیز طبیعی بنابراین آحاد جامعه در مناطق بحران .نندنک مؤثری خود کار یزندگ یسازمنیو ا لیس یهابیاز آس یریجلوگ یبرا یعاد

 خویش برنامۀ مشخصی برای مقابله با آن تدبیر نکرده از سویی درکی واقعی از خطر سیلاب نداشتند و از سوی دیگر در زندگی روزمره

 اینکه نخست: نبودند لابیس ۀمیزده تحت پوشش بمردم مناطق سیل به سه دلیل مشخص مازندران استان در ودند. برای نمونهب

این تجربه را مردم ، سوم .است نییپا مهیاعتماد مردم به ب، . دومی نداشته استبا درآمد مردم همخوان مهیب یهاشرکت یهاتعرفه

 هامهیبه ب ،یگرید سازوکار بر اساس زیلرستان ن در. مردم کندیم یادیز هاییریگسخت مهیکه در زمان پرداخت غرامت، ب داشتند

 انییروستا ریاخ ۀحادث ولی با وقوع کرده بودند ییمنازل روستا ۀمیاقدام به ب هایفرماندار ل،یاز س شیبودند. در لرستان، پ اعتمادیب

انتخاب واحدهایی را  ینشیگز صورتبه ارانیدهکه  معنانیابه ،نداشته است یریپوشش فراگ یینازل روستام ۀمیمتوجه شدند که ب

 . بودندنداده قرار  مهیتحت پوشش کامل برا روستا  کیساکنان  و همۀکرده 

 

 آگاهی دربارۀ سیل -2-3-2

خصوص  نیدر ا ییهاآموزش نامردم و مسئول ه است.اندک بود اریبس لابیس بارۀدر یعموم یهایآگاهبنا به مطالعۀ ملی کارگروه، 

درصد  71.7. بر اساس پژوهش اخیر کمّی در سطح ملی انجام دهند دیبا یچه اقدامات لیدر موقع س ستنددانیو نم بودند دهیند

 هایمرتبط با راه هایآموزشکه ند اهدرصد افراد اعلام کرد 22.1 بودند و فقط دهیند لابیخطرات س ۀدربار یتاکنون آموزش انیپاسخگو

معرض در  شتریدرصد( ب 21.8 یدرصد( نسبت به زنان )با فراوان 32.3 ی)با فراوان مردان .است شده ارائه هاآنبه  لیکاهش خطرات س

 هایآموزش انیپاسخگو تیاکثر یبرا یسنّ هایگروه ۀهم. در ه بودندقرار گرفت هالابیمرتبط با کاهش مخاطرات س هایآموزش

ند اهاعلام کرد شتریسال و بالاتر ب 41 یافراد گروه سنّ انآن نیو در ب کاهش آن ارائه نشده است هایو راه هالابیمرتبط با خطر س

 لاتیتحص ی( نسبت به افراد دارادرصد 24.8 ی)با فراوان یدانشگاه لاتیبدون تحص انی. پاسخگوانددهیآموزش ند نهیزم نیدر اکه 

  .دانقرار گرفته لیمرتبط با س های( کمتر در معرض آموزشدرصد 31.4 ی)با فراوان یدانشگاه

زدگان هرگز آموزش درصد سیل 81.1دهد زده سه استان لرستان، خوزستان و گلستان نشان میشده در مناطق سیلپیمایش انجام

های گاه درباره حوادث و پدیدهاند هیچدرصد نیز گفته 12.2یافت نکرده بودند. شان دریا هشداری درباره خطر سیلاب در منطقه زندگی

 88.3ای در تلویزیون و درصد در پنج سال اخیر هیچ برنامه 80.8اند. مواقع آموزش ندیده گونهاینامداد و نجات در  هایروشطبیعی و 

 13.0شان در برابر سیلاب بیمه نبوده و اند خانهدرصد گفته 84.4اند. ای در رادیو درباره سیلاب ندیده یا نشنیدهدرصد هیچ برنامه

شده در سه استان پیش از زدگان پیمایشدرصد سیل 11.8شان در مقابل سیلاب بیمه نبوده است. هایاند سایر داراییدرصد نیز گفته

 اند. دانستهها خطر سیلاب برای خود را جدی نمیوقوع سیلاب

گویان پرسیده شده دهد وقتی از پاسخزده سه استان لرستان، خوزستان و گلستان نشان میده در مناطق سیلشپیمایش انجام

های زیاد و خیلی زیاد درصد گزینه 01.0چقدر درباره خطرات سیلاب و کارهایی که باید هنگام سیلاب انجام دهند آگاهی داشتید، فقط 

 اند. را انتخاب کرده

گویان درصد پاسخ 77اند. های مرتبط با سیل دریافت کردهاند قبل از وقوع سیلاب آموزشیرازی گفتهگویان شدرصد پاسخ 4

درصد  84.0درصد است.  81.1اند. این عدد در ایلام های خود درباره سیلاب را کم و خیلی کم دانستهزده در مازندران نیز آگاهیسیل

 اند. شان دریافت نکردهآموزش یا هشداری درباره خطر سیلاب در منطقه زندگی اند هیچ وقتگویان در مازندران نیز گفتهپاسخ

ها در مبتنی بر ادراک سازمان –ای متمرکز های مرتبط با خطرات طبیعی بر اساس برنامهیک نکته بسیار مهم این است که آموزش

از همین روست که برای مثال مانور زلزله در عمده شهرها  شود وها ابلاغ میبه استان –بر محور زلزله است  عمدتاًتهران از خطر که 

خیز منطقه سیلاب –گویان در خوزستان درصد پاسخ 00که برخی بیشتر در معرض سیلاب هستند. این یافته که شود حال آنبرگزار می
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های هلال دهد. خانهش عمومی را نشان میاند، میزان نقصان در آموزهایی درباره سیلاب دریافت کردهاند در گذشته آموزشگفته -ایران 

 رو هستند. در مازندران مشاهده شده است( با کمبود شدید امکانات روبه آنچهکنند )نظیر هایی را ارائه میآموزش احمرهلالنیز که ذیل 

اما در تعامل با  نکته بسیار مهم آن است که متغیر آموزش را نباید منفک از سایر عوامل در نظر گرفت. آموزش مؤثر است

شده در توان از آن انتظار اثربخشی داشت. پیمایش انجامای میغیرسازه مدیریتای و سایر ابعاد های مناسب، مدیریت سازهزیرساخت

های دادند کیفیت آموزشها نیز نشان میها اندک بوده است. مصاحبهدهد پوشش کمّی آموزشقالب مطالعات کارگروه نشان می

شده نیز تردید جدی وجود های دادههای اندک نیز پایین بوده است. بنابراین در اثربخش بودن معدود آموزششده به همان گروهارائه

 دارد. 

 یعیحوادث طب ۀدربار هاییآموزشبا  تاکنون انیدرصد پاسخگو 7102دهد پیمایش ملی تلفنی انجام شده نیز نشان می

و  یعیحوادث طبدربارۀ  اندگفته یاندرصد پاسخگو 21.4 فقط گرید سوی از. اندمواجه نبوده هاآنحادثه به  نینجات ح و و امداد

اعلام کردند در  شتری( بدرصد 17.7( نسبت به مردان )درصد 73.2زنان )از این میان . انددهیدآموزش نجات در زمان حادثه  و امداد

 ریسال به بالا نسبت به سا 41افراد  زین یسن هایگروه نی. در بانددهیحادثه آموزش ند نیح نجات و امدادو  یعیخصوص حوادث طب

)با  یدانشگاه لاتیبدون تحص انی. پاسخگواندکرده افتیرا در یعیطب هایدهیآموزش مرتبط با حوادث و پد نیکمتر یسن هایگروه

 .اندفراگرفتهرا  یعیمرتبط با حوادث طب های( کمتر آموزشدرصد 31.4)با  یدانشگاه لاتیتحص یبا افراد دارا اسی( در قدرصد 24.8

طور خاص، زنان و افراد بدون تحصیلات دانشگاهی بیش از سایر اقشار جامعه به طور کلی و سیل بهبنابراین در مخاطرات طبیعی به

 دلیل ضعف آموزش در معرض خطر قرار خواهند داشت.

بر همین  .سطحی و ناکافی بوده است اریبس هالابیس ۀنیاطلاعات مردم در زمشخص شد های کیفی نیز مدر پژوهش

انداز روشنی از راهکارهای مقابله با آن وجود داشت. سرگشتگی چشم بود و نه شدهانجام  ایهرانیشگینه اقدامات پاساس، با وقوع سیل، 

و  جامع بلندمدت کردیفقدان رو درواقع .اجتماعی بوده استهای رسمی و عمومی معرف کلی سیاست سازیآمادهدر آموزش و 

 .شکل نگیرد دربارۀ آنمردم  یآگاه ،لیتا پیش از وقوع س ه استشد سببدر مردم  یآمادگ جادیا یبراو مستمر  های مشخصبرنامه

علاوه بر آن عوامل دیگری  است. لابیس ۀاندک مردم از مسئل ینشانگر آگاه یخوبکه در استان لرستان انجام شد به ییهامصاحبه

 از:  اندعبارت هاآن ترینمهمموجب تشدید این وضعیت شده بود که 

به این معنا  .هایی از جامعه شکل گرفته بودبخش نیب «توطئه»بر  یمبتن ییهانگرش لیس ۀ وقوعشیر بارۀدریکم: اینکه 

ا در ر آب تعمداً ای و آبیهای منطقهبه دلیل برخی سیاست دولت کردندیو تصور م دانستندیم «سازدولت»را  لیمردم ساز  یبرخکه 

پوشش  ضعیف شدنخاک و  شیدر مناطق بالادست و فرساباران بارش  زانیبه م کهاست  یدر حال این مهار نکرده است.این منطقه 

در درجه اول به کاهش شدید سرمایه اجتماعی در ایران، و بالاخص  مسئلهشد. این می رودخانه کمتر اشاره ریدر مناطق مس یاهیگ

های زیادی کند که دانش افراد محدودیتانباشت مسائل بحرانی بالاخص در خوزستان، ارتباط دارد، اما این واقعیت را نیز آشکار می

شده توسط سد سیلاب مدیریت شدن اریجهای طغیانی و های مهارشده به کمک سدها، جلوگیری از سیلاببرای درک ماهیت سیلاب

 های آبی ایجاد کرده است. و سازه

منتشر  لیس بارۀدر یها و منابع رسمکه از رسانه ییهایو آگاه تاطلاعاهایی از مردم لرستان به بخشدوم: اینکه، 

خوزستان نیز فهم قومیتی از سیل و گرفتند. در ها را نیز چندان جدی نمیهای رسانهبنابراین آموزش. اعتمادی نداشتند شدیم

ای برای شکل دادن به سیل های منطقهریزی رسمی بر اساس سیاستبه معنای برنامه« سیل وُلومی»سدسازی و مصطلح شدن واژۀ 

 در شهرها و روستاهای خاص در زمان وقوع سیل و بعد از آن درخور توجه است.

. در پیمایش های پیش از سیلاب استای مهم در حوزۀ آموزشپذیری مسئلهعمدۀ مردم به آموزش نداشتن تمایل: سوم

 هایو راه یعیحوادث طب ۀدربار یآموزش هایدر کلاس دیهست لیما ایآ»شد:  دهیپرس انیاز پاسخگو سؤالی درتلفنی ملی 

 یآموزش هایبه حضور در کلاس یلیدرصد افراد تما 13.1 در پاسخ به این پرسش «د؟کنی شرکت هاآندر برابر  یآمادگ شیافزا

 تیاکثر .اندکرده یو آمادگ لیاظهار تما یآموزش هایدوره نیشرکت در ا یابر آنان درصد 44 و اندنداشته یعیحوادث طب ۀدربار
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 یافراد گروه سن حالبااین .دانشتهندا یعیمرتبط با حوادث طب یآموزش هایبه حضور در دوره یلیتما یسن هایهرد مهدر ه انیپاسخگو

 انیپاسخگو نی. همچناندبوده یآموزش هایدوره نیبه شرکت در ا لیاعلام کردند متما یسن هایگروه ریاز سا شتریسال ب 41تا  31

 یآموزش هایبه حضور در دوره لیتما که دانهاظهار داشت شتریب یدانشگاه لاتیتحص یبه افراد دارا نسبت یدانشگاه لاتیبدون تحص

باید به آن توجه کرد، زیرا در سیل و حوادث طبیعی  گذاریسیاستای کلیدی است که در امر این نکته ندارند. یعیمرتبط با حوادث طب

های پذیر هستند و با توجه به سطح پایین تحصیلات عمومی در این مناطق، پیگیری سیاستتر آسیبنقاط روستایی و دورافتاده

هایی چون گذاریعلاوه بر این با توجه به عدم تمایل اکثر مردم به آموزش، کار برای سیاستتر است. امری ضروری هاآنآموزشی برای 

ای برای کشوری های رسانههای آموزشی مرتبط با سیلاب فراتر از برنامهآموزش داوطلبانه سخت است. اقناع مردم برای شرکت در دوره

 ای دشوار است.و مسائل مرتبط با آن مواجه بوده است، مسئله آبیکمهای گذشته با خشکسالی، مناطق آن در دههکه اکثریت 

برخی از  زعمبهبوده که  تأثیرگذار چنانآن های مرتبط با مقابله با سیلابآموزش رفتن محاق بهپارادایم خشکسالی و  شدن حاکم

وقت گویند ما آب برای خوردن نداریم، آنانگیخت، مردم میهای مرتبط با سیل تمسخر مردم را برمیارائه آموزش»مسئولان شهری، 

ای، عامل مهمی برای های رسمی و رسانهآموزش ناکارآمدیهای متمادی و بنابراین خشکسالی« شما به فکر آموزش سیلاب هستید؟

توجهی به بوده است. این واقعیت را هم باید مد نظر داشت که بیتوجهی به آن در کشور های عمومی و بیوزشعدم استقبال از آم

دهند گذار و اجرایی انجام میهای سیاستآموزش فقط ناشی از تمایلات مردم نیست، بلکه واقعیت حکمرانی و کردارهایی که دستگاه

ها و هر اقدام دیگری که با سیل ها به رعایت استانداردها در ساخت سازهجهی دستگاهتودهد. بینیز تصور مردم از سیل را شکل می

 دهد. مرتبط است، اهمیت سیلاب در ذهنیت مردم را کاهش می

ی برا هماهنگ و یکپارچه منبع ناکارآمدیپذیری مردم ضروری است. ای و آموزشدر این زمینه توجه به الزامات رسانه

 یواقعو غیر ناهماهنگ مختلف یهامردم در استان ریتفس دریافت و لازم به مردم موجب شده است تا هایرسانیآگاهی

بر این،  افزون. کاهدمی اقدامات گونهاین کارآمدی از نیز ایرسانه فعالیت و رسانیاطلاع در ایرسانه و سیاسی های. سوگیریشود

های عمومی ای خارج از کشور، آگاهیمرکز و شبکههای بیالیت رسانهای و فعرسانه عاتیشاگسترش دامنه اخبار جعلی و 

بالا بودن  امروز .دامن زده است هالابیو پس از وقوع س نیحو نظام، به دولت  ی جامعهاعتمادیب بر و مردم را هدف گرفته

ادراک خطر  یبرا یبه مانع اعتمادی بیگیری ذهنیت عمومی مبتنی بر و شکل هالابیس ۀدربارجامعه  قیردقیکاذب و غ یهایآگاه

 تیخصوص استان خوزستان وضعمورد به نیدر ا شده است. لیتبد های طبیعی دیگری و بحرانبعد یهالابیس در خصوصمردم 

  دارد.پذیرتری آسیبشدت به

 

 مسئول آموزش یهادستگاهنقاط قوت و ضعف  -2-3-3

 های مسئول آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی ایمنیستگاهو نقاط قوت و ضعف د جمهوری، از کارکردهادر بخش دوم پرسش رئیس

نهاد رسمی  ترینمهماند. ابتدا به های مختلف عملکردهای متفاوتی پیش، حین و پس از سیلاب داشتهپرسیده شده است. دستگاه

 تیریسازمان مد لیتشک ۀنامنییاس آبر اس پرداخته شده است. -سازمان مدیریت بحران کشور-مسئول در خصوص آموزش سیلاب 

است. این  بحران تیریسازمان مدرسانی کارگروه آموزش و اطلاع ۀعهد رب لیو س یعیحوادث طب ۀنیآموزش در زم ۀفیبحران کشور، وظ

 یهایبررس 0ارائه دهد.را به مردم  لابیو پس از وقوع س نیلازم قبل، ح یهاآموزش مایسوصدا قیاز طرطبق قانون  باید کارگروه

 لاب،یسازمان پیش و پس از وقوع س نیکه ا دهدیبحران کشور نشان م تیریسازمان مد یهاتیمستندات و فعال

 یهامکان بارۀدررا  یاطلاعات هابلایوقوع س نیححال، بااین .به مردم ارائه نکرده است لابیدر خصوص س های مناسبآموزش

ارسال  است. عرضه داده دهیدبیدر مناطق آس یمحدود یهاآموزش ،لابیوقوع س نیو اقدامات لازم حی ریپناهگ یمناسب برا

___________________________________________________________________________________________________________ 

 است. است که، بر عهدۀ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران لابیو س یعیطب یهابحران نهیدر زم یرساناطلاع غیر از وظیفۀ ی،آموزش ۀفیوظ ن. ای0
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سازوکارهای پیشبرد این  ازجمله لابیدر س شهروندانگرفتارشدن برای زمان  ماقدا ۀنیدر زم ییهاآموزشو ارائه هشدار  یهاامکیپ

 .سیاست بوده است

کیفی نشان داد که سازمان صداوسیما گسترۀ آموزشی بیشتری به های است. پژوهشسازمان صداوسیما  دومین سازمان پراهمیت

 ۀمختلف با فاصل یهاو در استان یو پلکان یامرحله صورتبهدر کشور  ریاخ لیس نکهیبا توجه به اها داشته است. هنگام وقوع سیلاب

اقدامات لازم  یآموزش برخ یبرا یامحدود از امکانات رسانه صورتبهکه  ه استفرصت را داشت نیا مای، صداوسهرخ داد یمشخص یزمان

 استفاده کند. لیدر زمان وقوع س

درصد در پنج سال  8108دهد زده سه استان لرستان، خوزستان و گلستان نشان میشده در مناطق سیلانجام پیمایش

اند. پیمایش ملی درباره سیلاب ندیده یا نشنیدهای در رادیو درصد هیچ برنامه 8803ای در تلویزیون و اخیر هیچ برنامه

آن از  ۀو آموزش دربار لیس یبا محتوا یاچند سال گذشته برنامه یط انیدرصد پاسخگو 5205تلفنی نیز مشخص کرد که 

 یو آموزش آمادگ لیسمرتبط با  یونیزیتلو یهاافراد اعلام کردند برنامه درصد 41.1است که  یدر حال نی، ااندتماشا نکرده ونیزیتلو

 یهابرنامه شتریب یسن یهاگروه گریسال و بالاتر نسبت به د 41 یافراد گروه سن ینظرسنج نیا جی. بر اساس نتاانددهیدر برابر آن را د

با  اسیدر ق زی( ندرصد40.1) یدانشگاه لاتیاند. افراد بدون تحصو آموزش در برابر آن را تماشا کرده لیمرتبط با س ونیزیتلو یآموزش

رادیو نیز با  در خصوصاین آمار  .انددهیرا د ونیزیتلو یآموزش یهاامهبرن شتری( بدرصد41.8) یدانشگاه لاتیتحص یدارا انیپاسخگو

 ویاز راد را لیدر برابر س یمرتبط با آموزش آمادگ ۀ( برنامدرصد 84.7) انیپاسخگو تیاکثرندیدگان همراه است. کثرت آموزش

را  لابیآموزش در برابر مخاطرات س یهابرنامه ویراد قیاز طر ریدو سال اخیکی یآنان اعلام کردند ط درصد03.0و تنها  انددهینشن

ای در تلویزیون درباره سیلاب اند در پنج سال قبل از سیلاب هیچ برنامهگویان در مازندران نیز گفتهپاسخ 84.0 اند.کرده یریگیپ

 درصد بوده است.  87.0اند. این میزان در شیراز شاهده نکردهم

 یهایبر اساس بررس ی بوده است.ملاحظات بهداشتو اقدامات های محدود آن دربارۀ های سازمان صداوسیما آموزشیکی از ضعف

 ی وعفون یهایماریب وعیبه مردم داده نشده است. احتمال ش مایصداوس قیصورت گسترده از طرلازم به یبهداشت یهاشده آموزشانجام

 قیاز طر دیهستند که با یموارد ازجمله یماریاز ب یریجلوگ یبرا لیس شده به خاطر آلوده یهااز مکان فاصله گرفتنضرورت 

و  یمقطع صورتبهخصوص انجام نشده و  نیدر ا یااما اقدام گسترده ،شدیبه مردم داده م لیاز س دهیدبیمناطق آس رد مایسوصدا

مشکلات  بارۀپس از بحران در یهاآموزشدیده هرچند عمدۀ مردم آسیبدر صداوسیما مطرح شده است.  یکوتاه و پراکنده موارد

  کرده بودند. افتیرودررو در صورتبه ی رابهداشت

 یآموزش یهادورهبر اساس مطالعات کیفی مشخص شد که در بود.  احمرجمعیت هلالسومین نهاد شایستۀ بررسی 

در  هاآن یریو فراگ ی، اما گستردگارائه شده لابیلازم در مقابله با س یهایو آمادگ لیس بارۀدر ییهابرنامهاحمر هلال

د برآمده از شواه .کرده باشد لیتبدها ریزیافکار عمومی و برنامهدر  مهم یرا به موضوع لابیکه سی نبوده است حد

این  متصدیانشده توسط مردم تبدیل شده است. مصاحبه با دهد که فقط زلزله به خطر احساسها و پیمایش نیز نشان میمصاحبه

در  لابینقش نداشتن س نشانگر «یافته است؟ یچه نقشمردم  یزندگ یزیردر برنامه لابیخطر س»سازمان درباره این پرسش که 

 غیرعام و گاه  یهاوزشآم سویبهاحمر هلال یهاآموزش شتریب ه است. علاوه بر ایننقش اندک آن بود او یمردم  یزندگ یزیربرنامه

در قالب  ی از جامعهادیز یهاسالانه به گروه این سازمان است.رفته  ی،اجتماع یهابیآس ۀمثلًا در حوز ،احمربه رسالت هلال مرتبط

و  ییهلال روستا یهادر قالب خانه ییهاطرح نیهمچن احمر. هلالدهدیآموزش م انیطلاب و دانشجو نونهالان، یهاآموزان، کانوندانش

 نیچن یاجرا نتایج عملی بیشتری در پی داشته باشد. تواندیم ابدگسترش ی هاآن دامنهدارد که اگر ها( خانه جلوی در)طرح خادم 

افزایی و نیز همکاری و هم امداد نجات و یۀاول زاتیو تجه یآموزش یابزارهاها و نوسازی شیوهتر مستلزم در ابعاد گسترده ییهاطرح

 سیما است که اکنون در وضعیت مناسبی قرار ندارد.وها و صداهای دیگر همچون شهرداریسازمان

نهادی اساسی در مطالعه این کارگروه بررسی شد. بر اساس مطالعات کیفی مشخص شد پیش از  عنوانبهپرورش نیز  و نقش آموزش

 .نداشته است وجود لیاز س دهیدبیآس یهابرنامه در استانصورت فوقو نه به یآموزش یهانه در کتاب یمدون ۀبرنامها وقوع سیلاب
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را در بر  زیخطرخ مناطق مدارس نکهیعلاوه بر ا زش داده شده، اماآمو صورت محدوددر مقابل مخاطرات به یآمادگ هایبرخی دوره

اطلاعات مرتبط با مثل خوزستان  یو بحران زیخلیس یهادر استان .ی پرداخته استاهیحاش یعنوان موضوعبه نیز لیس به ،گرفتهنمی

ها رودخانه انیجر ی ورسانآب یهاشبکه، سد، لی. شناخت سها و برنامه درسی وجود نداردشرایط اقلیمی و جغرافیایی محلی در کتاب

 ییایو جغراف یمیاقل طیاست. با توجه به شرا اریبس تی، حائز اهماین منطقه مردم یبا زندگ هاآنارتباط  و رهایشناخت مس و در استان

ین مناطق بیشتر پرداخته شده ی ادرسهای برنامهدر  و آب لابیبهتر است که به مسئله سخیز های سیلو سایر استان استان خوزستان

برای عموم جامعه « سواد آبی» مسئله افزایشزیست هر استان ارائه گردد. متناسب با محیط برنامههای رسمی و فوقو آموزش

ای ضروری است که است، مسئله« برآبکم»ای های توسعهخشکسالی نیازمند توجه به سیاست مسئلهایران که علاوه بر 

 .تمرکز بر آن در سطوح مختلف آموزش رسمی و نیز آموزش عمومی استجایگاه اصلی 

 

 هشدار سیلاب -2-3-4

درصد افراد هشدار سیلاب را دریافت کرده  71.1دهد که زده خوزستان، گلستان و لرستان نشان میشده در مناطق سیلپیمایش انجام

افراد  23.4اند، اما نکته مهم این است که ب هشدار سیلاب دریافت کردهروز قبل از سررسیدن سیلا 1.1طور میانگین بودند. این افراد به

درصد  71.1اند. اما نکته مهم است که هشدار سیلاب جدی تلقی نشده است. اند که هشدار سیلاب را دریافت نکردهابراز کرده

درصد است. کسانی که هشدار را در گلستان  84ان اند. این میزان در مازندراند که هشدار سیلاب را جدی نگرفتهزدگان ایلام گفتهسیل

 اند. گویان در گلستان( معتقدند زمان بسیار کمی برای تخلیه اموال در اختیار داشتهدرصد پاسخ 81.0اند )یا ایلام دریافت کرده

هایی نظیر باغداران که به هشدارهای هواشناسی به دلیل شرایط نکته دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که به غیر از گروه

به دلیل نگرانی  عمدتاًوکار حساس هستند، بقیه اقشار حساسیتی به هشدارها و اخبار هواشناسی ندارند. این در شرایطی است که کسب

 اند. عادی پخش شده صورتبهقطع نشده و هشدارهای هواشناسی  صداوسیماهای عادی هبرای آرامش عمومی، برنام

اثربخش شدن هشدار مستلزم طی شدن مراحل: شنیدن هشدار، فهمیدن محتوای پیام هشدار، باور به معتبر و دقیق بودن هشدار، و در 

دهد که مراحل مختلف هر کدام به فت استان نشان مینهایت واکنش به هشدار از طریق انجام کنش محافظتی است. شواهد در هر ه

اند، به دلیل سابقه اند. هشدارها از مجاری کافی به اکثریت نرسیده است، مردم در درک فحوای هشدار مشکل داشتهنحوی نقصان داشته

ر نهایت برای واکنش به هشدار اند و درا به درجاتی معتبر تلقی نکرده هاآنذهنی خشکسالی و نوع هشدارهای هواشناسی در گذشته 

 اند. آمادگی، دانش و اعتماد کافی نداشته

های رادیو و تلویزیون، رسانی محلی از پیش موجود نبوده است. بدیهی است که در شرایط بحرانی شبکهکه شبکه اطلاعنکته دیگر این

که در چارچوب مدیریت مشارکتی سیلاب امکان تشکیل رسانی محلی های اطلاعاینترنت و حتی تلفن ممکن است از کار بیفتند. شبکه

وجود دارد، ظرفیتی برای غلبه بر همه موانعی است که طی فرایندهای ذکرشده ممکن است وجود داشته باشند. این بدان  هاآن

ای هشدار را کاهش رسانی، اعتماد و عدم درک درست فحوتوانند مشکلات ناشی از نقصان ابزار اطلاعهای محلی میمعناست که شبکه

 دهند. 

 

 لیدر بحران س یرسانها و اطلاععملکرد رسانه -2-4

انسانی و  هایمداخلهدر حوزۀ  آن هایخسارتکه کاهش ابعاد و هستند  محیطیزیستاقلیمی و  هاییپدیده ،طبیعیحوادث و بلایای 

قابل  میزان به هاآنهای بحران ها و شدت آلام و رنجتواند از میزان تلفات و آسیباجتماعی است و آگاهی مسئولان و شهروندان، می

خطر  موقعخطر قرار دارند و در چه صورتی و در چه در  موقعبدانند در چه صورتی و چه  ای بکاهد. این حق شهروندان است کهملاحظه

 طوربه. در همین چارچوب ارتباطات شوندخود باخبر  وطناناست. افزون بر این، شهروندان حق دارند از سرنوشت همشان گذشته از سر

ها و رسانه»اند جمهور پرسیدهداشته باشند. رئیس مؤثریها و کارکردهای توانند نقشخاص در این میان می طوربهها اعم و رسانه

 «اند؟بحران سیلاب چه عملکردی داشتهرسانی در شبکه اطلاع
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 هایتمسئولی ازجملههای طبیعی، رسانی قبل، حین و پس از وقوع بحرانبخشی و اطلاعو تسهیل فرایند آگاهی أمینت ازآنجاکه

را نقطه کانونی و  0«آگاهی موقعیتی»در مواقع بروز بحران و در همه مراحل مدیریت آن،  ،درواقع، باید هاستبنیادین همه دولت

گاه و بازوی اصلی و برنامه اقدام برای مواجهه با آن منظور کرد. نهادهای روابط عمومی در این فرایند تکیه گذاریسیاستهرگونه 

 آیند.های رسمی به شمار میدستگاه

حوادث غیرمترقبه را به دست  مربوط بههای و آگاهیاطلاعات  هاآنهستند که مردم از طریق بعی اترین منمهم نیز هارسانه

ای، آزاد و مستقل اعتماد دارند. اما در های حرفههایی مردم به رسانه. تجارب تاریخی گویای آن است که در چنین موقعیتآورندمی

نظر و اظهار در تکاپوی تولید محتوا، –های موبایل رسانهای اجتماعی و پیامشبکه -های جایگزین ، خود هم از طریق رسانهحالعین

ای شده شدت رسانهو در فضای به ،حوادث غیرمترقبه بحبوحه وقوعدر بازنشر محتواهای مورد نظر هستند. بنابراین مدیریت بحران، 

در  رسانیاطلاعها و مجاری غایت دشوار است. نخستین ضرورت برای انجام این مهم، آگاهی از سهم و نقش عملی رسانهامروز، امری به

 فرآیند ارتباطات جمعی است.

اند اخبار و اطلاعات درصد پاسخگویان بیان داشته 11(، 18شهر کشور )تابستان  034آمد در پیمایش ملی تلفنی در  ترپیشچنانکه 

ری اخبار و نسبت به پیگی هاآندرصد  2اند و تنها طور مرتب از طریق مجراهای خبری داخلی دنبال کردهمربوط به سیلاب اخیر را به

اخبار  هاآندرصد  77.1دهد که زدگان نیز نشان میشده در سه استان و در میان سیلاند. پیمایش انجامتفاوت بودهاطلاعات مربوطه بی

های کهیابی به معنای استفاده نکردن یا اعتماد نداشتن به شببرای اطلاع صداوسیمااند. استفاده از کردهدنبال می صداوسیماسیلاب را از 

های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام استفاده درصد نیز از شبکه 32.4که ای نیست. نکته مهم اینهای ماهوارهاجتماعی یا تلویزیون

ند اتوانستهدرصد بوده است. بدیهی است که افراد می 32.7رسانی ها نیز منبع اطلاعهای ارتباطات آشنایان و خانوادهاند. شبکهکردهمی

از منابع مختلف استفاده کنند. بسیار اهمیت دارد که بدانیم چه اخبار و اطلاعاتی در ارتباط با سیل از طریق نهادهای رسمی 

 های جایگزین در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. های جریان اصلی و رسانه، رسانهیرساناطلاع

 

 عملکرد نهادهای رسمی روابط عمومی  -2-4-1

« جایگاه مدیریتی»حال برخوردار از ای و درعینارتباطی و رسانه ذاتاًای در مقام حرفه -کارکردهای روابط عمومی  ترینمهم ازجمله

و ورای آن  3«خطر»به  هاآنشدن رو، قبل از تبدیل مهم پیش 2«موضوعات» موقعبهرصد  -ها و نهادهای حکمرانی در سازمان

و « برنامه جامع اقدام»و توانا، در مرحله پیش از وقوع بحران، تهیه و تدوین  مؤثرعتبار نقش روابط عمومی است. به این ا 4«بحران»

شدن به ریسک و بحران ها، روندها و فرایندهایی است که قابلیت بالقوه تبدیلکسب آمادگی برای پیشگیری، مواجهه و مدیریت موضوع

 را دارند. 

را در مرحله  هاآنهای رسمی درگیر در سیل اخیر، ضعف اصلی اری از روابط عمومی دستگاهکارگروه پس از بررسی رفتار شم

روابط ارزیابی کرد. قابل توجه اینکه عموم « سازمانیای درون و برونرسانه –برنامه جامع اقدام ارتباطی »فقدان « پیش از وقوع سیل»

تصور و درکی از وقوع سیلاب در مقیاسی که رخ داد نداشتند و سازوکارهای رصد و ارزیابی  اساساًدر نظام رصد و ارزیابی خود  هاعمومی

هنگام مواجهه به« قرار گرفتن در موضع انفعالی»و « غافلگیر شدن»کرد. از همین رو فراهم نمی هاآنامکان چنین آمادگی را برای  هاآن

 رود. می ارشم بهها با بحران سیل وجه اشتراک عموم روابط عمومی

بندی زیر ارزیابی معیارهای اولویت پایه برطور معمول، هنگام و در حین وقوع آن، بهها در مدیریت بحران بهعمومی عملکرد روابط

-1نفعان؛ حفظ ارتباطات با ذی-4و مستمر در پاسخگویی؛  موقعبهحضور -3؛ موقعبهرسانی سریع و اطلاع-2سازی؛ شفاف-0شود: می

 حفظ اعتبار و حیثیت سازمان. -7سخنگویی واحد؛ -1ها؛ سازنده با رسانه ارتباط

___________________________________________________________________________________________________________ 
1. Situational Awareness  

2. Issues 

3. Risk 
4. Crisis 
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سازمان متبوع و توجیه  حیثیتها در اوج رویداد سیل اخیر معطوف به حفظ اعتبار و عمومیها نشان داد اولویت اصلی روابط بررسی

رسانی اطلاع»و « حفظ ارتباطات با مخاطبان»و « سازیفشفا»آنکه اصول های حال و آینده آن بوده، است. حالاقدامات گذشته، برنامه

ها ضرورت مرجعیت خبری روابط عمومی رغمبهکه توجه شده است. نتیجه آن هاآناند که کمتر به نیز اصولی بنیادی« موقعبهسریع و 

 شد.در جامعه شنیده نمی خوبیبهموقع و به هاآنوقوع سیل و پس از آن، صدای  خلال در

های مسئول و درگیر در بحران سیل، اطلاعات مورد نیاز عمومی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه متأسف است که برخی روابط

برای ارائه صدایی  هاروابط عمومیاند. اما در مقابل، تلاش برخی و از همکاری با کارگروه استنکاف ورزیده کارگروه را در اختیار قرار نداده

را از  هاآندهی حین و پس از وقوع بحران سیل، وجهی مثبت بود که رفتار های مربوط و پاسخهای دستگاهام توضیح کنشهنگواحد به

ها توجه متوازن به عمومی کرد. کارگروه امیدوار است که روابطهای پیشین متمایز میآفرینیگویی و ابهامگویی، تناقضپراکنده

 ا همواره مدنظر قرار دهند.معیارهای هفتگانه مورد اشاره ر

 

 عملکرد مطبوعات  -2-4-2

هاست که تمامی روزهای طولانی شود، مطبوعات ایران سالهمانند آن در کمتر کشوری دیده می تقریباًیک رویه نادرست، که  بر بنا

روز رسید. در روزهای پیش از تعطیلات نیز، به دلیل  21به حدود  0318برند. تعطیلی مطبوعات در نوروز نوروز در تعطیلی به سر می

تر از مختل شده بود. به همین دلیل مطبوعات پیش هاآننظم انتشار  کاهش یافته و شدتبهبحران کمبود کاغذ، شمارگان مطبوعات 

نسخه الکترونیک، و  1، ارگان دولت با انتشار «ایران»های سراسری تنها دو روزنامه تعطیلات نوروز استقبال کرده بودند. در میان روزنامه

وز های کشور بودند که در ایام تعطیلات نورتنها روزنامه کاغذیاحمر ایران، با انتشار چند شماره ، ارگان جمعیت هلال«شهروند»روزنامه 

باید مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت، ولی شماری از  کهچنانها هم بحران سیل را مورد توجه قرار دادند. البته این تنها تلاش

های زده حضور یافته بودند و از طریق شبکهیافته، در مناطق سیلخودانگیخته و غیرسازمان صورتبه عمدتاًای که نگاران حرفهروزنامه

از  مؤثرترنقشی « نگاری شهروندیروزنامه» ترتیباینبههای موبایلی فعالانه به پوشش رویدادهای سیل پرداختند و رساناماجتماعی و پی

 نگاری جریان اصلی یافت.روزنامه

د و هایی دربارۀ ابعابا کاهش تقریبی شدت سیلاب، مطبوعات کوشیدند با ارائه مصاحبه، گزارش و تحلیل زمانهمپس از تعطیلات، 

ای خود را جبران کنند. ویژگی مثبت عملکرد مطبوعات در این ایام، در مقایسه با سایر پیامدهای سیل تا حدودی جاماندگی غیرحرفه

خصوص برخی ها بود. بهو کاستی هاضعفنقطهی رسمی و ارگانی، استقلال نسبی در بیان مسائل و موضوعات و هاخبرگزاریها و رسانه

های موثق به شمار طرفانه و نیز تحلیلبخشی دقیق و بیهای قابل توجه خبردهی و آگاهیدانی مطبوعات از نمونههای میاز گزارش

 چنان حائز اهمیت است: چند نکته هم حالبااین روند.می

 ترتیباینبههای مختلف متعلق به نظام سیاسی است. های کشور کماکان متعلق به حکومت و دستگاهسهم اصلی بازار روزنامه .0

ها و نهادهایی که به آن وابسته هستند، و نه الزامات و معیارهای های سازمانهای بزرگ کشور در چهارچوب سیاستبیشتر روزنامه

بر اجرایی را  -کنند و حتی در مواقع بحران نقش دستگاه تبلیغاتی یک نهاد یا دستگاه ادارینگاری، فعالیت میای روزنامهحرفه

سیاسی ادامه  -رسانی بر پایه صبغه مسلکی د. کما اینکه در جریان سیل برخی از مطبوعات همچنان به شیوه اطلاعگیرنمی عهده

 دادند. 

ای ایران هستند. از همین رو، رفتار مطبوعات در مفاهیمی مغفول در نظام رسانه« بحران نگاریروزنامه»و « ارتباطات بحران»هنوز  .2

اندوزی عمده متکی به ابتکارهای موردی و شخصی و نه رویکردی جامع مبتنی بر سازمان، آموزش، تجربهطور مواجهه با بحران به

و خبرگزاری تسنیم از گذراندن  صداوسیمانگاران و خبرنگاران، فقط دو خبرنگار ها با روزنامهافزایی است. در کل مصاحبهو مهارت

 اند. قبل خبر داده سال 1و  01نگاری بحران در دوره دو روزه روزنامه

های نوین ارتباطات و اطلاعات و استفاده از گیری از فناورینام، در بهرههای پرسابقه و صاحبجاماندگی مطبوعات، حتی روزنامه .3

ای و مهیای پوشش بحران، نگاران حرفهبرخورداری از روزنامه ضرورتبهتوجهی موبایلی، و کم هایرسانپیامهای اجتماعی و شبکه
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ای در پوشش سیل کاست و میدان را به فعالیت های حرفهآفرینی نشریات و روزنامهای از چابکی و نقشبه میزان قابل ملاحظه

شهروندان در فضای مجازی سپرد. این در حالی است که شهروندان به هنگام ارائه و به اشتراک گذاشتن خبرها و نظرها در 

نگاری را به اجرا اخلاقی روزنامه –اجتماعی  –ای توانند معیارهای حرفهبایلی طبعا نمیهای مورسانهای اجتماعی و پیامشبکه

 چنین انتظاری داشت.  هاآنتوان از نمی اساساً درآورند و 

 گونهاینرا کسب کند. « رسانه»به لحاظ جغرافیایی، شماری از مطبوعات محلی هنوز نتوانسته است، مفهوم و کارکرد رایج  .4

اند که بتوانند حتی در شرایط عادی به روال کار خبری و ای نرسیدهای از استقلال مالی و حرفهمروز به درجهمطبوعات ا

شدن سیلاب نیز بخشی از مطبوعات محلی نتوانستند انتشار یابند و رسانی خود بپردازند. به همین دلیل حتی پس از فروکشاطلاع

 رویدادها را پوشش دهند.

  

 رادیو و تلویزیون عملکرد  -2-4-3

گذاران و مسئولان رادیو و تلویزیون در سیاست ذهنیتبر « خشکسالی»ها در رسانۀ ملی به دلیل غالب بودن پارادایم اخبار بارندگی

شد. نگارش و صورت کلی و غیر هدفمند، پوشش داده میهم بههای دوم به بعد، آنطور عادی و در اولویتروزهای پیش از سیل، به

، هاآنای بود که در اغلب شوند نیز گاه کلی، غیرشفاف و به گونهقرائت می صداوسیماهای هواشناسی که در ها و اخطاریهن اطلاعیهبیا

ارتباط  صداوسیماشفاف نبود. نگارش و محتوای این متون البته به  هاآنشد و تفاوت سطح هشدارها در پارامترهای جوی مشخص نمی

 شوند. اند و فاقد اثرگذاری لازم تلقی میت از طریق این رسانه ارائه شدهندارد، لیکن در نهای

طور غالب بسیار وسیع های هواشناسی در اخبار نیز بهبینیها برای پیشدر ایام منتهی به سیلاب شدهمشخصمقیاس جغرافیایی  

تبع آن مجریان و حن کارشناسان هواشناسی و بهشد. همچنین لها میبود. این موضوع موجب کاهش حساسیت و اطمینان به اخطاریه

گونه که شد؛ آنها طبق روال شرایط عادی بیان میبینیگویندگان در صداوسیما در روزهای پیش از سیلاب هشداردهنده نبوده و پیش

شدن سیلابی»، «هادخانهطغیان رو»هایی همچون های هواشناسی از عبارتتوانست ابعاد خطر را دریابد. در بیشتر گزارشمخاطب نمی

شد که و ... استفاده می« هاگرفتگیآب»، «صدور اخطاریه»، «های بارشی در روزهای آتیسامانه شدن فعال»، «وزش باد»، «هامسیل

توان، در یک ارزیابی کلی، نتیجه می ترتیباینبهکرد. مجموعه این واژگان به دلیل مرسوم و تکراری بودن، حساسیت لازم را ایجاد نمی

های سازمان هواشناسی و هم به دلیل نوع بیان و توجه خود رسانه به هم به دلیل زبان و محتوای اطلاعیه –گرفت که صداوسیما 

در  خصوصهباز سیلاب را در افکار عمومی، « ادراک خطر»فراگیرترین رسانه، نتوانست در مرحله پیش از وقوع بحران  عنوانبه -موضوع 

 ایجاد کند.  زدهسیلمناطق 

، پوشش ویژۀ سیل را در دستور کار قرار داد. در روزهیکحال با شروع بحران سیلاب در استان گلستان، صداوسیما با تأخیری اینبا

ئولان محلی و های زنده با خبرنگاران و مساین مرحله شبکه خبرِ سیمای جمهوری اسلامی با شکست مکرر آنتن و برقراری ارتباط

ها را در پی کشوری مدیریت پرحجم اخبار را در دست گرفت. پوشش ویژۀ اخبار سیل در گلستان در ایام نوروز حساسیت سایر استان

بویراحمد و ...  و ویژه در لرستان، خوزستان، فارس، کهگیلویههای غرب و جنوب غرب کشور، بهای که در استانداشت؛ به گونه

ها به مقابله با بحران سیل بیشتری در این استان های مختلف با آمادگیم، به نحوی پیگیرانه و قوی، مطرح شد تا دستگاههشدارهای لاز

 بپردازند.

تر بوده و در عملکرد آن وجه ایای و ارتباطی حرفهاز منظر رسانه 18های رویکرد صداوسیما حین و پس از سیلاب درمجموع

معطوف به برانگیختن و واداشتن مقامات و  عمدتاًغلبه داشته است. البته رویکرد انتقادی صداوسیما « رسانیو اطلاع هشدار دهی»

-شد و عملیات امداد و کمکبرنامه، مکرر و گاه نمایشی آنان میمسئولان به حضور و اقدام در صحنه حوادث بود که منجر به حضور بی

تفسیری  –تحلیلی  هایبرنامهویژهها پخش داد. پس از فروکش کردن اوج سیلابقرار می یرتأثرسانی و الزامات مدیریت بحران را تحت 

ای های ماهوارهزده، توانست توجه افکار عمومی را تا حدودی از شبکهوقایع و نیز انعکاس وسیع مطالبات و صداهای مردم سیل

 زبان به پوشش صداوسیما سوق دهد.فارسی
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دهند در اند ترجیح میها شرکت کردهزدگان در استاننظرات سیل چهارم کسانی که در پیمایشز سهدهد بیش ابررسی نشان می

رسانی در این رسانه را بیشتر آشکار دریافت کنند. همین امر ضرورت تقویت سازوکارها و اشکال اطلاع صداوسیماها اخبار را از بحران

 کند. می

 

 های خبریسایتها و عملکرد خبرگزاری -2-4-4

های خبری نیز در مرحله پیش از بحران از ایفای نقش هشداردهندگی بازماندند، اما در مرحله بحران توانستند ها و سایتخبرگزاری

های اجتماعی و مندی از امکانات شبکهزده و ارتباط گرفتن با نهادهای مسئول و همچنین بهرهبا اعزام نیروهای خبری به مناطق سیل

های منتقد دولت به فضای ها و سایتمتوازن از سیل ارائه دهند. این پوشش در برخی خبرگزاری نسبتاًهای موبایل، تصویری رسانپیام

های جدید با ابتکار عمل بعضاًهای رسمی ها و سایتتر بود ولی در خبرگزاریهای اجتماعی نزدیکاعتماد شبکهبی نسبتاًانتقادی و 

 الزامات اجتماعی و فرهنگی همراه شد.خبری و پرداختن به 

ها، ای و پیشینی در حوزۀ آب و بحران سیل، جذابیت اخبار غیررسمی و حتی خبرهای جعلی، ضعفنداشتن دانش زمینه

ها در پوشش رویداد ها و سایتهای خبرگزاریچالش ازجملهاصلی افکار عمومی،  ای و دیده نشدن در میدانهای فنی و حرفهکاستی

های ها و سایترفتن مرجعیت خبری برای خبرگزاریچالش، به دلایل گوناگون، از دست ترینمهمل بودند. در این میان، شاید سی

های رسمی خبری در ها و سایتهای جریان اصلی بود. واقعیت این است که اخبار رویداد سیل بیش از خبرگزاریرسمی و حتی رسانه

ها بر کاستی عمدتاً ها در این فضا نیز گرفته از سیلابهای موبایلی جریان یافته بود. لاجرم، روایت شکلرسانهای اجتماعی و پیامشبکه

ها به منابع موثق خبری برای رد یا که دسترسی خبرگزاریها استوار بود. درحالیزدهو اسکان سیل امداد و نجاتو نقاط ضعف عملیات 

دشوار بود، در کنار بازنشر بسیاری از  هاآنای و امکان سنجش صحت های اجتماعی و ماهوارهتأیید انبوه خبرهای منتشر شده در شبکه

ای کشور و امکان مدیریت  فضای رسانه عملاًهای غیررسمی و مخالف دولت ها و رسانهتوسط شبکه  زاتنشاین محتواهای منفی و 

 کاهش بحران را در مقاطعی با سختی مواجه کرد.

 

 کاربران تلگرام و توئیتر رفتار  -2-4-5

از  بهره گرفتنهای دیگر با رسانها و پیامرسان تلگرام و شبکه اجتماعی توئیتر، این دو رسانه، همراه با شبکهبا وجود فیلترینگ پیام

این در حالی بود که  های فناورانه، نقش مهمی را در تولید و به اشتراک گذاشتن انواع محتوا در ارتباط با بحران سیل ایفا کردند.مزیت

حضور و فعالیت در این دو فضای ارتباطی  از راهای درگیر مدیریت بحران ، تنها سازمانواقعبهکردن تلگرام و توئیتر، در عمل و فیلتر

 محروم کرد. هاآنفراگیر و اثربخش و تعامل با انبوه مخاطبان 

لایک، و هزار پست پربازدید تلگرامی، با  11ایک توئیتری، با حداقل کاوی هزار توئیت پر لهای حاصل از دادهتحلیل مضمون داده

های مدیریت بحران در فضایی بود که بیشترین عملی دستگاهبرنامگی و بیهزار بازدید، گویای نوعی رهاشدگی و بی 11حداقل 

علی در آن جریان داشت.  ویژگی اصلی این ها و خبرهای جشد و انبوه شایعههای شهروندان در آن مطرح و دنبال میها و ابهامپرسش

 های اعتراضی اجتماعی و سیاسی بود.فناورانه و غلبۀ جنبه مرکزگریزیفضا 

ارتباطی بین  مؤثرهای رسمی و کانال رسانیاطلاعهای و ضعف مرجعیت رسانه سویکهای اجتماعی مجازی از شبکه «رهاشدگی»

ویژه در مناطقی مانند خوزستان و لرستان گاه افکار عمومی از سوی دیگر، در سطح جامعه بهدیدگان و با آسیبحکومتی های دستگاه

در روزهای نخست وقوع سیلاب چنان بود که بخش  خصوصبهشده بود. این پدیده « اخبار جعلی»باعث تأثیرگذاری و رواج گسترده 

اخبار و » سازیخنثیخبرگزاری جمهوری اسلامی( بیشتر صرف  و صداوسیما ازجملهرسمی ) رسانیاطلاعهای رسانه هایتلاشزیادی از 

ممانعت وزارت نفت از »، «سرریز کردن سد کرخه»از آنچه  حتی به وقوع نپیوسته است، بود. طرح شایعاتی چون « های جعلیروایت

های ل بود، گاه موجب ایجاد بحرانتوئیت یک نگهبان و اظهارنظرهای افراد محلی غیرمسئو صرفاً هاآنکه منشأ « آبگیری هورالعظیم

  مؤثرهای تلگرامی محلی در نقش کانال هایکانالشدید مدیریتی و اجتماعی گردید. البته موارد قابل توجهی نیز وجود داشت که در آن 
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 طوربهاند که های خبررسانی ظاهر شدهخدمات و تشکیل کانون ارائهبرای  شکل دادن ارتباطات و اجتماعات محلی،  رسانیاطلاع

 مشاهده گردید. مؤثرو روستاهای آن، این کاربرد  قلاآقمشخص در منطقۀ 

ها و خبرنگاران کوشیدند از فضای تلگرام و توئیتر برای ارائه خبرها و ها، سایتاشاره شد برخی از خبرگزاری که همچنان

را در حوزۀ « رسانیمرجع رسمی و قابل وثوق اطلاع»حضور  خلأنتوانست  هاآنتلاش  حالدرعینهای خود بهره بگیرند، اما گزارش

ها و مسئولانی که تصمیم به استفاده از تلگرام و توئیتر گرفتند، حتی معدود سازمان کما اینکهعمومی و افکار عمومی جبران کند، 

ین برداشت کاربران از حضور مسئولان و با مخاطبان برقرار کنند. چنانکه در برخی موارد، حتی نخست مؤثرنتوانستند ارتباطی جامع و 

 قلمداد شده است. « خودنمایی»مقامات در این دو فضای فیلتر شده، نوعی 

نظرهای و از توئیتر بیشتر برای اظهار« رسانیاطلاع»رسد که کاربران از تلگرام بیشتر برای مطالعه صورت گرفته به نظر می بر اساس

 اند. های رسمی و نیز بیان مواضع منفی استفاده کردهانتقادی و اعتراضی علیه دستگاه

 

 رسانی بحراننگاری و اطلاعروزنامه زمینههای رسمی در مشکلات رسانه -2-5

جمهور در حوزۀ رسانه و ارتباطات، معطوف به وجوه مشکلات جدی در گفته، پاسخ پرسش دوم رئیسهای پیشبه اعتبار یافته

در این های مسائل اجتماعی بوده است. ای، و هم به لحاظ برخورداری از زمینهبه لحاظ توانمندی حرفههای رسمی هم رسانه اثربخشی

 "رسانی بحران چیست؟نگاری و اطلاعروزنامه زمینههای رسمی در مشکلات رسانه": اندپرسیده جمهوریرئیسخصوص 

ها و رسانی در مراحل پیش، حین و پس از بحران سیلاب گذشت، اهم چالشها و اطلاعبا توجه به آنچه در شرح عملکرد رسانه

ها بندی کرد. توضیح اینکه این چالشتوان به شرح زیر جمعراهکارهایی که برای غلبه بر موانع کنونی متصور است می حالدرعین

توان در مدت است، اما میو بلند مدتمیاننیز معطوف به اصلاحات اساسی  شدهارائهاجرم راهکارهای اند و لکلان و ساختاری عمدتاً 

 ویژه پرداخت:  صورتبه هاآنچارچوب ارتباطات بحران به برخی از 

و  ایو کاربرد سازوکارهای تحقق آن در نظام رسانه« نگاری بحرانارتباطات و روزنامه»غفلت نظری و عملی از اهمیت  .0

نگاری در ایران توجه چندانی به موضوع ای ارتباطات و روزنامههای رسمی و حرفهنظام آموزش سویکرسانی کشور: از اطلاع

و مدیریت بحران اعم از  گذاریسیاستهای مسئول و از سوی دیگر نهاد اندداشتهبحران ن نگاریروزنامهبسیار مهم ارتباطات و 

های شدن با بحرانرسانی مهیای مواجههای گوناگون خبررسانی و اطلاعابط عمومی و سازمانبخشی و فرابخشی، نهادهای رو

ای نیستند. این در حالی است که وقوع انواع حوادث طبیعی، در سرشت اقلیم ایران و بخشی طبیعی از منظر ارتباطی و رسانه

وری است درک عملی از ارتباطات بحران به دستور کار از سرنوشت همیشگی ما ایرانیان قابل مشاهده است. به این اعتبار ضر

آموزشی )دانشگاهی و  -تبدیل گردد و این مهم در نظام ارتباطی کشور هم از لحاظ علمی  ربطذیعملی همه نهادهای 

ی کشور و مدیریت اجرای گذاریسیاستهای ( و هم در حوزهرسانیاطلاعها و مجاری فنی )در رسانه -ای( و هم کاربردی حرفه

 تثبیت و نهادینه شود.

 نتیجتاًهای موبایلی و رسانهای اجتماعی و پیامهای جریان اصلی و کارکردهای مثبت شبکهتوجهی به نقش رسانهکم .2

عمده، از میان تمامی  طوربهای در کشور: تاکنون مدیریت سیاسی و اجرایی کشور، گیری پدیده ضعف مرجعیت رسانهشکل

گیری از رسانه اثرگذار به رسمیت شناخته و نسبت به پاسخگویی و بهره عنوانبهصلی، تلویزیون را های جریان ارسانه

توانند از هایی را که میبوده است. علاوه بر این با اعمال سیاست فیلترینگ، در عمل، خود و سازمان توجههای دیگر کمرسانه

و کارآمد محروم کرده است. این رویکرد سبب پیدایش و رشد دو پدیده مند شود از این امکان روزآمد های جدید بهرهفناوری

 شده است:

 های رسانهای اجتماعی و پیامهای جریان اصلی به شبکهبخش از رسانهالف( انتقال مرجعیت جریان خبررسانی و آگاهی

 های خارج از کشور؛ موبایلی و نیز شبکه



32            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 ای و نهادهای مدنی ای کنشگران حرفهموبایل از فعالیت حرفه هایرسانپیامهای اجتماعی و ب( خالی ماندن عرصه شبکه

 ای شده است. های مدیریت بحران و متخصصان رسانهو سازمان

های دیـد جمعـی در دسـتور کـار مسـئولان و ذهنیت گیریشکلها و رویکرد باید با توجه به اهمیت اصلاح این سیاست

 یرد.های مدیریت بحران قرار گدستگاه

ها ای و مستقل: در نگاهی کلی، اعمال نظام پیشگیرانه بر فعالیت عموم رسانهرسانی حرفهای و اطلاعتوانی جریان رسانهکم .3

 ناکارآمدای کشور را اکنون رسانه -خاص، بخش بزرگی از فضای ارتباطی  طوربهعام و نقش انحصاری رادیو و تلویزیون  طوربه

ای شده است. های سیاسی در رفتارهای رسانهاین امر منجر به بروز نوعی ناهنجاری و سوگیریاست.  زده کردهو سیاست

رسانی کشور بوده است. در ها و مجموعه اطلاعاعتمادی مردم به کردار و رفتار رسانهچنین سیاستی رشد کمنتیجه رواج 

ها و نهادهای دولتی جانبه از دستگاهیت و دفاع همهرسان به حماها و نهادهای اطلاعبخشی از رسانه عملاً شرایط کنونی، 

را توجیه کنند و بخشی دیگر نیز جز خطا و رفتار نادرست در  هاآنهای احتمالی کوشند اشتباهپردازند و حتی میمی

و، ، در هر دو سدارانهجانبای و بینند. پیامد این رویکرد غیرحرفههای مربوط چیزی نمیهای دولت و دستگاهکنش

کننده، تقویت جریان حل این وضعیت نگرانبه منابع رسمی اخبار و اطلاعات است. راه« اعتماد عمومی»شدن دارخدشه

ای و ای حرفههای رسانهگرا در همه سطوح و کمک به تثبیت قانونی فعالیتای و واقعگرا، حرفهای مستقل، کثرترسانه

 ای جدید است.در فضای رسانه صداوسیمادربارۀ نقش انحصاری  اندیشیچاره

های مدیریت بحران در جهت های حکومتی: گرچه در جریان سیل اخیر، دستگاهدر دستگاه« سخنگویی واحد»فقدان عملی  .4

اند، اما هنوز ناروشنی در سخنگویی، تعلل در پاسخگویی و سوگیری در بیان هایی داشتهشدن صدای واحد فعالیت اندازطنین

روند. این در حالی است که تلاش برای رفع این معضل های اصلی مدیریت بحران در ایران به شمار میچالش ملهازجها واقعیت

 زیر کمک کند:  هایضرورتتواند به تحقق می

  از موضوعات و وقایع؛« روایت کلان»الف( برخورداری از یک 

  ری؛آلود خبب( مدیریت جریان اخبار و اطلاعات در فضای آشفته و ابهام 

  اند.مخربی بر افکار عمومی داشته تأثیرکه همواره « اخبار جعلی»پ( جلوگیری از بروز شایعه و 

ای شرایط بحران در رسانه –ها: مدیریت جریان ارتباطی ها و شهرستانرسانی محلی در سطح استانضعف سازوکارهای اطلاع .1

رسان پایتخت ناممکن است. برای مواجهه با های اطلاعها و دستگاهسرزمینی به پهناوری ایران با تکیه صرف بر رسانه

و  مراتببهرسان استانی های اطلاعهای محلی و دستگاهلازم است رسانه زمینایرانهای متنوع و گسترده در سراسر بحران

زایی و بیاموزند که بلایای طبیعی )سیل، زلزله، خشکسالی، آلودگی هوا، بیابان دقتبهنیز باید  هاآن نمند شوند.توا ازپیشبیش

 شدن با این واقعیت مقدر و قطعی باشند....( بخش لاینفک زیست جامعه ایران است و با تمام توان و امکانات مهیای مواجه

 

 ابنهاد و مدیریت سیلهای مردمسازمان -2-6

اند جمهوری بوده است. ایشان پرسیدهنهاد در مدیریت سیلاب در شمار سؤالات رئیسهای مردمپرسش از وضعیت سازمان

 یزندگ یایاح کننده بهو کمک لاب،یهنگام س امداد و نجات لاب،یاز س شیپ یهاتینهاد مرتبط با فعالمردم یهاسازمان»

  «دارند؟ یتیزدگان در کشور چه وضعلیس

ها( و نیروهای داوطلب مردمی به چند جهت مهم است. نخست اینکه مردم در شرایط نهاد غیردولتی )سمنهای مردمنقش سازمان

خیریه، نسبت به  مؤسساتدولتی و های غیررسانی به نهادهای مدنی و به سازمانها و برای کمکدر بحران ویژهبهامروز جامعه، 

شده نیز مشخص اند. این اقبال در نتایج پیمایش ملی تلفنی انجامدولتی، اقبال بیشتری نشان دادههای های رسمی و سازماندستگاه

باز پرسیده شد،  سؤالزدگان در قالب ترین نهاد و سازمان امدادرسان به سیلشده است. در پرسشی که از پاسخگویان در خصوص موفق
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ترین نهاد امدادرسان در حادثۀ سیل اخیر درصد موفق 8/21ادهای مردمی را با دهد پاسخگویان مردم و نهنشان می آمدهدستبهنتایج 

 دانند. می

دهد. وقتی تری را نشان میزدگان نتایج مهمزده خوزستان، گلستان و لرستان و در بین سیلشده در سه استان سیلپیمایش انجام

 33.8دیدگان زمان سیل را ذکر کنند، ر زمینه امدادرسانی به آسیبها یا نهادها دترین سازمانزدگان پرسیده شده که موفقاز سیل

درصد هلال  7درصد ارتش و  8.2درصد سپاه،  01.8درصد نیروهای جهادی و بسیج،  01.4ها، نهاد و خیریههای مردمدرصد سازمان

ها و ها از سوی سمندهد که بیشترین کمکیها نشان نماند. نظرسنجی الزاماً با واقعیت سازگار نیست و این دادهرا ذکر کرده احمر

 دهد. زده را نشان میمثبت حضور این نیروها بر مردم سیل تأثیرها ارائه شده، اما خیریه

های محلی، تأثیرگذاری اجتماعی بالایی دارند. سوم، وفور کمکهای ویژه سازمانغیردولتی فعال در مناطق، بههای دوم، سازمان

کند و چهارم، باور و پذیرش دادن به کمک مردمی را تصدیق میها برای سازماننیافته، ضرورت مشارکت سمنمردمی، ولی سازمان

های حاکمیتی ضرورت دارد. بنابراین، توسط دستگاه هاآنانگاری دولتی و عدم رقیبهای غیریر سازمانعملی نسبت به فعالیت فراگ

 شود. ها و مشارکت مردمی در سه بخش پاسخ داده میجمهوری دربارۀ سمنهای رئیسپرسش

 

 زدههای سیلنهاد در برخی استانهای مردموضعیت سازمان -2-6-1

 هایروشبخشی و آموزش گاهیآدر مرحلۀ پیش از سیلاب بیشتر به ها( )سمن نهادمردمهای نقش سازمان بنا بر مطالعات کارگروه

ها جدی های اخیر نقش سمنقبل از سیلاب اساساً شود اما همین وظیفه نیز بسیار اندک انجام شده است و مقابله با سیلاب محدود می

داوطلبان مردمی بوده است. در  دهیسازمانغالبًا امدادرسانی و مدیریت و ها در حین سیلاب نقش سمن 0شده است.گرفته نمی

های برای مشارکت در مدیریت سیلاب در تمامی مراحل پیش، حین و پس از سیلاب، کمکها منبع سمن ترین، مهمزدهسیل هایاستان

زندگی را نیز در حین های آموزشی بهداشتی و مهارتهای دورهها ن تعدادی از سمنمردمی )نقدی و غیرنقدی( بوده است. افزون بر ای

 زدگان ارائه کردند.و پس از سیلاب برای سیل

 اند:وظایفی را که در زیر تشریح شده است بر عهده داشته عمدتاًها سمن

 زدههدیه به مردم سیل کارت توزیع و سازیهای نقدی از مردم و خیرین و؛ آمادهتمرکز بر جذب کمک .0

 زدگان رسانی به مردم در خصوص نیازهای سیلاطلاع .2

 زدگان بین سیل هاآنهای مردمی و توزیع آوری کمکجمع .3

رسانی آن به خیرین محلی مسکونی و اثاثیه و لوازم خانگی و اطلاع شدهتخریبهای آوری آمار و اطلاعات لازم از حوزهجمع .4

 برای مساعدت و حمایت

های دولتی و ها و سازمانهای خودجوش، هلال احمر، موکبگرم توسط گروه غذای توزیع و مایحتاج روزمره و پخت تهیه .1

 نظامی

 زده ها و جوانان سیلشناسی به مردم، خانوادهارائه خدمات مشاوره و روان .1

 آموزان خدمات تربیتی به دانش ارائه .7

 ارائه خدمات هنری و ورزشی و تربیتی به کودکان  .8

 زدهای سیلهای هنری، فرهنگی و سرگرمی به خانوادهارائه برنامه .1

 استانیبرونمند درون و ارائه گسترده خدمات پزشکی توسط پزشکان علاقه .01

 زدگان کمک در شناسایی خیرین و جلب نظر آنان برای حمایت و کمک به سیل .00

___________________________________________________________________________________________________________ 

دوام به فرسوده و کم یمسکون یهاواحداهداف مشخصی نظیر بازسازی  یبه سوها کمک تیبا هدا توانندیم لابیاز س شیپ ۀدر مرحلها سمن نیهمچن .0

 ها کمک کنند.آن یسازمقاوم
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محیطی خود در عمل در حال زیستهای عالیتدر زمان پیش از وقوع سیلاب، با نوع فها در استان مازندران سمن

روزه دربارۀ ها همه. سمنانداند اما مستقیمًا به موضوع سیلاب نپرداختهدربارۀ مخاطرات سیلاب و طوفان بوده هشدار دهی

وسازهای غیراصولی در رویه درختان جنگلی، فرسایش خاک، تجاوز به عرصه جنگل، تجاوز به حریم رودخانه و نیز ساختقطع بی

های فعال این استان، به گفته خودشان، حین سیلاب در محل فعالیتی نداشتند. در اند. سمنهشدار داده دارشیبو در اراضی ها حریم

انجام احمر رانان بابلسر، سپاه و هلالهای محلی، و بعد هیئت ورزشی و قایقبیشتر توسط خود مردم و ظرفیت امداد و نجاتاین زمان 

زدگان ها در این استان بیشتر پس از سیلاب، برای بازگشت به وضعیت عادی و تأمین خوراک و وسایل ضروری سیلشد. مشارکت سمن

 دیده شده است. 

تر از بقیه مناطق ها عقباند و توسعه مدنی از اساس در این استانیافتگی نداشتهها در ایلام و لرستان توسعهسمن

های غیررسمی نهاد رسمی به دوش شبکههای مردمها در لرستان به جای سازمانست. بار کمکزده بوده اسیل

کرد، دارای اشکالاتی در شناسایی و تر عمل میهای غیررسمی و خویشاوندی گرچه در توزیع سریع. شبکهخویشاوندی بوده است

نداشتن رسمیت به خاطرنهاد را داشتند، های مردمی مثبت سازمانهاها بعضی از خصیصهگرچه این شبکه یطورکلبهاند. توزیع نیز بوده

گرایانه در مواردی به پیامدهای منفی منجر شده است. های خاصگیریو ضعف در پاسخگویی و احیاناً بعضی جهت شفاف نبودنو 

 کاملاً مشهود است.  یافتهتوسعه های کمترها، و بالاخص در استانها در استاننیافتگی سمنتوسعه

نفر از فعالان اجتماعی و  37خیریه،  31سمن رسمی با مجوز،  30دهد آمار دریافتی از معاونت اجتماعی استانداری فارس نشان می

های ها، گروهسمناند. زدگان حضور فعال داشتهرسانی به سیلهای جهادی در زمان کمکفرهنگی شهر شیراز و تعدادی از گروه

. حضور و فعالیت انددیدگان سیل شیراز بودهها در امدادرسانی به حادثهگروه ترینمهمها و فعالان مردمی خیریهجهادی، 

رسانی و ها نبود فرایند امداد، کمکبسیاری از مردم و مسئولین استان اگر فعالیت این گروه زعمبهبوده است که  مؤثرها چنان این گروه

ها در مدیریت بحران شد. این تجربه دیدگاه بسیاری از مسئولین را به ظرفیت زیاد سمنتر میبسیار طولانیدیده بازسازی مناطق آسیب

آفرینی هستند. یکی از نکات مثبت مدیریت بحران در استان فارس، این بوده است که دهی این نوع نقشسامان به دنبالتغییر داده و 

اند که خود ها عضو افتخاری شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان شیراز بودهفرودیها همچون آها و برخی از سمننماینده سمن

  رسانی را تسهیل کرده بود، اما هنوز سازوکار مشخصی برای این همکاری مشخص نشده است.ها به کمکاین امر تا حدی ورود سمن

که مجوز  ییهاسمن. نخست کرد میتقس نیمع ۀبه چند دست توانیرا مشیراز  یسعد لیس یدر امدادرسان ریدرگ یمردم یهاگروه

یی در زداتیمحروم ۀنیزم درطور مشخص بهو ، )ع( یامام عل تیمثل جمع ،سازمان ورزش و جوانان داشتند  ای یستیبهز ،یاز فرماندار

زدایی در های فرهنگی و محرومیتمشغول فعالیت هاآناز  یکه برخ یجهاد یهاگروه. دوم در منطقه حضور داشتند لیاز س شیپ زمان

بودند  ریقلا درگآق لیدر س یرسانکمک هاآناز  یزلزله کرمانشاه را داشتند و تعدادحضور در تجربه  مناطق مختلف بودند، برخی دیگر

های جهادی با همکاری و همراهی با پایگاه بسیج سلمان الهدی(. گروههای جهادی علم)مثل گروه برگشتند رازیبه ش لیو به خاطر س

 زدگانلیکمک به س یبرا لیکه به خاطر س یمردم یهاگروهدر شهرک سعدی توانستند نقش مهمی را در امدادرسانی ایفا کنند. سوم 

زده خاص در مناطق سیل یهانیاز ماش یربرخوردا لیبه دل یآفرود یهاگروه ایشکل گرفت مانند گروه حافظ  یافراد ایتوسط فرد 

 شوند.  لیتبد هاکمک ی و توزیعآورجمع یبرا یمحوربه توانستند 

داشته  تیبحران فعالهای مرتبط با طور تخصصی در حوزۀ آموزشوجود داشته که به بدون مرز( امداد و نجات)گروه  سمن کیتنها 

 شان نبوده است.هایهای سیلاب در برنامهگرفته و حتی آموزشرا در بر نمیهای محدودی گروه این سمن یهاآموزشالبته  .است

  اند.داشته در شیراز لیاز وقوع س شیپ موزشدر آ یها نقش معنادارگفت که سمن توانینم نیبنابرا

ها، شناخت خوب از منطقه، هزینه بودن و داوطلبانه بودن فعالیتچابکی، نداشتن موانع بوروکراتیک و سازمانی، کم

های ها در امر امدادرسانی شده است. نقاط قوتی که سازمانبیشتر سمن کاراییداشتن سرمایه و اعتماد اجتماعی باعث 

 . رسان رسمی از آن برخوردار نیستندامداد



      31     مبانی و کلیات -بخش اول  ۀهیأت ویژ       
 هاگزارش ملی سیلاب

ی ابتدایی بعد از سیل، باعث شده های روزهاهای مردمی، با وجود اختلافات و ناهماهنگیها و گروهها، جهادیتجربۀ مشارکت سمن

های خود را به ها اختلافات سیاسی، عقیدتی و سازمانی خود را کنار بگذارند، درک بهتری از همدیگر پیدا کنند و پتانسیلتا این گروه

های ضا برای ثبت سمنکار گیرند. در ضمن، بعد از سیل، تقازدائی بهرسانی و محرومیتهای دیگر در جهت امدادافزا با گروهشکلی هم

 جدید افزایش یافته است.
ها با اتکا به سمن نیداشتند. ا یزده حضور و از منطقه شناخت قبلسیل ۀدر منطق ترشیتر عمل کردند که پموفق ییهاسمن

 هیاز بق شیب دادندیکه احتمال م ریپذبیآس یهاخانهدر تخلیه برخی مناطق ایفا کنند،  مؤثرینقش توانسته بودند  یمحل یهارابط

ها چون موانع سمن نیهمچنمنازل ارائه دهند.  نیهدفمند به ا یهاو توانستند کمک کردندیم ییشناسا رباشند را زودت دهیدبیآس

 مؤثرتر عمل کنند. یرسانهماهنگ شوند و در کمک گریکدیبا  توانندیتر مرا ندارند، راحت یدولت یهادستگاه یو سازمان یادار

 

  هاآفرینی در مدیریت سیلابنهاد برای نقشهای مردممشکلات سازمان -2-6-2

ها را های دولتی به سمندستگاه های داوطلبانه است. دیدگاهها نگاه بخش دولتی به این سازمانسمن در خصوصاولین مشکل 

ها را مجراهایی برای اند. تعدادی، سمنشدههای سیاسی تبدیل ها به حیات خلوت بازیخلاصه کرد: برخی سمن گونهاینتوان می

گویی در مورد نحوه عملکرد را در دانند که غالباً حاضر نیستند تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرند و شفافیت و پاسخپولشویی می

زنند، زیرا تعادل را به هم می ها با ورود به منطقه، نظم وهای دولتی اعتقاد دارند سمن. از سوی دیگر، سازمانتابندبرنمیغالب موارد 

 دهیسازمان درستیبهها کنند. سمناند، مشکل ایجاد میایجاد آرامش، چون آموزش ندیده جایبهتخصص ندارند و در زمان بحران، 

هایی شوند و خود، آسیبزده میشناسی و یا هماهنگی وارد منطقه بحـرانکنند؛ بدون آسیباند و اغلب خودمحور عمل مینشده

رسانی را از شود که تعادل و توازن کمکهای اجتماعی منجر میآورند. عملکرد آنان در برخی مواقع به تولید موججدیدی به وجود می

 برد. بین می

اند دولت ظرفیت ها اظهار داشتهاند. نخست اینکه، فعالان سمنها مشکلاتی برای فعالیت در حوزۀ مدیریت سیلاب داشتهسمن

کند و حتی اعتماد نمی هاآندهد و در کارهای اجرایی به ها دخالت نمیریزیرا در برنامه هاآنآورد، نمی حساببهها را ی سمناجتماع

های مزمن و مبهم ها حساسیتاند مشکل سمنبینند. برخی نیز اظهار داشتهرا مقابل خود می هاآناند نهادهای دولتی برخی گفته

ها هم بیشتر بوده است. شده بوده، حساسیتاگر سمنی در سطح منطقه یا کشور شناخته ویژهبههاست، رۀ آننیروهای امنیتی دربا

حساب بانکی اعلام طور مشخص در این سیلاب با آن مواجه بودند این بود که تا یک هفته اجازه نداشتند شمارهها بهمشکلی که سمن

های ارسالی خود را کردند کامیونها، سعی میکه به گفتۀ یکی از اعضای فعال سمنای بوده است ها به گونهکنند و برخی حساسیت

جز استان )به بحران تیریاز جلسات مد کیچیدر ه هاآناز  ،هااظهار سمن به بناآن گرفته شود.  پوشش خبری ندهند تا مبادا جلوی

 نداشتن اعتماد ، یعنیهاسمنفعالیت  تیمحدود عامل جدی در ترینمهماین نکته مؤید وجود  .ه استامدیعمل نبه یدعوت فارس(

 هاست. به آن یدولت یهادستگاه

ی فعال ابراز هاسمنواحد است.  تیریمد فقدانو  یناهماهنگ لابیس تیریدر مد ینیآفرنقش یها برااز مشکلات عمده سمن یکی

که به  ییهاسمن یاستثنا؛ چون بهامدادرسان عمل کنند یروهاین ییاجرا یعنوان بازوهابهبتوانند  دیبا هاآنکه  اندکرده

. اما انددهید نهیزم نیدر ا یدارند و نه آموزش یبحران طیو شرا لیس دربارۀ ینه اطلاعات تخصص ،اندشکل خاص در مورد بحران کارکرده

 نی. ارندیگرا به دست یرسانابتکار عمل در کمک شوندیها خود مجبور موجود داشته است که سمن یدر امدادرسان یآشفتگ یقدربه

 شده است. گرید یهاسمن یو حت سانامدادر یهابا دستگاه یکاریاز مواقع باعث مواز یاریمسئله بس

اقلام  عیو توز ازمندیافراد ن ییشناسا ،یازسنجیدر ن یمحل نیو معتمد یمحل ،یمرکز یهاسمن یۀدر سه لاها سمن

 یهاسمن یاز تهران برا و برای مثال کردندیم تیحما گریکدیاز  زین یدر سطح ملها . سمناندهنقش داشتغیرنقدی و  ینقد

زدگان شهرک های مردمی به سیل، یا با توجه به حجم زیاد کمکشدمی لجنوب، کمک ارسا یهاسمن یاز مازندران برا ایمازندران 

ها مانند خوزستان و لرستان ارسال کردند. لیکن مسئله کماکان این است سایر استانها را برای ها کمکسعدی شیراز، برخی از سمن
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سازی این امر ضرورت شبکه است. یمتک یبر تعاملات و روابط فرد شتریوجود ندارد و ب یارتباطمند نظام یسازوکارهاها سمن نیب که

 .کندمیها در مدیریت بحران را دوچندان سمن

ها اجتماعی سمن-های فرهنگیها، به سرمایۀ اجتماعی اعضای سمن، فعالیتدر ایفای نقش مؤثر در بحرانها سطح موفقیت سمن

ای از های دولتی مختلف دارای شبکههایی که با دستگاههای دولتی وابسته است. سمندر سازمان هاآنپیش از سیلاب و شبکه روابط 

هایی که مورد نظرشان بود هدایت ند، در زمان بحران نیز امکانات و خدمات بیشتری را به سمت مناطق و محلهروابط گسترده و پویا بود

 کردند. 

ها، سرعت ساختارهای بوروکراتیک بوده است. ضرورت اخذ مجوز برای پیشبرد برنامه ناکارآمدیها یکی دیگر از مشکلات سمن

اند و فاقد جایگاه و گیری در شورای بحران، حضور نداشتهیا تصمیم گذاریسیاستزمان  درها کرده است. سمنها را کند میفعالیت

گرفته است. حساسیت بیشتر امنیتی به اند. اطلاعات در اختیار فعالان غیردولتی قرار نمیای در این زمینه بودهشدهنقش تعریف

 بوده است. هاآنقرار گرفتن حامیان و تغییر جهت عملکرد  تأثیرمطرح در سطح منطقه یا کشور، گاه موجب تحت های سمن

های فعال و فعالان مدنی با بعضی از مسئولان نهادهای رسمی و ها و رویکردهای برخی سمنشکاف موجود میان دیدگاه

 نهاد نقش مؤثری درهای خیریه و مردمهای فعال و شبکههای محلی و سازماندهد که اگرچه سمنمحلی نشان می

اند، اما هنوز از پشتوانه رسمی، حقوقی و اجرایی مناسب برای ارائۀ سریع و مستمر خدمات رسانی و امداد داشتهکمک

 .برخوردار نیستند

 

 هانقش مردم در مدیریت سیلاب -2-7

 تیریمردم در مد یو همراه ینقش همکار»اند ها در مدیریت سیلاب، پرسیدهجمهوری در کنار پرسش از نقش سمنرئیس

اقدامات  ری( و سایو اجتماع یلحاظ موارد فن با آب هیتخل یحفاظت یهاکیدر احداث دا هاآن جی)در حوزۀ بس لابیس

  «چگونه بوده است؟

مطالعاتی از  ، لذااست یاضطرار یهاتیمقابله با وضع یشهروندان برا ینابدهیدآموزش ،یاجتماع یآوراز عناصر تاب یکی ازآنجاکه

سوی کارگروه در این زمینه معطوف به این پرسش در دو بخش کمّی و کیفی انجام گرفته است. در بخش کمّی با استفاده از نتایج 

ارائه شده و در  هاآنو همچنین علل عدم کمک  هاآنزدگان و نوع و روش کمک پیمایش ملی، شرحی توصیفی از کمک مردم به سیل

 های مختلف پرداخته شده است. در صورت لیبا س همردم در مواجهقش بخش کیفی نیز به ن

 

 مشارکت مردمی و سیلاب: نتایج مطالعات کمّی -2-7-1

شود مبتنی بر انجام پیمایشی در سطح ملی است. در این بخش، ابتدا بر اساس آمار و ارقام شرحی نتایجی که در این بخش ارائه می

 ریاخ لیس دیدگانحادثهشود و پس از آن نیز از کسانی که کمکی به زدگان ارائه میتوصیفی از میزان، روش و نوع کمک مردم به سیل

 یده شده است.شان پرساقدام نیعلت ااند، نکرده

زدگان سه استان خوزستان، لرستان و گلستان مشخص شده و اهمیت اجتماعی و نکته بسیار مهمی که در مطالعه پیمایشی سیل

زدگان پرسیده شده که چه عاملی بیش از همه در مدیریت و کنترل سیلاب نقش داشته سیاسی زیادی دارد، این است که وقتی از سیل

درصد(،  01.3بند )درصد(، ایجاد سیل 31.7ها )از: تلاش مردم و خیریه عبارت استاند وامل اول تا پنجم را که ذکر کردهاست، ع

درصد نیز معتقدند اصلاً سیل  04.2درصد(.  1.4ها )درصد(، لایروبی رودخانه 1.0درصد(، عملکرد سپاه ) 8های ارتباطی )بازگشایی راه

 ا خسارات وارد آورده است. کنترل و مدیریت نشده، لذ
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ها در مدیریت دهند. اول، اقدامات مدیریتی نهادهای حاکمیتی و نقش سدها و سایر سازهها حداقل دو چیز را نشان میاین داده

باقی ها در ذهن و نگرش مردم دوم، تلاش خود مردم و خیریه 0زدگان بسیار ناچیز و غیرمهم به شمار آمده است.سیلاب از نظر سیل

 ترینمهمها را ها و سمنزده خیریههای مردمی و این واقعیت که مردم سیلمانده و اثرگذار شده است. بازنمایی تصاویری از تلاش

 دهد. اند این نتیجه را توضیح میاثرگذاران بر خدمات دانسته
امسال،  یابتدا لابیس ۀ( در حادثدرصد 71.1) انیپاسخگو تیاکثردهد نتایج حاصل از پیمایش تلفنی در سطح ملی نیز نشان می

 78.2مردان و  درصد 74 .اندکمک نکرده زدگانلیبه س ریاخ لیس ۀدر حادث زنی افراد درصد 23.1. اندکرده یرنقدیو غ نقدی کمک

که اعلام کردند در  یانیپاسخگو نیاز بزدگان نیز از نظر نوع کمک به سیل. اندکمک کرده ریاخ لیس ۀزنان پاسخگو در حادث درصد

کل نمونه(  درصد 01.4) درصد 20.8 ،نقدی صورتبه( نمونه کل درصد 41.2) درصد 11.0 اند،امسال کمک کرده لابیحادثه س

 دردر کل نمونه( با حضور  3) درصد 3.1و  ینقدریو هم غ ینقد ۀویکل نمونه( هم به ش درصد 1.1) درصد 1.2 ،یرنقدیصورت غبه

 ،حال، باایناندکمک کرده ریاخ لیس ۀدر حادث ینقد صورتبه شتریهم زنان و هم مردان ب .اندرفته زدگانلیس یاریزده به مناطق سیل

 از مردان بوده است.  شتریزنان ب یکمک نقد

که کمک  یافراد نیدر ب درصد 34.7 یاحمر )با فراوانسازمان هلال قیاز طر شتریمردم بدگان نیز زلیروش کمک به ساز نظر 

و  یمردم یرسانکمک یهاسازمان ،به ترتیب آن از بعد. انداهدا کرده زدگانلیخود را به س هایکل نمونه( کمک درصد 21.3کردند و 

زده داشتهکمک به مناطق سیل یمردم را برا یمراجعه از سو نیشتریب جیبس هایگاهیافراد، مساجد و پا انِیدوستان و آشنا ها،هیریخ

 شتریسازمان ب نیا قینسبت مردان در کمک از طر حالبااین اند.احمر کمک کردهسازمان هلال قیاز طر شتریهم مردان و هم زنان ب .اند

 نانیکه اطم یکسان ای انیدوستان، آشنا ها،هیریو خ یمردم یرسانکمک یهاسازمان قیاز طر شتریبا مردان ب اسیاست. زنان در ق

حضور داوطلبانه در مناطق  قیاز طر شتریمردان نسبت به زنان ب گرسوی دی از. اندکمک کرده جیبس هایگاهیو مساجد و پا اندشتهدا

  .که با توجه به الگوهای فرهنگی کشور، طبیعی است اندهمت گماشته یزده به امدادرسانسیل

 تیدر اولو جهنتی در که گرفت قرار پرسش مورد شاناقدام نیکمک نکردند، علت ا ریاخ لیس ۀکه در حادث یانیدر ادامه از پاسخگو

 زدگانلسی به هاکمک دنرسی در اعتماد عدم. اندرا نداشته کمک کردن یلازم برا یافراد اعلام کردند توان مال نیا درصد 14.1نخست 

نام  نخست تیاست که مردم در اولو یمهم لیدلا گریاز د زی( ندرصد 02.7) یامدادرسان ندیبودن فرا دولت ۀفی( و وظدرصد 03.1)

 بردند.

 

 مشارکت مردمی و سیلاب: مطالعۀ کیفی -2-7-2

سازی کرد. در مطالعات کیفی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و توان مفهومهای اخیر را به انحای مختلف مینقش مردم در سیلاب

کنندگان ، کمکهم امدادگران، هم کارآموزان کنندگان،لیهم تسه ،یان مزاحمان امدادرسانعنوهم به یمردم به شکل متناقض رسانه

 یآن ازیکه ن رازیش لیبا توجه به س هایسازمفهوم نیااند. شده یسازمفهوم ینوازروز مهمان نندگانیو هم آفر بندفنی و سازندگان سیل

 زیاز هر چ شیاست ب رازیش لیبر س یمبتن ی این بخشفیبخش ک نکهیادلیل داده شده است.  حیتوض لینجات داشت، در ذ و به امداد

 لابیس تیرینقش مردم در مد ۀدربار رازیش لیس ۀرانیغافلگ ۀبا استفاده از تجرب توانیاست که م یمیمفاه تیبودن تمامبه علت کامل

 دارند. زیخوزستان و لرستان را ن گبزر یهالیبه س میتعم تیقابل شوندیبخش طرح م نیکه در ا یمیکرد. تمام مفاه انیب

 
 مثابه موانع امدادرسانیمردم به -2-7-2-1

 نیدر ا یقبل یبود و آمادگ یامداد یهاو گروه نامردم و مسئول یریغافلگ یایگو زیهمه چ ،قرآن در دروازه نیروز پنجم فرورد لیدر س

نگران و مضطرب بودند.  ،سرگردانشدند. مردم  دانیوارد م یامداد یهاها و گروهسازمان لیاما پس از وقوع س ،خصوص وجود نداشت

___________________________________________________________________________________________________________ 

 دهد. دیدگاه الزامًا با واقعیت تطابق ندارد ولی نگرش عمومی را نشان می . این0



38            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

انجام شد بستن نخست  لحظاتکه در همان  ییاز کارها یکیشان بودند که آب با خود برده بود. همراهان یا هانیماش دنبالافراد  یبعض

در  کیباز شود. اما وجود تراف یامداد یروهایو ن هانیماش یقرآن و کنترل عبور و مرور بود تا راه برا به دروازه یمنته یهاابانیخ

که  ی. افزون بر این حضور افراددیگرد یدر امدادرسان ریخأمختلف توسط مردم وجود داشت، موجب ت لیدلاقرآن که به  دروازه یورود

 نی. علاوه بر اشدمی یامداد یروهاین ، گاه باعث اختلال در کارپرداختندمی لمیتلفن همراه خود به گرفتن عکس و ف یهایبعضا با گوش

از مردم شده  ایعده یتیو نارضا یشد باعث ناراحتیاعمال م یو امدادرسان لیس رانبح تیریعبور و مرور که جهت مد یهاتیمحدود

از مناطق اعمال  یدر بعض یکیاقدامات تراف لیموجود در مورد احتمال وقوع س یقرآن و هشدارها دروازه لیبه تجربه س توجه بابود. 

از  یریجلوگ ی)برا گرید ابانیو چند خ یشهرک سعد یورود نلکه تو یزمان ،یشهردار مأمورین ۀعنوان مثال بنا به گفتشده بود. به

که راه را بسته بودند  ینگرفته بودند، با کسان یرا جد لیاز مردم که خطر س یقرآن( بسته شد بعض دروازه لیمشابه س یتکرار اتفاق

برخورد کرده و خواسته بودند که راه را باز  مأمورینبا سلاح سرد با  یدر موارد ای کردندیم نارضایتیابراز  ای داشتند کلامیبرخورد 

 کنند. 

ه کرده بود. در را با مشکل مواج یامدادرسان زیمنازل بودند ن هیکه خواستار تخل یو امداد یمردم یروهایمردم در برابر ن مقاومت

آباد، همچون ماه فیروزان، سلطان رازیاطراف ش یاطراف و چند محله و روستا یهاابانیخ ی،در منطقه سعد لیس نیروز ششم فرورد

موارد متعدد مقاومت در برابر تخلیه منازل در خوزستان و . شد زیادی به منازل و اموال ساکنین موجب وارد آمدن خساراتجرثقان و ... 

 لیپیش از وقوع ساند. در روستاهای اطراف، گلستان نیز توسط کارگروه ثبت شده و مقامات نیز از مقاومت در برابر تخلیه سخن گفته

، شهرداری، نهادمردم یهاامدادرسان از سازمان یروهاین لیدل نیبه هم ند وگرفته نشد یمردم داده شده بود که جد هب ییهشدارها

در برابر  هاآناز  یکنند اما بعض هیکه منازل را تخل خواستندیمنازل مراجعه کرده و از مردم م به شخصاًمحلات  جیو بس نیروی انتظامی

فعال در مناطق  هایسمنمناطق با توسل به نیروی انتظامی این اتفاق افتاد. اما در برخی  نبودند. هیمقاومت کرده و حاضر به تخل هیتخل

ی منازل، عدم اعتماد به توانایی تیامن مسائل ،منازل هیمقاومت در برابر تخل لیدلا برای تخلیه قانع کنند.تر توانستند مردم را راحت

در نهایت، بیشتر خانوارها تصمیم گرفتند  .گرفتن قدرت سیل و... بوده است کمدستها در کنترل سیل، داشتن مریض در خانه، سازمان

خانواده که  یاز اعضا یکیجهت مقابله با سرقت  ها انتقال یابند. افزون بر اینکودکان به کمپ مردی از خانواده در خانه بماند و زنان و

هم مقاومت در برابر انتقال  لیبعد از وقوع س دادند در منازل بمانند و از منزل محافظت کنند. حیترج ،مرد خانواده بود طور معمولبه

 ای مشابه در خوزستان نیز تکرار شده است. این وضعیت به شیوه اسکان موقت وجود داشت. یهاخانواده به کمپ یاعضا

 
 یامدادرسان کنندگانلیمثابه تسهمردم به -2-7-2-2

 یتا چهار خودرو رو یمواقع حت یرا مشکل کرده بود تصادف خودروها بود که در برخ یامدادرسان لیکه در س یاز موارد گرید یکی

اجساد  افتنی یتجسس برا یهامیاجساد دشوار بود و لذا ت یا دهید بیکردن اشخاص آسدایپ یطیشرا نیهم سوار شده بودند و در چن

 رونیجسد را از درون خودروها ب شش تنها هامیت نیاحمر فارس، اهلال تیعامل جمع ریعمل شدند. طبق اظهارات مد دوار انیقربان

 یگرفتار شده بودند. مردم حاضر در صحنه سع لابیس ریدر مس ایپرتاب  رونیبه ب هینقل لیتگان از وساجان باخ ریو سا دندیکش

اطراف  یهاابانیاز خ یمردم یهابا گزارش نیها و مصدوماز جنازه یبعض یکنند و حت کمک یامداد یروهایدر حد توان به ن کردندیم

 شدند. دایپ

 
 امدادگرانمثابه بهمردم  -2-7-2-3

 یروبیکردن آب منازل، لایدر خال هاآناز  یاری. بسکردندیامدادگر کمک م یهاداوطلب به سازمان یروهایعنوان ناز مردم به یبعض

 یو ضرور ییغذا یهاو ارسال بسته یبنددر بسته یو بعض کردندیم و... به امدادگران کمک دهید بیآس هیاثاث هیاز منازل، تخل یلاوگل

 یهاها به کمک امدادگران شتافتند. البته عدم وجود آموزشسازمان یامداد یو ستادها یمردم یامداد یهامردم در گروه نازلبه در م

مداخله  لیشدگان در سکمک به گرفتار یکه برا یمردم یروهایاز ن یقرآن بعض دروازه لیباعث شد که در س لیلازم پیش از وقوع س
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عنوان امدادگران مردم به کهشده و جان باختند. باوجوداین لابیمتاسفانه خودشان گرفتار س ندگذاشته بود لابیکرده و پا به س

که  یرنقدیو غ ینقد یهاخارج از چارچوب و کمک یهایارائه کردند اما گاه امدادرسان یبه امدادگران رسم یتوجه انیشا یهاکمک

 بدان پرداخته شده است. یگریه در قسمت دک ردک جادیرا ا یلیمسا دیرسینادرست به دست مردم م وهیبه ش

 
 کارآموزان  مثابهمردم به -2-7-2-4

بپردازند. به  لیس تیوضع یکنند و بهتر به سامانده دایرا پ گریکدیدو روز توانستند یکیدر عرض  های امدادی مردمی،مردم و گروه

 یهاو آموزه اتیتوانست تجرب لیس نیا ،عنوان امدادرسانزده و چه بهعنوان سیلبودند چه به لیس ریکه درگ یاز افراد یاریبس ریتعب

 بوده است.  یخوب یکارآموز ۀدور درواقعانتقال دهد و  هاآنبه  یارزشمند

 
  انسانی هایفرصت نندگانیآفرمثابه بهمردم  -2-7-2-5

ها، از هتل یمساجد، بعض ها،هینیآغاز شد که مردم در منازل و حس نیدراز شب پنجم فرو زین لیس دگانیدبیآس اسکان

از  دگانیدبیآس یخود را به رو هایزیرمجموعهاماکن  ها درهایسایر مکان و یکل ورزش و جوانان، شهردار ۀپرورش، اداروآموزش

و  لیدر س گرفتارشده یاز مهمانان نوروز ییرایو پذ یدر امدادرسان رازی. نقش مردم شندافراد به آنجا منتقل شد نیگشودند و ا لیس

مسافران را در منازل خود « مهمان من» نیکمپ یاندازبا راه راز،یاز مردم ش یاریبرجسته بود. بس اریزده بسسیل یرازیشهروندان ش

مسافران را  یبرا گانیمنزل را اتفاق عنوان نیاجاره گذاشته بودند، پس از ا یاز مردم که منازل خود را برا یبرخ نی. همچنرفتندیپذیم

 بر سر دست گرفتند. 

 ،حوله و کردند ییرایاز همه پذ رایگان. مردم بهگشودند زدگانلیس روی بهها را ها و مساجد، درها، سالنها، باغرستوران ها،هتل

 یبرا لیموبا رکارانیتعم ده،یدصدمه یهانیماش گانیرا ریتعم یبرا رکارانی. تعمکردندیم عیتوز گانیرا یو چا ریش ،وهی، مغذا لباس

 گانیرا را انیهمشهر یهایقال ،هاشوییقالیکردند و فراخوان زدند،  یو مسافران اعلام آمادگ زدگانلیهمراه س یهایگوش گانیرا ریتعم

نجات جان مسافران، جان خودشان را از دست  یبرا رازیش یشد. چند نفر از اهال سازیپاکزمان ممکن،  نیشستند و شهر در کمتر

و آب از منازل مشارکت داشتند و از نظر  یلاوگل کردن خالیدر  زین زدگانلیبه س یامدادرسان یدر ستادهاافزون بر این مردم  دادند.

 .کردندینم غیدر یکمک چیاز ه زین یمال

 

 سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب -2-8

چه تأثیری بر  نجات و امداداجتماعی در روزهای مدیریت بحران و  ۀاعتماد و سرمای»اند که جمهوری پرسیدهرئیس

  «عملکرد مدیریت بحران داشته است؟

 کنندهنییتع اریبس امداد و نجاتاعتماد در هنگام  نقش نشان داد که ریاخ یهالابیاست. س یاجتماع یۀسرما یاعتماد عنصر اساس

 یۀاعتماد و سرما تیاز اهم یینمودها زدگان،لیشدن خسارات سبه پرداخت یاعتمادیها و بسکونتگاه هیاست. مقاومت در برابر تخل

  نشان داد. لابیس تیریمد انیرا در جر یاجتماع

و  یاسیس ینهادها اعتماد مردم به زانیمدالّ بر این است که « کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه»مطالعات کّمی و کیفی 

بر اساس مطالعات کمّی، در پیمایش تلفنی سطح  بوده است. ینییپا نسبتاً سطح زده درهای سیلهمۀ استان دردولتی، رسان کمک

 دنیعدم اعتماد در رسدرصد مردم  03.1زدگان نکرده بودند علت این کارشان پرسیده شد ملی، زمانی که از کسانی که کمکی به سیل

بود که مبین سرمایۀ اجتماعی  درصد 21.3را در اولویت نخست خود اعلام کردند. این عدد در اولویت دوم  زدگانلسی به هاکمک

 ازجملهپایینی است. در این خصوص همچنین در مطالعات کیفی مشخص شده بود بخشی از مردم از کمک به نهادهای رسمی، 

دست مردم برسانند. شان را بههای هر چند اندکشخصه کمکش داشتند خود بهکنند و بسیاری از مردم تلااحمر، خودداری میهلال

شد بلکه در نهایت موجب نارضایتی مردم نسبت به رسانی میتنها باعث مزاحمت در امر امدادحضور مردم عادی در منطقۀ بحران نه
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بدون ضابطۀ مردمی باعث شده بود برخی از افراد با رسانی غیرهدفمند و ها نیز شده است. کمکتوزیع غیرمنصفانه و ناعادلانه کمک

اعتمادی زدگان واقعی دریافت کنند که در نهایت این نارضایتی موجب بیهای بسیار بیشتری از سیلبودن، کمک زدهنمایش فقر و سیل

 مضاعف شده بود.

 جیبر اساس نتات به نهادهای رسمی است. اعتمادی مردم نسبهای دیگری نیز در پیمایش سطح ملی وجود دارد که مؤید بیداده

 یعنی ،دولت خاص ازدو نهاد  ،مشارکت کردند ریاخ لیکه در حادثه س یمختلف یعملکرد نهادها یابیدر ارز انیپاسخگو ،آمدهدستبه

بخش به خود اختصاص  نیرا در ا گاهیجا نیترنییدولت، پا نهاد عامبه همراه ( رویوزارت ن)سدها  تیریبحران و مد تیریستاد مد

اند، هایی بودهچه سازمان ریاخ لیس دگاندیبیبه آس امدادرسانیدر ها ترین سازمانزمانی که از مردم پرسیده شده ضعیف .اندداده

اعلام شده است.  دهدیبیو مناطق آس زدگانلیبه س یسازمان در امدادرسان نتریفیضع عنوانبهمردم  یاز سو درصد( 21.0)با  دولت

 2.2ی )با ستی، سازمان بهزدرصد( 2.2)با  ، ارتشدرصد( 2.1)با  امداد ۀتی، کمدرصد( 8.8)با  بحران تیریستاد مد بیبعد از آن به ترت

به مناطق  یدر امدادرسان یفیکه عملکرد ضع یینهادها عنوانبه انیپاسخگو یاز سو درصد( 2.2ی )با و سازمان هواشناس درصد(

  د.انهانتخاب شد ه داشتندزدلیس

اعتمادی به هشدارهای هواشناسی و اثرگذار شده است. کم 0318های سال های مختلف در سیلابمتغیر اعتماد اجتماعی در صورت

اعتمادی به مقامات رسمی و عدم اطمینان به توجهی به هشدارها شده است. بیحتی مقامات مرتبط با مدیریت منابع آب باعث کم

بر نارضایتی نیز  شدتبهاعتمادی زده شده است. بیها سبب مقاومت در برابر تخلیه یا دور شدن از نواحی سیلبودن کمک مداوم

شده و اعتمادی سبب تجربه رنج بیشتر میاند، بیشدههای امداد و نجات حتی در صورتی که رعایت میاثرگذار بوده است. پروتکل

اعتمادی به ظرفیت پلیس و نیروهای نظامی برای تأمین امنیت و جلوگیری از سرقت یا تعرض به کم است. کردهمینارضایتی را تشدید 

بروز کرده است. « سازسیل دولت»اعتمادی نیز در قالب روایت ترین صورت بیاموال، مقاومت در برابر تخلیه را ایجاد کرده است. بزرگ

 است. این روایت حداقل در خوزستان و ایلام بسیار شایع 

 

  هابرخی استان لابیس تیریو نقش آن در مد یاجتماع یۀسرما -2-8-1

 یراض ،یدولت یبا نهادها هاآن یعدم همکار زدگان،لیسرسان از سوی به نهادهای رسمی و کمکبودن اعتماد  نییپا یمنف تأثیر

شد برای اعتمادی سبب میبی. تبوده اس منازل موقعبه هیتخل نهزمی در هارسانها و گوش ندادن به حرف کمککمک زانینبودن به م

 اقدام کنند.  امداد و نجاتدریافت کمک فراتر از استانداردهای 

رغم این شرایط، بیشترین اگرچه علی. شده بود آن واحد تیریو مد هایدر امدادرسان ندهیفزا یشهروندان منجر به ناهماهنگ یاعتمادکم

توسط  یاجتماع یۀسرما ۀدهندشیافزا داتیاست تمه یضرور حالبااینهلال احمر ارسال شده است.  ها از طریق سازمانکمک

سازوکار دو  یریکارگسازمان، به نیروزانه اهای فعالیتو ثبت ورود و خروج  جلساتصورت بهکار گرفته شود. با توجه احمر بههلال

مرتبط با  هاآناز  یبرخکه  احمر وارد استعملکرد هلال ۀبه نحو مختلفی یخصوص مؤثر است. نقدها نیدر ا ییو پاسخگو تیشفاف

 . ها درباره عملکرد را رفع کندتواند شبههها می. تشریح این پروتکلاست سازمان نیا شدهفیتعر فیپروتکل و چهارچوب وظا

زده شهروندان در مناطق سیل یاز سو یدولت یهانسبت به عملکرد سازمان گسترده یاعتمادیب ینوع انگریب یدانیم مشاهدات

در  یعامل مهم ییپاسخگودر اینجا مؤثر بوده است.  یاعتمادینوع ب نیا قیتعم گسترش و در لیدر زمان س سازهیموارد حاش که است

وقوع  ییدر مورد چرا یپرسشگر بشوند، لیمتأثر از س یادیز تیجمعوقتی است.  یدولت یهابه عملکرد سازمان یاعتمادیکاهش ب

 . داشته و خواهد داشتوجود  ندهیآن در آ وقوعو احتمال  لیس

البته سطح سرمایۀ اجتماعی پیش از سیلاب نیز پایین بوده است. ولی در خلال سیلاب و با مشاهده همبستگی مردم سایر مناطق 

در سطوحی ترمیم یافته است. این ترمیم  موقت و طوربهرسانی گسترده در ایام سیلاب، این سرمایه و انسجام اجتماعی کشور و کمک

رسان و احیای زندگی در نوع و کیفیت مشارکت مردم و زمان و نحوه حضور نهادهای رسمی و کمک تأثیرسرمایه اجتماعی بیشتر تحت 

 زده بوده و به دلیل مقطعی بودن آن در معرض تخریب نیز هست. مناطق سیل
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دهنده فرسایش سرمایۀ اجتماعی و کاهش اعتماد به هایی بود که نشانز بروز پدیدهمطالعۀ کیفی سیل شیراز در ابتدا حاکی ا

شدگان سیل دروازه سیل و همچنین آمار کشته شدن جاریمرتبط با علل و عوامل  هایشایعهنهادهای دولتی بود. از همان روز اول 

های مسئولان اعتمادی ندارند. شایعاتی مبنی بر اینکه سیل دروازه قرآن به علت تخریب قرآن نشان داد مردم چندان به گفته

 اعتمادی است. ها، نمودهایی از بینفر بودن کشته صد چنددست بوده یا باور برخی مردم به های نظامی بالاپادگان ریزهایخاک

در مطالعۀ سیلاب خوزستان نیز همین نتیجه تأیید شده است. به هنگام وقوع سیل، راهبرد استانداری و مدیریت بحران، جلوگیری 

از تلفات انسانی و زیر آب نرفتن شهرهای بزرگ بوده است. همین امر سبب شده اقدامات مدیریت فیزیکی سیلاب با ملاحظه کاستن 

اند و تلاش در روستاها صورت گیرد. مردم منطق متفاوتی داشته ازجملهزارع و زیربناهای اقتصادی تلفات و در عوض هدایت آب به م

اند از ورود آب به مزارع نیز جلوگیری کنند. مقاومت آنان در مناطقی نتیجه داده است و در نهایت امروز این تصور شکل گرفته که کرده

مردم با مدیریت بحران را دشوار  کردن همراههای محتمل آتی، جلب اعتماد و لراهبرد مردم درست بوده است. همین تعارض، در سی

 خواهد ساخت. 

های مردم تبیین منشأ سیلاب در خوزستان حاکی از نتیجۀ خاصّی نیز بود. شمار قابل توجهی از گروه در خصوصمطالعۀ کیفی 

اراضی در  رفتن آبشده سیلاب و زیر می در رهاسازی کنترلاند وقوع سیلاب در این استان عمدی بوده و نهادهای رساظهار داشته

نشین خوزستان یا حتی برخی نخبگان که توسط مردم روستاهای عرب« سیل وُلومی»اند. واژه زمانی نزدیک به یک ماه، تعمد داشته

ست خود دولت بوده و از این ابزار علیه آن در د کردن زیادیا اختیار کم و « وُلوم»شده، به معنای نوعی از سیل است که کار برده میبه

تر نشین که بیشترین خسارات سیل بر ایشان وارد شده، رایجهایی از مردم استفاده شده است. این ادراک بالاخص در مناطق عرببخش

مدت گذشته و کوتاههای طغیانی و بوده و به سرمایۀ اجتماعی و اعتماد، ضربه زده است. حدی از این ادراک محصول تفاوت بین سیلاب

 است.  0318مدت سال شده و طولانیمدیریت سیلاب

زده، حس همبستگی اجتماعی های سیلها این بود که در همۀ استانگفته شد از منظر سرمایۀ اجتماعی در سیلاب ترپیشچنانچه 

زدگان و کلیت مردم ر خوزستان، روابط سیلفارس د –مردم )روابط بین شیعه و سنی در گلستان، روابط عرب -و اعتماد در روابط مردم

های جهادی و ها و گروهایران( بهبود یافته است. اعتماد بین مردم و حس تعلق به شهر و شهروندان افزایش یافته، اعتماد به سمن

 مردمی ارتقا یافته ولی اعتماد به نهادهای رسمی کاهش داشته است.

 

  یاجتماع یۀسرما یبرا ریاخ لابیس یامدهایپ -2-8-2

 بهو عوامل دیگری که پیش از این مطرح شد، تأثیراتی بر کاهش سرمایۀ اجتماعی  هاآنها در مدیریت ها و ناهماهنگیسیلاب

 ذیل داشته است: هایصورت

  دولت و گریکدینسبت به  ها()در برخی استان مردم هایی ازی در میان بخشنیبدبرشد 

 یافهیو طا یو قوم یاجتماع یهاشکاف برخی فعال شدن 

 (ی)نگرش ناتوانشده آموخته یدرماندگ دیتشد 

  انو زن انمردمؤثر مشارکت در زمینه و و مدنی  ی اجتماعیهاتشکل یدرون یهابیآسبروز 

  نینماد یۀسرما»کسب  در یمختلف اجتماع یهاتعارض گروهبروز» 

 زدهمناطق سیل یبازساز فرایند مشارکت محرمانه در ریخأت 

  ها و عواقب مخرب آن برای سرمایۀ اجتماعیتردید در عملی شدن به وعدهبروز 

 

  یاجتماع یۀسرما شیافزا یراهکارها -2-8-3

گیری از آن در حوادث بعدی و در کلیت نظام اجتماعی و سیاسی، نیازمند افزایش سرمایۀ اجتماعی و فراهم آمدن امکان بهره

 موارد ذیل است: هاآن کلیالزامات  ازجملهها است. سیلاب ازجملهاقدامات مؤثری در حوزۀ مدیریت حوادث 
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 گو در مدیریت بحراندهی قانونی و اجرایی مدیریت واحد، چابک و پاسخسامان 

 رسانی از سوی دولت و نهادهای صنفی و رسانی و ارتباطات بحران و تنظیم پروتکل اطلاعدهی هماهنگ نظام اطلاعسامان

 وع سیلاب  تخصصی پیش و حین وق

 های درگیر در امر امدادرسانی و نهادهای دولتی مسئول در مواقع بحرانهای سیاسی و بخشی بین دستگاهمهار رقابت 

 یمدن یدولت و نهادها نیب ۀرابط ترمیم  

 ها و نقش ها و نهادهای رسمی به نحوی که تداخلتوانمندسازی نهادهای مدنی و ساماندهی امر هماهنگی میان سمن

 عملکردها سبب بروز توقعات فزاینده، تولید نارضایتی و ناهماهنگی در امداد نشود

 گرفته به مردمصورت امداد و نجاتهای شفاف و عمومی از عملیات ارائه گزارش 

  برای ریزی ها و برنامهها در تدوین مستندات، ارائه تجربیات، نقد و بررسی فعالیتنهادهای رسمی و سمن مؤثرجلب مشارکت

 های مرجع محلیها و گروهها و رویکردهای نخبگان، شبکههای آتی بر پایۀ کسب دیدگاهفعالیت

نتیجۀ مهم مطالعات این است که ابعاد مختلف سیل بالاخص در خوزستان، گلستان و لرستان هنوز برای مردم مهم و ناشناخته 

های نادرست دربارۀ منشأ سیلاب و ها، رواج داوریگی مدیریت سیلاباست و همین ناشناختگی، منشأ بروز شایعات، تردیدها در چگون

از رسانی خُرد و کاهش سرمایۀ اجتماعی در سطوح کلان و میانی شده است. نهادهای رسمی باید با بهبود ارتباطات خود از طریق اطلاع

مستمر و غیرتبلیغاتی در میان مردم و با  به تصحیح ادراک مردم از سیلاب در سطحی بسیار گسترده بپردازند و با حضور کینزد

سازی مسائل فّنی و اجتماعی فعالیت منظم و مستمری انجام دهند. انجام این قبیل ها، برای شفافمشارکت نهادهای مردمی و سمن

توجه ویژه بکند.  جوامع روستایی ازجملهها نباید باشد و متناسب با بافت و به ساختار اجتماعی مناطق ها محدود به بحرانفعالیت

 اقدامات باید به نحوی انجام شوند که فاصله بین روایت رسمی و روایت مردم از سیلاب را کاهش دهند.

 

 زدگانلیبر سها اقتصادی سیلاب-اجتماعیتأثیرات  -2-9

در همین زمینه جمهوری رئیسهای مهم مطالعات اجتماعی حوادث است. ارزیابی تأثیرات اجتماعی حوادث طبیعی یکی از عرصه

 یو جبران خسارات برا لیتعد یراهکارها نیتربوده و مناسب چه نازدگلیبر س لابیس یاجتماع اتتأثیر» اندپرسیده

  «ست؟یچ شانیا

رو در کارگروه مقرر شد خسارات اقتصادی نیز هست و از همین تأثیرتحت  شدتبهنکته بسیار مهم این است که آثار اجتماعی 

ها بر در ارزیابی تأثیرات اجتماعی سیلاب ای از خسارات اقتصادی خانوارها صورت گیرد.بررسی آثار اجتماعی با توجه به ارزیابی اولیه

شده توسط کارگروه در توجه کرد. بر اساس نتایج پیمایش انجام« هاتصور خود آنان از خسارت»زدگان در مرحله نخست باید به سیل

زدگان از نظر خود آنان بدین ترتیب بوده خسارات واردشده به سیل ترینمهمه استان خوزستان، لرستان و گلستان، زدگان سبین سیل

 است:

 هزار تومان 71742درصد تجربه خسارت به منزل، با میانگین هزینه خسارت  88.0 -

 هزار تومان 027731درصد تجربه خسارت به مزارع کشاورزی، با میانگین خسارت  10.7 -

 هزار تومان 021210درصد تجربه خسارت به باغات، با میانگین خسارت  81.1 -

 هزار تومان 21332درصد تجربه خسارت به گوسفند و بز، با میانگین خسارت  41.4 -

 هزار تومان 33147درصد تجربه خسارت به گاو، با میانگین خسارت  31.1 -

 هزار تومان 12312وکار، با میانگین خسارت درصد تجربه خسارت به محل کسب 11 -

 هزار تومان 42148وکار، با میانگین خسارت درصد تجربه خسارت به ابزار کسب 71.1 -
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زده های سیلاند، محاسبه شده است، میزان خسارات وارده به خانوادهاین مقادیر که بر اساس خوداظهاری افرادی که پیمایش شده

ی برای برآورد خسارات برخوردار باشند )به دلیل خوداظهاری(، شدت خسارات و که از دقت عملدهد. این اعداد بیش از آنرا نشان می

 دهد. دیدگان برای بازگشت به زندگی عادی را نشان میدیدگان را از منظر آسیبیافته به خسارتضرورت توجه سازمان

 

 زدهشدت سیلهای بهی در استاناقتصاد-یاجتماع اتتأثیر -2-9-1

لحاظ جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شایستۀ بررسی بیشتر ی سیلاب بهاقتصاد-یاجتماعدر استان خوزستان، تأثیرات 

لحاظ به .ممکن است روستاها یبرخ ییجاهجاب همچنین و یدائم ایاحتمال مهاجرت موقت  لیدر دوران پساسلحاظ جمعیتی، است. به

کشت  رفتن آب ریاز ز یناش یمزارع، بده رفتن آب ریز لیرفتن محصول کشت زمستانه به دلاز دست اقتصادی این تأثیرات شامل

 ،یزارع یهانیزم یبرخ شدن شور ،آب یهاهمچون پمپ یکشاورز لیوسا دنیدبیآس ،یرسانآب یهامزارع و کانال بیزمستانه، تخر

( و سال یکدرآمد حدود  دادن دستاز  یعنی) کشت تابستانه دادن دستاز  ،یلوازم خانگ دیدن آسیبمنازل،  یجزئ ای یکل بیتخر

 . شودمی هروییو کشت ب یترسال تیذهن

و  ضیاحساس تبع در خصوص ینیشیپ یهاتیذهن دی)تأیید و تشد یچون احساس رهاشدگ یبه موارد توانلحاظ سیاسی میبه

(، هیتخل یبه هشدارها یاعتمادیو ب لیبودن مقاومت در برابر س زیآمتی)موفقی اجتماع یۀسرما شیو فرسا یاعتمادی(، بتیمحروم

 هیتوج ،یریتدبیب ایعامدانه  لیس ی:مردم تیروا ل،یبودن س ناپذیراجتناب :دولت تی)روا لیاز س یو رسم یمردم یهاتیتضاد روا

 یاثرها ازجملهاشاره کرد.  لیس تیریمد یابیاز ارز یرسم یمردم و نهادها ی...( و شکاف ادراک و یانتقال آب به فلات مرکز یبرا

 ،یمردم یهایسازبه دولت، شبکه یازینیو ب یو خودبسندگجامعه در برابر حاکمیت به احساس قدرت  توانیم زین لابیس یاجتماع

 عیاز توز یناش یتضادها یو احتمال برخاحتمالی  لیتحص ترک ،یگروهموارد برون یو در برخ یگروهدرون یحس همبستگ تیتقو

 .کرد اشاره هاخسارتمنابع جبران امکانات و 

. بنا به مطالعات استانی کارگروه است توجه درخورمختلفی  اجتماعی اتتأثیر ها،لابیس ادیز شدتبهبا توجه نیز لرستان  استان در

 شینما یهانهیبروز زم ،یاجتماعمیانی کلان و  یۀو کاهش سرما ی اجتماعیهاگروهها و بخش نیاختلافات ب شیافزا این تأثیرات شامل

ارتباط  جدیدکسب تجربه  ،یو روان یاختلالات روح شیافزای، اجتماع یدیناام رفتن بالاگرا، فهیطا ینقاط ضعف و قوت ساختار اجتماع

افراد،  یزندگ تیفیکاهش سطح و ک ،یاو محله یبه مهاجرت، کاهش تعلق مکان شیگرا شینهاد، افزامردم یهانهادها و انجمن و با افراد

 بالا ،یویو ر یاهیتغذی و بهداشتی و پوست یهایماریشدن افراد، ابتلا به ببدهکار و یافتیدر لاتیخسارات وارده با تسهنشدن جبران

 .بوده است یاجتماع یهابیآس شیها، و افزاجاده بیتخر به علت انزوای جغرافیاییاحساس طرد و  رفتن

 نیز شامل این موارد بوده است:در استان لرستان  ماندهبرجای یاقتصاد یتأثیرها

 بالا رفتن(، ایجاد شود یرونق یبازساز ۀدر دورجدید از مشاغل  یبعض برای تواندمدت می)هرچند در کوتاه یکارینرخ ب رفتن بالا

 شیافزاشود.  هانوادهخا یفروپاشحتی  تضعیف وتواند باعث میکه  یبا تورم کنون زمانهمو از دست دادن مشاغل  یزندگ یهانهیهز

اجاره مسکن و  نهیهز بالا رفتن(، ستین لیاز س شیها به پخانواده یها قادر به بازگرداندن زندگو کمک لاتی)تسه خط فقر ریافراد ز

 ۀجاد ریاقتصاد ساکنان مس ضعیف شدن(، یافتیرد یها)استفاده نابرابر از کمکی اجتماع ینابرابر شیدامن زدن به مهاجرت، افزا

و  ها، استهلاک خودرولاهاشده کاتمام متیو ق ونقلحمل یهانهیهز بالا رفتنراه پل زال، جاده به آزاد رییبعد از تغ دخترپلبه  آبادخرم

تضعیف ( و .و.. نماژی –رومشکان  -)دره شهر مجاور یعدم ارتباط با شهرها طربه خا دخترپلبازار  شدن کوچک ها،نیماش یخراب

 .ونقلحمل یهانهیهز بالا رفتنو  یمحصولات کشاورز خریدوفروش

 یادار ستمیس شدن ناتوانشود و می فیانتظارات و مطالبات مردم، تضع های سیلاب،تخریب بار فشار ریز زین یادار یاسینظام س

در  هاو سوگیری اعتراض هاشدن خواستهیاسیمردم نسبت به دولت، س انیدر م یدیو ناام یخشم و درماندگ ینوع ظهور ی،محل

 نیمردم ب ی)سرگردانی بازساز بحران و ۀدر دور یتیریمد یهاستمیس نیب یهماهنگنا، اقدام و ییگودر پاسخ ریتأخ به دلیلمدت انیم

 گاه ابراز اختلاف ، رقابت ونهادمردم یهادولت و سازمان نیب یهماهنگناها، کمک عیتوز ستمیمردم از س یتیها(، نارضانهادها و بانک
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 تیریدولت در مد ۀآگاهان فیتضعو  بحران تیریمد در نینماد یۀجهت کسب سرما ینظام و یدولتو شبه یدولت یروهاین نیب زیست

 شود. هم به آن اضافه شده و باعث تأثیرات اجتماعی ناخوشایند میبحران 

 نتعیی تراما موضوع مهم ،است ادیز اریبس ،ماندهبرجای یاقتصاد اتتأثیر ،آن یطیخاص مح میاستان گلستان با توجه به اقل در

 یکه کارت مل ستانیافغان نامهاجر: کنند افتیخسارت خود را درباید چگونه معلوم نیست است که  این استاناز ساکنان  ایعده فیتکل

 افتیند و مشمول دراهسد بودمخزن  ۀکه در کاس ییروستاها ؛نداهساکن بود یآباد همحدود ای یکه خارج از کد آباد یافراد ؛ندارند

  .برندیم سر به ینامشخص تیخصوص در وضع نیخانوار در ا 0111مسکن حدود  ادیاعلام بن بر بنااند. از این جمله ،شوندینم لاتیتسه

عدالتی در توزیع تسهیلات، تواند سبب تبعیض و بیعلاوه بر نقصان در سازوکارهای بوروکراتیک که مینکته بسیار مهم این است که 

شده در حاشیه شهرها(، های تخریبوسایل زندگی یا سایر منابع شود، جمعی هستند که به دلیل نداشتن اسناد مالکیت )نظیر خانه

های غیررسمی و ناتوانی در ارائه اسناد مثبته، و بالاخص ر داشتن در محدودههای کشاورزی، قرانداشتن اسناد مالکیت رسمی بر زمین

رسانی و سازوکارهای جبران خسارت هستند. این آیند، در معرض محروم ماندن از کمکنمی حساببههایی که شهروند افغانستانی

رقم خواهد  هاآنگی ایشان، وضعیت دشوارتری را برای ای هستند و جبران نشدن خسارات وارده بر زندطور کلی حاشیهدسته از افراد به

آمدهای درخور توجه پی ازجملهرا « نشینانها و حاشیهحاشیه»باید در استان گلستان مسائل اجتماعی و اقتصادی  ترتیباینبهزد. 

 سیلاب دانست.

 

 جبران خساراتمناسب برای  یکارهاراه -2-9-2

که پیامدها و خسارات ناشی از سیل در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و  داشت باید توجهرای پرداختن به اقدامات جبرانی ب

زده پیش از وقوع سیل که ناظر به میزان شرایط مناطق سیل .: الفهستند عوامل مختلف در سه سطحسیاسی محصول برآیند 

وقوع  ۀشرایط خاص رخداد: که ناظر به نحو .ب است،زده پیش از وقوع سیل پذیری فیزیکی و شرایط اجتماعی مناطق سیلآسیب

 برای مدیریت حادثه.  کاررفتهبهمواجهه با سیل و اقدامات  ۀنحو .و ج است،شدت و مدت آن  ،سیل، دامنه

 سطحناظر به هر سه  داقدامات جبرانی بایدر اجرای اقدامات جبرانی باید دو الزام را مورد توجه قرار داد: نخست اینکه، ترتیب بدین

باشند. یعنی اقدامات جبرانی نباید تنها منحصر به جبران خسارات مستقیم ناشی از سیل باشد بلکه برای جلوگیری از جبران پیامدها و 

خسارات غیرمستقیم و همچنین جلوگیری از پیامدهای منفی در حوادث مشابه آینده باید عوامل دو سطح دیگر نیز مورد توجه قرار 

نیز ناظر به این موضوع است که از آنجا که پیامدها و خسارات ناشی از سیل محصول تلاقی نحوۀ رخداد حادثه با الزام دوم گیرند. 

ها و بسترهای اجتماعی است که های اجتماعی سیل نیز وابسته به بافتها و پیامدها و معانی و دلالتای است، واکنششرایط زمینه

های مختلف، لزوماً یکسان نبوده است، لذا در طراحی اقدامات و پیامدهای وقوع سیل در استان بترتیاینبهدهد. رخ می هاآنحادثه در 

توان چارچوب و خطوط مورد توجه جدی قرار گیرد. با توجه به آنچه گفته شد، می حتماًهای استانی راهکارهای جبرانی باید تفاوت

 ح ذیل ترسیم کرد:ها را در سه سطکارهای جبران خسارتاصلی اقدامات و راه

مدت باید جبران خسارات در ابعاد اقتصادی را در در کوتاهپیامدها و خسارات سیل،  در خصوص: مدتاقدامات کوتاهیکم: 

تر پرداخت های مستقیم اقتصادی هرچه سریعباید خسارت معیشت. در زمینه مورد توجه قرار داد دو محور معیشت و مسکن

های کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. زیرا در غیر این صورت مردم مناطق سازی زمیناحیا و آماده شود و اقدامات لازم در جهت

نیز در اولویت نخست باید تکلیف مناطق  مسکنزده با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مضاعفی مواجه خواهند شد. در مورد سیل

دیده پرداخت شود. د تسهیلات لازم برای ترمیم و بازسازی منازل آسیبتر روشن شده و در اولویت بعنیازمند اسکان مجدد هرچه سریع

نشینی در زده و حاشیهمدت به مهاجرت مردم از مناطق سیلتواند در میانتأخیر در اجرای اقدامات مربوط به معیشت و مسکن می

در برخی مناطق، و در طول دورۀ امدادرسانی و بعد از آن، بعضی برخوردهای امنیتی و  ازآنجاکهشهرهای بزرگ مجاور منجر شود. 

ها برای ترمیم بازداشت برخی افراد صورت گرفته است، سرعت رسیدگی به پرونده این قبیل اقدامات ختم منصفانه و عادلانه پرونده

 اعتمادی بین مردم و نهادهای حاکمیتی ضرورت دارد.بی
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ها و جاده ویژهبهزده ها در برخی مناطق سیلدیدگی زیرساختبا توجه به تخریب و آسیب: مدتت میاناقدامادوم: 

مدت باید اقدامات بندها، مدارس، مراکز بهداشت و ... در میانهای زراعی، سیلرسانی زمینهای آبهای ارتباطی، کانالراه

هایی عینی نشانه مثابهبهتوانند مدت می. اقدامات میانرد توجه قرار گیرندجبرانی لازم برای ترمیم یا بازسازی این ساختارها مو

 زده به بهبود وضعیت و بازیابی شرایط معیشتی در این مناطق تلقی شوند. برای جلب امید مردم مناطق سیل

: پیش از سیل استبخش مهمی از پیامدها و تأثیرات ناشی از سیل، ناشی از مسائل و شرایط : مدتاقدامات بلندسوم: 

اعتمادی مردم به نهادهای حاکمیتی؛ ضعف زده؛ بیتوسعه نامتوازن و ناموزون و احساس تبعیض و محرومیت نسبی در مناطق سیل

های عملیاتی مشخص در ها و نهادهای حاکمیتی؛ فقدان پروتکلمند بین سمنها و نهادهای مدنی و پیوندهای نهادینه و نظامسمن

سازمانی؛ ها؛ سرمایۀ اجتماعی ضعیف بینهای هادی روستاها یا نادرست بودن این طرحه بحران؛ عدم توجه به طرحمدیریت یکپارچ

زا نظیر طرح توسعه ای پردامنه و آسیبهای توسعهپذیری فیزیکی و خطر بالای سیل در بسیاری از مناطق کشور؛ اجرای طرحآسیب

ها را به دنبال داشته است؛ مسیر طبیعی سیلاب مسدود شدنلعظیم در خوزستان که نیشکر و احداث تأسیسات خشکی نفتی در هورا

های بومی و ها و بلایای طبیعی؛ عدم آشنایی برخی مسئولان و کارشناسان رسمی با دانشعدم آموزش مردم در زمینه مواجهه با بحران

ها در پیامدهای ناشی از سیل و جلوگیری از تکرار این خسارتدر بلندمدت برای جبران  .اندجملهزده از این شرایط محلی مناطق سیل

آموزی نهادهای حاکمیتی از حادثه سیل باید اقدامات و راهکارها درس در خصوصحوادث آتی مشابه و همچنین جلب اعتماد مردم 

 الزامات اجتماعی را در چند محور زیر خلاصه کرد:  ترینمهمتوان می درمجموعالذکر باشد. ناظر بر سطح وسیعی از موارد فوق

زده جهت رفع یا کاهش احساس تبعیض و محرومیت توجه جدی به نسبت میان توسعه و عدالت اجتماعی در مناطق سیل . 0

 نسبی؛

و  تولیدکنندگان اصلی سرمایۀ اجتماعی و تدوین عنوانبههای مردمی شناختن و تقویت نهادهای مدنی و شبکهبه رسمیت . 2

های سازمان ویژهبهمند بین نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی هایی برای ایجاد ارتباط نهادمند و نظامطراحی پروتکل

 مدیریت بحران؛ ربطذی

های متولی مدیریت بحران و مرتبط با سیلاب، از طریق تدوین یک پروتکل مدیریت تقویت ارتباطات و اعتماد میان سازمان . 3

 یکپارچۀ بحران؛

 

 های اجتماعی و وضعیت آمادگی کشورسیلاب،آسیب -2-11

چگونه  لابیاز س یناش یاجتماع هایبیمقابله با آس ۀنیکشور در زم هاییآمادگ تیوضع» اندپرسیدهجمهوری رئیس

 «است؟

های زده بروز جرائم و رفتارهای نابهنجار در حوادث سیل و پس از آن است. برخی دادهآسیب اجتماعی در مناطق سیل ترینمهم

دهند. از زدگان در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان نکات مهمی را در این زمینه نشان میاز پیمایش سیل آمدهدستبه

هایی از احساس درصد گزارش 07که « اند؟ب، شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال خودتان بودهآیا در ایام سیلا»گویان پرسیده شده پاسخ

های زیاد و خیلی زیاد درصد گزینه 1.1پرسیده شده فقط « سرقت از همسایگان یا آشنایان»اند. در ضمن وقتی درباره ناامنی ابراز کرده

رسد مقوله ناامنی و درصد است. به نظر نمی 3.3« لاقی، تعرض و ناامنیاخبی»مشاهده  در خصوصاند. همین عدد را انتخاب کرده

 های اجتماعی حین سیلاب جدی بوده باشد. آسیب

 31اند و درصد افراد شاهد سرقت و ناامنی برای اموال بوده 21.2زدگان ایلامی حاکی از آن است که شده در بین سیلپیمایش انجام

شده در استان گلستان نیز توسط سرقت شده است. سرقت از منازل تخلیه هاآناند که از آشنایان را دیدهدرصد کسانی از همسایگان یا 

که همین مشاهدات و ترس از درصد بوده است. نکته مهم این 01.3گویان مشاهده شده است. این میزان در مازندران درصد پاسخ 07

گویان مشاهده موارد سرقت را درصد پاسخ 07طور متوسط که بهده است. علیرغم آنسرقت یکی از علل مقاومت در برابر تخلیه منازل بو

 اند. اخلاقی و تعرض را گزارش نکردهگویان موارد بیاند اما پاسختأیید کرده
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 زدهنابهنجار در مناطق سیل یو رفتارها جرائم -2-11-1

 یفروپاش یحت ای فیدر معرض تضع ت،یماه نیبا ا ییو رخدادها یزلزله، سونام لاب،یس رینظ یعیطب یبر اثر بروز رخدادها جوامع

 رنابهنجا یو رفتارها جرائمبار، فاجعه یعیطب یرخدادها یزابیآس تیماه بر افزونی اجتماع ینظمیباین . گیرندر میقرا ینظم اجتماع

 شیاند افزاقرار گرفته یعیطب یایکه در معرض بلا یرا در جوامع جرائم یو برخ یآزارسرقت، تعرض و هتک حرمت زنان، کودک رینظ

و پس از بروز حوادث  نیدر مقاطع ح ،یعیطب عیاز وارد آمدن فجا ینابهنجار ناش یو رفتارها جرائماست که  نیمهم اۀ نکت. دهدیم

 . ابندییم یابعد از حادثه، ابعاد گسترده یاجتماع یهابیآس ،یعیطب عیعوارض فجا ریو گاه بر اثر فقر و سا ندیآیم دیپد

 جرائمو  یاجتماع یهابیبر آس یاتتأثیر چه ناخوزستان، گلستان و لرست یهاویژه در استانبه ریاخ لیس نکهیا یمنظور بررس به

مدت در کوتاه یاجتماع لئدر مسا ،لیس ازجملهی، عیطب یایبلا تأثیر صیتشخ داشت که اصولاً مسئله توجه نیبه ا دیداشته است ابتدا با

 راتییبر روند تغرا مدت یطولان یرصد دیو با -ها که در هنگام بروز حادثه ثبت شده باشند مگر آن دسته آسیب – ستین شدنیرصد

ت آشکار است این اسکشور  یستیبا استناد به گزارش سازمان بهز یفعل طینچه در شراآدر نظر داشت. اما  یاجتماع یهابیو آس جرائم

ها نشان استان نیمشابه سال گذشته در هم یزمان ۀزده نسبت به دوردر مناطق سیل یاجتماع یهایو نابهنجار جرائم یبرخکه 

 ها نیز تغییر نداشته است. های اجتماعی شده است، در حالی که بعضی آسیبسیلاب سبب تشدید برخی آسیب ،دهدیم

سال نخست را متحمل شده است در سه ماه  لیخسارات وارده از س نیشتریگلستان که بقلا در استان قآدر شهرستان  خودکشی

. اما دهندیرا نشان نم یمعنادار رییتغ زین یاجتماع یهاشاخص رینداشته است. سا یرییتغ 0317با مدت مشابه در سال  0318

به  توانیم ازجملهدر استان گلستان رخ داده است که حین و بعد از سیل  یاجتماع هایبیآس برخی کهحاکی از آن است  هاگزارش

 و هاسمن یا هاسازمان یاز سو ییاقلام اهدا عیتوز ۀنحو ۀنظر درباراختلاف لیبه دل یلفظ یریسرقت از منازل متروک و نزاع و درگ

 هایسمن و هاسازمان یا برخیخود مردم و  یاز سو اشاره کرد. این اتفاق هاآن ۀناعادلان عیاقلام و توز یوو دپ کردن انبار نچنیهم

ها را باید بیشتر به ساختار بروز این نوع آسیب. متعدد رخ داده استزده بود که در مناطق سیل یموارد ازجمله غیررسمیو  یرسم

رسانی اطلاعاتی دقیق و کمکهای چنین فقدان بانکها نسبت داد. همسازمانی مولد ناهماهنگی و در نتیجه توزیع ناعادلانه اقلام کمک

و دریافت کمک فراهم « زدگینمایش سیل»غیرهدفمند سبب شده است زمینه برای برخی اقدامات نادرست نظیر تلاش برای اجرای 

 شود. 

، گزارش کرده است که دخترپلشهرستان  یمرکز اورژانس اجتماع های اجتماعی در استان لرستان بیشتر مشاهده شده است.آسیب

مورد،   01 یبا فراوان دهیدبیآس ای بیمورد، دختران در معرض آس 01 یبا فراوان یمورد، اقدام به خودکش 07 یبا فراوان یهمسرآزار

 به 0318 نخست سال ۀماهسه در که اندبوده ییهابیآس نیشتریمورد ب 1با  یآزاردکمورد و کو 00 یطلاق با فراوان یمتقاض نیزوج

مورد نسبت  78 یبا فراوان 0318شده در سال ادی یاجتماع هایبآسی درمجموع اند. بنا به این آمارگزارش شده اجتماعی اورژانس مرکز

بوده است که  مناطقیاز  یکالبته یشهرستان  نیدرصد رشد داشته است. ا 31.2 ،مورد 11 یبا فراوان 0317سال نخست  ماهۀسهبه 

 بوده است. یو استان یبالاتر از معدل کشور زین لیپیش از وقوع سهای اجتماعی آن مثل خودکشی برخی شاخص

نخست  ماهۀسهدر  شدهگزارش هایبیآسآن،  یگزارش شده به مرکز اورژانس اجتماع بنا به آمارهایدر شهرستان کوهدشت 

مورد  02 ۀسمقای با درمجموع اند. در این شهرستانداشته یرشد منفدر اکثر موارد  ایبرابر بوده  ای 0317نسبت به سال  0318

 یدرصد 11 یرشد منف، 0317نخست  ماههسهدر  مورد 31نسبت به  0318سال  نخست ماهۀسه رشده دگزارش هایبیآس

 .خوردبه چشم می یاجتماع هایبیآس

 0318نخست سال  ماهۀسهدر را  یاجتماع هایبیرشد آس ی،شده به مرکز اورژانس اجتماعموارد گزارش آبادخرمشهرستان در 

 8 یبا فراوان «هاخشونت ریسا» ،مورد 01 یو فقط فرار دختران از منزل با فراوان دهدنشان می 0317 نخست سال ماهۀسهنسبت به 

. اندرشد داشته 0317سال نخست  ماههسهمورد نسبت به  38 یبا فراوان یمورد و اختلافات حاد خانوادگ 3 یبا فراوان یآزارمعلول ،مورد

با  0317سال نخست  ماههسهمورد نسبت به  008 یبا فراوان 0318سال نخست  ماههسهاین منطقه در  یاجتماع هایبیآس درمجموع

استان خوزستان اما با  درنسبت دادن این مقادیر رشد به اثرات سیلاب، ساده نیست. است.  داشته یدرصد 1/2مورد رشد  001 یفراوان
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گزارش نشده  جرائمو  یاجتماع یهابیدر آس یمعنادار راتییاستان خوزستان تغ یستیبهز رکلیگرفته با مدصورتبهاستناد به مصاح

 است. 

مشابه سال گذشته در  یزمان ۀزده نسبت به دوردر مناطق سیلنوظهور  یاجتماع هاییو نابهنجار جرائم یرشد برخطور کلی به

البته نتایج  ندارد. یمطلوب تیوضع لابیاز س یناش یاجتماع هایبیمقابله با آس نهیکشور در زم یآمادگ دهدمی نشان هااستان نیهم

 ریپذامکان یدر زمان کنون جرائمو  یاجتماع یهابیبر آس لیس تأثیراز  یقطع لیتحل ارائهاز آن است که  یحاک شدهانجاممطالعات 

 های اجتماعی را به شرح زیر تشریح کنیم. های مربوط به آمادگی برای مدیریت آسیبتوانیم ضعفاما می ،ستین

 

 های اجتماعی ناشی از سیلضعف آمادگی نهادهای مسئول برای مقابله با آسیب -2-11-2

 :برشمرد لیاز س یناش یاجتماع یهامقابله با آسیب ها و نهادها برایسطح آمادگی سازمان پایین بودن رایبتوان دلایل زیر را می

که قادر  یستمی. سهستند جرائمها و آسیب تیاز وضع قیرصد دق نظامفاقد  ی کشورهاها و شهرستاناستان اصولاً یکم:

کاهش  یهااستیگرفته در سصورت پایشکند و طبق رصد و  پایشرا رصد و  جرائمها و بیسآ تیمعنادار در وضع راتییباشد روند تغ

  است. نشدهتعریفسازمانی  صورتبه، عملاً را اعمال کند راتییتغ یاجتماع یهابیسآو مقابله با 

مسئول  یهادستگاه نیگردش اطلاعات در ب ،کم است اریبس یبخشنیب یهایها و مناطق هماهنگدر استان نکهیا لیدله بدوم: 

ایجاد هستند که  لیدستگاه دخ نیچند یمثال در موضوع خودکش یبرا .وجود دارد ندرتبه ی اجتماعی نیزهامقابله با آسیب

 دشوار و مانعی برای اقدام مناسب است.  هاآنهماهنگی و تولید گزارش جامع از همه 

و سایر حوادث  لیتبعات س عنوانبه جرائمو  یجتماعا یهاآسیب زده بهسیل مناطق ییاجرا هاییتریمدغالب در نگاه سوم: 

شود و تبعات اجتماعی آن میشناخته  یبا اثرات مخرب اقتصاد یعیطب یبلا عنوانبه لیس اصولاً طبیعی کمتر توجه دارد.

 . مدیران و نظام مدیریت بحران نیست مدنظرچندان 

 یهاآسیب ۀعمد امااند. دهیموزش دآ «حادثه نیح»های تیموقع برای شتریو امدادگران ب یمدن نافعالچهارم: 

 این کنشگران کمتر به ،موزش و دانشآفقدان  لیدلهبو  ،شوندیتبعات پس از حادثه شناخته م عنوانبه جرائمو  یاجتماع

 .کنندی پس از حوادث ورود پیدا میاجتماع یهابا آسیب همقابل

 

 شناختیروانسیلاب و مسائل  -2-11

مرتبط با  شناختیرواناند، حاوی سؤالی دربارۀ مسائل جمهوری در زمینه اجتماعی، فرهنگی و رسانه پرسیدهرئیسسؤالاتی که 

سیلاب هم به مطالعات کارگروه اضافه شد:  شناختیروانها، پژوهش دربارۀ ابعاد سیلاب نبود ولی نظر به اهمیت این جنبه از سیلاب

 رد؟یصورت گ دیبا یتیفیو با چه ک یاقدامات آنچه تیریمد یبوده و برا شناختیروان یامدهایچه پ یدارا لابیس

ها متکی بر دو بخش است: نخست، انجام شده است و یافته« بهداشت و سلامت روان»ای با عنوان مطالعات این بخش در کمیته 

خوزستان و گلستان  زده لرستان،لیستان سدهندگان خدمات سلامت روان و مسئولان سه ابا مردم، ارائه یگروه یهابحث و هامصاحبه

 در همان سه استان )بخش کمی(.  شناختیروانو دوم، پیمایش  و مشاهدات تیم پژوهش )بخش کیفی(

ترس و اضطراب،  ت،یخشم و عصبان ازجمله یمتفاوت روان یهاواکنش لابیپس از س زدگانلیسی فیمطالعه ک جیبر اساس نتا

بروز  یرینزاع و درگ یبه همراه پرخاشگر یاحساس ناامن ،یداشتن افکار خودکش ،یدیشبانه، احساس ناام یها،کابوسخوابیکم

 نیا نکهیداشته است. با وجود ا یشتریب وعیش یروان یمنف علائمو حادتر بوده است،  دتریلاب شدیاند،که البته هر چقدر وقوع سداده

خانه و  بی: تخرلیعوارض آن از قب ای لابیخود س یاز فشار روان یناش علائم نیمرتبط بوده است که ا لابیها با بروز سو نشانه علائم

ها زحمت آن سال یکه برا یزیو هر چ یزندگ هیاول یهاهیسرما ادناز دست د یناش یو مشکلات اقتصاد یکشاورز یهانیزم

 بوده است. کانینزد دنید بیآس ایاز دست دادن  یو نگران انددهیکش
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بودند و نیاز به ارزیابی  پزشکیروانمورد بررسی احتمالاً دچار اختلال  سالانبزرگدرصد  34بر اساس نتایج پیمایش انجام شده 

درصد  27دار و چشمگیری بالاتر از دو استان دیگر بود )گلستان ( به شکل معنیدرصد 47تخصصی دارند. این نسبت در استان لرستان )

های در استان 0314درصد(. مطالعه نوربالا و همکاران به کمک همین ابزار نشان داده بود که این نسبت در سال  28 و خوزستان

درصد است. این افزایش برجسته نرخ آشفتگی سلامت روان در استان  20و  37، 21لرستان، گلستان و خوزستان به ترتیب برابر با 

درصد افراد  01تواند آشکارا به رویداد سیل اخیر مرتبط باشد. قیاس با دو استان دیگر، میلرستان، هم نسبت به خود استان و هم در 

دار و چشمگیری بالاتر از درصد( به شکل معنی 21مورد بررسی احتمالاً دچار افسردگی شدید بودند. این نسبت نیز در استان لرستان )

 هشداردهنده و بالا بسیار نرخی ای،ملاحظه هر با لرستان، استان در دیدش افسردگی درصدی 21 یماههیک شیوع دو استان دیگر بود.

 .شودمی تلقی

دار و درصد( به شکل معنی 41بودند. این نسبت نیز در استان لرستان ) PTSDدرصد افراد مورد بررسی، مظنون به ابتلا به  1/23

در استان لرستان،  PTSDدرصدی  41درباره شیوع مقطعی  (.درصد 03چشمگیری بالاتر از دو استان دیگر بود )هر دو استان حدود 

 شود.ای، این نرخ بسیار بالا و هشداردهنده تلقی میبازهم باید اذعان نمود که با هر ملاحظه

با مطالعات پیشین و  راستاهمهای گلستان و خوزستان، در استان PTSDهرچند شیوع آشفتگی سلامت روان، افسردگی و 

یافته در جهت کاستن از آلام رایج و شایع مشکلات روانی و اجتماعی مردم دهنده وجود نیاز به مدیریتی سازمانهای ملی، نشانپیمایش

 زدهیلمردم خطه س یاجتماع-یبه مشکلات روان یدگیو رس یریتمد «یتفور»پژوهش حاضر بر  هایدر سطح کشور است، یافته

 متناظر آمار که بالاست یااندازهدر لرستان به PTSDو  یاختلالات افسردگ یژهطور وسلامت روان و به یآشفتگ یوعدارد. ش أکیدتلرستان 

 .گذاردمی سر پشت را کشورها از بسیاری

حدود شش بودند که پس از گذشت (PTSD) کودکان و نوجوانان دچار اختلال استرس پس از سانحه  1/04نتایج پیمایش نشان داد 

به اردوگاه، خرابی و تعطیلی مدارس در  جاییجابهماه از زمان سیل، نیاز به مداخلات درمانی مناسب دارد. عواملی مانند ترک منزل و 

منفی بر سلامت روان کودکان شده  تأثیربرخی مناطق، آسیب سیلاب به منازل مسکونی، ایجاد اختلال در سلامت روان والدین، باعث 

و دوری  بازیاسبابهمچون  ایسادههای تواند ناشی از فقدان امنیت و دلتنگی برای داشتهاز احساسات منفی کودکان می ایپارهاست. 

تواند استرس بسیاری را به دارند. اجبار به ترک منزل می هاآنمملو از خاطره بوده و احساس دلبستگی به  هاآناز اشیائی است که برای 

 را برای والدین دشوار سازد. هاآنتواند مدیریت رفتارهای د، وضعیتی که حتی در کودکان نوپا ایجاد شده و میکودکان تحمیل کن

نیست و به این جهت در اینجا از عبارت  پزشکیروان صرفاًهمواره و الزاماً به معنای لزوم مداخله  پزشکیروانشیوع بالای اختلالات 

، حالبااینجانبه استوار خواهد شد. آید بر یک رویکرد همهشود و پیشنهادهایی که در ادامه مییاستفاده م« اجتماعی-مشکلات روانی»

ماه از رویداد سیل، بر ضروری بودن  1گذشت بیش از  باوجود PTSDابتلا به  ماندن باقیبا توجه به شیوع بالای افسردگی شدید و نیز 

 شود.می تأکیدین فرصت در اول پزشکیروانغربال تشخیصی و مداخله درمانی 

 شود:بر این پایه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

 اولویت دادن استان به لرستان: -0

 اختصاصی زیر باید در دریافت  سایر خدمات و مداخلات نیز در اولویت باشد. هاپیشنهاداستان لرستان با در نظر گرفتن 

 باثباتبازسازی و برگشت وضعیت روزمره زندگی به شرایط  -الف

 های وارده و برگشت زیست شهر به شرایط قبل از سیلجبران خسارت -ب

 سازی و توانمندسازی روانیظرفیت -ج

 پزشکیرواندرمان اختلالات شدید  -د

 آموزش: -2

 تصویری ها و تهیه مطالب مکتوب، صوتی وآموزش عمومی از طریق رسانه -الف
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تر، پذیر: افراد دچار خسارت مالی و دارایی ناشی از سیل، دارای سن بالاتر، تحصیلات پایینآموزش گروهی به افراد آسیب -ب

 کار و مطلقه/بیوهدار، بیخانه

 غربالگری: -3

 گیری از اطلاعات پژوهش حاضر برای شناسایی افراد نیازمند مداخلهبهره -الف

 های بهداشت در مناطق پرمخاطرههای غربالگری شبکهمند برنامهنظامکارگیری به -ب

 رسانی تخصصی:تأمین مراکز خدمت -4

 پزشک برای ارزیابی تشخیصی ارجاع شوند.باید به روان هاآندیده، پس از سرند افراد آسیب -الف

دیده قرار داشته باشد تا اختیار افراد آسیب باید در پزشکیروانخدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی، مشاوره و  -ب

 بهره گیرند. هاآننظام ارجاع مشخصی از  برحسب

 ایدرمان اختلال استرس پس از سانحه  یمداخلات لازم برا میمستق یهانهیهز طبق بررسی انجام شده بار اقتصادی ناشی از

میلیارد و هفتصد و دوازده میلیون و سیصد  وهفتیست کشور، بر نظام سلام مورد مطالعه یهااستان زدگانلیدر س دیشد یافسردگ

، نه میلیارد و هفت در شبکه بهداشت و درمان کشور زدگانلیس یاختلالات روان رایگان درمان یبرا ازیبودجه مورد نو  استهزار تومان 

 گردد.میلیون و دویست هزار تومان برآورد می
 

 های سیلابآموختهرسد -2-12

ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه ها، برنامههای سیلاب برای سیاستآموختهدرس»اند جمهوری پرسیدهرئیس

  «آوری کشور در مقابل سیل چیست؟تاب

 ذیل است:  هایضرورت بهشده از سوی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه معطوف مطالعات انجام

: در هاآنها و غفلت عملی از ای در مدیریت سیلاببرجسته کردن ذهنی اهمیت الزامات اجتماعی و غیرسازه .0

اصلی بر انجام اقداماتی برای محافظت در مقابل سیلاب نظیر احداث دایک یا سیستم زهکش بوده است تا  تأکیدگذشته 

افزایش داده بود. در مقابل رویکردهای مدیریت سیلاب را  ای دراحتمال سیلاب کاهش یابد که همین رویکرد تأکیدات سازه

های گذشته قوت بیشتری در دهه -گیرد ای فراتر از علوم اجتماعی را نیز در بر میکه حیطه -ای به مدیریت سیلاب غیرسازه

های ها، بانکاز سمن های مربوط به سیلاب گرفته تا امور مربوط به استفادهرسانی و توسعه آموزشاند و از آگاهییافته

ای برای جبران های بیمههای ارزیابی خسارات مبتنی بر نظامو نظام شناختیرواناطلاعاتی حمایت اجتماعی، ارائه خدمات 

ای و اجتماعی در جدید غیرسازهزدگان گسترش یافته است. مطالعات کارگروه نشان داد که این الزامات صدمات وارده به سیل

 شود. پرداخته می هاآناثر به بسیار سطحی و کم صورتبهاند یا ح بسیار بالایی مغفولکشور یا در سط

 یمجهز به سازوکارها حکمرانی نظام: هاهای ذهنی غالب و معمول در سیلابتقویت سازوکارهای غلبه بر پارادایم .2

گیران با بیش از . مدیران و تصمیم(یخشکسال میمثال، پارادا ی)برا ستین متعارف و مسلّط یذهن یهامیغلبه بر پارادا

های سازمانی و نظام اند. رویههای شدید نداشتهیک دهه خشکسالی کنار آمده بودند و هیچ تصوری دربارۀ امکان بارش

هم در شرایط  زمانهمگیری با شرایط خشکسالی تنظیم شده و نظام حکمرانی ظرفیت مناسب نداشته است که تصمیم

های تخصصی فعال ها و بسط سمنها، توسعه تعاملات با سمناز طریق آموزش عمومی، تقویت رسانه مخشکسالی باشد و ه

 در زمینه مدیریت بحران، آماده مواجهه با شرایط سیلاب باشد. 

وزارت  : آنچه در خلال مطالعات کارگروه مشهود است، میانیسازمان ی و گسستگی ارتباطات میاناعتمادیبترمیم  .3

و مردم، و دولت  ی رسمیهاسازمان ها،زیست و سایر دستگاهکشاورزی، وزارت نیرو، سازمان هواشناسی، سازمان محیطجهاد 

ها عدم سال براثرها در عمل سازمان. های سازمانی وجود داردها شکافدر شرایط پیش، حین و بعد از سیلابها، و سمن

ها نسبت به یکدیگر بدبین هستند؛ و مردم نیز در مدت اند؛ دولت و سمنشده اعتباربرای یکدیگر کم مؤثر ناتعامل یا تعامل 
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اعتمادی بر ارکان مختلف اند. این کماعتماد شدهها، کردارها و هشدارهای نهادهای رسمی کمچند دهه نسبت به وعده

که، نقصان در برآوردن تر آنای سیلاب در مراحل پیش، حین و پس از سیلاب اثر منفی گذاشته است. مهممدیریت غیرسازه

اعتمادی ها، شفاف نشدن علل و ارزیابی عملکرد نهادهای رسمی در جریان سیلاب و جبران نشدن خسارات بر شدت بیوعده

 خواهد افزود. 

های مردم از سیلاب، های استانی در روایت: علاوه بر تفاوتلابیاز س تیمردم و حاکم یهاتیرواکم کردن فاصله میان  .4

در خوزستان( یا کوتاهی  عمدتاً کردن سیلاب )های مردمی گاه تا عمدی تلقیدهد که روایتین مطالعات کارگروه نشان میا

ها بسیار زیاد بودن بارش در خصوصهای رسمی در مدیریت سیلاب توسط سدها )در گلستان( پیش رفته است و با روایت

دیده زدگان خسارتاعتمادی را بالاخص برای سیلمی از سیلاب، عمق بیفاصله دارد. پر نشدن شکاف بین روایت رسمی و مرد

 بیشتر خواهد کرد. 

جامعه ایرانی که پیش از سیلاب جایگاه مهمی برای ایمنی قائل نبوده  :نهادی کردن حاکمیت جامعه نسبت به ایمنی .1

فرصت اگر به  نیشده است. ا واقف لابیس یارسازهیغ تیریرودخانه و مد یمهندس ،یمنیا تیاهماست، پس از سیلاب بر 

 . رودیاز دست م سرعتبهنشود،  لیتبد تیظرف

: در خلال های عملی در استفاده از این ظرفیتنهاد و تقویت زمینهبرداری از توان و نقش مؤسسات مردمبهره .1

 یبرا تیدر حاکم یاسیس یعزمکه  دهدمیها برجسته شد اما مطالعات میدانی کارگروه نشان ها نقش اجتماعی سمنسیلاب

ها دهند که سمنشواهد نشان می است. یتا پس از بحران ضرور یریشگیبحران از پ تیریها به مدحداقل وارد ساختن سمن

های مذهبی نقش مثبتی در مدیریت سیلاب ایفا های جهادی و تشکلها، گروهخیریه ازجملههای مردمی و سایر تشکل

هایی اند و برنامهشدهپیش از سیلاب جدی گرفته نمی عمدتاً های جامعه مدنی است که این گروه اند. نکته مهم اینکرده

 کردن آنان در مراحل مختلف مدیریت حوادث طبیعی از پیش از بروز تا پس از آن، وجود نداشته است. مشخص برای دخیل

نقش مهمی در مدیریت سیلاب ایفا کنند اما این توانند ها می: سمنها با نهادهای امدادی و مدیریتیتداخل نقش سمن .7

های رسمی نهادهای اصلی مدیریت سیلاب سازمان جایبهشدن ها برای جایگزینبه معنای وجود ظرفیت مناسب در سمن

ها لازم است. ها و این دسته از سازماناحمر نیست. سطوح بالاتری از هماهنگی و تقسیم کار میان سمنامدادگر نظیر هلال

ها مجهز نیستند و عملکردهای متنوع و ها، امکانات و منابع لازم برای مدیریت سیلابها، مهارتها به همه دانشسمن

را به نیرویی مؤثر در  هاآنها، تواند بر مشکلات بیفزاید، اما بالا بردن سطح هماهنگی و آمادگی سمنمی هاآنناهماهنگ 

 کند. مدیریت حوادث تبدیل می

به  های مناطقبلایسدهد که ای کارگروه نشان می: مطالعات منطقههامدارانه از سیلابهای محلی قومایتاصلاح رو .8

خصوص در خوزستان بسیار جدی بوده این مسئله به. حل کرد اساساًمسئله را  نیا دیو با است آغشته شده یقوم یهاتیروا

ها و اعتمادی، تشتّت شبکهزبان بوده و ذهنیت جمعی در بستر کموطنان عربزده، محل زندگی هماست. عمده مناطق سیل

که بیشتر  0318های متفاوت سیلاب سال های خارجی و معاند، و ویژگیهای سیاسی رسانهگیریهای داخلی، جهترسانه

گلستان نیز تقویت  ها در استانهای قومی و مذهبی از سیلاببوده شکل گرفته است. روایت هاآنسدها و مدیریت  تأثیرتحت 

 شده است. 

ی )کسانی که بدون عرف یهاتیمالک: در معرض تبعیض بودن ایهای حاشیههای عرفی و گروهرفع تبعیض از مالکیت .1

 یاهیحاش یهاو گروه اند(اند یا دسترسی به برخی اموال داشتهکردهاسناد مالکیت و طبق عرف محلی در اراضی کشت می

های اخیر بوده است. ضرورت دارد که در این زمینه مسئله مهم سیلاب (ی که فاقد اسناد هستندتانمهاجران افغانس ری)نظ

ها تدوین شود تا بر اثر فقدان دسترسی به اسناد اثبات مالکیت یا بروز سازوکارهای مناسب پرداخت خسارت به این گروه

 شکل نگیرد.  هاآن در خصوصخسارت، طرد اجتماعی و اقتصادی 
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 تیو حما ییشناسا یبرا یاجتماع تینظام حما: عدم آمادگی نظام حمایت هدفمند اجتماعی از شهروندان ایجاد .01

مسئله مهمی است که در فقدان  (افراد یو اجتماع یاقتصاد تیاز وضع قیبر اطلاعات دق یهدفمند از شهروندان )مبتن

 دیده، شکل گرفته است.ای افراد خسارتههای اطلاعاتی قابل اتکا برای شناسایی سطح رفاه و نیازمندیبانک

: مطالعات کارگروه نشان داد که انسجام ینهاد یاعتمادیب ۀتوسعدر کنار مردم به مردم، رشد همبستگی بیشتر میان  .00

شدن طور کلی بر اثر فراگیرهای قومی با اعراب خوزستان، و انسجام ملی بهشیعه و سنی )در گلستان(، فارس و سایر گروه

ها، زده بیشتر شده است اما برخی کاستیمیهنان از نقاط مختلف در مناطق سیلرسانی و حتی حضور همکمک فرایند

رسان، و بالاخص عملکرد های کمکهای سازمانی و سیاسی میان دستگاهای، دمیدن بر انتظارات، رقابتهای رسانهنقصان

های ساختاری ها در مقابل عملکرد دولت، و نقیصهدستگاه دادن خدمات سایرجلوهصداوسیما در نقد شدید دولت و بزرگ

 های رسمی افزوده است. اعتمادی مردم به دستگاهمدیریت سیلاب که سبب تشدید خسارات شده، بر بی

ها، و بالاخص بنا به گزارش یدولت ینهادها: به اقدامات انجام شده« خدمات دولتی»نزدیک کردن تصور عمومی از  .02

 یهامردم از پروتکل یناآگاه ،یاتقابل رسانه ،ینظمیاند، اما بخود را به مردم ارائه کرده خیخدمات تار نیشتریاحمر، بهلال

ضروری است اقداماتی برای آگاه ساختن مردم و نزدیک  جلوه داده است. زیکمک را ناچ زانیم نیا ،یاعتمادیامداد، و سابقه ب

 کردن ذهنیت ایشان به میزان خدماتی که ارائه شده است انجام گیرد. 

ها، در مرحلۀ پیش از وقوع سیل است، یعنی ترین مسئله مدیریت سیلاب: اساسیهااز سیلابتوجه به مدیریت پیش  .03

های سازی زمینهسازی و آموزش و نیز فراهم، آگاهگذاریسیاستاهبرد و ای که مستلزم ارزیابی مخاطره، تدوین رمرحله

سازی مردم برای وقوع سیلاب کمتر از مرحلۀ وقوع سیلاب و مرحلۀ پساسیلاب، ارتباط بین کنشگران مختلف است. آماده

جامعه برای وقوع سیلاب به  سازیسازی و آمادهپذیری دارد ولی اهمیت آن به اندازۀ مراحل بعدی است. ظرفیتقابلیت رؤیت

ها و اقدامات های مرتبط با سیلاب نیز فاقد برنامهشود. دستگاهزمان زیادی نیاز دارد و معمولا اهمیت زیادی به آن داده نمی

 های مرتبط با آمادگی برای مواجهه با سیلاب هستند. فراگیر و مؤثر در زمینۀ آموزش

های تکراری : اصولاً در مناطقی که مستعد وقوع سیلابخیزهای توسعه مناطق سیلبرنامهانجام اقدامات پیشگیرانه در  .04

سازی مردم های گلستان، لرستان و خوزستان باید اقدامات مربوط به آمادههستند، مثل مناطقی در استان مازندران یا استان

معنی ضرورت توجه به مدیریت جامع خطر سیل ین بهای این مناطق دیده شود. اهای توسعهو اقدامات پیشگیرانه در برنامه

ها در مناطق پرخطر نشانۀ آشکار شدن سکونتگاههای هادی روستایی است. ساختههای جامع شهری و طرحدر طرح

 توجهی به این مهم است. بی

به وارد نمودن  ریزی فضایی در مدیریت سیلاب و عدم توجهتوجهی به نقش برنامه: بیریزی فضاییتوجه به برنامه .01

که باید در ریزی فضایی مناطق مستعد سیلاب کاملاً آشکار است. در حالیملاحظات مربوط به مخاطرۀ سیلاب در برنامه

ریزی فضایی این مناطق هم به تقویت راهبردهای مربوط به پیشگیری از سیل پرداخت و هم به اقدامات مربوط به برنامه

ریزی باید به تقاضاهای فضایی جامعه است. در این برنامه دهیسازمانریزی فضایی امهکاهش تأثیرات سیلاب. وظیفۀ برن

زیست توجه صورت گیرد. این مهم اگرچه در زمره های اقتصادی، نیاز سکونتگاهی و حفظ محیطبه فعالیت توأمانصورت به

رسانی و جلب مشارکت مردمی سازی، اطلاعهها و امور شهرسازی است، لیکن نهادهای دولتی به آگانکات مرتبط با زیرساخت

 اند، نیاز دارند. توجه به این موارد شکل گرفتهبرای تحقق اصول این امور بالاخص در مناطقی که قبلاً بی

شهروندان دانش و  :پذیرگیری کارآمد و تعاملی میان مدیران و متخصصان با شهروندان آسیبتدوین نظام ارتباط .01

ۀ پیامدهای احتمالی سیلاب بر اموال خود، و همچنین در مورد احتمال وقوع سیلاب در منطقه خود، و اطلاعات کافی دربار

اقدامات ضروری به هنگام سیلاب ندارند. زبان فنی مدیران و کارشناسان )نظیر دورۀ بازگشت سیلاب، بستر و حریم، دشت 

رسد مشکل ارتباطی در این زمینه بین مردم و مدیران ر مینظسیلابی و .....( به سختی برای مردم عادی قابل فهم است و به
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ها گیری کارآمدی برای تعامل با شهروندان، ارائه آموزشهای متولی امور تخصصی سیلاب، به نظام ارتباطجدی است. دستگاه

 های ایشان نیازمند هستند. و اثرگذاری بر کنش

های بزرگی از مردم تمایل دارند تا مسئولیت مواجهه با بخش: هاهای اجتماعی شهروندان در سیلابآموزش مسئولیت .07

حل دفاعی در مقابل سیلاب پیدا کنند. نگرش عموم سیلاب را بر دوش مسئولان دولتی قرار دهند که با ابزارهای مهندسی راه

یلاب را بدانند و های خود در قبال سمردم این است که کاهش خطر سیلاب وظیفه دولت است نه مردم. مردم باید مسئولیت

خطرات آن باید  تأثیرای است که در مناطق تحت برای پذیرش این مسئولیت تجهیز شوند. شدت خسارات سیل به اندازه

 جانبه و آمادگی همیشگی صورت گیرد. مسئولیت، همکاری همهتعامل دائمی بر محور تبیین خطر، پذیرش 

: ضعف مشارکت عمومی مردم در آوریبهبود تابها در های خصوصی و عمومی و سمنجلب مشارکت بخش .08

آوری جامعه در مقابل سیلاب است. برای اینکه این های سیل، مانع بزرگی برای بهبود وضعیت تابجلوگیری و کاهش آسیب

ی های محلتوازن مسئولیتی برقرار شود لازم است تا این موضوع در معرض گفتگوی باز عمومی قرار گیرد. ضروری است برنامه

مدیریت سیلاب با مردم به اشتراک گذاشته شده و حتی مشارکتی تهیه شوند. مشارکت مردم در مراحل اولیۀ مدیریت سیلاب 

معنی ضرورت مشارکت بخش دولتی، بخش خصوصی، بخش سبب افزایش مشروعیت کل این فرایند خواهد شد. این به

 ها و شهروندان در حکمرانی مخاطرۀ سیلاب است.عمومی، سمن

: مانع اساسی در حوزۀ جبران خسارت این است که فقط به فکر بازگرداندن هانگرانۀ جبران خسارتهدفمند کردن آینده .01

به فکر بازگشت به حالت  صرفاًکه باید کاری کرد تا جامعه پس از وقوع سیلاب جامعه به حالت عادی خود است. درحالی

آموزی داشته و بتواند خسارات آتی را به حداقل ممکن برساند. د سیلاب درسعادی و نرمال نباشد، بلکه جامعه باید از رویدا

آموزی از سیلاب در کردن درسها و اقدامات بخش جبران خسارت سیلاب رخ دهد. نهادینهتواند از طریق سیاستاین کار می

 ها مشهود نیست. های عملکردی دستگاهرویه

سیستم هشدار سیلاب، هم فرایندی مهندسی و هم فرایندی سازمانی است. : هابخشی به سیستم هشدار سیلابجامعیت .21

، مراحل مختلف درواقعشود. گیری هم میآوری است و شامل ارتباطات انسانی، مدیریت و تصمیمسیستم هشدار فراتر از فن

بودن هشدار و معتبر و دقیق اند از شنیدن هشدار، فهمیدن محتوای پیام هشدار، باور بهواکنش مردم به هشدار سیلاب عبارت

های زیاد بوده های اخیر دچار نقصدر نهایت واکنش به هشدار از طریق انجام کنش محافظتی. هر چهار مرحله در سیلاب

های کافی به مردم برای درک ها، فقدان آموزشکردن به پارادایم خشکسالی، نقصان رسانهاعتمادی، عادتاست. انواعی از بی

شدن ای کشور بر نقصان در هشدار سیلاب و جدی گرفتهها و زیرساخت رسانهرسانی، نقصان در عملکرد سمنطلاعهای انشانه

 آن اثر گذاشته است. 

: فقدان سیستم هشدار مبتنی بر اجتماع محلی در های محلی در هشدارجلب مشارکت اجتماعات داوطلبانه و شبکه .20

های محلی داوطلبانه هم شی هشدارهای رسمی حتماً باید با استفاده از کانالسیلاب اخیر کاملاً مشهود بوده است. اثربخ

ای بسیار ضروری است. به دلیل سطح پایین اعتماد به سیستم تقویت شود. وجود سیستم هشدار سیلاب در سطح محله

اد قابل اعتماد را دنبال رسانی از طریق افرهشدار رسمی، خود اجتماع محلی باید فرایند مشاهدۀ رودخانه و سیستم اطلاع

سازی اجتماع محلی و نوع واکنش اجتماع محلی به تواند در مورد نحوۀ فعالای در مراحل بعدی مینماید. این گروه محله

های ها و گروههای رسمی، سمنکه در فقدان اثربخشی رسانهسیلاب، تصمیمات لازمه را اتخاذ کند. جالب توجه این

 اند. رسانی محلی استفاده کردههای مختلف با سازوکاری شبیه به اطلاعرسانه تلگرام در قالبامدادرسان محلی از 

های اسکان موقت حاکم زده و کمپ: پروتکل مشخصی بر بازدید مقامات سیاسی از مناطق سیلهای بازدیدتنظیم پروتکل .22

که مقامات ایام بحرانی آن دارند، علاوه بر آن نیست. حضور متعدد مسئولانی که گاه کمترین ارتباط با مسئله سیل را در

دیدگان افزایش کند، انتظارات گسسته را در حادثههای اصلی خود میاستانی و درگیر در سیلاب را وادار به تغییر برنامه
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کنند و بر میکند که مقامات برای نمایش سیاسی از این مناطق بازدید دهد و به تدریج این دیدگاه را در آنان تقویت میمی

 افزاید. اعتمادی میبی

 اند از:عبارت بوده عمدتاً های اسکان موقت تجربه شده مشکلاتی که در کمپ .23

 های اسکانها و محلعدم وجود مدیریت واحد در اردوگاه •

 هامردم در مراجعه و پیگیری خواستهسردرگمی  •

 زدهسیلها و مناطق مداخله افراد غیرمتخصص در امور مختلف اردوگاه •

 ها های متعدد در اردوگاهحضور غیرضروری گروه •

 های گروهیهدایت امور بر اساس نظرها و خواسته •

 هازدگان توسط مدیریت اردوگاهسیل شناختیروانعدم توجه کافی به وضعیت  •

ها برخی سازمان زدگان در کارهایدر اولویت بودن اهداف سازمانی و تهیه مستندسازی سازمانی در مقایسه با مسائل سیل •

 ها.و گروه

 شد.ها میاعتمادی در اردوگاهها که باعث ایجاد جو بیحضور نمایشی مقامات و با هدف تهیه مستندات در اردوگاه •

 نیدر ا :یاجتماع-یمداخلات روان ینیب شیاز وقوع حوادث و ضرورت پ شیآموزش کارشناسان روان درمان پ .24

 ارائه نیب یو همکار یهماهنگ-2در حوزه سلامت روان،  یو ارائه خدمات درمان یغربالگر یداشتن پروتکل مشخص برا-0خصوص 

-3و هلال احمر،  یستیبهز ،یعلوم پزشک یهادانشگاه یبهداشت یهاتاداره سلامت روان معاون ویژهبهدهندگان خدمات سلامت روان 

دادن به  تیتوجه و اولو-4، ربطذی یهااز دستگاه کیهر فیاها و شفاف شدن شرح وظخدمات و آموزش ارائهشدن  کدستیو  کپارچهی

 یرویبا توجه به کمبود ن یها و بخش خصوصسمن تیاستفاده از ظرف-1، هاآنبه  یدرمان یخدمات سلامت روان و باز ارائهکودکان و 

 برخوردار است. ییبالا اریبس تیدهنده خدمات سلامت روان، از اهم ارائه

 اصلاحیهای توصیه -2-13

آوری اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سیلاب اصلاحات ضروری برای تقویت تاب»اند جمهوری پرسیدهرئیس

کند. اصلاحات پیشنهادی به ها، پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه میآموختهشده و درسکارگروه، بر اساس مطالعات انجام «چیست؟

های مطالعات اجتماعی، فرهنگی و رسانه است و ها، فراتر از حد یافتهو مدیریت سیلاب ریگذانگری در سیاستدلیل ضرورت جامع

تحت  آنچهیابند. معنا می« بستر حکمرانی سیلاب»شده در حوزۀ کلان گیرند. پیشنهادهای ارائهملاحظات دیگری را نیز در بر می

های شدن توصیههای اجراییدر ادامه آورده شده، زمینه« راهبردهای مدیریت مخاطرۀ سیلاب»و « بستر حکمرانی سیلاب»عنوان 

توان اصلاحات لازم را در بخش اجتماعی، فرهنگی و رسانه انتظار ، نمیهاآناصلاحی در حوزۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانه است که بدون 

 داشت. 

 

 زامات حکمرانی سیلابال -2-13-1

ای است که امید است. این همان وظیفه« راهبردهای مدیریت مخاطرۀ سیلاب»اصلاحات در مدیریت سیلاب کشور نیازمند تدوین 

به حکمرانی قوی و « راهبردهای مدیریت مخاطرۀ سیلاب»شدن اجرابه تدوین آن کمک کند. « هاگزارش ملی سیلاب»رود می

 . . منابع4. قواعد و 3، ها. گفتمان2ان، کنشگر. 1اند از: هار بعد این حکمرانی عبارتچ. درست نیازمند است

 تشریح کرد: گونهاینخلاصه  طوربهتوان این ابعاد را می

ان متخصص و توانمند باید مسئولیت خود را پذیرا باشند و برای اجرای این راهبردها با یکدیگر همکاری کنشگر .0

 ؛کنند

 ؛( حاکم شودهاآنهای مرتبط با ان )و سازمانکنشگرراهبردها باید در گفتمان حاکم بر ذهنیت و کنش  .2
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های فکری( از اجرای این راهبردها حمایت های سازمانی، پارادایمها و فرهنگقواعد رسمی و غیررسمی )ذهنیت .3

 ؛کنند

 اجرای راهبردها برخوردار باشند. برای -هادر سطح فردی و سازمان–ان از قدرت و منابع لازم کنشگر .4

ریزان فضایی، مدیران آب، نیروهای ارائه کنندۀ خدمات در مواقع اضطراری، نظیر برنامه نخستین عنصر، کنشگران مرتبط

خود های بیمه و نظایر آن هستند. هر یک از این کنشگران باید مسئولیت خود را پذیرا باشند و در اجرای راهبرد مورد نظر نقش شرکت

های شدگی داشته باشد؛ یعنی در تفکر، مباحث، مباحثات و اولویتخوبی ایفا کنند. راهبرد انتخابی باید در گفتمان کنشگران حکرا به

های اجرایی کانون توجه باشد. قواعد رسمی و غیررسمی باید پشتیبان و حامی اجرای راهبرد مورد نظر باشند. این سازمانی و سیاست

ها و کلیت ساختار سازمانی بسیار مهم است. برخی های غیرمکتوب ولی جاری در سازمانقواعد و رویه در خصوصنکته بالاخص 

چنین باید از قدرت و منابع لازم )نظیر دانش، منابع وجود ندارد. کنشگران هم هاآنشوند اما تضمینی برای اجرای راهبردها مکتوب می

برای اجرای راهبرد مد نظر برخوردار باشند. تمام این ابعاد چهارگانۀ حکمرانی باید با هم کار مالی، قدرت سازمانی و قدرت سیاسی( 

 کنند و هرگونه اخلال در یکی از این ابعاد و یا اخلال در پیوند این ابعاد با هم سبب مشکل در اجرای راهبرد خواهد شد.

انی از کنشگرخصوصی، شهروندان، محققان دانشگاهی و ...(، ، بخش های مختلف )مسئولان دولتی، سمنهاانی از سازمانکنشگر

انی از سطوح مختلف )سطح کنشگراستانداری، فرمانداری، و ....(،  فضایی، مدیریت بحران، ریزیبرنامهی مختلف )مدیریت آب، هابخش

ایین دست( در اجرای راهبردهای ی مختلف در حوضۀ آبریز )بالادست و پهاانی از مکانکنشگرملی، استانی، شهرستانی، محلی(، و 

و نیز منابع انسانی  ها، سیاستهاان دارای سطح دانش، ایدهکنشگران متنوعی دخیل هستند. همۀ این کنشگر مخاطرۀ سیلابمدیریت 

و و مادی خاص خود هستند. سیلاب اخیر نشان داده است که نظام پیچیدۀ حکمرانی سیلاب، دچار کژکارکردی و آشفتگی زیادی است 

 ان دخیل در آن نیاز است. کنشگربه سطح بالایی از هماهنگی و همکاری بین تمام 

نگری و و اتصالی وجود دارد تا بتوان بر بخشی پیونددهندهی سازوکارهانکتۀ مهم این است که در این ساختار نیاز مبرمی به 

افزایی لازم دست یافت تا بتوان پیوند راهبردهای مختلف به همتوان با ان مختلف فایق آمد. به این شکل میکنشگرکردن ای عملجزیره

باید نشان « هاگزارش ملی سیلاب»این بدان معناست که را با هم یکپارچه و منسجم کرد.  مخاطرۀ سیلابی مربوط به کاهش هاتلاش

سیلاب کشور شده است. این ترکیب  ها، قواعد و منابع سبب خلل در مدیریتها در ترکیب کنشگران، گفتماندهد که چگونه نقصان

 سازد. را می« بستر حکمرانی سیلاب»

 

 راهبردهای مدیریت مخاطرۀ سیلاب -2-13-2

داشته اما مدیریت مخاطرۀ سیلاب در حال  تأکیدداشتن مردم از آب اگرچه رویکرد سنتی به مدیریت مخاطرۀ سیلاب بر دورنگه

های مبتنی بر کاهش حلهای مبتنی بر کاهش احتمال وقوع سیلاب و راهحلحل است: راهحاضر مستلزم ترکیبی از دو نوع راه

 از:  اندعبارتپیامدهای رویداد سیلاب. پنج راهبرد مدیریت مخاطرۀ سیلاب 

آن کاهش پیامدهای سیلاب از طریق کاهش در معرض قرارگیری مردم و  : که هدفراهبرد پیشگیری از مخاطرۀ سیلاب .0

 .شوندمیدر مناطق مستعد سیلاب  سازوساختفضایی مانع از  ریزیبرنامهکه با استفاده از  ترتیببدیناموال است. 

کاهش احتمال سیلاب هستند. تحقق این راهبرد با استفاده از  به دنبالیعنی اقداماتی که  :راهبرد دفاع در مقابل سیلاب .2

ی موجود و ها؛ نظیر ساخت سد، دایک، افزایش ظرفیت کانالگیردمیی زیرساختاری دفاعی در برابر سیلاب صورت سازوکارها

 افزایش فضا برای آب.

سیلاب از طریق انجام اقداماتی در  آن بر کاهش حجم سیلاب یا کاهش پیامدهای تأکیدکه  :مخاطرۀ سیلابراهبرد کاهش  .3

 ها. ی ساختمانسازمقاومبندی سیلاب یا تدوین مقرراتی برای است نظیر زون پذیرآسیبمناطق 

سازی مدیریت بحران و طرح ی هشدار سیلاب، آمادهها: که شامل طراحی سیستمراهبرد آمادگی و واکنش به سیلاب .4

 تخلیه در زمان وقوع سیلاب است.
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 گیرد.ی بازسازی، جبران خسارت و نظام بیمۀ سیلاب را در بر میهاکه طرح :هبود و احیاراهبرد ب .1

 لابیبعد از وقوع سو راهبرد پنجم به  لابیبه زمان وقوع س، راهبرد چهارم لابیاز وقوع س شیپ ۀمرحلموارد یک و دو و سه به 

توان خسارات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی را به حداقل ممکن کاهش داد. گاهی مربوط است و با ترکیب این راهبردهای چندگانه می

پذیر نیست. در چنین شرایطی انتخاب راهبرد مناسب بستگی به شرایط محلی، وضعیت تمام این راهبردها امکان زمانهماوقات اجرای 

نهادی و ظرفیت حکمرانی برای اجرای این راهبردها دارد. بستر مناسب حکمرانی سیلاب به معنای وجود  اقتصادی، شرایطاجتماعی

 فایده نیز هست. تحلیل هزینه ازجملههای مختلف ظرفیت ترکیب راهبردها بر اساس تحلیل

 

 ها در حوزۀ آموزش عمومیتوصیه -2-13-3

احمر، ها، هلالتقسیم کار بین رسانۀ ملی، سازمان مدیریت بحران، استانداریهای زیر از طریق هماهنگی و ضرورت دارد آموزش

 ها و مطبوعات در اختیار مردم قرار گیرد.گر، رسانههای بیمهسازمان

 شناخت جغرافیای محل زندگی بر اساس میزان خطر بروز سیلاب -

 آوری در برابر آنفزایش تابای لازم برای پیشگیری از سیلاب یا اای و غیرسازهمعرفی اقدامات سازه -

 های افراد و خانوارها در پیش، حین و پس از بروز سیلابمعرفی مسئولیت -

 امداد و نجاتهای افراد در هنگام عملیات آموزش مسئولیت -

 برای شهروندان هاآنهای هواشناسی و معنای آموزش مفاهیم مندرج در اطلاعیه -

 ای مرتبط با مدیریت سیلاب و حوادث به شهروندانههای دستگاهآموزش حیطۀ وظایف و مسئولیت -

 آموزش طیف اقدامات خودمراقبتی در هنگام بروز حوادث طبیعی و بالاخص سیلاب در مناطق مستعد بروز سیل -

 

 رسانیها در حوزۀ هشدار و اطلاعتوصیه -2-13-4

نشدن سطوح مختلف هشدار و توجه به سلب کنندۀبیان هشدارها توسط سازمان هواشناسی با تمایز میان مفاهیم مختلف بیان .0

 هاآنها و معانی مختلف ها نسبت به واژهها و مدیران سایر دستگاهحساسیت مردم، رسانه

کردن رسانی محلی و اضافهای مویرگی برای اطلاعهای مردمی، مقامات محلی و ایجاد شبکهها، گروهتوسعۀ همکاری با سمن .2

 رسانی رسمیمحلی و افراد مورد اعتماد محلی به شبکۀ اطلاع ها، مقاماتشبکۀ غیررسمی سمن

شدن یا فراموشی موارد مرتبط رسانی برای بازآموزی مفاهیم هشدار به شهروندان و جلوگیری از عادیبرگزاری مانورهای اطلاع .3

 با هشدار سیلاب 

های مردم در قبال سطوح مختلف ردم یا مسئولیتبا م هاآنهای هشدار سیلاب و تعامل تولید و انتشار اطلاعاتی دربارۀ سیستم .4

 هشدار

 

 ها در حوزۀ رسانهتوصیه -2-13-5

ای، ارتباطات ریسک و ...( در نظام ارتقاء نقش ارتباطات بحران )روزنامه نگاری بحران، روابط عمومی بحران، سواد رسانه .0

 و نیز نظام سیاست گذاری و مدیریت اجرایی کشور. ایحرفهآموزش دانشگاهی و 

 وهیاضطراب در بحران، ش تیریمد زدگان،لیرفتار با س وهیش )از قبیل بحران یو مانورها یمستمر آموزش یهادوره یبرگزار .2

 ...( برای خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران. مردم و انیحضور در م وهیاجرا، ش

 های موبایلی.رسانهای اجتماعی و پیامفیلترینگ شبکهبازنگری در سیاست  .3

مدیریت »تر دستگاه مدیریت بحران در ها مسئول و نیز مشارکت جدیدر نهادها و سازمان« سخنگوی واحد»داشتن  .4

 حوادث طبیعی.« ایرسانه
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ها و متخصصان کت خود رسانهها، با مشاربحران و رسانه تیریمد یهادستگاه انیم یاارتباطات رسانه یهاپروتکل نیتدو .1

 .بحران ینگارروزنامه

هشدار،  ،یعاد طیشرا نیب زیکه تما یبه نحو هیتوص یسازمان هواشناس یرساناطلاع یگفتمان، لحن و محتوا یاصلاحات جد .1

 .سطوح بحران مشخص باشد ریاخطار و سا

 یو ارتقا لابیس ازجملهها، انواع بحران ۀدربار یآموزش یبا محتوا ییهامستمر برنامه دیتولدر دستور کار قرار دادن  .7

 .آن ۀدربار یعموم یهایآگاه

 هاآندر  لابیکه احتمال بروز س ییهادر استان در استان لابیخاص س طیو عطف به شرا یمحل یبا محتوا ییهابرنامهتولید  .8

 در رسانه ملی. است شتریب

زدگان در شرایط پس از سیلاب. )ابهامات جدی در ذهن مردم و محدود نشدن وظیفه رسانه ملی به پیگیری وضعیت سیل .1

ریزی وسازها، برنامههای آبی در مدیریت سیلاب، نقش سایر عوامل نظیر ساختزدگان دربارۀ علل بروز سیلاب، نقش سازهسیل

های مردمی و مسائل دیگر وجود دارد که روشن نشدن ابعاد ، کّمیت و کیفیت استفاده از کمکامداد و نجاتفضایی، عملیات 

ای سازی در این ابعاد از طریق تولیدات رسانهها مؤثر است. شفافبر اعتماد و عملکردهای مردم در سایر حوادث و بحران هاآن

 شود(. توصیه می شدتبه

ها، نقصان خواری، ضعف زیرساختخواری، کوهجنگل ها،سازهای غیرمجاز در مسیر رودخانهوها به ساختضرورت توجه رسانه .01

ها بر ای سیلاب نظیر بیمه و سایر عواملی که گزارش ملی سیلابریزی فضایی، ضعف سازوکارهای مدیریت غیرسازهدر برنامه

ها در رسانهاز جهت مسئلۀ فساد  صرفاًها اغلب خواری و تجاوز به حریم رودخانهکند. )مسائلی نظیر زمینمی تأکید هاآن

آوری اجتماعی اهمیت داشته و در حال حاضر مغفول از منظر مدیریت سیلاب نیز برای تاب هاآنشوند اما توجه به مطرح می

 است(. 

ها و های رسمی. )کلی و غیرشفاف بودن برخی اطلاعیهویژه در تفسیر هشدارهای هواشناسی در رسانهبه رسانیاطلاعدقت در  .00

ها ها و اخطاریهویژه در تفسیر این اطلاعیهبه رسانیاطلاعها دقت لازم را در کند رسانههای هواشناسی ایجاب میاخطاریه

های هواشناسی در برداشت یا هشداردهنده با توجه به متن اطلاعیههای معنادار نویدبخش داشته باشند. استفاده از صفت

 دارد(.ها نقش مهمیشدن یا نشدن آن در مواجهه با این اطلاعیهافکار عمومی و حساس

ها در زمینه شناخت ها بر محور ارتقای توان تخصصی رسانهای با رسانههای آب منطقهافزایش تعامل وزارت نیرو و شرکت .02

 ای ضروری است. ها و محتوای رسانهای سیلاب و توجه به آن در گزارشرسازهمدیریت غی

 های طبیعی کشور. ای بحراننامۀ پوشش رسانهتدوین شیوه .03

ای مشخص برای پوشش خبری بحران که در آن رابطه خبرنگاران با مدیران و نهادهای اجرایی، نحوۀ نامهتدوین شیوه .04

رسانی در کل فرایند اطلاع دهیسازمانر در محل رویداد تعریف شود و منابع خبری معتبر و رسانی و نحوۀ حضور خبرنگااطلاع

 آن تدوین شود. 

 

 ها در حوزۀ سرمایۀ اجتماعیتوصیه -2-13-6

، توأم با پذیرش 0318های سال ای مثل فیلم دربارۀ علل بروز سیلابای از دانش و مستندات رسانهتولید مجموعۀ گسترده .0

بودن رهاسازی آب عمدی در خصوصگرفته های شکلو قصور و تقصیرهای مدیریتی، با هدف اصلاح برخی ذهنیت اشتباهات

 هانگر از علل سیلابجانبههای باران، و ارائه ادراکی چندبعدی و همهگرفتن بارشکماز سدها یا دست

ها و توجه به فانۀ تولیدشده دربارۀ سیلابطرعنوان محتوای دانش بیبه« هاگزارش ملی سیلاب»های بر یافته تأکید .2

 های آن در نقاط ضعف سیاستی، مدیریتی و حکمرانی و نیز منشأ اصلاحات ساختاری قراردادنِ آنآشکارسازی
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سازمانی، درون دولت یا بین قوای مختلف و نهادهای دیگر، برای تضعیف یکدیگر یا های بیناحتراز از هر گونه رقابت .3

 زدگانشده به سیلمات ارائهکردن خدجلوهکم

امداد و های رسمی با پروتکل هاآنزدگان، مقایسۀ شده به سیلهای تفصیلی، دقیق و شفاف از خدمات ارائهارائۀ گزارش .4

 های مالی و امکانات کشور در ارائۀ خدمات بیشتر، و تشریح محدودیتنجات

های سازمانیِ پیگیرِ مسائل سیلاب زده و وجود بخشهای سیلهای استانشدن موضوع سیلاب در استانداریممانعت از عادی .1

 زدگان به زندگی عادیتا بازگشت سیل

های حقوقی ها به همراه تصویب رویهکردن بر رویکرد تهدیدانگاشتن سمنها در مدیریت بحران و غلبهتوسعۀ استفاده از سمن .1

 پس از سیلاب ها در همۀ مراحل مدیریت پیش، حین ودادن سمنبرای مشارکت

منظور کاستن از اثر اعتمادزدای نگاری بحران بهرسانی و روزنامههای رسمی و بهبود سازوکارهای اطلاعتقویت مرجعیت رسانه .7

 رسانی غلط و اخبار نادرستاطلاع

لوگیری از المللی، به منظور جدر سطح ملی و بین امداد و نجاتها و استانداردهای رسمی پروتکل در خصوصرسانی اطلاع .8

 دیدگانناکافی بودن سطح رسیدگی به حادثه در خصوصاظهارات غیرکارشناسی و اعتمادزدا 

گویان و جلوگیری از بیان گویی حوادث با هدف رسیدن به رفتار مسئولانۀ سخنکردن پروتکل مشخص بر جریان سخنحاکم .1

 نشدنی های محققاخبار نادرست و وعده

و هر مرحلۀ دیگری از مدیریت بحران و مقابله با اخبار متفاوت و متناقض  امداد و نجاتیات داشتن سخنگوی واحد برای عمل .01

 و اعتمادزدا

 

 های اجتماعیها در حوزۀ آسیبتوصیه -2-13-7

 های اجتماعی در شرایط بحرانی و حوادثهایی برای مدیریت آسیبنامهتنظیم نظام .0

 هااجتماعی با هدف متمایزسازی موارد متأثر از حوادث و بحران هایایجاد اصلاحاتی در نظام ثبت جرایم و آسیب .2

ها و مقامات محلی های اطلاعاتی حمایت اجتماعی )شناسنامۀ اقتصادی و اجتماعی خانوارها(، سمنایجاد ارتباط بین بانک .3

مت روان برای مقابله با دیدگان( و نیز افزایش ارائۀ خدمات بهداشت و سلا)برای تولید و کسب اطلاعات محلی دربارۀ آسیب

 هاهای اجتماعی بر اثر بروز حوادث و بحرانتوسعۀ آسیب

 

 های مردمیها در حوزۀ مشارکتتوصیه -2-13-8

 امداد و نجاتهای های مردمی از طریق سازوکارهای اعتمادسازی همچون ارتقای سطح شفافیت سازمانبالابردن مشارکت .0

دادن به مردم در خصوص سوءاستفاده های مردمی و اطمینان احمر دربارۀ سرنوشت کمکسازی هلالرسمی )مثلًا شفاف

 ها(نکردن از کمک

با مشارکت مردم و « برنامۀ مدیریت سیلاب محلی»وگوی اجتماعی مردم و مسئولان استانی و همچنین تدوین تعامل و گفت .2

 کردن ملاحظات فنی و مهندسی لحاظ زمانهمبات مردم و نهادهای محلی، متناسب با مطال

کردن مردم های مردمی خودجوش در حوادث و آگاههای مثبت و منفی مشارکتوگوی اجتماعی فراگیر دربارۀ ظرفیتگفت .3

در نظم دیده، اخلال کردن غذا و مایحتاج آلوده به مناطق حادثههایشان )نظیر وارددربارۀ نکات مثبت و منفی مشارکت

 دیدگان، هدررفت منابع و عوارض دیگر( رسانی، ایجاد توقعات فزاینده بین حادثهکمک

شاهد فشارهای  0318های سال شناختی نیز به خود بگیرد. مدیریت سیلابتواند صورت آسیبهای مردمی میمشارکت .4

به کارشناسان و تحت فشار گذاشتن مقامات  اعتمادی مردممردمی برای ممانعت از باز کردن مسیرهای مد نظر کارشناسان، بی

های افراد بومی آشنا با جغرافیای محلی ها و حتی عدم اعتماد کارشناسان و مقامات به گفتهبرای در پیش گرفتن برخی گزینه
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زی طور مداوم سامان داده شوند، اعتمادسابه« برنامه مدیریت سیلاب محلی»های مردمی در قالب بوده است. اگر مشارکت

 صورت گرفته و چنین مواردی رخ نخواهند داد. 

 

 سازمانیها در حوزۀ ارتباطات بینتوصیه -2-13-9

ها برای سازی راهکارهایی توسط سازمانها نزد یکدیگر و تدوین و عملیشدن سازماناعتباربررسی سازوکارهای منجر به کم .0

 تعامل با یکدیگر

طور مشخص رقابت بین نیروهای نظامی و های مختلف )بههای سازمانبازنمایی فعالیتجلوگیری از ارائۀ تصویری سیاسی در  .2

 های دولتی( و سدنکردن راه ارتباطات سازمانیسازمان

احمر، کمیته کنندۀ عملی برای اقتدار سازمان مدیریت بحران در ارتباطات میان هلالهای هماهنگها و رویهتدوین پروتکل .3

 کننده در زمان بحرانیروهای نظامی و سایر نهادهای مداخلهامداد، بنیاد مسکن، ن

کنندۀ اعتماد میان دو سازمان در مقوله های تضمینهمکاری بین وزارت نیرو و سازمان هواشناسی به منظور رسیدن به پروتکل .4

 رسانی آن هشدار سیلاب و اطلاع

ها و نیز ارزیابی گذاری منابع و دادهاشتراکک، بهبخشی در مدیریت سیلاب )تنظیم اهداف مشترشکل دادن به کار میان .1

های وزارت امور اقتصادی و دارایی )از منظر بیمه و مالیات(؛ وزارت تعاون، اقدامات بر اساس معیارهای مشترک( بین سازمان

پذیر، و تضمین سیبهای آکردن شناسنامۀ اقتصادی و اجتماعی خانوار، شناسایی گروهکار و رفاه اجتماعی )از منظر یکپارچه

ها، محل سکونت و کیفیت حمایت اجتماعی مداوم(؛ وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور )از منظر امور مربوط به شهرداری

 ها(سکونت( و نیز وزارت نیرو )از منظر ارزیابی قرار گرفتن خانوارها در حریم

 

 هاها در حوزۀ سمنتوصیه -2-13-11

ها و خدمات، ها در پیش، حین و پس از بحران که در آن فهرست فعالیتبرای مدیریت فعالیت سمن ای جامعنامهتدوین نظام .0

 ها مشخص شده باشد. ها و روندهای کسب آمادگی برای مداخله در بحرانحیطه اختیارات، مسئولیت

گاهی، ظرفیت تعامل مالی و دستهای آموزشی، تعاملات بیننامه برای طراحی برنامهها در تدوین نظاممشارکت خود سمن .2

 هاهای عمومی و سمنایجاد هماهنگی بین سازمان

 هاافزودن اجازۀ مداخله در حوادث به اساسنامۀ سمن .3

ها در این مجامع و سازی به نفع عضویت و تأثیرگذاری سمنگیری و تصمیمهای شوراهای تصمیمتصحیح قوانین و رویه .4

گیری مؤثر باشند و اطلاعات صلاحیت در این عرصه قادر باشند بر فرایندهای تصمیمهای صاحب شوراها به نحوی که سمن

 ها داشته باشند. هنگام درباره روندهای مدیریت بحرانبه

ها در برگزاری جلسات احمر و سازمان مدیریت بحران( با سمنها، هلالخصوص استانداریتعامل نهادهای استانی و ملی )به .1

های مرتبط با مدیریت سیلاب و هر گونه افزایش توان با سازوکارهای ، برگزاری مانور، ارائۀ آموزشمنظم، همکاری عملی

 مشابه

کردن منابع تنظیم رابطۀ مالی و امکان هزینه ازجملهها، کنندۀ رابطه با سمنتنظیم و تسهیل قوانین و ابزارهای حقوقی تنظیم .1

 مالی برای اثرگذاری بر مدیریت سیلاب 

 ها در شرایط بحرانهای سمنسازی، تقسیم کار و فرماندهی واحد فعالیتای برای هماهنگبکهایجاد ش .7

ها به مناطق پذیری سمنیافته، هماهنگ، تحت کنترل و توأم با مسئولیتهای مناسب برای ورود سامانتدوین پروتکل .8

 دیدهحادثه
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بندی نریختن نظام اولویتهمنکردن عملیات امداد، بهختلها در قبال مهای سمنهایی برای تضمین مسئولیتتدوین پروتکل .1

های رسانی نادرست و ناسازگار با سیاسترسانی و امداد به مناطق، تضمین انجام نشدن عملیات ضدامنیتی، و اطلاعکمک

 دیدهمناطق حادثههای ایشان به هنگام ورود به ها در برابر مسئولیتکردن اختیار سمنای به جهت متعادلکلان رسانه

 

 ها در حوزۀ بهداشت و سلامت روانتوصیه -2-13-11

 بهتر بر اساس سه مقطع پیش، حین و پس از سیل به شرح زیر است: شناختیروانپیشنهادها برای ارائه خدمات 

 
 پیش از بحران -2-13-11-1

 شود انجام اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:پیشنهاد می

ها و ها، دستورالعملنامههای ذینفع در زیر چتر واحد با یکدیگر پیش از حوادث، هماهنگی و تنظیم تفاهمارتباط ارگان .0

 خواهد بود. شناختیروانکننده ارائه خدمات سازمانی، تسهیلشدن فرآیندهای بینهای مشترک برای روشنکارگاه

 فیو شناخت وظا هاارگان فیوظا یسازشفافایجاد فرماندهی واحد،  .2

 دهندگان خدمت سلامت روان ارائهبرای  لیس یبرا یاختصاص یو مانورها های عملیی، کارگاهآموزش یهادوره برگزاری .3

 هاریزیسال و مردان در برنامه 1زیر  کودکانبرای  یتوجه به مداخلات روان .4

 ی در کشوراز خودکش یریشگیپ یهابرنامه تیتقو .1

شان نیز متاثر از بحران هستند، تمهیداتی باید خودشان و خانواده این کهکارکنان سلامت روان و  ربودن اکثبومیبا توجه به  .1

های معین باید استاناعزام شوند.  دیدهمناطق آسیبرسانی به اندیشیده شود که کارکنانی از نواحی غیردرگیر برای خدمت

به مدیران و کارکنان شهرستان معین منتقل شود تا در صورت هر شهرستان دربارۀ در مانورها اطلاعات کافی مشخص شوند و 

 بروز بحران به سرعت بتوانند مستقر و با شناخت کافی وارد عمل شوند.

 ها برای مداخلات روانی اجتماعی در بلایا و تکرار و تداوم این آموزش دیدهتأمین نیروی انسانی آموزش .7

 و اعلام هشدارها بر سلامت روان مردم یرساننحوه اطلاع یمنف تأثیردر مورد  یآگاه شیافزا .8

در هر منطقه از مبتنی بر نوع بحران و بلایا ی طبیعی، نیازسنجی علمی شناختیروان دهندگان خدماتآموزش مداوم ارائه .1

دمات کنندگان خ ارائهآموزش برای  ارائهباشد.ضمن اینکه محتوی اموزشی و نحوه  آمدهدستبهکشور و تجربیات 

 در همه سازمانها از یک پروتکل ثابت مداخله در بحران تبعیت کند. شناختیروان

را برای پذیرش  هاآندر زمان بحران، آمادگی  خصوصبهها و در تمام زمان خدمات سلامت رواندربارۀ  سازی مردمآگاه .01

 دهد.افزایش می شناختیروانخدمات 

، کنترل استرس و آوریتاب ازجملههای مختلف مهارت و آموزش آموزاندانشسلامت روان  یمدون برا یهابرنامه اجرای .00

 کند.در زمان بحران ها را بیشتر می هاآنخشم، توان مقابله 

سلامت  های جامعدر برنامه هاآنو تعریف و ادغام کارکرد مرتبط با سلامت روان نهاد های مردمتقویت سازمانشناسایی و  .02

شود  آوریجمعها باید در استان هاآن:اطلاعات سازمانهای غیردولتی از قبیل محدوده فعالیت و تخصص  ران وبلایابح روان در

تواند مشکل کمبود نیرو و تخصص را می مسئلهبرای حضور در تیم مقابله در بحران جلب مشارکت شود این  هاآنو از 

در بحث  ویژهبه شناختیروانمداخلات  تأثیرهای محلی برطرف کند. ضمن آنکه با فعال سازی اجتماعی و استفاده از تیم

 امداد رسانی و آموزش بیشتر خواهد شد.

دهی و مقابله با بلایا و عوارض آن به : برای پاسخ نیروهای امدادی در مناطق در معرض خطر ریزی برای حضور دائمیبرنامه .03

 ارائههای واکنش سریع در بلایا با چارچوب تشکیلاتی مشخص که نیروهای نیروهایی است که در دسترس هستند. تشکیل تیم

تواند به این امر کمک آن هستند با داشتن پروتکل اجرایی شفاف و فرماندهی واحد میدهنده خدمات سلامت جزء الزامی

 کند.
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 بخش تخصصی و مددکاران اجتماعی خصوصبهخدمات سلامت روان در همه سطوح  ارائهش بینی نیروی انسانی پی .04

نتایج آن بفهمیم در شرایط بحران ناشی از سیل چه نیروهایی، با  بر اساسخدمات سلامت روان که  ارائهطراحی مطالعه جامع  .01

 .چه تخصصی، به چه تعدادی و با چه امکاناتی مورد نیاز است

 
 حین بحران -2-13-11-2

های ک حمایتادرا» تواندمى شناختیروانگونه خدمات به موازات خدمات های اجتماعی و افزایش اینتوجه به بخش حمایت .0

 و ارتقاء نسبى سلامت روان همراه شود. شناختیروانهای با رفع علائم و نشانهرا افزایش داده و  «یاجتماع

 دهندگان خدمات سلامت روان با لباس یا آرم مشترک  ارائهایجاد تشکیلات مشترک از  .2

  خدمات ارائهخصوص در فازهای اولیه به افراد در معرض بحران در توزیع منابع و انصاف رعایت عدالت  .3

 هاآنات و تأمین داروها و احتیاجات در مداخل ادیو اعت یتوجه به افراد مبتلا به اختلالات روان .4

توسط خودشان و در نهایت  هاآنبا تعیین یک مدیر و فرمانده واحد برای  نهادمردم یهاسازمان یهاتیبهتر از ظرف استفاده .1

 هاو مدیریت بحران منطقه برای هماهنگی و مشارکت در فعالیت ربطذیهای ها به ارگانپیوند مدیر سمن

دهنده خدمات  ارائهافراد  شناختیروانند؛ ارزیابی هست لیس ریدهندگان خدمات که خودشان درگتوجه به سلامت روان ارائه .1

  هاآنبه  آوریتابو آموزش 

 های سلامت روانآموزش ارائهو همچنین  متخصص سلامت روان میاستقرار ت یبرامکان  صیتخصبینی و پیش .7

 ارائهبه مردم در معرض بحران که شامل: بهترین زمان شروع  شناختیروانهای آموزش ارائهداشتن بسته مشخص برای  .8

 آموزش باشد. ارائهها، محتوی مناسب آموزش و بهترین مدل آموزش

ی کمک کننده خواهد بود. همچنانکه در این بحران سیل این تکنیک اثربخشی جانیه هیتخل یبزرگسال برا یهاگروه لیتشک .1

 خود را نشان داد.

و دردسترس بودن خدمات تخصصی روانشناسی و  تربرای ارجاع موارد نیازمند مداخله تخصصی برقراری مسیری مطمئن .01

 پزشکیروان

است، در  مؤثرها در کودکان ها و استرس؛ علاوه بر اینکه بر کاهش تنشبرای کودکان ویژهبهتوجه به نیازهای روانی و سرگرمی .00

 است. مؤثر شناختیروانها برای گرفتن خدمات جذب خانواده

 
 پس از بحران -2-13-11-3

 پس حوادث یفاصله زمان نیکودکان در کمتر یبرا یبازمدارس و پارک  یسازآماده .0

 زدگانلیس یبرا دیجد یو سلامت در ساخت مناطق مسکون طیمح ،یاجتماع یهاوستیتوجه به پ .2

 سلامت روان بعد از بحران ۀتداوم خدمات در حوز .3

 بر اساسآن  یو ارتقا ایدر بلا شناختیروانخدمات  یهابسته ینی، باز بهاآنکردن و آموزش مکتوب اتیتجرب یآورجمع .4

 احصاء شده در مناطق بحران زده یازهاین

 (زیخو متنوع تر در مناطق حادثه شتریها )آموزش بادامه دادن جلسات بحران و آموزش .1

 ارائه یردولتیو غ یدولت یهاآن در سازمان نیمداخله و تمر یهاستیچک ل نیو مناسب، تدو یبوم یمداخلات یهابسته هیته .1

 دهنده خدمات سلامت روان

مرتبط با سلامت روان مناطق مختلف و  ینهاد و بخش خصوصمردم یهافعال هر منطقه، سازمان یمردم یروهاین ییشناسا .7

 یمردم یهاسازمان تیو ظرف یمردم یاهییاز توانا یمند، با هدف بهرههاآننحوه ارتباط با  نییتع

 هایفرماندار ای یها استانداربحران تیریمد تیریمد لیدر ذ آوریتاب یهاخانه لیتشک .8
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 های اسکان موقتها در حوزۀ کمپتوصیه -2-13-12

برگزاری های شهری و روستاییِ در معرض خطر سیلاب و های اسکان موقت همۀ سکونتگاهکردن کمپاز پیش مشخص .0

 هاای لازم برای تجهیز اماکن، اقامت و مدیریت ساکنان کمپمانورهای دوره

  هاآنها و مدیریت های امنیتی دقیق برای ورود و خروج به کمپتدوین پروتکل .2

توقعات گیری جهت جلوگیری از شکلها و سطح خدمات جهانی بهها و استانداردهای برپایی کمپرسانی گستردۀ پروتکلاطلاع .3

 المللیها و نارضایتی ناشی از انتظاراتِ فراتر از استانداردهای بینفزاینده دربارۀ کمپ

 ها دیدگان در کمپوجود چادرهای مستقل برای ارائۀ خدمات بهداشت و سلامت روان به حادثه .4

دار ای سابقههای قومی و قبیلهشدیدگان در مناطقی که تنای در اسکان حادثهرعایت ملاحظات مربوط به روابط قومی و قبیله .1

 دهد. یافته را افزایش میدیدگان اسکاناست و امکان تنش و برخورد میان حادثه

 

 ها در حوزۀ جبران خساراتتوصیه -2-13-13

 های وارد بر مردم از حوادث پیشینجبران خسارت .0

دادن به مشارکت مسئولانۀ مردم در اجتناب از اهمیتهای مردم در نظام جبران خسارت و تقسیم دقیق اختیارات و مسئولیت .2

 ایآوری از طریق مشارکت مردمی، و استفادۀ حداکثری از سازوکارهای بیمهدر معرض خطر قرارگرفتن، بالابردن تاب

 ماندن از دریافت خسارت برای کسانیتعبیۀ سازوکارهایی برای جلوگیری از تبعیض و اعمال فشار مضاعف ناشی از محروم .3

 چون مالکان عرفی و مهاجران افغانستانی ساکن ایران

های اطلاعاتی از وضعیت رفاهی خانوارها و داشتن اطلاعات جامع از شهروندان به همراه ایجاد ارتباط بین نظام ایجاد بانک .4

و اسکان در  وسازای حمایت اجتماعی )شناسنامۀ اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها(، مجوزهای ساختهای پایهداده

شده توسط سازمان مدیریت های اطلاعاتی تولیدهای سیلابی(، صنعت بیمه و بانکخیز )نظیر حریم رودخانهمناطق حادثه

 صورتبهکردن مختصات خطر به هنگام بروز حادثه و پرداخت خسارات و حمایت اجتماعی بحران به جهتِ از پیش شناسایی

 هدفمند

های مردمی، و تدوین و طراحی پروتکلی برای ارتباط نهادمند و ها و نهادهای مدنی و شبکهمنشناختن و تقویت سبه رسمیت .1

 مدیریت بحران، در فرایند جبران خسارات ربطذیهای سازمان ویژهبهمند بین نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی، نظام

های متولی سازمانی در ارتباطات میان سازمانبینتدوین یک پروتکل مدیریت یکپارچۀ بحران برای تقویت سرمایۀ اجتماعی  .1

 مدیریت بحران و مرتبط با سیلاب

 اسکان مجدد و بازسازی منازل با هدف اصلاح میزان در معرض خطر بودن ازجملهاقدامات جبران خسارات  .7

ۀ اقدامات اصلاحی و ها و جبران خسارات برای تضمین توزیع عادلانها و سازوکارهای بوروکراتیک توزیع کمکاصلاح رویه .8

 جبرانی 

سیل و نیز مستندسازی، برگزاری  در خصوصمردم مختلف  یهادگاهید ۀطرح آزادان یبرا یمناسب یکردن بستر و فضافراهم .1

 گیری فهم مشترکرسانی با هدف تعاملی برای شکلای از اقدامات اطلاعهای علمی و مجموعهسخنرانی و همایش

 

 ینهاد یهاهیتوص -2-13-14

زده با شرایط و های سیلها برای رصد و پایش وضعیت تطبیق خانوادههای سازمانی مشخصی در استانداریایجاد بخش .0

 ای ایشاندیدگان و رصد دورهبازگشت به زندگی عادی و نیز تهیۀ بانک اطلاعات از آسیب

های ز سیلاب، تبیین علل بروز خسارتدیده ابرای تعامل با اجتماعات آسیب« اقدام اجتماعی مشترک»های تهیۀ برنامه .2

هایی آوری در مقابل سیلاب با مشارکت اجتماعات محلی در تدوین چنین برنامهاجتناب و سازوکارهای بهبود سطح تابقابل

 های احتمالی بعدی در هر گونه اقدام برای اسکان مجدد و بازسازی امکان کسب معاش.ملاحظۀ کاهش خطر سیلاب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بخش دوم

 شناختیروانو  ایرسانه ،یفرهنگ و یاجتماع یمطالعات مل 
 

 

 (یفیک و  یکممطالعات ها )لابیس یو فرهنگ یابعاد اجتماع :فصل اول 

 هالابیها و سرسانه: فصل دوم 

 هالابیس شناختیروانابعاد : فصل سوم 
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 فصل اول

 (یفیو ک یکممطالعات ) هاسیلاب یو فرهنگ یابعاد اجتماع
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 مقدمه. 1-1
زدگان پر شده در هفت ای که توسط سیلبه کمک پرسشنامه 0318و فروردین  0317های اسفند پیمایش ابعاد اجتماعی سیلاب

های این زده ایلام، کرمانشاه، مازندران، شیراز، گلستان، خوزستان و لرستان انجام شده و این فصل حاوی تحلیل یافتهاستان سیل

زدگان، مشتمل بر بخش ها در هفت استان تحت بررسی، به غیر از پیمایش نظرات سیلمطالعات اجتماعی سیلابپیمایش نیز هست. 

زدگان، اند. سیلربطان و ذینفعان سیلاب انجام شدهای از ذیکیفی نیز بوده و شامل صدها مصاحبه است که طیف گستردهبررسی 

زدگان و کادرهای های سیلشده در اردوگاهای، افراد ساکنها، امدادگران، خبرنگاران و فعالان رسانهمقامات دولتی، فعالان سمن

ها در دو قالب مصاحبه شده است. تحلیل این مصاحبه هاآنهایی هستند که در جریان مطالعات با وهترین گربهداشتی و درمانی عمده

ها در همین فصل و توأم با ارائه نتایج پیمایش صورت ها استفاده شده است. یک بار تحلیل مصاحبهبرای بررسی ابعاد اجتماعی سیلاب

، نظرات و تجربه کنشگران دخیل در سیلاب کند تا تصویری یکپارچه از نگاهک میشود. این تحلیل کمگیرد که در ادامه ارائه میمی

های ها در چارچوب گزارشی است که از مطالعه اجتماعی سیلاب در هر استان و در پیوستارائه شود. قالب دوم استفاده از این مصاحبه

ها داده و مندتری به مصاحبهاجتماعی هر استان، خصیصه زمینهها در گزارش مطالعه گزارش حاضر ارائه شده است. استفاده از مصاحبه

ها در ادامه بر دهد. مصاحبهها در بستر وضعیت سیلاب در هر استان را نشان میهای برگرفته از مصاحبهمعنای هر مصاحبه و نقل قول

 اساس فهرست مقولات اجتماعی مرتبط با سیلاب و مدیریت آن، تحلیل و ارائه شده است. 

 

  نتایج مطالعات کمی و کیفی. 1-2

 مشخصات نمونه. 1-2-1

زدگان هفت استان ایلام، کرمانشاه، مازندران، شیراز، گلستان، خوزستان و لرستان انجام شده است که پیمایش در بین سیل

 حجم نمونه هر استان قابل مشاهده است.  0-0شود و در جدول شماره نمونه را شامل می 2212 درمجموع

 
 های مورد مطالعهحجم نمونه استان -1-1جدول 

 حجم نمونه استان

 014 ایلام

 048 کرمانشاه

 021 مازندران

 010 شیراز

 111 گلستان

 113 خوزستان

 111 لرستان

 2212 جمع کل

 

درصد بیشترین نمونه مرد را  71ها، خوزستان با اند. از مجموع استاننفر زن بوده 131نفر مرد و  0217از کل جمعیت نمونه تعداد 

 2-0ها در جدول شماره درصد( نمونه زن داشته است. حاصل وضعیت جنسیتی و تاهل پاسخگویان به تفکیک استان 21.0در برابر )

 آمده است. 
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 توزیع وضعیت جنسیت و تاهل پاسخگویان به تفکیک استانی  -2-1جدول 

 مطلقه مجرد متاهل زن مرد استان/جنسیت

 1.1 08.2 73.4 41.8 12.1 ایلام

 8.0 21.1 10.7 34.1 14.4 کرمانشاه

 1.1 7.0 83.3 41.8 13.2 مازندران

 8.1 1.1 84.2 41.1 11.1 شیراز

 2.3 8.8 87.7 11.3 41.2 گلستان

  4.1 10.1 21.0 71 خوزستان

 7 8.2 83.1 41.4 13.1 لرستان

 

 11.3درصد زن گزارش شده است. در استان گلستان تعداد زنان ) 34.1مرد و درصد  14.4به لحاظ ترکیب جنسیتی، در کرمانشاه 

ها بوده است. تنها در بین پاسخگویان شیرازی تعداد زنان و مردان مورد پیمایش درصد( بیشتر از سایر استان 41.2درصد( از مردان )

-آمده، بیشتر پاسخگویان مورد بررسی متاهل گزارش شده 2-0اند. به لحاظ وضعیت تاهل نیز همان طور که در جدول شماره برابر بوده

درصد بیشترین درصد پاسخگویان مجرد را  21.1درصد بیشترین پاسخگوی متاهل و کرمانشاه با  10.1اند که از این میان خوزستان با 

ها به خود را در استان سال بیشترین فراوانی 44تا  41سال و  31تا  31چنین به لحاظ گروه سنی رده سنی شامل شده است. هم

 ها گزارش شده است. سال در همه استان 01تا  04چنین کمترین درصد فراوانی مربوط به رده سنی اختصاص دادند. هم

 
 هاوضعیت سن پاسخگویان به تفکیک استان -3-1جدول 

به  65 64-61 59-55 54-51 49-45 44-41 39-35 34-31 29-25 24-21 19-14 استان/سن

 بالا

 01.4 7.0 7.8 00 8.4 00.7 02.3 1.7 1.0 1.2 0.3 ایلام

 1.7 3.4 1.7 1.4 02.8 03.4 01.4 03.4 04.0 7.4 4.7 کرمانشاه

 1.1 04.3 8.7 02.7 01.7 8.7 00.0 4 1.1 4.8 1 مازندران

 4 1.1 1.1 01.1 1.1 03.1 02.1 01.8 8.1 2 2 شیراز

 2.0 3.2 3.8 1.1 02 01.4 01 08.4 02.0 1.1 3.1 گلستان

 1.0 3.8 1.3 1.4 1.1 01.2 03.2 01.1 01 1.1 2.2 خوزستان

 1.1 1.4 1.8 1.0 03.4 01.1 01.4 02.7 1.0 2.0 1.7 لرستان

 

سال در  شیراز  34تا  31قابل مشاهده است بیشترین فراوانی سنی مربوط به رده سنی  3-0گونه که در جدول شماره همان

های سال مربوط به پاسخگویان استان 01تا  04( است و کمترین فراوانی سنی پاسخگویان در رده سنی 08.4( و گلستان )01.8)

های دهد که از مجموع فراوانیسخگویان نشان می( است. بررسی وضعیت تحصیلات پا0.3( و ایلام )1.7(، لرستان )1مازندران )

سواد است و کمترین میزان فراوانی مربوط به ، بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به مقطع ابتدایی و پس از آن دیپلم و بیآمدهدستبه

ان مربوط به خوزستان در های حاضر، بالاترین درصد پاسخگویبر اساس یافته درصد( است. 1.1درصد( و حوزوی ) 1.8مقطع دکتری )

 در مقطع ابتدایی گزارش شده است.  21.4درصد بیسواد و مازندران با  37.7درصد( و پس از آن ایلام با  41مقطع ابتدایی )
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 وزیع وضعیت تحصیلات پاسخگویانت -4-1جدول 

ک.  کارشناسی کاردانی دیپلم متوسطه راهنمایی ابتدایی سوادبی استان/تحصیلات

 ارشد

 پاسخبی حوزوی دکتری

 1.2  1.1  1.8 0.1 03.1 4.1 01.1 08.8 7.73 ایلام

 0.3   1.4 01.1 1 00.4 01.0 00.4 21.0 8.7 کرمانشاه

 0.1   4.8 7.1 2.4 23.8 0.1 00.1 21.4 01.7 مازندران

 1   0 4 4 21.7 1.1 01.8 20.8 00.1 شیراز

 0.2 1.7 1.2 1.1 7.0 3.2 24.1 1.4 21 21.2 1.1 گلستان

 4.2    0.3 1.7 4.1 1 21.1 41 22.8 خوزستان

 3.3 1.2  0.4 1.8 3.8 21.1 8.2 02.3 01.1 08.4 لرستان

 01.7 1.1 1.8 03.0 11.4 22 021.4 41.7 007.1 070.1 002.0 جمع

 

های مورد بررسی در همه استان ،آمدهدستبههای آمده است. بر اساس داده 4-0ها نیز در جدول فعالیت در استانبررسی وضعیت 

ها مربوط به گروه ها بوده، بیشترین درصد فراوانی از کل فعالیتتر از سایر استانبه غیر از استان خوزستان که تعداد زنان نمونه پایین

میزان این گروه  درصد( بالاترین 37.1درصد( و لرستان ) 38.1درصد(، شیراز ) 13.1دار گزارش شده است. به ترتیب گلستان )خانه

 10.1ی که، خوزستان )صورتبهاند. پس از آن بخش کشاورزی بیشترین درصد فراوانی را داشته فعالیتی را به خود اختصاص داده

دار و کشاورز، کارگران قرار اند. پس از بخش خانهدرصد( بیشترین فراوانی را گزارش داده 24.7درصد( و ایلام ) 27درصد(، مازندران )

درصد( است.  01.3درصد( و خوزستان ) 01.4درصد(، گلستان ) 04.8درصد(،کرمانشاه ) 22.8د که بیشترین مربوط به شیراز )دارن

 درصد قرار دارد.  2درصد و ماهیگیر با  0.0ها در هفت استان، سرباز با کمترین فراوانی پاسخگویان نیز از میان کل فعالیت

 
 هاپاسخگویان استانتوزیع وضعیت فعالیت  -5-1جدول 

 

های ایلام آمده است. به ترتیب در استان 1-0ه نتایج به تفکیک در جدول شماره شد ک سؤالدرباره منبع اصلی درآمد خانوارها نیز 

درصد( بالاترین منبع درآمدی  32.1درصد( و ایلام ) 33.4درصد(، کرمانشاه ) 11.1درصد(، مازندران ) 12درصد(، خوزستان ) 11.2)

 پاسخگویان، کشاورزی گزارش شده است. 

 لرستان خوزستان گلستان شیراز مازندران کرمانشاه ایلام /استانفعالیت

 0.4 1.4 0.2 3 4.8 8.7 3.1 دانشجو

  1.2 1.     سرباز

 1.1 1.1 0.1   2 0.1 آموزدانش

 37.1 01.1 13.1 38.1 30 23.1 31.0 دارخانه

 03.1 7.4 1.1 1.1 4 8.0 04.3 بیکار

 20.0 10.1 3.1  27 01.1 24.7 کشاورز

 2.3 1.4 1.1  4 3.4 3.1 دامدار

 1.2 01.3 01.4 22.8 1.3 04.8 4.1 کارگر

   0.4    1.1 ماهیگیر

 1.1 1.1 1.1 4 0.1 3.4  کارمند بخش خصوصی

 4.1 2.1 3 3 0.1 2  کارمند بخش دولتی

     1.8 2  نظامی

 3 1.2 3.2 1 4.8 2 0.2 بازنشسته

 0.2 0.8 4.0  0.1 0.3  آزاد

 4.3 1.1 8.7 04 8.8 2.0 3.2 سایر
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 توزیع منبع اصلی درآمد -6-1جدول 

استان/منبع 

 درآمد

 دامپروری کشاورزی
پرورش 

 آبزیان

خرید و 

 فروش
 کارمندی کارگری

کسب و کار 

 خدمات
 سایر کارگری

 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله

  03.4 14.2 0.1 11  11.0  82.1 03.1 14.2 0.1 11.0  71.1 01.1 21.1 11.2 ایلام

 78.1 1.4 71.1 00.4 81.1 7.4 11.0 08.8 83.1 4 81.1 0.3 70.8 01.0 14.4 33.1 کرمانشاه
 

07.4 

 

 

   14.4 4 14.4 4 12.1 1.1 83.3 01.0 17.1 1.8 18.4 0.1 11.1 42.1 42.1 11.1 مازندران

  20 71.2 20.8 14.0 4 10.1 41.1 11 2 18 2 17 0 17 0 18 2 شیراز

  1.23 81.3 1.1 81.8 1.0 10.0 7.1 11.1 3.21 11.8 2.0 18.2 1.7 11.4 2.1 11.2 8.8 گلستان

  8 14.1 0.1 11.7 1.1 12.1 3.3 72.1 23.7 14.1 0.1 11.2  81.7 1.1 34.2 12 خوزستان

  30.1 14.8 2.7 11.1 2 81.1 01.1 71.1 08 11.4 0.0 17.1  11.1 2 11 32.1 لرستان

 

پاسخگویان گزینه ملکی بودن منزل درصد  11ها بالای دهد که در همه استانبررسی پاسخگویان از نظر وضعیت مسکن نشان می

درصد( و لرستان  84.3درصد(، گلستان ) 81.4درصد(، ایلام ) 81.1های مازندران )اند. به ترتیب استانمسکونی خود را گزارش داده

از آن  درصد( و پس 44.1درصد(، شیراز ) 41.3های کرمانشاه )چنین استاناند. همدرصد( بالاترین مسکن ملکی را داشته 80.0)

 اند. درصد بیشترین مسکن رهنی و استیجاری را گزارش داده 04.1خوزستان و لرستان هر یک با 

 
 توزیع وضعیت مسکن پاسخگویان -7-1جدول 

 پاسخبی سایر استیجاری /رهنی ملکی استان/مسکن

 3.1 1.7 3.2 81.4 ایلام

 0.3  41.3 12.3 کرمانشاه

 0.1 2.4 1.1 81.1 مازندران

 0 3 44.1 10.1 شیراز

 0.2 01.4 4.0 84.3 گلستان

 1.1 1.2 04.1 78.1 خوزستان

 3.1 1.1 04.1 80.0 لرستان

 

بالای نصف پاسخگویان سرپرست خانوار عنوان شده است. در  تقریباًیکی دیگر از سوالات مربوط به نسبت پاسخگو با خانوار است که 

درصد( بیشترین درصد سرپرست  11.7درصد( و کرمانشاه ) 17.1درصد(، مازندران و لرستان هر کدام با ) 78.0این میان خوزستان )

 شود. خانوار را شامل می
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 توزیع نسبت پاسخگو با خانوار -8-1جدول 

همسر  خانوارسرپرست  استان/وضعیت 

 سرپرست

 پاسخبی فرزند خانوار

 0.1 21.7 27.1 41.4 ایلام

 2 21.0 22.0 11.7 کرمانشاه

  8.7 33.3 17.1 مازندران

  02.1 31.1 10.1 شیراز

 1.1 03.3 11 31.1 گلستان

 1.1 1.0 01.1 78.0 خوزستان

 1.7 1.2 32.3 17.1 لرستان

 

درصد( بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به همسر  32.3درصد( و لرستان ) 33.3درصد(، مازندران ) 31.1در مقابل شیراز )

 سرپرست را اظهار کردند. 

 

 تجربه قبلی سیل. 1-2-2

های اخیر( سیلابتان )قبل از وقوع از پاسخگویان پرسیده شده است که شما در پنج سال اخیر در شهر یا روستای محل زندگی

آمده است. بر  1-0مورد بیان شده که در جدول شماره  8، سؤالاید؟ برای این ربه کردهها و حوادث طبیعی را تجکدام یک از پدیده

اند، یک درصد پاسخگویان گزینه هیچکدام را گزارش داده 14.0ها به جز گلستان که همه استان 1-0های جدول شماره اساس داده

 اند. مهم و پرشمار در خصوص وقایع طبیعی داشتهتجربه 

درصد(  08.8درصد( و پس از آن زلزله ) 21.2به ترتیب در استان ایلام بالاترین درصد فراوانی مربوط به تجربه قبلی خشکسالی )

ن را به خود اختصاص درصد( بیشترین درصد پاسخگویا 01.7درصد( و پس از آن ریزگرد ) 18.1گزارش شده است. در کرمانشاه زلزله )

 داده است.
 ها و حوادث طبیعیتوزیع درصد پاسخگویان به لحاظ تجربه قبلی از پدیده -9-1جدول 

آتش  طوفان بهمن خشکسالی سیل زلزله استان/حوادث

 سوزی

 بی پاسخ هیچکدام ریزگرد

 03 1.7 00 0.3  1.1 21.2 01.2 08.8 ایلام

 2.7 0.3 01.7 4 2 1.7 4 1 18.1 کرمانشاه

 1.2 27.8   1.8  1.8 14.8 1.1 مازندران

  8.1 0    1.1 71.2 4 شیراز

 2.7 14.0     0.0 1.1 0.2 گلستان

 48.1 1.0 07.1     28.4 1.2 خوزستان

 20.8 0.1 02   1.1 1.0 31.0 08.1 لرستان

 

در  71.2اند. در شیراز نیز درصد( قرار داشته 1.1درصد پاسخگویان تجربه سیل و پس از آن  زلزله ) 14.8چنین در مازندران هم

 07.1درصد( و ریزگرد ) 28.4چنین در خوزستان بیشترین فراوانی مربوط به تجربه سیل )پاسخگویان تجربه سیل را بیان کردند. هم

صد تجربه زلزله را در 08.1درصد پاسخگویان تجربه سیل و  31.0درصد( آمده است. این نسبت در لرستان نیز به این صورت است که 

 اند. نکته مهم این است که در چهار استان، بیشترین تجربه قبلی تجربه سیلاب بوده است. عنوان کرده

آمده  01-0شان را عنوان کنند که در جدول شماره های قبلیبندی اولویتچنین از پاسخگویان خواسته شده بر اساس اولویتهم

 است.
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 اول تجربه قبلی رخدادهای طبیعی توزیع پاسخگویان به لحاظ اولویت -11-1جدول 
 پاسخبی هیچکدام ریزگرد آتش سوزی طوفان بهمن خشکسالی سیل زلزله استان/حوادث

 03 1.7 21.3 4.1 - - 01.4 03 04.1 ایلام

 02.0   1.7 0.3  02.0 41.1 8.0 کرمانشاه

  27.8    1.8 1.8 14.3 1.1 مازندران

 21.7  4    44.1 1.1 1.1 شیراز

 1.7 14      1.2  گلستان

 48.1 23.1 01.3 1.2   1.2 1.2 8.0 خوزستان

 23.4 00.8 02.0    20.8 1.3 20.1 لرستان

 

درصد(،  04.1ها درباره تجارب قبلی از وقایع طبیعی حاکی از آن است که در ایلام تجربه زلزله )اولویت اول هر یک از استان

درصد(، خوزستان تجربه  44.1درصد(، شیراز تجربه خشکسالی ) 14.3درصد(، مازندران تجربه سیل ) 41.1کرمانشاه تجربه سیل )

درصد پاسخگویان خوزستان نیز گزینه  14چنین درصد است. هم 20 هر یک تقریباًدرصد( و لرستان زلزله و خسکسالی  01.3ریزگرد )

های طبیعی است. در ادامه از پاسخگویان درباره اولویت دوم اند که بیانگر عدم تجربه جدی قبلی درباره پدیدههیچکدام را گزارش داده

 شده است.  سؤالشان نیز تجربه قبلی

  
 توزیع وضعیت پاسخگویان به لحاظ اولویت دوم تجربه قبلی -11-1جدول 

آتش  طوفان بهمن خشکسالی سیل زلزله استان/حوادث

 سوزی

 بی پاسخ هیچکدام ریزگرد

 01.1 1.7 01.1 8.4   1.8 8.4 08.8 ایلام

 11.7  01.8 8.0 0.3 2 1.4 3.4 4.7 کرمانشاه

 11.7 1.8  1.8 0.1  1.8  0.1 مازندران

 11.4 8.1 2    18. 0 08.8 شیراز

 1.7 14.0     1.2   گلستان

 48.1 24.0 01.3 1.2 1.2 1.2 01.4  0.4 خوزستان

 22.4 21.7 22.0 1.1   04.1 0.0 02.1 لرستان

 

 08.8زلزله )درصد(، در شیراز  01.8درصد(، در کرمانشاه ریزگرد ) 08.8، به ترتیب در ایلام زلزله )آمدهدستبههای بر اساس یافته

-درصد( اولویت دوم تجربه قبلی پاسخگویان را شامل می 22.0درصد( و در لرستان ریزگرد ) 01.4درصد(، در خوزستان خشکسالی )

درصد از پاسخگویان در مازندران گزینه  27.8شود. در مازندران و گلستان نیز به مورد خاصی اشاره نشده است. شایان ذکر است که 

 اند. ا گزارش دادهشود رمشمول نمی

 

 تجربه قبلی سیل بر رفتار  تأثیر. 1-2-3

ها و حوادث بر زندگی شما آیا این پدیده» سؤالتجربه قبلی سیل بر رفتار از پاسخگویان سؤال شده است. در پاسخ به  تأثیردرباره 

 داده شد: های زیرپاسخ« اثر محسوس و قابل توجهی گذاشته بودند )تخریب، صدمه به سلامتی و ..(؟
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 هاگزارش ملی سیلاب

 توزیع پاسخگویان به لحاظ اثر تجربه قبلی بر رفتارشان -12-1جدول 
 شودمشمول نمی پاسخبی بله خیر استان/اثر تجربه قبلی بر رفتار )درصد(

 1.7 1.1 71.8 08.8 ایلام

 0.3 1.7 11.4 30.1 کرمانشاه

 27.8 1.8 18.7 02.7 مازندران

 8.1  82.2 8.1 شیراز

 14.0 0.4 3 0.4 گلستان

 1.0 2.4 77.2 01.4 خوزستان

 0.1 3.8 71.1 24.0 لرستان

 

تجربه قبلی بر رفتارشان  تأثیرهای مورد بررسی، گزینه بله را در پاسخ به به جز استان گلستان  اکثریت غالب پاسخگویان در استان

درصد(،  71.1درصد(، لرستان ) 71.8درصد(، ایلام ) 77.2درصد(، خوزستان ) 82.2اند. این نسبت به ترتیب در شیراز )گزارش داده

درصد پاسخگویان در  24درصد پاسخگویان در کرمانشاه،  30.1درصد( است. در این میان  18.7درصد( و مازندران ) 11.4کرمانشاه )

درصد پاسخگویان مشمول  14 تقریباًاند. در استان گلستان نیز درصد پاسخگویان در ایلام گزینه خیر را گزارش داده 08.8لرستان و 

تأثیرات مخرب  -غیر از گلستان  –گویان دهد رخدادهای طبیعی پیشین بر پاسخنشان می 02-0اند. ستون سوم جدول نبوده سؤالن ای

 اند. نیز داشته

 

 از سیلاب آگاهی. 1-2-4

مستقیم یا غیرمستقیم برجای گذارد. درباره  تأثیرها و رفتارهای افراد تواند بر انتخابشود که آگاهی میمی تأکیدهمواره بر این امر 

آیا در نزدیکی محل »شان مرتبط با وقوع سیل پرسیده شد. یکی از سؤالات این بوده که، آگاهی پاسخگویان نسبت به محیط پیرامون

 «. ای هست؟زندگی شما رودخانه

 
 شانرودخانه در محل زندگی توزیع درصد پاسخگویان درباره وجود  -13-1جدول 

 دانمنمی پاسخبی خیر بله استان/آگاهی به رودخانه

  1.1 0.3 18.0 ایلام

 1.4  4 11.1 کرمانشاه

   1.8 11.2 مازندران

 4 0 31.7 14.4 شیراز

 1.1 0.2 22.1 71.7 گلستان

 0.0 1.4 0.3 17.3 خوزستان

  1.2 2 17.7 لرستان

 

اند. بالاترین گزینه درصد گزینه بله را گزارش داده 11درصد( در بقیه مناطق بالای  71.7درصد( و گلستان ) 14.4به جزء شیراز )

چنین در کرمانشاه درصد( بوده است. هم 22.1درصد( و گلستان ) 31.7عدم آگاهی به وجود رودخانه در محل زندگی مربوط به شیراز )

 هایی که در مجاور محل زندگی ساکنان بوده نیز سؤالن کردند. درباره اسم و تعداد رودخانهدانم را بیادرصد پاسخگویان گزینه نمی 1.4

 آمده است. 04-0شده است که نتایج در جدول شماره 
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 های مورد بررسیوزیع وضعیت رودخانه در استانت -14-1جدول 
استان/نام 

 رودخانه

درصد 

 پاسخگویان

-بی نام و تعداد

 پاسخ

 شودمیمشمول ن

 0.3 2.1 سیمره و کشکان 11.1 ایلام

 1.4  شیر، قره سو، رازآور، گاماسیاب، گره آو، گاومیشان، سیروان، کانال شهرمورد:سیمره، چم 1 11.1 کرمانشاه

 1.8  مورد: تلار، زرد، داراب کلا، تجن رود، کیله کله 1 11.2 مازندران

 22.8 شیراز
آبادان حس، ویسامل، کنان گورگل، برآفتاب، نارنج باغ، سعد مورد:  رود گرگان، ملت کانال، دز،  02

 رودخانه، خوان آب، بکره تل، متر هشت
04.1 34.1 

نمی 27.7

 دانم

 23 7.1 مورد )گرگان رود، کانال ملت، داراب کلا رود، کنار، کانال شهر( 1 11.1 گلستان

 0.1 3.8 مورد )کرخه، کارون، دز و کرخه، دز( 4 14.8 خوزستان

 2 01.2 مورد )گرگان رود، کشکان، کانال ملت، برآفتاب( 4 87.1 لرستان

 

دانستند. پس شان را میهای مجاور محل سکونتدرصد پاسخگویان استان مازندران اسم رودخانه 11.2های حاضر، بر اساس یافته 

شان اطلاع داشتند. کمترین هایی رودخانهدرصد پاسخگویان خوزستانی نیز از اسام 14.8درصد پاسخگویان ایلامی و  11.1از آن 

 درصد( بوده است.  11.1درصد و پس از آن گلستان ) 22.8ها مربوط به شیراز با آگاهی و اطلاع درباره اسامی رودخانه

آمده  01-0ها در جدول شان است. یافتهکونتیکی دیگر از سوالاتی که پرسیده شده مربوط به وضعیت رودخانه نزدیک محل س

درصد( و  13.1درصد(، خوزستان ) 11.1درصد(، لرستان ) 11.0های ایلام ) به ترتیب در استان آمدهدستبههای است. بر اساس داده

درصد( و  48.4درصد(، گلستان ) 8.1ها دائمی گزارش شده است. در این میان شیراز )درصد( درصد غالب رودخانه 12.1مازندران )

 های دائمی را عنوان کردند. کمترین درصد رودخانه درصد( 11کرمانشاه )

 
 های مورد مطالعهتوزیع وضعیت رودخانه در استان -15-1جدول  

 پاسخبی شودمیمشمول ن خشک است و آب ندارد فصلی دائمی استان/وضعیت رودخانه

 0.3 0.1 - 1.1 11.0 ایلام

 1.4 21.2 1.7 8.7 11 کرمانشاه

 1.8 0.1 1.8 4 12.1 مازندران

 34.7 3 32.7 22.8 8.1 شیراز

 4.3 23  24.3 48.4 گلستان

 4.3 0.1 1.2 1.4 13.1 خوزستان

 0.2 2  0.2 11.1 لرستان

 

های مورد های استانبیشتر رودخانه درمجموعآب گزارش شده است. ها خشک  و بیدرصد رودخانه 32.7چنین در شیراز هم

 مطالعه دائمی گزارش شده است. 

 

 آموزش عمومی. 1-2-5

بینی نشده را بالا ببرد. درباره آموزش سیلاب نیز های پیشآوری اجتماعی در مواجهه با موقعیتتواند تابآگاهی همراه با آموزش می

داده کنند، ای که زندگی میهای اخیر، آموزش یا هشداری درباره خطر سیلاب در منطقهاز پاسخگویان سؤال شده آیا تا قبل از سیلاب

 ، درصد بالایی از پاسخگویان آموزشی در خصوص سیلاب آموزشی ندیده بودند.آمدهدستبههای شده بود. بنا به داده
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 هاگزارش ملی سیلاب

 وضعیت پاسخگویان درباره آموزش سیلاب -16-1جدول 
 بی پاسخ نمی دانم خیر بله استان

 0.3 0.3 11.1 30.8 ایلام

  01.0 17.0 01.8 کرمانشاه

 0.1 00 84.0 1.1 مازندران

  4 12.0 4 شیراز

 1.4 2.3 17.4 2.0 گلستان

 2.2 1 78.0 01.7 خوزستان

 0.2 2.3 78.8 07.7 لرستان

 

 12.0اند. درصد پاسخگویان در استان گلستان، آموزشی درباره سیلاب نداشته 17.4حاضر حاکی از آن است که  01-0جدول 

درصد پاسخگویان مازندرانی نیز گزینه خیر را  84.0چنین اند. همرا گزارش داده درصد پاسخگویان شیرازی نیز آموزشی عدم آموزش

درصد( نیز  78.8درصد( و لرستان ) 78.0های خوزستان )استان آمدهدستبههای شان عنوان کردند. بنا بر یافتهدرباره وضعیت آموزش

درصد(،  07.7درصد(، لرستان )30.8های مورد بررسی، ایلام )به لحاظ آموزش سیلاب در وضعیت مناسبی قرار ندارند. از بین استان

اند. در این میان، گلستان درصد( بیشترین میزان آموزش را در خصوص سیلاب گزارش داده 01.7درصد( و خوزستان ) 01.8کرمانشاه )

 اند. درصد( کمترین آموزش سیلاب را داشته 1.1درصد( و مازندران ) 4درصد(، شیراز ) 2.0)

امداد  هایروشهای طبیعی و آیا شما درباره حوادث و پدیده»نیز مطرح شد که  سؤالدر حوزه آموزش سیلاب و امداد و نجات این 

 «. اید؟و نجات، کمک به خودتان یا دیگران در هنگام بروز این حوادث آموزش دیده

 
 آموزش در خصوص سیلاب و امداد و نجات -17-1جدول 

 پاسخبی انمدنمی خیر بله استان

 1.1 0.1 81.0 02.3 ایلام

  2.7 17.0 31.2 کرمانشاه

  7.0 84.0 8.7 مازندران

  2 77.2 21.8 شیراز

   11.0 3.1 گلستان

 1.1 7.1 87.2 4.3 خوزستان

 1.1 1.1 10.1 1.1 لرستان

 

های مورد اند. از میان استانآموزشی در خصوص امداد و نجات ندیده درمجموعدرصد  81دهد اکثریت بالای نشان می 07-0جدول 

درصد( کمترین آموزش  84.0درصد( و مازندران ) 81.0درصد(، ایلام ) 10.1درصد(، لرستان ) 11.0بررسی به ترتیب در گلستان )

درصد( بیشترین  02.3درصد( و ایلام ) 21.8درصد(، شیراز ) 31.2درباره سیلاب و امداد و نجات گزارش شده است. در مقابل کرمانشاه )

 اند.آموزش را درباره سیلاب و امداد و نجات دیده

های آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب»که،  سؤالمطرح شد. این  سؤالنیز دو  هادر بخش آموزش عمومی از طریق رسانه

که در جدول زیر آمده، به ترتیب  طورهمان«. اید؟ای را از تلویزیون دیدهآمادگی در برابر آن، برنامه اخیر(، درباره سیلاب و آموزش

درصد( کمترین دریافت آموزش  71.2درصد( و لرستان ) 78.7درصد(، خوزستان ) 84.0درصد(، مازندران ) 88.8های گلستان )استان

 از طریق تلویزیون گزارش شده است.
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 آموزش درباره سیلاب از طریق تلویزیون -18-1جدول 
 پاسخبی دانمنمی خیر بله استان/آموزش

 0.3 3.1 71.2 01.1 ایلام

 1.7 00.4 13.7 34.2 کرمانشاه

  00.1 84.0 4 مازندران

  02.1 74.3 02.1 شیراز

 1.2 1.1 88.8 01.2 گلستان

 1.1 02.7 78.7 7.8 خوزستان

 0.4 2.1 71.2 01.1 لرستان

 

اند. درصد( بیشترین میزان آموزش را عنوان کرده 01.1درصد( و ایلام ) 01.1درصد(، لرستان ) 34.2های کرمانشاه )در مقابل استان

های مورد مطالعه حاضر پایین بوده سطح آموزش از طریق رسانه ملی تلویزیون درباره سیلاب و امداد و نجات در کل استان درمجموع

سازد. در خصوص آموزش درباره آور میرسانی عمومی در رسانه ملی را الزامریزی آموزش و اطلاعبه تنظیم برنامهاست که این امر نیاز 

 شد.  سؤالسیلاب و آمادگی در برابر آن از طریق رادیو نیز 

 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ آموزش سیلاب از طریق رادیو -19-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی خیر بله استان/آموزش رادیو

 0.3 2.1 81.1 1.1 ایلام

  01.8 11.8 07.4 کرمانشاه

  07.1 71.4 3.2 مازندران

  01.8 83.2 0 شیراز

  1.1 18.2 1.1 گلستان

 1.1 00.4 80.1 1.8 خوزستان

 1.7 8.1 83.4 7.3 لرستان

 

بندی بیشترین گزارش شده است.  در رتبهدهد آموزش از طریق رادیو نیز همانند تلویزیون در سطح پایین نشان می 01-0جدول 

درصد پاسخگویان ایلامی  1.1درصد پاسخگویان لرستانی و  7.3درصد پاسخگویان کرمانشاهی،  07.4ها از طریق رادیو، آموزش دیده

 83ایلامی و درصد پاسخگویان  81.1درصد پاسخگویان گلستانی،  18.2اند. در مقابل اند که از این طریق آموزش دیدهعنوان کرده

، سطح آموزش عمومی از طریق رسانه درمجموعاند. درصد پاسخگویان شیرازی و لرستانی بیان کردند که آموزشی از طریق رادیو ندیده

بینی از این دست همواره امکان رخ دادن دارد درباره سیلاب بسیار پایین و ضعیف است. از آنجایی که حوادث طبیعی و غیرقابل پیش

 های محلی و ملی صورت گیرد. ملاحظات اساسی پیرامون آموزش به کمک رسانهلازم است 

شما چقدر درباره خطرات »های عمومی درباره سیلاب پرسیده شده این بود که یکی دیگر از سوالاتی که در بخش آموزش و آگاهی

 «. سیلاب و کارهایی که مردم باید هنگام وقوع سیلاب انجام دهند، آگاهی داشتید؟
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 توزیع پاسخگویان به لحاظ آگاهی عمومی درباره سیلاب -21-1جدول 
استان/آموزش 

 عمومی

 پاسخبی دانمنمی خ. زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 0.3 3.1 2.1 1.1 01.1 30.2 31 ایلام

 2 1 1.4 02.8 07.4 4.13 20.1 کرمانشاه

 1.8 4.8 4 1.1 7.1 01.1 10.0 مازندران

  2 0 1 01.1 7.1 73.3 شیراز

 0.1 1.2 1 07.3 08.1 02 41 گلستان

 0.3 2.4 1.4 2.7 37.3 31.0 20 خوزستان

 0.2 0.8 2.0 2.1 20.8 21 11.1 لرستان

 

درصد  11.1درصد پاسخگویان مازندرانی،  10.0درصد پاسخگویان شیرازی،  73.3به ترتیب  21 -0بر اساس مندرج در جدول 

های اگر بخواهیم جمع گزینه درمجموعاند. ها گزینه آگاهی عمومی خیلی کم را گزارش دادهگلستانی درصد 41پاسخگویان لرستانی و 

-خیلی کم و کم را برای میزان آگاهی عمومی درباره سیلاب در نظر بگیریم، اکثریت پاسخگویان هر استان در این دو طیف قرار می

 71.2درصد(، ایلام ) 71.1درصد(، لرستان ) 77درصد(، مازندران ) 80.2ز )ی که از مجموع پاسخگویان به ترتیب شیراطوربهگیرند. 

اند. به درصد( ؛ گرینه مجموع خیلی کم و کم را گزارش داده 11.0درصد(، خوزستان ) 11.4درصد(، کرمانشاه ) 17درصد(، گلستان )

درصد( وکرمانشاه  22.0درصد(، ایلام ) 22.3لستان )های زیاد و خیلی زیاد به ترتیب گلحاظ بیشترین سطح آگاهی نیز از مجموع گزینه

توان گفت سطح آگاهی عمومی نسبت به سیلاب پایین است و این آگاهی درصد( گزارش شده است. در یک صورتبندی کلی می 08.2)

اجتماعی را تحت الشعاع آوری گذارد و مدیریت اجتماعی بحران و تابخود را در هنگام وقوع حوادث طبیعی بر جای می تأثیرپایین 

 دهد.قرار می

شوندگان چند موضوع را های تحقیق نیز مورد توجه قرار گرفته است. مصاحبهسیلاب در مصاحبه در خصوصله آموزش عمومی مسئ

و نمایند. آموزش گیری ساخت اجتماعی و البته ضعف جدی در ادراک و آگاهی درباره سیلاب معرفی میعنوان عوامل اصلی شکلبه

بندی گیری و صورتعنوان عاملی مهم و اثربخش در شکلشود که بهصورت رسمی، ازجمله موضوعاتی محسوب میبخشی بهآگاهی

ساخت اجتماعی و ذهنیت جامعه در رابطه با سیلاب موردبحث قرار گرفته است. درواقع بخشی مهمی از برساخت اجتماعی سیلاب را 

رسانی در این میان اثربخش رسد بیشتر فقدان آموزش و اطلاعکند که البته به نظر میدی میبنبخشی صورتنظام آموزشی و آگاهی

ما از »مشاهده کرد:  هاآنشود در عبارتی از یکی از شوندگان درباره آموزش عمومی را میهای بسیاری از مصاحبهاست. خلاصه دیدگاه

گذاریم اقدامات قبل، حین و بعد از بلایا که در م. که ما اسمش را مینظر فرهنگ عمومی و آموزش عمومی بسیار بسیار ضعیف هستی

شود ولی شما در کشور متولی آموزش این حوزه را پیدا نخواهید کرد. یعنی اگر کسی به ما بگوید مسئول آموزش دنیا دارد تدریس می

تواند برود یقه آن دستگاه را بگیرد و کند، نه مییاقدامات قبل، حین و بعد از سیل کدام دستگاه دولتی است نه پاسخی برایش پیدا م

دهم شان را ببیند. چون چیزی وجود ندارد. یعنی الآن هیچ سازمانی نیست که بگوید به مردم یاد میهای آموزشیتواند سرفصلنه می

 « ضعف آموزشی ماست.کار کنند. ... این در حقیقت نقطهدر زمان سیل باید چه

که معتقد است همین مقدار آموزش ها مشاهده شده است و جالب اینضعیف در زمینه آموزش نیز در مصاحبه مواردی از اقدامات

ما یک طرحی داریم به اسم »گوید احمر در استان مازندران میاندک نیز تأثیرگذار بوده است. یکی از فعالان اجتماعی و امدادگران هلال

شود. به این صورت که نیروهای هر شهرستان هر شعبه یک سری ک چهارساله که دارد اجرا میهای هلال.. که در روستاها ... نزدیخانه

های های کمککنند... که مثلاً در یک محدوده در یک مرکز دهستان این تأسیس شود. ... تمام آموزشریزی میهای هلال را برنامهخانه

دست. ببینید در این سیل اخیر که من ل سیل، زلزله  یا حوادثی از این اولیه، امداد و نجات، حوادث، چگونگی برخورد با حوادث مث

ها تر از روستاهایی بودند که این خانهمراتب آمادهدیده بودند، بهشده بود و مردمش آموزشها تأسیسدیدم، در روستاهایی که این خانه

 «د.تأسیس نشده بود و آموزش ندیده بودند و تجهیزات مورد نیاز را نداشتن
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 ادراک عمومی از خطر سیلاب. 1-2-6

پرسیده  سؤالقرار دهد این  تأثیرتواند بر میزان حساسیت به موضوع را تحت در ادامه سؤالات حول آموزش و آگاهی عمومی که می

-0در جدول  هایافته«. داشتید؟تان چقدر حساسیت های اخیر، به خطر بروز سیلاب در محل زندگیشما قبل از وقوع سیلاب»شده که 

 قابل مشاهده است. 20
 توزیع پاسخگویان به لحاظ حساسیت عمومی به سیلاب -21-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی خ. زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم استان/آموزش عمومی

 0.1 0.1 21.8 04.3 1.1 23.4 2.30 ایلام

 2 8.7 1 04.8 21.8 21.1 08.0 کرمانشاه

  4 1.3 04.3 7.0 01 41.2 مازندران

  2 7.1 01.8 1.1 7.1 11.4 شیراز

 1.2  2.1 22 01.1 21.1 34.8 گلستان

 0.4 1.7 7.0 02.0 31.4 27.1 00.8 خوزستان

 0.0 1.1 8.1 1.1 01.1 07.0 41.1 لرستان

 

درصد  14.1ایلام ها به جز خوزستان بیشترین درصد فراوانی پاسخگویان مربوط به گزینه خیلی کم بوده است. در در همه استان 

 47.1اند. در کرمانشاه نیز درصد مجموع گزینه  زیاد و خیلی زیاد را گزارش داده 22.0پاسخگویان گزینه مجموع خیلی کم و کم و تنها 

درصد درصد نیز حاصل جمع دو گزینه زیاد و خیلی زیاد را  21.8درصد پاسخگویان مجموع دو گزینه کم و خیلی کم را بیان کردند و 

درصد حاصل دو گزینه خیلی زیاد و  21.1های خیلی کم و کم بوده و تنها درصد گزینه 11.2ان کردند. این نسبت در مازندران نیز بی

درصد کم در مقابل  17.3ی که در شیراز نیز  صورتبهها نیز به نوعی تکرار شده است. زیاد اظهار شده است. این نسبت در سایر استان

 اند. عنوان کرده درمجموعدرصد گزینه زیاد را  40.1درصد گزینه مجموع کم و  11.3درصد زیاد دیده شده است. در گلستان نیز  24.7

درصد(،  24.7ز )درصد(، شیرا 24.1درصد(، گلستان ) 31.0های ایلام )بیشترین سطح حساسیت عمومی به سیلاب مربوط به استان

در  درمجموعدرصد است که  08.4درصد( و در نهایت لرستان با  01.2درصد(، خوزستان ) 21.1درصد(، مازندران ) 21.8کرمانشاه )

های طبیعی مانند تری قرار دارد. به عبارتی، حساسیت عمومی درباره بحرانمقیاس با مجموع دو گزینه خیلی کم و کم در سطح پایین

آیا »مطرح شد که  سؤالچنین این های نمونه ضعیف است. درباره سطح حساسیت و ادارک عمومی  نسبت به سیلاب همانسیل در است

ها به تفکیک پاسخ 22-0 در جدول شماره«. دانستید؟های اخیر، خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را جدی میقبل از بروز سیلاب

 استانی آمده است.  

 
 ع پاسخگویان به لحاظ جدی ادراک عمومی سیلابتوزی -22-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی خیر بله استان/ادراک

 2.1 0.3 74 22.0 ایلام

 01.0 8.7 17 08.0 کرمانشاه

 - 2.4 77.8 01.8 مازندران

 - - 80.2 08.8 شیراز

 1.2 1.4 11 31.1 گلستان

 4.1 1.1 12.8 40.4 خوزستان

 4.8 1.4 80.2 03.1 لرستان

 

های شیراز و لرستان هر بیشترین فراوانی پاسخ در هفت استان مورد بررسی مربوط به گزینه خیر بوده است و در این بین؛ استان

درصد( به ترتیب بیشترین درصد گزینه خیر را اعلام کردند. در مقابل  74درصد( و ایلام با ) 77.8درصد(، مازندران با ) 80.2یک با )

 اند. درصد پاسخگویان ایلامی گزینه بله را گزارش داده 22.0درصد پاسخگویان گلستانی و  31.1خوزستانی، درصد پاسخگویان  40.4
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اند. دانستهزدگان خانه خود را در معرض خطر سیل نمیدرصد سیل 80تا  13ها بین این نکته بسیار مهم است که در همه استان

 درصد است.  11به خطر سیلاب وجود داشته بالاتر از این رقم حتی در خوزستان که بیشترین آگاهی نسبت 

 

 مدیریت قبل وقایع طبیعی. 1-2-7

باره از یکی از تدابیر مهم در ارتباط با درک مخاطرات طبیعی و مدیریت قبل از حادثه  قابل توجه است. در این عنوانبهبیمه 

 «آیا خانه شما در برابر سیلاب بیمه بود؟»شد که  سؤالپاسخگویان 

 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ بیمه سیلاب -23-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی خیر بله استان/بیمه

  0.3 81.1 1.0 ایلام

 2.7 2.7 81.1 04.0 کرمانشاه

 - - 81.7 01.3 مازندران

 - - 13.0 1.1 شیراز

 1.2 3.4 11.1 1.1 گلستان

 2 1.7 11.0 7.2 خوزستان

 0.0 1.1 11.1 28.1 لرستان

 

درصد  04.0درصد، کرمانشاه با  28.1های مورد مطالعه، لرستان با شود از مجموع استانمشاهده می 23-0که در جدول  طورهمان

 11درصد پاسخگویان شیرازی،  13اند. درصد بیشترین درصد پاسخگویان را در گزینه بله گزارش داده 01.3و پس از آن مازندران با 

-درصد پاسخگویان ایلامی اظهار کردند که منزل  81.1درصد پاسخگویان مازندرانی و  81.8خوزستانی، درصد پاسخگویان گلستانی و 

 شان تحت پوشش بیمه سیلاب نبوده است.

 سؤالشده است. در پاسخ به این  سؤالدر برابر سیلاب بیمه بوده نیز  -غیر از خانه  –هایچنین درباره این که آیا سایر داراییهم 

ها گزینه خیر را های که در جدول زیر قابل مشاهده است به لحاظ بیمه بالاترین درصد پاسخگویان همه استانس یافتهنیز بر اسا

شان را هایدرصد پاسخگویان کرمانشاهی اعلام کردند که سایر دارایی 00.4درصد پاسخگویان گلستانی و  02.3اند و تنها گزارش داده

 بیمه کردند. 
 هاپاسخگویان به لحاظ بیمه داراییتوزیع  -24-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی خیر بله استان/بیمه

 0.3 1.02 11.3 7.0 ایلام

 3.4 3.4 80.1 00.4 کرمانشاه

 - - 13.7 1.3 مازندران

 - 0 17 2 شیراز

 - 1.1 81.8 02.3 گلستان

 1.1 0.3 11.1 0.3 خوزستان

 1.1 0.2 14.1 3.8 لرستان

 

ها در سطح توان گفت سطح مدیریت مخاطرات بر اساس نرخ استفاده از بیمه داراییمربوط به بیمه، می سؤالهای دو بر اساس یافته

امری فرعی در زندگی شهروندان تعریف شده است. این در حالی است که در سوالات قبلی مشخص شده  مثابهبهپایینی است و این امر 

 اند. وادث طبیعی را داشتهها تجربه قبلی یکی از حکه بیشتر استان

ها دهد بیمه نبودن اموال نقش اساسی در مقاومت مردم در مقابل تخلیه منازل داشته است. نگرششده نشان میبررسی کیفی انجام

 شود. دره محسوب میها و ترجیحات جامعها و موضوعات در انتخابشاخص ترینمهمو منافع مالی و اقتصادی افراد، همیشه یکی از 
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دلایل مقاومت مردم در برابر دستور تخلیه منازل  ازجملهله منافع اقتصادی و پیامدهای احتمالی تن دادن به تخلیه منازل اینجا نیز مسئ

واهمه از دست دادن بخش عمده سرمایه های مالی و مادی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ایران، جبران آن امری  درواقعاست. 

رسد، در کنار عدم اعتماد به دولت و نهادهای دولتی مانند بیمه برای انجام وظایف قانونی و وعده های مطروحه سبب محال به نظر می

شد تا افراد حاضر به پذیرش مخاطرات جانی شده و حتی سلامت خود را در معرض خطر قرار دهند. حسین زاده از مسئولان هلال می

له بود. چون اینها اینقدر شان مسئیهادام»مت مردم در برابر دستور تخلیه منازل می گوید: احمر استان خوزستان درباره دلایل مقاو

دهد همین مورد نشان می« شود. ... این مبنای فرهنگی دارد.دانند فرد اگر گاوش بمیرد چه میها میوابسته هستند. بچه خوزستانی

که در فصل اول نیز نشان داده شد، بر ها داشته باشد و چنانر مقابل بحرانتواند نقش مؤثری در شکل دادن به رفتار افراد دبیمه می

 کلیت آمادگی جامعه برای مقابله با بحران در زمان پیش از بحران تأثیرگذار باشد. 

 

 ها در زمان سیلاب نگرش نسبت به عملکرد سازمان. 1-2-8

-دهنده نقش مهمی در پیشبرد و مدیریت حادثه ایفا میدهای یاریدر مواقع بحران؛ چگونگی اعتماد عمومی و تعامل ساکنان و نها

های مختلف یکی از محورهایی بوده که در پیمایش حاضر بدان پرداخته شد. از کند. شناخت نگرش مردم به عملکرد سازمان

 سؤالاین «. خوب انجام دادند؟های اخیر چقدر وظیفه خود را کنید هر کدام از مراکز زیر در سیلابفکر می»شد که  سؤالپاسخگویان 

 ها آمده است.به تفکیک استان 21ها در جدول شماره سازمان مختلف درگیر در زمان سیلاب پرسیده شده است. نتایج یافته 01درباره 

درصد پاسخگویان  00.2ها بوده است که در بهترین وضعیت تنها های مهم در موضوع سیلابسازمان ازجملهسازمان هواشناسی 

درصد پاسخگویان  14.1اند. در مقابل درصد پاسخگویان ایلامی عنوان کردند که خیلی زیاد وظیفه خود را انجام داده 01.4لرستانی و 

شان از سازمان هواشناسی درصد پاسخگویان ایلامی گزینه خیلی کم را در ارزیابی 44.2درصد پاسخگویان خوزستانی و  41شیرازی، 

 اعلام کردند.

درصد  11.4درصد پاسخگویان خوزستانی ،  70.1اگر بخواهیم دو گزینه کم و خیلی کم را با هم در نظر بگیریم،  ،درمجموع

درصد  31.7درصد پاسخگویان گلستانی ،  47درصد پاسخگویان مازندرانی،  13.2درصد پاسخگویان ایلامی، 13.1پاسخگویان شیرازی، 

اند. در مقابل با مانشاهی عملکرد سازمان هواشناسی را ضعیف و کم ارزیابی کردهدرصد پاسخگویان کر 21.1پاسخگویان لرستانی و 

درصد(، مازندران  27.4درصد(، لرستان ) 27.1درصد(، ایلام ) 28.2های کرمانشاه )مجموع دو گزینه زیاد و خیلی زیاد، به ترتیب استان

درصد( بیان کردند که هواشناسی وظیفه خود را خوب انجام  1.3درصد(، خوزستان ) 01.1درصد(، گلستان ) 01.1درصد(، شیراز ) 23)

 اند. ها گزینه عملکرد متوسط را گزارش دادهدرصد کرمانشاهی 43داده است. در این بین 

ها های حاضر در همه استانوزارت نیرو و مدیریت سدها یکی دیگر از نهادهای مهم در موضوع سیلاب بوده است که بر اساس یافته

درصد(، لرستان  10درصد(، ایلام ) 12.7خانه خیلی کم و به عبارتی ضعیف ارزیابی شده است.  به ترتیب مازندران )د این وزارتعملکر

درصد( گزینه خیلی کم را گزارش  08.0درصد( و کرمانشاه ) 47.1درصد(، خوزستان ) 11درصد(، گلستان ) 11.4درصد(، شیراز ) 17)

درصد پاسخگویان لرستانی  0.2درصد پاسخگویان کرمانشاهی و  1.4درصد پاسخگویان ایلامی،  1.1یز اند. در بهترین وضعیت نداده

ل احمر بوده است که بر اساس گزینه خیلی زیاد را درباره عملکرد این سازمان بیان کردند. دیگر سازمان مورد بررسی سازمان هلا

های استان مربوط به گزینه متوسط است. به ترتیب در استان 1ان در های مستخرج پیمایش حاضر، بیشترین فراوانی پاسخگویداده

درصد( درصد غالب  21.1درصد( و کرمانشاه ) 32درصد(، لرستان ) 33.2درصد(، گلستان ) 34.4درصد(، ایلام ) 41.7خوزستان )

درصد( مربوط  28.1درصد( و مازندران ) 28.7های شیراز )چنین بیشترین فراوانی استاناند. همپاسخگویان در این گزینه جای داشته

ها در حد متوسط گزارش شده میزان عملکرد این سازمان از نظر پاسخگویان همه استان درمجموعبه گزینه زیاد عنوان شده است. 

 است. 

درصد( و ایلام  8.0درصد(، خوزستان ) 02.7های لرستان )ها درباره وزارت بهداشت نیز حاکی از آن است که به ترتیب استانیافته

درصد پاسخگویان  33درصد پاسخگویان مازندرانی،  43.7چنین اند. همدرصد( رضایت خیلی زیاد از عملکرد این ارگان داشته  7.0)
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درصد پاسخگویان ایلامی،  37اند. در مقابل درصد پاسخگویان خوزستانی عملکرد این وزارتخانه را زیاد خوب عنوان کرده 28لرستانی و 

عملکرد این نهاد در  درمجموعاند. درصد پاسخگویان مازندرانی گزینه خیلی کم را گزارش داده 01.1درصد پاسخگویان شیرازی و  37.1

 مناسبی گزارش شده است. نسبتاًهای خیلی کم و کم در وضعیت قابل درصد از مجموع گزینه 41.1ها به جز شیراز با همه استان

درصد( و کرمانشاه  33.1درصد(، لرستان ) 34.1رتش نیز موئد آن است که به ترتیب گلستان )های مربوط به اچنین یافتههم

 20.1درصد(، کرمانشاه ) 31درصد( بالاترین درصد پاسخگویانی بودند که گزینه زیاد را گزارش دادند. همین طور لرستان ) 33.1)

درصد  13.1د را درباره این نهاد عنوان کردند. در مقابل، درصد( گزینه خیلی زیا 1.1درصد( و خوزستان ) 01درصد(، گلستان )

درصد پاسخگویان خوزستانی و گلستانی گزینه خیلی کم را  04.1و  04.1درصد پاسخگویان ایلامی و  48.0پاسخگویان شیرازی، 

پاسخگویان کرمانشاهی  درصد 01.7درصد پاسخگویان ایلامی و  03.1درصد پاسخگویان خوزستانی،  01.1گزارش دادند. در این بین 

 گزینه کم را انتخاب کردند. 

 27درصد(، مازندران ) 27.1درصد(، ایلام ) 28.8های لرستان )ها، به ترتیب استانشد. از مجموع پاسخ سؤالدرباره سپاه نیز 

 42.1چنین نوان کردند. همدرصد بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی زیاد درباره عملکرد این نهاد ع 07.1درصد( و خوزستان با 

درصد پاسخگویان لرستانی و  33.8درصد پاسخگویان مازندرانی،  34.0درصد پاسخگویان گلستانی،  31.8درصد پاسخگویان شیرازی، 

درصد(،  08.0درصد(، کرمانشاه ) 08.8اند. در مقابل، به ترتیب شیراز )درصد پاسخگویان ایلامی گزینه زیاد را گزارش داده 32.1

درصد( بیشترین گزینه مربوط به خیلی کم را درباره وضعیت عملکرد  03.1درصد( و گلستان ) 03.2درصد(، خوزستان ) 03.1لستان )گ

 این نهاد بیان کردند. 

 1.7درصد( و کرمانشاه ) 1.0درصد(، ایلام ) 01.2نیز، بیشترین سطح رضایت از انجام وظیفه مربوط به لرستان ) صداوسیمادرباره 

درصد( و  20.1درصد(، کرمانشاه ) 24.8ها در گزینه زیاد نیز به ترتیب شیراز )( گزارش شده است و پس از آن از مجموع استاندرصد

درصد پاسخگویان شیرازی،  34.7چنین هم صداوسیمااند. درباره وضعیت درصد( بیشترین درصد پاسخگویان را داشته 21.1مازندران )

درصد پاسخگویان مازندرانی گزینه خیلی کم را عملکرد  31.2درصد پاسخگویان خوزستانی و  32.1، درصد پاسخگویان ایلامی 34.4

درصد پاسخگویان  01.1درصد پاسخگویان کرمانشاهی و  07.4درصد پاسخگویان خوزستانی،  21.1این نهاد عنوان کردند. در این میان 

 ایلامی گزینه کم را بیان کردند.
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 ها از دید پاسخگویانعملکرد دستگاهارزیابی  -25-1جدول 

 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان سازمان ردیف

  

 

 سازمان هواشناسی

 1.1 01.4 07.1 00.7 1.7 44.2 ایلام

 3.4 4.7 23.1 43 00.4 04.0 کرمانشاه

 03.1 4 01 1.1 03.1 31.7 مازندران

 1.1 4 02.1 02.1 1.1 14.1 شیراز

 08.8 0.0 1.8 22.3 01.0 31.1 گلستان

 3.3 1.2 1.0 01.1 21.1 41 خوزستان

 4.1 0.20 01.2 31.2 07.0 08.1 لرستان

  

 

 

وزارت نیرو و مدیریت 

 سدها

 4.1 1.1 8.4 7.8 1.7 10 ایلام

 01.7 1.4 8.7 34.1 08.8 08.0 کرمانشاه

 8.7 1.8 1.1 1.3 02.7 12.7 مازندران

 01.1 - 01.8 8.1 7.1 11.4 شیراز

 1.3 1.4 3.1 01 21.0 11 گلستان

 4.2 1.2 4.2 01.1 27.1 47.1 خوزستان

 3.1 0.2 1.2 04.0 07.0 17 لرستان

  

 

 

 هلال احمر

 1.1 1.0 21 34.4 07.1 02.3 ایلام

 4.7 21.2 21.1 21.1 1.4 1.7 کرمانشاه

 0.1 01 28.1 27 01.3 00.1 مازندران

 1 4 28.7 08.8 00.1 30.7 شیراز

 2.7 7.1 28.1 33.2 01.7 00.1 گلستان

 1.2 2.1 00.2 41.7 01.1 21.3 خوزستان

 0.0 1.1 21.2 32 08.1 01.1 لرستان

  

 

 وزارت بهداشت

 3.2 7.0 01.1 08.2 08.8 37 ایلام

 1.4 1 01.8 37.1 21.1 4.7 کرمانشاه

 7.0 4.8 43.7 01.8 1.1 01.1 مازندران

 8.1 2 22.8 01.8 00.1 37.1 شیراز

 4.0 1.2 20.1 34.1 22.1 00.1 گلستان

 2.1 8.1 28 11.1 7.4 2.7 خوزستان

 1.1 02.7 33 31.1 01 01.2 لرستان

  

 

 

 ارتش

 4.1 7.0 00.7 7.8 03.1 48.0 ایلام

 2.7 20.1 32.2 21.2 01.7 2 کرمانشاه

 3.2 0.1 4 3.2 1.8 1.8 مازندران

 02.1 4 01.8 8.1 1 13.1 شیراز

 4.1 01 34.1 21.4 01.1 04.1 گلستان

 1.1 1.1 21.2 31.3 1.2 04.1 خوزستان

 0.0 31 33.1 08.1 1.1 7.0 لرستان

  

 

 سپاه

 1.1 27.1 32.1 22.7 7.8 7.8 ایلام

 3.4 03.4 20.1 38.3 08.0 1.4 کرمانشاه

 1.8 27 34.0 01.8 4 00.0 مازندران

 1.1 02.1 42.1 00.1 1.1 08.8 شیراز

 3.1 02 31.8 20.0 03.1 02.3 گلستان

 3.8 07.1 27.1 30.1 1 03.2 خوزستان

 1.1 28.8 33.8 22.3 1.0 1.8 لرستان

  

 صدا و سیما

 2.1 1.0 01.1 08.2 01.1 34.4 ایلام

 2.7 1.7 20.1 44.3 07.4 3.4 کرمانشاه
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 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان سازمان ردیف

 4.8 3.2 21.1 23 01.0 31.2 مازندران

 03.1 3 24.8 08.8 1 34.7 شیراز

 27.3 0.2 01.2 21.2 00.0 23.1 گلستان

 1.1 2 00.2 24.4 21.1 32.1 خوزستان

 4.8 01.2 08.8 30.2 08.1 02 لرستان

  

 

 کمیته امداد امام خمینی

 0.1 03 04.1 08.2 04.1 33.8 ایلام

 1.7 1.7 1.7 31.2 38.3 04.8 کرمانشاه

 4.8 7.0 41.2 02.7 4 01 مازندران

 01.1 4 20.8 04.1 1 43.1 شیراز

 32.1 0.2 7.3 04.1 07.0 21.7 گلستان

 2 2 1.4 22.1 22.1 37.3 خوزستان

 3.1 1 02.0 21.1 23.1 22.0 لرستان

  

 

 شهرداری

 4.1 1.8 4.1 7.8 01.4 10 ایلام

 2 7.4 22.8 40.1 04.8 7.4 کرمانشاه

 4.8 4 4 3.2 4.8 22.2 مازندران

 4 3 23.8 02.1 00.1 44.1 شیراز

 01.2 1.1 4.0 21.7 01.2 38.1 گلستان

 0.0 3.8 03.7 07.2 20.7 37.8 خوزستان

 7.0 1.1 00.1 22.7 01.3 31.7 لرستان

رسانی های کمکسازمان 

 مردمی )سمن(

 1.1 22.0 20.4 00.7 7.8 28.1 ایلام

 4 03.4 04.0 31.1 24.8 4 کرمانشاه

 1.1 20.4 34.0 02.7 3.2 20.4 مازندران

 01.1 30.7 20.8 01.1 1.1 07.8 شیراز

 24.3 21.8 08.1 04.1 1.1 1.0 گلستان

 0.4 23.1 30.3 08.8 8.0 03 خوزستان

 3.2 11.8 07 00.0 3.1 1 لرستان

  

 

 جهادی و بسیجهای گروه

 3.2 01.1 04.1 08.2 7.8 33.8 ایلام

 2 21.0 07.4 21.2 24.8 1 کرمانشاه

 2.4 31.2 31.1 1.1 2.4 07.1 مازندران

 3 28.7 38.1 03.1 1.1 1.1 شیراز

 3.2 21.8 37.7 02.7 1.1 1.1 گلستان

 1.4 28.2 21.1 02.7 4.1 24.4 خوزستان

 1.1 11.4 21.2 7 2 2.1 لرستان

  

 

 

 هامردم و خیریه

 1.1 24.7 07.1 23.4 03.1 21.0 ایلام

 4.7 31.1 01.4 22.8 01.0 7.4 کرمانشاه

 4 30 31.7 00.0 0.1 01.0 مازندران

 1 30.7 24.8 07.8 7.1 02.1 شیراز

 2.7 43.4 21.3 00.8 1 7.3 گلستان

 1.2 31.2 24.4 02.8 2.1 21.8 خوزستان

 0.2 17.7 21.1 8.1 4.1 1 لرستان
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ها در سطح پایینی گزارش میزان مطلوبیت عملکرد از دید پاسخگویان در همه استان درمجموعدرباره کمیته امداد امام خمینی نیز 

درصد(  1لرستان )درصد(،  7.0درصد(، مازندران ) 03ی که بیشترین درصد فراوانی مربوط به گزینه خیلی زیاد ایلام )طوربهشده است. 

درصد پاسخگویان ایلامی  04.1درصد پاسخگویان شیرازی و  20.8درصد پاسخگویان مازندرانی،  41.2درصد( گزارش شد.  4و شیراز )

 اند. به ترتیب بیشترین درصد فراوانی را به گزینه زیاد داده

درصد( بالاترین درصد  22.0درصد( و لرستان ) 33.8درصد(، ایلام ) 37.3درصد(، خوزستان ) 43.1در مقابل به ترتیب شیراز )

درصد( بیش  22.1درصد( و خوزستان ) 23.1درصد(، لرستان ) 38.3چنین کرمانشاه )اند. همپاسخگویان در بیان گزینه خیلی کم بوده

 اند. های مورد مطالعه گزینه کم را درباره عملکرد کمیته امداد گزارش دادهاز سایر استان

ها گزینه کم و خیلی کم درباره میزان رضایت از مطلوبیت رد شهرداری نیز درصد بالای پاسخگویان در همه استاندرباره عملک

-درصد( قرار دارد. هم 4درصد( و مازندران ) 1.8درصد(، ایلام ) 7.4عملکرد این نهاد بیان کردند. در بالاترین سطح مطلوبیت کرمانشاه )

درصد  00.1درصد پاسخگویان خوزستانی و  03.7درصد پاسخگویان کرمانشاهی،  22.8، درصد پاسخگویان شیرازی 23.8چنین 

درصد(،  38.1درصد(، گلستان ) 44.1درصد(، شیراز ) 10پاسخگویان لرستانی گزینه زیاد را گزارش کردند. در مقابل به ترتیب ایلام )

 اند. بیشترین درصد پاسخ به گزینه خیلی کم بودهدرصد(  22.2درصد( و مازندران ) 31.7درصد(، لرستان ) 37.8خوزستان )

بالاست. در پاسخ به گزینه خیلی زیاد،  نسبتاًهای بررسی شده، در مقایسه با دیگر سازمان نهادمردمهای رضایت از عملکرد سازمان

چنین مازندران درصد( گزارش شده است. هم 23.1درصد( و خوزستان ) 21.8درصد(، گلستان ) 30.7درصد(، شیراز ) 11.8لرستان ) 

کسب  بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به گزینه زیاد را درمجموعدرصد(  20.8درصد( و شیراز ) 30.0درصد(، خوزستان ) 34.0)

های مورد مطالعه درصد خوزستانی 03درصد پاسخگویان شیرازی و  07.8درصد پاسخگویان مازندرانی،  20.4کردند. در این بین، 

 عنوان کردند.  نهادمردمهای حاضر گزینه خیلی کم را برای توصیف وضعیت سازمان

ه سمت وضعیت مطلوب و خوب بوده است. پاسخگویان ها بهای جهادی و بسیج نیز اکثریت عمده پاسخبرای وضعیت عملکرد گروه

درصد بوده است. در مقابل،  01.1درصد بیشترین درصد فراوانی بالا عنوان کردند و کمترین درصد مربوط به ایلام با  11.4لرستانی با 

درصد( گزارش شده  07.1)درصد( و مازندران  24.4درصد(، خوزستان ) 33.8برای گزینه خیلی کم بیشترین درصد مربوط به ایلام )

های مورد بررسی، بیشترین درصد پاسخگویان در گزینه خیلی زیاد عنوان شده است. ها نیز در همه استانچنین درباره خیریهاست. هم

 برخی از نهادهای مردمی در مقایسه با بهداشت، هواشناسی و کمیته امداد در وضعیت بهتری گزارش شده است. نکته مهم در درمجموع

شان در ارزیابی نهادهای عنوان ها به لحاظ میزان رضایت و عدم رضایتبرایند نتایج حاضر این است که تفاوت محسوسی بین استان

 تواند باشد.شده دیده نشده است و این بیانگر یک وضعیت کلی حاکم می

ترین سازمان  یا گروه در به نظر شما موفق» ها، پرسیده شده با موضوع سیلاب ربطذیها و نهادهای برای بررسی عملکرد سازمان

 قابل مشاهده است. 21-0در جدول شماره  آمدهدستبههای هداد« دیدگان سیل اخیر کدام سازمان/گروه بود؟امدادرسانی به آسیب
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 ها )به درصد(ارزیابی عملکرد سازمان -26-1جدول 

 8 7 1 1 4 3 2 0 بندیاستان/رتبه

کمک  (41.4سپاه ) ایلام

کردمی 

(21.8) 

هلال احمر 

(1.1) 

نیروی جهادی 

(4.1) 

کمیته امداد  (3.2هیچکدام )

(؛ سمن 2.1)

(2.1) 

 (0.3شهرداری ) (0.1بسیج )

(، 08.0ارتش ) کرمانشاه

کمک مردمی 

(08.0) 

پاسخ بی

(01.1) 

هلال احمر 

(07.4) 

(؛ 4دانم )نمی (1شهرداری )

 (4) صداوسیما

نیروی جهادی 

 (، هواشناسی2)

 (2(، سپاه )2)

کمیته امداد 

 (؛0.3)

 (0.3خیریه )

(، همه 1.7سمن )

(، نیروی 1.7)

(؛ 1.7انتظامی )

اکثر ارکان ها 

(1.7) 

هلال احمر  (01سپاه ) (30دهیاری ) مازندران

(00.1) 

کمک مردمی 

(00.1) 

کمیته امداد 

(4.8) 

(، 2.4همه ) (3.2هیچکدام )

 (2.4فرمانداری )

بنیاد مسکن 

(2.4) 

 (0.1بهزیستی )

 (0.1هواشناسی )

 (1.8شهرداری )

 (1.8سمن )

(، 1.8دانم )نمی

 (1.8بی پاسخ )

کمک مردمی  شیراز

(27.7) 

بسیج 

(24.8) 

کمیته امداد  (4هیچکدام ) (1هلال احمر ) (01.8سپاه )

دانم (، نمی3)

(، بنیاد 3)

 (3مسکن )

(، 2شهرداری )

(، 2بیت رهبری )

 (2پاسخ )بی

 (0.1)هواشناسی 

کمک مردمی  گلستان

(41.8) 

هلال احمر 

(08) 

(،  3.1هیچکدام ) (1ارتش ) (02.0سپاه )

 (3.8دانم )نمی

(، 0.1بهداشت ) (2کمیته امداد )

 (0.4بسیج )

نیروی جهادی 

(0.0) 

کمک مردمی  خوزستان

(33.1) 

سپاه 

(08.1) 

بهداشت 

(03.4) 

نیروی جهادی 

(1.0) 

( هلال 2.1) دهیار (3.4پاسخ )بی (4.2سمن )

 (2.2احمر )

 (0.0خیریه )

نیروی جهادی  لرستان

(32.1) 

سپاه 

(07.7) 

کمک مردمی 

(01.2) 

(، 0.4شهرداری ) (2.1بسیج ) (3.8پاسخ )بی (7.0سمن ) (1.3ارتش )

 (0.2بهداشت )

 

درصد، مازندران  08.0هر یک  درصد، کرمانشاه ارتش و کمک مردمی 41.4، به ترتیب در ایلام سپاه با آمدهدستبهبر اساس نتایج 

درصد، خوزستان نیز کمک مردمی با  41.8درصد، گلستان نیز کمک مردمی با  27.7درصد، شیراز کمک مردمی با  30دهیاری با 

اند. همان ها و نهادهای مختلف کسب کردهدرصد بالاترین درصد را در میان سازمان 32.1درصد و لرستان نیز  نیروی جهادی با  33.1

استان مورد بررسی کمک مردمی بالاترین فراوانی را کسب نموده است. این در حالی است که  7استان از  4شود در ور که مشاهده میط

شده از سوی اند. این یافته به معنای پایین بودن سطح خدمات ارائههای پایین گزارش شدهها در رتبههلال احمر، هواشناسی، شهرداری

 دهد. گویان را نشان مینیست بلکه بازنمایی آن در ذهن و نظر پاسخهای مسئول سازمان

ترین هایی که ضعیفها یا گروهچنین از پاسخگویان درباره سازمانها و نهادها، همدر ادامه سوالات مربوط به عملکرد سازمان

 آمده است. 28-0و  27-0ها به تفضیل در جدول شماره شد. یافته سؤالاند، رسانی داشتهعملکرد را در کمک
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 های مورد مطالعهرسانی در استانها و نهادها به لحاظ در کمکترین سازمانتوزیع ضعیف -27-1جدول 

 مدیریت سدها استان/
ارگان های 

 دولتی

هلال 

 احمر

کمیته 

 امداد
 هیچکدام صداوسیما

جهاد 

 کشاورزی
 بخشداری دهیاری دولت

نیروی 

 انتظامی
 پاسخبی دانمنمی همه

 00.7 1.1 1.0 0.3 1.1 1.1 0.3 3.1 1.1 1.1 01.4 0.1 0.1 0.1 ایلام

 01.1 4          2   کرمانشاه

 1.8 7.0    7.1  2.4 01.7 0.1 3.2 3.2   مازندران

 2 3       1  0    شیراز

 0.0 21.1 2.1  1.2 0.8 1.4 1.2 1.1 1.7 3.1 4.0 0.0 04.8 گلستان

 1.2 0.1 1.2 1.4 1.1 1.4 2.4 0.1 3.8 7.0 1.8 24.4 1.1 2.1 خوزستان

 8.2 1.1 1.2   2.7 2.7 1.4 2 2.3 04.0 01.4 1.1 2.1 لرستان

 

 های مورد مطالعهرسانی در استانها و نهادها به لحاظ در کمکترین سازمانتوزیع ضعیف -28-1جدول 

 استان/

 سازمان
 فرمانداری استانداری بسیج سپاه ارتش

کمک 

 مردمی

خیریه 

و 

 خیرین

وزارت 

 نیرو
 هواشناسی بهداشت شهرداری

مدیریت 

 آب

بنیاد 

 مسکن

 0.1 0.1 2.1 0.1 00.7 808. 1.1 1.1 1.1 1.1 0.3 1.1 1.2 ایلام

   2  1  0.3 08.0   1.7 2 08.8 کرمانشاه

 1.8 01.0 04.3  01.3  1.8 1.8 4.8  1.8 3.2 1.8 مازندران

       3 1 2 0 00.1 1 0 شیراز

 0.0 1.2 1.4  02.3 2  1.2 00.8 1.2  1.1 1.7 گلستان

   7.1 0.4 00.1 00.8 1.1 1.4 2.2 1.2 1.2 2.1 1.7 خوزستان

 1.2  3.8 1.1 02 23.4 0.4 1.4 1.1   2.1 0.2 لرستان

 

درصد، در استان  08.8نیرو با درصد، در ایلام نیز وزارت  23.4، در استان لرستان وزارت نیرو با آمدهدستبههای بر اساس یافته

درصد، در  04.8درصد، در مازندران نیز مدیریت آب با  04.8درصد، در گلستان نیز مدیریت سدها با  24.4خوزستان هلال احمر با 

ها و وهترین عملکرد را از دید پاسخگویان در مقایسه با سایر گردرصد ضعیف 00.1درصد و در شیراز بسیج با  08.8کرمانشاه ارتش با 

 اند. رسانی داشتهنهادها در امر کمک

باشد و  مؤثرها حاکی از آن است که سازمان هلال احمر در نظر مردم نتوانسته به قدر کفایت در زمان بحران برآیند یافته درمجموع

های است که  از سازمان لهازجمها از دید پاسخگویان گزارش شده است. هواشناسی نیز ترین سازماندر خوزستان و لرستان جزو ضعیف

دید پاسخگویان مازندرانی عملکرد ضعیفی در زمان سیلاب داشته است. وزارت نیرو نیز از دید پاسخگویان دو استان لرستان و ایلام در 

 ها ضعیف عمل کرده است.زمان بحران بیش از سایر نهادها و ارکان

پرداخته شد که  سؤالهای مردمی؛ به این ارزیابی نقش دولت و سازماندر ادامه سوالات مربوط به عملکرد مدیریت سیلاب و 

قابل مشاهده  21-0همان طور که در جدول «. عاملی که در این سیلاب باعث کنترل سیلاب و کاهش خسارت شد چه بود؟ ترینمهم»

درصد(، در مازندران نیز عامل  1.4اران )درصد(، در کرمانشاه از دید پاسخگویان بند آمدن ب 8.4است، در استان ایلام کمک مردمی )

درصد( و در  30.0درصد(، در گلستان گزینه کمک مردمی ) 31.1درصد(، در شیراز نیز گزینه بند آمدن باران ) 1.1کاری نکردند )

 عوامل در مدیریت سیلاب از دید پاسخگویان گزارش شده است.  ترینمهمدرصد  42خوزستان نیز کمک مردمی با 
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 تربن عوامل کنترل سیلاب با توجه به بیشترین درصدمهم -29-1جدول 
 استان/

 بیشترین فراوانی پاسخ

رتبه  رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 چهارم

 رتبه نهم رتبه هشتم رتبه هفتم رتبه ششم رتبه پنجم

بی پاسخ  ایلام

(30.8 

 درصد(

کنترل نشد 

(1.0 

 درصد(

کمک 

 8.4مردمی )

 درصد(

دانم نمی

(1.1 

 درصد(

 1.8هیچکدام )

 درصد(

قابل کنترل 

 1.2نبود )

 درصد(

خالی 

کردن جاده 

(3.1 

 درصد(

 3.2هواشناسی )

 درصد( 

 2.1سپاه )

 درصد(

پاسخ بی کرمانشاه

(12.3 

 درصد(

بند آمدن 

 1.4باران )

 درصد(

کمک 

 1.7مردمی )

 درصد(

دانم نمی

(1.4 

 درصد(

 4شانس )

 درصد(

رسانی اطلاع

 4) موقعبه

 درصد(

هشدار 

 صداوسیما

(2.7 

 درصد(

 هلال احمر

 درصد( 2)

آماده ساز 

 درصد(  2)

پاسخ بی مازندران

(20.4 

 درصد(

دانم نمی

(03.1 

 درصد(

کاری نکردند 

 درصد( 1.1)

جاده سیل 

 7.0بند )

 درصد(

کنترل نشد 

 درصد( 1.3)

لایی روبی 

رودخانه 

 درصد( 3.2)

باز کردن 

راه پل 

(2.4 

 درصد(

زدن کانال دور 

 درصد( 0.1)

با جت 

اسکی 

مردم را 

نجات 

 0.1دادند )

 درصد(

بند آمدن  شیراز

باران 

(31.1 

 درصد(

دانم نمی

(04.1 

 درصد( 

سیل بند 

آمدن پشت 

درب منزل 

 درصد( 1.1)

کنترل  

 1نشده )

 درصد(

 1پاسخ )بی

 درصد(

کمک 

 4مردمی )

 درصد(

اسکلت 

 2خانه )

 درصد(

 2هیچکدام )

 درصد(

تونل وجود 

 0سعد )

 درصد(

کنترل نشد  گلستان

(30.2 

 درصد(

کمک 

مردمی 

(30.0 

 درصد(

لایروبی 

رودخانه 

 درصد( 8.1)

خالی 

کردن 

 1.0جاده )

 درصد(

باز کردن راه 

 1آهن )

 درصد(

لایروبی 

نکردن 

رودخانه 

 درصد( 0.4)

اگر راه 

آهن را باز 

کردند 

(1.1 

 درصد(

بازگشایی خط 

 1.7راه آهن )

 درصد(

ها نکردن راهباز 

و کمربندها 

 درصد( 1.7)

اگر 

مدیریت 

-سدها می

 1.1شد )

 درصد(

کمک مردم  خوزستان

(42) 

سیل بند 

مردم 

(21.1) 

پاسخ بی

(4.7) 

ایجاد سیل 

 (3.4بند )

بند آمدن  (0.4ارتش ) (0.1همه ) (2.2بسیج ) (2.4سد بند ) 3.3سپاه )

 (0.3باران )

 

های حاضر بیانگر نگاه مثبت به کمک مردمی در زمان سیلاب بوده حاصل یافته درمجموعدر لرستان پرسیده نشده است.  سؤالاین 

های های با فراوانی بالا هیچ نهاد و سازمان دولتی ذکر نشده است. این که چرا از دید شهروندان پاسخگو نهادها و ارکاناست و در گزینه

اند امری است که نیازمند بررسی در مقایسه با عوامل طبیعی و امداد مردمی در مدیریت بحران داشتهدولتی نقش کم رنگ و ضعیفی 

 ایم. قبلی نیز شاهد کم رنگ بودن جایگاه نهادهای دولتی در امر امداد و نجات بوده سؤالاست. در 

های اخیر ز عملکرد کدام سازمان پس از سیلابمطرح شد که ا سؤالچنین این ها همتر عملکرد نهادها و سازمانبرای بررسی دقیق

 01.8قابل مشاهده است. درباره مراکز بهداشتی لرستان با  31-0ستان مورد مطالعه در جدول شماره های هفت ااید. یافتهرضایت داشته

چنین اند. همارش دادهرا از میان هفت استان گز« خیلی زیاد»درصد، بیشترین درصدهای مربوط به گزینه  00.7درصد و ایلام با 

 درصد( بیشترین درصد گزینه زیاد  را اعلام کردند.  28.8درصد( و لرستان ) 43.8گلستان )

درصد(  بیشترین درصد مربوط به گزینه خیلی کم و مازندران  30.2درصد(، ایلام ) 41.1در مقابل از مجموع پاسخگویان شیراز )

درصد پاسخگویان خوزستانی و  41.7چنین اترین درصد گزینه کم را گزارش دادند. همدرصد بال 01.8درصد( و کرمانشاه با  01.8)

های مورد بررسی، بالاترین سطح رضایت از میان استان درمجموعدرصد پاسخگویان کرمانشاهی گزینه متوسط را بیان کردند.  44.3

رین سطح رضایت نیز مربوط به شیراز گزارش شده است. تدو گزینه زیاد و خیلی زیاد مربوط به لرستان بوده است و ضعیف درمجموع
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ها بیشترین درصد فراوانی مربوط گزینه خیلی کم و کم است که نشان از عملکرد نه چندان ها نیز در همه استاندرباره عملکرد بانک

 ها در زمان سیلاب از دید اکثریت نمونه حاضر در پیمایش است. بخش بانکرضایت

ها دهد که میزان رضایت در ایلام در مقایسه با دیگر استانعملکرد نیروی انتظامی پس از سیلاب نیز نشان میها درباره یافته

درصد گزینه کم را عنوان کردند.  02.3درصد پاسخگویان گزینه خیلی کم و  14.1ی که؛ طوربهتر گزارش شده است پایین درمجموع

درصد پاسخگویان گزینه زیاد را بیان کردند. در خوزستان نیز این نسبت  21.7ی کم و درصد پاسخگویان گزینه خیل 31.1در شیراز نیز 

درصد گزینه کم را انتخاب کردند و  21.0درصد گزینه خیلی کم و  31.1حاکی از رضایت پایین به عملکرد نیروی انتظامی دارد.  تقریباً

 را اظهار داشتند.  درصد گزینه  زیاد 1.4درصد گزینه خیلی زیاد و  1.1در این بین 

درصد گزینه زیاد را گزارش دادند. به  23.1درصد پاسخگویان گزینه متوسط و  40.1ها، در کرمانشاه در مقایسه با سایر استان

درصد  33.2چنین در لرستان ها عنوان شده است. همعبارتی، در کرمانشاه رضایت نسبی از نیروی انتظامی در مقایسه با بقیه استان

درصد گزینه خیلی زیاد را  7.7درصد گزینه خیلی زیاد و  21.1درصد گزینه کم و  01.0درصد گزینه خیلی کم و  00.0متوسط،  گزینه

ها مربوط به دو گزینه خیلی کم و کم بوده بیان کردند. درباره عملکرد آموزش و پرورش نیز بیشترین درصد پاسخگویان در همه استان

ترین رضایت از عملکرد در درصد( است. در مقابل پایین 3.2درصد( و ایلام ) 3.1یابی مربوط به لرستان )است. بالاترین سطح مثبت ارز

 درصد گزارش شده است.  41.4درصد و ایلام با  10.4شیراز با 

 
 ها پس از سیلابتوزیع وضعیت  ارزیابی عملکرد سازمان -31-1جدول 

 پاسخبی اصلا خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان سازمان

 

 

 

مراکز بهداشتی درمانی )بیمارستان

 های بهداشت(ها و خانهها، درمانگاه

  1.8 00.7 07.1 01.1 01.2 30.2 ایلام

 1.7 3.8 0.3 28.2 44.3 01.8 1.4 کرمانشاه

 1.8 00.0 4 28.1 21.4 01.8 01.3 مازندران

  1.1 4 07.8 00.1 1.1 41.1 شیراز

  04.0 1.3 43.8 20.2 8.2 3.4 گلستان

 3.4  1.1 23.1 41.7 03.4 3.4 خوزستان

 1.4 دانمنمی  2 01.8 28.8 33.8 4.8 1.1 لرستان

 

 

 هابانک

 7.0 0.1 2.1 1.7 01.4 21.8 41.8 ایلام

  1.4 1.4 1.7 21.8 30.1 30.1 کرمانشاه

 4 7.0 7.0 22.2 00.1 01.1 30.7 مازندران

  01.1 0 1.1 1.1 1.1 10.4 شیراز

 1.4 34.0 0.1 02.3 02.0 08 20.4 گلستان

 3.4 1.1 1.4 3.1 20.1 21.1 43.1 خوزستان

 3.4 دانم(نمی) 1.4 1.1 07.3 34.0 08 01.2 لرستان

 

 نیروی انتظامی

 7.8 2.1 0.1 1.2 01.1 02.3 14.1 ایلام

  1.7 8.7 23.1 40.1 01.1 1 کرمانشاه

 0.1 7.0 8.7 43.7 04.3 7.1 01.7 مازندران

  00.1 1 21.7 03.1 4 31.1 شیراز

 1.4 30.4 1.1 01 31 8.4 03.1 گلستان

 3.0 1.4 1.1 01.8 21.0 21.0 31.1 خوزستان

 3.8 دانم()نمی 7.7 7.7 21.1 33.2 01.0 00.0 لرستان

 

 

 آموزش و پرورش

 8.4 2.1 3.2 1.7 01.4 01.1 41.4 ایلام

 1.7 1.4 0.3 1 08.8 41 08.8 کرمانشاه

 2.4 31.2 0.1 7.0 7.0 27.8 23.8 مازندران

  01.8 3 1 7.1 1.1 10.4 شیراز
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 پاسخبی اصلا خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان سازمان

 1.2 37.7 3 20.4 07.7 1.4 04.1 گلستان

 3.0 1.4 1.2 1.1 21 21 38.1 خوزستان

-)نمی 02.1 3.1 01 21.2 01.8 24.0 لرستان

 دانم(

3.4 

 

 بنیاد مسکن

 4.1 1.1 7.0 04.1 22.0 07.1 32.1 ایلام

  8.7 2 7.4 34.1 34.1 02.0 کرمانشاه

 1.8 1.3 02.7 41.2 01.3 4 01.7 مازندران

  1 4 31.7 01.8 1.1 31.1 شیراز

 1.1 01.1 2.1 08.8 08.2 08.2 24.8 گلستان

 3.4 0.1 1.1 4.3 08.1 23.7 47.7 خوزستان

 3.4 دانمنمی 1.1 01.2 23.1 34.3 01.4 01.1 لرستان

 

 

 

 کمیته امداد امام خمینی

 7.8 0.3 01.4 1.0 21.8 04.1 31.0 ایلام

  01.7 1.4 01.0 04.8 37.1 21.0 کرمانشاه

 2.4 1.3 7.0 41.2 8.7 01.3 01.1 مازندران

 1.1 1 1 01.8 00.1 4 11.4 شیراز

 1.4 38 2.3 1.0 01.1 08.1 23.8 گلستان

 3.4 دانم)نمی 0.8 0.3 1.3 23.3 22.0 40.8 خوزستان

 3.2 دانم(نمی) 3.1 4.1 02 33.4 21 23 لرستان

 

 شهرداری/بخشداری/دهیاری

 8.4 3.2 2.1 3.1 1.0 00 11.4 ایلام

  0.3 02.0 04.8 38.3 01.1 04.0 کرمانشاه

 3.2 2.4 21.2 20.4 00.0 1.3 21.4 مازندران

  1 4 01.8 00.1 8.1 11.1 شیراز

 2 04.8 1.1 1.7 21.1 08.8 32.7 گلستان

 2.1 دانم(نمی)0.4 4.2 21.1 21.0 24.4 20.3 خوزستان

 3.2 دانم(نمی) 1.2 1 01.1 24.1 22.1 27.0 لرستان

 1.1 41.4 1.2 2.3 1.2 08.1 30.4 گلستان بهزیستی

 2.1 دانم(نمی) 0.8 0.8 1.0 24.2 21.8 43.4 خوزستان

-)نمی 07.1 3 01 21.7 20.4 23.8 لرستان

 دانم(

3.1 

 

درصد( و  31.1درصد(، شیراز ) 47.7شد. به ترتیب خوزستان ) سؤالبنیاد مسکن نیز دیگر سازمانی است که درباره عملکرد آن 

درصد( و ایلام  01.2درصد(، لرستان ) 02.7اند. در مقابل مازندران )درصد( بیشترین درصد گزینه خیلی کم را گزارش داده 32.1ایلام )

 اند. درصد( بیشترین درصد پاسخگویان برای گزینه خیلی زیاد بیان کرده 7.0)

 31درصد( و ایلام ) 40.8درصد(، خوزستان ) 11.4ها درباره عملکرد کمیته امداد حاکی از آن است که به ترتیب شیراز )یافته

 08.1درصد( و گلستان ) 22.0خوزستان ) درصد(، 37.1چنین کرمانشاه )درصد( بیشترین درصد گزینه خیلی کم را کسب کردند.  هم

درصد پاسخگویان شیرازی  01.8درصد پاسخگویان مازندرانی و  41.2اند. در مقابل درصد( بالاترین درصد گزینه کم را گزارش داده

 اند. های زیاد را درباره  کمیته امداد گزارش دادهگزینه

ی طوربهدارد.  درمجموعشان از سطح پایین رضایت از عملکرد این دو نهاد های مربوط به شهرداری و بهزیستی هم نچنین یافتههم

اند. این در حالی است که، تنها درصد پاسخگویان شیرازی گزینه خیلی کم را گزارش داده 11.1درصد پاسخگویان ایلامی و  11که 

های حاصل یافته درمجموعیاد را بیان کردند. درصد پاسخگویان کرمانشاهی گزینه خیلی ز 02.0درصد پاسخگویان مازندرانی و  21.2

 ها و نهادها در بخش امداد و نجات سیلاب است.پژوهش حاضر در این بخش مؤید سطح پایین و نه چندان مطلوب عملکرد سازمان
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ز محورهای اصلی های بارز اعتماد و سرمایه اجتماعی است. ارزیابی سرمایه اجتماعی یکی اها یکی از جلوهارزیابی عملکرد سازمان

های اهمیت یکی از بارزترین جلوه 0318و فروردین  0317های اسفند ها بوده است. سیلاببررسی کیفی در مطالعه اجتماعی سیلاب

دهند. اول ها دو موضوع مهم را نشان میها و روایتاعتماد و سرمایه اجتماعی برای کاهش مخاطرات را به نمایش گذاشت. این گزارش

حاکمیت سیاسی با بدنه اجتماعی و قومیت های  ویژهبهادی شدید و سرمایه اجتماعی اندک در حوزه ارتباط نهادهای رسمی اعتمبی

در مقاطع حساس، زمینه ساز ایجاد معضلات جدی باشد و گذر زمان و انباشت این  ویژهبهتواند در طول زمان و مختلف که می

ها نشان رسد. روایتسیاسی شود. دومین نکته اما امیدوارکننده به نظر می-ای اجتماعیهای منفی، منجر به بروز بحران هدیدگاه

های قومی و مذهبی که های منفی، برخوردارهای صادقانه و توجه به مطالبات و نیازهای گروهاعتمادی و نگرشبه رغم وجود بی دهدمی

تواند در مدت زمان نه چندان طولانی بخش مهمی از این شکاف را ترمیم نماید و فضا را برای اند میاحساس تبعیض کرده و ناراضی

توانند های آکادمیک و دانشگاهی مینهاد و سازمانهای مردمهای متقابل فراهم سازد. در این بین سازمانگفتگوهای دوستانه و همکاری

 حلقه واسطه ارتباط میان نهادهای حاکمیتی و بدنه اجتماعی و مردم نقشی مهم ایفا نمایند. عنوانبه

های اجتماعی مختلف ش باید گفت که سخنان گروهدر یک تحلیل کوتاه از وضعیت سرمایه اجتماعی و کارکردهای آن در این بخ

کنند و این مشخص مناطق دچار سیلاب، سطح ضعیفی از سرمایه اجتماعی را تجربه می صورتبهحاکی از آن است که جامعه ایران و 

ی که بیشتر سطح کمک نموده است. اگر سه سطح جامعه مدنی و بدنه اجتماع شدتبهبه تشدید بحران و پیامدهای آن  درواقع مسئله

در قالب گروه ها و  عمدتاً پیشرو و فعالان اجتماعی که  هایگروهدر کنار نهاد دولت و  دهدمیفردی و روابط بین شهروندان را تشکیل 

حتی  کمبود یا هاآنبه فعالیت می پردازند را در نظر بگیریم، باید اذعان کنیم که در هر سه سطح و روابط میان  نهادمردم هایسازمان

ترین تنش در این میان به فقدان اعتماد میان دولت و نهادهای مشهود است. شاید بیشترین و عمیق شدتبهفقدان سرمایه اجتماعی 

تعاملات و مناسبات لازم و ضروری برای مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات  گیریشکلگردد که رسمی با دو گروه دیگر باز می

نهاد و بدنه اجتماعی که در این رخداد دچار های مردمهای اجتماعی، سازمانه نموده است. گفتگوها با گروهرا با چالش جدی مواج

در رابطه  قلاآقنمونه یکی از اهالی  عنوانبههای رسمی است. اعتمادی به نهادها و دستگاهدهنده فقدان کماند نشانمعضلات جدی شده

شان زیر آب هایی که وسایلها باور نکردند. ... آنرسانی را هم بعضیببینید این اطلاع»گوید:  با وضعیت هشدارها و واکنش مردم می

گفتند کانال آب را ها باور نکردند. میهایی هستند که باور نکردند. از مسجد اعلام کردند، من خودم شنیدم گفتند. بعضیرفته بود همان

 «گرفتند.ی ما )شوهرهای ما( جدی نمیکند. ... بله گفتند جمع کنید. همسرهارد می

رسانی و ارائه کاهش اعتماد به نهادهای رسمی در بخش های دیگری همچون تبعیت از نیروهای امدادی، بحث تخلیه شهرها، کمک

نیروهای  نمونه عنوانبهزده نیز قابل مشاهده است. خدمات و در نهایت تعهدات دولت برای انجام وظایف قانونی در قبال مناطق سیل

کوشیدند تا حد ممکن و بیش از نیازهای کنند که مردم میمی تأکیدنهاد در رابطه با توزیع غذا و امکانات بر این نکته های مردمسازمان

داشت، ها از جانب نهادهای رسمی ادامه خواهد ها و کمکسازی کنند زیرا به اینکه آینده نیز این حمایتروزانه اقلام مورد نیاز را ذخیره

اعتمادی و ها بیان شده به خوبی عمق بیها میان برخی مسئولان شهری و مردم که در مصاحبهها و درگیریاطمینانی نداشتند. تنش

نماید. حتی برخی اظهارات مقامات رسمی نیز این فقدان سرمایه اجتماعی میان نهادهای رسمی و جامعه مدنی را روشن و مشخص می

کند که مردم در برخی مناطق نمونه نجار یکی از مسئولان مدیریت بحران وزارت کشور تأیید می عنوانبهکند. وضعیت را تصدیق می

برای تخلیه مناطق در معرض آسیب و خطر مقاومت جدی از خود نشان داده تا حدی که برای تخلیه این مناطق روستایی، نیروهای 

 اند.متوسل شده دولتی به اجبار و تهدید به استفاده از سلاح گرم

دیده نیز مشاهده شده چنانچه برخی از نیروهای حاضر در اعتمادی در سطح عملیاتی و در حوزه حضور در مناطق حادثهاین بی

اند. نهاد و نیروهای مردمی سخن به میان آوردههای مردمزده از اعتراضات مقامات و نیروهای رسمی به اقدامات سازمانمناطق سیل

نسبت به نهادهای رسمی نیز مشاهده شده و برخی  نهادمردمهای اعتمادی از سوی نیروهای مردمی و سازمانهمکاری و بیالبته عدم 

نمونه خلیلیان از  عنوانبهها و فعالان اجتماعی معتقدند این عدم اعتماد و فقدان تلاش برای همکاری دو سویه است. از مسئولان سمن

ها اعتماد به سیستم ندارند و اینکه هاست. اینکه سمنیک بحث خیلی جدی خود سمن»گوید: ن باره میفعالان اجتماعی و مدنی در ای
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کنند. حق دارند یا ندارند یک بحث جداست ولی به جای اینکه تلاش کنند سیستم را تصحیح کنند و ارتباط برقرار کنند دو قطبیش می

زنم، افراد خیر توقع دارند خودت بروی وسایل را ها خیلی فعال است حرف مینمن چون از جانب موسسه رعد که به نوعی در این بحرا

هایی از این قبیل. نگاه سمنتحویل مردم بدهی، خودت نظارت مستقیم کنی، دست کسی نسپری، دست هلال احمر نسپاری و داستان

کند ولی نهاد )چون هلال احمر که دولت نیست(، فرق میکه آقای قویدل گفتند باید تغییر کند. وقتی تعامل ما با دولت یا  طورهمانها 

 «شود.گری مثبت بکنیم و انتظارات را روشن کنیم این روشن میبه میزانی که مطالبه

نمونه ناظری یکی از مسئولان پویش مردمی جوانان  عنوانبهاعتمادی در میان مردم گزارش شده است. رسانی نیز کمدر بحث کمک

نسبت به دولت و  اعتمادیبیهای پویش به عینه این اتفاق را دیدند که واقعا من به شخصه و بچه»گوید: در خوزستان در این باره می

گفتند از ل احمر اعتماد کنند. میهای زیادی از مردم واقعا جای نگرانی دارد. مردم حاضر نبودند که به هلاحتی هلال احمر بین بخش

 «خارج از کشور به ما کمک کنند ولی به هلال احمر کمک نکنند. در صورتی که هلال احمر حساب رسمی داشت.

اند برای جلب اعتماد ها توانستههایی وجود دارد که افراد و گروهاعتمادی بر فرایندهای امداد و نجات نیز اثر گذاشته ولی نشانهبی

های مختلف قومی و مذهبی از مناطق مختلف کشور برخی حضور گروه»اتی انجام دهند. یکی از امدادگران معتقد است اقدام

ها شده بود. ... روز های قومی و مذهبی متعصبانه را نیز کمرنگ نموده و سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد میان قومیتذهنیت

شدند دور ما. یک پیرزن آمد و گفت بروید کنار و جفت اینها نباشید. یعنی دقیقا همین را  اول که رفتیم برخی جوان ها آمدند جمع

گفت. ولی وقتی ما رفتیم نشستیم و یکی از بزرگان آمد، شیخی بود، ما رفتیم با هم حرف زدیم. حس ترها میداشت به جوان

یکی از « رد و گفت، تو بختیاری ما هم عرب، با هم برادر هستیم.اعتمادی بود اما کم کم که با هم حرف زدیم، شیخ آمد ما را بغل کبی

توانستی این اعتماد را جلب کنی و در انتها بگویی اعتمادی بود. ... ولی قشنگ میببینید مبنای اولیه اینها بی»گوید امدادگران نیز می

ی از این نظام است، ولی ما آمدیم اینجا و داریم کمک من هم جزیی از این سیستم هستم، استاد دانشگاه هستم، استاد دانشگاه هم جزئ

شد، به ایشان این پیشنهاد یا حداقل این پیام را شان و اعتمادسازی میشدیم به جمعکنیم. یعنی با آن ورود تدریجی که وارد میمی

 «م هستند.آیند اینجا از همان سیستدادیم که ما که آمدیم اینجا و خیلی از افرادی که دارند که میمی

بدتری  مراتببهزده به واسطه روابط بسیار نامناسب نهادهای رسمی با بدنه اجتماعی وضعیت اعتمادی در برخی از مناطق سیلبی

اعتماد بودند، بلکه وضعیت موجود را نیتمند دانسته و معتقدند بودند این های نهادهای رسمی بیبینیبه پیش تنهانهداشته زیرا ایشان 

های شاهدان عینی و مشخص گفته طوربهاست.  هاآنو هشدارها بخشی از یک نقشه برای آسیب رساندن به قومیت و نژاد وضعیت 

 هایی از خوزستان این ادعا را تصدیق می نماید.نیروهای مردمی و حتی مسئولان رسمی در بخش

ها یا کاهش خسارات ت موجود و نقش آن در بروز بحرانهای وضعیدر رابطه با سرمایه اجتماعی، وضعیت این سرمایه، دلایل و ریشه

 مراتببهو مخاطرات، قبل از ورود به بحث اصلی باید به این نکته توجه داشت که این پدیده اجتماعی باید در بستر زمانی و مکانی 

 عنوانبهسرمایه اجتماعی  درواقعسیلاب و مکان و مناطق متاثر از این رخداد بررسی شود.  ازجملهها تر از بازه زمانی وقوع بحرانوسیع

گسترده  مراتببهای اجتماعی در درازمدت شکل گرفته و وضعیت موجود و کارکردهای آن نیز معلول عوامل و مسائلی موضوع و مساله

 پدیده است. ها و مدیریت این گیری بحراناز موضوعات دخیل در بروز و شکل

ها مشهود است. اولین دلایل فقدان اعتماد جدی به دولت از سوی بدنه اجتماعی سه موضوع محوری و بنیادین در مصاحبه ازجمله

 ایمنطقهنهاد و حتی مسئولان استانی و های مردمموضوع که به کرات از سوی مردم، فعالان اجتماعی و نمایندگان سازمان ترینمهمو 

در بخش  ویژهبههای مختلف قرار گرفته، موضوع تحقق نیافتن وعده ها و عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دولت در حوزه تأکیدمورد 

خوزستان  ازجملهزده میدانی در مناطق سیل صورتبهنمونه یکی از فعالان اجتماعی که  عنوانبهها و مخاطرات گوناگون است. آسیب

گفتند های قبلی دولت بود. میزد همان ندادن معوقهاعتمادی بیش از حد دامن میآنچه که به بی»وید: گحاضر بوده در این رابطه می

 «ها رو داده که الان را بدهد.که مگر قبلی

مختص به شرایط بحران نام برد،  مسئلهتوان از آن با عنوان یک موضوع و های بنیادین در این بخش که میدیگر کلیدواژه ازجمله

سردرگمی و  درواقعدیدگان در زمان بحران است. فقدان یک نظام شفاف و روشن برای حل معضلات و پاسخگویی به نیازهای آسیب



      10    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

زهای اتلاف وقت مردم در شرایطی که به لحاظ روحی در شرایط بسیار نامطلوبی قرار داشته و از نظر مادی نیز حتی قادر به تامین نیا

اللهی یکی از اساتید دانشگاه چمران شود. در این باره اماناعتمادی جدی به دولت میاولیه خود و خانواده نیستند، سبب نارضایتی و بی

در این مسائلی که »کند: اعتمادی نسبت به دولت را چنین تببین میشرایط موجود و اثرگذاری آن بر نارضایتی عمومی و بی

آمد پیش خواهم میگفت چادر میکرد، یکی مشخص نبودن شخص پاسخگوست. مثلا فرد در اردوگاه میدید میاعتمادی را تشبی

اعتمادی گفت دست من نیست برو پیش فلانی. یعنی این بیآید پیش دکتر میگفتم دست من نیست، برو پیش دکتر. میاللهی میامان

زد من رفتم اید پاسخگو باشد. مثلا من رفتم یک روز اردوگاه یکی داشت داد میدانست چه کسی بکرد. وقتی که نمیرو چند برابر می

روم پیش این دهند. میمیرند، پتو و غذا به من نمیام دارند از گشنگی مینشستم باهاش حرف زدم گفتم چرا. گفت آقا من زن و بچه

گفت یک زند. یکی بود میی واقعا اینها را مدیریت دامن میگوید برو پیش دیگری، برو پیش آن یکی... یعنگویم فیش غذا بده، میمی

کرد. این دانم ولی به ما گزارش میگفت یا دروغ من نمیدهد. حالا راست میروم فرمانداری کسی پاسخ من رو نمیهفته است می

زد به را بگیرد باز هم دامن میآید، بداند کجا برود پاسخ چیزی اعتمادی وجود داشت و عدم پاسخگویی مشخص که فرد وقتی میبی

های متعدد آمد پاسخها فردی میکرد و کسی پاسخگو نبود. یعنی پاسخگوی مشخصی نبود. بعضی وقتاعتمادی و تشدیدش میاین بی

 «شد.کرد و سردرگم میدریافت می

ها در گذشته میخیلی»گوید ده میزنشده نیز هست. یکی از بخشداران در مناطق سیلهای تبییناعتمادی گاه نتیجه تناقضبی

داد و نه ما که میخواستیم این قضیه رو کنترل کنیم که خدای خواستند کشت کنند، ولی نه سازمان آب و برق به ایشان اجازه می

ما هشدارهای  02و  00گذاشتیم اینها آب بگیرند. بعد در برج های چهار، پنج و شش کلاً نمیآبی نشویم. برجناکرده فردا دچار بحران بی

اش اینجاست، اولین سؤال کشاورزها از من بخشدار این بود که چرا تا دیروز میلازم را دادیم که سیل بسیار عظیمی وجود دارد. نکته

آبی در تابستان پذیر بودن کمجاست که امکاناین مسئله« گویی از آب فرار کنید؟ پس قصدی دارید و غرضی.گفتی آب نیست حالا می

 یکباره پرآبی و سیلابی شدن رودخانه برای مردم توجیه نشده است. و به

شده درباره نهاد در حد بالایی بوده است. تحلیل ارائههای مردمداد که اعتماد عمومی به سازمانهای حاصل از پیمایش نشان میداده

نهاد که در جداول های مردمن ظرفیت بزرگ سازماندهد که ایشده، نشان میهای انجامنهاد بر اساس مصاحبههای مردمسازمان

 شده بازتاب یافته با چه مشکلاتی مواجه است. ارائه

ای که حکمرانی مناسب را از توان های فزایندهیافته امروز و با توجه به پیچیدگینهاد در همه جوامع توسعههای مردمسازمان

قش مهمی در مدیریت اجتماعی و ازجمله در لحظات بحرانی ایفا کنند و قریب به توانند نها به تنهایی خارج ساخته است، میدولت

های مختلف اجتماع برای ها و بخشی امروز در حوزه توسعه به این نکته معترف هستند که مشارکت گروههانگرشها و اتفاق دیدگاه

های ها هر چقدر توانمند و دارای امکانات، منابع و سرمایهلتناپذیر است. به بیانی دیگر دونیل به توسعه پایدار امری ضروری و اجتناب

ها، سرمایه ها و فرصت های موجود در اجتماع بار سنگین نیل به توانند به تنهایی و بدون بهره گیری جدی از ظرفیتاقتصادی نمی

ز اهمیتی دو چندان برخوردار است. اهداف توسعه پایدار را به دوش کشند. این مهم برای کشوری در حال توسعه همانند ایران ا

تر نیازمند این همراهی و مشارکت است. بر این مبنا در بسیاری از ها و معضلات اقتصادی، اجتماعی و طبیعی به طریقی اولیبحران

همی از ها به نمایندگی از شهروندان و بدنه اجتماعی بخش مو سمن نهادمردمهای های اجتماعی، سازمانکشورهای جهان، گروه

 سیاست گذاری، اجرا و آموزش را در حوزه مدیریت ریسک مخاطرات و مدیریت بحران بر عهده دارند.

ریزی، اجرا و آموزش در دو حوزه مذکور در کشور نشان از آن ، تصمیم گیری، برنامهگذاریسیاستمرور وضعیت موجود در حوزه 

اند و نهادهای مردمی و غیردولتی از جایگاهی فلتی جدی از این مهم داشتهنهادهای تصمیم ساز و حاکمیت سیاسی غ تقریباً دارد که 

فعالان  ویژهبهمشخص در مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات برخوردار نیستند. این مهم در سخنان مصاحبه شوندگان 

بخش مهمی از سخنان ایشان در مصاحبه با  درواقعشود. نهاد به وفور یافت میمردم هایسازمانها و اجتماعی و نمایندگان سمن

 هایسازمانها و مستقیم به عدم توجه نهادهای دولتی و حاکمیتی به سمن تأکیدمسئولان و کارشناسان کمیته ملی سیلاب علاوه بر 

تواند دارد که می در حوزه مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات، به موانع و معضلات قانونی، حقوقی و ساختاری اشاره نهادمردم
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های های اجتماعی و سازمانامنیتی به حضور و مشارکت گروه-نشانه ای و شاهدی بر این تلقی باشد که نهادهای رسمی سیاسی

 نگرند. نهاد با دیده تردید میمردم

مطروحه در  فعالان اجتماعی معضلات حقوقی در این حوزه است. بر اساس سخنان تأکیدموضوعات مورد  ترینمهمیکی از 

اند. علمیاتی و مشخص تعریف نکرده صورتبههای اجتماعی ها قوانین و مقررات موجود جایگاه خاص و روشنی برای نقش گروهمصاحبه

برای نحوه حضور و فعالیت نهادهای مذکور، حضور این نهادها و افراد وابسته به  نهادمردمهای حتی با توجه به اهمیت اساسنامه سازمان

در کشور ما چیزی وجود دارد به : »دهدمیتواند نوعی تخلف محسوب شود. یکی از فعالان اجتماعی در این باره چنین توضیح ن میایشا

موسسه بنشیند اساس نامه بنویسد ولی اینها می گویند نه.  هیأتنام اساسنامه فرم. یعنی شما می خواهید بروید موسسه بزنید باید 

؟ چون موسسه وقتی می نشینند می نویسند انقدر کارشناس ندارند که بررسی کنند. می شودمیا اینطور ن. حالا چرشودمیاینطور ن

آیند این را تبدیل می کنند به ترسند برای خودت یک اختیاراتی قائل شده باشی که فردا بیایی بشوی رئیس جمهور. پس می

اعتقاد داشته باشیم ولی خب جاری است دیگر. زوری است. ما به وزارت کشور های فرم های فرم. حالا نه اینکه ما به اساسنامهاساسنامه

 نهادمردمنهاد پیشنهاد شود که افراد بگنجانند این است که هر سازمان های مردمپیشنهاد کردیم که یکی از محورهایی که به سازمان

ها ارکت کند. حالا از زاویه قانونی هم برای خود این سازماندر اتفاقاتی شبیه بلایای طبیعی یا بحران ها خودس را مسئول بداند که مش

ها مشارکت مان یک خط نداریم که ما باید در بحراناهمیت دارد. یعنی ما هم وقتی می آییم مشارکت می کنیم درحالیکه در اساسنامه

پول را بردید اهواز؟ یا خوزستان؟ و ما جواب نداریم کنیم، اگر واقعا یک جای قانونی بیاید از ما بپرسد که شما چرا رفتید اهواز؟ چرا این 

 «وجود دارد. نهادمردم هایسازمانهایی است که در مان باشد. لذا من اعتقادم این است که این جزو ضعفمگر اینکه در اساسنامه

نماید به شکلی که فرایند کار  برای ارائه خدمات ایجاد مینهادمردمهای معضلات قانونی موانع جدی در مسیر ارائه خدمات سازمان

. خطیبی از مدیران جمعیت امام علی کندمیی شخصی و سازمانی برای ایشان ایجاد هاحوزهایشان را مختل نموده و حتی معضلات در 

م خواهیم کمک کنیها را بستند. ما حساب اعلام کردیم که میحساب»درباره این معضلات به یک نمونه اشاره کرده و می گوید: 

ها بلوکه شدند. گفتند هیچ گروهی به جز هلال احمر اجازه فعالیت ندارد. و این در کل کشور بود. مثلا در خوزستان نه ولی موقع حساب

های شما بلوک شده بخاطر اینکه اعلام گلستان خیلی مشکل داشتیم چون اولین جایی بود که سیل آمد. گلستان اعلام شد که حساب

گرفتید برای سیل. خوب اعلام هم نشده بود. آنجا به مشکل خوردیم. کلا اجازه فعالیت در مجوز جدا دوباره میآوری کمک باید جمع

خوزستان برای هیچ گروهی نه خوزستان در کل کشور هیچ گروهی خاص وجود نداشت. جمعیت امام علی در کشور توانست مجوز 

بگیرند. ولی به مرور مجوز داده شد. چون کار خیلی گسترده بود، مجوزها  بگیرد و یکی و دو سمن دیگر روزهای اول بخصوص مجوز را

که مسئولان امنیتی و دولتی تنها زمانی که به دلیل گستردگی معضلات به این  دهدمیاین سخنان به خوبی نشان  درواقع« صادر شدند.

 هستند، فعالیت و همکاری ایشان را پذیرفتند.  نهادمردم هایسازماناجتماعی و  هایگروهنتیجه رسیدند که نیازمند کمک و حمایت 

این تنش و درگیری که ناشی از فقدان اعتماد و سرمایه اجتماعی ضعیف بوده، در سطحی دیگر، در میان نیروهای پیشرو و 

ی هر دو گروه قابل اعتمادی در این سطح در رفتارهابا نهادهای دولتی و رسمی قابل مشاهده است. البته بی نهادمردمهای سازمان

های امنیتی حالا بارها شده من در مقابل سیستم»گوید: نمونه یکی از فعالان اجتماعی و مسئولین سمن ها می عنوانبهمشاهده است. 

گوید این خودی من نشستم حرف زدم، میگه تو اصلا خیلی آدم خودی من نیستی. اگر جمعیت امام علی اشتهار پیدا کند دولت می

شان خودی وجود داشته باشد. اگر یک زنند در درونها زور میا دقت کنید که سمنکند. شمنیست و فردا یک استفاده دیگه از آن می

گویند ما به این ان جی او اعتماد داریم. ولی اگر یک ان جی او کاملا غیردولتی باشد، پولش را هم از مردم بگیرد، خودی باشد آنجا می

ها ن سیستم تفکری که در حوزه امنیتی ما است که ما متاسفانه سالشود. دائما ایاعتمادش هم از مردم جذب کند، به آن اعتماد نمی

 «بینیم.این تفکر را می

رسانی و آگاهی طورکلی شهروندان و جامعه ایرانی نسبت به پدیده سیلاب دارای اطلاعات ضعیف و اندکی هستند. این ضعف اطلاعبه

نهاد نیز صادق است. محدودیت جدی یا شاید فقدان های مردمزمانهای پیشرو مانند فعالان اجتماعی و ساحتی در رابطه با گروه

تخصصی در حوزه بلایای طبیعی، مدیریت بحران و مدیریت ریسک های اجتماعی تخصصی و حتی نیمهنهاد و سازمانهای مردمتشکل



      13    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

های اجتماعی ان نماینده یکی از تشکلعنوشوندگان بهکه در این تحقیق نیز نشان داده شده، شاهد بر این مدعا است. یکی از مصاحبه

تخصصی و تشکل عمومی. شوند. تشکل تخصصی، تشکل نیمهدسته در زمان بحران تقسیم می 3های ما به تشکل»گوید: باره میدراین

رایش فرق شناسد، سیل، زلزله و غیره بتشکل تخصصی آن است که بداند چرخه بحران چیست، صفر تا صد شرایط بحرانی و بلایا را می

تواند بیاید تخصصی در یکی از فازهای حادثه میتواند برود و در منطقه فعالیت کند. تشکل نیمهای که اتفاق بیفتد میندارد و هر حادثه

ن نجات و روز اول که اصلاً نباید بیاید چو 3تواند بیاید. کنیم در یک فاز میو مثلاً در رابطه با روانشناسی یا مددکار یا مشاور صحبت می

امداد باید انجام شود. در یک روز مشخص باید ورود کند و در یک روز مشخص هم خارج بشود. تشکل خیریه ما که دارد کمک جمع 

خواهد بگوید من جای خواب کند اصلًا نباید وارد منطقه شود برای اینکه یک تشکل عمومی است که وقتی بیاید در منطقه میمی

شود. ....نکته های امدادی میشود و وبال گردن سیستمم؟ چی باید بخورم؟ و خودش در حقیقت معضل میندارم، دستشویی کجا برو

شما  مأموریتگوییم دوستان روز چندم ها میدانیم و وقتی ما به هرکدام از تشکلکدام این را نمیخیلی مهم این است که ما هیچ

 «نفرشان بتوانند جواب بدهند.01چیست؟ شاید  مأموریتن شود و هدفتان از ایشود روز چندم تمام میشروع می

از دیگر  هاآنها و اعضای نهاد تخصصی در حوزه مدیریت بحران و فقدان ارائه آموزش به این سازمانهای مردمکمبود سازمان

توجهی نهادهای دولتی و بیاکثریت نمایندگان این سازمان ها از  درواقعمعضلاتی است که فعالان اجتماعی به آن اشاره می کنند. 

ما هیچ وقت »مند بودند. مضمون عباراتی همانند  ها گلایهمشخص هلال احمر و وزارت کشور در آموزش اعضای این سازمان صورتبه

در سخنان اکثریت « حقوق شهروندی توجه نشده است. عنوانبهحتی به درخواست ما برای آموزش »یا « آموزش دریافت نکرده بودیم.

نهاد و های مردمها و فعالان اجتماعی وجود داشته است. ضعف جدی در این حوزه سبب شده تا برخی از سازمانمایندگان سمنن

ها بر مبنای تجربیات خود اقدام به ثبت دانش و ارائه آموزش کرده و در گام بعدی حتی تلاش نمایند تا این تجربیات و دانش های سمن

ما هیچ وقت »گوید: امام علی می نهادمردممردم ارائه کنند. در این باره خطیبی یکی از مدیران سازمان  هاینسازماعملیاتی را به دیگر 

آموزش دریافت نکرده بودیم ولی حوادث را شاهد بودیم. چون جمعیت امام علی بعد از زلزله کرمانشاه یکسری مطالب همیشه برای ما 

فرستاد. ما زمانی که سیل آمد یک چارت آماده داشتیم که الان باید فرستاد. فیلم، متن مییفرستاد. همیشه بصورت آنلاین ویدئو ممی

آید داخل اول باید برود پیش چه کسی، چیکار کند. اینها را هایی تشکیل بدهیم، چه کارهایی باید کنیم، هر آدمی از در میچه گروه

ها امده بودند و کار کرده خوزستان هم بچه 11دثه بوجود آمده بود، سیل داشتیم چون تجربه کرمانشاه و یک دو سه جای دیگر که حا

 «بودند، یک چارت آماده داشتیم.

های اولیه نیز یاد نمود، معضل دیگر در این آموزش عنوانبه هاآنتوان از ها که میضعف مدیریت میدانی نیروهای مردمی و سمن

نیروهای دولتی به واسطه  درواقعقرار گرفته است.  تأکیدها مورد ی و نمایندگان سمنآید که از سوی فعالان اجتماعبخش به شمار می

های موجود در سمن، از عهده مدیریت فقدان یک نگاه استراتژیک و نبود یک برنامه مدون برای بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت

: دهدمیا داشته باشند. در این باره خطیبی چنین توضیح صحیح برنیامده و نتوانستند بهره وری مناسب از این ظرفیت ها و فرصت ه

ها شناسایی انجام نمی دادند. خیلی مشخص است که شما شناسایی و افتاد اینکه خیلی از گروهترین اتفاقاتی که مییکی از ساده»

واهیم. ما به یک گروه محدود که نیازسنجی منطقه را قبل از بردن وسایل انجام دهید. حتما می امدند پیش ما می گفتند وسیله میخ

خواستیم وسیله بدهیم اصلا اعتماد داشتیم. چه اشکال دارد شما بروید اینها را پخش کنید، ما نمی رسیم، این قسمت را شما بروید. می

چند خانوار  دانستنددانستند این وسیله چند نفر جلوشان است. چه مسیری جلوشان است. راه دسترسی را چک نکرده بودند. نمینمی

 «گفتند آب معدنی بده. می گفتیم چند تا باید به شما بدهیم؟ می گفت بده حالا هرچند تا دادی بده.جلوشان هست. می

شود. سیطره نگرش جریان آزاد اطلاعات و دسترسی همگانی به آمار واطلاعات ویژگی و نیاز دیگر نظام جامع آماری محسوب می

محرمانه حفظ  صورتبهی ضعیف و ناقصی هم که در اختیار دارند، هادادهولتی و رسمی، اطلاعات و امنیتی سبب شده تا نهادهای د

نمونه حسینی یکی از فعالان اجتماعی در این باره به فقدان اطلاعات جامع در  عنوانبهکرده و از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری کنند. 

یک بحث دیگر بحث »ای توسعه اقدامات در سطح جامعه اشاره کرده و می گوید: حوزه سمن ها و عدم امکان هماهنگی میان ایشان بر

ها به آن گویند ما یک سامانه ای داریم ولی هیچ کدام از سمنسامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات است که دوستان در وزارت کشور می
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مان باهم دیگر مشترک د این است که ما اطلاعاتهایی که همه سمن ها در جلسات دارنسامانه دسترسی ندارند. چون یکی از گله

شنویم این است که ما یک سامانه آید و باهم ناهماهنگ هستیم و از آن طرف  جوابی که میکاری پیش مینیست و اکثر اوقات موازی

 «ها به آن دسترسی ندارند.یکپارچه داریم در سازمان مدیریت بحران ولی خوب سمن

ات، اما نیروهای اجتماعی و سمن ها بخش مهمی از معضلات و مسائل را حتی در سطح سازمانی و نهادی و به رغم تمامی این معضل

حاضر در  نهادمردمهای ها و سازمانهای مسئولان سمننظام تصمیم گیری و علمیاتی برطرف نمودند. حتی بر مبنای سخنان و صحبت

انحصاری از وظایف و مسئولیت های نهادهای دولتی و  صورتبهو وظایف که توان ادعا نمود که برخی موضوعات زده میمناظق سیل

و آمار از نیازهای اولیه و  هاداده، توسط این نیروها انجام پذیرفته است. در این رابطه می توان به موضوع شودمیحکومتی محسوب 

گوید: خیز مانند استان گلستان اشاره نمود. انصاری مدیر سمن انصار بندرترکمن در این باره میدر مناطق حادثه ویژهبهشرایط موجود 

ای توانست عمل کند. ولی به نظر من خیلی خوب بود، برنامهتر میایای که دارد خیلی حرفهمتاسفانه هلال احمر با توجه به تجربه»

اتی درست کند باید سریع یک فایل اکسل داشته باشد. چرا ما باید یک بانک اطلاعاتی از افراد درست نداشت. مثلاً باید یک بانک اطلاع

 «کنیم و فایل اکسل را خودمان طراحی کنیم. او باید داشته باشد بالاخره کار او این است تخصصش این است.

های رسمی نهاد نسبت به همه سازمانهای مردمندهد که رضایت مردم از سازمازدگان نشان میشده در بین سیلپیمایش انجام

، هاآنزدگان از ها و رضایت عمومی سیلهای مثبت مقامات رسمی درباره عملکرد سمنبیشتر و با فاصله قابل توجه بوده است. ذهنیت

 دهد. نشان می دقتبهها را ضرورتی توجه بیشتر به این سازمان

 

 ادراک عمومی از علت سیلاب. 1-2-9

تواند به لحاظ اجتماعی در شناسایی ابعاد سیلاب کمک کند، درک عمومی از علل سیلاب است. بر یکی دیگر از محورهایی که می

 ارائه شده است. 30-0ها در جدول شماره سیده شد. یافتههمین اساس، درباره علل احتمالی وقوع سیلاب از دید شهروندان پر

 
 لابادراک عمومی از علت سی -31-1جدول 

مقدار بارش باران خیلی زیاد بود  استان/ادراک علل

 شد جلوی سیلاب را گرفتو نمی

مقدار بارش باران 

خیلی زیاد بود ولی 

ها را شد سیلابمی

 مدیریت کرد

ها هم زیاد نبود و در مقدار بارش

ها ایجاد نتیجه مدیریت بد این سیلاب

 شد

در این مورد نظری 

 ندارم.

 پاسخبی

 7.0 3.1 27.1 43.1 07.1 ایلام

 2 01.1 21.2 28.2 24.2 کرمانشاه

  0.1 10.1 34.0 02.7 مازندران

  1.1 38.1 21.8 33.7 شیراز

 0.0  7.3 81.1 2 گلستان

 7.4 4.1 01.8 10.3 01.1 خوزستان

 2.3 2.7 33.2 41.2 01.1 لرستان

 

درصد  43.1درصد پاسخگویان لرستانی و  41.2خوزستانی، درصد پاسخگویان  10.3درصد پاسخگویان گلستانی ،  81.1از دید 

درصد پاسخگویان مازندرانی و   10.1ها را مدیریت کرد. از دید شود سیلابپاسخگویان ایلامی مقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی می

درصد  33.7ها ایجاد شد. در این بین ابدرصد پاسخگویان شیرازی نیز مقدار بارش هم زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیل 38.1

دهد که از های حاضر نشان میشد جلوی سیلاب را گرفت. برآیند دادهپاسخگویان شیرازی معتقدند مقدار بارش خیلی زیاد بود و نمی

درصد  01.1لبته شد با مدیریت ساماندهی مناسبی از سیلاب اتخاذ کرد. اگردد و میاصلی به مدیریت سیلاب برمی مسئلهدید مردم 

 اند. پاسخگویان کرمانشاهی نیز نظری درباره علل نداشته
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به نظر شما هر کدام از عوامل زیر »مطرح شد که،  سؤالدر ادامه شناسایی سطح ادارک عمومی از علل سیلاب و بروز خسارات این 

عاملی با  عنوانبهورد بررسی، مقدار زیاد بارش های مدر همه استان«. نقش داشتند؟ های اخیر و خسارات آنچقدر در ایجاد سیلاب

که در جدول پایین قابل مشاهده است بیشترین فراوانی پاسخگویان مربوط به  طورهمانسهم بالا در بروز خسارات نقش داشته است. 

دو گزینه خیلی زیاد و زیاد به ی که از مجموع طوربهها است. گزینه خیلی زیاد و زیاد برای سهم مقدار زیاد بارش باران در همه استان

درصد(، مازندران  11.4درصد(، شیراز ) 11.1درصد(، لرستان ) 13.8درصد(، خوزستان ) 70.4درصد(، ایلام) 81.1ترتیب ایلام گلستان )

باران را  ها مقدار بارشدرصد پاسخگویان در همه استان 11درصد( گزارش شده است. به عبارتی بالای  11.3درصد( و کرمانشاه ) 14)

 بیان کردند.  مسئلهعلت 

های مورد مطالعه حاضر، بیشترین فراوانی مربوط به گزینه خیلی زیاد و زیاد درباره مدیریت نامناسب سدها نیز در همه استان

درصد(، گلستان  41.1درصد(، شیراز ) 32.1درصد(، مازندران ) 32.2درصد(، کرمانشاه ) 11.7ی که در ایلام )طوربهگزارش شده است. 

درصد( پاسخگویان گزینه بسیار زیاد را گزارش دادند. این در حالی است که به  13.8درصد( و لرستان ) 32.1درصد(، خوزستان ) 43)

 اند. ها گزینه خیلی کم را بیان کرده( بیش از بقیه استان 8.1درصد( و شیراز ) 01.3ترتیب مازندران )

 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ ادراک عمومی از علت بروز خسارت -32-1جدول 

 اصلا دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان عامل

 مقدار زیاد بارش باران

  0.1 2.24 21.2 01.1 3.1 1.2 ایلام

   22.0 28.2 31.1 4 04.8 کرمانشاه

   27.8 21.2 02.4 20.4 00.1 مازندران

  2 30.7 28.7 1.1 7.1 01.8 شیراز

 1.2 1.1 01.3 14.3 03.1 4.1 1.1 گلستان

   04.0 41.7 07.1 00.1 3.8 خوزستان

 2.3 1.1 23.4 37.1 28.4 3.1 4.3 لرستان

 مدیریت نامناسب سدها

  3.2 11.7 23.4 1.8 3.2 3.1 ایلام

  4.7 32.2 20.1 31.2 01.0 0.3 کرمانشاه

 1.8 08.3 32.1 21.1 1.3 00.0 01.3 مازندران

 0 1.1 41.1 32.7 1.1 0 8.1 شیراز

 1.2 2 43 41.1 03 1.7 1.1 گلستان

   32.1 41.1 01.1 2.1 0.3 خوزستان

 0.2 0.1 13.8 27 01.1 2.1 3.4 لرستان

 

 هاها و مزارع در نزدیکی رودخانهایجاد خانه

  0.3 41.3 01.2 04.3 00 04.1 ایلام

  1.4 22.0 01.0 31.1 01.0 01.7 کرمانشاه

 1.1 4.8 37.3 41.1 4.8 4 3.2 مازندران

  01.8 34.7 21.8 8.1 3 01.8 شیراز

 1.4 01.1 4.3 24.8 37 02 00.0 گلستان

  1.2 08.3 31.8 27.1 8.3 2.1 خوزستان

 3.1 2 01.1 31.1 27.0 02.0 7.3 لرستان

 بندهاوضعیت نامناسب سیل

  1.1 41.4 02.3 1.1 7.0 03 ایلام

 1.7 3.4 28.2 08.8 31.2 1.4 7.4 کرمانشاه

 1.1 22.2 08.3 22.2 03.1 00.0 7.0 مازندران

  01.8 33.7 33.7 4 2 1.1 شیراز

 0.7 1.4 24.8 40.2 22 2.3 0.1 گلستان

  1.2 32.1 41.4 1.1 2.1 2.2 خوزستان

-)بی 2.3 2.0 40.4 30.1 03.2 3.1 1.7 لرستان

 پاسخ(
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 اصلا دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم استان عامل

 هاایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه

  00 28.1 03.1 01.4 00.7 08.8 ایلام

  8.0 23.1 08.8 31.1 01.0 2.7 کرمانشاه

 4.8 00.0 28.1 33.3 1.3 3.2 02.7 مازندران

  00.1 47.1 21.7 4 3 7.1 شیراز

 1.2 00.0 8.1 42.0 31.1 1.2 2 گلستان

 3.3 1.2 31.1 40.2 01.2 2.1 2.7 خوزستان

-)بی 3.1 1.4 20.0 30.4 21.4 7.1 1.7 لرستان

 پاسخ(

 هالایروبی نکردن رودخانه

 0.3 00 37.7 03.1 01.4 1.8 04.1 ایلام

  1.4 31.1 28.1 21.8 4.7 1.4 کرمانشاه

  1.8 2.4 11.7 21.4 4 1.8 مازندران

  1.1 41.1 24.8 1 0 02.1 شیراز

  1.2 1.1 81.8 8.2 1.7 1.2 گلستان

  1.4 48.0 31.1 1.8 0.8 0.1 خوزستان

-)بی 0.1 2.1 12 21.1 00.0 3.4 2.1 لرستان

 پاسخ(

 8.7 01.3 31.7 30 1.3 0.1 1.3 مازندران تخریب جنگل

 

درصد(،   33.7درصد(، شیراز ) 32.1درصد(، خوزستان ) 40.4درصد(، لرستان ) 41.1از مجموع پاسخگویان به ترتیب ایلام )

بندها درصد( گزینه بسیار زیاد را درباره نقش وضعیت نامناسب سیل 08.3درصد( و مازندران ) 24.8درصد(، گلستان ) 28.2کرمانشاه )

 1.7درصد(، لرستان ) 7.0درصد(، مازندران ) 7.4درصد(، کرمانشاه ) 1.1درصد(، شیراز ) 03بیان کردند. در این میان، به ترتیب ایلام )

از دید اکثریت غالب  درمجموعدرصد( گزینه خیلی کم را برای این علت گزارش دادند.  0.1درصد( و گلستان ) 2.2خوزستان ) درصد(،

 های مورد بررسی وضعیت نامناسی سیل بند عامل اساسی در خسارات سیل بوده است. پاسخگویان در همه استان

ها است. از مجموع علت خسارات سیل در نظر گرفته شد ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه عنوانبهعاملی دیگری که 

درصد(، لرستان  10.1درصد(، مازندران ) 70.8درصد(، خوزستان ) 73.2پاسخگویان در دو گزینه خیلی زیاد و زیاد به ترتیب شیراز )

درصد( گزارش شده است. در علت لایروبی نکردن  42.2( و ایلام )درصد 42.3درصد(، کرمانشاه ) 11.7درصد(، گلستان ) 12.1)

ی که به ترتیب حاصل دو گزینه طوربهها نیز گزینه زیاد و خیلی زیاد بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داده است. رودخانه

 11.0درصد(، مازندران ) 70.3(، شیراز )درصد 78.1درصد(، لرستان ) 87.7درصد(، خوزستان ) 11.7خیلی زیاد و زیاد در گلستان )

درصد( گزارش شده است. در گلستان و خوزستان نقش لایروبی نکردن از دید  10.3درصد( و ایلام ) 11.8درصد(، کرمانشاه )

خیلی درصد معتقد بودند تخریب جنگل در سیلاب نقش  31چنین در مازندران ها دیده شد. همپاسخگویان بسیار شدید از سایر استان

 زیاد داشته است.

نظر از علت واقعی صرف -ها درباره علت بروز سیلاب زده و سایر کنشگران درگیر با مدیریت سیلابروایت و ذهنیت مردم سیل

های مردم در سایر از منظر اجتماعی، رابطه مردم با حاکمیت، سرمایه اجتماعی و واکنش – هاآنبار شدن ها و بالاخص خسارتسیلاب

شده در پی ارائه روایتی از نظر مردم درباره علل بروز های انجامهای سیلاب، اهمیت دارد. مصاحبهها و بالاخص در سایر بحرانعرصه

نگاه مردم به علل بروز  صرفاًنیست بلکه  هاآنها به معنای درست بودن اند. نکته مهم این است که ذکر این روایتسیلاب نیز بوده

 یافته در پیمایش نیز هست. هد و مکمل دیدگاه بازتابدسیلاب را نشان می

گیری از رخدادهای پیشین برای بهبود وضعیت مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات و عدم توجه به تجربیات گذشته و بهره

 عنوانبهکه از سوی جامعه ی دولتی برای جلوگیری از بروز بحران و مقابله با پیامدهای آن، موضوع دیگری است هادستگاهعدم آمادگی 

شود. این موضوع حتی از سوی مسئولان دولتی نیز مورد تایید قرار گرفته است. یکی از عوامل بروز بحران و پدیده سیلاب معرفی می
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ای دولتی هها، تهیه گزارش و آمار توسط دستگاههای جدی در نظام آمار و دادهباک از مسئولان هلال احمر از ضعفنمونه بی عنوانبه

گوید. نکته مهم آنکه جداگانه و بدون هماهنگی و همکاری متقابل و فقدان یک نظام جامع آمار در زلزله کرمانشاه سخن می صورتبه

شوندگان مؤید این معنا است که دیده از سیلاب نیز دوباره تکرار شده و سخنان مصاحبهاین معضلات در سیلاب اخیر و مناطق آسیب

 ناکارآمدای نامنظم، غیرمنطقی و جدی و فراگیر وجود داشته تا حدی که توزیع کالاها و خدمات ضروری را تا اندازه صورتبهاین معضل 

توجهی به تکرار این معضلات از کم درواقعها مختل نموده است. های دولتی را در برخی بخشرسانی دستگاهنموده و روند کار خدمت

 دهد.ها خبر میفی برای بهبود ظرفیت اجرایی در سازمانتجربیات گذشته و عدم اقدام کا

 درواقعهای آن صورتبندی شده است. شوندگان بر محور حکمرانی و ناکارآمدیاز سوی مصاحبه عمدتاًهای بروز سیلاب علل و ریشه

عدم  مسئلهدارند  تأکیدهای پیشرو و فعالان اجتماعی بر آن گروه عمدتاً سه نگرش عمده در اینجا قابل تفکیک است. نگرش اول که 

سیلاب اخیر حاصل انباشت پیامدهای اقدامات و »توسعه متوازن و پایدار در کشور است. به تعبیر یکی از فعالان اجتماعی و مدنی 

شهری نامتوازن، عدم رعایت حریم  ، توسعهمحیطیزیستعدم رعایت مسائل و الزامات « های توسعه در کشور بوده است.برنامه

موضوعات و  ترینمهمهای عمرانی ها و پروژهمحیطی طرحنشینی در کنار فقدان پیوست اجتماعی و زیستها و گسترش حاشیهرودخانه

فیت هایی که به تخریب طبیعت و تشدید ظرهای نامناسب و اجرای طرحآیند. ساختن سازهها در این بخش به شمار میکلیدواژه

 گیرند. اند در این رده قرار میخیزی کمک کردهسیل

شود. این موضوع در مازندران جلوه خاص پیدا زیستی در روابط افراد از علل سیلاب جدی مطرح میرعایت نشدن ملاحظات محیط

گان اعم از مسئولان، مردم و شوندکند زیرا درباره علل بروز پدیده و جاری شدن سیل، اتفاق نظر جدی وجود داشته و همه مصاحبهمی

مشخص، عدم رعایت حریم و بستر رودخانه،  صورتبهمحیطی و توجهی به رعایت الزامات زیستنهاد بیهای مردماعضای سازمان

از نمونه یکی  عنوانبهاند. وسازهای غیرمجاز و مهندسی غیراستاندارد و نامطلوب رودخانه را علت اصلی بروز سیل معرفی نمودهساخت

وسازی نبود در مسیر رودخانه این آب می آمد و.. چیزی شاید اگر ساخت»گوید: امدادگران هلال احمر استان مازندران در این باره می

که من سابقش را در زیراب داشتم که تغییر بستر رودخانه باعث شده بود آب آمد زیر یک ساختمان را کاملا خالی کرد و دو تا سه تا 

کند: یزدانی فرماندار زیرآب نیز علل بروز بحران و جاری شدن سیلاب را چنین معرفی می« ار طبقه فرو ریخته بود.ساختمان سه چه

داد خوب ما مهندسی رودخانه را تغییر دادیم. به ای که برای سالیان سال یک مسیری را ادامه میتغییر در مهندسی رودخانه. رودخانه»

عنوان قانون اجاره بستر و حریم رودخانه است. رودخانه تغییر مسیر داده و ت ما قانونی است که بهچه علت تغییر دادیم؟ عمده مشکلا

ها، نهادها و افراد حقیقی و حقوقی و اینها برای داشت و دهد به افراد، سازمانمسیرش الان باز است. این مسیر را وزارت نیرو اجاره می

گردد به جایی که بستر قدیمی های پرتابل و قابل حمل. رودخانه زمان سیل برمیوژهکاشت، کشاورزی یا بعضا برای ساخت برخی پر

کند. دومین مشکلی که باز در همین شود و مسیر را تخریب میشود و آب در یک جا جمع میبوده است و اینجا با موانع مواجه می

که بر روی رودخانه احداث شده و محاسبه  فنی نشده است. هایی مسیر مهندسی رودخانه داریم ساخت بعضی از بناهایی است مانند پل

یکی از موانع انتقال آب به  عنوانبهرود و پل ساله را نگرفتند و بالاخره در یک مقطع زمانی سطح آب بالا می 11و  21و  01دقیقا دبی 

 «شود.گردد و تبدیل به سیل میشود و دوباره برمیپایین دست می

ها نیز جامع و کامل بیان شده اما نگاهی به سخنان عامه مردم در مصاحبه صورتبهسوی فعالان اجتماعی هر چند نگرش فوق از 

محیطی را توسعه نامتوازن و عدم رعایت الزامات زیست تأثیرشان آکادمیک اما بر مبنای تجربیات صورتبهدهد که ایشان نه نشان می

دیدگان سیلاب در استان خوزستان در این باره نمونه یوشع عشمین یکی از آسیب نعنوابهشناسند. علل بروز سیلاب می عنوانبه

متر  011بودند به ایشان گفتند  زیستمحیطنیشکر زمانی که کارشون رو احداث کردند اهالی و کسانی که مطلع بودند و در »گوید می

بندی زنیم، هیچ سیلبند میبگذرد و برود تا هور. گفتند ما سیلهای خودتان که راه آب باشد و از اینجا ها و طرحنگه دارید بین شرکت

کردیم. یعنی بعد از اینکه برد این دایک را بتونی میدانستیم این آب ما را مینزدند. ... گفتند ما توقع نداشتیم که آب ما را ببرد. اگر می

 «ریزی کردند.آب خودشان را برده است متوجه شدند و برنامه
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دیگر عواملی است که مصاحبه شوندگان در مازندران بر آن  ازجملهکامل و دقیق و در زمان مناسب نیز  صورتبهلایروبی  عدم انجام

شوندگان معتقدند آید که مصاحبهها در استان مازندران به شمار میاین بخش نیز در حوزه مدیریت رودخانه درواقعکنند. می تأکید

دیده در استان مازندران عامل اصلی در خیل یکی از روستاهای حادثهاند. دهیار برجحوزه نداشتهمسئولان عملکرد مناسبی در این 

رییس اداره آب اینجا خیلی کند عمل کرد. با ». وی در این باره می گوید: کندمیسیلاب در این روستا را عدم انجام لایروبی معرفی 

ادیم، لایروبی رودخانه در زیر پل را به تأخیر انداختند. اگر زیرپل خالی بود، لایروبی های قبل ما انجام دنگارهایی که سالتوجه به نامه

البته در رابطه با علل این « کرد، اما راه آب مسدود بود.شد و آب به راحتی عبور میشده بود، برای منطقه آنقدر مشکل ایجاد نمی

های قانونی، کنند و مسائلی مانند ضعفریشه عدم اقدام معرفی نمی شوندگان و مسئولان تنها غفلت از این مهم راموضوع مصاحبه

 دانند.می مسئلهدلایل این  ازجملههای مسئول را کمبود بودجه برای انجام جامع و صحیح کار و عدم هماهنگی و همکاری دستگاه

های اجرایی در ند. یکی از مسئولان دستگاهایکی از علل اشاره کرده عنوانبهشوندگان نیز به بالا بودن حجم سیلاب برخی مصاحبه

هایی که من برای شما نام بردم تمام اینها در تمام سازه»گوید استان گلستان با توجه به حجم بارش ها و ظرفیت سدها در استان می

سدهای حوزه گرگان  قدر است؟ من بحثم این است. شما تمام آنچهبحث مدیریت سیلاب نقش خودشان را ایفا کردند. اما مگر ظرفیت 

-01میلیون متر مکعب است. حجم سیلابی که در عرض  004 درمجموع هاآنو اصلی  هاآنرود الان در مسیر است حجم مخازن فرعی 

توانستیم سدها را پر و خالی کند. ما باید اصل موضوع را بپذیریم که میلیون مترمکعب بوده یعنی سه بار می 328روز آمد در حد  02

گیری ما کمک ری و نتیجهگیری فکای مواجه بودیم و چه ضعفی داشتیم. این خیلی مهم است و خیلی به آن جهتبا چه پدیده

 ترین روایت عمومی از علل بروز سیلاب و خسارات آن است. این رویکرد ضعیف« کند.می

 

 ها اجتماعی سیلاب -ارزیابی تاثیرات اقتصادی. 1-2-11

شما چقدر  هاهر یک از دارایی»در راستای ارزیابی پیامدهای ناشی از سیل یکی دیگر از سوالاتی که پرسیده شد این بوده که 

 عمدتاًآمده است. در پاسخ به جزییات مربوط به درصد و میزان خسارت  34-0و  33-0ها در جدول یافته«. خسارت خورده است؟

 ها به تفکیک آمده است. در این دو بخش پایین است، با این وجود بر مبنای پاسخ داده شده یافته دهندگانپاسخمیزان 
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 سارت دارایی پاسخگویان به تفکیک استانتوزیع وضعیت خ -33-1جدول 

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

منزل 
 مسکونی

 00.7 81.7 0.1 18.0 ایلام

 (08.2)درصد  011
 درصد( 02.3درصد خ ) 11
 درصد( 8.4درصد خ ) 31
 درصد( 7.8درصد خ ) 21

 

 (011111درصد ) 7.0
 (01111درصد ) 7.0
 (11111درصد ) 1.1

درصد )مشمول  03.1
 شود(نمی

12.1 32.1 13.1 27.3 3.2 

 کرمانشاه
81.1 
 

04.0 31.1 41.7 

 درصد( 1.7) 0111 (3.3درصد ) 01کمتر از 

8.0 2 2 4.7 3.4 
 درصد( 1.7) 4111 درصد( 4درصد ) 31تا  01

 2.7هزار به بالا ) 4 درصد( 0.4درصد ) 71تا  30
 درصد( 0.4درصد ) 011 درصد(

 1.3 88.0 4.8 11.2 مازندران

 درصد( 1.1هزار ) 01زیر  درصد( 1.1درصد ) 01کمتر از 

10.1 27 20.4 10.4 4 

 درصد( 1.3هزار ) 01 درصد( 27.8درصد ) 31تا  00

 درصد( 01.8هزار ) 31تا  درصد( 02.7درصد ) 11تا  30

 درصد( 4.8درصد ) 71تا  10

 28.1درصد ) 011تا  70 درصد( 21هزار ) 31بالای 
 درصد(

 8.1 81.0 1 11 شیراز

 08.8درصد ) 31تا  00
 درصد(

 07.1هزار ) 1زیر 
 درصد(

18.3 01.8 11.1 31.7 4 

 03.1درصد ) 11تا  30
 درصد(

 4هزار ) 01تا  1
 درصد(

 درصد( 7درصد ) 71تا  10
 07.1هزار ) 11تا  01

 درصد(

 درصد( 02درصد ) 011تا  70
هزار  011هزار تا  11

 درصد( 3)

 01.1 87 2.0 17.1 گلستان

 درصد(17.1درصد)31تا  0

 (1.1هزار) 1تا  0111

72.1 02.1 14.1 31.2 1.4 

هزار  01هزار تا  1
 درصد(07.2)

هزار  31هزار تا  01
 درصد(27.3)

هزار  011هزار تا  31
 درصد(08.4)

 درصد(00.1درصد) 11تا  30

هزار  211هزار تا 011
 درصد(1.4)

 درصد(2.1درصد)71تا  10
درصد  011تا  70
 درصد(02.4)

 خوزستان
11.7 

 
 

0.8 77.4 08.3 

 درصد( 01.3درصد ) 01تا  0
 0.7هزار ) 1تا  1

 درصد(

11.1 7.1 11.0 01.3 1.1 

 درصد( 27.1) 31تا  00
 1.3هزار ) 01تا  1110

 درصد(
 07.1درصد ) 11تا  30

 درصد(
هزار  11هزار تا  01
 درصد( 47.1)

 01.1درصد ) 71تا  11
 درصد(

هزار  011هزار تا  11
 درصد( 08.0)

 درصد( 8.2) 011تا  70
 1.0هزار و بالاتر ) 011

 درصد(

 00.8 38.1 31 33.2 13 (3هزار) 1تا  0 (01.1درصد)31تا  0 1 88.8 4.0 14.1 لرستان
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 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 (01.1)11تا  30
 01هزار تا  1

 درصد(1.7هزار)

 (01.7)71تا  10
هزار تا  02

 (33.0هزار)11

 (8.4)011تا  70
 11هزار به بالا) 11

 درصد(

اگر داشته  -0
اید چند 

 هکتار؟ ..........
مزرعه 

کشاورزی 
 )زراعت(

 0.1 81.4 1.0 81.1 ایلام

 درصد( 10.1درصد خ ) 011
 درصد( 01.4درصد خ ) 11
 درصد( 3.2درصد خ ) 41

 درصد پ( 0.1درصد خ )  31

 درصد( 7.8) 11111

     
 درصد( 4.1) 31111

 07.4 27.1 41.7 41 کرمانشاه

 (2.7درصد ) 01کمتر از 
1111 (1.7) 

7.4 1.7 2.7 2.7 3.4 
 (3.3)درصد  31تا  00

 (2.7درصد ) 11تا  30
 درصد( 2به بالا ) 1111

 2.7درصد ) 011تا  10

 1.1 10.1 40.3 17.0 مازندران

 درصد( 1.8درصد ) 21
 0.1هزار ) 31تا 

 درصد(

23 01.8 24.1 03.1  

 درصد( 01.1درصد ) 11تا 
 1.2هزار ) 01تا 

 درصد(

 درصد( 1.1درصد ) 71تا  10
 00.2هزار ) 11تا  01

 درصد(

 08.3درصد ) 011تا  70
 درصد(

 1.1هزار به بالا ) 10
 درصد(

 0 3 11 4 شیراز
 درصد(0درصد ) 21

   3 3  درصد( 0) 27111
 درصد( 2درصد ) 011

 1.2 21.4 74.3 21.1 گلستان

 درصد(0.2درصد)31تا  0
هزار  01تا 2111

 درصد(1.4)

4.8 01.4 02.1 7.7  
 درصد(3.0درصد)11تا  30

هزار  41هزار تا  01
 درصد(1.7)

 درصد(1.1درصد)71تا  10
هزار  011هزار تا  11

 درصد(1.1)

درصد 011تا  70
 درصد(01.4)

هزار  011هزار تا  01
 درصد( 0.1)

 1.1 11.1 30.8 11.7 خوزستان

 1.1درصد ) 31تا  0
 3.0هزار ) 1تا  1

 درصد(

40.1 01.1 41.1 8.4  
 درصد( 0.1درصد ) 11تا  30

 2.4هزار ) 01تا  1110
 درصد(

 درصد( 2.7) 71تا  10
 27.1هزار ) 11تا 

 درصد(

 (11.1) 011تا  70
هزار  011هزار تا  11

 درصد( 32.8)

 1.7 41.2 42.3 13.1 لرستان

 (1.8هزار) 01تا 0 (3.4) 31تا  0

00.4 21.1 41 0.1 1.1 
 (7.3) 11تا  30

هزار  31هزار تا  02
(7.4) 

 (2.3) 71تا  10
هزار  41هزار تا  4

(20.3 
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 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 (27.3)011تا  70
هزار  011هزار تا  11

 درصد( 3)

 باغات

 0.3 00 41.0 48.7 00  44.8 3.1 10 21.0 14.3 ایلام

 04.0 01.7 11.4 28.2 کرمانشاه

 (1.7درصد ) 01تا 
 درصد( 0.3هزار ) 01

3.4 2 2 2 1.7 
 درصد( 0.4درصد ) 31تا  00
 درصد( 0.3درصد ) 11تا  30

 درصد( 2هزار ) 31
 درصد( 1.7درصد ) 11

 4 14 37.3 12.7 مازندران

 درصد( 3.2هزار ) 3 درصد( 1.4درصد ) 01تا 

23.8 23.8 30 01.1  
 درصد( 1.1هزار ) 01تا  درصد( 2.4درصد ) 31تا  00

 درصد( 01.2هزار ) 41تا  01 درصد( 02.7درصد ) 11تا  30

 درصد  71تا  10
 درصد( 01.4هزار به بالا ) 41

 درصد( 08.3درصد ) 011تا  70

   0 0  درصد( 0) 31111 درصد( 0درصد ) 11  0 11  0 شیراز

 1.1 1.4 11.0 1 گلستان
 (1.2درصد) 21

   1.4  1.4 (1.4هزار ) 01
 درصد(1.2درصد)31

 2 01.2 77.8 07.4 خوزستان

 درصد( 0.0درصد ) 31تا  0
 1.1هزار ) 1111تا  0

 درصد(

1.7 1.0 00.2 0.8 1.2 
 درصد( 2.2درصد ) 11تا  30

 4.1) 21111تا  1110
 درصد(

 درصد( 0.1درصد ) 71تا  10
 11111تا  21110

 درصد( 1.1)

 1.0درصد ) 011تا  70
 درصد(

 211111تا  11110
 درصد( 0.1)

 2.1 07.1 73 21.4 لرستان

 (2.3هزار) 01تا  0 (1.1) 31تا  0

3.1 01.7 04.1 0.0 1.2 

 3.0درصد) 11تا  30
هزار تا  01

 درصد( 1.8هزار)011

 (0.1درصد) 71تا  10
 111هزار تا  011

 درصد( 1.3هزار)

 (01.4)011تا  70
 0111هزار تا  211

 (3هزار)

 دامداری
.تعداد 0

گوسفند و 
 بز:.........

 0.1 7.0 21.1 21.1 02.3  33.0 08.2 40.1 32.1 11.7 ایلام

 04.0 1.7 11.8 21.1 کرمانشاه

 درصد( 1.7هزار )3 درصد( 0.4درصد ) 31تا  00

1.7 2 0.3 1.7 1.7 
 درصد(1.7درصد ) 31

 درصد( 1.7هزار ) 01

 0.4هزار) 01بالای 
 درصد(

 4 01.1 77.8 21.1 مازندران

 درصد( 3.2درصد ) 01تا 
 2.4هزار ) 01تا 

 درصد(

1.3 1.1 7.0 4.8  
 درصد( 1.4درصد ) 31تا 

 1.1هزار ) 31تا 
 درصد(

 2.4درصد ) 11تا  310
 2.4هزار و بالاتر )  30 درصد(

 0.1درصد ) 011تا  10 درصد(
 درصد(

   4 2 2 درصد( 0) 02111 درصد( 2)درصد  11 2 4 14.0 1.1 شیراز



012            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 درصد( 2درصد ) 011
 درصد( 0) 01111

 درصد( 0) 21111

 7.1 3.2 81.3 01.7 گلستان

 درصد(0.2درصد)31تا  0
هزار  1هزار تا 2

 درصد(0)

 درصد(1.8درصد)11تا  30  1.2 2.1 3 
هزار 01هزار تا  1

 درصد(0)

هزار 221هزار تا  21 1.2درصد)71تا  10
 درصد(1.1درصد)011 درصد(1.1)

 04.3 1.8 73.1 21.8 خوزستان

 درصد(8درصد ) 01
 1.8هزار )3تا  0

 درصد(

3.8 1.7 4.3 1 1.2 

 هزار ) 21تا  3110 درصد( 0.1) 31تا  00

 درصد( 1.8) 11تا 30
هزار  81هزار تا  20

 درصد( 1.7)

 درصد( 1.2هزار ) 01 درصد( 1.2) 71تا  10

  ( 1.4درصد ) 011

 4.8 03.1 74.3 21.2 لرستان

 (3.3هزار) 01تا  0 (2.4) 31تا  0

2.1 01.4 00.8 1.1  
 درصد( 0.8درصد) 11تا  30

 81هزار تا  21
 (8.1هزار)

 211هزار تا  011 (1.2درصد) 71تا  10
 (1.1درصد) 011تا  70 درصد(1.1هزار)

. تعداد گاو: 2
........... 

  0.3 8.4 7.8 2.1  1.0 1.2 01.4 11.4 04.1 ایلام

 08.0 1.1 17.8 24.2 کرمانشاه
 درصد( 0.4درصد ) 01زیر 

 درصد( 1.7) 0111

 درصد( 0.3هزار ) 01  0.3 2 1.7 2.7

 درصد( 1.7هزار ) 31 درصد( 0.3درصد ) 11

 2.4 1.1 84.1 00.1 مازندران

 درصد 2.2هزار ) 01تا  درصد( 1.8درصد ) 01

3.2 2.4 4.8 2.4  
 درصد( 3.2درصد ) 31تا  00

 0.4هزار ) 31تا 
 درصد(

 0.4هزار به بالا ) 30 درصد( 1.8درصد ) 11
 درصد( 1.8درصد ) 011 درصد(

 0 30.7 17.3 23.7 شیراز

 درصد( 2درصد ) 01تا 
 درصد( 1) 0111

1.1 21.7 21.7 2  
 درصد( 3درصد ) 11

 درصد( 1هزار ) 3تا  درصد( 3درصد ) 71تا  10
 08.8درصد ) 011تا  70

 درصد(
 درصد( 01تا بالا ) 3

 1.2 0.4 12 8 گلستان
 درصد(0.2درصد ) 31تا  0

تا 2111
 درصد(1.1)1111

1.4 1.1 0.2   
 درصد(1.2درصد) 11

هزار 21هزار تا 1
 درصد(1.8)

 23.1 1.3 11.4 33.4 خوزستان

 (1.8هزار ) 1تا 0 (0.1درصد ) 01

4 0.4 4.1 1.2 1.2 

 (0.8) 31تا  00
هزار  21تا  1110
(4.1) 

 ( 1.8) 11تا  30
هزار  81تا  21110
(0.0 

 (1.4) 71تا  10
 (1.4هزار به بالا) 81

011 (0.0) 



      013    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 3.4 1.1 83 00.1 لرستان

 (0درصد) 31تا  0
 01تا  0
 درصد(0.1هزار)

 (1.7درصد)11تا  30  1.4 1.0 1 1.1
هزار  111هزار تا  21

 درصد(4)
 (1.2)71تا 10

 (3.2)011تا  70

محل 
وکار کسب

 )مغازه و ...( 

  1.2 24 21.3 1.2   1.1 30.8 43.1 38.3 ایلام

      درصد( 1.7هزار ) 01 درصد( 1.7درصد ) 21 21.1 1 11.4 30.1 کرمانشاه

 1.1 00.0 80 07.1 مازندران

 درصد( 1.8هزار ) 4 درصد( 1.8درصد ) 21

1.1 2.4 3.2 4  
 درصد( 1.8درصد ) 31

هزار  01هزار تا  4 
 درصد( 1.8)

 4هزار به بالا ) 01 درصد( 2.4درصد ) 11
 درصد( 1.3درصد ) 011 درصد(

 08.8 20.8 11.4 41.1 شیراز

 درصد( 4درصد ) 01
 3درصد ) 111تا 

 درصد(

02.1 8.1 08.8 3  

 درصد( 1درصد ) 31تا  00
 1هزار ) 3تا  0111

 درصد(

 درصد( 0درصد ) 11تا  30
 1هزار ) 01هزار تا  3

 درصد(

 درصد( 3درصد ) 71تا  10
 درصد( 0هزار ) 21

 درصد(3درصد ) 011تا  70

 1.8 1.0 87.0 02.1 گلستان

 درصد(3.7درصد)31تا  0
هزار 1تا  111

 درصد(1.1)

1 0.0 2.3 1  
 درصد(0.1درصد)11تا  30

هزار  01هزار تا  7
 درصد(0.7)

 (1.2)71تا  10
هزار 31هزار تا  01

 درصد(2.3)

 درصد(1.1)011تا70
هزار  011هزار تا 11

 درصد(1.8)

 0.8 4.1 87.7 1.3 خوزستان

 درصد( 0هزار ) 1تا  0 درصد(0.1درصد ) 31تا  0

3.1 4 4 1.2  
 درصد( 1.1) 11تا  30

 0.4هزار ) 21تا  1110
 درصد(

 2.3هزار به بالا ) 31 درصد( 1.7) 71تا  10
 (0.4) 011تا  70 درصد(

 2.1 01.4 74.3 08.8 لرستان

 (0.2هزار ) 01تا  0 (1.1درصد) 31تا  0

3.1 01 02.1 0.0 0.0 

 (0.1) 11تا 30
هزار  11هزار تا  03

(7.8) 

 (0.3) 71تا  10
هزار 011هزار تا  71

(2.3 ) 

 درصد(01.2) 011تا  70
هزار  111هزار تا  02

(2.8) 

وسایل و ابزار 
شغل و کسب 

 درآمد

 0.3 2.1 3.2 2.1 4.1   1.1 7.0 47.4 27.3 ایلام

 40.1 3.4 41.1 10.7 کرمانشاه
 درصد( 1.7هزار ) 2 درصد( 1.7درصد ) 01

1.7   0.3  
 درصد( 1.7هزار ) 01 درصد( 1.7درصد ) 21

 7.1 01.7 73.8 24.1 مازندران
 درصد( 1.8درصد ) 01

 7.4هزار ) 01تا 
  3.2 7.1 1.3 1.1 درصد(

 4.8هزار ) 21تا  درصد( 3.2) درصد 31تا  00



014            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 درصد(

 درصد( 2.4درصد ) 11تا  30

 0.1هزار به بالا ) 20
 درصد(

 درصد( 1.8درصد ) 71تا  10

 1.4درصد ) 011تا  70
 درصد(

 01.1 04.1 74.3 21.7 شیراز

 درصد( 1) 111تا  درصد( 2درصد ) 31

 
7.1 

 درصد( 0درصد ) 41 0 3 01.1 1.1
 3) 0111تا  110

 درصد(

 درصد( 3به بالا ) 0110 درصد(7.1درصد )011

 1.1 7.1 84.1 04.1 گلستان

 درصد(3.4درصد)31تا  0
هزار  1تا  0111

 درصد(2)

 درصد(0.1درصد)11تا  30   7.7 1.2 2.1
 02هزار تا  1

 درصد(0.8هزار)

 درصد(2.1) 011تا  71
هزار  011هزار تا  03

 درصد(1.0)

 11 31 73.1 21.8 خوزستان

 درصد( 0هزار ) 1تا  0 درصد( 3.4درصد ) 31تا  0

3.8 1.7 4.3  1.2 

 درصد( 0) 11تا  30
 1.1هزار ) 01هزار تا  8

 درصد(

 درصد( 1.2) 71تا  10
هزار  31هزار تا  01

 درصد( 2.7)

 درصد( 1.4درصد ) 011
هزار  011هزار تا  81

 درصد( 1.4)

 3.2 21.1 13 31.4 لرستان

 (3هزار ) 1تا  0 (0.0درصد) 31تا  0

3.1 01.0 20.4 2.3 1.4 

 (2.7درصد )11تا  30
هزار  01هزار تا  7

 درصد(4.1)

 درصد( 1.7) 71تا  10
هزار  011هزار تا  21

 درصد(1)

 (08.2) 011تا  70
هزار 311هزار تا  211

 درصد(1.1)

خودرو 
 شخصی

 1.1 2.1 1.0 7.0 1.2   21 03 31 31.1 ایلام

 درصد( 0.3درصد ) 011 22.8 2.7 11.0 27.1 کرمانشاه
 درصد( 1.7هزار ) 7

 0.3 0.3   
 درصد( 1.7هزار ) 01

 32.1 02.7 10.1 41.8 مازندران

 درصد( 1.8)  0111 درصد( 2.4درصد ) 01تا 

7.0 8.7 1.1 0.1  

 درصد( 1.1هزار ) 1تا  درصد( 2.4درصد ) 31تا  00

 درصد( 1.8درصد ) 11تا  30
 2.2هزار ) 01تا  1

 درصد(
 درصد( 1.8درصد ) 71تا  10

 درصد( 1.8درصد ) 011

 3 14.0 3 17 شیراز

 درصد( 3درصد ) 31تا  1
 0111تا  011
 درصد(8)

22.8 70.3 48.1 43.1 2 
 درصد( 1.1درصد ) 11

 00.1هزار ) 3تا 0110
 درصد(

 درصد( 8.1درصد ) 81تا  10
 28.8هزار ) 1تا  3110

 درصد(

هزار  41هزار تا  01 درصد( 72.3درصد ) 011



      011    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 درصد( 02.1)

 21.8 21 11.2 41.8 گلستان

 درصد(01درصد)31تا  0
تا 0111

 درصد(04.0)1111

08.2 0.2 01.3 1.2  
 درصد(3.1درصد )11تا  30

 02تا 1111
 درصد(3.8هزار)

 درصد(1.1درصد)71تا  10
هزار  211هزار تا  01

 درصد(0.2)

  درصد(1.2درصد)011تا  70

 23.1 1.3 11.4 33.1 خوزستان

 درصد( 3.4درصد) 31تا  0
 1.8هزار ) 1تا  0

 درصد(

4 0.4 4.1 1.2 1.2 
 درصد( 0) 11تا  30

 3.1هزار ) 21هزار تا  8
 درصد(

 درصد( 1.4) 71تا  10
 0.1هزار به بالا ) 31

 درصد(
  (0.0درصد ) 011

 28.8 01.0 48.8 41.7 لرستان

 (4.2درصد )31تا  0
هزار  1تا  0
 درصد(3.1)

01.2 4.3 02 0.0 0.8 
 (3.1) 11تا  30

هزار  21هزار تا  1
 درصد(1)

 (1.1) 71تا  10
هزار 11هزار تا  21

 درصد(2.0)

 درصد(3.8) 011تا  70
هزار 211هزار تا  81

 درصد(1.8)

 موتور سیکلت 

 3.2 1.1 34.4 32.1 02.3   30.2 41.4 01.1 81.1 ایلام

 32.1 41.1 23.1 71.2 کرمانشاه

 درصد( 1.7درصد ) 01

 درصد( 1.7درصد ) 11تا  0.3 2 1.7 1.7 1.7 درصد( 1.7) 0111

 درصد( 1.7درصد ) 011

 28.0 7.0 11.1 38.0 مازندران

 درصد( 1.8صفر درصد )

0.1 0.1 0.1 2.4 1.8  
 درصد( 1.8درصد ) 01

 درصد( 1.8درصد ) 11

4 

 21.8 73.3 1 11 شیراز

 درصد( 2.2)111تا  0 درصد( 1.1درصد ) 01تا  0

1.1 11.3 11.4 01.8 0 

 درصد( 1.1) 0111 درصد( 7.1درصد ) 31تا  00

 درصد 01.1درصد ) 11تا  30
 00هزار ) 1تا  0110

 درصد(

 درصد( 3درصد ) 71تا  10
 4هزار ) 01تا  1110

 27.7درصد ) 011تا  70 درصد(
 درصد(

 21.4 01.4 13.8 31.7 گلستان

 درصد(1.3درصد)31تا  0
تا  411

 درصد(1.1)2111

 درصد(0.1)11تا  30   1.1 3 1.4
تا 3111

 درصد(2.0)1111

هزار  21تا 7111 درصد(1.4)71تا  10
 درصد(2.1درصد)011تا  70 درصد(1.8)

 0.8 4.1 87.7 1.3 خوزستان
 درصد( 0هزار ) 1تا  0 درصد( 0.1درصد ) 31تا  0

3.1 1.7 4 1.2  
هزار  31هزار تا  01 درصد( 1.1درصد ) 11تا  30



011            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 درصد( 2.2)

 0هزار ) 11هزار تا  41 درصد( 1.7درصد ) 71تا  10
 درصد( 0.4) 011تا  70 درصد(

 4.0 01.1 18.4 24.1 لرستان

 درصد(3.7)31تا0
هزار  2تا  311

 درصد(1.8)

 درصد(3.0) 11تا  30 1.1 1.1 01.2 01.1 7.0
هزار  011تا  2111
 درصد(01)

هزار  71هزار تا  02 درصد(1.7) 71تا  10
 درصد(1) 011تا  70 درصد(0.7)

 فرش ماشینی

 0.3 01.1 21.1 27.3 08.2   21 41.4 08.8 71.1 ایلام

 0.3 2 1.7 1.7 1.7  درصد( 1.7درصد ) 41 34.2 34.1 24.8 73.8 کرمانشاه
 درصد( 1.7درصد ) 011

 (21.1درصد ) 011 37.3 34.0 01.8 71.4 مازندران

 درصد( 3.2) 0111تا 

4.8 21.1 8.7 1.1 1.1 
 2.2هزار ) 01تا 

 درصد(
 2.4هزار به بالا ) 01

 درصد(

 01.8 21.7 11.4 42.1 شیراز

 درصد( 2) 0111تا  0  درصد( 0درصد ) 31

1.2 24.8 20.8 4 0 
 درصد( 0درصد ) 11

 4هزار ) 3تا  0110
 درصد(

 درصد(0درصد ) 71
 درصد( 2به بالا ) 3110

 درصد( 22.8درصد ) 011

 72.1 23.1 3 17 گلستان

 درصد(4.1درصد)31تا  0
 3تا  011

 درصد(03.2هزار)

 درصد(2.7درصد)11 تا 30  1.1 20.2 01.1 1.7
 8هزار تا  4

 درصد(1.1هزار)

هزار تا 01 درصد(1.4درصد)71تا  10
 (04.8درصد)011تا  70 درصد(0.8هزار)011

 3.0 1.2 80.2 02.1 خوزستان

 درصد( 4.3درصد ) 31تا  0
 2.1هزار ) 1تا 0

 درصد(

1.0 2.1 7.1 1.7  
 درصد( 1.1)درصد  11تا  30

 2.3هزار ) 01هزار تا  7
) 

 4هزار ) 11هزار تا  01 درصد( 1.1درصد ) 71تا  10
 2.7درصد ) 011تا  70 درصد(

 درصد( 1.2هزار ) 211 درصد(

 00.1 .81.7 4.0 13.4 لرستان

 درصد(3.8درصد) 31تا  0

هزار  1تا  0111
 درصد(04.2)

01 11.4 13.1 1.0  

هزار  08هزار تا  1
 درصد(27.0)

هزار  311هزار تا  21
 درصد(7.1)

 درصد(1.1درصد) 11تا  30

 (0.1درصد) 71تا  10

 011تا  70
 درصد(11.0درصد)

 0.3 7.0 22.0 08.2 00.7  01.1 01.1 30.2 31.0 48.7 ایلاملوازم 



      017    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 آشپزخانه
 22.8 4.7 10.0  28.1 کرمانشاه

 درصد( 1.7درصد ) 41
   1.7 1.7  درصد( 1.7)1111

 درصد( 1.7درصد ) 011

   21.1 74.1 مازندران

 درصد( 1.8) 111 درصد( 1.8درصد ) 01

4 07.1 1.1 01.3  

 درصد( 1.8) 0111 درصد( 1.8درصد ) 31تا  00

 درصد( 1.8) 2111 درصد( 0.1درصد ) 11تا  30

 درصد( 0.1درصد ) 71تا  10
 03.1درصد ) 011تا  70 درصد( 1.8) 1111

 درصد(

 34.7 27.7 31.1 12.4 شیراز

 درصد( 1) 0111تا  0 درصد(0درصد ) 1

8.1 08.8 20.8 1 0 
 درصد( 0درصد ) 21

 00) 1111تا  0110
 درصد(

 درصد( 3درصد ) 11
 درصد( 1به بالا ) 1110

 (01.8درصد ) 011

 74.1 22.1 0.2 18 گلستان

 درصد(1.8درصد)31تا  0
تا 0111

 درصد(01هزار)1

 درصد(1.8درصد)11تا 30  1.2 21.2 04.3 1.4
هزار تا 1

 درصد(1.8هزار)01

هزار تا 21 درصد(0.7)71تا10
 درصد(3.1)011تا 70 درصد(0.3هزار)11

 31.4 4 11.3 34.1 خوزستان

 (0.8هزار ) 3تا  0 (2درصد ) 31تا  0

3.0 1.2 2.1 1.4  
 (1.1)11تا  30

هزار  01تا  3110
(0.3) 

 (1.4درصد ) 011
هزار  31هزار تا  01

 درصد( 1.1)

 01.2 71.1 3.8 12.1 لرستان

 درصد(4.1درصد) 31تا  0
هزار  3تا  0
 درصد(1.2)

7.1 11.1 18.1 7.3 0.0 
 درصد(1.8) 11تا  30

هزار  1111تا  3111
 درصد(00.1)

 درصد(03.1هزار ) 01 درصد(0.7درصد )71تا  10

 (41.2درصد)011تا  70
هزار  311 هزار تا 03

(37.3) 

تلویزیون 
 معمولی

 1.1 01.4 01.1 01.1 00  07.1 22.0 31.1 21.2 13.1 ایلام

  0.3     درصد( 1.7درصد ) 31 10.7 4.7 32.1 11.8 کرمانشاه

 21.4 07.1 41.2 41.8 مازندران
 درصد( 1.8درصد ) 81

 0.1 0.1 1.3 8.7 2.4 درصد( 1.8) 2111
 درصد( 7.0)درصد  011

 1 11 شیراز
11.4 

 
33.7 

 درصد( 8)0111تا  0 درصد( 7) 31تا  0

21.8 31.1 31.1 00.1 8.1 

 درصد( 00.1) 11تا  30
 23هزار ) 1تا  0110

 درصد(

 درصد( 2) 71تا  10
 1هزار ) 01تا  1110

 درصد(

 درصد( 37.7) 011تا  70
 4بالا )هزار به  01

 درصد(

 41.7 08.1 33 14.8 گلستان
 درصد(4درصد)31تا0

تا 011
 درصد(1.1)0111

1.4 00.1 01.8 1.2  
 درصد(0.8درصد)11تا30

تا 2111
 درصد(1.7)4111



018            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

هزار  تا 1 درصد(1.1درصد)71تا10
 درصد(00.4درصد)011تا70 درصد(3.4هزار)21

 21.1 7.2 17.7 37.0 خوزستان

 (3.0هزار ) 3تا  0 درصد( 2.1درصد ) 31تا  0

3.4 0.4 4.7 1.2  
 درصد( 1.1درصد) 11تا 30

هزار  02هزار تا  4
(0.2) 

هزار  31هزار تا  04 (1.2درصد ) 71تا  10
 درصد( 2)011 (1.8_

 1.1 30.0 41.3 37.3 لرستان

 درصد(1.7) 0111تا  0 درصد(1.4درصد)31تا  0

2 21 24.1 0.1 1.2 

 درصد(1.7درصد)11تا  30
هزار  01تا  0111

 درصد(01.3)

 درصد(1.7درصد)71تا  10
هزار  21هزار تا  00

(4.2) 

 درصد(23.4درصد)011
هزار  31تا  20
 درصد(3.4)

تلویزیون ال 
 ای دی 

 
 
 

 4.1 04.1 30.8 21.1 20.4  33 21 12.1 01.1 81.1 ایلام
  2 1.7    درصد( 1.7درصد ) 41 41.1 21.0 21.1 73.2 کرمانشاه

 (01.3درصد ) 011 01.0 01.1 11.8 32.1 مازندران

 درصد( 1.8) 2111

 درصد( 1.8) 4111 3.2 3.2 4.8 00.0 0.1

 درصد( 0.1) 1111

 27.7 31.1 31.1 13.4 شیراز

 درصد( 4) 0111تا  0 درصد( 4درصد ) 31تا  0

 
1.1 

24.8 27.7 1 2 
 درصد 7.1درصد ) 11تا  30

 00هزار ) 1تا  0110
 درصد(

 درصد( 0) 71تا  10
 درصد( 1به بالا ) 1110

 درصد( 21.8) 011تا  70

 31.1 1.4 14.3 43.4 گلستان

 درصد(1.8درصد)31تا 0

 3تا 0111
 درصد(2.2هزار)

   درصد1.1 1 1.1

 8هزار تا  4
 درصد(2.1هزار)

هزار تا 01
 درصد(0.3هزار)011

 درصد(1.1)11تا30

 1.2درصد)71تا10

 درصد(4.1)011تا 70

 12.1 31.7 01.8 81.2 خوزستان

 (03.3هزار ) 3تا  0 (2.1درصد ) 31تا  0

1.0 23 21.4 1.2 0.8 
 (3.8) 11تا  30

هزار  01هزار تا  4
(01.1) 

 (1.4) 71تا  10

 (22) 011تا  70

 07.3 17 01.3 71.4 لرستان

 (0.8درصد) 31تا  0
هزار  3تا  0
 درصد(4.2)

 1.4 0.8 درصد11.4 44.1 4.0
 (0.4درصد)11تا  30

هزار 1تا  3711
 درصد(31.8)

 درصد(1.1)71تا  10
هزار  31هزار تا  01

(8.0) 

 درصد(43.8درصد)011تا70
هزار  011هزار تا 41

(1.8) 

  2.1 02.3 01.4 1.2  02.3 22.0 01.2 31.4 31.1 ایلام یخچال 



      011    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

   1.7 1.7   درصد( 0.4درصد ) 21تا  21 33.4 4 12.3 41.1 کرمانشاه
 درصد( 1.7درصد ) 011

 33.3 31.1 08.3 71.2 مازندران

 درصد( 0.1) 0111تا  درصد( 1.8درصد ) 21

1.1 22.2 02.7 4.8 8.7 

 درصد( 0.1) 2111 درصد( 1.8درصد ) 11

 درصد( 0.1) 3111 درصد( 23درصد ) 011تا  10

 
 0.1هزار به بالا) 3

 درصد(

 10.4 21.7 01.1 88.0 شیراز

 درصد( 1) 0111تا  0 درصد(3درصد ) 31تا  0

8.1 01.8 01.8 4 2 
 درصد( 1درصد ) 11تا  30

 1هزار ) 3تا  0110
 درصد(

 2هزار به بالا ) 3 درصد( 1درصد ) 71تا  10
 درصد( 03.1) 011تا  70 درصد(

 10.8 31.1 2.3 17.7 گلستان

 درصد(04.1درصد)31تا0
 3تا 211

 درصد(01.1هزار)

08.1 01.4 32.7 1.1 0.2 
 درصد(4.8درصد)11تا30

 8هزار تا  4
 درصد(03.1هزار)

 درصد(1.1درصد) 71تا  10
هزار تا 01

 درصد(0.1هزار)011

  درصد(04.7درصد)011تا70

 11.8 24.2 1.2 81.1 خوزستان

 (04.1هزار ) 3تا  0 درصد(4درصد ) 31تا  0

1.8 01.1 08.8 2.1  
 درصد( 1.0درصد ) 11تا  30

هزار  81هزار تا  41
(1.0) 

هزار  71هزار تا 02 درصد(1.1درصد ) 71تا  10
 درصد(03درصد) 011 درصد( 0.4)

 07.0 72.3 1.1 11.7 لرستان

 (1.1) 0111تا  011 درصد(3.1درصد) 31تا  0

00.4 41.0 41.1 02.7 1 

 درصد(1.4درصد) 11تا  30
هزار  3تا  0011

 درصد(01.1)

 درصد(1.1درصد)71تا  10
هزار  01هزار تا  4

 درصد(07.3)

 درصد(48.8درصد)011تا  70
هزار  011هزار تا  00

 درصد(1.7)

 

 33.0 42.2 01.1 71 ایلام

 درصد( 2.1)0111تا  (1.1درصد ) 01کمتر از 

07.1 22.7 24 7.8 7.0 
 درصد( 1.2)4111تا  (0.3درصد ) 31تا 

 درصد( 2.1درصد ) 11تا 
 1.2به بالا ) 4111

 درصد(

  (01.2درصد) 011تا 

      درصد( 1.7) 7111 درصد( 1.7درصد ) 21 17 0.3 31.2 18.1 کرمانشاه

 درصد( 7.0درصد ) 011 04.3 03.1 18.7 21.4 مازندران

 درصد( 1.8) 2111

 درصد( 1.8) 1111  1.8 8.7 1.1 0.1

 درصد( 1.8) 011111

 07.8 71.3 00.1 88.0 شیراز

 درصد( 4درصد ) 31تا  0
 01) 0111تا  0

 درصد(

21.7 43.1 41.1 00.1 00.1 
 02.1درصد ) 11تا  30

 درصد(
 01هزار ) 1تا  0110

 درصد(

 درصد( 0) 71تا  10
 1هزار ) 01تا  1110

 درصد(



001            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 خسارت خورده؟ داشتید؟

 چند درصد )بالاترین درصد(
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

قابلیت استفاده 
 دارد؟

 خسارت تاکنون جبران شده است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 41.1درصد ) 011تا  70
 درصد(

 0هزار به بالا ) 01
 درصد(

 27.1 1.2 11.2 32.7 گلستان

 درصد0.1درصد)31تا0
 3تا 111

 درصد(2.1هزار)

 درصد(1.1درصد)11تا30 1.2 1.2 4.1 2.7 2.3
 8هزار تا  4

 درصد(0.8هزار)

 21هزار تا  01 درصد(1.2درصد)71تا10
 درصد(2.3درصد)011تا70 درصد(1.4هزار)

 82.1 خوزستان
00 
 

21.0 10.3 

 درصد( 0.2درصد ) 31تا  0
تا  0

 درصد(02.4)0111

 درصد( 2.0درصد) 11تا  30 1.2 1.7 01.3 04.8 3.4
 0.1هزار ) 4تا 0211

 درصد(

  (1.2درصد) 11

 (2.7هزار به بالا)1 درصد(04.8درصد) 011

 04.3 11.0 23.2 70.4 لرستان

 درصد(2.1درصد) 31تا  0
 2تا  111
 درصد(1.1هزار)

1.0 31.0 41.7 3.8 0.2 
 درصد(3.8درصد)11تا  30

 1هزار تا  3
 درصد(30.8هزار)

 درصد(1.7)71تا  10
هزار  01هزار تا  7
 درصد(1.1)

 (37.8)011تا70
 011هزار تا  21

 (0.3هزار)

 

 

  



      000    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 وضعیت خسارت دارایی پاسخگویان -34-1جدول 

 عنوان
 داشتید؟

خسارت 

 چند درصد )بالاترین درصد( خورده؟
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

 خسارت تاکنون جبران شده است؟ قابلیت استفاده دارد؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 کولر

 01.1 21.0 44.8 37 ایلام

 (1) 0111تا  (1درصد )01کمتر از 

1.2 04.3 04.3 4.1  

 ( 0.1) 3111تا  0111 

 0.1درصد ) 71تا  11

 درصد(
 درصد( 7.1هزار ) 1تا 

 00.1درصد ) 011تا  71

 درصد(
 

 21.2 3.4 18.4 32.2 کرمانشاه
 درصد( 1.7درصد ) 21

    1.7 1.7 
 درصد( 1.7درصد) 41

   2.4  3.2 درصد( 1.8) 31111 درصد( 3.2درصد ) 011 34.0 1.3 47.1 44.4 مازندران

 0 7.1 81.0 8.1 شیراز

 (0درصد ) 11
 درصد( 0) 111

0 1.1 1.1   

 درصد( 0) 3111

 درصد( 1.1درصد ) 011

 درصد( 0) 7111

 درصد(0) 1111

 83.8 1.0 1.1 11 گلستان

 درصد(2)0111تا 211 درصد(2.0درصد)31تا0

3 2 4.8 1.2  
 درصد(0.1هزار)4تا 2111 درصد(1.8درصد)11تا30

 درصد(1.4درصد)71تا10
 درصد(0.1هزار)7تا 4811

 درصد(0.8درصد)011تا70

 41.8 02.8 32.2 11 خوزستان

 (0.3هزار ) 3تا  0 (0.7درصد ) 31تا  0

2 1.8 01.0 1.7 1.2 
 (8.1هزار ) 8هزار تا  4 (0.1) 11تا  30

 (1.2) 71تا  10
 (0.8هزار ) 01هزار تا  01

 (1درصد) 011

 22 17.1 1.4 10.0 لرستان

 (08.4هزار)2تا  211 2.4درصد)31تا  0

7.0 11.1 11.2 8.4 2 

 (01.1هزار) 01تا  2111 3.3درصد)11تا  30

 (2.7هزار) 08هزار تا  02 (0.1درصد)71تا  10

 (1.1هزار ) 111هزار  011 (48.4)011تا  70

ماشین 

 لباسشویی

 1.8 7.0 11.7 03.1 ایلام
 ( 1.1) 4111 (1.1درصد ) 11

2.1 1.2 1.1 0.3  
 (0.8)به بالا  4111 درصد( 3.1درصد ) 011

        01.0  78.1 01.0 کرمانشاه

 32.1 32.1 21.2 11 مازندران

 درصد( 1.8) 011 درصد( 1.8درصد ) 31

4.8 01 01.1 4 2.4 
 درصد( 1.4) 0111تا  درصد( 1.8درصد ) 41

 درصد( 1.8درصد ) 81
 درصد( 0.1هزار به بالا ) 1

 درصد( 07.1درصد ) 011

 شیراز
 

72.3 
27.7 11.3 1.1 

 درصد( 7)111تا  0 درصد( 0) 31تا  0

8.1 11.4 17.4 1.1 0 

 درصد( 7.1) 0111تا  110 درصد( 1درصد ) 31-11

 درصد( 01هزار ) 1تا  1112 درصد( 3درصد ) 71تا  10

 14.1درصد ) 011تا  70

 درصد(
 درصد( 1)به بالا  1110

 11 21.7 08.8 80.2 گلستان

 (02.7هزار) 3تا 111 درصد7.2درصد)31تا0

8.1 01.1 24.3 0  
 (01.3هزار) 1هزار تا  4 درصد(3.1درصد)11تا30

 درصد(1.7درصد)71تا10
 (0.4هزار)01هزار تا 7

 .(03)011تا70



002            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 داشتید؟

خسارت 

 چند درصد )بالاترین درصد( خورده؟
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

 خسارت تاکنون جبران شده است؟ قابلیت استفاده دارد؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 18.8 31.2 1.8 11.1 خوزستان

 (3.4هزار ) 3تا  0 (2.3درصد) 31تا  0

1.4 20.1 01.3 4.2 4 
 (07.3هزار ) 01تا  3111 (4درصد) 11تا  30

 (0.4هزار ) 21هزار تا  02 (1.7)71تا  10

 (1.4هزار ) 11هزار تا  41 (20.1) 011تا  70

 03 11.8 07.3 81.4 لرستان

 درصد(3.1)0111تا  211 درصد(3.4) 31تا  0

8.8 41.3 13.8 3.1 0.0 

 درصد( 00.3هزار) 3تا 0211 درصد(4.7درصد)11تا  30

 (41.1درصد) 011تا  70

 (27.2هزار ) 1تا  3111

 1هزار تا  7

 درصد(03.2هزار)

 111هزار تا  01

 درصد(3.1هزار)

ماشین 

 ظرفشویی

 7.8 03 11.8 20.4 ایلام

 ( 1.1درصد ) 11
31111(1.1) 

 (1.1درصد ) 71  2.1 1.0 8.4 3.2

 (3.8هزاربه بالا ) 4 (1.1درصد ) 011

  1.7 1.7   درصد( 1.7) 1111 درصد( 1.7درصد ) 81 01.4 1 11.0 23.1 کرمانشاه

   0.1  2.4 درصد( 1.8) 7111 درصد( 0.1) درصد 011 2.4 4 84.1 1.3 مازندران

 1.1 30.7 17.4 40.1 شیراز

 درصد( 2)0111تا  0 درصد(4درصد ) 11

4 27.7 30.7   

 درصد( 8) 3111تا  0110 درصد( 0درصد ) 81

 درصد( 0درصد ) 11
 01هزار ) 01تا  3110

 درصد(

 درصد( 2به بالا )هزار  01 درصد( 23.8درصد ) 011

   1.4  1.4 درصد(1.4هزار ) 8هزارتا 7 درصد1.4 2.0 1.1 17 2.7 گلستان

 11.0 01 22.4 70.8 خوزستان

 (0.4هزار ) 3تا 0 (2)31تا  0

2.7 00 00.8 0.8 1.1 
 (2.1) 11تا  30

 3.4هزار ) 01تا  4111

 درصد(

 (1.1هزار ) 21هزار تا  02 (1.7) 71تا  10

 (1.4هزار) 41هزار تا  31 (8.1)011تا  70

 1.4 21.1 12 32.7 لرستان

 درصد(4.1هزار ) 3تا  111 درصد(1.4درصد) 31تا  0

2.3 20.8 22.1 1.1 1.4 
 درصد(0.3درصد) 11تا  30

هزار 01هزار تا  4

 درصد(04.7)

هزار  011هزار تا  01 درصد(1.1درصد) 71تا  10

 درصد(01.3) 011تا  70 درصد(2.1)

 مبلمان

 1.1 8.4 17.8 04.1 ایلام
 (0.2) 3111تا  (1.1درصد ) 11

0.3 1.1 7.0 1.1  
 (3.7هزار به بالا ) 4 (1.8درصد ) 011

   1.7 1.7  (1.7)  7111 1.7 04.0 0.3 70.8 01.8 کرمانشاه

 درصد( 00.0درصد ) 011 23.8 01.1 12.4 43.7 مازندران

 درصد( 1.8) 7111

 درصد( 1.8) 1111  1.8 7.1 1.1 

 درصد( 1.8)01111

           نداشت شیراز

 1.8 3.4 81.4 03.1 گلستان

 درصد(1.1هزار) 3تا0111 درصد(1.4درصد)31تا0

1.7 2.3 3   
 درصد0.1هزار) 1هزارتا 4 درصد(1.1درصد)11تا30

 درصد(1.2هزار) 1 درصد(2.3)011تا71

 18.1 07.1 1.7 88.1 خوزستان

 (3.2هزار) 3تا  0 (0.8درصد) 31تا  0

 (01هزار) 01هزار تا  4 (3.8)11تا  30  2 02.1 1.2 1.3

 (3.3هزار) 11هزار تا  02 (1.2)71تا  10



      003    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 داشتید؟

خسارت 

 چند درصد )بالاترین درصد( خورده؟
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

 خسارت تاکنون جبران شده است؟ قابلیت استفاده دارد؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 (1.2هزار) 21 (1.1)011تا  70

 1.4 24.1 13.8 31.2 لرستان

 درصد(1هزار) 3تا 0111 درصد(1.8درصد)11تا  0

 درصد(1.4درصد)71 1.2 1.1 21.7 21 0.0
 درصد(7.1هزار) 8هزار تا  4

هزار  011تا  8111

 درصد(01.0درصد)011 درصد(1.7)

کامپیوتر/ لپ 

 تاپ

           نداشت ایلام

           نداشت کرمانشاه

 درصد( 1.1درصد ) 011 7.1 7.1 73 01.7 مازندران
 درصد( 1.8) 2111

 4.8 4.8   
 درصد( 1.8) 3111

           نداشت شیراز

 04.1 3.4 80.8 08.2 گلستان
 درصد(0.8هزار) 1تا 0111 درصد(1.2درصد)11

1.1 2.1 3   
 درصد(4.0هزار)01هزار تا  1 درصد(2.1درصد)011

 01.7 8.1 14.1 21.7 خوزستان

 (3.4هزار ) 3تا  0 (0.1)31تا  0

2.2 1.2 1.7 1.7 1.2 
 (4.7هزار) 8هزار تا 4 (2)11تا  30

 (1.1)71تا  10
 (1.4هزار) 02هزار تا  01

011 (4) 

 1.0 21.7 11.2 27.7 لرستان

 درصد(03.7هزار) 3تا  311 (1.4درصد31تا  0

 درصد(1.1درصد) 81تا  41  1.7 08 08.4 1.1
 درصد(4هزار ) 8هزار تا  4

 011هزار تا  01

 درصد(01.4)درصد  011 درصد(1.1هزار)

 مایکروفر

           نداشت ایلام

           نداشت کرمانشاه

   4 4  درصد( 1.8) 111 درصد( 4.8درصد ) 011 0.1 1.3 80 8.7 مازندران

           نداشت شیراز

 4.7 1.7 14.3 1.7 گلستان

 درصد(1.2)111 درصد(1.2درصد)11

 درصد(1.4هزار)2 درصد(1.2درصد)81   1.7 1.1 1.2

 درصد(1.7هزار)4 درصد(1.7درصد)011

 (1.4درصد) 11 2.4 0.0 11.8 3.1 خوزستان

0111 (1.2) 

 (1.2هزار) 1  1.2 1.4 1.2 1.4

 (1.1هزار ) 8هزار تا  7

     نداشت لرستان

 

      

 

 خوابتخت

           نداشت ایلام

            کرمانشاه

  1.8 1.3 1.3 1.8 درصد( 1.8) 4111 درصد( 7.0درصد ) 011 27.8 00.0 13.2 40.3 مازندران

           نداشت شیراز

 8 1.1 81.1 04.3 گلستان

 درصد(2.3هزار ) 3تا 0111 درصد(0درصد)31تا 0

0.2 4.1 1.1   
 درصد(2.7هزار)1هزار تا  4 درصد(1.8درصد)11تا30

 درصد(1.8درصد)71تا10
 درصد(1.8هزار)21هزار تا  7

 درصد(3.1درصد)011تا70

 بی پاسخ بی پاسخ 0.8 1.2 12.8 0.8 خوزستان
بی 

 پاسخ

بی 

 پاسخ

بی 

 پاسخ
 بی پاسخ

بی 

 پاسخ

 4.0 27 11 32.1 لرستان

 درصد(1.0تا هزار ) 311 درصد(0.0درصد)11تا  41

 درصد(8.8هزار) 4تا  0111 درصد(1.1درصد) 81تا  71  2 22.0 23 0.4

 (01.2هزار ) 011هزار تا  1 (20.8درصد ) 011

           نداشت ایلامفرش 



004            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عنوان
 داشتید؟

خسارت 

 چند درصد )بالاترین درصد( خورده؟
 مقدار خسارت

 تومان(0111)

 خسارت تاکنون جبران شده است؟ قابلیت استفاده دارد؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

           نداشت کرمانشاه بافتدست

 درصد( 2.4درصد) 011 4.8 1.1 71.4 00.1 مازندران
 درصد( 1.8) 2111

 3.2 3.2   
 درصد( 1.8) 1111

           نداشت شیراز

 12.7 7.3 31.1 11.4 گلستان

 درصد(2.7هزار)3تا0111 درصد(0.1درصد)31تا0

 درصد(0.2هزار)1هزار تا 4 درصد(1.1درصد)11تا30   1.1 4.0 0.8

 درصد(3.0هزار)21هزارتا 7 درصد(3)011تا10

 عدم شمول عدم شمول 0.3 1.2 13.3 0.4 خوزستان
عدم 

 شمول

عدم 

 شمول

عدم 

 شمول

عدم 

 شمول

عدم 

 شمول

 0.2 21.2 17.7 27.7 لرستان

 درصد(01.1هزار) 3تا  411 درصد(1.1درصد) 11تا  41

1.1 22.1 22.1 1.7  
 درصد(1.4درصد) 11تا  71

هزار  01هزار تا  4

 درصد(1.8)

 درصد(07.1درصد) 011
هزار  011هزار تا  02

 درصد(3.3)

 

جبران خسارات  مسئلهزدگان، دهند. طرح بحث خسارات به سیلزدگان را نشان میشده وضعیت خسارات وارده بر سیلجداول ارائه

های که در یکی دیگر از گزارش –ای تر نیز اشاره شد که به دلیل توسعه نیافتن پوشش بیمهکشد. پیشتوسط دولت را نیز پیش می

چنین نشان ها همزدگان مشکلات زیادی دارد. مصاحبهتأمین خسارات سیل –شود می ها مفصل به آن پرداختههیئت ویژه سیلاب

شود که انتقادات جدی را در پی داشته است. عدم ی محسوب میهایسیاستدیگر  ازجملههای مربوط به بازسازی منازل دهد برنامهمی

و فقدان ارائه یک الگو و برنامه عملیاتی برای آموزش  سویکهای اعطایی از طرف دولت با واقعیات اقتصادی جامعه از تطبیق مبالغ وام

از این تسهیلات دو موضوع اصلی به شمار می آیند که صاحب نظران نسبت به آن انتقادات جدی را  رداریببهرهجامعه در رابطه با نحوه 

 1در جلسه مدیریت بحران لرستان به استاندار گفتم، شما گفتید »گوید منش از فعالان مدنی در این باره میمطرح نموده اند. ایران

میلیون چه کار کنند؟ باید یک  1خواهند بکنند، خوب با ی تا بروند هر کاری میمیلیون به شهر 02دهیم و میلیون به روستایی می

ها است، دوباره در همان خانه شدهتخریبهایشان الگوی اسکان موقت به ایشان داده شود. حالا نتیجه چه شده؟ اکثریت کسانی که خانه

 1یشان ریزش کند. چون با این لرزه کوچک، سقف و دیوارهایناند و چون این منازل پی شان خراب است، احتمالا با یک زمساکن شده

ها داوودی از فعالان مدنی استان خوزستان و نماینده یکی از سمن« توانستند انجام دهند و الگویی هم نداشتند.میلیون کاری هم نمی

دولت خسارت می »گوید سیلزده این استان می در این استان در این باره با اشاره به برنامه دولت برای جبران خسارات دام در مناطق

 «تومان است؟ 111هزارتومان. آخه کدام گوسفند  111خواهد بدهد. گفته برای گوسفند 

نیازمند اصلاح از طریق اصلاح نظام رفاهی و  –ایم که در فصل اول گزارش نشان دادهچنان -ها شیوه و مقدار پرداخت خسارت

 های دولتی و به معنایی دیگر، نیازمند نظام رفاهی یکپارچه و منسجم است. های وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها نزد دستگاهداده

 

 هشدار سیلاب. 1-2-11

تواند در مدیریت بحران نقش مهمی داشته باشد. در همین ارتباط از آگاهی و اطلاع در خصوص هشدار قبل از حادثه می

«. که سیلاب به خانه شما برسد مقامات به شما هشدار سیلاب دادند؟چند )هفته، روز، ساعت( قبل از این»شد که  سؤالپاسخگویان 

 آمده است.  31-0ها در جدول به تفکیک استان آمدهدستبههای داده



 

 

 

 

 

 

 

 

 توزیع پاسخگویان به لحاظ زمان دریافت هشدار سیلاب -35-1جدول 
 استان

 

/ 

 وضعیت

  چند ساعت چند روز چند هفته

 

هشدار 

 ندادند

 

 

مشمول 

 شودنمی

 

 

 پاسخبی

و  1 1تا 4 3 2 0

 بالاتر

 مشمول

 شودمین

موردی 

 ذکر نشد

 تا  4 3 2 0 پاسخبی

1 

1 

 و بالاتر

 عدم

 شمول

ذکر 

 نشد

-بی

 پاسخ

0 2 3 4 

 تا

1 

و  1

 بالاتر

ممشمول 

 شودمین

موردی 

 ذکر نشد

بی 

 پاسخ

 4602 33.0 2.1 1.1 1.1 0.1 1.8 ایلام

 

00 1.1 1.1  1.1 301 3301 10 00  

1.1 

1.1  1.1 301 33.0 11 00 3301 11.1 01.4 

 1.1 77.1 01.8  11.8 01.8 4 207  0.3  1.4 28.1 01.8 0.2 1905 01.7 1 2.7 1.4 45 01.8  1.7 1.7 4.7 21.8 کرمانشاه

 2.4 02.7 8409 2.4 7.0 84.1 1.8 1.8 1.8  1.8 2.4 7.0 84.1   1.8 1.8 4 2.4 00.0 8409     0.1 مازندران

 0 1.1 9301 0 4 13.0  2    0 1.1 13.0      0 2 9301    2 2 شیراز

 2.7 8304 1309 2.7 72.3 03.1 603 1.1 1.7 3.2 1.4 2.1 27.7 03.1 7 1409 01.7 04.1 1.1 2.7 6601 03.1   1.4 0.2 01.7 گلستان

 21.2 4302 3106 27.3 37.1 31.1 1.2 209 1.4 1.1 1.2 27.3 21.3 31.1 2.2 403 3.1 0.8 1.1 27.3 00.4 31.1   1.2 02.1 08.0 خوزستان

 1.8 7602 17 7 18.2 07 1.0 105 1.1 1.1 1 7 28.2 07 104 103 1.8 01 2102 7 6509 07   1.7 0.0 8.4 لرستان

  



      001    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 

 

درصد پاسخگویان  01.7درصد پاسخگویان خوزستانی،  08.0درصد پاسخگویان کرمانشاهی،  21.8، آمدهدستبههای بر اساس داده

درصد پاسخگویان  0.1درصد پاسخگویان لرستانی یک هفته قبل سیلاب هشدارها را دریافت کردند. در این بین تنها  8.4گلستانی و 

 ه قبل از سیلاب هشدارهای لازم را کسب کردند. درصد پاسخگویان شیرازی اظهار داشتند که یک هفت 2مازندرانی و 

روز و بیشتر از حادثه  1درصد پاسخگویان ایلامی هشدارها را  3.0از لحاظ تعداد روزهای منتهی به دریافت هشدارهای سیلاب نیز، 

همه پاسخگویان  تقریباً. روز قبل حادثه از هشدارها مطلع شدند 1تا  4درصد پاسخگویان کرمانشاهی نیز  01.1سیلاب دریافت کردند. 

روز قبل سیلاب از هشدارها با  1تا  3درصد پاسخگویان گلستانی نیز  04.1شیرازی نیز هشداری قبل از روز سیلاب دریافت نکردند. 

ر درصد پاسخگویان لرستانی نیز اظها 20.2روز قبل حادثه از وقوع سیلاب مطلع شدند.  1تا  4درصد خوزستانی نیز  4.3خبر شدند و 

 اند. داشتند که یک روز قبل سیلاب از وقوع سیل با خبر شده

 2.7ساعت و بیشتر قبل حادثه سیلاب مطلع شدند.  1درصد پاسخگویان ایلامی بیان کردند که  3.0چنین به لحاظ ساعت نیز هم

ساعت قبل از سیلاب آگاهی  3درصد پاسخگویان مازندرانی نیز  1.8ساعت قبل از سیلاب و  1تا  4درصد پاسخگویان کرمانشاهی 

ساعت پیش از سیلاب  1تا  4ها نیز درصد خوزستانی 2.1ساعت و بیشتر قبل سیلاب مطلع شدند و  1ها نیز درصد شیرازی 1.3یافتند. 

 درمجموعساعت قبل حادثه از جریان سیل مطلع شدند.  2درصد پاسخگویان لرستانی نیز  1.1چنین از این حادثه با خبر شدند. هم

درصد پاسخگویان  31.1درصد پاسخگویان ایلامی،  33.0درصد پاسخگویان مازندرانی،  84.1درصد پاسخگویان شیرازی،  13.0

داده نشده است.  هاآندرصد پاسخگویان کرمانشاهی اظهار داشتند که هشداری به  01.8درصد پاسخگویان لرستانی و  07خوزستانی، 

زدگان ذیل پوشش هشدار سیلاب قرار هشدار سیلاب در حد ضعیفی گزارش شده است و همه سیلرسانی درباره به عبارتی، سطح اطلاع

 اند. نگرفته

را جدی اولین هشدار سیلاب که داده شد، چقدر آن»مطرح شد که،  سؤالچنین این در ارتباط با واکنش به هشدارهای سیلاب هم

 است.  به تفصیل آمده 31-0یاد لحاظ شد که در جدول از طیف خیلی کم تا خیلی ز سؤالپاسخ به این «. گرفتید؟

 
 واکنش پاسخگویان به هشدار سیلاب -36-1جدول 

 شودمیمشمول ن بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم استان/جدی گرفتن هشدار

 33.0 1.1 1.8 1.8 4.1 1.0 41.1 ایلام

 01.8 1.7 0.3 1 27.1 31.1 02.0 کرمانشاه

 84.1  4.8 4  3.2 2.4 مازندران

 13.0  2    1 شیراز

 03.1 1.4 4.1 21.2 03.4 23.1 23.1 گلستان

 31.1 1.1 1.1 00.8 01.1 28.2 02.0 خوزستان

 07 1.7 2 2.7 7.1 20.0 48.1 لرستان

 

سیلاب اظهار  درصد( گزینه خیلی کم را درباره هشدار 41.1دهد در ایلام بیشترین درصد پاسخگویان )نشان می 31-0جدول 

درصد پاسخگویان گزینه خیلی کم و کم  47.7درصد پاسخگویان گزینه خیلی زیاد را انتخاب کردند. در کرمانشاه نیز  1.8کردند و تنها 

درصد دو گزینه خیلی کم و کم  47.1درصد پاسخگویان دو گزینه خیلی زیاد و زیاد عنوان شد. در گلستان نیز   7.3را گزارش دادند و 

درصد معتقدند که خیلی کم و کم   41.3چنین در خوزستان نیز درصد جمع دو گزینه زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کردند. هم 24.8و 

داده شده  هاآندرصد پاسخگویان اظهار کردند که هشدار زیاد و خیلی زیاد به  02.7داده شده است و در مقابل  هاآنهشدار سیلاب به 

درصد  4.7درصد پاسخگویان هشدار خیلی کم و کم را گزارش دادند و تنها  11.7خوزستان نیز به این صورت بوده که ها در است. یافته

پاسخگویان میزان هشدارها را زیاد و خیلی زیاد بیان کردند. جمعبندی کلی از هفت استان مورد مطالعه حاکی از آن است که در همه 

درصد پاسخگویان مازندرانی در  84.1ن گزارش شده است. شایان ذکر است در این بین، ها میزان هشدارهای قبل سیل پاییاستان

 شود قرار گرفتند. گزینه مشمول نمی
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با «. به هشدار سیلاب واکنش نشان دادید؟ گونهاینچرا »شد این که،  سؤالدرباره علت واکنش به هشدار سیلاب نیز از پاسخگویان 

آمده است. در ایلام عدم  37-0علل اظهارشده هفت رتبه در نظر گرفته شد که در جدول شماره  توجه به درصد پاسخگویان درباره

درصد در شمار گزینه عدم شمول قرار  33.0درصد با فاصله بسیار بالا از سایر عوامل ذکر شد. البته در این میان  30.2سابقه قبلی با 

درصد( عامل محوری در نوع  4دانم، دروغ پنداشتن هشدار )عدم شمول و نمیپاسخ و گرفتند. در کرمانشاه نیز با حذف دو گزینه بی

درصد(  0.1واکنش به سیلاب بیان شده است.  در مازندران نیز با حذف دو گزینه عدم شمول و موردی ذکر نشد، خانه کنار رودخانه )

 این امر را جدی نگرفته بودند. درصد پاسخگویان اظهار کردند که  2عامل این امر بیان شده است. در شیراز نیز 

 
 توزیع بیشترین درصد پاسخگویان درباره علت واکنش به سیلاب -37-1جدول 

 رتبه هفتم رتبه ششم رتبه پنجم رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه  اول استان/دلایل

عدم سابقه  ایلام

 30.2قبلی )

 درصد(

مشمول 

شود نمی

 درصد( 33.0)

 7.0پاسخ )بی

 درصد(

هر چه گفتند 

دروغ بود فکر 

کردیم این هم 

 3.1دروغ است )

 درصد(

کردم فکر نمی

گرفتم/ جدی نمی

انتظار نداشتن 

 درصد( 3.1)

 شودمیباورمان ن

 درصد( 2.1)

حفاظت جانی 

 درصد( 0.1)

تجربه نداشتم 

 درصد( 0.1)

 0.3شدت باران )

 درصد(

کردم در فکر  نمی

خشکسالی سیل 

 درصد( 0.3بیاید )

پاسخ بی کرمانشاه

(18.4) 

مشمول 

شود نمی

(01.8) 

هر چه گفتند  (4.7دانم )نمی

دروغ بود فکر 

کردم این هم 

 (4دروغ است )

جدی  صورتبه

 درصد( 2نگفتند )

تجربه نداشتم 

(، عدم اعتماد 0.3)

به هواشناسی 

(، حفظ جان 0.3)

(0.3) 

وضعیت نامناسب 

(، سیل 1.7)

خطرناک است 

(، اعتماد به 1.7)

 (1.7واشناسی )ه

 (1.7زمان کم بود )

-مشمول نمی مازندران

 (84.1شود)

موردی ذکر 

 (00.1نشد )

خانه کنار 

رودخانه بود 

(0.1) 

    

-مشمول نمی شیراز

 (13.0شود )

جدی نگرفتم 

چون انتظار 

 (2نداشتم )

 (2پاسخ )بی

عدم سابقه 

 (0قبلی )

کردم در فکر نمی

خشکسالی سیلاب 

 (0بیاید )

   

-مشمول نمی گلستان

 (03.1شود )

جدی  صورتبه

 (02.1نگفتند )

پاسخ بی

(01.7) 

انتظار نداشتم 

(7.7) 

رفتند آب زیاد 

 (7.1آمد )نمی

شد باورمان نمی

(1.4) 

بالا آمدن مقدار آب 

(3.1) 

-مشمول نمی خوزستان

 (31.1شود )

جدی نگرفتم 

(03.1) 

پاسخ بی

(00.4) 

بالا آمدن آب 

(8.1) 

کردم وارد فکر نمی

 (7.8شهر شود )

فکر کردیم وارد  (1.2باور نکردیم )

 (3.4) شودمیمنزل ن

عدم سابقه  لرستان

 21.1قبل )

 درصد(

مشمول 

 07شود )نمی

 درصد(

 01.1پاسخ )بی

 درصد(

جدی نمی گرفتم 

 درصد( 04.0)

فکر نمی کردم 

وارد منزل شود 

 درصد( 1.1)

جدی  صورتبه

 4.1نگفتند )

 درصد(

 2.7شد )نمیبارومان 

 درصد(

 

درصد این که انتظار  7.7درصد پاسخگویان گلستانی جدی نگرفتن موضوع و  02.1درباره علت عدم توجه به هشدارهای سیلاب، 

درصد  03.1چنین هم سؤالآمد. درباره این درصد نیز بیان کردند آب زیاد نمی 7.1چنین این امر را نداشتند را برشمردند. هم

درصد بالا آمدن آب را بیان کردند. در نهایت در استان لرستان  8.1زستانی به جدی نگرفتن هشدار اشاره داشتند و پاسخگویان خو

 درصد( گزارش شده است.   04درصد( و پس از آن جدی نگرفتن ) 21.1بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به علت عدم سابقه قبلی )
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ها مطرح است. این دو گزینه توجه به امر دی نگرفتن هشدارها بیش از سایر گزینهدر میان علل اشاره شده عدم سابقه قبلی و ج

ها باید این فاکتورها را لحاظ و برنامه گذاریسیاستطوری که کند. بهتجربه قبلی و ادراک موضوع در مدیریت  بحران را بسیار مهم می

-شند. شایان ذکر است در استان خوزستان، دلایلی چون باورمان نمیتری از بحران داشته باکنند تا بتوانند مدیریت اجتماعی مطلوب

درصد( نیز  0.0ترسیدم )درصد( و از سیل می 0.0مان را ترک کنم )خواستم منزلدرصد(،  نمی 2درصد(، عدم تجربه قبلی ) 2.1شود )

 موارد ذکر شده قرار دارد.درصد( نیز  در ذیل  2.3مطرح بود. در استان لرستان گزینه مسافت رودخانه زیاد بود )

تان را آیا از شما خواسته شد که منزل»بوه که  سؤالیکی دیگر از سوالاتی که درباره واکنش مردم به هشدار سیلاب پرسیده شد این 

 آمده است.  31استان در جدول  7از پیمایش در  آمدهدستبههای یافته«.  تخلیه کنید؟

درصد( پاسخگویان اظهار کردند که هشدار به تخلیه  11.2درصد( و گلستان ) 10،  ایلام ) درصد( 11.1های خوزستان )در استان

درصد(  12.7درصد( و لرستان ) 18.4درصد(، کرمانشاه )  11درصد(، مازندران ) 84.2ها داده شده است. اما در شیراز )منزل بدان

 باط با تخلیه منزل داده نشده است. هشداری در ارت هاآناکثریت غالب پاسخگویان اشاره کردند که به 

 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ  تخلیه منزل -38-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان/واکنش مردم به هشدار 

  31 10 ایلام

  18.4 40.1 کرمانشاه

  11 30 مازندران

  84.2 01.8 شیراز

 1.2 44.1 11.2 گلستان

 01.2 01.3 11.1 خوزستان

 0.4 12.7 41.1 لرستان

 

ترین وجوه اجتماعی مدیریت سیلاب در مطالعات کیفی نیز بوده است. بدون رسانی و ارائه هشدار سیلاب یکی از اصلیاطلاع

بدون وجود چنین  درواقعشود. سازی برای کاهش مخاطره سیلاب، ناممکن میرسانی مناسب، آگاهانیدن مردم از خطر و زمینهاطلاع

ریزی دقیق برای عملیاتی سازی اقدامات مقتضی در پیش و هنگام بحران، نظام مدیریت بحران نظامی، حتی در صورت وجود یک برنامه

و مدیریت ریسک مخاطرات به دلیل غافلگیری، عدم اطلاع صحیح از وضعیت و عمق بحران و رخداد پیش رو و کمبود فرصت برای 

معضلات در حوزه مدیریت  ترینمهمدهد که یکی از ها و مرور نتایج گفتگوها نشان می. تحلیل مصاحبهشودمیواجه واکنش با شکست م

 گردد.رسانی باز میها و معضلات در حوزه نظام جامع هشدار و اطلاعریسک مخاطرات و مدیریت بحران به ضعف

افزاری و نرم افزاری در این بخش است. به بیان بهتر مصاحبه  نقد در این حوزه، نواقص جدی به لحاظ سخت ترینمهماولین و 

در ایران شکل نگرفته است. فخاری معاون هلال اهکر استان مازندران نیز با اشاره به  رسانیاطلاعشوندگان معتقدند نظام جامع هشدار و 

 صورتبهسیستم هشدار »گوید: زمانی میساضعف جدی در نظام اعلام خطر و هشدار در کشور حتی در سطح روابط و تعاملات بین

رسانی اولیه توسط آنهاست وجود ندارد. هشدار و اطلاع بر عهدهسیستمی و هدایت شده از طریق مراکزی که مسئولیتش در کشور 

ادیو تلویزیون گیرد. مردم از طریق رهای امدادی قرار میهواشناسی اخیرا شکل گرفته اما در حد و اندازه محدود و در اختیار دستگاه

 «شوند.کمتر مطلع می

حجم و عمق احتمالی  بر اساسهای مقتضی و بندی مناسب و مطلوب که مسئولان امر بر مبنای آن در زمانوجود یک طبقه

بندی آید. بدون وجود چنین طبقهمخاطرات پیش رو مردم و مسئولان را آگاه ساخته و اعلام نظر نمایند، امری ضروری به شمار می

معنی خواهد بود زیرا هشدار زمانی کارآمد و اثربخش است که بتواند شرایط و وضعیت موجود و وشن و مشخصی، اخطار و هشدار بیر

رسد نظام مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات پیش رو را به درستی و با جزئیات برای مخاطب آشکار و روشن نماید. به نظر می

باری برای هر تواند پیامدهای ناگوار و حتی فاجعهرسانی روبرو است. این معضل میه هشدار و اطلاعدر ایران با ضعف جدی در حوز
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گیری در جامعه ای در پی داشته باشد زیرا هنگامی که در طول زمان مخاطبان که در اینجا هم بدنه اجتماعی و هم مسئولان تصمیم

ها و مرجع یکنواخت دریافت نمایند، ابتدا نسبت به این پیام تقریباًهایی ن پیامها را شامل می شوند، در شرایط گوناگوکشور و استان

های مسئولان امر در افکند. موضوعی که در سخنان و گفتهاعتمادی بر این رابطه سایه میاعتنا شده، و در نهایت بیصادرکننده آن بی

اعتمادی به هشدارهای اعتنایی و بیعامه مردم مناطق سیلزده در بیگیری، فعالان اجتماعی و حتی بدنه اجتماعی و نهادهای تصمیم

نهاد حمایت از بیماران های مردمشود. یکی از فعالان اجتماعی و عضو سازمانصادره وجود دارد، گواه خوبی بر این مدعا محسوب می

شور ما شبیه اخبار ترافیک است. هر روز صبح ساعت اخطار در کشور ما معنی ندارد. اخطار در ک»گوید: هموفیلی ایران در این باره می

طور است. شما بیایید یک خط قرمز یعنی من نویسند اتوبان کرج ترافیکش سنگین است. هواشناسی هم همینرادیو و خبرها می 8

ی کند. اصلا کدام اعلامی را، بیاید اخبار هواشناسی را کارشناسی بررس هاسیلابکند بررسی می آیدمیاعتقادم این است که هیاتی که 

ها خطر سیلآب وجود دارد. من از بچگی همین را شنیدم. هیچ خط گوید گفته است که در مسیر رودخانهوجود دارد؟ هواشناسی می

مان مسئولیت برای خودشان قائل نیستند که وقتی بینی هوا و بلایای طبیعیقرمزی برای شرایط اضطراری وجود ندارد. ما مراکز پیش

گویند هر ایم. راست میگویند ما گفتهگویند و بعد میه بار بگوید و اشتباه باشد، پس بیشتر دقت کند. همیشه یک روند تکراری را مید

کس در این مملکت استاندارهای چنین هشداری را گویند. اگر به نظر شما این هشدار است خوب واقعاً هیچشود میوقت هوا بارانی می

فهمیم که گویند شرایط زرد مثل زمان جنگ ما میکنند. این هشدار باید تعریف شود. یعنی وقتی میصلاً گوش نمیقبول ندارد و ا

فهمیدیم که آژیر قرمز یک معنی داشت، آژیر زرد معنی دیگر داشت که هواشناسی شد میخطر چقدر است. ما وقتی حملات هوایی می

زدگان تا متخصصان تکرار شده نمونه این گفته در موارد متعدد از سوی سیل« ، رسانه ندارد.در کشور ما بحران درواقعما این را ندارد. 

 است. 

نشده های محققبینیرسانی و پیشاعتمادی به هشدارها هم بخشی از نگاه مردم به هشدارهای هواشناسی است و سابقه اطلاعبی

ای در وضعیت جوی از دیگر رخداد خاص و ویژه گونههیچارهای جدی بدون های اشتباه و اعلام هشدبینینیز بر آن افزوده است. پیش

شود. محمد اسلامی از فعالان اجتماعی و امدادگران داوطلب هلال احمر استان های متولی محسوب میاعتمادی به دستگاهدلایل بی

سال گذشته قرار بود طوفانی بیاید. ... »گوید: اشاره کرده و می اعتمادیبییکی از دلایل  عنوانبهمازندران به یک نمونه از این معضلات 

کیلومتر. ... باغداران این کارها را بکنند، کشاورزان این کارها را  021گفتند از سمت غرب مازندران طوفانی خواهد آمد. ... شدتش 

نصف شب یک بادی آمد و خزید و رفت، نه طوفانی ...  2 ها را مواظبت کنند، بعدا دیدیم ساعتبکنند، دامداران بیایند پناه بگیرند، دام

« ، چرا؟ برای اینکه این بارندگی هم گفتند مثل همان طوفان صداوسیماست ... اعلام کرده.شودمیاعتمادی در بین مردم و این باعث بی

دوسال پیش چنین »... گوید: یاشاره کرده و م 11یکی از کارمندان شهرداری ساری به یک نمونه دیگر از این معضلات در سال 

کل امکانات شهرداری بسیج شد، لودر، بیل، و اینکه ستاد بحران  11اخطاری داده شد اگر اشتباه نکنم آذرماه یا آبان ماه بود ... پاییز 

به مرور زمان در جامعه « ساعت هم طول نکشید و رفت. 24ای که آمد و تشکیل دادند. اما در نهایت بارش معمولی بود و یک باد ساده

نمایند از دست رسانی میویژه اطلاع صورتبهسطوح مختلف اعتماد خود را نسبت به هشدارها حتی در مواردی که نهادهای مسئول 

 در خصوصکه جامعه داده و اقدامات لازم برای مقابله با مخاطرات اجتماعی در چنین شرایطی بسیار کمرنگ خواهد بود. جالب این

اعتمادی را تقویت بینی، شدت بیهای هواشناختی نیز آگاهی ندارد و هر عدم تحقق پیشبینیهای اقلیمی و پیشپدیده ماهیت متغیر

 کند. می

رسانی به مردم مناطق در خطر سیلاب نیز رسانی و هشدار در مواردی دیرهنگام نیز انجام شده است. این معضل در زمان اطلاعاطلاع

های ر زمان اطلاع برای تخلیه منازل یا اعلام هشدار جدی، دیگر فرصتی برای اقدام در جهت کاهش آسیبی که دطوربهوجود دارد 

اگر همان زمان »نمونه بابایی یکی از ساکنان زیرآب که آسیب جدی در حادثه سیل دیده می گوید:  عنوانبهمالی و مادی وجود ندارد. 

گفتند که آقا آید. آب آن طرف، ... حداقل به آزادمهر نزدیک شده بود، میآب دارد میدادند سفید، اخطار میکه آب رسیده بود به پل

ها این کار را کردند. همسایهسیل آمده، جمع کنید. جمع کنید. سریع بروید بیرون و وسایل رو بریزید بیرون. همه این کار را می

 «نزدیک رودخانه نشوید. در خانه نمانید.کردند. اینها همه جا را آب گرفته بود، تازه رسیدند که آقا می



021            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

شود از دیگر معضلات نظام به لحاظ زمانی که سبب غافلگیری و از دست رفتن فرصت برای واکنش می ویژهبهها بینیضعف در پیش

اگر زودتر به ما می حالا »گویند: رسانی است. مسئولان مرتبط با وزارت نیرو در استان گلستان در این باره میجامع هشدار و اطلاع

گفتند ما از ساعت قبل به ما میگفتند.... نه اصلا یک هفته قبل به ما می 24ساعت قبل  48گفتند ..... مثلًا اگر ده روز قبل به جای مثلا 

ت نیرو هایی از سوی دیگر افراد و نیروهایی است که به وزارنکته مهم در اینجا وجود گفته« لحاظ زمانی چند روز فرصت داشتیم.

های مسئولان دهد گفتهبیان نکاتی که در ادامه ارائه خواهد شد نشان می درواقعکنند. وابستگی نداشته اما این موضوع را تایید می

 رسانی دور از واقعیت و نادرست نیست. وزارت نیرو در رابطه با ضعف نظام هشدار و اطلاع

اثر شده است. دکتر لشکربلوک متخصص عمران گرایش ی در واکنش به هشدار بیهای فنرسانی به دلیل ناتوانیگاه هشدار و اطلاع

زمان اعلام هشدار را موضوعی اصلی معرفی کرده و با توجه به تاریخ اعلامی، آن را فاقد  مسئلهآب هیئت علمی دانشگاه گلستان نیز 

. اما از وقتی که اخطار صادر شد اینها دریچه را باز کنممن تاریخ دقیق را خدمت شما عرض می»کند. کارآمدی و اثربخشی معرفی می

متر  81تان تواند تخلیه کند اما اگر ورودیمتر مکعب بر ثانیه را می 81ای که در سد گلستان داریم حداکثر کردند. ببینید ما دریچه

 «افتد.متر مکعب بر ثانیه باشد عملا هیچ اتفاقی نمی 81مکعب بر ثانیه باشد خروجی 

رسانی مسئولان به مردم محلی، از قول یکی از نیروهای ونه دیگری یکی از اهالی روستای تالارپشت ضمن انتقاد از نحوه اطلاعدر نم

غروب با قایق موتوری ارتش آمدیم منزل و چند گوسفند که زنده ماندند را با قایق جابجا کردیم. من گفتم »گوید: امدادی ارتش می

گفتند ما اطلاع دادیم و من گفتم چرا ما مطلع نبودیم و جواب مناسبی به ما ندادند. بعد گفتند علت  هاآنو چرا از قبل اطلاع ندادید 

دادید که مردم را شد. من هم گفتم شما حداقل باید به شوراهای محل اطلاع میکردیم مازندران کلا نابود میسد بوده که اگر باز نمی

های خوزستان دران در رابطه با علت سیل و عمدی بودن این رخداد همانند بخشی از بخشها در مازنهر چند نگرش« آگاه کنند.

سازی درباره فرایند تصمیمات ضروری بدبینانه و بر مبنای تئوری توطئه نیست اما تنویر افکار عمومی در این بخش یا حداقل شفاف

 است. 

 

 

 تعامل مردم و امداگران در زمان بحران. 1-2-12

امدادگران یا مقامات چقدر تلاش »مطرح شد که  سؤالچنین درباره نحوه تعامل مردم و امدادگران در زمان بحران نیز  این هم

درصد جمع دو گزینه زیاد و خیلی زیاد را برای  21.2از کل پاسخگویان ایلامی «. کردند تا شما را متقاعد کنند که محل را تخلیه کنید؟

درصد پاسخگویان گزینه خیلی کم و کم را گزارش  21.7قامات برای تخلیه مردم بیان کردند و در مقابل میزان تلاش امداگران و م

 22.8های کرمانشاه نیز موئد آن است که اند. یافتهدرصد پاسخگویان در شمار گزینه عدم شمول قرار داشته 31دادند. در این بین 

درصد گزینه خیلی کم و کم  را درباره  1.0جمع دو گزینه خیلی زیاد و زیاد و  درصد پاسخگویان 7.8درصد پاسخگویان گزینه متوسط، 

 میزان تلاش با امداگران و مسولین برای تخلیه را بیان کردند.

درصد شهروندان معتقدند که تلاش خیلی کم و کمی برای متقاعدسازی مردم به تخلیه از سوی  7.1چنین در شیراز نیز هم

اظهار کردند. در لرستان  درمجموعدرصد پاسخگویان نیز تلاش زیاد و خیلی زیاد را  1نجام شده است. در مقابل مسئولین و امداگران ا

 04.8درصد پاسخگویان تلاش خیلی کم و کم مسولین و امدادگران را در تلاش برای متقاعدسازی شهروندان گزارش دادند و  08.4نیز 

های مورد بررسی تنها خوزستان بیشترین درصد زیاد را بیان کردند. از میان استان های زیاد و خیلیدرصد پاسخگویان نیز گزینه

درصد پاسخگویان  42پاسخگویان را در تلاش زیاد و خیلی زیاد مسولین و امدادگران در امر تخلیه منزل توسط مردم کسب کرده است. 

 اسخگویان تلاش امدادگران را کم ارزیابی کردند.درصد پ 7.0خوزستانی تلاش را زیاد و خیلی زیاد گزارش دادند و تنها 
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 توزیع درصد  پاسخگویان به لحاظ  تلاش امدادگران در  متقاعدسازی برای تخلیه مردم -39-1جدول 

 شودمیمشمول ن بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم استان/سطح تعامل

 31 0.1 08.8 01.4 1.0 1.7 00 ایلام

 18.4 0.3 7.4 4 22.8 1.4 .1.7 کرمانشاه

 11 دانم()نمی 1.3 3.2 4 1.1 4 7.1 مازندران

 84.2  3 3 2 2 1.1 شیراز

 44.1 0.0 1.4 28 01.2 1.2 1.1 گلستان

 01.3 01.1 02.1 21.1 01.7 1.0 2 خوزستان

 12.7 2.7 1.2 1.1 00.4 00.4 7 لرستان

 

بیشترین همکاری و تعامل امداگران با مردم در تخلیه منزل مربوط به خوزستان و کمترین مربوط به  31-0بنا بر مندرجات جدول 

 لرستان و مازندران گزارش شده است. 

برخوردهای اول از اهمیت  ویژهبهدیدگان از یک حادثه مسائل اجتماعی امداد و نجات در مواجهه میان نیروهای امدادگر با آسیب

نهاد در های مردمو میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به نهادهای دولتی و سازمان هانگرشست. مجموعه بالایی برخوردار ا

شود که امکان ها در امدادرسانی، سبب میهای وارد شده به لحاظ مادی و جانی و ضعف ها و کاستیکنار شوک ناشی از حادثه و آسیب

ها و نهادهای رسمی ه باشد. همان طور که بحث شد میزان اعتماد مردم نسبت به سازمانبروز تنش در این برخوردها وجود داشت

است. از این  نهادمردمهای وخیم تر از نهادها و سازمان مراتببهوضعیت مطلوبی ندارد و این امر در رابطه با نهادهای دولتی و حاکمیتی 

رخداد در  ترینمهمدیدگان امناسب و پرخاش از جانب برخی آسیب، برخورد ناعتمادیبیرسد که روی طبیعی به نظر نظر می

 دیدگان باشد.های امدادی و آسیببرخوردهای اولیه میان تیم

ها و بخش درواقعشود که از سوی مصاحبه شوندگان مورد بحث قرار گرفته است. خواهی دیگر موضوعی محسوب میپدیده رایگان

های آسیب پذیر مناطق همجوار بخش های سیلزده می کوشیدند تا از امکانات و فرصت های به وجود آمده در این مناطق گروه

من در اردوگاه بودم یک خانمی اومد پیش من »نمایند. در این باره دکتر الهام پور یکی از اساتید دانشگاه چمران می گوید:  برداریبهره

 11زد. گفتم سرو وضعت یکم متفاوت است. گفت از اهواز اومدم. گفتم برای چی اومدی اینجا؟ در یک بیمارستان و با من حرف 

 «تختخوابی در اردوگاه.

ها مثلا بهزیستی یا هلال احمر، نظر مردم نسبت به دستگاه»یکی از فعالان اجتماعی و اساتید دانشگاه چمران در این باره می گوید 

شان که پس تا حالا کجا بودید؟ ما را آب برد. بعد گفتند کمک ها دیر رسیده بودند، مردم با چوب افتاده بودند دنبال چون دیر رفتند و

اد ما یکی یکی خیلی جاها رفتیم تا توانستیم اینجا بیاییم و راه نبود، اصلا راه بسته بود بالاخره اومدند و شروع کردند و این پذیرش ایج

صبانیت ناشی از دیر رسیدن یک مقداری مانع ایجاد کرد ولی به تدریج این همدلی ایجاد شد. به نظرم یک مقدار شد. شاید آنقدر آن ع

 «دانشگاه اینجا فعالیت کرد، این مسئولیت اجتماعی را بهتر جواب داد، در نتیجه اعتماد جلب کرد.

های بیش از نیاز و رفتارهای تلاش برای دریافت کمک توان به موضوعهای مرتبط با امداد و نجات، میمصادیق ناهنجاری ازجمله

کنم عذرخواهی می»گوید خرج از عرف در هنگام دریافت کمک ها اشاره نمود. در این باره ایزدی از سمن انصار بندر ترکمن می

البته « رند یک همچین حالتی بود.آوردند که وسیله بگیها هجوم میها به ماشینگویم مثلاً ما در تلویزیون دیدیم آفریقاییاینجوری می

 به گفته ایشان این حالت بیشتر در روزهای اول وجود داشته است.

های تخصصی دیدگان و موضوعات مربوط به آموزشدر رابطه با میزان آمادگی امدادگران و نیروهای مردمی برای مواجهه با آسیب

رسد نظام مدیریت بحران در ایران با اند، اما به نظر میداماتی را انجام دادهها همچون هلال احمر اقنیز، اگرچه برخی نهادها و سازمان

واضح این معضلات و کمبودها  صورتبهدیده از سیلاب معضلات جدی در این بخش روبرو است. روایت شاهدان عینی در مناطق آسیب

ز فعالان و اعضای جمعیت امام علی در شیراز در رابطه با نمونه یکی ا عنوانبه. کندمیرا در اقدامات و برنامه های عملیاتی تایید 

مهم ترین نکته ای که من فهمیدم این »گوید: نیروهای مردمی و حتی رسمی که برای کمک و انجام اقدامات امدادی آمده بودند، می



022            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 گونههیچآموزشی،  گونههیچ، رسمی و غیر رسمی، مثلا از مساجد و روحانی و بهیار و یاوران شورا و اینها هایسازماناست که 

ها در حوزه امداد و نجات نیز که رسد حتی آموزشبه نظر می درواقع« سازی چیزی نداشتند و کاملا منفعل عمل کرده بودند.شبکه

ت شود، به جهت کمی و کیفی از کیفیتوسط برخی نهادها همچون هلال احمر و وزارت بهداشت به نیروهای رسمی و داوطلب ارائه می

و جامعیت لازم برخوردار نیست. یزدانی فرماندار زیرآب نیز از ضعف آموزشی و فقدان توانمندی تخصصی امدادگران انتقاد کرده و 

شود، نیروی تخصصی خودش وقتی من سقوط از ارتفاع دارم، نیرو باید نیروی سقوط از ارتفاع باشد. وقتی که تصادف می»گوید می

 «عمومی است و خوب نیست.باشد، اینجا بیشتر آموزش 

 

 تخلیه منازل. 1-2-13

آیا از همان اول که از شما خواسته شد، بدون مقاومت، »پرسیده شد که  سؤالچنین این درباره نوع واکنش به هشدار تخلیه هم

های است. به جز استانها قابل مشاهده پاسخ در قالب دو گزینه بله و خیر در جدول پایین به تفکیک استان«. منزل را تخلیه کردید؟

ها با اختلاف حداقلی اند بقیه استاندرصد پاسخگویان گزینه خیر را گزارش داده 02.1درصد پاسخگویان گزینه بله و  42.3گلستان که 

 نزدیکی گزارش شده است.  نسبتاًهای بله و خیر در سطح تقرببا درصد پاسخگویان به گزینه

 
 حاظ  تخلیه منزلوزیع پاسخگویان به لت -41-1جدول 

 پاسخبی شودمشمول نمی خیر بله استان/واکنش به هشدار

 1.1 31 21.1 31.1 ایلام

  18.4 22.0 01.1 کرمانشاه

 2.4 11 02.7 01.1 مازندران

  84.2 1.1 1.1 شیراز

 1.1 44.1 02.1 42.3 گلستان

 03.4 01.3 32.1 34.7 خوزستان

 2.0 12.7 22.1 22.7 لرستان

 

ای از پاسخگویان نیز در شمار گزینه عدم شمول قرار قابل مشاهده است درصد قابل ملاحظه 41-0طوری که در جدول همان

 را بدون پاسخ گذاشتند.  سؤالدرصد پاسخگویان این  03.4اند و خوزستان علاوه بر این داشته

 1شد.  سؤالومت در برابر هشدارهای تخلیه منزل نیز در ادامه سوالات مربوط به علت واکنش به هشدارهای تخلیه درباره چرایی مقا

کردم سیلاب زیاد باشد و فکر نمی»ها مربوط به گزینه در نظر گرفته شد که در جدول پایین آمده است. یافته سؤالگزینه برای این 

درصدپاسخگویان  01.2انی، درصد پاسخگویان لرست 01.1دهد که به ترتیب بر اساس بیشترین، نشان می« هشدارشان را جدی نگرفتم

درصد پاسخگویان گلستانی این گزینه را علت  1.1درصد پاسخگویان کرمانشاهی و  01.7درصد پاسخگویان خوزستانی،  00.1ایلامی، 

 شان ر برابر تخلیه منزل بیان کردند. مقاومت

 1.4درصد پاسخگویان خوزستانی،  1.1نیز ...(« ترسیدم وسایل منزل از دست برود )سرقت شود و می»چنین  درباره عامل هم

ها دلیل عدم تخلیه بیان کردند. بر درصد پاسخگویان شیرازی این گزینه را بیش از سایر استان 1درصد پاسخگویان کرمانشاهی و 

 اساس درصد ذکر شده این عامل در شمار عوامل دسته دوم از سوی پاسخگویان با توجه به درصد اشاره شده قرار دارد.

درصد توسط پاسخگویان  3.4درصد توسط پاسخگویان گلستانی،  3.1نیز « تخلیه وسایل منزل سخت بود»چنین عامل هم

های اشاره شده مربوط به عامل این بوده که درصد توسط پاسخگویان مازندرانی بیان شده است. یکی دیگر از گزینه 2.4کرمانشاهی و 

 درصد پاسخگویان کرمانشاهی ذکر شده است. 1.7درصد پاسخگویان مازندرانی و  1.8گزینه  برای این«. انتقال دادن احشام سخت بود»
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 توزیع پاسخگویان به لحاظ مقاومت در برابر تخلیه منزل -41-1جدول 

استان/علت 

 واکنش

کردم فکر نمی

سیلاب زیاد باشد و 

هشدارشان را جدی 

 نگرفتم

ترسیدم وسایل می

منزل از دست 

 برود )سرقت شود

 و ...(

تخلیه وسایل 

منزل سخت 

 بود

انتقال دادن 

احشام سخت 

 بود

های خسارت

های قبلی را سیل

 هم دولت نداده بود

 پاسخبی سایر
مشمول نمی

 شود

 11.1 01.4 1.1   0.1 0.3 01.2 ایلام

 77.1 2   1.7 3.4 1.4 01.7 کرمانشاه

 84.1 00.0   1.8 2.4  1.8 مازندران

 14.0     0 1  شیراز

 87 2.3    3.1 1.1 1.1 گلستان

 14.0 23.1   1.4 1.2 1.1 00.1 خوزستان

 71.4 4.1  1.2  1.4  01.1 لرستان

 

ها عامل در این امر در بین استان ترینمهمدر مقاومت در برابر تخلیه، جدی نگرفتن سیلاب  مؤثربندی از عوامل در یک جمع 

 عنوان شده است. به عبارتی ادارک خطر در بین مردم پایین بوده که همین امر اتخاذ تدابیر بهنگام را دشوار ساخته است. 

ها در جدول ؟. پاسخ«آیا آب خانه شما را گرفت»از شهروندان پرسیده شد که  سؤالبرای شناسایی نوع و سطح خسارات نیز این 

 آمده است.    42-0شماره 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ سطح خسارات به خانه -42-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان/آبگرفتگی

 1.1 31.0 14.3 ایلام

 1.7 47 12.7 کرمانشاه

 2.4 7.1 81.7 مازندران

 0 3 11 شیراز

 1.4 28.8 71.1 گلستان

 2 31.4 18.1 خوزستان

 0.0 1 13.1 لرستان

 

 81.7درصد(، مازندران ) 13.1درصد(، لرستان ) 11که به ترتیب شیراز ) طوربهها آبگرفتگی منزل رخ داده است در همه استان

درصد( بیشترین درصد پاسخگویان به  12.7درصد( و کرمانشاه ) 18.1درصد(، خوزستان ) 14.3درصد(، ایلام ) 71.1درصد(، گلستان )

درصد  31.0درصد پاسخگویان خوزستانی و  31.4پاسخگویان کرمانشاهی،  درصد 47گزینه بله گزارش شده است. در مقابل 

پاسخگویان لرستانی، شیرازی و  درمجموعهایی هستند که گزینه خیر را بیان کردند. پاسخگویان ایلامی بیشترین درصد استان

زدگان های سیلدرصد خانه 14و تا  درصد 13شان در معرض آبگرفتگی قرار گرفت. بیش از ها منزلمازندرانی بیش از سایر استان

دلیل ذکرشده برای مقاومت در برابر تخلیه منازل این بوده که فکر  ترینمهمشده را آب گرفته است و در همان حال مصاحبه

 دهد. زدگان به هشدارها را هم نشان میاعتمادی سیلها، نوع نگاه و البته بیاند سیلاب جدی باشد. این تقابل دادهکردهنمی

ها بوده و از احل مدیریت اجتماعی سیلاباقدامات برای حفاظت از جان افراد و از دشوارترین مر ترینمهمتخلیه منازل یکی از 

اند به تفصیل به آن پرداخته شده است. شواهد ها با مردم و سایر کسانی که در مدیریت سیلاب دخیل بودههمین جهت در مصاحبه

اند و ایستادگی کردههایی در برابر تخلیه منازل صورت گرفته و گاه افراد تا آخرین لحظات در مقابل تخلیه دهد مقاومتمتعدد نشان می

 برخی مناطق نیز هرگز تخلیه نشده است. تخلیه منازل از جهات متعددی امری اجتماعی است. 

ها، وابستگی ها و مطالبات دیگر افراد یا گروههای اجتماعی با یکدیگر و واکنش متقابل ایشان نسبت به درخواستمواجهه گروه

اجتماعی، سوابق تعاملات اجتماعی، میزان اعتماد و سرمایه اجتماعی، تعارض منافع و فرصت  بالایی به متغیرهایی مانند نحوه ارتباطات

وگوها حکایت از آن دارد که راهکارهای ارتباطی مدیران و مسئولان مدیریت بحران با ها و بسیاری از موارد دیگر دارد. مرور نتایج گفت
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اند، از طریق گفتگوهای رو در وقت از منازل و مناطقی که در آن سکونت داشتهمردم برای اعلام خطر و لزوم تخلیه منازل و مهاجرت م

محلی، اعلام از طریق مساجد، گفتگوی نیروهای اجتماعی و فعالان  رو میان مسئولان محلی و مردم، تشریح شرایط موجود در رسانه

های صاحب نفوذ محلی مانند شیوخ و ریق شخصیتاجتماعی در درب منازل با جامعه بومی و اعلام وضعیت موجود و مخاطرات از ط

اند. همچنین مسئولان مدیریت بحران علاوه بر استفاده از روحانیون راهکارهایی بوده که مسئولان برای اعلام لزوم تخلیه به کار بسته

جایی د دادن امکانات برای جابههایی ماننوگوی رو در رو با مردم، از شیوهسرمایه اجتماعی افراد صاحب نفوذ در مناطق محلی و گفت

زده استفاده وسائل ضروری و احشام در موارد مورد نیاز و حتی توسل به اجبار و اسلحه برای واداشتن مردم به تخلیه مناطق سیل

 اند. کرده

ای اقناع مردم ها و سازکارهای ارتباطی با جامعه معضل دیگر مسئولان استانی و شهری برها، ضعف مکانیسمرغم همه تلاشعلی

گیری این گفتگو در گام اول امری زمانبر است و در طی بوده است. به بیان بهتر اقناع و توجیه افراد نیازمند گفتگو بوده و این شکل

و یا شخصیت های ذی  نهادمردمهای ها و نهادهایی مانند سازمانگذر زمان معنا می یابد. همچنین پیش شرط آن به وجود مکانیسم

حلقه اتصال دولت و جامعه مدنی باشند که البته این مهم نیز در گذر زمان  درواقعباز می گردد که مورد پذیرش طرفین بوده و  نفوذ

ها است. یکی از فعالان مدنی در این رابطه معنا می یابد. رابطه جامعه مدنی و نهادهای حاکمیتی در ایران فاقد این الزامات و ویژگی

توانست این ارتباط را حثم همین است. دولت چرا نتوانست ارتباط را با مردم برقرار کند؟ بحث این بود اگر واقعا میب درواقع»گوید: می

توانیم جلویش )سیلاب( را بگیریم، تو به ما کمک کن بجای اینکه به ما برقرار کند با مردم و بگوید، مردم هم به او بگویند ما هم می

تواند با شیوخ یا با این سران اقوام یک تعامل سازنده داشته باشد، چون نیاز به ما کمک کنی..... دولت نمیبگویی تخلیه کن. تو بیا به 

« دارد. مدیریت استان باید بتواند، اینها سرمایه هستند، باید اینها را همیشه و نه فقط در موقع بحران داشته باشد. دهیسازمانیک 

برخی مناطق به قدری عمیق بوده که حتی در بعضی موارد نتوانسته نیروهای محلی ذینفوذ را  شکاف مسئولان محلی با جامعه مدنی در

نماید. یکی از فعالان اجتماعی در شیراز در این باره می گوید: در خیلی از روستاها و  برداریبهرهبرای اقناع مردم  هاآنیافته و یا از 

ها و مساجد محل خیلی تاثیرگذاری دارند. در محل ها، دهیاریشورا، شورایاری محلات که حاشیه شهر هستند، معتمدین محل، یاوران

 نداشته باشند ولی این اتفاق و هماهنگی رخ نداده بود. تأثیرنیست که  گونهاین

از دلایل  کنند یکیشوندگان از آن با عنوان بدبینی یاد میعدم اعتماد مردم و بدنه اجتماعی به نهادهای رسمی که برخی از مصاحبه

مقاومت در برابر تخلیه بوده است. یکی از فعالان اجتماعی در استان خوزستان در این باره با اشاره به واکنش مردم به دستور تخلیه 

ردند. ... مقاومت ک شدتبهخواهند از ما بگیرند. بنابراین اینها مان را میخواهند از ما بگیرند. ... زمینگفتند، خانه ما را میمی»گوید: می

 « متاسفانه اینجا سرمایه اجتماعی تضعیف شد و فرسایش پیدا کرد.

ها و ترجیحات جامعه محسوب ها و موضوعات در انتخابشاخص ترینمهمها و منافع مالی و اقتصادی افراد، همیشه یکی از نگرش

دلایل مقاومت مردم در برابر دستور  ازجملهلیه منازل منافع اقتصادی و پیامدهای احتمالی تن دادن به تخ مسئلهشود. در اینجا نیز می

واهمه از دست دادن بخش عمده سرمایه های مالی و مادی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ایران،  درواقعتخلیه منازل می باشد. 

برای انجام وظایف قانونی و وعده  جبران آن امری محال به نظر می رسد، در کنار عدم اعتماد به دولت و نهادهای دولتی مانند بیمه

تا افراد حاضر به پذیرش مخاطرات جانی شده و حتی سلامت خود را در معرض خطر قرار دهند. حسین  شدمیهای مطروحه سبب 

بود.  مسئلهشان هایدام»زاده از مسئولان هلال احمر استان خوزستان درباره دلایل مقاومت مردم در برابر دستور تخلیه منازل می گوید: 

 «شود. ... این مبنای فرهنگی دارد.دانند فرد اگر گاوش بمیرد چه میها میچون اینها اینقدر وابسته هستند. بچه خوزستانی

شان، و ها در برابر تخلیه منازل و مشارکت محلی و مدنی مردم برای جلوگیری از ورود سیلاب به خانه و روستایبرخی مقاومت

ای که پیش آمده الان مسئله»گوید دیگری نیز پدید آید. یکی دیگر از فعالان مدنی می مسئلهین کار، سبب شده آمیز بودن اموفقیت

گویند، دیدید قبلا هم گفتید تخلیه سال بعد یا چند سال بعد آمد و دولت اعلام تخلیه کرد، باز مردم می این هست که اگر سیلی دیگری

گفت های دولت بود. دولت میبینیفتیم ... بحث این هست که الان اتفاقی که افتاد خلاف پیشکنید، تخلیه نکردیم و جلویش را گر

 «ای جز تخلیه سوسنگرد وجود ندارد. ولی اتفاقی که افتاد این بود که چاره وجود داشت. مردم هم تخلیه نکردند.چاره
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 های اجتماعی در زمان سیلابآسیب. 1-2-14

گویان از پاسخ سؤالهای اجتماعی است. در همین زمینه این ر زمان بحران مربوط به مدیریت آسیبیکی از موضوعات اساسی د 

قابل مشاهده است به جز استان ایلام در  44-0که در جدول  طورهماناند. پرسیده شد که آیا شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال بوده

 اند. داده ها بیشتر پاسخگویان گزینه خیر را گزارشبقیه استان

 
 توزیع وضعیت احساس ناامنی -44-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان

 1.1 31.0 14.3 ایلام

 1.7 71.1 01.1 کرمانشاه

 1.8 88.1 01.3 مازندران

  88.0 00.1 شیراز

 1.7 11.1 3.8 گلستان

 4.1 83.4 00.8 خوزستان

 1.2 10.4 33.4 لرستان

 

درصد پاسخگویان  11.1ها گزارش شده است. در مقابل درصد بسیار بیشتر از سایر استان 14.3سطح احساس ناامنی در ایلام با 

، سطح سرقت و درمجموعاند. درصد پاسخگویان دو استان مازندران و شیراز اعلام کردند که سرقت و نامنی ندیده 88 تقریباًگلستانی و 

 ها به جز ایلام بسیار پایین بیان شده است. ناامنی گزارش شده در همه استان

به  آمدهدستبههای شود. داده سؤالدر ارتباط با فرد بلکه همسایگان و آشنایان نیز  تنهانههای اجتماعی سعی شده درباره آسیب

 تفکیک در جدول پایین قابل مشاهده است. 

درصد  08.2ها است. در این بین مربوط به گزینه هیچ در همه استان، بیشترین درصد پاسخگویان آمدهدستبههای بر اساس یافته

درصد 0درصد پاسخگویان خوزستانی،  2.8درصد پاسخگویان ایلامی،  1.4درصد پاسخگویان کرمانشاهی، 01.1پاسخگویان لرستانی، 

ی زیاد و زیاد را در مشاهده سرقت درصد پاسخگویان گلستانی گزینه خیل 1.4درصد پاسخگویان مازندرانی و  1.8پاسخگویان شیرازی،

های کم و خیلی کم، به ترتیب بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به چنین  از میان گزینهاز همسایگان و آشنایان اعلام کردند. هم

درصد(  2.1درصد(، گلستان ) 3درصد(، شیراز ) 02.0درصد(، کرمانشاه ) 01.2درصد(، ایلام)  20.1درصد(،  لرستان ) 28.4خوزستان )

 درصد( بوده است.  2.4و مازندران )

 
 توزیع وضعیت پاسخگویان به لحاظ سرقت اموال همسایگان و آشنایانشان -45-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی هیچ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم استان/سطح سرقت

 1.1 00 18.4 0.1 4.1 7.0 7.8 8.4 ایلام

  1.7 43 7.4 8.0 1.4 2 01.0 کرمانشاه

 0.1 7.1 81.1 1.8  1.8 1.8 0.1 مازندران

  00.1 83.2  0 0 3  شیراز

 1.2 0.2 13.4 1.2 1.2 2.0 0.2 0.4 گلستان

 0.8 21.1 30.1 1.2 0.1 1.1 02.1 01.1 خوزستان

 0.2 8 40.2 1.4 00.8 1.8 8.1 02.1 لرستان
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سرقت اموال مشاهده شده برای همسایگان و آشنایان در حد بسیار ها میزان های حاضر، در همه استانبر اساس یافته  درمجموع

آیا در ایام سیلاب، موردی از »مطرح شد که،  سؤالهای اجتماعی، این پایینی گزارش شده است. در ادامه سوالات مربوط به آسیب

 آمده است.  41-0ها در جدول یافته«. اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنی مشاهده کردید؟بی

 
 اخلاقیتوزیع وضعیت پاسخگویان به لحاظ تعرض و بی -46-1جدول 

 پاسخبی دانمنمی هیچ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم استان/سطح سرقت

 0.3 1.2 11.2 4.1 3.1 0.3 7.0 01.4 ایلام

 1.7 21.8 41 1 1.7 1.4 8.0 7.4 کرمانشاه

 0.1 1.3 88.0 1.8 1.8 1.8 0.1 1 مازندران

  2 71.3 01.1 1.1 1 4 2 شیراز

 1.2 1.4 11.2 1.2 1.2 1.1 1.7 0.1 گلستان

 2.1 21 32.4  1.1 00.2 02.3 01.0 خوزستان

 0.1 2.7 11.8 3.2 1.1 1.1 8.4 02.1 لرستان

 

گلستان ی که به ترتیب طوربهها به گزینه هیچ داده شد. در این سؤال نیز اکثریت غالب پاسخ 41-0بر اساس مندرجات جدول 

درصد( و  41درصد(، کرمانشاه ) 11.8درصد(، لرستان ) 11.2درصد(، ایلام ) 71.3درصد(، شیراز ) 88.0درصد(، مازندران ) 11.2)

 01.4درصد و ایلام با  02.1درصد، لرستان با  01.0اند. در این میان خوزستان با درصد به گزینه هیچ پاسخ داده 32.4خوزستان با 

درصد پاسخگویان  1درصد پاسخگویان شیرازی،  01.1چنین اند. همد پاسخگویان مربوط به گزینه خیلی کم بودهدرصد بیشترین درص

 اند. درصد پاسخگویان ایلامی گزینه خیلی زیاد را گزارش داده 4.1کرمانشاهی و 

دان به لحاظ متمحل گردیدن از میان رفتن شرایط عادی زندگی در مناطق دچار بلایای طبیعی در کنار وضعیت نامطلوب شهرون

می توان  درواقعاجتماعی آماده شود.  هایآسیبشود تا زمینه برای بروز شوک روانی و فقدان ساختارهای نظام بخش سبب می

های ناشی از وضعیت شهروندان آسیب دیده و آسیب هایآسیبها در مناطق سیلزده را در دو دسته های اجتماعی و ناهنجاریآسیب

بندی نمود. دسته اول آسیب ها دیده طبقههای خارج از مناطق آسیببه هم ریختگی نظم اجتماعی و ایجاد فرصت برای گروه ناشی از

های دوم می تواند دیده بروز می نماید اما آسیبدر رفتارهای ناهنجار و خارج از عرف و قوانین اجتماعی شهروندان جامعه آسیب عمدتاً

دیده ناشی شود. به هر روی جامعه دچار های فرصت طلب و خاصی از خارج یا داخل مناطق آسیبمجرمانه گروه عمدتاًاز رفتارهای 

های نماید. مرور مصاحبههای اجتماعی ایجاد میبلایای طبیعی و خسارت دیده از رخدادها و حوادث بستری برای رشد و توسعه آسیب

که عمده موضوعات مطروحه در این بخش به بحث سرقت و دزدی، پدیده  حاکی از آن است زدهسیلصورت گرفته در مناطق 

های بیش از نیاز روزانه است که البته در نظام های قومی و هجوم غیرمنطقی و تلاش برای دریافت کمکخواهی، درگیریرایگان

 اند. تحقیق بررسی شده شود اما در اینها آسیب اجتماعی گفته نمیمفهومی علوم اجتماعی به برخی از این پدیده

گردد تا مبادا در رابطه با بحث سرقت و دزدی، موضوع به عملکرد ضعیف نیروهای امنیتی و انتظامی و احساس ناامنی مردم باز می

یکی از دلایلی »گوید: نمونه یکی از اساتید دانشگاه چمران در این باره می عنوانبههای باقیمانده را نیز سارقان از ایشان بربایند. دارایی

یکی از مسئولان استانی هلال احمر استان خوزستان نیز در این « که مردم روستاها حاضر نبودند تخلیه کنند، بخاطر ترس از سرقت بود.

ترس از سرقت بود که باعث شد اینها خالی نکنند. بنابراین مسئله احساس ناامنی خیلی اهمیت دارد. ولو اینکه منشا »باره می گوید: 

 «یچ رفتاری نشود.ه

آید. این ها و مناطق سیلزده به شمار میهای اجتماعی در اردوگاهها و ناهنجاریهای قومی و مذهبی نیز از دیگر آسیبدرگیری

های قومی و اجتماعی که سابقه دیرینه رقایت و درگیری دارند بروز موضوع هم در استان در یک محدوده و مجاورت برخی گروه

قابل مشاهده بوده است. آرزو علیزاده  زدهسیلاجتماعی در مناطق  هایگروهم در بحث توزیع کمک ها و نیازهای روزانه یافته و همی

هم ترکمن وجود دارد و هم بلوچ ، حالا  قلاآقاز آنجایی که در : »دهدمیدر این باره چنین توضیح « از تلاش تا تعالی»نماینده مؤسسه 
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این خیلی  درواقعکنیم. ای داریم عمل میکردند سلیقهکرد مثلا فارس بود. یعنی فکر میاقلام را توزیع میخدا نکند آن کسی که داشت 

کند یا اگر آن کسی که اقلام را ها مثلا بیشتر توجه میگفتند ایشان دارند به فارس ها و بلوچها میدر آن قضیه پررنگ بود. حالا ترکمن

ای دارد در باب این قضیه. من خودم شاهد این به ترکمن نگاه ویژه درواقعگفتند ین شکل بود. میکرد به همکرد فرق نمیتوزیع می

 «بودم که این قضیه باعث تنش شده بود.

های آسیب مسئلهدهد نشان می - آمدهدستبهزدگان آمارهایی که در بخش پیمایش نظرات سیل ازجمله –شواهد  درمجموع

های امنیتی مانع از آن شده است که مراقبت علاوهبهزده جدی نبوده است. هنجارهای اخلاقی جامعه ایرانی اجتماعی در مناطق سیل

 جدی در مدیریت اجتماعی سیلاب تبدیل شود.  مسئلههای اجتماعی به آسیب

 

 تجربه زندگی در اردوگاه. 1-2-15

ها که آیا شما در ایام سیلاب، در اردوگاه سؤالهای سیل زندگان پرسیده شده است. این اعی کمپسؤالاتی نیز درباره مدیریت اجتم

زدگان را ها درصد بالای پاسخگویان تجربه زندگی در کمپ سیلزدگان هم زندگی کردید؟ در همه استانهای( موقت سیل)کمپ

درصد(،  1.3اند. در مازندران )م کردند تجربه زندگی در کمپ را داشتهدرصد پاسخگویان اعلا 4ی که در شیراز تنها طوربهاند. نداشته

درصد( تجربه زندگی  11.1درصد( و لرستان ) 37.1درصد(، خوزستان ) 32.2درصد(، کرمانشاه ) 27.1درصد(، ایلام ) 01.1گلستان )

 اند.  در کمپ را گزارش داده
 گانزدهتوزیع وضعیت اردوگاه سیل -47-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان/اقامت کمپ

 1.1 70.4 27.1 ایلام

  17.8 32.2 کرمانشاه

 1.8 12.1 1.3 مازندران

  11 4 شیراز

 1.2 83.1 01.1 گلستان

 1.1 10.1 37.1 خوزستان

 1.7 48.4 11.1 لرستان

 

ها در سه سطح ماه، هفته و اند. پاسخشده است که چه مدت تجربه زندگی در اردوگاه را داشته سؤالپس از این مورد از پاسخگویان 

 روز مورد بررسی قرار گرفت. 

 
 مدت اقامتگاه در اردوگاه -48-1جدول 

 استان

 روز هفته ماه درصد پاسخگویان

 صفر
 0کمتر از 

 ماه
 ماه2

 

 ماه3

 تا 4

1 

 ماه

ماه و  7

 بالاتر
 پاسخبی

مشمول 

 شودمین
 3 2 0 صفر

و  4

 بالاتر
 0 صفر مشمول پاسخبی

تا  2

3 

4-1 

 روز

7 

 تا

01 

به  00

 بالا
 پاسخبی

مشمول 

 شودمین

 70.4 2.1 0.1 1.1 0.2 3.2 0.3 08.2 70.4 2.1 1.1 0.1 0.1 0.3 21.0 70.4 2.1    1.8 1.7 1.7 ایلام

 17.8 4.7   2.7 02 3.4 4 17.8 4.7    4 23.1 17.8 4.7      27.1 کرمانشاه

 12.1 0.1  1.8 1.8 0.1 0.1 1.8 12.1 0.1    1.8 4.8 12.1 0.1      1.1 مازندران

 83.1 1.7 0 0.3 0.4 2.3 2 1.8 83.1 1.7 1.2 0.0 2.0 3 8.1 83.1 1.7     0.4 03.1 گلستان

 10.1 2.7 2 1.1 1.4 1.1  32.1 10.1 2.7  2.2 01.7 1.4 07.1 10.1 2.1    0.3 07.2 07 خوزستان

 48.4 0.4 0 1.4 1.4 1.7 0.2 41.1 48.4 0.4 1.1 1.4 0.2 1.7 47.3 48.4 0.4 1.2 3.0 24.1 01.1 4.1 2.3 لرستان

 

 



028            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

درصد پاسخگویان گلستانی،  03.1درصد پاسخگویان خوزستانی،  07درصد پاسخگویان کرمانشاهی، 27.1بر اساس ماه، به ترتیب 

درصد پاسخگویان لرستانی اظهار کردند از این حیث تجربه  2.3درصد پاسخگویان مازندرانی و  1.1ایلامی، درصد پاسخگویان  1.7

 24.1ها، لرستان به لحاظ تجربه اقامت کمپ در ماه، بیشترین درصد پاسخگویان را داشته است. اند. از میان همه استاناقامت نداشته

درصد  1.7چنین ماه تجربه زندگی در کمپ را گزارش دادند. هم 2د پاسخگویان درص 01.1ماه  و  3درصد پاسخگویان لرستانی 

 پاسخگویان ایلام نیز کمتر از یک ماه تجربه زندگی در کمپ را بیان کردند. 

 07.1درصد پاسخگویان ایلامی،  21درصد پاسخگویان کرمانشاهی،  23.1درصد پاسخگویان لرستانی،  47.3به لحاظ هفته نیز، 

اند. درصد پاسخگویان مازندرانی گزینه صفر را گزارش داده 4.8درصد پاسخگویان گلستانی و  8.1سخگویان خوزستانی، درصد پا

درصد در یک  1.4درصد( و پس از آن خوزستان با  01.7بیشترین فراوانی مربوط به اقامت بر اساس هفته دو هفته برای خوزستان )

 اند. مول این گزینه نبودهاکثریت پاسخگویان مش درمجموعهفته است. 

درصد  1.8درصد پاسخگویان ایلامی و  08.2درصد پاسخگویان خوزستانی،  32.1درصد پاسخگویان لرستانی،  48.4از لحاظ روز نیز 

 شود قراربر اساس روز نیز بیشتر پاسخگویان در گزینه مشمول نمی درمجموعاند. اما پاسخگویان ایلامی گزینه صفر را گزارش داده

برای این استان منظور نشده است. بیشترین مدت  سؤالاند. در کل استان شیراز مشمول این امر نبوده و به همین دلیل این داشته

 اقامت مربوط به لرستان، کرمانشاه و خوزستان و کمترین مربوط به مازندران و گلستان گزارش شده است. 

-ها برای سیلشد مربوط به ارزیابی وضعیت برخی خدمات در کمپ سؤالها یکی دیگر از سوالاتی که حول مدیریت اجتماعی کمپ

مورد مربوط  02ها به تفکیک پاسخ« کنید؟در کل، هر یک از موارد زیر در اردوگاه را چگونه ارزیابی می»زدگان است. پرسیده شد که 

آمده است.   41-0برای هفت استان در جدول شماره به توزیع غذا، دسترسی به بهداشت، غذا، خدمات درمانی، امکانات محل و غیره  

ها گزینه درصد ایلامی 03.1درباره توزیع غذا بین ساکنان اردگاه، به غیر از گزینه عدم شمول که بیشترین درصد در این گزینه هستند، 

 01.1پاسخگویان کرمانشاه نیز اند. از میان دو گزینه خیلی بد و بد را گزارش داده درمجموعدرصد نیز  7.7خیلی خوب و خوب و 

درصد وضعیت توزیع غذا را متوسط  7.4چنین درصد خوب ارزیابی کردند. در این بین هم 3.4های خیلی بد و بد و تنها درصد گزینه

ها تاندرصد( بیش از سایر اس20.1درصد( وکرمانشاه )01.8ها، ایلام )ارزیابی کردند. درباره وضعیت امکانات بهداشتی از کل استان

 درصد( بیشترین رضایت را وضعیت امکانات بهداشتی گزارش دادند.01.1درصد( و لرستان )08.8ناراضی بودند و در مقابل خوزستان )

-ها راضی بودهدرصد( بیش از پاسخگویان سایر استان 31.3درصد( و لرستان ) 27.0درباره کیفیت خدمات درمانی نیز خوزستان ) 

اند. ارزیابی پاسخگویان از وضعیت کیفیت درصد( بالاترین نارضایتی را گزارش داده02.3درصد( و ایلام )04.7شاه )اند و در برابر  کرمان

درصد( بالاترین درصد پاسخگویان به لحاظ نارضایتی از 03.1درصد( و ایلام )01.0محل استقرار نیز به این نحو بوده که در کرمانشاه )

درصد( بیشترین رضایت را بیان 07.4درصد( و لرستان )07.2های خوزستان )پاسخگویان استان وضع استقرار اعلام شد و در مقابل

درصد(  1.4درصد( و لرستان ) 00.1های ایلام )کردند. وضعیت به لحاظ امنیت اردوگاه نیز به این نحو بوده که پاسخگویان استان

 .درصد( بالاترین رضایت را بیان کردند 24.0زستان )درصد( و خو 21.0های لرستان )کمترین رضایت و پاسخگویان استان

 
  



      021    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 هاتوزیع وضعیت پاسخگویان به لحاظ  ارزیابی کمپ -49-1جدول 

 عدم شمول دانمنمی خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد استان مورد

توزیع غذا بین 

 ساکنان اردوگاه

 70.4  8.4 1.2 1.8 1.1 7.0 ایلام

 17.8   3.4 7.4 01.0 3.4 کرمانشاه

 12.1  1.8 2.4   1.8 مازندران

 11  0 3    شیراز

 83.1 1.2 4.3 7.7 2.1 0.0 1 گلستان

 10.1  4.7 01.1 03.1 2.4 1.4 خوزستان

 48.4 1.2 1.3 20.0 01.8 0.1 2 لرستان

امکانات بهداشتی 

 )دستشویی و حمام(

 70.4 پاسخ)بی 0.1 2.1 3.1 3.2 4.1 02.3 ایلام

 17.8   2 1 04.0 7.4 کرمانشاه

 12.1  1.8 1.8 1.8 0.1 1.8 مازندران

 11   4    شیراز

 83.1 1.2 1.4 7.1 4.1 3.2 1.4 گلستان

 10.1  3.4 01.4 03.1 4.3 1.1 خوزستان

 48.4 پاسخ()بی 1.1 3.1 01.1 08.2 1.7 7.3 لرستان

 خدمات درمانی

 70.4 پاسخ)بی0.3 3.2 1.2 1.1 1.2 7.0 ایلام

 17.8 1.7 0.3 3.4 01.0 8.7 1 کرمانشاه

 12.1 1.8  1.8 1.8 1.8 1.8 مازندران

 11 0 0 0  0  شیراز

 83.1  1.0 8 0.2 1.1  گلستان

 10.1  7.2 01.1 8.1 0.0  خوزستان

 48.4 1.2 1.1 21.7 01.2 2.7 0.4 لرستان

کیفیت محل 

 استقرار

 70.4 پاسخ)بی0.3 0.1 3.2 8.4 1.2 8.4 ایلام

 17.8 1.7  4.7 8.7 00.4 4.7 کرمانشاه

 12.1 پاسخ()بی 2.4  0.1 1.8 0.1 1.8 مازندران

 11   3 0   شیراز

 83.1  1.2 8 1.7 0.1 1.4 گلستان

 10.1  4.1 02.7 03.1 1.4 1.1 خوزستان

 2.1 04.1 21.1 7.7 3.1 لرستان
 0.2پاسخ )بی

 درصد(
48.4 

 اردوگاهامنیت 

 70.4 پاسخ)بی2.1 4.1 4.1 1.2 4.1 7.0 ایلام

 17.8   4.7 01.4 8.0 2 کرمانشاه

 12.1  0.1 3.2    مازندران

 11  2 2    شیراز

 83.1  0.4 01 3.1 1.2 1.2 گلستان

 10.1 1.2 1.0 01 00.1 0.4 1.4 خوزستان

 41.1 1.4 01.1 08.2 01.7 3.1 0.8 لرستان

روانی از مراقبت 

 زدگانسیل

 70.4 پاسخ)بی0.1 2.1 3.2 1.1 3.2 00 ایلام

 17.8 1.7  3.4 8.7 01.0 1 کرمانشاه

 12.1   0.1 1.8 0.1 1.8 مازندران

 11   2   2 شیراز

 83.1  3.2 01.7 2   گلستان

 10.1  1.1 20.1 8.1   خوزستان



031            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 عدم شمول دانمنمی خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد استان مورد

 41.0 1.1 1.4 07.3 08.1 4.8 2.1 لرستان

 اردوگاهنظم 

 70.4 پاسخ()بی 4.1 3.2 0.1 1.1 1.2 7.0 ایلام

 17.8 1.7 1.7 4 01.0 01.7 4 کرمانشاه

 12.1   2.4 0.1 1.8  مازندران

 11 0 0 2    شیراز

 83.1  1.7 8 1.7 0.4  گلستان

 10.1 1.2 2 02.1 08.1 3.1 1.1 خوزستان

 48.4 پاسخ()بی 2.1 3.1 07.1 21.1 4.3 2.0 لرستان

برخورد امدادگران 

 زدگانبا سیل

 70.4 پاسخ)بی0.1 1.8 1.0 8.4 1.1 2.1 ایلام

 17.8  1.4 1.7 04.0 2 2 کرمانشاه

 12.1  2.4 0.1 1.8   مازندران

 11  2 2    شیراز

 83.1  0.8 01.2 3.1   گلستان

 10.1  2.2 01.1 03.4 2  خوزستان

 48.4 (2.1پاسخ )بی 01.4 07.1 04.3 1.7 1.1 لرستان

 

 دسترسی به آب

 70.4 پاسخ()بی0.1 4.1 1.8 8.4 0.3 1.1 ایلام

 17.8   1.7 8.0 03.4 2 کرمانشاه

 12.1  0.1 1.8  0.1 1.8 مازندران

 11  0 3    شیراز

 83.1  0.4 7.1 4.1 2.0 1.2 گلستان

 10.1  2.4 21.8 00.2 2.4 1.2 خوزستان

 48.4 درصد( 3.2پاسخ )بی 3.1 07 08.4 1.0 3 لرستان

 دسترسی به برق

 70.4 1.1 0.1 2.1 1.2 3.1 03 ایلام

 17.8   1 1 01.4 2 کرمانشاه

 12.1  0.1 1.8 1.8 0.1  مازندران

 11  0 3    شیراز

 83.1  2 7.1 4.3 2.0  گلستان

 10.1 1.2 2.7 08.4 02.1 2.7  خوزستان

 48.4 درصد( 2.1پاسخ )بی 3.1 07.1 01.1 7 4.0 لرستان

 

 

رعایت احترام و 

 زدگانعزت سیل

 70.4 0.3 4.1 1.1 8.4 3.2 4.1 ایلام

 17.8 1.7 2 2.7 07.4 1.4 0.3 کرمانشاه

 12.1  2.4 2.4 1 1 1 مازندران

 11  2 2    شیراز

 83.1  2.7 1.8 3.4   گلستان

 10.1  3.4 21.1 00.1 1.7  خوزستان

 48.4 پاسخ()بی 2.7 03.1 08.1 00.8 3.1 0.4 لرستان

 

کیفیت محل 

 استقرار اردوگاه

 70.4 0.1 0.1 3.2 01.4 4.1 1.1 ایلام

 17.8 0.3 2 4 8.0 02.8 2 کرمانشاه

 12.1   0.1 1.8 0.1  مازندران

 11  2 2    شیراز

 83.1  2 7.7 1 0.2  گلستان

 10.1  2.1 01.8 04.3 3.4 1.4 خوزستان

 48.4 1.2 4.8 01.2 01.1 1 3 لرستان



      030    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 عدم شمول دانمنمی خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد استان مورد

رعایت مسائل 

 اخلاقی در اردوگاه

 70.4 0.1 7.8 1.1 7.0 1.1 4.1 ایلام

 17.8 1.7 2 2.7 01.4 1.7 2.7 کرمانشاه

 12.1  2.4 2.4    مازندران

 11  2 2    شیراز

 83.1  2.1 7.3 1.7 1.4  گلستان

 10.1  3.0 22.1 00 1.7 1.2 خوزستان

 48.4 پاسخبی 2.1 02.1 07.1 03.1 3 0.2 لرستان

 

درصد( و کرمانشاه 04.2ها در ایلام )ها درباره مراقبت روانی از سیل زدگان نیز مؤید آن است که به ترتیب که از بین استانیافته

اند. در مقابل بالاترین درصد پاسخگویانی که وضعیت ها گزینه مجموع بد و خیلی بد را گزارش دادهدرصد( بالاتر از سایر استان 01.0)

درصد( است. درباره نظم اردوگاه نیز بالاترین  23.7درصد ( و لرستان ) 28.8مراقبت روانی را خوب ارزیابی کردند مربوط به خوزستان )

درصد پاسخگویان که نظم اردوگاه را درصد( و بالاترین  02.3اند وضعیت نظم اردوگاه بد است مربوط به ایلام )درصد پاسخ که معتقد

دانم را بیشتر پاسخگویان گزینه نمی درمجموعدرصد( است.  20.4درصد( و لرستان ) 04.1خوب گزارش دادند مربوط به خوزستان )

گزارس شده میزان نارضایتی بسیار پایین  تقریباًدهد که عنوان کردند. گزارش درباره برخورد امدادگران با سیل زدگان نیز نشان می

درصد( است. در مقابل  3.2درصد( و ایلام ) 4است. بیشترین درصد پاسخگویانی که وضعیت را بد عنوان کردند مربوط به کرمانشاه )

درصد( بالاترین درصد پاسخ را برای گزینه وضعیت خوب و  02درصد( و گلستانی ) 04.1درصد(، ایلام ) 22.0پاسخگویان خوزستانی )

 اند. همناسب گزارش داد

ها خیلی زیاد راضی و . درصد( بالاترین از پاسخگویان بقیه استان23درباره وضعیت دسترسی به آب نیز پاسخگویان خوزستانی )

نیز بیشتر پاسخگویان پاسخی ندادند. درباره  سؤالدرصد( کمترین درصد رضایت را بیان کردند. در این  01.4پاسخگویان کرمانشاهی )

درصد( بیشترین درصد پاسخگویانی هستند که گزینه خیلی  01.1درصد( و ایلام  ) 07.4به ترتیب ایلام کرمانشاه ) دسترسی به برق نیز

درصد( گزینه خیلی خوب را بیان کردند. درباره  1.1درصد( و گلستانی ) 20.0بد را گزارش دادند و در مقابل پاسخگویان خوزستانی )

درصد پاسخگویان خوزستانی اریابی خیلی خوب را عنوان  24درصد پاسخگویان لرستانی و   32رعایت احترام به عزت سیل زدگان نیز 

درصد پاسخگویان کرمانشاهی گزینه بد را گزارش دادند. درباره وضعیت کیفیت  1.7درصد پاسخگویان ایلامی و  7.7کردند و در مقابل 

درصد( گزارش شده و کمترین رضایت  01.3( و  خوزستان )درصد 20محل اردوگاه نیز بیشترین درصد رضایت مربوط به لرستان )

درصد( و  31.3درصد( است. درباره رعایت مسائل اخلاقی نیز پاسخگویان لرستانی ) 00درصد( و  ایلام ) 04.8مربوط به کرمانشاه )

 1.0درصد( و ایلامی ) 1.4هی )ها از وضعیت راضی بودند و در مقابل پاسخگویان کرمانشادرصد( بیش از بقیه استان 21.1خوزستانی )

های حاضر درباره ارزیابی وضعیت خدمات در کمپ سیل زدگان حاکی از یافته درمجموعاند. درصد( کمترین رضایت را گزارش داده

 رضایت نسبی به خدمات در حد متوسط گزارش شده است. 

دلایل نرفتن به کمپ از بیشتر به «. به اردوگاه نرفتید؟ چرا»مطرح شد که  سؤالزدگان این در ادامه سوالات مربوط به اردوگاه سیل

 24ها در جدول قابل مشاهده است. در بین پاسخگویان ایلامی بیشترین درصد علت مربوط به نبودن اردوگاه )کمترین به تفکیک استان

نشاهی نیز رفتن به خانه اقوام و درصد( گزارش شده است. برای پاسخگویان کرما 4.1درصد( و پس از آن منزل مسکونی خسارت ندید )

درصد( و  رفتن به خانه  07.1بیان شد. برای پاسخگویان مازندرانی نیز رفتن به خانه اقوام ) درصد( بیش از سایر گزینه 4آشنایان )

 های اول و دوم قرار دارد. درصد( در رتبه 00.1فرزندان )
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 هاگزارش ملی سیلاب

 هانرفتن به کمپتوزیع وضعیت پاسخگویان به لحاظ دلایل  -51-1جدول 
 رتبه هفتم رتبه ششم رتبه پنجم رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه  اول استان/دلایل

 ایلام

 (27.3پاسخ )بی

مشمول نمی

 (27.3شود )

اصلا اردوگاهی 

 (%24نبود )

منزل مسکونی 

خسارات ندید 

(4.1%) 

رفتن به خانه 

 (%3.2آشنایان )

داخل خانه را آب 

 (%2.1نگرفت )

به جای دور  رفتن

 (%0.3از آب )

ماندن در منزل 

(0.3%) 

کمبود جا 

(، امکانات 1.1)

کم اردوگاه 

(1.1) 

ما را قبول 

 (%1.1نکردند )

 (11.0پاسخ )بی کرمانشاه
شود مشمول نمی

(32.2) 

رفتن به خانه 

 4آشنایان )

 درصد(

منزل مسکونی 

خسارت ندیده 

(2) 

اردوگاه امکانات 

نداشت و تکمیل 

 (1.7نشد )

 (1.7ناامنی اردوگاه )

به علت کثیفی 

(1.7) 

  

 (14پاسخ )بی مازندران
رفتن به خانه اقوام 

(07.1) 

رفتن به خانه 

 (00.1فرزندان )

شود مشمول نمی

(4.8) 

منزل مسکونی 

خسارت ندیده بود 

(3.2) 

ماندن در منزل 

(2.4) 

قابل سکونت 

بودن منزل 

(، قابل 0.1)

سکونت بودن 

منزل شخصی 

(0.1) 

 (88.0پاسخ )بی شیراز
موردی ذکر نشد 

(1) 

-مشمول نمی

 (4شود )

رفتن به خانه 

آشنایان و اقوام 

(2) 

مراقب وسایل بودن 

(، رفتن به خانه 0)

(، از ترس 0دیگران )

نتوانستم تصمیم 

(، سیل 0بگیرم )

(، 0طولانی نبود )

قابل سکونت بودن 

 (0منزل )

  

 گلستان

رفتن به خانه 

آشنایان و اقوام 

(32) 

شود مشمول نمی

(01.0) 

طبقه بالای 

 (01منزل )

انتقال وسایل به 

 (7.1جای امن )

رفتن به خانه 

فرزندان و والدین 

(1.4) 

داخل خانه را آب 

 (1گرفت )

ماندن در منزل 

(4.0) 

 خوزستان
-مشمول نمی

 (38شود )
 (03.7پاسخ )بی

منزل مسکونی 

خسارت ندید 

(1) 

اطلاع نداشتن که 

دارد  اردوگاه وجود

(4.2) 

 (2نگران دام )
خودمان چادر 

 (0.3زدیم )

مراقب وسایل 

 (0.0بودن )

 لرستان
مورد ذکر نشد 

 درصد( 11.7)

رفتن به خانه 

 21.0آشنایان )

 درصد(

 4.8پاسخ )بی

 درصد(

اصلا اردوگاه نبود 

 درصد( 2.1)

قابل سکونت بودن 

 (2.0منزل )

طبقه بالا منزل 

(0.8) 

ماندن در منزل 

(0.2 

  

درصد( و  01درصد( و پاسخگویان گلستانی دلیل را در رفتن به طبقه بالای منزل ) 2پاسخگویان شیرازی نیز رفتن به خانه اقوام )

درصد( و  1درصد( بیان کردند.  همین طور پاسخگویان خوزستانی علت عدم خسارت منزل مسکونی ) 7.1انتقال وسایل به جای امن )

بیشترین دلیل مربوط به رفتن به خانه اقوام بوده است. البته  درمجموعدرصد( را بیان کردند.  2.1نبود ) ها نیز اصلا اردوگاهلرستانی

مورد بررسی قرار  سؤالشان در نرفتن به اردوگاه بیان کردند. در رتبه دوم نیز این پاسخگویان ایلامی نبودن اردوگاه را دلیل مهم و اول

شود گزارش شده ها و مشمول نمیپاسخها مربوط به بیل مشاهده است.  بیشترین درصد پاسخبه تفصیل قاب 10-0گرفت که در جدول 

درصد( را  4ها بردن وسایل به جای امن )درصد( و گلستانی 1.1ها بودن چادر در نزدیک محل زندگی شان )است.  در این میان ایلامی

 در این امر بیان کردند. 



      033    هاابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب -فصل اول هیأت ویژۀ       
  هاگزارش ملی سیلاب

 کمپ توزیع دلایل نرفتن به -51-1جدول 
 رتبه ششم رتبه پنجم رتبه چهارم رتبه سوم رتبه دوم رتبه  اول استان/دلایل

 ایلام
موردی ذکر 

 (%31.4نشد )

 (27.3پاسخ )بی

شود مشمول نمی

(27.3) 

چادرهایی نزدیک 

محلمان به ما دادند 

(1.1%) 

رفتن به خانه آشنایان و 

 (%1.1اقوام )

 (%1.1اردوگاهی نبود )

  

 (11.0پاسخ )بی کرمانشاه
شود مشول نمی

(32.2) 

موردی ذکر نشد 

(8.7 
   

 (14پاسخ )بی مازندران
موردی ذکر نشد 

(41.1) 

شود مشمول نمی

(4.8) 

وسایل را مسجد بردم 

(1.8) 
  

 (88.0پاسخ )بی شیراز
موردی ذکر نشد 

(1) 

شود مشمول نمی

(4) 

رفتن به خانه دیگران 

(، گفتم اردوگاه سخت 0)

(، به دلیل 0)گذرد می

 (0داشتن فرد ناتوان )

  

 گلستان
موردی ذکر 

 (11.2نشد )

شود مشمول نمی

(01.0) 

انتقال وسایل به 

 (4.0جای امن )
 (2.1پاسخ )بی (3.4مواظب خانه بودم )

مراقبت از خانواده 

(2.3) 

 خوزستان
مشمول 

 (38شود)نمی

موردی ذکر نشد 

(27.8) 
 (03.7پاسخ )بی

 (2.1)ترس سرقت منزل 

 (2.1دور بودن راه )

 (2.4بسته بودن مسیر )

 (0.1نگران دام )
 (0.4ناامنی اردوگاه )

 (0.4مراقبت وسایل )

 لرستان

مشمول 

شود نمی

(11.7) 

موردی ذکر نشد 

(41.1 ) 

اردوگاه امکانات 

 0.4نداشت )

 درصد(

به دلیل داشتن فرد 

 (1.4ناتوان )

(، 1.2به علت کثافت )

داخل چادر رفتند 

(، مواظب منزل 1.2)

 (1.2بودم )

 

 

 مدیریت اجتماعی پس از سیلاب. 1-2-16

حالا که مدتی از فروکش کردن »یکی دیگر از سؤالاتی که در راستای مدیریت اجتماعی امور بعد از سیلاب پرسیده شد این بوده که 

درصد( 10.1درصد(، گلستان )11به ترتیب در شیراز )ها حاکی از آن است که پاسخ«. اید؟گذرد، آیا در خانه خود ساکن شدهسیلاب می

اند. در این بین بالاترین درصد درصد پاسخگویان گزارش دادند که در خانه خودشان ساکن شده 11درصد( بالای 11.4و خوزستان )

 1.7درصد( و کرمانشاه )7.8درصد(، خوزستان )00اند مربوط به ایلام )پاسخگویانی که اظهار کردند هنوز در خانه خودشان ساکن نشده

 درصد( است. 
 توزیع پاسخگویان به لحاظ وضعیت سکونت -52-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان

 00 00.7 77.3 ایلام

 1.7 1.7 81.1 کرمانشاه

 3.2 22.2 74.1 مازندران

  4 11 شیراز

 2.1 1.1 10.1 گلستان

 7.8 0.8 11.4 خوزستان

 1.2 01.3 74.1 لرستان

 

در راستای مدیریت اجتماعی  سؤالاین « اید؟شما تا چه اندازه به زندگی عادی بازگشته»پرسیده شده که  سؤالهمین طور از این 

، بیشترین درصد پاسخگویان که گزینه خیلی زیاد را درباره آمدهدستبههای ماه پرسیده شده است. بر اساس داده 1سیلاب بعد از 

درصد( و پس از آن پاسخگویان شیرازی 21.8اند مربوط به پاسخگویان کرمانشاهی )رش دادهبازگشت به وضعیت عادی گزا
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 هاگزارش ملی سیلاب

درصد پاسخگویان لرستانی اشاره  31.1درصد پاسخگویان مازندرانی و  38.0چنین درصد( است. هم 02.3درصد( و گلستانی )04.1)

 اند. داشتند که خیلی کم به وضعیت عادی برگشته

 
 ماه از سیلاب 5پاسخگویان به لحاظ برگشت به زندگی عادی پس  توزیع  -53-1جدول 

 پاسخبی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم هیچ استان/سطح مدیریت

 1.2 3.1 1.7 24 7.0 08.8 30.2 ایلام

 4.7 21.8 01.8 21.8 24.2 1 1.7 کرمانشاه

   3.2 1.1 01.8 38.0 01.0 مازندران

  04.1 31.7 27.7 04.1 7.1 4 شیراز

 1.7 02.3 38.1 21.4 1.0 01.1 3.4 گلستان

        خوزستان

 1.4 2.7 1.1 27.1 01.1 31.1 7.1 لرستان

 

آیتم پرسیده شد  02در قالب  سؤالیکی دیگر از سوالات مربوط به اقدامات ترمیمی برای خسارات وارده به سیل زدگان است. این  

همین حالا و چند ماه بعد از سیلاب، هر یک از مسائل »این بوده که  سؤالآمده است.  14-0ها در جدول شماره که به تفکیک استان

برای گزینه از دست دادن خانواده به دلیل سیلاب بیشترین درصد پاسخگویان در « زیر چقدر روی زندگی امروز شما اثر گذاشته است؟

شان بیان درصد( این علت را خیلی زیاد تأثیرگذار بر زندگی 3و کرمانشاه )درصد  1.4گزینه اصلا نداشتم قرار داشتند. در این بین ایلام 

 کردند. 
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  هاگزارش ملی سیلاب

 خسارات ترینمهمتوزیع پاسخگویان به لحاظ  -54-1جدول 

 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم اصلاً/نداشتم استان مورد

از دست دادن اعضای خانواده به علت 

 سیلاب

 پاسخ()بی 0.3 4.1 0.1 1.1  0.1 81.1 ایلام

 3.4 0.3 0.3 1.4 4 4.7 71.2 کرمانشاه

  1.8    1.8 11.1 مازندران

       011 شیراز

 1.2 0.0   1.4 1.2 18.2 گلستان

  1.4 1.1 0.4 0.3 2.7 12.2 خوزستان

  1.1 1.1 1.4 0.8 2.0 10.2 لرستان

نداشتن/نامناسب بودن منزل برای 

 سکونت

 1.1 34.4 01.1 02.3 7.0 1.7 01.2 ایلام

 0.3 2 07.4 27.1 8.7 03.4 21.8 کرمانشاه

 1.8 21.1 01.0 1.1 7.0 27.8 08.3 مازندران

  00.1 08.8 01.8 01.1 1.1 34.7 شیراز

  8.1 01.2 01.1 7.1 01.1 37.7 گلستان

  01.3 01.8 21.7 8.1 8.1 28.8 خوزستان

 1.2 30.0 01.8 04.1 1.2 02.0 04.1 لرستان

نداشتن/کمبود وسایل زندگی )فرش، 

 لوازم برقی، ...(

  30.8 01.1 04.3 7.8 1.7 07.1 ایلام

 2 1.7 21.8 08.0 03.4 02.0 21.1 کرمانشاه

  20.4 1.1 4.8 4.8 08.3 34.1 مازندران

  01.8 21.7 21.7 8.1 0 03.1 شیراز

  4.8 03.1 01.4 1.8 1.0 13.2 گلستان

 1.2 01.0 01.8 21.1 1.4 7.1 28.4 خوزستان

 1.4 37.3 22 00.0 8.8 8.2 01.4 لرستان

 

 

 خسارات وارده به مزرعه و باغات

  11.4 22.7 1.8 3.2 0.1 3.1 ایلام

 2 2.7 7.4 07.4 03.4 01.7 42.3 کرمانشاه

  01 34.1 8.7 3.2 4 21.2 مازندران

   2   0 17 شیراز

 1.2 3.4 8.1 1.4 0.0 0.2 81 گلستان

  01.1 30.1 8.0 8.1 2 27.3 خوزستان

  23.1 04.0 8.4 03 4.3 31 لرستان

 هاخسارات وارده به دام

 1.1 27.3 21.8 8.4 1.1 1.2 27.1 ایلام

 2.7 3.4 4 8.0 8.0 7.4 10.7 کرمانشاه

 1.8 4.8 04.3 7.1 0.1 2.4 11.3 مازندران

 0  0 0   17 شیراز

 1.4 1.4 0.4 1.7 0.0 1.4 11.2 گلستان

  3.8 1.1 1.0 01.1 1.1 18 خوزستان

 1.2 4.1 1.7 1.1 04.1 4.1 17.0 لرستان

 

 وکارخسارات وارده به وسایل کسب 

 پاسخ()بی 7.8 30.8 22.7 1.2 3.1 1.1 22.0 ایلام

 0.3 4.7 1.7 1.4 03.4 01.0 41 کرمانشاه

 1.8 7.1 4.8 4 1.1 01.3 17.1 مازندران

  1.1 1.1 7.1 2  74.3 شیراز

  3 3.4 2 0.0 1.7 81.0 گلستان

  7.4 01.7 7.2 03.2 1.4 13 خوزستان

 پاسخ()بی 1.1 01.1 00.0 1.4 03.2 1.1 41.2 لرستان

 های روانی اعضای خانوادهآسیب
 پاسخ)بی 2.1 41.8 03.1 1.7 00 1.8 01.4 ایلام

 2 2.7 8.7 02.0 02.8 04.8 43.1 کرمانشاه
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 هاگزارش ملی سیلاب

 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم اصلاً/نداشتم استان مورد

  13.1 04.3 4.8 3.2 0.1 4 مازندران

   21.7 7.1 7.1 2 30.7 شیراز

 1.2 01.2 38.1 23.1 1.1 4.0 01.2 گلستان

  07.4 07.1 01.3 8.1 1.4 32.2 خوزستان

 1.1 08.4 21.1 21.4 01.1 8 01.0 لرستان

 مشکلات مدرسه و آموزش فرزندان

 3.1 41.0 1.8 1.7 8.4 1.0 01.1 ایلام

 2 4 8.0 21.0 01.4 04.8 33.1 کرمانشاه

 1.8 1.1 4 4 1.1 23.8 41 مازندران

  1.1 1.1 8.1 2 0 72.3 شیراز

 3.1 0.0 0.4 3.2 3.8 1.3 77.0 گلستان

 1.2 07.2 01.2 01.1 01.1 4.3 21.1 خوزستان

 4.3 07.1 01.2 00.2 01.4 7.7 21.0 لرستان

 دسترسی ناکافی به آب

 پاسخ()بی 0.3 31.1 04.3 03 1.7 03.1 07.1 ایلام

 2.7 1.4 2 22.2 24.2 03.4 28.1 کرمانشاه

 2.4  4 2.4 0.1 20.4 18.7 مازندران

  3 2 4 4 1.1 81.2 شیراز

  3.2 4.3 1.1 2.1 01.2 11.1 گلستان

  20.3 08.3 31.8 1.1 4.1 02.3 خوزستان

 1.2 1.8 1.1 01.1 01.4 01.2 31.1 لرستان

 دسترسی ناکافی به برق

 پاسخ)بی 0.1 31.1 04.1 01.1 1.0 04.1 03 ایلام

 2.7 2.7 3.4 22.8 23.1 04.0 28.2 کرمانشاه

 2.4  0.1 0.1 1.8 21.1 14.3 مازندران

   2 3 0 4 11.0 شیراز

  3.2 1.2 8.2 3.1 8.1 71.7 گلستان

  22.0 08.0 33.0 7.2 3.4 04.0 خوزستان

 1.2 7.0 1.1 01.7 00.0 01.7 40.1 لرستان

 دسترسی ناکافی به امکانات بهداشتی

 پاسخ()بی 3.2 21.2 04.1 01.1 01.4 02.3 03 ایلام

 2 1 00.4 08.8 01.0 03.4 31.2 کرمانشاه

 0.1 0.1 0.1 1.8 0.1 21.1 13.1 مازندران

  1.1 1 3 2 3 80.2 شیراز

 1.2 0.2 4.8 8.1 3.2 01.4 71.1 گلستان

  21.0 03.1 38.2 8.7 4.2 03.2 خوزستان

  8 7 01.1 1.3 01.4 41.1 لرستان

 ناکافی بودن امنیت پس از سیلاب

 پاسخ()بی 2.1 04.3 8.4 01.4 1.0 03 42.2 ایلام

 3.4 4 1 21.0 01.4 02.8 31.2 کرمانشاه

 1.8 0.1 2.4 0.1 0.1 01.0 11.7 مازندران

   7.1 1.1 3 3 81.2 شیراز

 1.2 1.2 0.1 0.8 3.4 01.2 71.2 گلستان

  01.1 00.8 37.3 04.1 7.8 01.1 خوزستان

 1.4 4.8 4.8 01 1.8 01.1 12 لرستان
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  هاگزارش ملی سیلاب

 37.7درصد(  و خوزستانی ) 37.1درصد(، گلستانی ) 41.2درباره نداشتن و نبودن منزل مناسب به ترتیب پاسخگویان کرمانشاهی )

درصد( و  42های خوزستان )این عامل را خیلی بد عنوان کردند و در مقابل پاسخگویان استان تأثیرها بیش از بقیه استان درصد(

 تقریباً درباره این دلیل  درمجموعها گزینه خیلی خوب را گزارش دادند. به عبارتی درصد( بیش از بقیه استان 1. 43کرمانشاهی )

 توان ارزیابی کرد. می درمجموعوضعیت در حد متوسط 

درصد( وضعیت را بد ارزیابی کردند. در  13درصد( و مازندرانی ) 11.3درباره نداشتن وسایل زندگی نیز  پاسخگویان گلستانی )

را عنوان کردند. درباره خسارات وارده به باغات نیز  تأثیردرصد( بالاترین  38.1درصد( و کرمانشاهی ) 11مقابل، پاسخگویان شیرازی )

درصد( بیش  07.3درصد( و لرستانی ) 24درصد پاسخگویان شیرازی گزینه اصلا نداشتم را گزارش دادند. پاسخگویان کرمانشاهی ) 17

 12درصد( و مازندرانی ) 11.0شان برشمردند. در برابر پاسخگویان خوزستانی )بر زندگی مؤثرها خیلی کم این عامل را از بقیه استان

 دلیل را خیلی زیاد بر روند زندگی فعلی شان عنوان کردند. درصد( بیش از بقیه این

درصد( این دلیل کمتر از بقیه دلایل  01.0درصد( و لرستانی ) 20.1خسارت وارده به دام نیز از دید پاسخگویان خوزستانی ) تأثیر

خگویان کرمانشاهی نیز این دلیل بیش درصد پاس 01درصد پاسخگویان ایلامی و  48داشته است. در مقابل از دید  تأثیرشان بر زندگی

درصد  08.1درصد کرمانشاهی ها و  21.1گذاشت. درباره خسارت وارده به کسب و کار نیز  تأثیراز دلایل دیگر بر روند زندگی شان 

و  تأثیرایلامی ها  درصد 10درصد لرستانی ها و  07.7این عامل را کم گزارش دادند. در برابر  تأثیرها ها بیش از بقیه استانخوزستانی

 نقش ابن عامل را خیلی زیاد برشمردند. 

این عامل را کم گزارش  تأثیردرصد لرستانی ها  08.1ها و درصد کرمانشاهی 27های روانی بر اعضای خانواده نیز آسیب تأثیردرباره 

مشکلات مدرسه و  تأثیرها نقش این عامل را زیاد برشمردند.  درباره درصد ایلامی 11 تقریباًها و درصد مازندرانی 87.8دادند و در مقابل 

این عامل را  بیش از سایر استان  تأثیردرصد پاسخگویان مازندرانی  21درصد پاسخگویان کرمانشاهی و  31 تقریباًآموزش فرزندان نیز 

درصد لرستانی ها نقش این عامل را بیش از  32ها و درصد خوزستانی 31.4ها و درصد ایلامی 10.1ها کم عنوان کردند و در مقابل 

درصد(  23درصد ( و مازندران ) 37.1چنین درباره وضعیت ناکافی دسترسی به آب نیز کرمانشاه )ها زیاد گزارش دادند. همبقیه استان

درصد( نقش این  31.1درصد( و خوزستان )  44.8ایلام )این عامل را کم بیان کردند. و در مقابل  تأثیربالاترین درصد فراوانی بودند که 

ها اند. درباره نقش دسترسی ناکافی به برق در وضع فعلی سیل زدگان نیز کرمانشاهیها گزارش دادهعامل را خیلی زیادتر از سایر استان

 31 تقریباً های ایلام با دند و در برابر استانها کم گزارش دادرصد( این عامل را بیش از سایر استان 20.4ها )درصد( و مازندرانی 34.1)

زیاد را بیان کردند. ناکافی بودن امنیت پس از  تأثیردرصد بالاترین درصد پاسخگویانی هستند که گزینه  31درصد و خوزستان با 

گزارش شده و در برابر از دید  درصد نقش این عامل خیلی زیاد 22.7 تقریباًدرصد و ایلامی ها با  22ها با سیلاب نیز از دید خوزستانی

 این عامل کم بوده است.   تأثیرها درصد کرمانشاهی 08 تقریباًها و درصد لرستانی 21 تقریباً
 

 انتظار از دولت. 1-2-17

کاری که انتظار دارید  ترینمهم»درباره مشکلاتی ناشی از سیل که باید ترمیم شود نیز از پاسخگویان سؤال شد. این پرسش که 

ها و اولویت انتخاب آمده است. در ایلام، بازسازی منزل به تفکیک استان 11-0ها در جدول یافته«دولت برای شما انجام دهد چیست؟

 دیده منزلهای پرپاسخ بین پاسخگویان بوده است. در کرمانشاه نیز تأمین وسایل آسیبدرصد( گزینه01.4درصد( و خرید خانه )00)

درصد( و دادن وام بلاعوض 00زده )ها عنوان شده است. در مازندران نیز حمایت از مردم سیلدرصد( پرشمارتر از سایر گزینه01.0)

 درصد( بیش از سایر انتظارات ذکر شد. 1.1)
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 توزیع پاسخگویان به لحاظ انتظار از دولت -55-1جدول 
 رتبه نهم رتبه هشتم رتبه هفتم رتبه ششم رتبه پنجم به چهارمرت رتبه سوم رتبه دوم رتبه  اول استان/انتظارات

 ایلام

خانه ما را 

دولت بخرد 

 درصد( 00)

بازسازی منزل 

 درصد( 01.4)

جبران خسارت 

ناشی از سیل 

 درصد( 01.4)

خانه ما را 

 7.8بدهند )

 درصد(

پرداخت 

 (1.8خسارت )

وسایل خراب 

ما را بدهند 

 درصد( 4.1)

 

 3.1پاسخ )بی

 درصد(

حمایت مالی 

 درصد( 3.2)

دادن تسهیلات 

 3.2مسکن )

 درصد(

جبران خسارت 

محصولات 

(2.1) 

دولت باغ ما را 

 (0.1بخرد )

عدالت در 

توزیع امکانات 

 درصد( 0.1)

حمایت از مردم 

سیل دیده 

(0.1) 

 کرمانشاه
پاسخ بی

(34.1) 

وسایل ما 

خراب شد را به 

ما  بدهند 

(01.0) 

 (7.4وام )

جبران خسارت 

ناشی از سیل 

(1.7) 

حمایت از مردم 

 (1) زدهسیل

حمایت مالی 

(3.4) 

رسانی اطلاع

جهت  موقعبه

بروز حوادث 

( ، بازسازی 2.7)

 (2.7منزل )

امکانات و 

تسهیلات برای 

جابجایی منزل 

(2) 

 (2ایجاد شغل )

ریسیدگی به 

مردم حاشیه 

 (0.3رودخانه )

درست کردن 

 (0.3سیل بند )

دادن تسهیلات 

 (0.3مسکن )

تعمیر و 

رسیدگی به 

 (0.3منزل )

 مازندران

حمایت از 

مردم 

 زدهسیل

(00.0) 

جبران 

خسارت 

ناشی از 

 (00.0سیل )

وام بلاعوض 

 (1.1باشد )

بازسازی منزل 

(4.8) 

وسایل ما 

خراب شده را 

بدهند یا هزینه 

اش را بدهند 

(3.2) 

( ؛ 2.4وام )

 (2.4پاسخ )بی

 

رودخانه را امن 

(، 0.1کردن )

اسفالت جاده 

(؛ ساخت 0.1)

 (0.1ها )راه

خانه در حال 

 (1.8ساخت )

جبران خسارت 

 (1.8منزل )

حمایت دولت 

(1.8) 

  

 شیراز
موردی ذکر 

 (41.1نشد )

وسایل خراب 

شده را به ما 

 (01.1بدهند )

حمایت از مردم 

 (1.1) زدهسیل

وام بلاعوض 

(1.1) 

وام ضامن 

 (4نخواهند )

وام کم سود 

(3) 

کانال کش سطح 

رودخانه درست 

(، جاده 2شود )

سیل بند مناسب 

(، دادن 2شود )

مصالح برای 

 (2تعمیر منزل )

 موقعبههشدار 

به مسولین 

(، احداث 0)

(، 0فاضلابشهر )

عوض کردن 

ها مسیر آبراه

(0) 

 

 گلستان

حمایت از 

مردم 

 زدهسیل

(1.8) 

جبران خسارت 

ناشی از سیل 

(8.1) 

حمایت مالی 

(8.4) 

انتظاری ندارم 

(1.1) 

وسایل خراب 

شده ما را به ما 

 (1.7بدهند )

جلوگیری از 

وقوع سیل 

(1.4) 

عدالت در توزیع 

 (4.1امکانات)

وام بلاعوض 

(3.1) 

تعمیر وسایل 

(3.1) 

بازسازی منزل 

(2.7) 

 خوزستان

جبران 

خسارت 

ناشی از 

 (31.1سیل )

پرداخت 

خسارت 

(04.0) 

لایروبی کردن 

 (1.1رودخانه )

جبران خسارت 

محصولات 

کشاورزی 

(1.8) 

بازسازی روستا 

(4.1) 
 (4وام )

اسفالت جاده 

(3.4) 

ایجاد شغل 

(2.1) 

بازسازی منزل 

(2.2) 

 لرستان

جبران 

خسارات 

ناشی از 

 (02.1سیل )

بازسازی منزل 

(00.8) 

جبران خسارت 

 ( 7.0منزل )

حمایت مالی 

(1.4) 

وسایل ما که 

خراب شدند را 

 (1.4بدهند )

خانه ما را 

 (3.2بدهند )
 (2.1سدساز )

(، 2.3سیل بند )

ایجاد شغل 

(، دادن 2.3)

 (2.3تسهیلات )

 (2.0وام )

درست کردن 

 (2سیل بند )

 

 ایجاد راه خرم

 دخترپل-آباد
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د. در ها ذکر شدرصد( بیش از سایر گزینه1.1) زدهسیلدرصد( و حمایت از مردم 01.1در شیراز نیز جایگزینی وسایل خراب شده )

درصد( گزارش شده است. در همین زمینه در خوزستان نیز 8.1درصد( و جبران خسارت )1.8) زدهسیلگلستان نیز حمایت از مردم 

چنین در ها عنوان شده است. همدرصد( بالاتر از سایر درخواست04درصد( و پرداخت خسارت )21.1جبران خسارت ناشی از سیل )

ها کلیت درخواست درمجموعدرصد( بیان شده است. 00.8درصد( و بازسازی منزل )02.1لرستان نیز جبران خسارت ناشی از سیل )

 حول جبران و بازسازی بوده است. 

 

 پیامد مهاجرت. 1-2-18

آیا »شد که  سؤالآن، مهاجرت است. از پاسخگویان  ترینمهمتواند پیامدهای مختلف اجتماعی برجای گذارد که یکی از سیلاب می

های قابل مشاهده است. بر اساس یافته 11-0ها در جدول یافته«. ممکن است بر اثر سیلاب تصمیم بگیرید به جای دیگر مهاجرت کنید

 اند.را گزارش دادهها تمایل به مهاجرت درصد( بیش از سایر استان 12.1درصد( و شیرازی ) 17.8حاضر، پاسخگویان ایلام )

  
 توزیع پاسخگویان درباره تصمیم به مهاجرت -56-1جدول 

 پاسخبی خیر بله استان/مهاجرت

 0.1 41.3 17.8 ایلام

 1.7 12.4 31.1 کرمانشاه

 3.2 88.0 8.7 مازندران

  47.1 12.1 شیراز

  14.1 1.2 گلستان

 0.4 81.7 8.1 خوزستان

 0.2 11.7 38 لرستان

 

درصد( است. 81.7درصد( و پس از آن خوزستان )88.0درصد( و مازندران )14.1تمایل به مهاجرت مربوط به گلستان )کمترین 

 «. شناسید که بر اثر سیلاب مهاجرت کرده باشند؟آیا در بین همسایگان یا آشنایان کسانی را می»مطرح شد که  سؤالطور این همین

 
 مهاجرت همسایگان بعد سیلابتوزیع پاسخگویان به لحاظ  -57-1جدول 

 دانمنمی پاسخبی خیر بله استان/مهاجرت

  0.3 41.8 10.1 ایلام

  01.0 13.7 31.2 کرمانشاه

  3.2 88.0 8.7 مازندران

 2 0 11.3 31.7 شیراز

   11.1 3.8 گلستان

  2 78.3 01.7 خوزستان

  1.7 32.1 11.4 لرستان

 

ها نیز مانند تمایل به مهاجرت خود افراد پاسخگو، به ترتیب در گلستان و مازندران و همسایهدرباره مشاهده تمایل به مهاجرت 

 خوزستان کمترین تمایل به مهاجرت گزارش شده است. 

 

 ارزیابی اجتماعی از فرایندهای کمک و امدادرسانی. 1-2-19

کنید بطور کلی، تا چه اندازه فکر می»یکی از سوالاتی که درباره ارزیابی از وضعیت امداد و نجات پرسیده شد مربوط به این بوده که 

به  11-0نتایج در جدول « زدگان در منطقه منصفانه، عادلانه و بدون تبعیض بوده است؟و امدادرسانی به شما و سایر سیلکمک 
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درصد( بوده  41.3، در ایلام بیشترین درصد پاسخگو مربوط به گزینه خیلی کم )آمدهدستبههای ساس پاسختفصیل آمده است. بر ا

درصد وضعیت  02.3رسانی راضی بودند و به همان نسبت متوسط از وضعیت کمک طوربهدرصد پاسخگویان  02.3چنین است. هم

درصد  11.8 درمجموعدرصد نیز گزینه هیچ را انتخاب کردند.  01.1دند. رسانی را خیلی زیاد منصفانه و بدون تبعیض ارزیابی کرکمک

 پاسخگویان ایلامی ارزیابی خیلی کم و کم از وضعیت منصفانه بودن امدادرسانی گزارش دادند.

 
 رسانیتوزیع پاسخگویان به لحاظ ارزیابی فرایندهای کمک -61-1جدول  

 پاسخبی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم هیچ استان

 2.1 02.3 8.4 02.3 8.4 41.3 01.1 ایلام

 2.7 0.3 1.4 21.1 24.8 21.1 01.7 کرمانشاه

 20.4 1.1 8.7 00.1 1.1 02.7 34.0 مازندران

 3 1 04.1 21.8 01.1 04.1 31.7 شیراز

 3.2 0.1 1.4 02.0 08.8 38.4 21.1 گلستان

 23.0 0.3 7.2 28.1 07 01.1 1 خوزستان

 1.4 4.1 4.3 21.1 03.1 30.8 01.0 لرستان

 

منصفانه و عادلانه  رسانی را کمدرصد پاسخگو شرایط امداد و کمک 11.3در کرمانشاه نیز با حاصل جمع دو گزینه خیلی کم و کم، 

درصد از پاسخگویان نیز وضعیت  21.1درصد وضعیت را زیاد و خیلی زیاد منصفانه و عادلانه برآورد کردند. البته  1.7برآورد کردند و 

درصد  08.3درصد پاسخگویان گزینه هیچ،  34امداد را متوسط برشمردند. این نسبت در مازندران نیز به این صورت بوده که 

 درصد وضعیت امداد و نجات را زیاد و خیلی زیاد منصفانه برآورد کردند.  04.3پاسخگویان گزینه کم و خیلی کم و در مقابل 

درصد وضعیت امداد و نجات  21.8درصد( بوده و پس از آن  31.7در شیراز نیز بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به گزینه هیچ )

درصد پاسخگویان امداد را مناسب ارزیابی کردند. این نسبت در  01.1ادلانه ارزیابی کردند و در مقابل را کم و خیلی کم منصفانه و ع

درصورت وضعیت امداد و نجات را  7درصد وضعیت امداد و کمک را کم منصفانه و عادلانه برآورد کردند و در مقابل  17.2گلستان نیز 

درصد وضعیت امداد و نجات را کم منصفانه و  33.1خوزستان نیز حاکی از آن است که ها در منصفانه و عادلانه برآورد کردند. یافته

درصد  41.7زیاد منصفانه برآورد کردند. در لرستان نیز   درمجموعرسانی را درصد  وضعیت کمک  8.1عادلانه برآورد کردند و تنها  

رسانی را زیاد و خیلی زیاد منصفانه برآورد کردند. درصد کمک 8.1وضعیت امداد و نجات را کم منصفانه و عادلانه گزارش دادند و تنها 

رسانی را کم منصفانه و عادلانه برآورد گزارش ها وضعیت امداد و کمکپاسخگویان همه استان آمدهدستبههای در کل مطابق با یافته

 دادند.

 

 برساخت قومی از سیلاب. 1-2-21

شود؛ بدین معنی که شهروندان و بدنه ر حیات اجتماعی، توسط اجتماع برساخته میای دسیلاب نیز مانند هر واقعه و پدیده

های اجتماعی از این رخداد است. البته این اجتماعی درباره آن دارای ساختار فکری و ذهنیتی بوده که حاکی از آگاهی و ادراک گروه

تر برساخت توان با نگرشی عمیقشود. حتی میش بومی ناشی میها و تجربیات گذشته و دانرسانیها، اطلاعذهنیت و ادراک از آموزش

های طبیعی این حادثه وتحلیل کرد. درواقع فارغ از ریشهتر تجزیهعنوان جزئی از کل اجتماعی در بستری وسیعاجتماعی سیلاب را به

ای اجتماعی در نظر گرفت. مرور نتایج یدهمثابه پدتوان وقوع سیلاب، علل بروز این رخداد و اقدامات مقتضی در قبال آن را بهمی

خوبی روشن و سیاسی را به-مثابه امری اجتماعیهای اجتماعی، سیلاب بههای گروههای حاکم بر دیدگاهها و تحلیل نگرشمصاحبه

 نماید.مشخص می

گیری روایتی قومی از علل سیلاب بالاخص در خوزستان کند، شکلها از آن حکایت میبرساخته اجتماعی که مصاحبه ترینمهم

 اعتماد بودند )بخشی از فقدان سرمایههای نهادهای رسمی بیبینیبه پیش تنهانهشوندگان در خوزستان است. عمده مصاحبه
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و معتقدند بودند این وضعیت و هشدارها بخشی از یک نقشه برای آسیب رساندن به اجتماعی(، بلکه وضعیت موجود را عمدی دانسته 

زده خوزستان است. ای از موارد متعدد بیان این روایت در مناطق سیلشود نمونهجا نقل میهاست. یک عبارت که در اینقومیت آن

اعتمادی به دولت حتی از سوی نیروها و افراد وضعیت بی یکی اساتید دانشگاه چمران در این رابطه با ذکر برخورد با یک شاهد عینی

من در جریان و همین بازدیدها یک بار از تهران آمدم در »دهد: علاقمند به نظام سیاسی به لحاظ ایدئولوژیک را چنین توضیح می

جدی  سؤالعلاقمند به مملکت. ولی فرودگاه تاکسی گرفتم، اومدم دانشگاه، راننده تاکسی عرب بود. اتفاقا عرب اصولگرایی هم بود و 

ما رو هنوز ندادند.  11آباد رو دادند. در حالی که خسارت ما رو در حالی سال گفت من شنیدم که خسارت سیل خرمداشت از ما که می

خوام بگم میکه آدم مذهبی، متدین بود ولی ن حالدرعینشایعات است. به هرحال  هاآنگذارند بین عرب و اونها. گفتم گفت فرق می

 «صددرصد باورش شده بود ولی کاملاً برایش مسئله بود. پیدا بود که این در جامعه عرب من این عمیقاً باور شده بود.
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ان و مدیریت ریسک مخاطرات بر بالا به پایین، برساخت مدیریت بحر گذاریسیاستگیری و پیامدها و نتایج نظام تصمیم ازجمله

شود که مدیران و مقامات حتی در میانه بروز مبنای الزامات و مسائل سیاسی است. این وضعیت در نظر عموم مردم به این تعبیر می

ن اشاره شوندگاتوان به یک کلیدواژه مشترک از سوی مصاحبهرخدادهای بحرانی نظیر سیلاب، تمایل به نمایش دارند. در این باره می

عملکرد و اقدام اصلی مسئولان از  عنوانبهشوندگان موضوعی مشترک است که مصاحبه« عکس گرفتن»یا « تهیه عکس»نمود. عبارت 

در سطوح شهرستانی و استانی را همین تهیه عکس معرفی  ویژهبهکنند. حتی بسیاری تنها عملکرد نهادها و مسئولان امر آن یاد می

ی هادستگاهنمونه یکی از اعضای شورای شهر روستای کنیج کلای مازندران درباره نحوه امدادرسانی و اقدامات  عنوانبهکنند. می

گرفتند و دیدند. عکس میآمدند، میچرا حضور داشتند خیلی هم زیاد ولی تجهیزاتی به ما ندادند. همه می»گوید: مختلف می

 «دادند.رفتند. امداد خاصی انجام نمیمی

ترین مسائلی بود که من آن موقع با این جزء مضحک»گوید: یکی از مسئولان و فعالان جمعیت امام علی شیراز نیز در این باره می

آن روبرو شدم و یک ماشین هم آمد و یک سری فیلم و عکس گرفت و پلاکش هم سبز بود ... یک سری فیلم و عکس گرفتند و رفتند. 

واسطه حضور مقامات و الزامات حفاظت از شوندگان به اخلال در فرایند امداد بهدیگر مصاحبه« است.حضورشان در صحنه خیلی جالب 

زدگان بر اثر مشاهده رفت و آمد مقامات و عدم ایجاد بهبود در گیر بودن این کار، و نارضایتی سیلو وقت هاآنایشان، گزارش دادن به 

 اند. شان سخن گفتهوضعیت

زده با عارضه دیگری یعنی دخالت غیرکارشناسانه در امور مدیریت بحران نیز همراه است. اقتدار از مناطق سیل بازدیدهای مقامات

البته برای مقامات محلی صاحب قدرت یا  مسئلهشود. این سیاسی برخی مقامات به ابزاری برای مداخله در مدیریت بحران تبدیل می

های پس از سیلاب بوده است نیز کند. یکی از فعالان اجتماعی و کسانی که در جریان بررسیروند، صدق میمقاماتی که برای بازدید می

در این باره به دخالت افراد غیرمتخصص در حساس ترین امور فنی در حوزه مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات اشاره نموده و 

صورت در استان خوزستان به ازجملهیعنی نمایندگان مجلس  معضل دیگر دخالت نیروهای غیرمتخصص، حتی در امور فنی،»گوید می

ویژه و بیشتر از سایر نقاط کشور، حتی در اینکه دریچه سیل چند درجه باز بشود، چقدر آب بیرون بیاید و امور اجرایی و فنی مثل 

 « کار گرفته شده است.سد بهاند و مثلا رئیس دفتر فلان نماینده در مدیریت حتی منصوب کردن مسئولین فنی سد دخالت کرده
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در مدیریت اجتماعی سیلاب وجود دارد و به کرات مورد  مؤثرعامل صورت بخش و  عنوانبهها کلیدواژه دیگری که در مصاحبه

موضوعات و مسائلی محسوب می ازجملهتجربیات افراد و شهروندان و دانش بومی در مناطق است. این موضوع  مسئلهقرار گرفته  تأکید

کمک حاکمیت سیاسی در انجام وظایف قانونی بوده و از  سویکتواند در مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات از شود که می

از برداری مناسب رسد بهرهباشد. با این وجود به نظر می مؤثرسوی دیگر در افزایش سطح آگاهی جامعه نسبت به مدیریت بحران 
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یک متخصص و فعال  عنوانبهشوندگان که نمونه یکی از مصاحبه عنوانبههای موجود در این حوزه صورت نگرفته است. ظرفیت

من در یک منطقه روستایی به نام روستای سید نبی به آقایی برخورد »زده حاضر بوده در این باره می گوید: اجتماعی در مناطق سیل

 4و مجددا در  17بهمن  31ای را به من داده که در روز که من آن گزارش را الان دارم. این آقا نامه کردم که گزارشی به من داده

گویم که با رئیس شورای روستا به شما می عنوانبهشود اینجانب هشدار داده است به دولت که این بارندگی که دارد می 17اسفند 

ن است و آن است و بعد از این که سیل ایمنطقهبندهای متر از یک ماه آینده و سیلآید در کتوجه به تجربه زیسته خودم دارد سیل می

شان با آب و رودخانه، ابراز نگرانی شان و تجارب زندگیای از این افراد را من بسیار دیدم که با توجه به تجارب اجتماعیآمده است نمونه

ها، این آقا حتی بعد هم نگران شده که شدار دادند به دولت، به ستاد بحرانبندها برای جابجا کردن روستاها هکردند برای ترمیم سیل

اش را هم رسمی کرده است. استانداری آن را مهر کرده است، شماره گرفته است و نامه مبادا حرفش را جدی نگیرند، بنابراین آمده نامه

تلاش و  تنهانهمدیران  درواقع« ا دچار بحران خواهیم شد.رسمی را برده ثبت کرده است و گفته این وضعیت ماه آینده ما است که م

اند بلکه حتی برای مدیریت بحران و جلوگیری از وقوع بخشی از طریق این دانش و تجربیات نکردهکوششی برای ثبت، توسعه و آگاهی

ها و مناطقی که به دلیل شرایط زندگی با گروه ویژهبهگیری از دانش و تجربیات جامعه رسد بهرهآن نیز اقدامی نشده است. به نظر می

 ندارد.  ایمنطقهسازان ملی و گذاران و تصمیماند هیچ اعتباری از منظر سیاستجدی مواجه بوده صورتبهرخدادهای طبیعی 

رهای تاریخی های افراد درباره مسیتوجهی به دانش بومی از این نیز فراتر رفته و در مواردی به عدم استفاده از آگاهیبی مسئله

که در فصل اول نیز پذیر در برابر سیلاب و شیوه مقابله با سیلاب هم تسری یافته است. چنانهای آسیبحرکت سیل در مناطق، محله

گیری با اجتماعات محلی بر محور جلب مشارکت عمومی در مدیریت تشریح شد، نظام مدیریت سیلاب فاقد برنامه مناسبی برای ارتباط

 های دیگر است. موزش تا فعالیتسیلاب از آ
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های متعددی باید بر محور کارهای مختلفی با یکدیگر همکاری کنند تا مدیریت بخشی است و دستگاهمدیریت سیلاب کار میان

 در خصوصف در کشور شده حاوی شواهد جدی درباره ضعهای متعدد انجاممطلوب سیلاب و کاهش مخاطره صورت بگیرد. مصاحبه

 بخشی است. هماهنگی میان

جزئی از کل  عنوانبههر موضوع و پدیده ای فارغ از ابعاد و پیامدهای آن و میزان اهمیت و اثرگذاری بر روابط و موضوعات اجتماعی 

 شدتبهو وسیع مانند سیلاب حیات اجتماعی از موضوعات و مسائل کلان و ساختاری متاثر می گردد. از این روی امری با ابعاد گسترده 

. به بیان بهتر سیلاب و پیامدهای آن را می توان حاصل رفتار و عملکرد نهادی و شودمیمتاثر از نظام حکمرانی در کشور محسوب 

های نظام حکمرانی معرفی نمود. این مهم حکایت از آن دارد که تغییر در نوع مواجهه با سیلاب و پیامدهای آن و تصمیمات و سیاست

و فرایندهای و روندهای موجود در این نظام امکانپذیر نیست. البته میزان اثرگذاری آن بر یک جامعه، بدون تغییر در نظام حکمرانی 

-، نحوه مواجه با طبیعت و نگرش به توسعه و رابطه انسانمحیطیزیستبررسی ابعاد و موضوعاتی مانند موضوعات و مسائل 

ائل دیگر که تاثیرات ی گوناگون عمرانی و شهری، اصول حاکم بر نظام عمرانی و مهندسی و بسیاری از مسهاحوزهدر  زیستمحیط

که می توان پای را فراتر نهاده و ادعا نمود که حتی ظهور  دهدمیجدی بر وقوع، ابعاد و پیامدهای پدیده ای به نام سیلاب دارند، نشان 

مهم در و بروز این پدیده نیز متاثر از ترتیبات نهادی و ساختاری یک جامعه بوده و وابسته به نظام حکمرانی در جامعه است. این 

نمونه مهندس آل یاسین از فعالان مدنی و صاحب نظران در حوزه  عنوانبهسخنان مصاحبه شوندگان نیز قابل پیگیری و مشاهده است. 

تان عرض کنم این است که این اکشن پلن خواستم خدمتنکته مهم دیگری که در این مورد می»توسعه در این باره می گوید: 

توانید یک جز از یک مجموعه را بیاورید بیرون، سیلاب باشد؛ سیلاب جزئی از یک مجموعه است. شما نمیتواند فقط منحصر به نمی

اصلاح و ادیتش کنید و سر جایش بگذارد و بعد این دوباره با بقیه سیستم که ناهنجاری دارد کار کند. بنابراین این گزارش سیلاب 

سیلاب نادیده گرفته شده و از مدیریت  مسئلهبرای اینکه بقیه مسائل کشور ما مثل تواند نمادی باشد برای بقیه مسائل کشور ما، می

 «شخصی و فردی استفاده شده است.
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های و اصول فکری نظام حکمرانی و حاکمیت سیاسی در رابطه با مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات با بررسی انگاره

برساخت سیلاب از منظر سیاست گذاران و بازیگران عرصه سیاست توان بررسی محوریت مسائل و اقدامات مربوط به سیلاب را می 

کند، ای که به ذهن خطور میگذاران در سطوح مختلف، اولین نکتهها با مسئولان و سیاستدانست. به نظر می رسد با مرور مصاحبه

هر چند این گزاره که مدیریت بحران  درواقع مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات است. مسئلهو محدود به  مدتکوتاهنگرش 

مستقیم بیان نمی گردد اما تحلیل محتوا و مضمون سخنان ایشان موید همین  صورتبهامری مربوط به زمان ظهور و بروز بحران است، 

توجهی و غفلت را می بیبسیار آشکارتری قابل مشاهده است. این  صورتبهها ریزیها و برنامهمعنا است. البته این نگرش در سیاست

جستجو نمود.  هادستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات موجود در رابطه با مدیریت بحران و آمادگی توان در نگاه نهادها و دستگاه

و بر این برای مقابله با بحران های احتمالی سخن می گوید  هادستگاهتوجهی به مدیریت بحران و آمادگی یزدانی فرماندار زیرآب از بی

که مدیریت بحران قبل از بروز رخداد و حادثه طبیعی یا مصنوع در نظام مدیریت کشور جایگاهی ندارد. وی در این  کندمی تأکیدنکته 

ها و نهادهای مرتبط ها، سازماناش هماهنگی بین دستگاهعنوان مدیر بحران سیل است. اولین وظیفهفرماندار به اساساً »باره می گوید: 

ها داریم این است که یاد نگرفتیم هنوز در زمان بحران مدیریت سیلاب است. عمده مشکل ما نه در اینجا که در همه شهرستانبا 

کند و این کار را سخت کند، راه کار خود و برق کار خود را میای است. آب کار خود را مییکپارچه داشته باشیم و مدیریت، جزیره

شود. سه مرحله بحران جلسات قبل از بحران. ما همیشه مدیریت بحران مان در زمان بحران تشکیل می گردد بهکند. این بر میمی

های مان با هم لینک شود. پایگاه بحران ما در یک جا ها انجام شود و شماره تلفنداریم؛ قبل، حین و بعد. قبل بحران باید هماهنگی

شناسی شود. ما مدیریت قبل از ها انجام شود و بعد بحران آسیبین بحران هماهنگیآلات ما در یکجا مستقر شود و حباشد. بعد ماشین

 «رود.بحران مان قانونمند نیست. تابع ضوابط نیستیم و هنوز مدیر راه خودش می

ها مانتوان برای آن متصور بود، برای انجام درست وظایف و تحقق آرهایی که میهر نظام و ساختاری فارغ از اهداف و نیتمندی

توان نیازهای بنیادین ساختار معرفی نمود. به نظر می رسد ها و شرایط است. این ویژگی ها و شرایط را مینیازمند گروهی از ویژگی

های جدی در این بخش مواجه است. البته همان طور که در ادامه نظام مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات در ایران با ضعف

ای از این ضعف ها ویژگی مشترک ساختارها و نهادهای حاکمرانی در ایران به شمار می ، بخش عمدهکندمیتایید  مرور این واقعیات

های نظام صحیح و اقدام هدفمند بدون شناخت دقیق و کامل میسور نیست. بر  این مبنا یکی از بنیان ریزیبرنامهآیند. تصمیم سازی و 

است. در این نظام جامع آمار باید مجموعه آمارهای رسمی  هادادهد نظام جامع آمار و صحیح، وجو ریزیبرنامهتصمیم گیری و 

آمار رسمی  عنوانبهکلی تمامی آمارهای رسمی تجمیع شده، راست آزمایی شود و در نهایت  طوربهاز نهادها، سازمان ها و  آمدهدستبه

و  هادستگاهدر اختیار تمامی نهادهای رسمی، دولتی و اقشار جامعه قرار گیرد. فقدان نظام جامع آمار و عملکرد فردی و جزیره ای 

نمونه بی باک یکی از مدیران هلال احمر در این باره می  عنوانبه. شودمیمهم ترین آسیب ها در این بخش محسوب  ازجملهنهادها 

مثلا -خودمان در ستادی که برای کرمانشاه داشتیم ستادمان نشسته بود روستاها و تیم های مختلف را مشخص کرده بود   ما»گوید: 

داد و مسیر می داد، می گفت  امروز بروید این روستا و کل روستا و خانوارهایش و  به شان پیام می -هفت هشت تیم میرفت زمانهم

می گفت که باید این مسیر را بروید این روستا این روستا  هاآنآمدند آنجا و آن به می هاآندمان بود، تمام اطلاعات آنجا در اختیار ستا

نداشتیم و ما فقط تیم  هاآنو این روستاها به عهده شما است در این یک هفته که هستید ولی جاهای دیگر هم ما خبر از حال و روز 

 .«کندمیاین است که هر ارگانی برای خودش دارد کار کنیم. یک ایراد کار های خودمان را رصد می

یکی از ریشه  عنوانبههای قبل از بروز بحران و توان در دورهدستگاهی را حتی میعدم وجود نظام هماهنگ ارتباطات و تعاملات بین

در استان مازندران با اشاره به اهمیت  نمونه پایداریکی از فعالان عرصه رسانه عنوانبهها و عوامل ظهور رخدادها و بحران ها دانست. 

ببینید رودخانه به اسم »گوید: سیلاب، می مسئلهیکی از عوامل اصلی در مدیریت بحران و  عنوانبهها لایروبی و مدیریت صحیح رودخانه

گیرد منابع طبیعی ای را میاش وزارت نیرو است و وزارت نیرو اگر الان ادوات ببرد داخل رودخانه اولین کسی که یقه آب منطقهمتولی

است. دست نگدار، چرا؟ اشجار داخل رودخانه مال من است. اگر رودخانه مال وزارت نیرو است، چه ربطی به منابع طبیعی دارد؟ چه 

د. ربطی به وزارت جهاد کشاورزی دارد؟ این رودخانه حداقل کم کم چند هزارسال آنجا بوده است و این درخت مثلا چند سال عمر دار
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آورد اگر وارد رودخانه شود.... عدم ای را درمیرسند به بازرسی و بازرسی پدر آب منطقهبعد اگر از سد منابع طبیعی عبور کنند، تازه می

 «شود.شود که نهایت سیل جاری میهای ما متاسفانه موجب میهمپوشانی دستگاه

سازمانی یکی از مهم ترین های بینر هماهنگ تعاملات و همکاریو فقدان یک ساختا گذاریسیاستگیری و چندپارگی نظام تصمیم

. اهداف و هدفگذاری های متفاوت و حتی آیدمیموضوعات در نظام حکمرانی مدیریت بحران و مدیریت ریسک مخاطرات به شمار 

ی واحد برای حل مناقشات، متناقض سازمانی، عدم همکاری ها و تعاملات سازمانی و نهادی در کنار فقدان یک مدیریت و فرمانده

مدیریت بحران و مدیریت مخاطرات ریسک چند پاره  مسئلهتا حکمرانی و حاکمیت در  شودمیموازی کاری و اختلافات سازمانی سبب 

نمونه می توان به تعارض  عنوانبهمستقل و جداگانه مدیریت می شوند.  صورتبهشده و شبیه به مجمع الجزایری باشد که هر کدام 

ای در استان گلستان درباره این تانداری و سازمان هواشناسی با مدیریت سدها در استان گلستان اشاره نمود. یکی از فعالان رسانهاس

صبح جلسه مدیریت بحران  1روز سیل در گنبد یعنی اول صبح که جنوب شهر سیل بود ساعت : »دهدمیموضوع چنین توضیح 

ساعت قبل از سیل همین آقای  24و جالب است یک موضوع را خدمت شما بگویم از  تشکیل شد با حضور خود شخص استاندار

ها دستمرد که فرماندار گمیشان شده عرض کردم معاون عمرانی فرمانداری گنبد بود اینها شورای فرماندار با معاونین به سه تا معاون

د گلستان را باز کنید هنوز خبری نیست. بعد گفت مشکلی های سای که دریچهجلسه گذاشتند اعلام کردند به مدیر عامل آب منطقه

شود. دوباره شب زنگ زدند که آقا ما از مردم پول گرفتیم، به مردم آب فروختیم، اگر بارندگی نشد جواب کشاورزها را باید چه نمی

ای کرد مدیرعامل آب منطقهاسفند در جلسه مدیریت بحران شهرستان گنبد در حضور  28بدهیم؟ طبق صحبتی که آقای قرابی روز 

صبح فرماندار گنبد به آقای قرابی  معاون  3صبح هنوز رودخانه طغیان نکرده بود هنوز سیل گرگان رود خبری نبود.  3این بود ساعت 

، شما به او بگویید دریچه سد را باز کند. باز دهدمیای به حرف ما گوش نگیرد، می گوید آقای مدیرعامل آب منطقهاستاندار تماس می

ای در جلسه با هم دعوای شان نکرد تا اینها در جلسه مدیریت بحران گنبد، آقای مناف هاشمی با آقای قرابی مدیر عامل آب منطقه

و اینگونه داستان ها  فکر دریچهکنند، الان که آب بالا زده ببینید، آن موقع رفتند دیگر به ساعت دارند اصرار می 24شد. گفت این آقا 

های سد یک ساعت قبل روی بحث دریچه 24کرد از ای توجه میافتادند. یعنی اگر باز به هشدارهای شهرستان و استانداری آب منطقه

هرستان ه شدرمجموعشد بینی میشد یعنی تا اینجا هم پیشکرد باز آسیب حداقل در شهر گنبد از آنچه که هست، کمتر میفکری می

 «این اتفاق احتمال دارد رخ دهد؟

آزمایی داده است. فقدان چنین نظامی سبب ارائه آمارهای نادرست و در نهایت تصمیم های نظام جامع آمار، راستیاز دیگر ویژگی

رت کشور در این نمونه نجار از مدیران سازمان مدیریت بحران در وزا عنوانبه. شودمیسازی، سیاست گذاری و بودجه ریزی نادرست 

در »دهد: سخن گفته و در این باره چنین توضیح می هاآنآزمایی ها و لزوم راستیباره از ارائه آمارهای نادرست از مناطق و دستگاه

ها ها بگیریم، دستگاهگیریم که حد و حساب ندارد. برای اینکه ما اطلاعات را باید از دستگاهبحث بازسازی این قدر اطلاعات غلط می

کنیم هایی که میآزماییخواهند تمام مشکلات اسلام و مسلمین منطقه خودشان را در سیل و زلزله و اینها حل کنیم. نتایج راستیمی

 «اصلا وحشتناک است.

های آماری در چگونگی توزیع کمک ها به مناطق آسیب دیده انصاری از مدیران موسسه انصار ترکمن صحرا در این باره به ضعف

اشاره نموده و می گوید: به جایی رسیدیم که هم سپاه و هم هلال احمر و هم کمیته و فرمانداری و جاهای دیگر نتوانستند  سخن

جا جمع کنید که یک نفر دو بار سه مدیریت کنند. ما پیشنهاد کردیم گفتیم شما هر بانک اطلاعاتی که دارید هرجا کمک کردید همان

 بار نگیرد.
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 مقدمه. 2-1
سیل و خشکسالی، زلزله، رانش زمین،  :های طبیعی و غیر طبیعی قرار دارددر معرض انواع بحراناست و خیز ایران کشوری حادثه

دست به  هاآنمردم کشورمان با هستند که ی هایبحران ترینمهم ازجملهسقوط هواپیما های بزرگ و سوزیای، آتشهای جادهتصادف

 گریبانند. 

بحران بزرگ طبیعی و غیرطبیعی بوده  4ماه کشورمان شاهد  21یعنی ظرف حدود  0318تا فروردین  0311تنها در فاصله دی 

 .0318سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، زلزله سرپل ذهاب، زلزله ملارد، و سیل گسترده نوروز است: آتش

خود را در شکل سرازیر شدن بحران سیل پناهندگان به کشورمان  تأثیرون ایران نیز گاه های حاد سیاسی در کشورهای پیرامبحران

 سازد. نمایان می

شود، اما  تواند مانع وقوع حوادث و بلایای طبیعیو کسی نمیهایی طبیعی هستند مخاطرات طبیعی پدیدهاین درست است که 

 . های طبیعی بکاهدبحران ها و شدت آلام و رنجیزان تلفات و آسیبتواند از ملان و شهروندان، میآگاهی آحاد جامعه، مسئو

در بخشی است. در همین زمینه، رسانی، آموزش و آگاهیهای طبیعی، اطلاعیکی از موضوعات مهم در زمان پیش، حین و پس از بحران

 لابیاند اخبار و اطلاعات مربوط به سداشته بیان انیدرصد پاسخگو 11(، 18شهر کشور )تابستان  034در  ی کارگروهتلفن یمل شیمایپ

اخبار و اطلاعات مربوطه  یریگینسبت به پ هاآندرصد  2اند و تنها دنبال کرده یداخل یخبر یطور مرتب از طریق مجراهارا به ریاخ

  اند.بوده تفاوتیب

مربوط به و آگاهی اطلاعات  هاآنهستند که مردم از طریق منبعی  ترینمهمهای جمعی رسانهمی توان گفت که براین اساس، 

ایجاد یک رابطه کاری معقول، کارا و سازنده میان مدیران بحران و . از همین روست که آورندحوادث غیرمترقبه را به دست می

ها گیرد. مسئولیت بنیادین همه دولتمیقرار های اساسی جامعه به جزو اولویتخبری در هنگام بروز حوادث غیرمترقهای رسانه

توان به جا آورد. شهروندان باید بدانند در چه صورتی و نمیتضمین امنیت و رفاه شهروندانشان است. این وظیفه را در خلاء اطلاعاتی 

وندان حق دارند از است. افزون بر این، شهرخطر قرار دارند و در چه صورتی و در چه موقعی خطر از سرشان گذشته چه موقعی در 

 .شوندخود باخبر  وطنانسرنوشت هم

به لحاظ  ازجملهی ارتباطی هامهارت و هافناوری، های جمعیرسانهبر اساس آنچه گفته شد در موضوع آگاهی بخشی، نقش 

 : است حائز اهمیت اساسیزیر های مختلف جنبه

  اندرکار برخورد با حوادث غیرمترقبه، مقامات دولتی، و افکار عمومی؛ دانشمندان، مقامات دستپیوند برقرار کردن میان 

  آمادگی در مقابل حوادث غیرمترقبه؛ آموزش مردم برای 

  ردگیری حوادث در شرف وقوع؛ 

  هشیار کردن مقامات؛ 

  از این حوادث صدمه ببینند؛ مردمی که بیش از همه احتمال دارد هشدار دادن به 

 ها و خبرهای دروغ؛ارائه اطلاعات درست و کاربردی، قبل، حین و بعد از بروز بحران و پیشگیری از رواج شایعه 

  ارزیابی خسارات؛ 

  سایر منابع؛ آوری اطلاعات، آذوقه، و جمعکمک کردن 

  هماهنگ کردن عملیات نجات و امداد؛ 

  شمارش گمشدگان؛ 

 عمومی، سیاسی، و نهادی و سازمانیهای برانگیختن و بسیج حساسیتدیدگان و روحیه بخشیدن به آسیب، 

 نظارت بر روندها و فرایندهای امدادرسانی؛ 

 های مدیریت بحران؛به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت کمک 

 دیدهبدیدگان و بازسازی مناطق آسیپیگیری فرایندهای توانمندسازی آسیب. 
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یابد. ابعاد اهمیت بسیار می 0318ها قبل، حین و پس از بحران سیل نوروز با چنین رویکردی است که بررسی عملکرد رسانه

نگاری بحران در ایران های روزنامهترین تجربهترن و پرچالشترین، عمیقای آن را به یکی از گستردهپردامنه سیل اخیر، پوشش رسانه

 مانند را به یک ضرورت تبدیل کرده است.ر این تجربه بیتبدیل و دقت د

کوشد به نحوه پوشش رویداد سیل در گزارش حاضر میکارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه رسانه  برپایه چنین ضرورتی کمیته

ای روابط کنش حرفه اجتماعی توئیتر و ارزیابی رسان تلگرام و شبکه، پیامصداوسیماها، در مطبوعات، خبرگزاری 0318نوروز 

 های درگیر، بپردازد. ها و سازمانهای وزارتخانهعمومی

 تأثیرکند، های اختصاصی آن رسانه در طراحی و انتقال پیام و تحوه نعاملی که با انواع مخاطبان برقرار میاز ویژگی رفتار هر رسانه

ها ضمن توجه به وجوه شود. این گزارشب پنج گزارش ارائه می، در قال. از همین رو، حاصل بررسی کمیته رسانه کارگروهپذیردمی

عضل حال، منیز هست. درعین 0318ها و رویکردهای خاص هر رسانه در جریان سیل نوروز ها، دربردارنده ویژگیمشترک فعالیت رسانه

ای و سازوکارهای آمادگی عملی  برای بر آن تأکید دارند فقدان نظام آموزش جامع آکادمیک و حرفه اصلی که هر پنج گزارش کمیته

 طور خاص است.     طور کلی، و سیلاب اخیر، بههای طبیعی، بهای با بحرانرسانه -مواجهه ارتباطی

 

 . بررسی مطبوعات2-2
بود. مطبوعات عملا در سه هفته اول وقوع  هاآنای مطبوعات و میزان تاثیرگذاری آزمونی بزرگ برای توان حرفه 0318سیل نوروز 

ای بودن، ضعف اقتصادی، نداشتن تجربه بحران، ای کشور غایب بودند و بعد که وارد کارزار شدند، غیرحرفهسیل، از صحنه رسانه

نگاری بحران ع روزنامهسازمانی باعث شد نتوانند آن نوهای برونهای نوین و محدودیتسوءاستفاده تبلیغاتی مالکان، وابستگی به رسانه

های عمیق و های میدانی یا یادداشتشکل گزارشرفت به نمایش بگذارند. اما در همین مسیر هم نقاط درخشانی بهرا که انتظار می

نگاری بحران در مطبوعات داد زمینه مناسب برای رسیدن به مدل مطلوب روزنامهانتقادی دیده شد که امیدوارکننده بود و نشان می

 کشور وجود دارد. 

شناسی مطالعه نحوه مواجهه مطبوعات با سیل نوروز، ابتدا عملکرد مطبوعات را در سه دوره زمانی پیش این گزارش، بعد از شرح روش

را در  هاآندهد، سپس زاویه نگاهی را که مطبوعات به سیل داشتند و نقاط ضعف و قوت از سیل، حین سیل و پس از سیل شرح می

پاسخ دهد و پیشنهادهایی  0318جمهور درباره سیل های رئیسکند به پرسشکند و در انتها، تلاش میا این بحران ارزیابی میمواجهه ب

 را برای مواجهه با حوادث مشابه احتمالی آینده ارائه کند.

عملا سه  هاآنی بودند. تعطیلات نگاران در حال رفتن به تعطیلات بلندمدت نوروزمطبوعات و روزنامه وقتی سیل در کشور شروع شد،

های ایران و شهروند، تمام مطبوعات ایران در اوج بحران سیل تعطیل بودند و تولیدی نداشتند. پیش جز روزنامههفته طول کشید و به

بار معمولی شد، اخبینی این وضعیت در مطبوعات وجود نداشت و آنچه منعکس میخبری از پیش تقریباً از اینکه سیل اتفاق بیفتد، 

دیدگان و ها بیشتر درگیر امدادرسانی به آسیبهواشناسی بود. بعد از تعطیلات نوروز نیز روزهای اوج سیل سپری شده بود و استان

پیمودند و شده را میسرعت مسیر طیباید به هاآنفروردین کار خود را آغاز کردند.  07اسکان آوارگان بودند که مطبوعات در روز 

های میدانی، مقالات عمیق و کردند. این کار با گزارشهای رادیویی و تلویزیونی و فضای مجازی جبران میگی خود را از شبکهماندعقب

های نوی انتشار محتوا های جدیدی تولید و درگاهتوانستند از قالبانتقادی و دیدن بحران از زوایای بکر و تازه انجام شد. مطبوعات می

ای علت ضعفی که از نظر تاریخی و حرفهکمتر تلاشی در این زمینه صورت گرفت. در این میان، مطبوعات محلی بهاستفاده کنند اما 

اتکای نگاران محلی بهای کشور بیرون ماندند، هرچند برخی روزنامهدارند، نقش خیلی کمتری بازی کردند و عملا از فضای رسانه

 آفرینی کنند. توانستند تاحدی در این زمینه نقشهای اجتماعی های کاربری خود در شبکهحساب
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 شناسی مطالعه مطبوعات. روش2-2-1

گیری نگاران پرداخت و در نهایت دست به نتیجهاین مطالعه با ارزیابی محتوای مطبوعات شروع شد و در ادامه به مصاحبه با روزنامه

طی سه هفته تعطیلات نوروز اتفاق افتاد و  0318، سیل نوروز درواقعنهایی زد. دوره زمانی این مطالعه هفت هفته در نظر گرفته شد. 

ه بر ارزیابی نشریات در اوج روزهای سیل، دو هفته پیش و دو هفته پس از تعطیلات را هم زیر نظر داشته است. مطالعه حاضر علاو

 توان گفت که بررسی شیوه مواجهه مطبوعات کشور با سیل به سه دوره زمانی تقسیم شد:طور مختصر میبه

 مدت دو هفته(اسفند به 28تا  01قبل از وقوع سیل )از  -

 سه هفته( تقریباًمدت فروردین به 01اسفند تا  28ع سیل )دوره وقو -

 مدت دو هفته(فروردین به 30تا  07بعد از سیل )از  -

طور هدفمند از میان مطبوعات پرتیراژتر کشور انتخاب شدند و ای که برای این مطالعه در نظر گرفته شدند، بهمطبوعات سراسری

شهری، شرق، کیهان، شهروند، سازندگی و هفت صبح. این انتخاب سعی داشت تنوع را، هم در هم های ایران،عبارت بودند از روزنامه

  .نگاری، منعکس کندهای روزنامههای مطبوعات هم در قالبدیدگاه

 مطالعه روی مطبوعات در چهار مرحله انجام شد: 

 نقل مطالب هر روزنامه درباره سیل در یک جدول با جزئیات -

 مواجهه هر مطلب در هر روزنامه با سیلتحلیل شیوه  -

 گیری شیوه مواجهه هر نشریه با سیلنتیجه -

 رویی مطبوعات با سیلبندی نهایی روبهجمع -

روش عملیاتی کار در تحلیل مواجهه مطبوعات با سیل به این صورت بود که ابتدا مطبوعات منتخب در سه بازه زمانی مورد نظر 

شد. سپس در یک جدول، کرد، جدا میشدند و هر مطلبی که به سیل ارتباط پیدا میکامل مرور می طورهب)قبل، حین و بعد از سیل( 

شد و نظر مطلب در چند جمله تحلیل می شد. پس از آن،عنوان مطلب، شماره صفحه و اندازه مطلب و قالب مطلب نوشته می

تدریج که شد. بههایی دارد نوشته میها یا مزیتچه کاستی رده وای به سیل نگاه کپژوهشگران درباره اینکه مطلب از چه زاویه

ای کلی و تصویری یکپارچه از شیوه مواجهه نشریه با سیل کردند، به نتیجهپژوهشگران مطالب دیگر آن نشریه را رصد و تحلیل می

تحلیل »شد، کاملا مطابق با روش تحقیق  یافتند. باید توجه داشت که تحلیلی که در این بخش برای مطالب مطبوعات انجامدست می

 نبود و به همین علت، در گزارش نیز برای پرهیز از سوءتفاهم در این باره، این کار ارزیابی محتوای مطبوعات توصیف شده است. « محتوا

 
 نگاری محلیهای منتخب برای ارزیابی پوشش سیل در روزنامهاستان -1-2جدول 

 دلیل انتخاب استان ردیف

 18دارای تجربه متعدد سیل در دو دهه اخیر و اولین استان درگیر سیل  گلستان 0

 18ترین نقطه درگیر سیل دارای بیشترین حجم سیل و عمیق لرستان 2

 ها شدن موضوع سیل این منطقه در رسانهای شدن و سیاسیبیشترین میزان رسانه خوزستان 3

 

ها با نگارانی که درگیر پوشش سیل بودند مصاحبه شد. مصاحبههای ارزیابی محتوای مطبوعات، با روزنامهسپس بر اساس یافته

نگاران در نگاران ساکن تهران حضوری انجام شد. سعی شد روزنامهصورت تلفنی و با روزنامهنگارانی که خارج از تهران بودند بهروزنامه

هایی بودند که بیشترین هایی که انتخاب شدند استانها بیشتر شود. همچنین استانباشند تا تنوع نمونه سطوح مختلف سازمانی

ها بودند. نگاران و رسانهکرد یا اینکه به دلایل گوناگون در سیل نوروز محل رجوع روزنامهارتباط پیدا می هاآنبه  18ها درباره سیل بحث

 استفاده شود.  هاآنبندی از شان تحلیل شد تا در گزارش جمعپیاده شدند و نکات کلیدی هاآنها، بعد از انجام مصاحبه

پیاده و بعد  هاهای عمیق به این صورت بود که ابتدا مصاحبهدر این قسمت نیز باید توجه داشت که روش کار در تحلیل مصاحبه

گیری نگاران، نتیجههای بررسی مطبوعات و مصاحبه با روزنامهبندی شدند. سرانجام بر اساس دادهجمع هاآنهای های برجستهنکته
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گیری کلی حاصل از رصد محتوای مطبوعات و مصاحبه آید نتیجهکلی انجام شد و گزارش نهایی به رشته تحریر درآمد. آنچه در پی می

 نگاران است. با روزنامه

 

 مطبوعات در مواجهه با سیل در سه بازه زمانی. تحلیل عملکرد 2-2-2

های سیل ظاهر شود، عملا مطبوعات به آن عملکرد مطبوعات در زمینه سیل سه وجه متفاوت داشت. پیش از اینکه اولین نشانه

. توجه مطبوعات توجه بودند. در حین سیل مطبوعات تعطیل بودند و تنها بعد از تعطیلات نوروز فرصت پیدا کردند به آن بپردازندبی

اما همین توجه هم بعد از یک هفته  –ماندگی در پوشش آن در دوره تعطیلات جبران عقببه –پس از سیل بسیار شدید و غلیظ بود 

 فروکش کرد.

 

 . پیش از سیل2-2-2-1

که سیل با این حجم  کردندنگاران گمان نمیهیچ خبری درباره آن منتشر نکردند. روزنامه تقریباًمطبوعات پیش از وقوع سیل 

هشدار نداده بودند. معدود اخباری که مطبوعات  هاآنوهوا و مدیریت بحران هم به بینی آبکشور را درگیر کند و نهادهای مسئول پیش

 هایی مانند سیل حساس نبودند.هم به بحران هاآنوهوا بود. های معمول آببینیمنتشر کردند، درباره پیش
 

 سیل . در میانه2-2-2-2

در  هاآن ،درواقعفروردین منتشر نشدند.  07در روزهای نوروز تعطیل بودند و تا  -چه سراسری چه محلی  –همه مطبوعات  تقریباً

ای که بیشترین نیاز برای خبر و تحلیل وجود داشت وقایع را پوشش ندادند. تعطیلات بسیار طولانی مطبوعات در نوروز اوج سیل و دوره

ها بود. حتی اگر تر، نبود زیرساختنتقاد بوده است اما این بار خسران تعطیلات از نزدیک لمس شد. اما مشکل بزرگهمواره مورد ا

های توزیع و ها و شرکتکردند که منتشر شوند، هیچ زیرساخت چاپ و توزیعی وجود نداشت. کارگران چاپخانهمطبوعات اراده می

اش روزنامه ایران بود که در طول تعطیلات نوروز گشتند. نمونهراحتی هم سر کار بازنمیو به های مطبوعاتی به تعطیلات رفته بودنددکه

سایت روزنامه قرار گرفت. در طول نوروز و روزهای شکل الکترونیکی روی وبمنتشر شد اما چون معلوم بود توزیع انجام نخواهد شد، به

شهروند. البته هر دو هم دلایل و انگیزه کافی سازمانی برای انتشار داشتند؛ ایران  بحرانی نوروز تنها دو روزنامه منتشر شدند: ایران و

 روزنامه دولت بود و شهروند روزنامه سازمان هلال احمر.
 

 . پس از سیل2-2-2-3

که  ماندگی در پوشش سیل را جبران کنند. مصائب سیل هنوز ادامه داشت و مطبوعاتفروردین مطبوعات تلاش کردند عقب 07از 

همه  تقریباًاز اوج ماجرا عقب مانده بودند، تلاش کردند روی امدادرسانی، اسکان آوارگان و بازسازی تمرکز کنند. در روزهای اول، 

تدریج تا آخر فروردین این وضعیت ها بود. اما بهها به سیل پرداختند و سیل در یک هفته اول پس از تعطیلات سوژه داغ رسانهروزنامه

هایی به آن توجه ها جز در معدود اخبار و گزارشقدری موضوعی تکراری شده بود که روزنامه. در انتهای فروردین، سیل بهفروکش کرد

 نداشتند. 

 

 . زاویه نگاه مطبوعات به سیل2-2-3

ست پُر در های متنوع آن را زیر نظر بگیرند و با دنگاران فرصت داشتند که در روزهای وقوع سیل جنبهمطبوعات و روزنامه

شود که مطبوعات از چه زوایایی به مسئله سیل نگاه کردند و در پوشش آن ها آن را پوشش دهند. در این بخش شرح داده میروزنامه

در انجامید و گاهی هم تر بود اما گاهی به تکرار میایتر و ریشهها عمیقبا اینکه از دیگر رسانه هاآندرگیر چه مسایلی بودند. زاویه دید 

های میدانی انتقادی زیادی در مطبوعات تولید شد که هنوز با توجه به ، گزارشحالبااینافتادند. های خبری صرف میدام گزارش

 انحصاری بودن صداوسیما قالب خاص این رسانه است. 
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 شرط داشتن توان اقتصادیهای بکر به. سوژه2-2-3-1

بودند خبرنگاران خود  هایی که توانستهه سیل برای مطبوعات کار دشواری بود اما آننخوردهای بکر و دستبا اینکه پیداکردن سوژه

تر عمل کردند. اغلب این مطبوعاتِ دارای خبرنگار مستقر در مناطق های جذاب موفقرا به مناطق بحرانی برسانند، در پیداکردن سوژه

همشهری و شهروند که هر سه دولتی یا عمومی هستند.  های ایران،نامهروز ازجملهزده به نهادهای دولتی یا عمومی وابسته بودند، سیل

 نتوانستند در این رقابت شرکت کنند. عمدتاًمطبوعات با بنیه اقتصادی کمتر که معمولا خصوصی هستند، 

 

 .  تقلید از فضای مجازی2-2-3-2

امین فضای مجازی بود و بسیاری از نشریات، مخصوصا ترین راه انتخاب موضوع در مطبوعات استفاده از مضشدهترین و تضمینساده

شد که عملا بسیاری از کردند. این کار باعث میهای خود را انتخاب میاز فضای مجازی سوژه، کنندمطبوعاتی که بیشتر به بازار نگاه می

 مطالب مطبوعات تکراری باشد.
 

 ای در انتخاب سوژه و موضوعات تکراری. ضعف حرفه2-2-3-3

ای سردبیران و دبیران سرویس نیز بنیه اقتصادی تنها دلیل کمبود موضوعات بکر و جذاب در مطبوعات نبود. ضعف حرفهضعف 

ای مهم از هایی بفرستند که برای مخاطب جذاب باشد یا جنبهنتوانسته بودند خبرنگاران را پی سوژه هاآنباعث این وضعیت شده بود و 

طور غیرمستقیم به ضعف بنیه اقتصادی مطبوعات و بحران سیل را روشن کند. البته حضور سردبیر یا دبیرانی ضعیف در مطبوعات به

 کند.نبود ساختار تربیتی نیروهای ورزیده ارتباط پیدا می

های مختلف های ایران در پوشش سیل بود. در هر بحرانی، افراد زیادی هستند که با نیتمضامین تکراری یکی از نقاط ضعف رسانه

های پرمغزی برای گفتن دارند. بنابراین خیلی از خواهند حرف بزنند و صدایشان را به گوش جامعه برسانند اما معدود افرادی حرفمی

شود. در سیل نوروز نیز بسیاری از موضوعاتی که ، گفته میکنند که بارها در روزهای بحرانهایی بسنده میان حرفافراد به گفتن هم

اینکه نباید طبیعت را دستکاری کنیم، بگذاریم طبیعت راه خودش را برود،  ازجملهمطبوعات به آن پرداختند بارها و بارها تکرار شد، 

های ها را نباید تخریب کرد یا سدسازی خیلی هم مضر نبوده است. این حرفحران است، جنگلمدیریت بحران در ایران خود یک ب

 ساخت. تر به گوش آنان را دشوارتر میهای عمیقکرد و رساندن حرفتکراری مخاطبان مطبوعات را دلزده می

 

 . فراتر نرفتن از خبرها و رویدادهای روزمره2-2-3-4

یران در زمان بروز سیل داشتند این بود که کمتر از خبرهای روز و رویدادهای روزمره فراتر رفتند، یکی از مشکلاتی که مطبوعات ا

ها در روزهایی که بحران سیل فروکش کرده بود و چه از نظر زمانی و چه از نظر عمق مطالبات مردمی. به عبارت دیگر، اغلب رسانه

ن سپاه پاسداران توسط آمریکا جلب شده بود، سیل را فراموش کردند و عملا نظرها به موضوعاتی دیگری همچون تروریستی اعلام کرد

های پس از اوج ها همچون روزنامه ایران و همشهری تلاش کردند در هفتهدچار روزمرگی شد. برخی رسانه هاآنخبری  گذاریسیاست

هایی مثل شرق یا سازندگی فراموش شد. زنامههایی به این موضوع اختصاص دهند اما این مسئله نزد رونامهسیل صفحات و ویژه

 داند:نگاران مربوط مینگاری بحران در میان روزنامهسردبیر روزنامه ایران این مشکل را به نبود آموزش روزنامه

است،  هارسانه فیپس از حادثه از وظا تی. اعلام وضعشدیبازگو م دیبا هاآن یهاادامه داشت و حرف لیمطالبات مردم پس از س

است که متأسفانه  یو خبرنگار ینگاردانش روزنامه یهااز الزام هانیرا درک کنند و... . ا هاآن طیبا مردم حرف بزنند، در آن شرا نکهیا

 توجه بشود.« بحران یخبرنگار» ما به یهالازم است که در رسانه لازم را نداشتند و ندارند. یآمادگ ما یهارسانه

های پس از سیل همچنان به این مسئله توجه ویژه داشت. این روزنامه یک ماه بعد از سیل و طور خاص در هفتهروزنامه ایران به

 زانیاز م ییهااز حادثه، خبرنگاران خود را به هر سه استان گستان، لرستان و خوزستان رساند و گزارشهمچنین چهل روز پس 

مربوط به سیل  یو اجتماع یشان و مباحث اقتصادمردم، مطالبات یهامردم در آنجا داشتند، حرف که یمشکلات زانیم ،یرسانخدمات

 منتشر کرد.
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 جای پوشش سیل. تبلیغات نهاد مالک رسانه به2-2-3-5

ه شان در پوشش سیل تلاش کردند نهاد متبوع خود را برجستبسیاری از نهادهای دولتی و عمومی مالک نشریه هستند و مطبوعات

مثل روزنامه شهروند )وابسته به سازمان هلال احمر( و روزنامه همشهری )وابسته به  کنند و عملا به ابزار تبلیغات این نهاد تبدیل شوند،

ای از سیل نداشته باشند اما در نهایت، در کنار ها پوشش حرفههای ارگانشد که روزنامهشهرداری تهران(. البته این وابستگی دلیل نمی

جای اینکه تماما روی قدر اهمیت داشت. همین بود که تمرکز انرژی و نیروها بههمان هاآنشان نیز برای شش سیل تبلیغ نهاد مالکپو

 شد. ای موجه از مدیران سازمان متبوع رسانه هدایت میسوی ارائه چهرهسیل متمرکز شود، تا حدودی به

های و نهادهای دولتی وابسته نیستند خیلی آشکارتر بود. مستقیما به سازمان هایی کهنگاری محلی تبلیغات رسانهدر روزنامه

دادند. خبرنگار محلی جای انعکاس نیازهای مردم پوشش میبسیاری از مطبوعات محلی عملا تبلیغ استانداری در مدیریت بحران را به

 گوید:اش میاین استان در مصاحبه

هر سازمان روزنامه خودش را دارد و  یها هستند. روابط عمومها وابسته به ادارهاز روزنامه یاریدارد اما بس ادیخوزستان روزنامه ز

هم کاملا  لیبه س هانیکرد. پرداختن ا دایپ روابستهیروزنامه غ توانیندرت مها دوشغله هستند. بهروزنامه نیصاحبان ا درواقع

هم که در  یاز مسائل یاریها به بسروزنامه نیرفته است. ا نوشتندیها مروزنامه نیو ا رفتینم ییبود. مثلا استاندار اصلا جا دارانهجانب

 حد فاجعه بود نپرداختند.

 گوید:نگار محلی استان لرستان در مصاحبه خود میروزنامه

وعات منعکس شان در این مطبها و حرف دلیکی از دلایلی که مردم به مطبوعات محلی اقبال ندارند همین است که مطالبه

داد و ها بود تا پیگیری مشکلات. یعنی یک اداره کاری انجام میها و سازمانشود. کار این مطبوعات، بیشتر انتشار گزارش کار ادارهنمی

ز کرد؛ بدون اینکه هیچ پیگیری اگذاشت و نشریه هم آن را با روی باز منتشر میروابط عمومی آن اداره، خبر را در اختیار نشریه می

 طرف روزنامه باشد.

گفتند که نهایت تلاش خود را برای نگاران محلی میها نیز، همچون استان گلستان، روزنامهبا وجود این، در برخی استان

 اند. شدند هم پیگیر ماجرا بودهطور کاغذی چاپ نمیاند و حتی در دورانی که مطبوعات بهدادن بحران به کار گرفتهپوشش
 

 ای تبلیغاتی نهادهای درگیر مدیریت بحران. خبره2-2-3-6

از هفته دوم پس از پایان تعطیلات نوروز، مطبوعات پر شد از اخبار خام نهادهای مختلفی که درگیر سیل بودند، خبرهایی که تلاش 

دلیل وعات، بهکردند عملکرد یک نهاد را در مدیریت بحران برجسته کنند و مطلوب جلوه دهند. در روزهای اول بازگشایی مطبمی

کردند اما از هفته دوم که بحران کمی کنترل شد، تعدادشان فشردگی مطالب و اضطرار حوادث، این اخبار مجال انتشار پیدا نمی

تری با مطبوعات ها فرصت کرده بودند که ارتباط نزدیکعمومیوضوح افزایش یافت. از طرف دیگر، طی یک هفته اول، مسئولان روابطبه

های مربوط به سیل لای مطالب و گزارشفرستند لابهطور روزانه برایشان میرا قانع کنند که اخباری را که به هاآننند و برقرار ک

 بگنجانند.
 

 ای مطبوعات در پوشش سیل. رویکرد حرفه2-2-4

زدگی، ما روزمرگی، هیجانهای گوناگون سیل منتشر کنند اتوانند مطالبی عمیق و انتقادی از جنبهمطبوعات نشان دادند که می

داشت. در این بخش، شرح را از این کار باز می هاآنسازمانی، مدام ای، تسلیم به فضای مجازی و فشارهای نهادهای برونناتوانی حرفه

 ای بحران سیل چه نقاط قوت و ضعفی داشتند.شود که مطبوعات از لحاظ پوشش حرفهداده می

 

 . وفور مطالب انتقادی2-2-4-1

شد. این اتفاق خوبی بود خصوص بعد از تعطیلات نوروز خیلی زیاد دیده میمطالب انتقادی مطبوعات درباره مدیریت بحران سیل به

رود. با بحران سیل اخیر، به شمار می ازجملهها، های تحلیلی یکی از وظایف مطبوعات در پوشش بحرانانتشار نقدها و یادداشت اساساً و 



014            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 تقریباً طور کلی برآیندشان مفید و لازم بود. کرد اما بهنفع یک نهاد خاص پیدا میوسوی تبلیغاتی بهها سمتیادداشتوجود این، گاهی 

تمام مطبوعات، از روزنامه شرق و کیهان گرفته تا همشهری و هفت صبح و حتی ایران مطالب انتقادی درباره مدیریت بحران را منتشر 

وابسته به سازمان هلال احمر و  به ترتیبچون  -خصوص روزنامه شهروند به –های شهروند و ایران زنامهکردند. البته در این میان، رو

دولت جمهوری اسلامی بودند و هر دو نهاد نیز مسئولیت مستقیم در مدیریت بحران داشتند، در انتقاد از مسئولان مراعات و اغماض 

 کردند. می

 

 چگونگی ماجرا. مطالب مربوط به چرایی و 2-2-4-2

رود که وقایع خبری های خبری مربوط به سیل اولین اولویت را در مطبوعات داشتند. از مطبوعات انتظار میاز نوروز، گزارش پس

تر از وجه هاست که این روزها شاید پررنگنیز یکی دیگر از وظایف آن مسائلشدن در روز را گزارش دهند اما تحلیل رویدادها و عمیق

پرداخت اما جرا شده باشد. مطالب زیادی در مطبوعات وجود داشت که به چرایی و چگونگی وقوع سیل و مدیریت بحران میخبری ما

شدت درگیر خبر شده به هاآنخورد و رفت کمتر به چشم میای که از مطبوعات در این باره انتظار می، آن عمق و طمأنینهحالبااین

جویی در پوشش وقایع، به فضای مجازی، این زمینه ضعف بیشتری داشتند چون برای صرفه بودند. مخصوصا مطبوعات خصوصی در

های شرق، سازندگی و هفت صبح نتوانستند ها وابسته بودند. روزنامهعمومیوگوهای تلفنی و اخبار روابطهای شفاهی، گفتیادداشت

بحران تولید کنند. البته شرق تلاش کرده بود با انتشار مقالات در  هایی حاوی چرایی و چگونگی ایجاد و مدیریتاندازه کافی گزارشبه

 این زمینه تا حدودی ضعف خود را جبران کند.
 

 . پرداختن به موضوع از همه جوانب2-2-4-3

برخی از مطبوعات توانستند از جوانب بسیار متنوعی سیل را بررسی کنند و حتی در برخی موارد کار به موضوعاتی مثل بررسی 

هایی که موضوع سیل دارند یا شیوه بیان یک مصیبت برای کودکان هم کشیده شد. اما از آن سو، برای برخی از مطبوعات فقط رانهت

های کردند و جامعیتی را که از رسانهبعدی به سیل نگاه میها مهم بود. مشکل این بود که بیشتر مطبوعات تکمسایلی مثل خسارت

 تند.رفت نداشمکتوب انتظار می
 

 های میدانی مناسب. گزارش2-2-4-4

بود. مطبوعاتی که بودجه بهتری داشتند توانستند  هاآنهای میدانی یکی از نقاط درخشان پوشش سیل در مطبوعات گزارش

رف مردم نیز هایی میدانی با جزئیات دقیق و تصاویر زنده تهیه کنند تا حزده بفرستند و گزارشتر خبرنگاران را به مناطق بحرانراحت

های های ایران، همشهری و شهروند در این زمینه توانستند گزارشها پوشش داده شود. روزنامهدر کنار سخنان مسئولان در رسانه

های میدانی یکی از باید در کنار مردم باشند و گزارش باکیفیتی تولید کنند. باید این را همیشه در نظر داشت که مطبوعات در نهایت

 ای مهم رسیدن به این مقصود است.ابزاره
 

 زدگی و مطالب احساسی. هیجان2-2-4-5

زدگی داشتند و ها، این بود که اغلب نوعی هیجانخصوص در سرویس حوادث روزنامهضعف بزرگ مطبوعات در پوشش سیل، به

ازی یا تلویزیونی چنین برخوردی با های مجخورد. شاید طبیعی باشد رسانهبه چشم می هاآنرقت احساسات در انتخاب عکس و تیتر 

هایی تر و برخوردی سردتر و بافاصله با ماجرا داشته باشد. در روزنامهرود رفتاری عقلانیسیل داشته باشند اما از مطبوعات انتظار می

 های ایران و همشهری این احساسی بودن مشهود بود.کیهان و سازندگی بیشتر از روزنامهمثل هفت صبح،
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 ای تهیه مطالب. عملکرد غیرحرفه2-2-4-6

دادند، درک ها را انجام میشدند یا کسانی که مصاحبهزده فرستاده میبرخی از گزارشگرانی که برای پوشش سیل به مناطق بحران

وسیع اصلا اهمیت  زمینه سیلی با این ابعادکردند که در پیشرا مطرح می سؤالاتیدرستی از خبرنگاری بحران نداشتند و زاویه نگاه و 

تر فراتر از بلد نبودن نکردن و نداشتن تجربه و آموزش پوشش بحران در میان خبرنگاران است. مشکل بزرگنداشت. این نشانه تمرین

به  مسائلکردند. این نگاری پایه را هم رعایت نمیای روزنامهاصول حرفه اساساًنگاران نگاری بحران، این بود که برخی روزنامهروزنامه

گردد که خود را در ها باز میمراتب تحریریههای معیوب ارتقا در سلسلهنبود آموزش صحیح و کارآموزی مناسب در مطبوعات و شیوه

 دهد. هایی مثل سیل نوروز بیشتر نشان میبحران

شود. البته خوبی آموزش داده نمیبه اهآننگاری بحران در میان نگاران این است که روزنامهای نبودن عملکرد روزنامهمشکل حرفه

طور مستمر ها برگزار شده اما این روند آموزشی بهنگاران برخی رسانهای در این زمینه برای روزنامههای آموزشیها یا کارگاهگاهی کلاس

 گوید: و دائمی پیگیری نشده است. دبیر سرویس اجتماعی روزنامه همشهری در این باره می

 یهادوره یهاوابسته به آموزش یلیخ هاآنو عمکرد  کنندیخود استفاده م یشخص یهاما از تجربه ینگارهامهاصولا روزنا

آموختگان بحران را پوشش دهند عموما از دانش خواهندیما که م یاجتماع یهاینگارروزنامه عمده. بحران نبوده است یخبرنگار

صورت به هاآنبحران وجود ندارد و  یخبرنگار یبرا یمبحث چیه هاآن یدند. در چارت درسارتباطات بو یردولتیو غ یدولت یهادانشکده

به  یصورت جدهم به یسینودر کلاس گزارش یندارند. حت یبه مسائل آموزش یتوجه ژهیصورت و. استادان ما هم بهکنندیم ادی یتجرب

نظر  بحران در یخبرنگار یبرا یاژهیخود را بفرستند و بخش و یمیقد یخبرنگارها کنندیم یسع هاروزنامه .شودیآن پرداخته نم

وگرنه  کندیبه خبرنگار در حال اعزام گوشزد م یصورت شفاهرا به یآن بخش نکات ری. دبدهندینم یآموزش چیه اند. در روزنامهنگرفته

 .میپرورش دهند ندار رویکه ن اشدوجود داشته ب یدائم یکلاس آموزش نکهیا
 

 های مختلف خبری. ضعف سردبیری سرویس2-2-4-7

دهد که این شدند. شواهد نشان میها، حوادث یا ورزشی مطبوعات درگیر پوشش سیل میهای شهرستاندر برخی موارد، سرویس

وضوعات هایی مثل ورزش یا حوادث به سیل نیز همچون ماندازه کافی توان پوشش بحران را نداشتند و سرویسهای خبری بهسرویس

کردند و با آن همان رفتاری را داشتند که مثلا در پوشش یک جانی در جنایات یا یک ورزشکار در جاری حوزه خبری خود نگاه می

 های همشهری و شهروند دیده شد. مسابقات ورزشی دارند. شواهدی از این مسئله در ارزیابی محتوای روزنامه

ها را پیدا کند اما ها افراد و سوژههای حوادث یا ورزشی یا شهرستانگیری سرویسارتباط وظیفه سردبیر است که با استفاده از توان

شد ، ضعف سردبیری باعث میدرواقعرا به خبرنگارانی در تحریریه بسپارد که زاویه نگاه متناسب با این موضوع را دارند.  هاآنپوشش 

ای یا کننده حادثهیر سیل بودند و سوژه را مثل یک موضوع جالب و سرگرمهای نامرتبط با سیل سراغ کسانی بروند که درگکه سرویس

 ورزشی پوشش دهند، نه یک مصیبت تلخ انسانی و اجتماعی. 

 

 . نبود سبک خاص در روایت و گزارش بحران2-2-4-8

نگاران در بود. برخی از روزنامهاستفاده نکرده  18ای از سبک روایتی و گزارشگری خاصی برای بحران سیل نوروز هیچ روزنامه تقریباً

های بعد از سیل که احساسات فروکش کرده بود، تلاش کردند که از زاویه متفاوتی به سیل نگاه کنند یا روایت خود را با زبانی هفته

مند با برنامه و مطور نظاشد و به، این موارد محدود به میل یا ذوق شخصی افراد میدرواقعتر و احساسات بیشتر بیان کنند اما ادبی

 افتاد.فکرشده اتفاق نمی

 

 شدن در برابر فضای مجازی. مرعوب2-2-4-9

توان اتفاقات و مباحث های اجتماعی آمده بود. نمیآن رفتند از فضای مجازی و شبکه به دنبالهایی که مطبوعات بسیاری از سوژه

فضای  مسائلحتی مطبوعات از زاویه خود به  جا بود که در بسیاری مواقع،فضای مجازی را در دنیای کنونی نادیده گرفت اما مشکل این
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جا بودند. این امر ابتکار عمل را از مطبوعات ها و مکالمات آنده صرف حرفکننکردند و نقلرا تکمیل نمی هاآن کردند،مجازی نگاه نمی

ساختار فضای مجازی کرده بود. برای نمونه، روزنامه هفت شدت وابسته به فضای سیال، نامعتبر و بینگاران را بهگرفته بود و روزنامه

 کرد.ه سیل تولید میصبح عملا بسیاری از مطالب خود را بر اساس زاویه نگاه فضای مجازی ب

 

 نگرفتن از امکانات غیرچاپی. بهره2-2-4-11

از  بهره گرفتنشان به نسخه چاپی منحصر باشد بلکه با هایی نیستند که خروجیرسانه صرفاًمطبوعات در جهان امروز دیگر 

های کشور در بحران سیل نشان اما روزنامهکنند رویدادها را روایت کنند. ها در فضای مجازی تلاش میهای نوین و انواع پلتفرمرسانه

ها اند. وقوع سیل در ایامی اتفاق افتاد که دوران تعطیلی مطلق مطبوعات بود. برخی از رسانهدادند که عملا از این واقعه عقب مانده

ز را پوشش دهند اما چون های تلگرامی خود اتفاق بزرگ سیل نوروهمچون روزنامه شرق یا روزنامه همشهری تلاش کردند که در کانال

های ایران و ، روزنامهحالبااینهای آنلاین محدود شد. شان به بازنشر اخبار رسانهها در آن ایام سر کار نبودند، تلاشعملا پرسنل روزنامه

لات زیرساختی ها و اخبار اختصاصی خود را به مخاطبان برسانند. اما مشکشهروند در ایام عید منتشر شدند و تلاش کردند گزارش

نتیجه کرد. روزنامه ایران در هفته دوم تعطیلات منتشر شد و نسخه های توزیع، این تلاش را بیها و شرکتتعطیلی چاپخانه ازجمله

های کاغذی خود را هم منتشر سایت منتشر کرد. اما روزنامه شهروند که متعلق به سازمان هلال احمر بود، نسخهآنلاین خود را روی وب

فروردین منتشر  01تا  02فروردین منتشر نشد. نسخه الکترونیکی ایران هم از  01تا  03، شهروند در روزهای بحرانی حالبااینت. ساخ

 نشد. 

غایب  18شاید بتوان گفت بهترین استفاده از امکانات غیرچاپی را مطبوعات محلی کردند. مطبوعات محلی در ماجرای سیل نوروز 

نگاران محلی تلاش کردند بر های کشور روزنامهنگاران محلی غایب نبودند. کمابیش در تمام استاند اما روزنامهآمدنبزرگ به شمار می

چون  هاآنهای خود استفاده کنند. ها و شنیدههای زیرساختی مطبوعات محلی فائق آیند و از فضای مجازی برای انتشار دیدهضعف

 –نگاری را فضای مجازی نیز رعایت کنند و بیشتر از شهروند ای روزنامهکه باید اصول حرفه دانستندخوبی مینگار بودند بهروزنامه

خوبی از عهده پوشش ها، مثل استان لرستان، خبرنگاران محلی بههای سراسری بودند. در برخی از استانخبرنگاران مورد اعتماد رسانه

هایی شدند که دادند پیوستند و یکی از نقاط برجسته روایته سیل را پوشش میهای سنتی و نوینی کرویدادها برآمدند، به شبکه رسانه

 کردند. شاهدان ماجرا به جهان بیرون ارسال می

توانستند با می هاآنهای خود بهره بگیرند. برای مثال، های غیرمتنی هم در روایتتوانستند از قالبنگاران مطبوعات میروزنامه

های عکسهای خبری با شرحای همچون پادکست، ویدیوی خبری، گرافیک متحرک، اینفوگرافیک، عکسساختن محصولات چندرسانه

های مکتوب و چاپی خود را تکمیل های مختلف، قالبوگو با مقامات و... و انتشار این محتواها در پلتفرمهای صوتی گفتمفصل، فایل

های بزرگ و پرامکاناتی مثل ایران و همشهری توانستند معدود ویدیوهایی در این اتفاق خیلی کم رخ داد. شاید روزنامه کنند اما این

زمینه بسازند اما این محصولات به جریان غالب در فضای مطبوعاتی کشور تبدیل نشد و بیشتر استثنا بود. حتی در روزهای بعد از 

تلویزیونی بردارند نیز  -های آنلاین و رادیوهای بلندتری برای رقابت با رسانهنیاز داشتند که قدم تعطیلات نوروز که مطبوعات فرصت و

 تلاشی در این زمینه صورت نگرفت. 
 

 نگاران در گرفتن اخبار موثق. سردرگمی روزنامه2-2-4-11

نستند چطور باید آمار و اطلاعات موثق را به داکردند که در دوران بحران سیل نمیمی تأکیدهای خود نگاران در مصاحبهروزنامه

گرفت. اما زمانی هم که خصوص وقتی که بحران اوج میپاسخگو نبودند، به هاآندست بیاورند. منابع مختلف خبری معمولا به 

نقش داشت اطلاعات و  هر منبع خبری و هر نهاد و ارگانی که در مدیریت بحران سیل صحبت کنند، هاآنتوانستند با نگاران میروزنامه

با اطلاعات نهادهای دیگر متناقض بود. این مشکل به خود مدیریت بحران و همچنین عملکرد ضعیف  کهکرد آماری را ارائه می
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ا توانستند با اطمینان آنچه رشدند و در نهایت نیز نمینگاران سردرگم میکرد. بنابراین روزنامهها در بحران ربط پیدا میعمومیروابط

 گوید:اند با مخاطبان خود در میان بگذارند. سردبیر روزنامه ایران در مصاحبه خود در این باره مییافته

مشخص وجود  ایمرکز  کیواحد از  یرساناطلاع ،حوادث نیاست. در وقوع ا یرساننوع اطلاعهایی مثل سیل نوروز یک مشکل در بحران

 ا مشکل کرده بود.م یرا برا یرساناطلاع مسئله نینداشت و ا
 

 ها و سانسور. محدودیت2-2-4-12

های انتشار اعلام شده بود )مخصوصا در خوزستان که گروهسیل در مطبوعات ضدامنیتی و غیرقابل مسائلهای زیادی از جنبه

ند. این امر مطبوعات را کردهای اجتماعی راحت و آمیخته به جعلیات منتشر میرا شبکه مسائلتر بودند( اما همین سیاسی مخالف فعال

مسئولیت داده محدودیت و بیهای مجازی بیدلیل اینکه ابتکار عمل را به رسانهرسانی عقب نگه داشت و در نهایت، بهاز عرصه اطلاع

ها آزاد باشند و آن حد از وجود آورد. باید تمرین کرد و پذیرفت که مطبوعات در بحرانتری بهامنیتی خیلی بزرگ مسائلبود، 

شود و عملا نگاری واقعی بحران میوپایشان را بست، در نهایت مانع روزنامهمحدودیت و سانسور که برای نمونه در پوشش سیل دست

 حاصل تاثیرگذاری نخواهد داشت.  

ای از تواند نمونهنگار محلی استان خوزستان با مسئولان این استان که برای تهیه این گزارش با او مصاحبه شد، میجهه روزنامهموا

 گوید:نگار محلی مینگاران برای کسب اطلاعات و گرفتن مصاحبه با مسئولان داشتند. این روزنامهمشکلاتی باشد که روزنامه

دادند. من چون زبان عربی را بلد بودم و زده راه نمیخواست که ما باشیم. ما را به مناطق سیلنمی شانوجه دلهیچمسئولان به

رفتم. هم با کند، به آنجا میعنوان کسی که خودم از آن مناطق هستم و مثلا خواهرم آنجا زندگی میپوششم مثل زنان عرب بود، به

دادند. خیلی جاها هم با پوشش هلال نگارم، راهم نمیدانستند که من روزنامهتور. اگر میام و هم با موتور و تراککوپتر رفتهقایق و هلی

دادند. حتی نگار. مشکل دیگر این بود که به ما اطلاعات نمیعنوان روزنامهعنوان فعال اجتماعی رفتم نه بهجا بهرفتم. همهاحمر می

فهمیدم، اطلاعات جمع بدهند. من خودم چون محلی بودم و زبان مردم را می مراکز بهداشتی هم حاضر نبودند آمار بیمارهایشان را

 رساندم که منتشر کنند.کردم و به خبرنگاران در تهران میمی

ها گاهی از جنس سانسور نگاری محلی خیلی بیشتر از مطبوعات سراسری بود. محدودیتها در روزنامهدر ماجرای سیل، محدودیت

بنابراین  اند،اند و از مردم فاصله گرفتهنبود بلکه نشریات محلی در طول زمان منافع خود را دنبال کرده از بالا به پایین هم

 گوید:کردن از مقامات محلی را در برنامه خود ندارند. خبرنگار محلی در لرستان که با او مصاحبه شده است میبازخواست

نگاران بیشتر در شان چندان در خدمت مردم نبود. به همین دلیل روزنامهای داشتند، رسانهنگاران محلی که رسانهروزنامه

بار شد و بسیاری از معضلات لرستان اولینهای شخصی خودشان به رسانه تبدیل شدند. مثلا از توییتر خودشان خبرها منتشر میصفحه

شده نیستند، حتی د مردم لرستان هم چندان شناختهاز طریق توییتر شنیده شد. مطبوعات لرستان ضریب نفوذ بالایی ندارند و بین خو

زده نداشت. شد، چندان تأثیری بر حال مردم سیلدانند. چیزی هم که منعکس میمردم استان نام بعضی از این مطبوعات را هم نمی

دان پیگیر مشکلات گری ندارند و چندلیلش این است که مطبوعات محلی بیشتر رپورتاژ هستند. این مطبوعات مطالبه ترینمهم

 نیستند. 
 

 نگاری محلی. قوی نبودن روزنامه2-2-4-13

تواند یکی از ابزارهایی نگاری محلی میآید، روزنامهدر مواقعی که بحران طبیعی یا اجتماعی برای یک منطقه از کشور به وجود می

آرامشی که در مدیریت بحران نیاز است فراخواند. اما  باشد که بتوان با آن اطمینان بیشتر مخاطبان را کسب کرد و مردم منطقه را به

وانده که عملا در مواقع ضعیف است و این ضعف تاحدی ریشه د شدتنگاری محلی در ایران بهسیل نوروز شاهدی بر این بود که روزنامه

تر حیط آشنایی دارند، خیلی راحتنگاران محلی چون با مکه روزنامهآید، درحالینگاری محلی برنمیبحرانی کاری از دست روزنامه

نگاران محلی نیز در گرفتن اطلاعات توانند شرایط را درک و آن را برای مخاطبان خود روایت کنند. هرچند که گاهی همین روزنامهمی

 گفت:محلی موثق دچار مشکل بودند، ازجمله خبرنگار محلی استان گلستان که در مصاحبه خود می
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 یررسمیاز مراجع غ یلیخ ای میکن انیاما و اگرها را ب میتوانستی. نممیبه مردم بده یطعاخبار ق میداشت ازیبحران ن طیما در شرا

 ایها ها و مصدوممختلف مانند کشته یهاکردن اعداد و آمارها در حوزهچک یبرا یرساناطلاع یمرجع رسم کی. حضور میحرف بزن

اخبار  قیتدق یمحل واحد برا کی یعنیدر استان گلستان وجود نداشت.  یمرجع نیاست اما چن یضرور شدههدادتعداد افراد اسکان

 بود. یدانیم یهاافتهیبه  یو متک ضیضدونق یلیخ یگاه آمد،یم رونیکه ب یاخبار لیدل نینبود. به هم

شان محلی عملا کاری از دست شود که همه مردم ایران به اینترنت و فضای مجازی دسترسی دارند و مطبوعاتگاهی گفته می

توانند در گرفتن اطلاعات معتبر نگاران محلی میکردند که روزنامهمی تأکیدهای خود آید. اما خبرنگاران محلی در مصاحبهبرنمی

د و عملکرد خیلی بهتری از فضای مجازی داشته باشند و از سوی دیگر، در بسیاری از مناطق ایران مردم به اینترنت متصل نیستن

 گوید:توانند محل رجوع برای کسب خبر باشند. خبرنگار محلی لرستان میمطبوعات محلی همچنان می

طور شرایط اقلیمی منطقه به فضای مجازی و اتصال به اینترنت دسترسی ندارند. برای در لرستان مردم زیادی به دلیل فقر و همین

ت. قطعا اگر مطبوعات تکانی به خودشان بدهند، مردمی که دسترسی به همین در بسیاری از مناطق اصلا فضای مجازی حاکم نیس

 شان خواهند رفت.فضای مجازی هم ندارند به سمت

چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی است. اگر  هاآناما مشکل بزرگ مطبوعات محلی ایران وابستگی و ضعیف بودن 

نگاران توانست خیلی بهتر باشد و روزنامههای کشور میرسانی در استانتر و قدرتمندتر بودند، وضعیت اطلاعمطبوعات محلی مستقل

تری تولید کنند. اما اهای باکیفیتتوانستند در مطبوعات سراسری نیز محتونگاران محلی، مینشریات سراسری با رابطه با همین روزنامه

هایی که دچار سیل بودند بسیار متزلزل بود. خبرنگار محلی استان خوزستان در تمام استان تقریباً نگاری محلی این استقلال نهاد روزنامه

 گوید:در این باره می

آگهی بگیرند. به همین  هاآنتوانند از ها بنویسند، نمیشان وابسته هستند و اگر علیه ادارات و سازماننشریات محلی برای بقا و دوام

عینه مشهود است که همه نشریات دارند با زدوبند کار کاری کردند. در استان ما این بهکم ]در دوران بحران سیل[دلیل این نشریات 

ها برای بیان مشکلات کدام ایننامه و...( داریم اما صدای هیچنامه و دوهفتهروزنامه محلی و چندین نشریه )هفته 21 کنند. مامی

 آید. درنمی

 

 های پوشش سیل در مطبوعات. قالب2-2-5

های کلاسیک ز قالبتوان خبر، گزارش، مصاحبه و یادداشت را اای دارد که میشدههای شناختهپوشش رویدادها در مطبوعات قالب

 های جدیدتر، محتواها را به مخاطبان ارائه کنند. آن برشمرد. اما جز این موارد نیز مطبوعات تلاش کردند با قالب

 

 . گزارش خبری2-2-5-1

های اجتماعی، های خبری شدند اما هرچه تلاش کردند نتوانستند در رقابت با شبکهمطبوعات در پوشش سیل درگیر گزارش

تر از همه بودند اما از همچنان از رسانی صرف رویدادها عقبعملا در اطلاع هاآنها و رادیو و تلویزیون مزیتی کسب کنند. اریخبرگز

 داشتند.گزارش خبری دست برنمی
 

 . گزارش میدانی2-2-5-2

 رساند. سیل را به همه می های میدانی مفصل و همراه با جزئیات بود که صدای مردم درگیریکی از نقاط قوت مطبوعات گزارش
 

 . یادداشت2-2-5-3

دادند و به چرایی و چگونگی های مختلف موضوع را پوشش میهای انتقادی زیادی در مطبوعات منتشر شدند که جنبهیادداشت

 کاست.ری آن میرفت. اما تکراری بودن برخی مضامین از تاثیرگذاپرداختند. این قالب از نقاط قوت مطبوعات به شمار میماجرا می
 



      011    هاها و سیلابرسانه -فصل دوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 . سخت خبر2-2-5-4

ها در مطبوعات به کار گرفته شد که مخاطبان چندانی هم نداشت جز عمومیها و روابطخبرهای خبرگزاریحجم عظیمی از سخت

 خصوص از هفته دوم پس از اتمام تعطیلات نوروز مشهود بود.مدیران نهادها. این امر به
 

 . مصاحبه2-2-5-5

مطبوعات در مورد سیل خیلی زیاد نبود. گاهی با کسانی که در فضای مجازی به شهرتی مقطعی رسیده بودند  هایتعداد مصاحبه

 هاآنرسید مقصود اصلی مطبوعات در رفتن سراغ نظر میکرد و بهاهمیت را منعکس میای و بیهای حاشیهشد که حرفمصاحبه می

 بار و جدی سیل.داد مصیبتشدن در روینه عمیق جذب مخاطب و کسب درآمد است،
 

 . عکس2-2-5-6

ها ها بود. برخی از عکسکردند در معدود مواردی تولید خود روزنامه اما اغلب تولید خبرگزاریهایی که مطبوعات استفاده میعکس

 عکس مناسب بود. ضعف استفاده از عکس در مطبوعات، کمبود شرح بود و اصلا منبعی نداشت. نقطه آمدهدستبههم از فضای مجازی 
 

 . اینفوگرافیک2-2-5-7

 ابتدایی را برای مخاطبان شرح دهند. مسائلمطبوعات بزرگ )مثل همشهری یا ایران( گاهی تلاش کردند با استفاده از اینفوگرافیک 
 

 ای. چندرسانه2-2-5-8

ای مربوط به سیل در مطبوعات تولید نشد. در معدود مواردی )مثل روزنامه ایران( اگر توان گفت که محتوای چندرسانهمی تقریباً

 کردند.شان را بازگو میدیدگان که مقابل دوربین مسایلنشده بود از مشکلات آسیبهایی عملا خام و تدوینهم تولید شد، بیشتر فیلم

 

 هه مطبوعات با سیل. ارزیابی کلی مواج2-2-6

ای، اقتصادی، سیاسی و زیرساختی تقسیم کرد. برای های حرفهتوان به جنبهمشکلات پوشش سیل نوروز در مطبوعات را می

ها اندیشید و رفع یک یا چند مشکل از مجموعه ای برای تمام این جنبهباید چاره مؤثرنگاری بحران سالم و رسیدن به نوعی روزنامه

 ات مطبوعات دردی را دوا نخواهد کرد. پرشمار مشکل

های خبری از سایتگرایی بالاتر از وبایو حرفه سویکعلت استقلال نسبی بیشتر از رادیو و تلویزیون از توان گفت مطبوعات بهمی

ترین نقطه قوت ستهشوند و این برجها محسوب مینگاری موثق و معتبر در بحرانسوی دیگر، هنوز نقطه تعادلی برای نوعی روزنامه

را از انجام  هاآندر این مسیر با پیش رو دارند، عملا  هاآندر پوشش سیل نوروز بوده است. اما مشکلات و موانع فراوانی که  هاآن

 شود.خلاصه می 4دارد. در این بخش، نقاط کلی ضعف و قوت مواجهه مطبوعات با سیل در جدول ای بحران بازمینگاری حرفهروزنامه
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 1398نقاط ضعف و قوت مواجهه مطبوعات با سیل نوروز  -2-2جدول 
 شرح نقاط قوت

 انتشار مطالب انتقادی
های اجتماعی دارند. های پرشمار خبری و شبکهسایتها در نقد مدیریت بحران استقلالی بیشتر از رادیو و تلویزیون و اعتباری بیشتر از وبروزنامه

 تر مدیریت بحران را نقد کنند.تر و مستقلتوانستند آزادانهبنابراین در دوران سیل 

تمرکز بر چرایی و 

 چگونگی رویداد

توانستند تمرکز خود را روی چگونگی و چرایی بحران سیل بگذارند و  مطبوعات با عمق دید و فرصت بیشتری که برای پرداختن به رویدادها داشتند،

شان را شدند که انرژیهای رقیب میها و پلتفرمهای خبری و رقابت با رسانه، گهگاه درگیر گزارشحالااینبهای مختلف آن را موشکافی کنند. جنبه

 داد. هدر می

رساندن صدای مردم و 

 کارشناسان مستقل

که توانست صدای مردم های عمقی متخصصان نقطه تمایز مطبوعات در مواجهه با سیل بود های میدانی مفصل و همراه با جزئیات و یادداشتگزارش

 کاست.و کارشناسان را به جامعه برساند. اما گاهی تکراری یا تبلیغاتی بودن مطالب از جذابیت این جنبه فعالیت مطبوعاتی می

 شرح نقاط ضعف

 مشکلات زیرساختی

را به دست  هاآنیافتند، نهادهای متولی چاپ و توزیع نبودند که مطبوعات در دوران نوروز که اوج بحران سیل بود منتشر نشدند و اگر هم انتشار می

ش کردند جبران ای غایب بودند. بعد از تعطیلات تلاعملا تا هفته سوم وقوع سیل و در اوج بحران، از فضای رسانه هاآنمخاطبان برسانند. بنابراین 

 ها از دست رفته بود.کنند اما بسیاری از فرصت

 ضعف اقتصادی مطبوعات

ای را حرفه مسائلهای تحریریه قید بسیاری از جویی در فعالیتشود برای صرفهای ندارند و این باعث میمطبوعات ایران از نظر اقتصادی بنیه قوی

توانند از جوانب گوناگون به مسئله بپردازند و به های میدانی قوی تولید کنند، نمیتوانند گزارشنمیبنیه بزنند. به همین دلیل است که مطبوعات کم

نگاری بحران در مطبوعات شود، باید ابتدا فضایی فراهم کرد شوند. اگر بناست فکری برای روزنامهها وابسته میعمومیتولیدات فضای مجازی و روابط

 مرتفع شود.تا مشکلات اقتصادی مطبوعات 

 مسئله آزادی بیان
را در رقابت با فضای مجازی و حفظ  هاآنرا آزادانه مطرح کنند و قیدوبندهای زیادی  مسائلتوانستند بسیاری از مطبوعات در پوشش سیل نمی

 توان به مطبوعات آزادی بیشتری داد تا بتوانند کار خود را اثرگذارتر پیش ببرند.ای تضعیف کرد. میمرجعیت رسانه

نداشتن مهارت پوشش 

 بحران

کردند و بینی سیل، آن را برجسته میپیشترین بودند، با کوچکحساس می مسائلبه  هاآنهای مختلف حساس نیستند. اگر مطبوعات هنوز به بحران

نگاری بحران و سردبیران خبره در مدیریت خبری کردند. از سوی دیگر، خبرنگاران با دانش روزنامهای را در این زمینه منتشر میمطالب هشداردهنده

 روی انسانی لازم را تربیت کرد.ها را تقویت و نیها بعدی مرتبا این حوزهها چندان زیاد نیستند و باید برای بحرانبحران

استفاده تبلیغاتی مالکان 

 نشریات

نقض  اًای بدهد. اگر مطبوعات درگیر تبلیغ مدیران نهادهای مالک خود شوند، عملنگاری بحران باید بحرانی همچون سیل را پوششی حرفهروزنامه

نگاری بحران را باید آزاد، عی تاثیرگذار باشد اتفاق نخواهد افتاد. روزنامهنگاری بحرانی که دارای نتایج اجتماگیرد و اصلا روزنامهغرض صورت می

 ها سپرد.عمومیای و مستقل گذاشت و تبلیغ مدیران را به روابطحرفه

 نگاری محلیضعف روزنامه
ای است. بنابراین ی دولتی و قدرتمند منطقهها و نهادهانگاری محلی در ایران اصلا وضعیت خوبی ندارد و عملا دچار وابستگی شدید به سازمانروزنامه

 قدر مورد اعتماد مردم باشد که بتواند برای مدیریت بحران به کار بیاید.تواند مشکلات واقعی را منعکس کند و آندر هنگام بروز بحران، نمی

نبود منبع مشخص برای 

 کسب اطلاعات

توانستند آمار کردند، این بود که در لحظات بحرانی نمیمی تأکیدرا پوشش داده بودند بر آن  نگارانی که بحرانترین مشکلاتی که روزنامهیکی از بزرگ

ختل و اطلاعات مورد اطمینان را پیدا کنند یا به مدیران بحران دسترسی داشته باشند. همین امر ارتباط میان مدیریت بحران با شهروندان را م

 کرد. می

شدن در مقابل مرعوب

جای بهفضای مجازی 

 همزیستی با آن

های نوین در فضای مجازی ها و پلتفرمهای نو محتواهایشان را تولید کنند بلکه از درگاهدر قالب 18تنها نتوانستند در بحران سیل نوروز مطبوعات نه

های را در شبکه هاآنای از هایت، خلاصههایی که در نمنحصر بود به متن هاآنای نکردند. تولید اغلب شان استفاده حرفههم برای انعکاس تولیدات

 کردند. ها منتشر میرساناجتماعی یا پیام

نگرفتن تحلیل بحران عمق

 در رسانه مکتوب

های مورد بررسی این گزارش دچار روزمرگی بودند و با گذشت یک هفته از اوج بحران سیل، عملا آن را به فراموشی سپردند. این بسیاری از روزنامه

 تری داشتند بیشتر مشهود بود. های خصوصی که توان اقتصادی پاییندر روزنامه وضعیت

 

 ها. بررسی خبرگزاری2-3
اند و جزء لاینفک زندگی بشر شمرده ها هستند که اجتناب ناپذیربلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان بخشی از زندگی ما انسان

ای را نیز بر ن کوتاهی علاوه بر خسارات اقتصادی، خسارات روانی و اجتماعی گستردهشوند وقوع چنین بلایای جوی در مدت زمامی

حوزه سیل، مسئولیت  ویژهبهگر در چرخش اطلاعات دارند. در مدیریت بلایای طبیعی، ها نقش تسهیلجای گذاشته است. رسانه

 تقای آگاهی، تعیین دستورکار، پروراندن ادراک.فهم کرد: ار هاآنتوان در سه کارکرد اصلی ها درباره جامعه را میرسانه

ها در سیل اخیر تلاش شد با اتخاذ یک چارچوب مفهومی با تکیه بر سه کارکرد فوق در دو لایه متفاوت برای بررسی نقش رسانه

ب مفهومی در دو های موجود بر سر راه انجام پژوهش تصمیم گرفته شد، با انتخاب چارچوتحلیل صورت گیرد. با توجه به محدودیت

از  هاآننگاران بود، تجربه عملیاتی لایه مدیریت ریسک و مدیریت بحران، موضوع سنجیده شود؛ لایه اول شامل بررسی نگاه روزنامه
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هایی داشتند و چگونه برای پوشش بحران با بحران چگونه بوده، چه چالش هاآنسر گذاشته شده چه بوده است. مواجهه بحران پشت

های خبری مرور شد. هدف این بود که سنجیده شود با چه چارچوبی ها و برخی سایتند. در لایه دوم خروجی خبرگزاریعمل کرد

 کردند.ها در روزهایی که سیل همچنان جاری بود، اخبار آن را دنبال میرسانه

سازی شده رسانه آماده کمیتهکه در سؤال  48ها مصاحبه مکتوب انجام شد. در بخش اول با مدیران و سردبیران ارشد خبرگزاری

استنتاج نهایی صورت  آمدهدستبههای اشتراک بر اساسها بررسی و سنجیده شدند. و بودند در اختیار قرار گرفتند. پس از آن پاسخ

 گرفت. 

روتین منتشر شده  صورتبه( رصد شدند. فارغ از اخباری که 0318ماه در بخش دوم اخبار دوره یک ماهه جاری شدن سیل )فروردین

کردند. های سیل را بررسی میبودند، خبرهایی انتخاب شدند که لایه دوم را سنجیده بودند. به چرایی و چگونگی اشاره داشتند و ریشه

 استفاده شد.  هاآنکردند استخراج و در استنتاج نهایی از های قابل توجه که سوگیری و گرایش اصلی خبرها را مشخص میگزاره

های خبری نگاران ارشد و خروجیهای ذهنی روزنامهدر هر دو سطح چارچوب اصلی این بود که در سطح مدیریت ریسک چارچوب

 سنجیده شود.  هاآن

 

 بود؟ چه نانگاران/تجربه عملیاتی بحر. لایه اول: نگاه روزنامه2-3-1

های در این لایه با انجام برگزاری مصاحبهداد سیل است. ها در هنگام مواجهه با رخهدف این بخش از مطالعه، سنجش توان رسانه

ها برای پوشش اخبار سیل و میزان به کارگیری این آمادگی در مواجهه با ها میزان آمادگی پیشینی رسانهفردی با مدیران ارشد رسانه

 اند. اختهنگاری بحران به موضوع پردها از چارچوب تحلیلی مدیریت و روزنامهسیل سنجیده شد. سؤال

روشنی از وضعیت  نسبتاًها تصویر پاسخ گفتند. این پاسخ کمیتهسؤال آماده شده توسط  48شوندگان در این بخش به مصاحبه

ای و فنی پیش از بحران، تا شیوه مواجهه با بحران و پسابحران. دهد. از آمادگی حرفهها در مواجهه با سیل به دست میخبرگزاری

 رچوب روایت ثانویه از بحران است که در لایه دوم این مطالعه به آن پرداخته شده است. موضوع مهم دیگر چا

نسبت به حساسیت بالای بلایای طبیعی در ایران آگاهی لازم را  درمجموعها دهد که رسانهنشان می آمدهدستبهها مطالعه پاسخ

های جنبی بالا همه را نسبت به موضوع بلایای طبیعی دو رویداد با هزینه عنوانبههای اخیر های ورزقان و کرمانشاه در سالدارند. زلزله

های مختلف کشور، زندگی با سیل را به بخشی از زندگی های هرساله در بخشتر کرده است. همچنین اقلیم ایران و سیلابحساس

  .ه استروستایی و شهری تبدیل کرده بود. به همین دلیل شناخت کلی از موضوع سیل وجود داشت

ای هنوز سند جامعی برای مدیریت بحران ندارند. این سند مسائل های بزرگ رسانهدهد که سازمانها البته نشان میهمین پاسخ

مختلف مربوط به بحران را باید بتواند مدیریت کند. آموزش نیروی انسانی، تهیه و تجهیز سازمان به ابزارهای فنی لازم برای گزارشگری 

د سازوکار پشتیبانی مناسب برای اعزام خبرنگاران، ارتباط با نهادهای کلیدی در مدیریت بحران، ایجاد میز بحران در دو بحران، ایجا

در قالب یک بستر از  پیش  هاآنمواردی است که غیبت  ازجملهبخش اداری و خبر برای واکنش سریع و موارد مشابه از همین دست 

 . آیدریزی شده به چشم میبرنامه

های آموزشی برگزار هایی شده تا دورههای اخیر تلاشهای داده شده باید گفت که در حوزه آموزش، در سالالبته با توجه به پاسخ

پرداختن به موضوع مهم مدیریت  هاآناند که هدف همه های آموزشی متعددی طراحی و عرضه کردهکنند و نهادهای واسط هم بسته

هایی مانند مهارت مواجهه با بحران یا اصول اخلاقی برای روایت بحران سبی اجرایی نیز شده است. اما مهارتن طوربهبحران بوده است و 

 . اندو مانند اینها هنوز غایب هستند و فراگیر نشده

ردند، ای با وجود مواجهه با تعطیلات نوروز، به سرعت خود را ساماندهی کهای رسانهدر مورد پوشش سیل با آغاز سیل سازمان

های خبری برای های دوم و سوم سیل تیمهشیار کرده بود، و برای موج حالدرعینگیر و اینکه سیل گلستان همه را غافل خصوصبه

 پوشش اخبار آماده و به منطقه اعزام شدند.

 ه کرد:توان در این محورها خلاصهای داده شده را میاز تحلیل پاسخ آمدهدستبهبندی کلی به لحاظ نظری جمع
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ها و تولید خبر به لحاظ ساختاری واحد مشخصی برای آموزش و تقویت مهارت خبرنگاران در پرداختن به مدیریت سیل در رسانه -

پذیری جامعه وجود ندارد و تولید خبر دراین حوزه با روند مستمر و ای در ارتباط با ریسک و آسیبدرباره تحلیل اقدامات توسعه

 گیرد.منسجمی صورت نمی

های طبیعی ندارند. واحدی برای رصد دائم و پوشش خبری بلایای طبیعی ها آمادگی پیشینی برای مواجهه با سیل و بحرانرسانه -

 شوند.اقتضایی با آن روبرو می صورتبهندارند و 

روایتی را برای نگاه نوع  آنچهتوها هیچ دیدگاه و چارچوب نظری برای پرداختن به سیل ندارند. اینکه از چه منظرگاه میرسانه -

 کردن به سیل برای جامعه تولید کرد. 

ها وجود ندارد. ای در پرداختن به موضوع بحران در رسانهیافتهاز نظر ساختاری، ساختار تثبیت شده و سازوکار منسجم و نظام -

شرایط آنی تصمیم به تهیه و و یا  و دغدغه ها فعال نیست و بر اساس سلیقهواحد مشخصی برای مدیریت بحران سیل در رسانه

 شود. انتشار خبر گرفته می

ها تولید خبر در رسانه ازجملهای برای کار بر روی مدیریت سیل یافتهاز نظر فرایندی، فرایندها و تقسیم کار شفاف، جامع و تحکیم -

 وجود ندارد.

ط با نهادهای مدیریت بحران مانند سازمان مدیریت ها از نظر نحوه ارتبااز نظر ارتباط با نهادهای مدیریت بحران، تحلیل رسانه -

 صورتبهها، در عمل ها در برخی کارگروهدهد که با توجه به عضو بودن رسانههای تخصصی آن، نشان میبحران کشور و کارگروه

 کند.این فرایند اجرایی عمل نمی منسجمی

 ود؟های سیل چه بها/ریشه. لایه دوم: بررسی خروجی خبرگزاری2-3-2

 ها به مفهوم ریسک ناشی از سیلهدف: سنجش رویکرد رسانه

ها و علائم قبل، حین و بعد از وقوع سیل و به شرایط و ریشه کند؛تری به مسئله نگاه میطولانیریسک در یک چارچوب زمانی 

پذیر بودن ایران نسبت به خطر سیل توجه دارند!؟ تا چه ها به آسیبپیش از وقوع بحران. دنبال این است که بگوید تا چه اندازه رسانه

شود را زیر نظر دارند و عرصه عمومی را برای این موضوع اندازه مجموعه اقداماتی که باعث افزایش احتمال بروز فاجعه و خسارت می

، زمانی 0318ماه ن موضوع در فروردینها، چقدر است؟ ایخلاصه اینکه سواد سیل و ادراک سیل میان رسانه طوربهدارند؟ فعال نگه می

که سه موج پیاپی سیل در کشور به راه افتاده بود، بررسی شده است. اخبار روتین مربوط به سیل و جزئیات جریان یافتن آن کنار 

قوع سیل را چه اند و دلایل ومورد توجه قرار گرفته« چگونگی»و « چرایی»اند و در انتخاب اخبار توجه به عناصر خبری گذاشته شده

های ذیل در سایتها و وباند. در این مرحله بررسی محتوای خبرگزاریاند و چطور این پدیده و آثار بعدی آن را بررسی کردهدانسته

 نیوز.خبرآنلاین، عصرایران، الف، فرارو، تابناک و مشرق ایلنا، فارس، مهر، تسنیم، دستور قرار گرفت: ایرنا، ایسنا،

 های خبری یک رویکرد کلی در قالب سه محور مورد توجه قرار گرفت:  ها و سایتخروجی خبرگزاریدر بررسی 

 انسان ساخت( –دلایل سیل )طبیعی  -

 (محیطیزیست –اجتماعی  –پیامدهای سیل )اقتصادی  -

 عاملیت( –راهکارها )ساختار  -

 

 . استنتاج کلی2-3-3

بر ها از چرایی و چگونگی سیل را اند. روایت رسانهها به آن پرداختهدهد که رسانهها نشانه دقیقی از محورهایی میمطالعه گزاره

 دهد. سه محور دلایل، پیامدها و راهکارها نشان می اساس

 دلایل سیل -

o ازه کوتاه و کم بودن ظرفیت جذب ها در زمانی به همان اندطبیعی: مفاهیمی مانند تغییر اقلیم، شدت بالای بارش

 های مختلفآب در زمین در بخش
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o های انسانی، نبود ابزارهایی لازم برای کنترل سیل، نبود برنامه جامع مدیریت ساخت: عواملی مانند تخریبانسان

ها و ها و طراحی جادهوسازهای غیرمجاز، جانمایی نادرست پلها و انجام ساختسیلاب، لایروبی نشدن رودخانه

های مخرب در طبیعت که سبب مسائل مختلفی شده است اندازیآهن و مسیرهای ارتباطی. دستخطوط راه

از بین رفتن پوشش گیاهی یا مدیریت نادرست خروجی سدها و مسیر رودخانه در بالادست و  ازجمله

زدارنده نبودن قوانین و گذاری، باهای تاریخی در مدیریت آب. همچنین از سوی دیگر ضعف در قانونناکارآمدی

های شهری و روستایی نیز از منظر سیاستی مورد نقد و تسامح با مخالفان و طراحی و اجرای نادرست زیرساخت

 بررسی قرار گرفته بود. 

 است( محیطیزیستپیامدهای بحران سیل )که مشتمل بر پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و  -

o ها و مسیرهای ارتباطی شدن راهبسته 

o هاهای کشاورزی و از بین رفتن دامریب زمینتخ 

o تخریب منازل و مرگ و میر شهروندان 

o  آب و برق ازجملهتخریب تأسیسات زیرساختی 

o شدت یافتن فرسایش خاک 

o های اقتصادی گستردهوارشدن خسارت 

o غیررسمی  های اجتماعی گسترده از قبیل افزایش فقر و کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش خودکشی )در اخبارآسیب

 شود( و کاهش نشاط اجتماعی.بیشتر منعکس می

 عاملیت( –دو رویکرد کلی ساختار  بر اساسراهکارها ) -

o  عاملیت: ضرورت رفتار آگاهانه و توجه به هشدارها و تهدیدها و پرهیز از ورود به حریم رودها و دورزدن قوانین

 مربوط به طبیعت. 

o تر وجود دارد. تر نهادهای مدیریت بحران در مواردی مانند انتقال افراد به مناطق امنساختار: نیاز به واکنش سریع

 به اطلاع برسد. موقعبهرسانی های اطلاعها و دادههشدار

نه، توجه به و بستر رودخا زیستمحیطهای انتقال آب، صیانت از کانال ازجملههای سطحی از مسیرهای مختلف هدایت آب

 دست.گذری در پایینآبخیزداری در بالادست و آب

 ضرورت آموزش مردم برای مواجهه با سیل. 

خیز و در یک سطح کلان بندی سیل و نقشه مناطق سیلعریض کردن بستر رودخانه و رعایت حریم اکولوژیک رودها و تدوین پهنه

 تدوین مقررات برای توسعه نواحی. 

 

 میلی . محورهای تک2-3-4

قابل  طوربههایی در مورد راهکارهای علمی مواجهه با سیل منتشر شده است، که نسبت به گذشته در موارد مختلفی گزارش -

 توجهی گسترش یافته است.

های شناسی سیل و مسائل بعدی آن، برآمده از نشستها و محتواهای منتشرشده درباره آسیببخش مهمی از گزارش -

شناسی و علوم جوی، سازمان هواشناسی، دانشگاه نهادهای علمی )مانند پژوهشگاه ملی اقیانوسدانشگاهی و فعال شدن 

ها به دانشگاهیان برای یافتن شهید چمران اهواز و ... ( و استادهای مرتبط با حوزه آب است. نشانه خوبی از رجوع رسانه

 ها.ها و برطرف کردن ابهامپاسخ

ها یابی سیل و حوادث ناشی از آن از دیگر رویدادهایی است که به تنظیم خروجی رسانههای تحلیلی و ریشهانتشار گزارش -

جامعی  نسبتاًهای مختلف وارد عمل شد و گزارش کمک کرده است. در موضوع سیل شیراز کارگروهی متشکل از دستگاه
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گاهیان نیز سبب شد بدنه علمی جمهوری برای تهیه گزارش ملی سیل با کمک دانشسازی کرد. همچنین فرمان رئیسآماده

تر ها و میزگردهای مختلفی در کشور برگزار شود. خروجی این مصاحبه و میزگردها به دقیقدانشگاه وارد گود شود و مصاحبه

 های خبری کمک کرده است. ها و سایتشدن خروجی خبرگزاری

چندصدایی به وجود آید.  ر اکوسیستم رسانهسبب شد تا د هاآنهای اجتماعی و دسترسی گسترده مردمی به حضور شبکه -

های خبری برای پیگیری ادعاهایی است که در فضای سایبری ها و سایتیکی از پیامدهای این چندصدایی تلاش خبرگزاری

در مورد عملکرد نهادهای مسؤول منتشر شده است. برهمین اساس محتوای انتقادی نیز در این دوره بیشتر منتشر شده است 

 های محدودنگر در این اکوسیستم سبب مشکلات بسیاری برای مدیریت بحران شده بود.ار اخبارجعلی و گزارشو فش

 

 زیونی. بررسی رادیو و تلو2-4
ها آسیب مستثنی از آن نیست بلکه در قبال بحران تنهانهها  قرار دارند و ایران هم همه کشورها در معرض مخاطرات و بحران

پنج کشور اول دنیا است. یکی از جدیدترین  پذیری در حوادث و بلایا جزءای که به لحاظ تنوع مخاطرات و آسیبگونهپذیرتر است به 

مازندران، لرستان، فارس و  های گلستان،در استان 0318و نیمه اول فروردین  0317سیل اواخر اسفند  حوادث طبیعی در ایران،

  .ای داشتسابقهبی هایکشور، بارش در شده ثبت آماری دوره طول در مکانی گستردگی منظر خوزستان بود که از

سازمان در این میان نقش ای قابل بررسی است. از بعد رسانه ازجملههای مذکور از منظرهای مختلف های اخیر در استانسیل

آن و همچنین قوانین  071و 44 با توجه به گستردگی پوشش و وظایف قانونی مندرج در مقدمه قانون اساسی و اصول مایصداوس

رادیو و تلویزیون  کمیته در که حاضر مصوب مرتبط در اجرای اصول مذکور در قبال موضوعات ملی و انسانی، ویژه و خاص است. گزارش

بعد از سیل را در سه مقطع قبل، حین و  حادثه این ایرسانه ابعاد تا کرده است شده، تلاش تهیه «کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه»

همچنین تهیه  سراسری بررسی کند.  هایهای گلستان، لرستان، خوزستان و همچنین در شبکههای رادیو و تلویزیونی استاندر شبکه

 نشان و سازند آشکار را حادثه بر مؤثر ای، مدیریتی و عملکردی مغفولاند زوایای ساختاری، حرفهحاضر سعی کرده کنندگان گزارش

 چه برای کاهش خسارت ها مالی و جانی مایسازمان صداوستوانمندی  سطح تقویت و چنین حوادثی تکرار از پیشگیری برای که دهند

 .گیرد صورت باید اقداماتی

نقشی ندارند اما با  هاآنها هم گرچه در بروز بسیاری از ها در همه جا طبیعی و گریزناپذیر است و رسانهپرواضح است وقوع بحران

توانند با نوع ای )بحران افزا یا بحران زدا، اعتبار افزا یا اعتبارزدا، امیدبخش یا ناامیدکننده و...( میهای دوگانهایفای هر یک از نقش

 کنند، بر فراز و فرود و نتایج آن اثر بگذارند.که اتخاذ می دهیسازمانرویکرد، راهبرد و 

ها نگاه رسانه گیرانتصمیم و کارگزاران، سیاستگذاران به تواندوجه به محورها و نکات و پیشنهادهای آن میمطالعه این گزارش و ت

با تغییر  توانای میگرایانهدهد با چنین نگاه واقع هاها در مدیریت مخاطرات و  بحراناز نقش راهبردی رسانه ایگرایانهواقع و صحیح

جلوگیری کرد و یا در صورت  مشابه حوادث راهبردها از انفعالی و واکنشی به فعال و فوق فعال از بروزرویکردها از سنتی به تعاملی و 

بخش و منطبق با منافع ملی و همسو با ای، رضایتعملکرد حرفه درمجموعها و تلفات را به حداقل کاهش داد و خسارت وقوع،

 های کلان ارائه کرد.سیاست

در مقاطع پیش، هنگام و پس از بحران،  مایسازمان صداوسپوشش خبری رویداد سیل در  از توصیف پس گزارش این در 

)نقاط قوت و ضعف( پیشنهادها و  مایسازمان صداوسعملکرد  با مرتبط هایها و تحلیلنتایج مصاحبه های کارشناسی و ارائهبررسی

 .شودمی ارائه های سیاستی برای مدیریت بهتر حوادث مشابهتوصیه

 

 زیونیشناسی مطالعه رادیو و تلو. روش2-4-1

های تلویزیونی سه های خبری شبکهدر بخش نخست، برنامه 0318در این مطالعه به منظور تحلیل پوشش خبری سیلاب بهار 

سیلاب اسفند )زمان پیش از سیل( تا پس از پایان  21شبکه اول سیما از  20و  04های خبریاستان درگیر سیلاب،  شبکه خبر و بخش
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تحلیل محتوای کیفی انجام و برای خوانش  صورتبهدر استان خوزستان ) با تمرکز بر پوشش اخبار سیلاب پیش و هنگام بحران(  

شده است. در پایان نیز پس از تحلیل محتوای اخبار، نقاط قوت و ضعف، آسان مطالعه فقط موارد شاخص و معنادار در گزارش مطرح 

های شود. در بخش دوم نیز  بازنمایی رویداد سیل در شبکهرفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت پیشنهاد می راهکارهای سیاستی برای

تحلیل  صورتبه« ایران اینترنشنال»و « من و تو»، «سیبیبی»های ای فارسی زبان نیز اخبار پخش شده درباره سیل در شبکهماهواره

 محتوای کیفی بررسی و گزارش شده است.

 

 . پیش از بحران 2-4-2

ها،  پیش از آن که شود و مدیران بحران در صورت دریافت این نشانههای بحران به تدریج پدیدار میدر این مرحله نشانه

 بینی اقدامات ضروری برای مدیریت آن خواهند داشت. کنند، آمادگی لازم را برای پیشگیری از بحران و پیش عمل بحران هایچکاننده
 

 . مرحله پیش از بحران در گلستان2-4-2-1

و  قلاآقهای شدید در شهرهای گنبدکاووس،است که بارش 0317اسفند  28تا  21بازه زمانی پیش از بحران در این گزارش، از 

بحران  گمیشان در استان گلستان به وقوع پیوست و زمینه را برای ورود به مرحله بحران در این استان فراهم کرد. در مرحله پیش از

صحیح به منظور ایجاد آمادگی در مردم و مسئولان برای مواجهه با چنین  رسانیاطلاعو هشدارهای هواشناسی و  بینیسیل، پیش

 ای لازم و ضروری است.پدیده

 
 اخبار پیش از بحران سیلاب در گلستان -3-2جدول 

 (17اخبار پیش از بحران سیلاب در گلستان )اسفند 

 

 

 

 

ها و اطلاعیهنحوه نگارش 

ای است ها به گونهاخطاریه

که میزان پارامترهای 

 .0شودجوی مشخص نمی

ها و ادبیات متن اخطاریه

ها گاهی بسیار اطلاعیه

کلی و غیرشفاف است. 

ها و متن اخطاریه

ها هشدار دهنده اطلاعیه

تواند نیست و مخاطب نمی

 ابعاد خطر را دریابد.

 

 

 

 

 

 

 

 شیپی: زاگرس. کارشناس هواشناس یجنوب یبودن از فردا در دامنه ها یلابیو احتمال س گرید یرت بارشدر راه بودن سامانه پرقد

دامه ؛ اها در غرب و جنوب غرب کشورمعابر،  شدت بارش یدر جنوب و جنوب شرق کشور، آب گرفتگ یرگبار یها یبارندگ ینیب

 به کشور ندهیقدرتمند از هفته آ یشدن تهران و ورود سامانه بارشیقبل، باران شدتبهالبته نه  لانیها در گلستان، مازندران و گبارش

 ندهیدو روز آ در.بارد یکرد؛ در ارتفاعات برف م ینیب شیمناطق کشور بارش باران، رعد و برق و وزش باد پ شتریفردا در ب یهواشناس

 (21/02/17 ،)شبکه خبر ابدییم درجه کاهش 02تا  8خزر و شمال شرق کشور  یایهوا در سواحل در یدما

 انیها و طغشدن رودخانه یلابیهوا، احتمال س یها، کاهش دماجاده یلازم به مسافران در خصوص لغزندگ یهاهیهشدارها و توص

و  هیلویفارس، لرستان، کرمانشاه، کهگ یهادر استان ویژهبه یآت یزا از روزهابارش یهامعابر، ورود سامانه ی، امکان آب گرفتگهاآن

 (21/02/17صبح شبکه خبر،  1) مناطق مختلف کشور یدر خصوص دما حاتیتوض زیو ن یاریو بخت لاحمد و چهارمحا ریبو

گیرد. شدت های زمستانی، ورود سامانه بارشی از مرزهای غربی کشور که در روزهای آتی کل کشور را در بر میپایان خوش بارش

ها در جنوب کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، نیمه شرقی خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، بارش

 مازندران، گلستان و خراسان شمالی ؛  ویژهبهها در نیمه شمالی کشور فردا شدت بارشبوشهر و نیمه جنوبی کرمان.  

گرفتگی و سیلابی شدن مناطق غرب، جنوب غرب به سمت مرکز و جنوب شرق کشور؛ هشدار کارشناس هواشناسی درباره امکان آب

های در شمال کشور، احتمال سیلابی شدن رودخانهدرجه(  01تا  8های کوهستانی و کاهش شدید دما )جادهاختلال در ت ردد در 

 ( 21/02/17شبکه خبر،  03استان سیستان و بلوچستان و پیش بینی باران و رعد و برق در تهران )

شبکه یک  04های شمالی، جنوب و جنوب غرب کشور  )ها، آب گرفتگی معابر در استاناحتمال سیلاب و طغیان رودخانه

 ( 0317/02/21سیما،

 (21/02/17سیما  20های شمالی کشور و بارش شدید در گلستان )بخش خبری بارش قابل توجه باران در استان

 (21/02/17سیما  3شبکه  22برف و باران میهمان آسمان کشور در روزهای آینده )بخش 

در  یبودن سامانه بارش فعال؛ برف زشیدر نوبت صبح به علت ر یغرب جانیمدارس دماوند و رودهن و مدارس لرستان و آذربا یلیتعط

 یدر روزها یبرف و شدت بارندگ صورتبهبارش در شمال غرب کشور  ادامه  نده،یکشور تا سه روز آ یو غرب یشرق ،ینوار شمال

 (27/02/17شبکه خبر  1) یو خراسان جنوب یخراسان شمال لان،یگلستان، مازندران، گ یهادر استان ندهیآ

های دهد. خوشحالی مردم و بویژه کشاورزان از بارشبارش رحمت الهی از سالی پربرکت خبر می .بهار از زمستان بارانی استقبال

___________________________________________________________________________________________________________ 

 نیز مطرح شده است. 0318های مجلس شورای اسلامی با عنوان بررسی و تحلیلی وقایع سیل فروردین سال مرکز پژوهش01438. این موضوع در گزارش شماره 0
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ها و نگارش اطلاعیهنحوه 

ای است ها به گونهاخطاریه

که میزان پارامترهای 

 شود.جوی مشخص نمی

ها و ادبیات متن اخطاریه

ها گاهی بسیار اطلاعیه

کلی و غیرشفاف است. 

ها و متن اخطاریه

ها هشدار دهنده اطلاعیه

تواند نیست و مخاطب نمی

 ابعاد خطر را دریابد.

 

گرفتگی معابر در های آن. سیلاب و آبها به علت برف و وقوع طوفان در گلستان و خسارتمسدود شدن برخی جاده اخیر. 

های آذربایجان شرقی، ایلام، هرمزگان، لرستان و مازندران. در ساری پارک ملل به سبب طغیان رودخانه تجن زیر آب رفته استان

شبکه خبر  03س به مجهز بودن به زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی در سفر )پلی تأکیداست. آماده باش نیروهای امدادی و 

27/02/17) 

شدن سیل و های شمالی و خودنمایی زمستان در آستانه بهار با برف و سیل. در مشروح خبرها به جاریها در استانادامه بارش

 (27/02/17شبکه یک سیما،  04ها اشاره شد.  )طغیان رودخانه

ها خسارت زد. جاده گلستان هم تا اطلاع بعدی مسدود است... ها و جادهها در گلستان و ... سیل به راه انداخت و به خانهشدت بارش

  0(27/02/17شبکه یک سیما، 20پخش گزارش از مازندران درباره وضع سیل در این استان)

 ( 27/02/17سیما، 3شبکه  22های شمالی کشور )نگزارش هوای روزهای پایانی زمستان و بارش برف و باران در استا

آسا در مازندران و گلستان، لغو تردد قطارهای تهران به گرگان، توصیه به مسافران های سیلخودنمایی زمستان در آستانه بهار، باران

 مسدود بودن مسیرها و...ها، برای همراه داشتن تجهیزات کامل زمستانی؛ وارد شدن خسارات به منازل مسکونی و زیرساخت

های گلستان، خراسان شمالی، اردبیل و زا در استانادامه بارش برف و باران در مناطق شمالی و غرب کشور، فعال بودن سامانه بارش

 (28/02/18شبکه خبر  1گیرد )های کشور و بویژه جنوب را فرا میها از شنبه بیشتر استانگیلان، موج شدید بارش

زدگان در این استان، آماده باش گلستان برای جلوگیری از ورود سیلاب به روستاها و زندران و ادامه کمک رسانی به سیلسیل در ما

 های کشاورزی،شهرهای شمالی، عملیات تخلیه روستاها و هدایت آب به زمین

های آینده در هرهای ساحلی؛ ساعتها با شدت بیشتر در شبارش و سیل در خراسان شمالی و وارد شدن خسارات؛ ادامه بارندگی

گرفتگی و سیلابی شدن و لزوم اقدامات. هشدار جدی به هموطنان برای ها شدیدتر است. امکان آبگلستان و خراسان شمالی بارش

 (28/02/17شبکه خبر  03سفر به شمال کشور )

شبکه یک سیما،  04های شمالی در تعطیلات )ستانهای زمستانی و بارانی بودن اغلب اآغاز سفرهای نوروزی در میان آخرین بارش

28/02/17)2 

 20گلستان ) ازجملههای حاشیه دریای خزر زدگان مازندران و گلستان، پیش بینی ادامه بارندگی در استانامدادرسانی به سیل

 (28/02/17شبکه یک سیما، 

 22ها با مسئولان و مردم )اشی از سیل در گلستان با مصاحبهها و پرداختن به مشکلات ن، گزارشی درباره بارش«صدای پای بهار»

 (28/02/18شبکه سه سیما، 

 

 . پیش از بحران در استان لرستان2-4-2-2

توان گفت مقطع بحران در استان گلستان با مرحله پیش از بحران در می 18با توجه به درگیری چند استان در سیلاب فروردین 

و بویژه  مایسازمان صداوس ازجملهها بود که این موضوع موجب شد با حساس شدن رسانه زمانهمهای لرستان و خوزستان استان

آمادگی و حساسیت داشته باشد و مسئولان در این دو استان برای پیشگیری و مدیریت بحران شبکه استانی، افکار عمومی تا حدی 

 تمهیدات لازم را انجام دهند.

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 یشمال یهادر استان ستیزآسا و برف که چند رو لیس یها. بارانرسدیبه سر م لابیشمال با برف و س یهازمستان در استان یروزها نیآخر. گوینده خبر: 0

 یهانقشه یروکه از  ییهاینیب شیحجم بارش ها و پ نیالبته با ا دهیم دینو ینواح نیهموطنان ا یپربارش رو برا یتا فردا ادامه خواهد داشت و  بهار باردیم

مازندران هم اعلام کرده بر اثر  یپزشک یها تیسفر ممکنه چندان مناسب نباشه. مرکز فور یشمال در نوروز برا گنیم یو هواشناس سیشده، پل دهید یهواشناس

 یگزارش مردم ل،یس ریشدند )تصاو منفر جان باخت که مأموران اورژانس بلافاصله به محل اعزا کیدر جاده سواد کوه  یسوار یخودرو کی یسنگ بر رو زشیر

 (یاشناساز گلستان، مصاحبه با مسئولان و گزارش هو
 

 



      017    هاها و سیلابرسانه -فصل دوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 اخبار شبکه لرستان پیش از بحران سیلاب در این استان -4-2جدول 
 18اخبار شبکه افلاک پیش از بحران سیلاب در لرستان، فروردین 

 

  18اول فروردین 

در روزهای اولین سال جدید شرایط  رگبار باران و برف در شمال و شرق ،تا اواخر امشب این هوا ناپایدار است، هواشناسی:

  ورود یک سامانه بارش جدید هستیم ظرجوی ثابتی داشته باشد آسمان صاف تا قسمتی ابری ،سه شنبه منت

 

 18فروردین  2 

از فردا  .صاف و آفتابی خواهد بود و تا فردا بعداز ظهر شرایط کماکان ادامه دارد برای تمامی سطح استانظهر بعد از  هوا تا

  شودمیبعدازظهر ورود سامانه بارشی برای نوار غرب کشور به تدریج بر میزان پوشش ابر منطقه افزوده 

 

 18 فروردین 3

 دوشنبه از بود. خواهیم بارشی سامانه ورود دشاه بینی،پیش های نقشه به توجه با است راه در برف و باران بارش: اول خبر

 ها رودخانه طغیان و ها سیل شدن سیلابی و عمومی معابر گرفتگی آب که است شده گزارش باران شنبهسه ظهر از بعد تا

 ترین شهر و الشتر سردترین شهر استان.گرم دخترپل نیست، انتظار از دور

 

 

 

 

 18فروردین  4

 

آبگرفتگی معابر بینی استان. پیشورود سامانه بارشی به  بارش برف و باران؛  امشب شاهدپیش بینی خبر اول : صبح : 8

نخستین  . -3ترین منطقه الشتر با دمای سردو  20با + دخترپل شهرترین گرم ی.اها و اختلال جادهعمومی، طغیان رودخانه

 رسانی برای پیشگیری و مقابله با سیل احتمالی.و اطلاع های امدادیبحران با هدف آمادگی دستگاه یتجلسه ستاد مدیر

 « شود رسانیاطلاع موقعبهبرای جلوگیری از هرگونه حوادث احتمالی هشدار هواشناسی »بر این که  تأکید

  01:31خبر 

 هواشناسی:. کنندها خودداری مسافران از نشستن در حاشیه رودخانه. خبر اول؛ تداوم بارش ها با ورود سامانه بارشی جدید

 گاه باد گزارش شد.برای برخی نقاط استان بارندگی، رعد و برق و وزش گاه

 01تماس با پلیس راه به همراه گزارش تصویری  دومین خبر؛ اقدامات مهم صدا وسیما در زمینه سیلاب و هوای نامساعد.

 زدگان شمال کشور سیلپیام نماینده ولی فقیه در لرستان برای کمک به ؛ دقیقه

 

 . پیش از بحران در خوزستان 2-4-2-3

بینی و هشدارها شرایط متفاوتی داشت و مدیریت بحران سیل در این استان با مرحله پیش از بحران در خوزستان از نظر پیش

با بسیج امکانات و نیروهای نیز با توجه به این حساسیت  صداوسیماشد. ای در سطح مدیران عالی کشور پیگیری میژهحساسیت وی

ژه هدایت افکار عمومی را به عهده گرفت و اقدامات وی طوربههای گلستان و لرستان خود، ضمن پیگیری وضع سیل در استان

دهد پس از وقوع سیل در استان های مختلف را برای گذار از مرحله بحران منعکس کرد. بررسی اخبار شبکه خوزستان نشان میدستگاه

های پایین اخبار در شبکه خوزستان بود به اولویت نخست اخبار های هواشناسی و هشدارها که در اولویتبینیتان، موضوع پیشگلس

 این شبکه تبدیل شود.   

 
 بینی هوا و شرایط بحران در شبکه خوزستانپیش -5-2جدول 

 (بینی هوا و پوشش بحران در شبکه خوزستان )پیش و پس از سیل گلستانپیش

 

 

 

 

 

تا پیش از سیل در 

گلستان و حساس 

ها و نبودن رسانه

افکار عمومی به این 

های پدیده، گزارش

هواشناسی در 

خوزستان ادبیات 

کلی و غیرهشداری 

 دارد

 دوشنبه تا هابارش اوج. بود خواهد فعال استان در سال پایان تا بارشی سامانه هواشناسی؛

 بادهای وزش برق، و رعد با همراه بارندگی، سبب که. دهدمی قرار تأثیر تحت را استان دوشنبه تا امروز از بارشی هواشناسی: سامانه گزارش

  ارتفاعات در برف ریزش ای، لحظه تندبادهای ملاحظه، قابل

 سامانه: هواشناسی کارشناس با تلفنی تماس . مرکزی و غربی مناطق در بارش اوج و شرق شمال و شمال مناطق در هابارش حجم بیشترین

 توجه با ملاحظه، قابل باد وزش و برق، و رعد باران، پیش بینی رگبار. بود تاثیرگذارخواهد استان این در دوشنبه ظهر تا امشب از ناپایداری

 (21/02/17). هامسیل طغیان معابر، آبگرفتگی احتمال هابارش حجم به

 دوشنبه تا هابارش اوج. بود خواهد فعال استان در سال پایان تا بارشی سامانه هواشناسی؛

 بادهای وزش برق، و رعد با همراه بارندگی، سبب که. دهدمی قرار تأثیر تحت را استان دوشنبه تا امروز از بارشی هواشناسی: سامانه گزارش

  ارتفاعات در برف ریزش ای، لحظه تندبادهای ملاحظه، قابل

: هواشناسی کارشناس با تلفنی تماس . مرکزی و غربی مناطق در بارش اوج و شرق شمال و شمال مناطق در ها بارش حجم بیشترین

 قابل باد وزش و برق، و رعد باران، رگبار شاهد داریم انتظار. بود تاثیرگذارخواهد استان این در دوشنبه ظهر تا امشب از ناپایداری سامانه

 (21/02/17). بود خواهد انتظار مورد ها مسیل طغیان معابر، آبگرفتگی احتمال ها بارش حجم به توجه با. باشیم ملاحظه

 و است فعال استان شرق در اینک هم شده استان در بارندگی باعث دیروز که ناپایداری موج: شد اعلام هواشناسی کارشناس با تلفنی تماس

  (27/02/17شود. ) خارج سامانه این از استان عصر تا داریم انتظار

اسفند  21) .کرد بینی پیش ابر افزایش و باد وزش با همراه ابری قسمتی تا صاف را استان آسمان آینده ساعت 24 در هواشناسی سازمان

17) 
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 پیش باد وزش و ابر افزایش با همراه و ابری قستی تا را کمی استان آسمان آینده ساعت 24 تا هواشناسی سازمان هواشناسی؛ بخش در

 .(18)اول فروردین کرد  بینی

 

از دوم فروردین، با 

حساس شدن رسانه، 

اخبار هواشناسی به 

اولویت اول خبرها 

منتقل شد، حجم 

خبرها بیشتر و 

تر به هشدارها جدی

مخاطبان داده شد 

ای که به گونه

مدیرکل مدیریت 

بحران استان 

هشدارهای 

هواشناسی و 

باش نیروهای آماده

 مسلح را اعلام کرد. 

 فردا از زا باران سامانه ورود به توجه با ای اخطاریه صدور با.  فردا از استان به سیلاب ورود و زا بارش سامانه ورود به هواشناسی  هشدار

 شدن سیلابی معابر، آبگرفتگی احتمال و دوشنبه روز از شدید باد وزش و ای لحظه رگبار برق، و رعد ابر، افزایش های پدیده به نسبت

 .شده بینی پیش برف صورتبه ارتفاعات در ها بارش. داد هشدار استان در ها رودخانه شدن پر و ها مسیل

 خودداری مرتفع های مکان و سواحل رودخانه، حاشیه در اسکان و ضروری غیر تردد خواست از شهروندان تمام از بحران مدیریت مدیرکل

 .کنند

 آسمان در ابر شاهد فردا. میشود استان وارد فردا بارشی سامانه هواشناسی؛ کارشناس با تلفنی گزارش هواشناسی، بینی پیش بخش در

 ها بارش داریم انتظار شنبه روزسه اواخر تا یکشنبه روز اواسط از اما. است پراکنده صورتبه ها بارش یکشنبه صبج تا که باشیم، استان

 ابتدای به هواشناسی بخش. )بود خواهد توام برف بارش ارتفاعات در و تگرگ ریزش مناطق برخی در و برق و رعد با همراه فراگیر صورتبه

 (18فروردین  2).( شد منتقل اخبار

 ها؛  رودخانه حاشیه در توقف از مسافران خودداری و زا بحران سامانه ورود برای بحران مدیریت هشدار

 آبگرفتگی ای،لحظه باد تند ملاحظه، قابل باد وزش ابر، افزایش با همراه هفته آخر تا زا بحران سامانه ورود استان: بحران مدیریت کل مدیر

 چرا در تردد و توقف و ضروری غیر تردد از عشایر پرهیز رودها؛ حاشیه در مسافران توقف خودداری .رودها و ها مسیل شدن سیلابی و معابر

 .هاقنات و آب؛ ذخیره بندهای ها؛

 تمهیدات سنگین بارش برای هابینیپیش علت به و آب رهاسازی مدیریت برای آمادگی: استانداری بحران مدیریت مدیرکل با تلفنی تماس

 پشت را بحران خسارات و تلفات کمترین با توانستیم استان مردم با همکاری و همراه. مسلح نیروهای باشآماده. است شده سنجیده لازم

  .سرگذاریم

 کارون دز، کرخه، سد. رگباریست بودن بهاری علت به و بود خواهد فعال استان در فردا از قدرت پر سامانه: استان هواشناسی کل مدیر

 فضای در. است ممنوع هارودخانه مسیر در اسکان. شود لغو نوردی دره و کوهنوردی برنامه ها؛توصیه .است شده بینی پیش بارش بیشترین

 ...(17فروردین  3نگیرند ) قرار باز

 

 و پیشگیری قبل از بحران رسانیاطلاع. وضعیت هشدارها، 4-2-4-2

پیش از هر چیز  ز سیلاب شدید در گلستان، در کشورپیش ا دادنشان  0های میدانیو مصاحبه صداوسیماتحلیل محتوای اخبار 

های نویدبخش، باور بارشدار و خوشحالی افکار عمومی از های ادامه. خشکسالیتاشای وجود ندای چنین پدیدهآمادگی ذهنی لازم بر

های هواشناسی، درگیری ذهنی افکار عمومی و نداشتن مردم و حتی مسئولان به احتمال چنین سیلابی، کلی و غیرشفاف بودن اطلاعیه

ار با رویدادهای پایان سال )چهارشنبه آخر سال، میلاد حضرت امام علی )ع( و روز پدر و آمادگی برای آغاز سال نو( و هشد هارسانه

  ای حساس نکرد.رای چنین پدیدهندادن سازمان مدیریت بحران درباره ورود به شرایط بحران، رسانه و افکار عمومی را به اندازه کافی ب

و تفاوت سطح  اغلب، میزان پارامترهای جوی مشخصکه  بودای به گونه هاهیو اخطار هاهیاطلاعگاهی کلی و غیرشفاف نگارش 

های بینیشود مقیاس جغرافیایی مشخص شده برای پیشمشاهده می 1-2در جدول  کهچنان. همنبود شفاف هاآنهشدار در 

شود. همچنین لحن ها میهواشناسی در اخبار، غالباً بسیار وسیع است که این موضوع موجب کاهش حساسیت و اطمینان به اخطاریه

ها طبق روال بینیوزهای پیش از سیلاب هشدار دهنده نیست و پیشدر ر صداوسیماکارشناسان هواشناسی و به تبع آن گویندگان در 

هایی مانند های هواشناسی از واژهابعاد خطر را دریابد. در بیشتر گزارش توانستشد که مخاطب نمیای بیان میایط عادی و به گونهشر

ها و ... ر روزهای آتی، صدور اخطاریه، آب گرفتگیهای بارشی دها، وزش باد، فعال شدن سامانهشدن مسیلها، سیلابیطغیان رودخانه

ای از رسانه حساسیت لازم را برای تغییر آرایش رسانهکه د شاما حساسیت لازم را ایجاد نکرد. این موضوع حتی موجب  استفاده شد

در خصوص  2امیدوارکنندههای نویدبخش و شرایط عادی به شرایط بحران نداشته باشد و در خبرهای هواشناسی از واژگان و عبارت

در فاصله یک روز پیش از بحران تا حدودی  مایسازمان صداوسهای کارشناسان هواشناسی در بینید. هر چند پیشها استفاده کنبارش

___________________________________________________________________________________________________________ 

 های مردمی و خبرنگاران. مصاحبه با گروه0

های زمستانی و بارانی بودن اغلب دهد و...، آغاز سفرهای نوروزی در میان آخرین بارشهای سیل آسا بهاری پربارش را نوید می. سخاوت آسمان ایران، بارش2

 های اخیرخوشحالی کشاورزان از بارشهای شمالی در تعطیلات، استقبال بارانی زمستانی از بهار ، استان
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های خبری مورد بررسی، با توجه به در پیش بودن سفرهای نوروزی، د. در بیشتر بخشداشده بود و اهمیت پدیده را نشان میهشداری 

، اولویت مایسازمان صداوسد. در اخبار یهای پرمخاطره به اطلاع مخاطبان رسهای هواشناسی مربوط به استانآخرین اخبار و اطلاعیه

ای است که در شبکه خبر های خبری سیما، صدا و شبکه خبر در روزهای پیش از بحران متفاوت و به گونهچینش اخبار هوا در بخش

 .0های سوم تا هفتم استمتفاوت در اولویت طوربههای خبری سیما های اول و دوم و در بخشاین موضوع در اولویت

بخش  عمدتاً شده بود،  زمانهمیش از آغاز سال نو در روزهای پیش از بحران سیلاب در گلستان که با روزهای پ درمجموع

شد. در روزهای پیش از بحران های بالا منتقل ریج به اولویتهای بالا قرار نداشت و با نزدیک شدن به بحران به تدهواشناسی در اولویت

برخی مسئولان محلی با داشتن نگاه  ها به رسانه نیز سرایت کرد.زده، نگاه برخی مسئولان محلی در استانهای سیلبویژه در استان

و حتی مانع از  رسانی ملاحظات بسیاری داشتنداطلاعرسانی و نگرانی بیش از حد از نگران شدن افکار عمومی در امنیتی به مسئله اطلاع

از  را این که مردمبه جای د رعب و وحشت ایجاد نشود کردنبدهند. بنابراین بیشتر تلاش که خبرنگاران هشدارهای لازم را شدند آن

 . 2دکننموضوع مطلع و آماده مواجهه با پدیده سیلاب 

 

 
  

 شرایط ذهنی افکار عمومی و رسانه پیش از بحران -1-2تصویر 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 : اولویت چهارمر:شبکه خب 03؛ : انتهای بخش خبری20شبکه یک سیما خبر ؛ : انتهای بخش خبری04شبکه یک سیما خبر  17/02/21. 0

 ر: اولویت اول و سومبخشبکه  03و  1؛ سیما: انتهای بخش خبری 20؛ سیما: اولویت هفتم 04    17/02/27

 شبکه خبر: اولویت دوم  03و  1؛ سیما: اولویت پنجم 20 ؛سیما: اولویت سوم 04    17/02/28
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 . شروع بحران2-4-3

، ها، کمبودهاشود و خسارتواقعیتی ملموس و تهدیدآمیز می صورتبهرویدادهای محرک موجب بروز بحران  مرحله،در این 

، باید در این مرحله پوشش اخبار سیل، وضع ادیو و تلویزیونر .کندهای فیزیکی و روانی زندگی عادی مردم را مختل میآسیب

 هد. دها برای مدیریت بهتر بحران را در دستور کار قرار های مورد نیاز و هماهنگیزدگان، کمکسیل

 
 گلستان در بحران شروع از پس تلویزیون در شده منتشر اخبار -6-2جدول 

 اخبار منتشر شده در تلویزیون پس از شروع بحران در گلستان

گلستان، سرریز روستا در استان  4شهرستان استان مازندران، تخلیه  02های گلستان، مازندران و خراسان شمالی، خسارت به زدگان در استانامدادرسانی به سیل

 (21/02/17شبکه خبر،  1شدن برخی سدها در استان گلستان، جان باختن دو نفر در خراسان شمالی ) 

 ها + هشدار پلیس به مسافران نوروزیباران و برف، همسفر مسافران نوروزی در جاده -

 ها در شمال و شمال شرق کشور و حاشیه زاگرس قدری بیش از نرمال است. شناسی کشور: میانگین بارشبه نقل از سرپرست پژوهشکده اقلیم -

 های شمالی کشورزدگان استانامدادرسانی به سیل -

ساعت  31یک سال استان را در  ستان: دو سوم بارندگیهای خوبی هر چند با وقوع سیلاب همراه بود. به نقل از استاندار گلاستان گلستان هم با بارندگی -

های لازم اندیشیده شده و هم اکنون ... در حال رفع مشکلات ناشی از سیل هستیم. +مصاحبه بینیهای شدید، پیشتجربه کردیم. پیش از وقوع بارندگی

 استاندار گلستان درباره خسارات سیل

شور و لزوم همراه داشتن تجهیزات زمستانی؛ سامانه بارشی در شمال کشور همچنان فعال است و در روزهای هشدار هواشناسی به مسافران مناطق شمالی ک -

شود شود و روز جمعه این سامانه از کشور خارج میبینی میتر پیششنبه( ضعیفها در مناطق شمالی فردا )پنجآینده ادامه دارد؛ هشدار به مسافران ، بارش

 (21/02/17شبکه خبر  03)

بینی برف و کاهش دید در نیمه شمالی های اردبیل، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران؛ پیشبارانی و برفی بودن آسمان استان

زدگان گلستان و + امداد به سیل های مازندران و گلستان بارش باران و در شمال سمنان وزش باد شدیدخراسان رضوی و شمالی و ارتفاعات البرز، در استان

 (21/02/17شبکه یک سیما،  04مازندران )

وقفه برای جلوگیری از سیلاب های کوهستانی؛ به نقل از استاندار گلستان: اقدامات بیگلستان و احتمال یخ زدگی جاده ازجملههای شمالی بارش شدید در استان

هایشان هاست هر چه زوتر خانههایشان در کنار رودخانهمعاون عمرانی استاندار گلستان: مردم سه شهرستان که خانهقلا، بندر ترکمن و گمیشان ادامه دارد. به آق

متر باران در ایستگاه فرودگاه گرگان خبر داد که رکورد بارندگی در آسیا را میلی 011ها و ثبات را تخلیه کنند. مدیر کل هواشناسی گلستان از استمرار بارندگی

  زدهسیلد. +گزارش از مراکز مازندران و گلستان درباره وضع مناطق دار

بینی برف و کاهش دید در نیمه شمالی های اردبیل، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز و تهران؛ پیشبارانی و برفی بودن آسمان استان

زدگان گلستان و های مازندران و گلستان بارش باران و در شمال سمنان وزش باد شدید + مدادرسانی به سیلاستانخراسان رضوی و شمالی و ارتفاعات البرز، در 

 (21/02/17شبکه یک سیما،  04مازندران )

وقفه برای جلوگیری از سیلاب های کوهستانی؛ به نقل از استاندار گلستان: اقدامات بیگلستان و احتمال یخ زدگی جاده ازجملههای شمالی بارش شدید در استان

هایشان هاست هر چه زوتر خانههایشان در کنار رودخانهقلا، بندر ترکمن و گمیشان ادامه دارد. معاون عمرانی استاندار گلستان: مردم سه شهرستان که خانهبه آق

باران در ایستگاه فرودگاه گرگان خبر داد که رکورد بارندگی در آسیا را  مترمیلی 011ها و ثبات را تخلیه کنند. مدیر کل هواشناسی گلستان از استمرار بارندگی

 (21/02/17سیما،  20)خبر   زدهسیلدارد. +گزارش از مراکز مازندران و گلستان درباره وضع مناطق 

ها و هشدار به مسافران لی و مسدود بودن برخی جادههای شماها در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی، ادامه بارشزدگان استانامدادرسانی به سیل

 (10/10/18شبکه خبر  1نوروزی )

در جاده ها  یو مه گرفتگ جانیو آذربا لیاردب یهابارش برف در جاده ،یشمال یجاده ها یکیکشور، پرحجم بودن بار تراف یجاده هاروان در اغلب  کیتراف -

 . شدپخش  «ینوروز یموج اول سفرها»با عنوان  یاشاره کرد. سپس گزارش

ارتباط زنده  تان +مناطق گلس گریشدن د یلابیاستان گلستان و خطر س یدرصد برق خانگ 11وصل شدن  ل،یبه علت خطر س قلاآق یشش روستا هیتخل -

باران در مناطق  عیبارش وسی: کارشناس هواشناس+  انجام شده تا آن لحظه یهاموجود و اقدام تیوضع نیآخر درباره قلاآقدر  صداوسیمابا خبرنگار  ینترنتیا

و اعلام کارشناس  یدما در مناطق شمال شیافزا نده،یها در سه روز نخست از هفته آشدت بارش ،یآت یدر روزها ویژهبهها در تهران کشور، بارش یشمال

 (10/10/18شبکه خبر   03 یبخش خبر) از شبکه خبر. در هر ساعت یهواشناس یگزارش ها یریگیپبر  یمبن یاسهواشن
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ها در اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان، قزوین، زنجان و ... + کارشناس + خبر هواشناسی و شدت بارش 0 جمهوریرئیسپیام نوروزی رهبری و 

استقبال از سال نو با بارش بهاری »هواشناسی از احتمال صد در صدی سیلاب در برخی نواحی خبر داد. پس از خبر آزادی مرزبانان ربوده شده نیز خبری با عنوان 

ها، هواشناسی و امداد پخش شد. خبرهای در اولویت ششم، هفتم و نهم در بخش مشروح به وضعیت جاده« زدگان مازندران و گلستاننی به سیلرساو کمک

 (10/10/18شبکه یک سیما،  04زدگان پرداخت. )سیل

های ، توضیح کارشناس هواشناسی در خصوص بارش در نواحی شمالی و بیشتر در مازندران ، گلستان و خراسان 2خبر امداد سیل زدگان در مازندران و گلستان

و روستاهای اطراف وجود  قلاآق ازجملهگرفتگی در برخی نقاط مازندران و گلستان فروکش کرده اما مشکل آب زدهسیلشمالی و رضوی + سیل در بیشتر مناطق 

ایت سیلاب به سمت دشت ادامه دارد. ساکنان همجوار گرگان رود باید منازل خود را تخلیه کنند(. بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران از ها برای هددارد. تلاش

 (10/10/18شبکه یک سیما،  20زدگان گلستان + گزارش از گنبد کاووس و گلستان )منطقه و پرداخت اعتبار اختصاصی دولت به سیل

شبکه  04زدگان )گزارش میدانی، مصاحبه مردمی، ارتباط زنده تصویری با مسئولان )ها؛ امداد رسانی به سیلها در برخی استانادامه بارش، 3سیگزارش هواشنا

 (12/10/18یک سیما 

، سفر وزیر اقتصاد به مناطق ، دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای سفر به منطقه و تسریع کمک رسانی4زدگان گلستان و مازندرانها به سیلپیگیری کمک

بینی بارش قابل توجه برای نقاط زدگان، گزارش هواشناسی: بارش و کاهش دما در شمال شرق کشور و پیش، گزارشی از مرکز گلستان درباره امداد سیلزدهسیل

 (12/10/18شبکه یک سیما، 20ساحلی خزر برای سه روز آینده )

های وسیع بعد از سیل، خسارات گسترده به اراضی کشاورزی، ، آب گرفتگی|ای مردمی و نیروهای بسیج، سپاه و ارتشهامداد رسانی به آسیب دیدگان، کمک

(؛ در زیرنویس هشدارهایی مبنی 3/10/18شبکه خبر  1بخش ارتباط تلفنی با مسئولان )وزیر کشور و...( ارسال اقلام غذایی به مناطق و گزارش از مرکز گلستان. )

 ها داده شد  شدن استاندر کشور و لزوم توجه به سیلابی هابر بارش

موقت  کانهمه امکانات، اس جیاز روند کند امداد، بس زده گلستانمناطق سیلمردم  هیو گلاد ادامه امدازده؛ وزیر کشور و رئیس مجلس به مناطق سیل سفرگزارش 

موجود و اقدامات انجام شده،  تیوضع حیبا سه خبرنگار در منطقه و تشر ینترنتیارتباط زنده ا ،یکشاورز یهانیها، خسارت به زمیگرفتگافراد، ادامه مشکل آب

 مردم و مسئولان(، حضور گزارش از مرکز گلستان )در خصوص  ور،اورژانس کش سیرئ ندیویبا کول یمصاحبه تلفن

 یبه مسافران نوروز یعنوان هشدار هواشناس باخبر  ندهیگو یهشدار هواشناس -

 . از فردا زاگرس یجنوب یدامنه ها بودن یلابیو احتمال س گرید یراه بودن سامانه پرقدرت بارش در -

ها در کشور،  شدت بارش دیجد یبارشمعابر، نفوذ سامانه  یگرفتگدر جنوب و جنوب شرق کشور، آب یرگبار یهایبارندگ ینیب شیپی: کارشناس هواشناس -

قدرتمند از هفته  یشدن تهران و ورود سامانه بارشیقبل، باران شدتبهالبته نه  لانیها در گلستان، مازندران و گدر غرب و جنوب غرب کشور،  ادامه بارش

 (13/10/18شبکه خبر  03) «برف و سرما در سمنان»از سمنان و منطقه کالپوش با عنوان  یبه کشور، گزارش ندهیآ

آسا، جاده و سفرهای نوروزی، ارتباط زنده با وزیر کشور و رئیس هلال احمر، گزارش هواشناسی و های سیلزدگان مازندران و گلستان، هشدار بارانکمک به سیل

تفاعات مرکزی و جنوبی زاگرس هایی از لرستان، ساکنان ارآسا در خوزسان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بخشهای سیلهشدار درباره باران

 ( 13/10/18شبکه یک،  04منتظر برف سنگین باشند. )

های غربی و جنوبی و هشدار های بهاری در استانزده، موج جدید بارشپیام رهبری در پی سیل در گلستان و مازندران، سفر مسئولان دولتی به مناطق سیل

گلستان از وضع موجود همراه با مصاحبه با مردم و مسئولان؛ ارتباط زنده با وزیر کشور در منطقه؛ دستور رئیس هواشناسی برای این مناطق؛ گزارش خبرنگار مرکز 

 (13/10/18شبکه یک سیما،  20زدگان در گلستان و مازندران؛ گزارش کارشناس هواشناسی؛ )قوه قضائیه به رئیس سازمان بازرسی برای پیگیری وضع سیل

های وزیران کشور، نیرو، بهداشت، جهاد کشاورزی و رئیس هور به گلستان و شرکت در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، صحبتسفر معاون اول رئیس جم

های یهقلا، آخرین اخبار و اطلاعاحمر، گزارش از وضع موجود و فعالیتهای انجام شده، ارتباط زنده با خبرنگار اعزامی شبکه خبر به آقسازمان امداد و نجات هلال

 (14/10/18شبکه خبر  1هواشناسی )

  همه  ی( و لغو مرخصلامیا راحمد،یو بو هیلویکهگ ،یاریاستان غرب و جنوب غرب کشور )لرستان، خوزستان ، چهار محال و بخت 1آماده باش کامل در

در  یرودخانه ها و کوهنورد هیاز استقرار در حاش زیپره یاشنبه. هشدار به هموطنان برتا سه و سیلاب دیشد یهابارش ینیب شیپها. استان نیمسئولان در ا

بارش ها  یول میندار یامروز در گلستان و مازندران بارش جد ی؛بارش اناتیها و جرکشور با بارش یمناطق غرب یریدرگ ی:کارشناس هواشناس البرز و زاگرس.

 هشدار .میشمال خوزستان و لرستان دار لام،یکردستان، کرمانشاه ، ا هایاستاناوج بارش ها در  ندهیساعت آ 24شود. در یم شتریفردا و پس فردا ب یبرا

گسترده  یهادر اکثر مناطق کشور بارش ندهیدو روز آ ی. براهمراه با برفزاگرس و البرز  یبخصوص در گذرگاه ها هاسیلابمعابر و  ینسبت به آب گرفتگ

 .میدار

 لیبه س انیو سپاه انیجیو بس یمردم یگلستان انجام شد. اشاره به کمک ها زدهسیلمناطق  یمردم یو مصاحبه ها ریتصاوزدگان و پخش لیکمک به س 

معاون اول  ازجمله یمسئولان دولت یدانیم دیاشاره نشد. بازد رازیگر شرانیو لیبخش به س نیدر ابه؛ شبکه خبر اعزامی  ارتباط زنده با خبرنگار؛ زدگان استان

___________________________________________________________________________________________________________ 

های وضع جاده -1بازدید سرزده رئیس جمهور  -1تغییر ساعت  -4مسافران نوروزی و دعای سال نو  -3پیام نوروزی رئیس جمهور  -2پیام نوروزی رهبری  -0. 0

 امداد سیل زدگان -1آزادی مرزبانان ربوده شده  -8گزارش هواشناسی  -7کشور 

 پیام نوروزی رئیس جمهور -3پیام نوروزی رهبری،  -2سخنان رهبر معظم انقلاب در حرم امام رضا )ع(،  -0در اولویت چهارم پس از  . 2

 ها و تصادفاتحجم تردد خودروها در جاده. پس از اخبار شعار سال، نماز جمعه، گزارش رونق تولید در خوزستان، 3

 . اولویت دوم خبرها4
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به مناطق  شتریامکانات ب لیگس یو سپاه برا جیدستور فرماندهان ارتش، بس؛ زدهسیلاز مناطق  یو کشاورز یراه و شهرساز رو،ین یجمهور و وزرا سیرئ

به گلستان  لاتیتعط ی)که برا شبکه نیا ندهیگو ازرلویخانم ، قلاآقبا  گلستان؛  ارتباط زندهدر استان  زدهسیلواحد  11و پرداخت چک خسارت به  زدهسیل

 03) نیمستضعف جیسازمان بس سیرئ ورپر بیسردار غ برای مصاحبه بابا خبرنگار شبکه خبر + ارتباط  را بر عهده گرفت( یخبرنگار تیسفر کرده بود و فعال

 (14/10/18شبکه خبر، 

خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان ، هشدار به مسافران نورزی پنج استان فارس، هاآنزدگان و گزارش آخرین وضعیت کمک به سیل

 04ها با ورود سامانه جدید بارشی، ارتباط زنده با سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور )ها و رودخانهو بلوچستان و کرمان درباره احتمال سیلابی شدن مسیل

 (14/10/18شبکه یک سیما، 

گلستان و مازندران در پی دستور مقام معظم رهبری به رئیس ستاد کل  زدهسیلحضور فرماندهان نظامی در مناطق  زدگان بارسانی به سیلشتاب در کمک

از گلستان، گزارش خبرنگار مرکز  صداوسیمانیروهای مسلح، اقدامات انجام شده برای کمک به سیل زدگان، گزارش خبرنگار از مازندران، گزارش خبرنگار اعزامی 

استان به مسافران نوروزی و  1گو با مردم، ارتباط زنده تصویری با وزیر کشور در گلستان و شرح وضعیت و تصمیمات، هشدار مدیریت بحران در  گلستان، گفت و

شبکه یک سیما،  20شنبه )استان کشور، پیش بینی حرکت سامانه جدید بارشی به سمت شرق کشور در روز سه 21شهروندان، هشدار هواشناسی برای 

14/10/18) 

 
 زیرنویس شبکه خبر در مرحله بحران سیل اخبار -7-2جدول 

 اخبار زیرنویس شبکه خبر

 17اسفند  21

 وقوع و دست پایین مسکونی مناطق به آب ورود خصوص در اصلی نگرانی ،«گلستان» سد در آب ارتفاع متری سانتی 21 کاهش با: گنبدکاووس ویژه فرماندار 

 است شده برطرف سیلاب

 است داشته کاهش متر یک حدود گنبدکاووس شهر جنوبی بخش در «چای چهل» رودخانه آب سطح: کریمی 

 است شهر هایکوچه و هاخیابان آبگرفتگی رفع حاضر حال در اصلی مشکل: گنبدکاووس ویژه فرماندار 

 دارد ادامه شمالی خراسان و گلستان مازندران، زدگان سیل به امدادرسانی 

 زد خسارت شهرستان 02 به سیلاب و بارندگی: مازندران استاندار 

 شودمی پرداخت بازسازی هزینه کمک تومان میلیون دو و معیشتی هزینه کمک تومان میلیون دو زدگان سیل به: زادگان حسین 

 است نیاز بیشتری زمان روستایی مناطق برخی در شود؛می رفع شهرها در سیلاب از ناشی مشکلات آینده روز چند در: مازندران استاندار 

 است شده بینی پیش نوروزی مسافران اضطراری اسکان برای کشور در پایگاه 111: احمر هلال نجات و امداد سازمان رئیس 

 شمال و شرقی و مرکزی البرز جنوبی هایدامنه و ارتفاعات در واقع هایاستان و شرق شمال خزر، دریای سواحل در بارشی سامانه فعالیت ادامه از هواشناسی 

 داد خبر غرب

 باردمی برف سردسیر مناطق و ارتفاعات در 

 البرز، قزوین، گلستان، مازندران، گیلان، هایاستان در البرز  ارتفاعات و شمالی خراسان رضوی، خراسان شمالی نیمه در برف بارش آینده روز دو: هواشناسی 

 شد خواهد دید کاهش و گرفتگی مه موجب سمنان و تهران

 شد خواهد شرقی و مرکزی البرز و شرق شمال کوهستانی محورهای لغزندگی موجب آینده روز سه در برف بارش 

 است مواج هرمز تنگه و فارس خلیج شرقی نیمه خزر، دریای 

 دارند خاموشی مشکل( سکنه از خالی عمدتاً)روستا 21 حدود و شده رفع استان از وسیعی مناطق برق خطوط مشکل: مازندران برق شرکت عامل مدیر 

 باختند جان بارندگی شدت درپی مسکونی واحد آوار ریزش براثر گلستان کلاله و مینودشت در کودک دو 

 کنند  تخلیه زودتر هرچه هاست رودخانه نزدیک که را هایی خانه خواست گمیشان و ترکمن ،قلاآق های شهرستان مردم از گلستان استاندار عمرانی معاون 

 کنند خودداری سدها و هاآبراه ها،مسیل ها، رودخانه به شدن نزدیک از کرد توصیه مردم به غراوی  

 دارد ظرفیت ثانیه در مکعب متر 041 رودخانه که حالی در است ثانیه در مترمکعب 421 وشمگیر سد آورد اکنون 
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 98اخبار زیرنویس شبکه خبر،  اول فروردین  -8-2جدول 
 دارد ادامه همچنان گلستان و مازندران زدهسیل روستاهای و شهرها به امدادرسانی 

 است شده وصل مازندران روستای 013 و گلستان روستای 311 از بیش برق: نیرو وزیر  

 است شده تأمین استان دو این روستاهای از زیادی تعداد شرب آب: اردکانیان  

 داد خبر گمیشان و ترکمن ،قلاآق به سیلاب ورود از جلوگیری برای وقفه بی اقدامات ادامه از گلستان استاندار  

 کنند تخلیه را گرگانرود حاشیه ساکنان است؛ جدی گمیشان و قلاآق در سیلاب خطر: گلستان استاندار عمرانی معاون   

 زد خسارت مازندران در مسکونی واحد 111 و هزار به سیل: مازندران مسکن بنیاد کل مدیر 

 است سنگین بسیار بخش این در هم هاخسارت و بوده سابقهبی سیل: خانی محمد 

 است بلاعوض مبلغ این میلیون 01 ؛ شودمی پرداخت شهری واحدهای برای تومان میلیون 11 و روستایی واحدهای برای تومان میلیون 31: مازندران استاندار  

 شد بسته روستا 11 ارتباطی راه زمین رانش اثر بر: نکا فرماندار اجتماعی و امنیتی سیاسی، معاون  

 بود خواهد مسدود همچنان امروز عصر تا( تهران تا گلستان) شمال آهن راه  

 شوند مطلع( 040 سامانه) هاراه وضع از  سفر از پیش هموطنان کشور، هایجاده مقطعی انسدادهای به توجه با: کشور راه پلیس رئیس 

 امن جای به و کنند تخلیه را خود های خانه زودتر هرچه گمیشان شهرستان چارقلی و نفس خواجه شهر، سیمین مناطق در گرگانرود همجوار ساکنان: گلستان استانداری 

 بروند

 است رفته زیرآب روستا 1 حدود قلاآق شهرستان در اکنون  

 دارد ادامه دشت سمت به سیلاب هدایت برای ها تلاش 

 شد شهر قائم شهرستان کلا رستم منطقه پل سقوط و تخریب موجب تلار رودخانه طغیان  

 است شده قطع شهر قائم به مرغ صنعتی کشتارگاه واحد یک و صنعتی تولیدی، واحد 71 با سنگتاب صنعتی شهرک و روستا 31 از بیش ارتباط 

 بارش مرتفع و سردسیر مناطق در و باران کشور مرکز و غرب شمال البرز، جنوبی های دامنه و ارتفاعات در واقع هایاستان و شرق شمال خزر، دریای سواحل : در هواشناسی 

 است مواج هرمز شود؛ تنگهمی بینیپیش برف

 است غالب پدیده دید کاهش و یخبندان آلودگی، مه برف، بارش ارتفاعات، و سردسیر مناطق در و باران بارش رضوی خراسان و شمالی خراسان از مناطقی در فردا 

 کنند سفر کامل ایمنی تجهیزات با هموطنان 
 

 98فروردین  2اخبار زیرنویس شبکه خبر )هنگام بحران(  -9-2جدول 

 دارد ادامه همچنان گلستان و مازندران زدهسیل روستاهای و شهرها به امدادرسانی 

 دارد وجود همچنان آبگرفتگی مشکل اما است کرده فروکش مازندران و گلستان مناطق بیشتر در سیل 

 است شده صادر گرگانرود حاشیه روستاهای تخلیه دستور و رفته آب زیر قلاآق شهرستان روستای 1: گلستان استان عمرانی معاون 

 است شده تخلیه هم خانه 111 و هزار هفت آب و اندشده موقت اسکان زدهسیل مردم از نفر هزار چهار حدود: گلستان استان احمر هلال 

 است باریده روز چند این در فقط سالیانه هایبارش درصد 71: گلستان هواشناسی 

 است رفته بین از کاووس گنبد در کشاورزی زمین هکتار هزار 32 اخیر، سیل اثر بر 

 هستند زدهسیل مناطق در خسارت میزان بررسی حال در ارزیاب های تیم: کشور بحران مدیریت سازمان رئیس 

 گیردمی صورت لازم مالی اقدام دولت هیئت جلسه نخستین در زدهسیل هایاستان در خسارت میزان ارزیابی از پس: بودجه و برنامه سازمان رئیس 

 شودمی پرداخت زدهسیل هایخانواده به معیشتی بلاعوض کمک تومان میلیون 2 و بلاعوض کمک تومان میلیون 01: اسلامی انقلاب مسکن بنیاد 

 است شده بازگشایی بود شده مسدود کولاک و برف سیل، اثر بر که محورهایی بیشتر شمالی خراسان و مازندران در 

 شد بازگشایی بود، شده بسته کوه ریزش علت به که( گلستان ـ مازندران ـ گرمسار)شمال آهن راه 

 شوند مطلع( 040 سامانه) هاراه وضع از  سفر از پیش هموطنان کشور، هایجاده مقطعی انسدادهای به توجه با: کشور راه پلیس رئیس 

 کرد بینی پیش برف بارش سردسیر مناطق در و باران بارش سمنان شرق و رضوی خراسان شمالی، خراسان در هواشناسی 

 شودمی بینی پیش باد وزش و باران بلوچستان و سیستان و فارس هرمزگان، کرمان، در 

 شودمی بینی پیش برف بارش سردسیر مناطق در و باران بارش تهران و البرز قزوین، زنجان، و غربی هایاستان در بارشی سامانه ورود با فردا 

 است مواج فارس خلیج 

 شدند امدادرسانی گلستان در کولاک و سیل دیده حادثه 37313: گلستان احمر هلال مدیرعامل 

 است شده جاری استان هایرودخانه در اخیر هایبارندگی از ناشی آب مکعب متر میلیون 211 و میلیارد یک: مازندران هواشناسی مدیرکل 

 شد بسته آبگرفتگی علت به بندرترکمن به گرگان یساقی راهی سه جاده: گلستان ایجاده ونقلحمل و راهداری مدیرکل 

 است بسته همچنان کوه ریزش علت به شاهرود به آزادشهر ییلاق خوش محور: میقانی 

 بست را اسفراین ـ بجنورد ارتباطی مسیر اسدلی، گردنه در شدید کولاک و برف بارش: شمالی خراسان راه پلیس 

 شودمی وصل امروز پایان تا هم دیگر روستای 3 برق و گرفت صورت رسانی امداد استان زدهسیل روستای 04 به: شمالی خراسان بحران ستاد مدیرکل 

 است کرده وارد خسارت استان مختلف هایبخش به ریال میلیارد 381 و هزار 3 حدود سیل کنون تا: نظری 

 داد خبر زدهسیل هایاستان به مسکن بنیاد مسئولان اعزام و تنخواه ارسال از بودجه و برنامه سازمان رئیس 
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 98فروردین  4بخشی از اخبار زیرنویس ویژه شبکه خبر  -11-2جدول 

 بشتابیم کشور هایاستان همه در زدگان سیل کمک به داریم وظیفه همه: انقلاب رهبر

 زدهسیل مناطق به بیشتر امکانات گسیل برای مسلح نیروهای ستادکل رئیس به قوا کل فرمانده دستور

 رسانیکمک برای جهادی و مردمی هایگروه و نظامی دولتی، هایدستگاه بسیج

 خواستارند را رسانی کمک بیشتر سرعت زدهسیل هموطنان

 سیل وقوع احتمال درباره غربی و جنوبی استان چندین مسئولان به هواشناسی هشدار

 ایلام و بویراحمد و کهگیلویه بختیاری، و چهارمحال خوزستان، لرستان، هایاستان در کامل باش آماده

 شوند مطلع( 040 سامانه) هاراه وضع از حتماً سفر از پیش هموطنان

 دارد تماس برقراری قابلیت ساعته 24 کارتسیم بدون حتی نجات و امداد سازمان 002 شماره

 مردمی های کمک آوریجمع مختص احمر هلال 11111 حساب شماره

 
 اخبار شبکه افلاک لرستان در مرحله بحران سیل -11-2جدول 

دیدگی ها و خسارت ها در گزارش تصویری و مصاحبه با مردم روستاها. گزارش از آسیب  در لرستان بارش بی سابقه ای شروع شده و همچنان ادامه دارد. :بر اولخ

 شود.ها و جو نامساعد. سامانه بارشی جدیدی وارد میگزارش هواشناسی: ادامه بارش روستاها.

 کنترل خسارتها و شرایط حاکم به دلیل آمادگی عمده ای به شهر وارد شد. هایخسارت دخترپل: به دلیل نبود زیرساخت های مناسب با بارش در دخترپلگزارش بعدی از 

 (18فروردین  1) از قبل

و مصاحبه با سیل  زدهسیلگزارش تصویری از مناطق ؛ ئیس جمهور به امداد و کمک رسانی به سیل زدگانر تأکید؛ اول: خسارت سیل به تاسیسات زیربنایی استانخبر 

مسافران در مسیر تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ داشته ؛ ها و مسافرانن، آبگرفتگی معابر، در راه ماندگی ماشیمتوازن نیستزدگان و هلال احمر؛ ریزش آوار، امدادرسانی 

 (18فروردین  1) کارشناس هواشناسی بارش باران و وزش باد شدید را در برخی نقاط اعلام کرد.باشند

ها برای سوم: آمادگی بانک شهرداری ها و دهیاری های کشور.دوم: اختصاص اعتبار به ؛ به همراه گزارش تصویری استان لرستان زدهخبر اول: امداد رسانی به مناطق سیل

 (18فروردین  7) های ناشی از سیل.جبران خسارت

 به همراه گزارش تصویری از خسارتها، آبگرفتگی ها، امدادرسانی ها و مردم درمانده در گل و سیلاب زدهسیلاول: بازدید از مناطق 

دقیقه گزارش کامل از روستاها و  01برای عبور و مرور مردم منطقه و امدادرسانی. به همراه حدود  دخترپلدوم: وصل شدن آب و برق مناطق و باز شدن مسیر فعلی در 

 ( 18فروردین  8)مسدودی مسیر ها 

درباره دستاورد سفر معاون پارلمانی رئیس  دخترپلصاحبه تلفنی با نماینده مردم زده، مسفر وزیر بهداشت به الیگودرز برای افتتاح چند طرح و بازدید از مناطق سیل

های مردم و روستا؛ وارد شدن خسارات به خانه 41های ، قطع آب شرب و جادهدخترپلزده؛  قطع آب و برق جمهور و وزیر بهداشت و گزارش درباره وضع مناطق سیل

 ( 18فروردین  1تأسیسات زیربنایی، باغات کشاورزی،  )

 برخی منازل ترک اعلام .احتمالی حوادث پیشگیری برای درود شهرستان بحران آغاز عملیات ستاد مروئک، سد شدن سرریز: استاندار ویژه نماینده با تلفنی تماس

 استان دست پایین سدهای و اطراف مناطق اهالی به دلفان، هشدار شهرستان جنوبی میربگ روستاهای برخی در زمین رانش .نزدیک رودهای آبگرفتگی علت به روستاییان

 انتظار: هواشناسی روستا؛ کارشناس چند موقت اسکان و دلفان شهرستان در زمین استان؛ رانش زدهسیل مناطق در احمر هلال جمعیت سدها؛ امداد احتمالی شکست برای

احتمال  گسترده، و شدید باد وزش آستانه. معتدل مناطق ارتفاعات احتمال برف در. تگرگ دوشنبه ، صاعقه و ریزش و یکشنبه برای استان سطح در گسترده های بارش

 پایین مناطق به هشدار .بارش متر میلی 71 از بیش .ها رودخانه حاشیه در اسکان و ضروری غیر تردد از پرهیز. سیل وقوع و هارودخانه طغیان و هامسیل شدنسیلابی

 خانه به خانه. دیوارچینی با هاخانه داخل به آب احتمالی ورود از جلوگیری .کنند تخلیه را خود های خانه دارد امکان که جایی تا ؛دخترپل آباد، خرم رود، دو: استان دست

: خود منازل نکردن تخلیه خصوص در منطقه اهالی با مصاحبه .دورود شهر برای شده بینی پیش نفر 0111 موقت اسکان کنند، ترک را خود منازل تا دادند هشدار

 و دارد وجود تلفات و خسارات از پیشگیری برای مسئولین بین خوبی آمادگی: زدهسیل در مناطق استاندار ویژه نماینده .کند تخلیه را خود خانه همسایه تا منتظریم

 مردم با مصاحبه. ست بازگشایی حال در موقت طوربه هم روستاها باقی دسترسی: سیل از ناشی دخترپل روستای 71 دسترسی راه تخریب .هستیم مردم همکاری نیازمند

 ما. بوده نظیر بی روخانه طغیان حجم این. استان این خسارتهای اصلی کانون دخترپل شهرتان: دخترپل شهرستان فرماندار با تلفنی ارتباط .دخترپل روستاهای

طغیان  فروکش از پس کردیم سعی اولیه ساعات در ما. داشتیم گسترده صورتبه مردم منازل و کشاورزی مزارع روستایی، و اصلی هایجاده در ای سابقهبی هایخسارت

. ست رو پیش های بارش بحث ما اصلی نکته .است بوده شهر اصلی های جاده بخش در ما خسارات بیشتر. داشتیم را شهرها آب شدن وصل الان. کنیم ارائه ها راکمک

 .بروند امن مناطق به و کنند ترک را خود منازل حتما که است این ما توصیه.  است شده خراب دخترپل های زیرساخت چون باشند، داشته ما با را همکاری بیشترین مردم

 .هستند مشکلات کردن برطرف حال در بحران ستاد اعضای. بردیم کار به را ظرفیت و امکانات همه. هستند باش آماده حالت در شهرستان امکانات کلیه
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 . ورود رسانه به پوشش بحران 2-4-3-1

با تأخیر صداوسیما د داسیمای جمهوری اسلامی در زمان بحران سیلاب در استان گلستان نشان بررسی اخبار پخش شده از صداو

شد و های دوم به پایین پوشش داده عادی و در اولویت طوربهیک روزه پوشش ویژه سیل را در دستور کار قرار داد و پیش از آن اخبار 

د. اول فروردین با توجه به همزمانی بحران با شروع سال نو، گردیزده تولید و پخش های متعدد از مناطق سیلها و مصاحبهگزارش

های دیگر، موضوع یلاب در استانخسارات و احتمال س شدتبه. از دوم فروردین با توجه 0های نوروزی در صدر اخبار قرار داشتپیام

های زنده با خبرنگاران و با شکست مکرر آنتن و ارتباط مایسازمان صداوسویژه در کنداکتور اخبار قرار گرفت و شبکه خبر  طوربه

ایر مسئولان محلی و کشوری مدیریت پرحجم اخبار را در دست گرفت. پوشش ویژه اخبار سیل در گلستان در ایام نوروز حساسیت س

های غرب و جنوب غرب کشور بویژه لرستان، خوزستان، فارس، ای که هشدارهای لازم در استانها را در پی داشت به گونهاستان

ها به مقابله بیشتری در این استان های مختلف با آمادگیقوی و گسترده داده شد تا دستگاه طوربهکهگیلویه و بویراحمد و ... در رسانه 

سازمان به علت شرایط سیل درگلستان، پوشش اخبار بحران سیلاب در لرستان، فارس و خوزستان در  درواقعلاب بپردازند. با پدیده سی

رسانی به لحظه و حساس کردن شهروندان و حتی مسئولان . اطلاعبودتر تر و آمادهنسبت به پوشش اولیه در گلستان منسجم مایصداوس

های مقابله با سیل و های مردمی، هماهنگ سازی مسئولان کشوری، آموزش شیوهو جلب کمکرسانی کشور، بسیج مردم برای کمک

بود. در  مایسازمان صداوسمحورهای مورد پوشش اخبار در  ازجمله 2خنثی سازی اخبار جعلی و شایعات منتشر شده در فضای مجازی

 سدهای تاج در ایرسانه ایستگاه ی مرکز خوزستان سهماصداوسیچون شکسته شدن قریب الوقوع سد کرخه، هممواجهه با اخبار جعلی 

 سوسنگرد و حمیدیه دزفول، شوش، ازجمله دیگر شهرهای در بعد روزهای در هاایستگاه این که کرد مستقر کارون ساحل و کرخه دز،

های سراسری با مسئولان سدهای زمینه ارتباط زنده شبکه ازپیشبیشها علاوه بر فراهم شدن با استقرار این ایستگاه .شدند مستقر نیز

 . 3زنده از قاب تلویزیون استانی پخش شد طوربهکرخه و دز، تصاویر سدهای کرخه و دز برای آرامش بخشی به افکار عمومی 

 

 . پس از بحران 2-4-4

، «4پیگیری»هایی چون ن با پخش برنامهپس از بحرا صداوسیما. استگری وظیفه اصلی رسانه پس از بحران پیگیری و مطالبه

ها، زدودن آثار . محور این برنامهمسئولان استانی و کشوری پیگیری کرد زده را ازدر هفته وضع مناطق سیل« گفت و گوی ویژه خبری»

یابی واحدهای ها، توزیع کالاهای اساسی و تأمین لوازم زندگی، ارززده، پیگیری بازگشت مردم به خانهسیلاب در شهرهای سیل

دیده، عملیات ساخت و بازسازی واحدهای آسیب دیده، شرایط زندگی برخی از مردم در چادر، پیگیری پرداخت اجاره بها، خسارت

. پخش بودزدگان بویژه جبران خسارت کشاورزان زده و روند پرداخت تسهیلات به سیلتأمین آب آشامیدنی در برخی مناطق سیل

نکته مهم این  شد.، آغاز 1هابرای پیگیری نقض مقررات قانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه های دیگری نیزبرنامه

این  ،مقطعی و فقط در زمان بحران توجه جدی و پس از عادی شدن شرایط صورتبهها به بحران در رسانه ازجملهاست که در کشور و 

های جلوگیری از آن در آینده، مقاوم سازی و بیمه، ها و راه. همچنین بررسی علل سیلابشودمیموضوع تا حدی به فراموشی سپرده 

صداوسیما های مسئول با بحران در شرایط عادی و پیش یا پس از سیلاب در بحران و چگونگی مواجهه سازمان نقاط ضعف مدیریت

___________________________________________________________________________________________________________ 

 (.18فروردین  24، 0081)هفته نامه صدا و سیما، شماره  . 0

دست بندهای ایجاد شده بهشکستن عمدی سیلها، شایعاتی چون شکسته شدن قریب الوقوع سدها از جمله سد کرخه و زیر آب رفتن خوزستان در ساعت . 2

در هورالعظیم، آمار غلط درباره تعداد قربانیان غرق  دست مردم برای جلوگیری از هجوم آب به تاسیسات نفتیبندهای ایجاد شده بهتن عمدی سیلبر شکس مردم

 بویژه شبکه خبر تکذیب شد. مایسازمان صداوسهای شدید و ... از جمله اخبار جعلی بود که در شدن قایق در گمیشان، بارورسازی ابرها علت بارندگی

 0318فروردین  03مصاحبه محمدرضا یزدانی با اخبار نیمروزی شبکه یک سیما، . 3

شنبه و برنامه گفت و گوی ویژه خبری یک بار در هفته به موضوع اکنون یک بار در هفته روزهای سه و هفته در بار دو برنامه پیگیری در شبکه خبر نخست.  4

 .سیل اختصاص دارند

 برنامه هشدار، علاج واقعه،... در شبکه شش سیما . 1
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ای و ملی آمادگی عف مدیریت بحران در سطح محلی، منطقهدر حالی که بررسی و نقد نقاط قوت و ضمورد توجه چندانی قرار نگرفت 

 د. کراجهه با شرایط بحرانی بیشتر میها و شهروندان را برای موسازمان

 

 
 پس از بحران مایسازمان صداوسهای فعالیت -2-2تصویر 

 

 
 98در پوشش خبری سیلاب بهار  صداوسیمانقاط قوت و ضعف  -12-2جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت

آمادگی پوشش خبری در تعطیلات نوروز با توجه به چابکی رسانه در حوزه خبر، پوشش 

با اطمینان بخشی و هشدار دهی به مخاطبان؛ اعزام خبرنگار به مناطق  زمانهمگسترده 

 زده و استفاده از ظرفیت خبرنگاران محلیسیل

 ویژه پرداخت ایبر دیرهنگام پرداخت عادی به پدیده سیل در روز نخست بحران و ورود

 گلستان در سیلاب پدیده به

 

رسان برای پیام هایکانال جوان از خبرنگاران باشگاه و صداوسیما خبرگزاری استفاده

شهروندان خبرنگار در شبکه  عنوانبههای جهادی پوشش سیل؛ استفاده از ظرفیت گروه

 خبر

استفاده ناکافی از فضای مجازی با توجه به دسترسی دشوار مردم به تلویزیون در شرایط 

 بحران 

 

های های استانی، شبکه خبر و بخش، شبکه0رسانی لحظه به لحظه در رادیو پیاماطلاع

بخش خبری  02بخش خبری تلویزیونی و  01؛ پخش روزانه صداوسیماخبری سراسری 

 گلستان در زمان بحرانرادیویی در سیمای 

های وارد ناپذیر مسئولان و نیز اعلام غیردقیق برخی خسارتهای بعضاً تحققپخش وعده

 شده از زبان برخی مسئولان

 های درگیر در بحران سیلناهماهنگی و نبود سخنگوی واحد در سازمان

های امداد، تعامل و هم افزایی با انتشار هشدارهای ستاد مدیریت بحران و سازمان

آرامش بخشی به هموطنان؛ جلوگیری از انتشار  حالدرعیننهادهای مدیریت بحران و 

به مردم؛ نیاز  رسانیاطلاعهای مسئول در زمان بحران برای اعلام هشدار و تعلل دستگاه

 با مسئولان بالاتربه هماهنگی 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 کارشناس، 213 با ارتباط تلفنی 211 با سفر ، از نظر کمی رادیو رسانیاطلاع ســاعت 11 مدت به کارشناس 21 با تلفنی ارتباط 831 علاوه بر رادیو پیام با.  0 

 ایران رادیو کارشــناس، 00 با ارتباط 008 معارف با رادیو کارشــناس، 013 با ارتباط 021 گفتوگو با رادیو کارشناس، 040 با تلفنی ارتباط 027 با سلامت رادیو

 رادیــو ارتباط، 41 با صبا رادیو کارشــناس، 78 با ارتباط 18با  تهران رادیو کارشــناس، 31 با ارتباط 77 جوان با رادیو کارشناس، 21 با تلفنی ارتباط 021با 

 00 با ارتباط 02 با رادیو اقتصاد و کارشــناس 31 با ارتباط 01 بــا رادیو قرآن ارتباط، 08 با فرهنگ رادیو ارتباط، 21 نمایش با رادیو ارتباط، 21 ورزش

 (.18فروردین  24، 0081پرداختند )هفته نامه صدا و سیما، شماره  18به موضوع سیلاب فروردین  کارشناس
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 رسانیهای اطلاعشناخت ناکافی مسئولان از رسانه، از نحوه ارتباط با رسانه و شیوه آمار ضد و نقیض

، زدهسیلهای های هشدار دهنده درباره شرایط جوی در استاناستفاده از زیرنویس

 سرعت مناسب در خبررسانی، اعلام هواشناسی هر ساعت یک بار

 زدهدیرهنگام مسئولان برای تخلیه مناطق سیل رسانیاطلاع

شناخت ناکافی مسئولان از حساسیت رسانه، مصاحبه بدون آمادگی قبلی و پخش بعضاً 

 زودهنگام اظهارنظرها

زده به نقل از مسئولان امداد، اعلام شماره اعلام نیازهای واقعی مردم در مناطق سیل

 حساب کمیته امداد، هلال احمر و بسیج برای جلب کمکهای مردمی 

 از امداد های سیما و صدا و  راه اندازی رادیو امداد صدایتأخیر در تغییر کنداکتور برنامه

 0(18فروردین  20رادیو ) فراز

 های آموزشی خبرنگاری بحران در رسانهبرگزار نشدن دوره زدهاستفاده مستمر از تجهیزات ارتباط زنده تلویزیونی در برخی مناطق سیل

 توجیه نبودن خبرنگاران

ترجمه یا استفاده از آموزش تصویری امدادگران  صورتبههای آموزشی تهیه سریع بسته

 گرافی یا اینفوگرافیهلال احمر در قالب موشن

نداشتن خبرنگار ویژه بحران علاوه بر این که خبرنگاران دوره آموزشی عمومی بحران را 

 اند و توجیه نیستندهم ندیده

 و رها شدن آن پس از آرامش به بحران یو مقطع ینگاه فصل

گیری فضای شایعه و خنثی کردن اخبار افکار عمومی و جلوگیری از شکلمدیریت 

 جعلی در فضای مجازی

 های طبیعی بویژه بحران نامه مخصوص پوشش خبری بحراننبود شیوه

های دولتی، مراکز امدادی و نیروهای مسلح، ارتباط زنده و مستمر دستگاهانعکاس تلاش 

 با مسئولان کشوری و محلی

 های آموزشی سیل و کمرنگ بودن آموزشنبودن بستهآماده 

 متمرکز شدن بیشتر بر سیما، در حالی که رادیو رسانه شرایط بحران است

بستری برای عملیات امداد و نجات و ایفای نقش رابط بین  عنوانبهاستفاده از رسانه 

های رزرو ایستگاه، احداث 2مردم و مسئولان بویژه در ایلام پس از قطع خطوط فیبر نوری

 3لرستان پخش در استان

 پایین بودن سرعت اینترنت و دشواری ارسال تصویر از محل بحران

 یکسانی  گزارشگری در شرایط عادی و بحران

گیری فضای شایعه و خنثی کردن اخبار مدیریت افکار عمومی و جلوگیری از شکل

 جعلی در فضای مجازی

ها در های مختلف و در نتیجه اثرپذیری از این دستگاهگاهاستفاده رسانه از تجهیزات دست

 ها )بالگرد، خودرو و ...(برخی استان

، 08:31های زنده گفت و گو محور تیتر امشب، گفت و گوی استفاده از ظرفیت برنامه

 زدهگوی ویژه خبری، پایش، برای گزارش وضعیت و پیگیری وضع مناطق سیلوگفت

 ها در استان بحران رسانیاطلاع ستاد نشدن تشکیل

ها و استفاده نکردن از کارشناسان و بررسی نکردن کارشناسی علل سیل )تخریب جنگل

)... 

 حضور فعال مدیران، خبرنگاران، تصویربرداران و... در محیط کار با وجود تعطیلات نوروز

 

مربوط به سیل بویژه های های عادی، مفرح و شاد نوروزی و نداشتن برنامهپخش برنامه

های محلی و سراسری ) به علت ضبطی بودن بسیاری از در روزهای نخست در شبکه

های مسئولان برای جبران خسارات در مناطق پیگیری مطالبات مردم و تحقق وعده ها(برنامه

 زدهسیل

 با پوشش بحران  زمانهمانتشار اخبار مثبت و امیدآفرینی در کشور 

 دریاچه ارومیه، جاری شدن زاینده رود، ...()پرشدن 

 

در ایام تعطیلات نوروز و گفت و گوی  21:31های مهم خبری مانند تعطیلی برخی بخش

 ویژه خبری در روزهای نخست بحران

)حضور عوامل برنامه عصر جدید در  زدهسیلسازان با مردم همراهی خبرنگاران و برنامه

 زده(مناطق سیل

 

 های خبری استانییکسان بدون تنوع گرافیکی بخشهای قالب

 مایسازمان صداوستوجه بیش از حد به عنصر شهرت و پوشش مسئولان در 

 های کمتر درگیرتمرکز بر سه استان اصلی درگیر سیل و توجه کمتر به سایر استان

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

وز فعالیت خود را برای مسافران نوروزی آغاز کرده بود و رادیو پیام نیز به طور مستمر اطلاعات مربوط به سیل را در اختیار مسافران رادیو سفر از آغاز نور .  0

 داد.نوروزی قرار می

هیچ گونه ارتباطی با استان وجود ثابت، مختل شد و  و همراه تلفن ارتباطات تمام ایلام، نوری استان فیبر اصلی مسیر سه در روزهای سیلاب، با قطع شدن.   2

 نداشت که در ارتباط زنده با شبکه خبر استاندار ایلام گزارش و هشدارهای لازم را به مردم این استان داد.

ه نامه صدا و شد. )هفت مختل هاشبکه برخی رسانی سیگنال حتی و رسید آسیب هایشفرستنده از برخی دید؛ به خسارت حادثه سیل در مایسازمان صداوس.    3

 (18فروردین  24، 0081سیما، شماره 



078            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 های مراکز استانصداوسیمانگاهی به فعالیت  -13-2جدول 
 فعالیت صداوسیمای استان

 

 مرکز گلستان

بخش خبری  83بخش خبری تلویزیونی ویژه و  003ایجاد  –تشکیل کارگروه مدیریت بحران 

برنامه ترکمنی  8 -برنامه مدیریت بحران در رادیو 22تولید  -پوشش خبرها در فضای مجازی -رادیویی

 موسیقی تصویر با موضوع نوعدوستی 081پخش  -مرزیدر رادیو ترکمنی برون

انتشار فیلم و عکس سیل در  -اسفند 21ارائه هشدارهای لازم از  -زیرنویس اطلاعیه های هواشناسی مرکز مازندران

 برنامه تلویزیونی 81تعداد -اینفوگرافی در موضوع سیل 8پوستر  و  8تولید -اسفند 27و  21روزهای 

 

 مرکز فارس

دوربین مرکز کنترل  34ش تصاویرپخ -تشکیل اتاق فکر بحران در لحظات اولیه سیل در شیراز

اعزام خبرنگار در دقایق اولیه و تولید و  -ویژه برنامه سیما -به محل حادثه   SNGارسال  -ترافیک

پخش جلوه های از  -ساعت برنامه رادیدیی 40 -ساعت برنامه ویژه 47پخش  -پخش اخبار سیل

 خودگذشتگی مرم شیراز

 

 مرکز لرستان

 -پخش تصاویر در چند قاب -پخش زیرنویس-استقرار واحد سیار -برنامه دقیقه 1003تولید و پخش 

مورد محتوای  011 رسانیاطلاع -ساعت خبر 22پخش  -ساعت برنامه رادیویی 033تولید و پخش 

  -ارتباط زنده 70 -و آموزشی رسانیاطلاع

 

 

 مرکز خوزستان

 هایگروهاستقرار -ارتباط زنده 011ی برقرار -قاباستفاده از تصاویر دو یا سه  -تشکیل ستاد بحران

نزدیک به  رسانیاطلاعزیرنویس های  -برنامه بی تعارف با موضوع سیل -نقطه استان 7واحد سیار در 

 -تصویربرداری هوایی -ک با موضوع نحوه رویارویی با سیلتولید و پخش موشن گرافی -بههزار مرت34

 44 -خبر مکتوب به تهران 311ارسال حدود  -یودقیقه برنامه از راد 4101پاسخ به شایعات پخش 

ساعته  24برنامه -ل خیزیای در مکان های سایستگاه رسانه 3استقرار  -مورد اینفوگرافیک آموزشی

 پیام خوزستان در رادیو

 

 

 1ای فارسی زبانهای ماهواره. بازنمایی بحران سیل در تلویزیون2-5
های مختلف کشور از میان دو مقوله عامل طبیعی و عامل ای فارسی زبان در مواجهه با بحران سیل در استانهای ماهوارهتلویزیون

)با تمرکز بر تقصیر( مسئولان در پیشگیری و مدیریت « قصور»و « تقصیر»انسانی، بیشتر بر عامل انسانی متمرکز شدند و با طرح ادعای 

بردن کل نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران استفاده کردند. القای تشدید منازعات میان  سؤالع برای زیر بحران، از این موضو

 بودزبان های فارسیرسانه تأکیدمحورهای مورد  ازجملهنهادهای دولتی و حاکمیتی بویژه سپاه پاسداران ودولت در بستر بحران سیل 

ب سیاسی و بخشی دیگر را در ناتوانی برای مدیریت بحران و مقصر نشان دادن طرف دیگر که بخشی از آن را در تلاش برای تسویه حسا

ناشی از نبود دانش در نهادهای حاکمیتی، فساد « تقصیر»ها، قربانی این منازعات مردم هستند. کنند که به اعتقاد این رسانهتفسیر می

 ازجملهدهای حاکمیتی مانند نمایندگی ولی فقیه در استان گلستان های مالی و انتساب آن به نهابا انگیزه زیستمحیطو تخریب 

اعتنایی، ناآمادگی و انگاری، کم. بی.بی.سی فارسی با تعابیر تلویحی سهلبودهای فارسی زبان محورهای برجسته شده در رسانه

از مسائل روبنایی مدیریتی در رابطه پدیده دولت متمرکز شد. تلویزیون من و تو نیز  ناهماهنگی در دولت، بر سطوح بالای مدیریتی در

 ناکارآمدیو  تیریسوء مد یالقا» دو هدف درمجموعد. کرترین مباحث مشروعیتی نظام استفاده طبیعی سیل برای پرداختن به عمیق

در « یو دولت یتیحاکم ینهادها به مردم انیدر م یاعتمادیو ب ینیبدب ،یدیناام یالقا»و « و دولت و مسئولان نظام تیحاکم ینهادها

 .شدزبان دنبال های فارسیدر تلویزیون 18پوشش اخبار مربوط به سیلاب بهار 

 

 برداری جناحی وتشدید مناقشات سیاسی در شرایط ضعف مدیریت بحران. ادعای بهره2-5-1

  ادعای ناتوانی دولت در مدیرت بحران 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 است. 0318های ایران اینترنشنال، بی.بی.سی فارسی و من و تو در سیل فروردین این مطلب نتیجه تحلیل محتوای شبکه . 0



      071    هاها و سیلابرسانه -فصل دوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 بست بن نقطه به جورهایی یک دولت بد بازی تأثیر تحت متاسفانه هم ایشان حامیان کندمی بازی بد دارد درواقع روحانی آقای دولت»

 را افتد می که اتفاقی هر کنندمی سعی همها آن . ندارند عمومی خشم برای توضیح ندارند فعلی شرایط برای توضیح. اندرسیده

 «0.هستند عصبانی هم مردم است؛ موساد بازی یا است ای آی سی بازی یا است اسلامی جمهوری مخالفین بازی این گویندمی

  مقصر اصلی در مدیریت بحران سیل عنوانبهبردن کلیت نظام  سؤالزیر 

 شد وارد سدها آب تراز بحث که موقعی اش استانی سفر جریان در که است کسی آقای روحانی همین سپاه و دولت بین ندارد فرقی» 

 سپاه تحت الان همین شده ساخته سپاه الانبیاء خاتم قرارگاه توسط که سدهایی حتی ملی امنیت شورای رئیس عنوانبه ایستاد محکم

 آقای بنابراین. باشد نیرو وزیر شخص غیره و آب سازی رها آب تراز درمورد گیرنده تصمیم که کرد ملزم را هاآن کنندمی اش اداره دارند

 کشور این مشکلات عامل اصلی مقصر بایستد دیگری طور توانست می که بکند مجبور را سپاه دیگری طریق به توانست می  روحانی

 « 2است ساختار کلیات

 برداری از شرایط برای کسب محبوبیت انتقاد از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ادعای بهره 

 پولی یهاپروژه برای سوم و بخرد محبوبیت خودش برای دوم هستم قهرمان من یک کند ثابت که است این دنبال پاسداران سپاه» 

 اول روز از یعنی دوم بازیگر شودمی سپاه بنابراین. بیاورد دست به را پول این بتواند بازسازی یها پروژه در یعنی. بدوزد کیسه بعدش

 خودشان  که  آهنی راه  امید انفجار  ما کنندمی  اعلام بعدش آب داخل روند می  شلوار با و شلوارک باها فرمانده و جعفری آقای

 مقصر را دولت و  کردند سخت حملات دولت به کنند می شروع شودمی خراب اوضاع  که بعد کنندمی منفجر  را اندکرده خراب

 « 3کردند

که در روز اول که مردم در شوک بودند فرمانده سپاه  در حالیحیرت آوری دنبال منافعش بود و  طوربهسپاه پاسداران در این ماجرا » 

در آب راه رفت برای این که نشان دهد که فقط سپاه است که به فکر مردم است و در روز دوم دوباره در حالی که همه گیج بودندن 

ار جاده را داد فرمانده سپاه نینوا ها نمایش قهرمان بازی نشان دادند و سردار جعفری روی قایق دستور انفجار راه آهن داد و انفجاین 

می گوید هفده نقطه جاده به سمت بندر ترکمن را منفجر کرده است و آقای محسن رضایی توئیت انفجار امید را زد و در گام سوم 

 «4دیدند بحران در حال گسترده شدند کار به لرستان و خوزستان کشیده شد همه عقب رفتند

  از شرایط برای ترمیم شکاف میان سپاه و مردم برداریبهرهادعای 

 بود، سپاه خود اش اصلی متولی که آهنی راه خط انفجار درباره قایق در سپاه فرمانده از شد منتشر مشهور فیلم آن آنکه از بعد»

 دو کرد منطقه به تبلیغاتی سفر یک جعفری آقای امروز جعفری آقای به داشت تعریضی نوعی به روحانی مشاور کرد انتقاد روحانی

 اینجامعه و سپاه بین گرفته شکل که شکافی آن سپاه کندمی تلاش و ندشدمیکلا و تبلیغاتی منازعه یک وارد جوری یک دارند طرف

 گرفته شکل که شکافی این .. اجرایی مدیریت زمین در انداخته را توپ جعفری آقای امروز و زدهسیل منطقه در حضور با کند ترمیم را

 « 1کند پیدا ترمیم که است بعیدها  منازعه این با سپاه به جامعه اعتمادیبی از ناشی

  در داخل  ناکارآمدیالقای کارآمدی سپاه در خارج و 

 دیگران به کمک برای و دادن نجات برای هست مردم کوشش و همیاری خورد می چشم به آنچه بیشتر دیدیم مختلف فیلم های در» 

 و مال همه این ثروت همه اینکه  ایجامعه یک در که هستش شرم باعث واقعا این و بوده فرعی بسیار بسیار دولت نقش که آن حال

___________________________________________________________________________________________________________ 
 04/0/0318بی بی سی فارسی  .0
 04/0/0318بی بی سی فارسی  .2
 04/0/0318بی بی سی فارسی  .3
 01/0/0318اینترنشنال ایران . 4
 01/0/0318اینترنشنال  ایران .1
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 هاگزارش ملی سیلاب

 لازم کارهای بنابراین و رود می حکومت اینمجموعه فسادهای سوی به و سوریه سوی به پول ها این دارد وجود پول درواقع همه این

 «.0است آور فاجعه واقعا زمینه این در اسلامی جمهوری ویران بنابراین گیرد نمی صورت ما مردم و ما جامعه با ارتباط در مدیریتی

 یابی هجمه متقابل دولت و سپاه در عجز و ناتوانی در مدیریت بحران ریشه 

 یک دارد رسانه و دارد اسلحه دارد پول که گفت نهادی از این از پیش روحانی کرد پیدا افزایش منازعه و چالش این مقاطعی یک در» 

 گاز را همدیگرها اسب سربالایی در که شودمی گفته که چیزی آن مطابق اخیر بحران این در اینجا بود کرده فروکش مدتی یک زمانی

 (اللهآیت)  آقای نقش از نباید اینجا در .. بحران افزایش از ناشی شدند بیشتری خستگی یک دچار طرف دو اینجا ظاهرا گیرند می

 این و کند زدهسیل منطقه عازم را خودش نیروهای خواست مسلح نیروهای کل ستاد از سیل گیریشکل از بعد شد غافل ای خامنه

 اما کند کنترل را این کرد تلاش روحانی .دولت توسط بحران مدیریت مدار از شد خارج نوعی به نظامی نیروهای و ارتش و سپاه عزیمت

 « 2!!کند گری جلوه خواهد می که سپاه یعنی پنهان دولت و روحانی دولت گرفته شکل دولت دو دوباره

 

 های سیل سازی نقش عامل انسانی در بروز و تشدید آسیب.  برجسته2-5-2

 هاهای نادرست در ساخت و ساز و مدیریت سازهالقای تصمیم گیری 

کنیم به تفریحگاه ، یک  حاشیه مردم ، وقتی یه جایی را تبدیلش میکنیم به وقتی که ما سد می زنیم یک  حاشیه امنی ایجاد می »

های توسعه می کنیم برنامهها رو تاسیس مینمی دانند که در خطر هستند و وقتی می آییم یکسری سازه کنیم و مردمامنی ایجاد می

حرکتی انجام  درواقعدر مقابلشون  شدمیحتما کنیم شهر رو گسترش می دهیم اینها اتفاقاتی هستند که دیم شهرنشینی رو ترویج می

شوند اینکه چه زمانی تصمیم بگیریم سد داریم مخازن سدها مدیریت می های هواشناسی داریمداد بعلاوه فراموش نکنیم پیش بینی

اینها عواملی  یم همهرا چه جوری انجام بد هشدار دهیعملیات مهار عملیات  چه جوری انجامش بدهیم درواقعچکار بکنیم امداد را 

 « 3خسارت را کمتر کرد شدمیانسانی هستند که موثرند و صد درصد 

 رسانی القای آشفتگی در خدمات 

 میان نظر اختلاف و رسانی امداد در دوگانگی کشور وزارت نظارت تحت نهاد بحران مدیریت سازمان سپاه و دولت شنود و گفت از بعد» 

 « 4کرد عنوان پناه بی مردم به مطلوب امدادرسانی مانع را نهادها و مسئولین

 . القای دلسردی و خشم سیل زدگان در قبال تلاش و کارایی مدیریت بحران3-1-3

  های دولت در جبران خسارتبه وعده اعتمادیبیایجاد دلسردی از مسئولان؛ القای 

 که دارند داستانی و استوری یک قطعا چون کنند ترک یشانهازمین نیستند حاضر گویندمی و اندمعترض کشاورزان سوسنگرد مردم» 

 به هم خسارتی و نکرد کاری برایشان دولت طرف از کسی سیل در بود محاصره روز ده از بیشتر شوش مثلا وقتی 11 سال دانند می

 نظارت برای کنترل و رسانیاطلاع کنترل مسئله برای داده تشکیل دولت نهاد که ایجلسه که این یا نشد پرداخت آن از بعد کشاورزان

 هایوعده که گویند می دارند شده.. کاربران ممنوع ورودشان و نداشتند حضور استانی خبرنگاران درشها روستا وها شهرستان بر تخلیه

 عملی کار این یشانهاخانه به گردندبرمی 17 تابستان سال پایان تا که داده وعده ذهاب پل سر زدگان زلزله به مثلا است توخالی شما

 « 1کردند انتقاد خیلی شد نخواهد عملی هم این و دهدمی راها وعده این دارد هم الان نشده

 نهادها  اعتمادیبیها برای کمک رسانی با پوشاندن ممانعت مسئولین از ورود سلبریتی 
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 اصلا نظام خوب کردن جمع پول برای شدند واردها سلبریتی از تعدادی یک که صورت اینبه  افتاد اتفاق کرمانشاه زلزله در که اتفاقی» 

 به ما که بودند گفته  اند آمده مردم یعنی. بود مردم کجی دهن نوع یک حقیقت در چون آمد بدشان خیلی بعضا. نکرد استقبال این از

 داریم اعتماد زیباکلام صادق به. داریم اعتماد کلباسی نسرین خانم به داریم اعتماد دایی علی آقای به نداریم اعتماد حکومتی نهادهای

 افتاد راه سیل مسئله وقتی ابتدا همان از که بود این کرد نظام کردند مسئولین که کارهایی از یکی بنابراین. ریزیم می ما اینها حساببه

 « 0.ماجرا این در کردند قطع را شان دست یا ماجرا این در بریدند راها سلبریتی پای

  زدهسیلایجاد دلسردی مردم از مسئولان؛ بازدید رئیس جمهور به مناطق  

 مدیریت  برای که جلساتی در این که برسر گرفته بالا روحانی آقای از انتقادها نوعی به هستیم این شاهد هم اصولگرا یهارسانه در» 

 جاری ایران در سیل که روزی اولین موضوع این داشته رنگی کم حضور یا کرده نمی شرکت یا نکرده شرکت شده تشکیل سیل بحران

 «2.است برنگشته سرعت به چرا که شدمی مطرح و بود نوروزی سفر در روحانی آقای اینکه از شد مطرح و آمد چشم به خیلی شد

  های مدیریت بحران سازمان ناکارآمدیالقای 

 با نمی رود هم انتظار بنابراین تحصیلاتی نه ایسابقه نه دارند زمینه این در تخصصی نه که بینیدمی را کسانی سازمان این راس در»

 کنند فکر بحران ها مورد در بحرانها وقوع از پیش که دهدمین امکان اساساً هم بودجه آن کنند برخورد تخصصی صورتبه موضوع این

 آشفته است آشفته گفتم که را دهیسازمان آن که است گذاریسیاست مسئله همه از مهمتر کنند گذاریسیاست و کنند ریزیبرنامه

 پیدا حضور مردم است کمرنگ حضورشان نیست هماهنگ هانقش این کند ایفا نقشی خواهد می کسی هر که این برای کندمی ترش

ها بحران مدیریت زمینه در ما حکومت که دهدمی نشان نظرم به اینهامجموعه  رودمی پیش تر آشفته چیز همه نتیجه در کنندمی

 «3.دارد ناموفقی بسیار نمره بویژه

 المللی های بینایجاد دلسردی میان مردم از نظام؛ خودداری نظام از پذیرفتن کمک امریکا و سازمان 

 اقلام و دارو و غذا مرتبط  مواردها تحریم  موارد تمام در که کرد تأکید بار چندمین برای آمریکا خارجه وزارت سخنگوی معاون» 

 که  گفته اند و کردند آمادگی اعلام. هستند سرخ صلیب مشابه که المللی بین نهادهایی دیگر و سرخ صلیب .است مستثنی  پزشکی

 را درخواستی هیچ ایران سوی از منتها کنند کمک ایران سیل زدگان به بخواهند تا ندارند راه سر سدی هیچ ندارند ممانعتی هیچ

 « 4نداشتند
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082            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 زبانای فارسیهای ماهوارهبازنمایی مدیریت سیلاب در تلویزیون -14-2جدول 
 

 

مدیریت و  سوء القای

نهادهای  ناکارآمدی

حاکمیت و دولت و 

 مسئولان نظام

  علت وقوع سیل عنوانبهسوء مدیریت و ساخت و سازهای غیر قانونی 

 ناکارآمدهای گیاهی نتیجه سیاست پوشش تخریب و زداییجنگل  

  زیستمحیطرودخانه ها و  میبه حر یدر دست دراز تیحاکمالقای نقش  

 درکشور ینظارت ستمیس ناکارآمدی یالقا 

 تلفات و هاآسیب کاهش در دولت غفلت 

 آشفتگی و تشویش در خدمت رسانی 

 سپاه برنامهبی هایسیل؛ سدسازی هایآسیب تشدید و بروز 

 لازم تخصص فاقد بحران مدیریت هایسازمان 

 

 

 

 

 

 

 

  

القای ناامیدی، بدبینی 

اعتمادی در میان و بی

 مردم

به نهادهای حاکمیتی 

 و دولتی

 زدگان(مستقیم به سیل اعتمادی مردم به نهادهای دولتی )رساندن کمکالقای بی 

 بحران مدیریت ناکارآمدی از زدگانسیل و خشم ناامیدی القای 

 خسارت جبران در دولت هایوعده به اعتمادیبی القای 

 خسارات جبران به نسبت بدبینی القای برای سازیپیشینه 

 ،هاسلبریتی و مدنی هایکمک مانع نظام   

 سپاه؛ دو قطبی سازی بین سپاه و دولت با در رقابت زدهسیل از مناطق جمهوررئیس سرکشی  

 دولتی هایدستگاه غیبت و سیل بحران میدانی صحنه در مردم پررنگ حضور سازیبرجسته  

 زدگان سیل به المللیبین هایاز کمک نظام ممانعت 

 نهادها جدی رسانی کمک جای به مسئولان همدردی نمایش 

 زدگان سیل به المللیبین هایازکمک نظام ممانعت نظام؛ از مردم میان دلسردی ایجاد 

 و رسانیخدمات مردم و نمایش و نهاد این میان شکاف محبوبیت؛ ترمیم کسب برای شرایط از برداریبهره ادعای با تخطئه سپاه 

  ارتش حضور دادن نشان کمرنگ

 یا نبود کافی اندازه به و دقیق هشدارها شما نظر به) قطبی دو سوالات طرح با دولتی نهادهای و کشور رسانیاطلاع نظام اعتبارسازیبی 

 (؟اندکرده توجهیبی شدند گرفتار سیل در که کسانی

 مردم با محلی مقامات نکردن همراهی و مردم و دولت بین اجتماعی گسست 

 های مسئولان / وزیر کشور و استاندار گلستان گوییبرجسته سازی تناقض 

 دیدگان سیل بازنمایی انتقاد از بی تدبیری مسئولان درگزارش های تصویری مخاطبان و بزرگنمایی نارضایتی آسیب 

 روحیه تخریب منظور به ملی فاجعه بازنمایی قالب در آن کردن تبدیل و بحران آستانه افزایش و سازی مسئله 

 های ارتش  درکمک رسانی در استان کرمانشاهها و تلاشدو قطبی سازی بین نیروهای انقلابی سپاه و ارتش  با پرنگ کردن فعالیت 

 مجازی هایشبکه و رسمی غیر تصاویر اساس بر جامعه روانی فضای سازی آشفته 

 سیل و اقتصادی مشکلات انسانی؛ و طبیعی عوامل از ناشی رنج احساس سازی متراکم 

 متهم کردن مسوولان به دروغگویی 

 

 کمکی امروز به تا که است ایران این و نیست مسدود حساب ها دیگر نیست مسدود اش المللی بین حساب های احمر هلال یعنی»

 همان ایشان نژاد بعیدی آقای بریتانیا در اسلامی جمهوری سفیر پیشتر صحبتهای کنیم بررسی هم اگر.  است نداده درخواست را

 و بگیرد را اقلام لیست که است منتظر فقط و هست آماده  بریتانیا که کردند اعلام پیشتر روزی چند  کردند اعلام هم اول  روزهای

 « ... 0دادند نشان را مشابه واکنش همین داشتند را مشابه صحبت همین هم آلمان سفیر. ایران سیل زدگان به کند کمک ایرانبه فوری

 انیرانیکند همه ایاش میاسیس یو شعارها یاسیس یژست ها یجامعه و حقوق مردم را فدا یازمندهایباز هم ن یاسلام جمهوری»  

 یژست ها نیاش هملیاز دلا یکبوده ی زیناچ اریکه از خارج آمده بس هاییکمک کنند؛ یآورزدگان کمک جمع لیس یبرا دیبا
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که به  انیطلب کنند از مردم و جهان دیشعار بدهند با ندیایب نکهیا یبه جا جمهوریرئیسو معاون  فیظر ...آقای ودهب یاسلام یجمهور

 0 «زدگان کمک کنند.. لیس

 القای همدردی نمایشی مسئولان به جای کمک رسانی جدی 

کنند و بخش بزرگی از کمک رسانی به نمایش زشت های طرف مقابل را ازبین برند یا خنثی کنند تلاشسعی می هاآنهایی از بخش» 

وکار اصلی تحت  اندکردهها ماجرا را به یک تئاتر همدردی تبدیل همدردی تبدیل شده از مقامات نظامی و مسئول تا مقامات فرمانداری

 «2الشعاع قرار گرفته

 نهادهای دولت و حاکمیت القای خشم مردم از 

 از اعم سپاه از اعم  مجریه قوه از اعم  باشد داشته را حاکمیت و حکومت نمایندگی باشد داشته را نظام نمایندگی که چیزی از هر »

 ولی کرده عمل خوب بسیج کرده عمل خوب سپاه که آیند نمی مردم عملکرد از ندارند رضایت و هستند عصبانی مردم انتظامی نیروی

 « 3.است همه به نسبت است فهم قابل که شان ناراحتی و کینه بغض هاآن. کردند عمل بد استانداری و دولت
 

 های آلترناتیو. بررسی رسانه2-6
ها و ابزارهای ارتباطی بدل شده است و بسیاری از مردم از طریق این رسانه ترینمهمهای اجتماعی مجازی امروزه به یکی از شبکه

کنند. مطابق با آخرین پیمایش صورت گرفته توسط ها دنبال میها با یکدیگر در ارتباط هستند و اخبار را از طریق همین شبکهشبکه

کنند. از سوی دیگر، شبکه از اینستاگرام استفاده می هانآدرصد از  31درصد از مردم ایران از تلگرام و بیش از  42ایسپا، بیش از 

ای مورد استفاده است، یکی از شود و توسط فعالین رسانهای از آنجا آغاز میسازی رسانهای که جریانشبکه عنوانبهاجتماعی توئیتر 

 های اجتماعی است.ها در شبکهمنابع مهم برای مطالعه وضعیت سیلاب

دهد که در ایام وقوع ها نشان میها در رابطه با سیل و سیلاب اهمیت بالایی دارد. بررسیسی عملکرد این شبکهبه همین منظور برر

میلیون پست تلگرامی و توئیتری در رابطه با سیل و سیلاب  0فروردین ماه، بیش از  01تا  0سیل در سراسر کشور و خصوصا در بازه 

دهد. طبیعتا بررسی این حجم از داده توسط انسان در ئیتر نیز مقدار مشابهی را نشان میمنتشر شده است. محتوای منتشر شده در تو

جدیدی را برای تحلیل این محتوا لحاظ کرد. در  هایروش« کاویداده»پذیر نیست لذا باید با استفاده از ابزار مدت زمان محدود امکان

 ها مورد تحلیل قرار گرفته است.شاین گزارش، شبکه اجتماعی تلگرام با استفاده از همین رو

 

 های اجتماعیشناسی مطالعه رسانه. روش2-6-1

تلگرام مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل مضمون صورت گرفته نیز به  و در این پژوهش با روش تحلیل مضمون، محتوای توئیتر

، مضامین کلی استخراج شده و آنگاه هر پست تلگرام یا هر توئیت هاآنها و کدگذاری این صورت بوده است که ابتدا با مطالعه داده

های اختصاص یافته به هر مضمون، که از پست تلگرامی بندی شده و در نهایت مجموع بازدیدها یا لایکمتناسب با مضامین کلی دسته

رش آن مضمون در میان کاربران تلگرام یا میزان توجه و پذی عنوانبهاست،  آمدهدستبهیا توئیتی که ذیل هر مضمون قررار گرفته 

 توئیتر مورد ارزیابی قرار گرفته است.

ها در های پربازدیدتر بوده است چرا که این پستهای پربازدیدتر در تلگرام، در این پژوهش تمرکز بر پستبا توجه به اهمیت پست 

فروردین ماه،  01تا  0اند. به همین جهت در بازه زمانی روزهای بیشتری گذاشته تأثیربازدید، بر مخاطبان خود ها کممقایسه با پست

بودند استخراج  4هزار بار دیده شده 11بودند و حداقل « سیلاب»یا « سیل»هزار پست تلگرامی که در هر روز شامل یکی از دو کلیدواژه 
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ها، شاهد تحلیل شدند. برای تحلیل این پستمورد ارزیابی قرار گرفته و « تحلیل مضمون»ها به روش این پست هاآنشدند. پس از 

تعدادی مضمون ثابت در هر روز و تعدادی مضمون متغیر بودیم که در این گزارش تلاش شده است تا وضعیت هر دو نوع، یعنی هم 

 مضامین ثابت و هم مضامین غیر ثابت بررسی گردد.

و مورد استقبال قرار گرفتن و اثرگذاری آن است. بنابراین در این  دهنده توجه به آن توئیتهای هر توئیت نشاندر توئیتر نیز لایک

لایک گرفته است مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی و تحلیل  11بیشتر از  0318روز اول فروردین ماه 01هایی که در گزارش، توئیت

 است. «سیلاب»و « سیل»ها استفاده از کلید واژه محتوا شده است. وجه اشتراک تمامی توئیت

 
 های اول تا شانزدهم فروردین ماهمقولات و مضامین استخراج شده از بررسی توئیت -15-2جدول 

 هاتوضیح مقوله مقوله/ مضمون

 مناطق مختلف. زدهسیلبیان هرگونه ابراز احساسات و همدلی و با مردم  زدهسیلهمدلی با مردم 

 به همراه عکس و فیلم و مصاحبه. زدهسیلبیان شرایط وخیم در مناطق  های حاصل از سیلتوصیف بحران

های طلبان و مجاهدین. نقد به سیاستنقد کلی به حاکمیت و انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از سلطنت انتقاد حاکمیت

 خارجی جمهوری اسلامی و کمک رسانی به عراق و فلسطین.

 

. برای برجسته کردن موضوع توئیت شده و همدلی با مردم رسانیاطلاعیک رسانه قوی برای  عنوانبهتوجه به توتیتر  فراخوان توئیت

 .هاخبرگزاریبر حاکمیت. گاهی همراه با نقد حاکمیت و سیستم  تأثیرو 

 رسانیاطلاع

 

حادثه ای در منطقه است. این مقوله ای جدید است و اطلاعات از بروز تمام مطالبی که به دنبال مطرح کردن داده

 مضمونی سازنده دارد.

 پرداختن به موضوعات شخصی و طنز به بهانه سیل. طنز

 از طرف این سازمان. رسانیاطلاعو نحوه خبررسانی و  صداوسیمانقد  نقدصداوسیما

 ها در خصوص برخورد با سیل.نقد به عملکرد و رفتار مردم و سلبریتی نقدمردم

 ی اجرایی و دولت و شخص حسن روحانی.هادستگاهنقد عملکرد  نقددولت

 خارجی، پان ترک ها. هایرسانهنقد به براندازها،  نقداپوزیسیون

درخواست کمک نقدی یا کالایی از مردم یا فراخوان سفر به مناطق و کمک به مردم و دادن شماره کارت برای  درخواست کمک از مردم

 ها.آوری کمکجمع

 گردد.های اجرایی برمیهای زیربنایی که لزوما به دستگاهدرخواست درخواست کمک از مسئولین

 های افراطی حامی نظام جمهوری اسلامی.نقد اصولگرایان و سپاهیان و جریان نقد اصولگرایان

های اجرایی )فارغ از سپاه و ارتش( مثل نیروی انتظامی، خدمات راهداری، برق و مخابرات و حمایت از دستگاه حمایت از دولت و ارتش

 مسئولان محلی. خصوصبه

 حمایت از سپاه، بسیج و سرداران . حمایت از سپاه و بسیج

 علل الخصوص درباره سیل شیراز های خبری برای پیگیری علل وقوع حادثهدرخواست از قوه قضاییه و جریان درخواست پیدا کردن مقصران حادثه

 هشدار برای وقوع حادثه هشدار

 های زیبایی از انسجام ملی.صحنه گیریشکلتوصیف روحیه همکاری و تعاون بین مردم و  توصیف کمک و محبت مردم

 برای جلوگیری از آسیب بیشتر. زدهسیلبه مردم  رسانیاطلاع هازدهسیلتوصیه  به مردم 

 توجه به ارسال وسایل بهداشتی و اولویت در کمک رسانی. وسایل بهداشتی بانوانلزوم ارسال 

 کمک های خارجی. کمک از طرف صلیب سرخ

 سایر موارد سایر

 

لازم به توضیح است که از آنجایی که کل مطالب تلگرامی و توئیتر مطابق با آنچه ذکر شد به روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار 

های مورد بررسی قابل ها و اکانتاند، لیست مشخصی از کانالی در تلگرام و توئیتر مورد توجه نبودهخصوصبهگرفته و کانال و اکانت 

هزار بار دیده شده و هزار  11ها تلگرامی که مطالبشان بیش از توان گفت تمام کانالبرای انجام این کار به نوعی میذکر نیست چرا که 

هایشان حداقل مطلب پربازدید تلگرام در هر روز بوده مورد بررسی قرار گرفته است. مشابه با همین امر تمام کاربران توئیتری که توئیت
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های توان گفت که تمام کانالروز بوده مورد بررسی قرار گرفته است و به یک معنا می 01وئیت پرلایک در ت 01لایک داشته و جزو  11

 اند.های توئیتری با دنبال کننده بالا در این پژوهش بررسی شدهتلگرامی و اکانت

 

 های پژوهش. یافته2-6-2

 . میزان انتشار مطالب مربوط به سیل در تلگرام در هر روز2-6-2-1

های تلگرامی که دارای یکی از دو کلیدواژه سیل یا از تحلیل محتوای منتشر شده در تلگرام در میان پست آمدهدستبهنتایج 

 ایم:فروردین ماه بیش از دیگر روزها شاهد انتشار مطالبی مربوط به سیل بوده 1دهد که در روز سیلاب بودند نشان می

 

 
 مربوط به سیل در تلگرام در هر روزمیزان انتشار مطالب  -1-2نمودار 

 

 زمانهمفروردین ماه و  1و  1های تلگرامی به موضوع سیل در روزهای دهد که اوج حساسیت کانالبه خوبی نشان می 0-2نمودار 

 02ایم و فقط در روز با وقوع سیل در شیراز بوده است. پس از آن شاهد افت محسوس میزان مطالب منتشر شده راجع به سیل بوده

با شدت گرفتن بحران سیل در استان لرستان و آغاز آن در خوزستان، مجددا شاهد افزایش نسبی مطالب  زمانهمفروردین ماه و 

 ایم.ی تلگرام بودهمربوط به سیلاب در شبکه اجتماع

 

 انتشار مطالب مربوط به سیل در توئیتر در هر روز . میزان2-6-2-2

ها در شبکه اجتماعی توئیتر نیز تا حدود زیادی مشابه با تلگرام است. با این تفاوت که روند انتشار مطالب در وضعیت انتشار توئیت

های این امر حاکی از آن است که موضوع سیل گلستان کمتر از کانال فروردین، برخلاف تلگرام نزولی بوده که 4تا  2آن در بازه 

فروردین و اوج مشکلات در لرستان و  02تلگرامی در توئیتر مورد توجه بوده است. همچنین افت مطالب منتشر شده در توئیتر پس از 

 آغاز سیل در خوزستان، بیش از افت مطالب در تلگرام بوده است.
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 انتشار مطالب مربوط به سیل در توئیتر در هر روز نمیزا -2-2نمودار 

 

 . مقایسه توئیتر و تلگرام2-6-2-3

های ثابت منتشر شده در هر دو کلی متفاوت بوده است. این تفاوت را از بررسی مضمون طوربهفضای تلگرام و توئیتر در ایام سیل 

 توان متوجه شد. لیست این مضامین در هر دو شبکه به شرح زیر است:شبکه اجتماعی می

 
 مضامین منتشر شده در تلگرام و توئیتر -16-2جدول 

 ردیف تلگرام توئیتر

 0 طنز طنز

 2 های حاصل از سیلتوصیف بحران از سیلهای حاصل توصیف بحران

 3 انتقاد از حاکمیت انتقاد از حاکمیت

 4 انتقاد از نهادهای مسئول )مانند دولت و هلال احمر( انتقاد از دولت

 1 صداوسیماانتقاد از  صداوسیماانتقاد از 

 1 خبر رسانی در مورد امدادرسانی نهادهای مسئول رسانیاطلاع

 7 رسانی در مورد امدادرسانی حاکمیت خبر رسانیاطلاع

 8 هشدار درباره وقوع سیل ندارد

 1 زدهسیلتوصیه به مردم  ندارد

 01 ندارد انتقاد از مردم

 00 ندارد نقد اپوزیسیون

 02 ندارد درخواست کمک از مردم

 03 ندارد حمایت از دولت و ارتش

 04 ندارد حمایت از سپاه و بسیج

 01 ندارد مسئولیندرخواست کمک از 

 01 ندارد توصیف محبت و کمک مردم

 07 ندارد زدهسیلهمدلی با مردم 

 

مضمون ثابت موجود در تلگرام، در توئیتر نیز موجود بوده است )در توئیتر تمام  7مشخص است،  01-2همانگونه که از جدول 

مضمون ثابت  7رسانی قرار گرفته است(. اما از سوی دیگر ها در مورد عملکرد نهادهای دولتی و حاکمیتی ذیل مفهوم اطلاعخبررسانی

جنبه خبری دارد اما در توئیتر تنوع مطالب و  عمدتاً علت این امر آن است که تلگرام  ترینمهمدر توئیتر، در تلگرام ثابت نبوده است که 

 بیشتر است.  مراتببه هاآنکار رفتن ه ب
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 فروردین در تلگرام  16تا  1. تحلیل محتوای مطالب منتشر شده سیلاب در بازه 2-6-2-4

فرورودین ماه چه مطالبی در تلگرام بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همان گونه  01تا  0دهد که در بازه نشان می 3-2نمودار 

های آن اشاره داشته است، مضمون اصلی و پربازدید در های حاصل از سیل که به اخبار سیل و آسیبکه مشخص است، توصیف بحران

های تلگرامی همراستاست. خبررسانی در مورد امدادرسانی توسط نهادهای حاکمیتی خبری کانال تلگرام بوده است که این امر با ماهیت

ماهیتی خبری داشته و در مورد  عمدتاًیکی از پر بازدیدترین مضامین نیز حاکی از همین امر است که تلگرام در ایام سیل،  عنوانبهنیز 

مطالب حاوی انتقاد از نهادهای دولتی و مطالب حاوی انتقاد از نهادهای کرده است. این در حالی است که رسانی میسیل اطلاع

 درصد بازدیدها را به خود اختصاص داده است. 4و  1حاکمیتی به ترتیب 

 

 
 فروردین بر حسب بازدید 16تا  1بندی مضامین منتشر شده در تلگرام در بازه دسته-3-2نمودار 

 

است و مضامینی که در بعضی از روزها وجود داشته اما در  آمدهدستبههای روزانه در تلگرام این نمودار، بر اساس تجمیع داده

 اند. شده قرار داده« سایر»اند، در دسته درصد یافته 0تجمع نمودار سهمی کمتر از 

 

 امفروردین در تلگر 16تا  1. تغییرات مضامین ثابت در بازه 2-6-2-5
 «های حاصل از سیلتوصیف بحران». مضمون 2-6-2-5-1

مشخص شده است  زدهسیل، به دلیل اینکه میزان خسارات جانی و مالی در مناطق و سیزدهم ششم، پنجم های دوازدهم،در روز

شش صداوسیما به اخبار ، عدم پومیزان بازدید افزایش یافته، اعلام تعداد جانباختگان، حدود خسارات به شهر و روستا، همدردی مردم

 و... باعث این افزایش شده است.سیل 
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و وقوع سیل در خوزستان، اخبار و بازدید مطالب مربوط به  سویکبا وقوع سیل در شیراز از  زمانهمنکته قابل توجه آن است که 

توان گفت که شبکه تلگرام به سیل در گلستان و لرستان توجه کمتری های حاصل از سیل افزایش یافته است. از این حیث میبحران

 داشته است.

مختلف  هایکانالشده، در  تهیه زدهسیلهمچنین انتشار گسترده فیلم/عکس که توسط مردم و خبرنگاران از مناطق 

  شود.)داخلی/خارجی( بازنشر داده می

 

 
 تغییرات مضمون توصیف بحران های حاصل از سیل-4-2نمودار 

 
 
 ....(«خبررسانی درمورد امدادرسانی نهادهای مسئول )دولت، هلال احمر و » . مضمون 2-6-2-5-2

در روز نهم، به دلیل انتقاد حاکمیت از نحوه مدیریت بحران از دولت و نهادهای مسئول، میزان بازدید این مضمون نسبت به 

 خبری این انتقاد را بیشتر از امدادرسانی های دولت پوشش داده اند هایکانالروزهای قبل کاهش پیدا کرده است و 

توان جلسه رهبری با مدیران و نهادهای مسئول در رابطه با سیل است که بعد از این دلیل افزایش این مضمون در روز سیزدهم را می

  انجام دادند. زدهسیلجلسه مسئولین اقدامات جدی تری برای حل مشکلات مناطق 
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 مسئول تغییرات مضمون خبر رسانی در مورد امدادرسانی نهادهای  -5-2نمودار 

 
 «طنز». مضمون 2-6-2-5-3

بیرون  زدهسیلروز هفتم زمانی است که هشدار درباره وقوع سیل کاهش یافته و مردم از شوک و ناراحتی وقوع سیل در مناطق 

 امده اند و تهدید جدی در مورد سیل وجود ندارد بنابراین بازدید بیشتری از مضمون طنز در این روز شده است.

اشته بود اما از نظر مردم و کانال ها برای حل مشکلات اقدام دروز دوازدهم به دلیل اینکه سیل در لرستان و خوزستان خسارات به جای 

 .اندکردهام مواجهه با سیل گجدی دیده نمیشد شروع به ساختن جک درباره نحوه عملکرد مسئولین و حتی رفتار مردم هن
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011            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 طنز مضمون تغییرات-6-2نمودار 

 
 «هشدار درباره وقوع سیل». مضمون 2-6-2-5-4

مختلف. میزان این مضمون افزایش یافته  هایاستاندر روز پنجم به دلیل اخطارهای زیاد سازمان هواشناسی برای وقوع سیل در 

 خبری داخلی و خارجی )ضد حکومتی( نیز پوشش گسترده داده شد. هایکانالاست. این هشدارها توسط 

 نهم به دلیل اینکه سیل، تهران را تهدید میکرد، میزان بازدید از مضمون افزایش یافته است.در روز 

ی مانند خوزستان و لرستان و همچنین تهران، هشدار ها افزایش چشمگیر هایاستاندر روز یازدهم به دلیل افزایش خطر سیل در 

 فته بودند. داشته است و حتی چندین روستا در این استان ها دستور تخلیه گر

 

 
 مضمون هشدار درباره وقوع سیل  تغییرات-7-2نمودار 
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      010    هاها و سیلابرسانه -فصل دوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 «خبررسانی درمورد امدادرسانی حاکمیت». مضمون 2-6-2-5-5

به دلیل توصیه مقام معظم رهبری در روزهای اول و دوم مبنی بر درخواست کمک از مردم/مسئولین و خصوصا نهادهای حکومتی 

خبری داخلی  هایکانالافزایش پیدا کرده است و  زدهسیلجهادی/بسیج و خصوصا سپاه در مناطق  هایگروهدر روز چهارم. تعداد 

 پوشش این اخبار را افزایش داده اند.

روز سیزدهم به دلیل جلسه رهبری با سایر نهادها و ارگان های دولتی و حکومتی درمورد بررسی سیل و دستور ایشان مبنی بر 

جهادی و... افزایش یافته  هایگروه، میزان فعالیت ارگان های حکومتی مثل سپاه، بسیج، زدهسیلمناطق رسیدگی بهتر و سریعتر به 

 است.

 

 
 مضمون خبررسانی در مورد امدادرسانی حاکمیت  تغییرات-8-2نمودار 

 
 «زدهسیلتوصیه به مردم ». مضمون 2-6-2-5-6

 هایاستاناز دلایل آن هشدار درباره وقوع سیل و تهدید سیل برای این مضمون در روز پنجم بیشترین بازدید را داشته، یکی 

فیلم/عکس/متن بوده بیشتر شده  صورتبهمختلف بوده است و برای پیشگیری یا جلوگیری از خسارات جانی و مالی، توصیه هایی که 

 است.

نکته قابل توجه آن است که پس از سیل شیراز، در تلگرام مطالب قابل توجهی در رابطه با توصیه به سیل زدگان منتشر نشده است 

 و حتی با وقوع سیل در خوزستان نیز، این مطالب چندان زیاد نبوده است و در نتیجه بازدید قابل توجهی نیز نداشته است. 
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012            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 زدهیه به مردم سیلمضمون توص تغییرات-9-2نمودار 

 
 «انتقاد از نهادهای مسئول». مضمون 2-6-2-5-7

از روز دوم تا هفتم انتقادها زیاد بوده است. دلیل آن مشاهده عدم کارایی و عدم مدیرت بحران و حل نشدن مشکلات اولیه مناطق 

انتقادات از نهادهای مسئول مانند دولت  های حاصل از سیل شاهد کاهش نسبیاست. پس از آن با فروکش نسبی کردن بحران زدهسیل

دارد و افت و « های حاصل از سیلبحران»ایم. تغییرات مربوط به این نمودار شباهت زیادی با تغییرات نمودار مربوط به مضمون بوده

 خیزهای آن پس از دهم فروردین نیز شبیه به همان الگوست.

در جلسه مسئولین با رهبری نیز باعث افزایش بازدید این مطالب شده  همچنین در روز چهاردهم، همچنین عدم حضور روحانی

 است. 

 

 
 مضمون انتقاد از نهادهای مسئول  )مانند دولت( تغییرات-11-2نمودار 
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      013    هاها و سیلابرسانه -فصل دوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 «انتقاد از حاکمیت». مضمون 2-3-2-5-8

های ضدحکومتی )آمدنیوز، کانالانتقاد از حاکمیت در روزهای مختلف زیاد بوده است و بیشترین منبع این انتقاد از سوی 

جوانمردی و...( است. در روز چهاردهم میزان انتقاد افزایش یافته شاید دلیل آن انتقاد روحانی از سپاه، برای انفجار پل در مناطق 

زایش انتقاد ها زیادی در حل کردن مسئله بحران سیل نداشته، باشد. و این دعوای سیاسی بین دولت و سپاه، باعث اف تأثیرکه  زدهسیل

 از حکومت شده است. همچنین عدم حضور روحانی در جلسه مسئولین با رهبری نیز باعث افزایش بازدید این مطالب شده است.

 01نکته قابل ذکر آن است که روند تغییرات این مضمون با روند تغییرات مضون انتقاد از دولت کاملا متفاوت هسات و اگرچه در 

قاد از حاکمیت کم بوده است، پس از آن شاهد افزایش نسبی این انتقادات هستیم؛ روندی که در مضمون انتقاد از روز اول تیرماه انت

 برعکس است.  تقریباًمسئولین دولتی 

 

 
 انتقاد از حاکمیتمضمون  تغییرات-11-2نمودار 

 
 «انتقاد از صداوسیما». مضمون 2-6-2-5-9

مردم از اینکه سیل گلستان مورد توجه صداوسیما نیست انتقاد افزایش یافت. روز پنجم به در روزهای دوم و سوم به دلیل مشاهده 

زده، این مضمون بازدید بیشتر داشته توجهی به هشدارهای هواشناسی از وقوع سیل و نادیده گرفتن خسارات مناطق سیلدلیل بی

 است.

جدید خصوصا لرستان را پوشش نداد و همچنین  هایاستانسیل در در روزهای سیزدهم تا پانزدهم،به دلیل اینکه صداوسیما اخبار 

زنده از شبکه خبر در حال  پخش بود، انتقادها هم از  صورتبهبه دلیل قطع صحبت و انتقادات فرماندار معمولان توسط مجری که 

نیز از جانب  صداوسیماتقادات به خبری داخلی و هم خارجی بسیار افزایش یافت. لازم به ذکر است که برخی از ان هایکانالسوی 

 ها صورت گرفته است. سلبریتی
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014            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 
 مضمون انتقاد از صداوسیما تغییرات-12-2نمودار 

 
 گیری بخش تلگرامو نتیجهتحلیل . 2-6-2-6

 رسانیاطلاعبه  هاآنداشته است و در هر روز بیش از نیمی از مطالب و بازدیدهای  رسانیاطلاعشبکه اجتماعی تلگرام کاملا جنبه 

 های حاصل از سیل، اخبار امداد رسانی نهادی دولتی و حکومتی و هشدار دهی بابت وقوع سیل بوده است.بابت بحران

کنند. نکته یکی از مضامین ثابت در این مدت طنز بوده که نشان میدهد مردم در بحران ها نیز مطالب طنز را دست به دست می

 د مسئولین یکی از موضوعات مورد توجه در این مطالب طنز و حتی هجو بوده است.قابل ذکر این است که عملکر

ی بوده است که انتقادات از دولت کمی بیشتر از انتقدات از صورتبهروند انتقادات از دولت و حاکمیت تا قبل از سیل خوزستان 

تقاد از دولت شد؛ اگرچه انتقادات از دولت نیز افزایش حاکمیت بوده است. اما پس از سیل خوزستان، انتقادات از حاکمیت بیشت از ان

کلی انتقاد از دولت و حاکمیت پس از سیل خوزستان  طوربهیافته است. علت آن آشکارتر شدن اختلافات دولت و سپاه می باشد. 

رات مضون انتقاد از دولت کاملا با روند تغیی« انتقاد از حاکمیت»افزایش یافته است. نکته قابل ذکر آن است که روند تغییرات مضمون 

روز اول تیرماه انتقاد از حاکمیت کم بوده است، پس از آن شاهد افزایش نسبی این انتقادات هستیم؛  01متفاوت است و اگرچه در 

 برعکس است. تقریباًروندی که در مضمون انتقاد از مسئولین دولتی 

هشدار اجتماعی کارکرد  هایشبکهعملا از یک زمانی به بعد با افت محسوسی مواجه و  زدهسیلمطالب مربوط به توصیه به مردم 

به مردم  هشدار دهیهای خوزستان و لرستان، مطالب چندانی در رابطه با و توصیه دهی نداشتند و خصوصا در زمان سیل دهی

 ضعیف عمل کردند. هایشبکهو از این جهت  ما نداشتیم زدهسیلکلی توصیه خاصی به مردم  طوربهشود. زده دیده نمیسیل

و وقوع سیل در خوزستان، اخبار و بازدید مطالب مربوط به  سویکبا وقوع سیل در شیراز از  زمانهمنکته قابل توجه آن است که 

ان توجه کمتری توان گفت که شبکه تلگرام به سیل در گلستان و لرستهای حاصل از سیل افزایش یافته است. از این حیث میبحران

 داشته است.
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ها به بیشترین میزان انتقاد از صداوسیما توسط سلبریتی ها )خصوصا ورزشکاران( صورت گرفته است و این نشان میدهد سلبریتی

 آن بر مسئولین و حتی مردم آگاه هستند. تأثیراهمیت صداوسیما و 

 .اندکردهیت، از ارتش بیشترین حمایت را خبری ضد حکومتی برای نادیده گرفتن امدادرسانی حاکم هایکانال

در روزهای اول اگرچه امامان جمعه در خصوص سیل گلستان از نظر مردم مقصر شناخته شدند )توئیت یاشارسلطانی( اما در روز 

 .نداکردهاز دولت و مسئولین مدیریت بحران برای عدم رسیدگی به مناطق سیل و بحران های ناشی از آن انتقاد  هاآننهم 

غیرمستقیم از این اقدام انتقاد کرد. روز دهم سپاه  صورتبهروز نهم دولت از اقدام سپاه برای انفجار پل حمایت نکرد و در رسانه ها 

 شد.خبری داخلی به وضوح دیده می هایکانالپاسخ این انتقاد را داد. پوشش و انتشار این دعواها در 

 کردند.متفاوتی گزارش می صورتبهبه وضوح اخبار مربوط به سیل را  مخالف جمهوری اسلامیخبری  هایکانال

داد و بعد از ، بیشترین انتقاد و حتی توهین را از حاکمیت داشت و هر مسئله ای را به نوع حکومت ربط می«صدای مردم»کانال 

 رده است.کرد. همچنین بیشترین میزان حمایت را از اقدامات و امدادرسانی ارتش کدولت انتقاد می

غیرمستقیم مطرح کرده است و بیشتر بر اخبار توصیف بحران سیل و  صورتبهبی بی سی، نقدهای خود به حکومت و دولت را 

 داشت. تأکیدتوصیه و هشدار درباره وقوع سیل 

کردن میزان غم و ترس شاید دلیل این کم . در اکثر روزها، از حوادث سیل طنز ساخته شده است، حتی در زمان اوج بحران... تقریباً

هشدار بابت »و « های حاصل از سیلتوصیف بحران»از جامعه یا کم کردن حساسیت بر نوع مدیریت بحران بوده است. دو مضمون 

با سیل شیراز به حداکثر میزان خود رسید. در تمامی روزها از دولت و حاکمیت به علت نوع مدیریت بحران سیل  زمانهم« وقوع سیل

اخبار نیروهای امدادی،  رسانیاطلاعگیری از آن انتقاد شده بود. اما انتقادها از دولت بیش از انتقادها از حاکمیت بود. در نوع و عدم پیش

 های مختلف راجع به این نیروهای امدادی بودیم.بندیشاهد دسته
 

 فروردین در توئیتر  16تا  1. تحلیل محتوای مطالب منتشر شده در بازه 2-6-2-7

دهد که بر اساس آن فروردین بر حسب لایک را نشان می 01تا  0بندی مضامین منتشر شده در توئیتر در بازه دسته 03-2دار نمو

ها را به خود اختصاص داده است. درصد لایک 40مضامین مطرح شده در توئیتر بوده که روی هم رفته  ترینمهمنقد دولت و حاکمیت، 

ها درصد از لایک 1رسانی در مورد سیل اختصاص داشته و های حاوی اطلاعها به توئیتد از لایکدرص 8این در حالی است که فقط 

های حاصل از سیل پرداخته است. بنابراین شبکه توئیتر در ایام سیلاب بیشتری ماهیتی هایی بوده که به توصیف بحرانمربوط به توئیت

 انتقادی داشته تا ماهیتی خبری.
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 فروردین بر حسب لایک 16تا  1بندی مضامین منتشر شده در توئیتر در بازه دسته-13-2نمودار 

 

است و مضامینی که در بعضی از روزها وجود داشته اما در  آمدهدستبههای روزانه در توئیتر این نمودار، بر اساس تجمیع داده

 اند. شده قرار داده« سایر»اند، در دسته درصد یافته 2تجمع نمودار سهمی کمتر از 
 

 در توئیتر فروردین 16تا  1. تغییرات مضامین ثابت در بازه 2-6-2-8
 «زدههمدلی با مردم سیل». مضمون 2-6-2-8-1

 زمانهمفروردین دارای جهش قابل توجهی بوده است که این سه مقطع  02و  1، 1ده در سه مقطع روزهای زهمدلی با مردم سیل

توان گفت که سیل در گلستان و خوزستان در مقایسه با سیل در شیراز و با آغاز سیل در شیراز و لرستان بوده است. به عبارت بهتر می

 در توئیتر به دنبال داشته است.  لرستان، همدلی کمتری از جاننب مردم و مسئولان
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 زدهمضمون همدلی با مردم سیل تغییرات-14-2نمودار 

 
 «های حاصل از سیلتوصیف بحران». مضمون 2-6-2-8-2

با سیل شیراز، بسیار محدود بوده  زمانهمم و روز ابتدایی فروردین به جز روز پنج 01های حاصل از سیل در اخبار مربوط به بحران

با اوج گیری بحران در لرستان و ورود سیل به خوزستان، شاهد افزایش مطالب مربوط  زمانهماست. اما از روز دوازدهم و پس از آن و 

 به این مضمون هستیم. 

 

 
 های حاصل از سیلبحران تغییرات مضمون توصیف-15-2نمودار 

 
 «از دولت و اتقاد از حاکمیت انتقاد». مضامین 2-6-2-8-3

شود. انتقاد از دولت و نهادهای دولتی و اتقاد از کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از مضامین ثابتی است که در توئیتر پیدا می

ایی که در ادامه ههمانگونه که داده حالبااینبا وقوع سیل در شهرهای مختلف ایران نیز این انتقادات به اوج خود رسیده بود.  زمانهم

 دهد، حجم انتقادات به حاکمیت جمهوری اسلامی بیش از انتقادات به دولت بوده است.آورده شده نیز نشان می
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فروردین و در اعتراض به خبر حضور رئیس جمهور در قشم و غیبت مناف هاشمی استاندار  3بیشترین انتقادات به دولت در روز 

این در حالی است که با وقوع سیل در شیراز، اتقادات به سمت نهادهای حاکمیتی رفته است. پس سابق استان گلستان رخ داده است. 

 طوربهفروردین، روند تغیرات مضامین مربوط به انتقاد از دولت و انتقاد از حاکمیت مشابه با یکدیگر بوده است با این تفاوت که  1از 

 برابر بیش از انتقاد از دولت است.  2کلی انتقادات از حاکمیت حدود 

 

 
 انتقاد از حاکمیت تغییرات مضمون-16-2نمودار 

 

 
 انتقاد از دولت تغییرات مضمون-17-2نمودار 
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 «رسانیاطلاع». تغییرات مضمون 2-6-2-8-4

رسانی یکی از مضامین ثابت در ایام سیل، مضمون اطلاع حالبااینکمتری نسبت به تلگرام دارد.  رسانیاطلاعتوئیتر جنبه خبری و 

و  رسانیاطلاعفروردین ماه به اوج خود رسیده است و  1کار رفتن این مضمون مشابه با سایر مضامین دیگر، در روز ه بوده است. ب

با بحرانی  زمانهمهشدار بابت مسائل مربوط به سیل به علت وقوع سیل در شیراز بیشترین مقدار خود را داشته است. پس از آن و 

 ها مجددا افزایش پیدا کرده است.رسانیشدن سیل در لرستان و آغاز سیل در خوزستان این اطلاع

 

 
 رسانیمضمون اطلاع تغییرات-18-2نمودار 

 
 «انتقاد از مردم». تغییرات مضمون 2-6-2-8-5

در مواجهه با وقوع سیل، یکی از مضامین ثابت در ایام سیل بوده است. البته این  هاآنانتقاد کاربران توئیتری از مردم به علت رفتار 

 کمتری را به خود اخصاص داده است. مراتببههای مضمون در مقایسه با سایر مضامین دیگر لایک

کنند که پنداری و میل به اظهار نظر، نسبت به عملکرد مردم نیز انتقاداتی را بیان میتری معمولا به علت نوعی نخبهکاربران توئی

فروردین به اوج خود رسیده است. به نظر  02و  1این امر در ایام سیل نیز به وضوح رخ داده است. این انتقادات نیز د ر دو مقطع 

ا بدون کلی هیچ شخص و گروهی ر طوربهاند و لت و حکومت، کاربران توئیتری از مردم نیز انتقاد کردهبا انتقاد از دو زمانهمرسد می

 اند.انتقاد باقی نگذاشته
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 از مردم انتقاد -19-2نمودار 

 
 . تغییرات مضمون طنز2-6-2-8-6

های این شبکه اجتماعی است و بسیاری از اوقات مطالب طنز و هجو در این شبکه انتشار مضامین طنز در توئیتر یکی از ویژگی

شود. این اتفاق حتی در زمان بحران نیز خاصیت توئیتر باقی مانده و این مضمون یکی از مضامین ثابت توئتیر بوده اجتماعی تولید می

ترین اتفاقاتت نیز افزایش داشته است. علاوه بر این در ایام بحران در با بحرانی زمانهماست که مضمون طنز است. نکته جالب توجه آن 

 قلا و گمیشان نیز مطالب طنز زیاد بوده است. آق

 

 
 طنز تغییرات مضمون -21-2نمودار 
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 «صداوسیماانتقاد از ». تغییرات مضمون 2-6-2-8-7

یکی از مضامین ثابتی بوده است که کاربران توئیتری روزانه در ایام سیل به آن  صداوسیمانوع پوشش اخبار مربوط به سیل توسط 

فروردین  01، روز صداوسیمااند. نکته جالب توجه آن است که برخلاف سایر مضامین، یکی از روزهای پرلایک مضمون انتقاد از پرداخته

 به علت نحوه پوشش کشته شدگان سیل افزایش یافته است.  صداوسیمااین روز به  بوده است. اعتراضات در

 

 
 تغییرات مضمون انتقاد از صداوسیما-21-2نمودار 

 
 «نقد اپوزیسیون». تغییرات مضمون 2-6-2-8-8

علاوه بر این موارد، کاربران  حالبااینرسد در ایام سیل، انتقاد از مسئولان دولتی و حکومتی رونق بیشتری داشته باشد. به نظر می

اند. البته خواستگاه سیاسی این منتقدین در مقابل خواستگاه سیاسی منتقدان حکومت است. این توئیتری از اپوزوسیون نیز انتقاد کرده

ه سیل، انتقادات انتقادات در روزهای اول فروردین بسیار محدود و ناچیز بوده است اما به مرور و با انتشار مواضع اپوزسیون نسبت ب

 افزایش داشته است. اگرچه هیچ گاه این انتقادات نزدیک به میزان انتقادت به دولت و حکومت نشده است. هاآننسبت به 

 03فروردین ماه، این انتقادات کمتر بوده است اما در روز  00تا  1و  4تا  0در این میان نکته جالب توجه آن است که در بازه روزهای 

 با انتشار برخی اخبار از خوزستان و اهواز و اعتراضات، این انتقادات نیز افزایش پیدا کرده است.  زمانهم فروردین و
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 تغییرات مضمون نقد اپوزیسیون-22-2نمودار 

 
 «درخواست کمک از مسئولین»و « درخواست کمک از مردم». تغییرات مضامین 2-6-2-8-9

ست کمک از مردم و مسئولین یکی از مضامین ثابت منتشر شده در توئیتر بوده است. شدت بحران سیل به قدری بوده که درخوا

هر روز و با نرخ بیشتری در مقایسه با  تقریباًنکته جالب توجه آن است که درخواست کمک از مردم و امدادهای مردمی  حالبااین

با شدت گرفتن  زمانهمفروردین و  02و  3درخواست کمک از مردم تکرار شده است. درخواست کمک از مسئولین تنها در روزهای 

روز  2تی در قلا و لرستان در دو مقطع مذکور افزایش یافته است و در بقیه روزها میزان آن کم بوده است به نحوی که حبحران در آق

ایم. اما در مورد درخواست کمک از مردم، علاوه بر دو مقطع فوق، در مقطع سیل شیراز و ابتدای وقوع سیل شاهد این مضمون نبوده

 همچینین گسترش سیل به اهواز نیز این مضامین افزایش داشته است. 
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 تغییرات مضمون درخواست کمک از مردم-23-2نمودار 

 

 
 کمک از مسئولین تغییرات مضمون درخواست-24-2نمودار 
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 «حمایت از سپاه و بسیج»و « حمایت از دولت و ارتش». تغییرات مضامین 2-6-2-8-11

ها و افراد نیز بوده است. البته میزان فضای توئیتر علاوه بر انتقاد از مسئولین دولتی و حاکمیتی، شاهد حمایتی نسبی از این گروه

 هاست اما با این وجود مضامین حمایتی نیز یکی از مضامین ثابت در توئیتر بوده است.بیشتر از حمایت اتبمربهاتتقادات 

 8ها از سپاه و بسیج بیشتر بوده و در روز اول اول فروردین ماه، حمایت 8دهد که در بررسی نمودارهای دو مضمون فوق نشان می

رسد غیبت رئیس جمهورو استاندار گلستان در هفته ها از دولت و ارتش بیشتر از سپاه و بسیج بوده است. به نظر میروز دوم حمایت

شده است اما با افزایش اختلافات میان دولت  هاآنباعث افزایش حمایت از  زدهسیلی بسیج و سپاه در مناطق اول و حضور فعال نیروها

ها از دولت افزایش یافته است. همچنین این مضامین نشان زده، حمایتتر مسئولین دولتی در مناطق سیلو سپاه و حضور پررنگ

 شده است.میان برخی از کاربران توئیتری دنبال میدهد که دامن زدن به دوگانه ارتش و سپاه در می
 

 
 

 تغییرات مضمون حمایت از دولت و ارتش-25-2نمودار 
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 و ارتش حمایت از سپاه-26-2نمودار 

 

 «توصیف محبت و کمک مردم». تغییرات مضمون 2-6-2-8-11

اند. این مضمون البته در به موازات انتقاد از مردم، برخی دیگر از کاربران توئیتری از عملکرد مردم در ایام بحران سیل، حمایت کرده

های مردمی در مواجهه با بحران سیل نشر پیدا نکرده بود، منتشر نشده بود ها و کمکروز اول فروردین که هنوز اخبار و تصاویر تلاش 3

با سیل شیراز بود که برخی  زمانهمترین مضامین را به خود اختصاص داده است. اوج این امر آن در برخی از روزهای پرلایک اما پس از

 زدگان قرار دادند تا بتوانند بحران سیل را پشت سر بگذارند. از مردم خانه و وسایل خود را در اختیار سیل
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 کمک مردمتغییرات مضمون توصیف محبت و -27-2نمودار 

 

 گیری بخش توئیتر. تحلیل و نتیجه2-6-3

گیری و اعلام نظر کاربران دارند، بیشتر جنبه موضع رسانیاطلاعهای اجتماعی که جنبه شبکه اجتماعی توئیتر برخلاف سایر شبکه

نظریات خود را با سایر کاربردان ای هستند برای کاربران تا بهانه 0318های نوروز های مطرح شده در سیلابرا دارد. موضوعات و چالش

 ای است تا خبرهای دلخواه خود را به این طریق برجسته کنند.توئیتر برای کاربران یک ابزار رسانه درواقعخوان کنند. هم

انتقادی  ها جنبهاز آنجایی که توئیتر شبکه دلخواه قشر روشنفکر، اپوزیسیون و به اصطلاح افراد آن سوی مرز است، عملا اکثرا توئیت

 افراطی در جهت دفاع از حاکمیت برآمدند. طوربهدارند. در مقابل این موج انتقادی، گروهی از طرفدارای حاکمیت نیز 

 بندی کرد؛ توان به چند گروه عمده تقسیمکلی، کاربران توئیتر را می طوربه

به چالش بکشند و یا با مقایسه اتفاقات مشابه در دوران  .براندازان: که از هر اتفاق حول موضوع سیل استفاده کردند تا حاکمیت را0

 جمهوری اسلامی را ثابت کنند. ناکارآمدیپهلوی، 

. مجاهدین خلق: این گروه هم مثل براندازان عمل کردند با این تفاوت که نشر ویدئوها و نشر اکاذیب و شایعات بیشتر توسط این 2

تر و هدفمندتر شده دهیسازمانای از مجاهد بودن دارند، عملکرد کاربرانی که در آواتار خود نشانه درواقعشده است.  دهیسازمانافراد 

 است.

هاشان سعی در تکذیب . اصولگرایان: این گروه سعی حمایت از سپاه پاسداران و متولیان اصولگرایان و بسیجیان را دارد و در توئیت3

 شود.ده میشایعات و پاسخ به گروه اول و دوم نیز دی

خواهان: میدان گروه چهارم در مقایسه با گروه اول تا سوم از تکثر بیشتری برخودار است. از مسعود بهنود طلبان و تحول. اصلاح4

گنجند. گروهی که از نظر براندازان و مجاهدان، در حال پمپاژ گرفته تا سیاوش اردلان و کاوه مدنی و محمود صادقی در این گروه می

طلبی هستند. با اینکه نظرات اصلی ها به خاطر حمایت از جریان اصلاحمورد انتقاد ارزشی حالدرعیناذب بین مردم هستند و امید ک

-هاشان در یک گروه قرار میکاربران در این گروه ممکن است با هم متفاوت باشد، اما به خاطر وجود فضای منطقی حاکم بر توئیت

 گیرند.
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اند و در فضای شخصی خود تنها به بیان اضهارات شخصی یکطرفه اشتباه گرفته صداوسیماکه توئیتر را با . مسئولان: این گروه 1

 اند.کنند نیز قابل توجهکنند یا عملکرد سایر نهادها را نقد میپردازند و عملکرد خود را بیان میمی

شوند نیز گیری خاص فیو استار مییک حادثه یا یک موضع. سایرین: این گروه کاربرانی هستند، که یا به خاطر یک خبر، یا بیان 1

 مورد توجه نگارنده است.

 اند:فردی مورد توجه قرار گرفته طوربهپرداخته شده یا  هاآنسازمانی به  طوربههای مهم که یا هشتک

 دولت!بسیج: روایت اصولگرایان از امداد و کمک رسانی سپاه و بسیج به همراه نقد به هشتک بازهم

 سیل: روایت براندازان و مجاهدان از سیل عاملهشتک سپاه

سیتوبمیرم: توجه ویژه به موضوع لرستان و این ادعا که به سیل لرستان به نسبت سیل مظلوم یا هشتک برارشیرمهشتک لرستان

 گلستان و شیراز کمتر توجه شده است و این موضوع به خاطر مظلومیت قوم لر است.

 ایران: توجه به موضوع سیلسراسریهشتک سیل

 میلیونی: استفاده از سیل و نارضایتی مردم برای برانگیختن و شورش خیابانی و تلاش برای براندازی نظام.هشتک سیل

های انتقادی به سمت دولت روز سوم فروردین به خاطر انتشار خبر نبود فرماندار گلستان و سفر قشم رئیس جمهور، اکثر توئیت

 کردند و نقد به دولت در این خصوص است.حمله 

 گیرد.ای میروز چهارم فروردین با انتشار خبر رستوران رفتن رئیس هلال احمر، موج انتقادها رنگ تازه

رود. همچنین به درباره سیل لرستان و انتقاد از بایکوت خبری این سیل می رسانیاطلاعها به سمت هشدار و از روز نهم روند توئیت

 گیرد.سخنرانی حسن روحانی و انتقادش از سپاه به خاطر انفجار خط آهن، انتقادها به دولت و حمایت از سپاه نیز اوج می خاطر

 درواقعها در سیل گلستان نیز حائز اهمیت است. های آذربایجان و ترکمنها از سیل و ایجاد همبستگی بین ترکترکاستفاده پان

 .انددهشهر گروه از ظن خود یار ماجرا 

انتقاد از مردم و اپوزیسیون در کنار انتقاد از مسئولان دولتی و حکومتی، یکی از مضامین ثابت تلگرام در ایام سیل بوده است. اگرچه 

های رقیب، یکی از های سیاسی توسط گروهبیشتر بوده، اما انتقاد از سایر گروه مراتببهحجم انتقاد از مسئولان دولتی و حکومتی 

 های سیاسی از توئیتر انجام شده است.هایی بوده است که در ایام سیل توسط گروههاستفاد

ها، ای که با افزایش مطالب حمایتی از یکی از گروهپررنگ بوده است به گونه نسبتاًبسیج در توئیتر -ارتش و سپاه -دوگانه دولت

همراستا پیش رفته است هرچند انتقادات  تقریباًدات از هر دو گروه انتقا حالبااینشده و بلعکس. مطالب حمایتی از گروه دیگر کمتر می

 بیش از انتقادات از دولت بوده است. مراتببهاز نهادهای حکومتی و حاکمیت جمهوری اسلامی 

 یکی از مضامین اصلی« رسانیاطلاع»رسانی و خبری توئیتر پررنگ نیست اما در ایام سیل مضمون با وجود آنکه ماهیت اطلاع

های ها در کنار درخواست کمک از مردم و مسئولین و همچنین توصیف کمکرسانیهای منتشر شده بوده است. این اطلاعتوئیت

 تری در ایام سیل به خود پیدا کند.ای پررنگمردمی، باعث شده بود تا توئیتر نقش رسانه

ها از رووز ده فروردین به بعد به مرور کاهش پیدا توئیت ترینکلی لازم به توضیح است که میزان لایکِ  پرلایک طوربههمچنین 

 کرده است.

 

 هاعمومی . بررسی روابط2-7
 روابط عمومی و رسانه دو نهاد و دو بازوی مهم در مقوله ارتباطات بحران در سازمان ها و جامعه محسوب می شوند. 

 و بحران بروز هایزمینه توانند می آن تحلیل و تجزیه سپس و سازمان از خارج محیطی اطلاعات آوریجمع با هاعمومی روابط

دقیقی برای مراحل قبل از بحران،  ریزیبرنامهضمن کمک به تصمیم سازی در سازمان،  و کنند شناسایی را آن گیریشکل عوامل

 ایرسانهشروع بحران، حین بحران و بعد از بحران داشته باشد. در قبل از بحران روابط عمومی باید برنامه ها و اقدام های ارتباطی و 

های رویی با بحرانو دقیق و مستمری  را به منظور آگاهی بخشی و حساس سازی و ایجاد آمادگی در سازمان و مردم برای رویا ایحرفه
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های طبیعی احتمالی از قبیل سیل و زلزله و سونامی و طوفان و... تدوین و اجرا کند. همچنین با داشتن برنامه و دستورالعمل در شروع 

در زده یا را به مردم و شهروندان مستقر در مناطق بحران ایرسانهبحران، هشدارهای لازم را از طریق ابزارهای مختلف ارتباطی و 

 معرض بحران اعلام کند.  

برنامه قبلی و با آمادگی کافی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات و تدوین برنامه ها و  بر اساسروابط عمومی در حین بحران باید 

 آرام و دلیشایعات، انجام هم مدیریت و ها رسانه به هنگام، پاسخگویی به رسانیاطلاعبه وظیفه  ایرسانهاجرای اقدام های ارتباطی و 

و نقاط قوت  ایرسانههای ارتباطی و و کارآمد پس از بحران باید به مستندسازی تجربیات و اقدام ایحرفهسازی بپردازد. روابط عمومی 

ها و برنامه وضعف و چالش ها و فرصت های خود در مدیریت بحران بپردازد.زیرا مستند سازی به خلق دانش تجربی و تدوین سیاست

مبتنی بر تجربه زیسته سازمان در مدیریت بحران و رفع نارکارآمدی ها و نارسایی ها در صورت تکرار بحران در آینده منجر  های عینی

بازسازی روحی و  در مثبتی نقش بحران، درهنگام سازمان و مردم بین مناسب برقراری ارتباط با بحران، از بعد .همچنینشودمی

 در علمی منبع عنوانبه تاکنون دنیا جای همه در عمومی روابط. کند دیدگان از بحرن ایفا امیدآفرینی اجتماعی در میان آسیب

 و محک ، شناسایی راه بهترین بحران مدیریت در عمومی روابط کارکرد بررسی .است گرفته قرار بررسی مورد ارتباطات ویژه بخشهای

 .کنند عرضه را خود توانایی توانند می هاعمومی روابط که است زمان دراین است. آن ارزیابی

روابط عمومی  هایفعالیتبرهمین اساس در گزارش ملی سیل فروردین ماه، علاوه بر عملکرد و نقش رسانه ها، ارزیابی عملکرد و 

هفت  شامل اخیر سیل در مرتبط هایسازمان و های وزارتخانه عمومی روابط هایفعالیت و عملکرد نیز مدنظر قرار گرفت.ارزیابی

 جهادکشاورزی، وزارت شهرسازی، وزارت نیرو، وزارت و راه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت )وزارت وزارتخانه

 هواشناسی، سازمان مسکن، سازمان امداد، بنیاد احمر،کمیته ملی )هلال سازمان هفتاطلاعات و وزارت  نیرو(،  فناوری و ارتباطات

دولتی استانی مرتبط با سیل در سه استان  هایسازمانتمام  و مدیریت منابع آب ایران، سازمان مدیریت بحران(، سازمان زیستمحیط

 .است گلستان، لرستان و خوزستان

 

 هاشناسی مطالعه روابط عمومی. روش2-7-1

« به حضوری و کتبی ساختارمندمصاح»مورد بررسی، از تکنیک  هایسازمانروابط عمومی  هایفعالیتبه منظور ارزیابی عملکرد و 

مدل میزان نقش آفرینی روابط  بر اساسهای مصاحبه استفاده شد. پرسش ها سازمان و ها وزارتخانه عمومی روابط مسئولان و با مدیران

 مرحله قبل از بحران، شروع بحران، حین بحران و بعد از بحران عملکرد روابط عمومی را ارزیابی می کردند.  چهارعمومی در 

به منظور بررسی تجربه زیسته مدیران روابط عمومی  (focus group) بر گروه یا مصاحبه گروهی متمرکز همچنین از مصاحبه

 روابط عمومی در بحران استفاده شد. مؤثرع فراروی کنشگری ها در جریان سیل و مستندسازی چالش ها و موانسازمان

.شایان ذکر است که شودمیارائه  تحلیل و سازی ها و جلسات مصاحبه گروهی،پیاده تحلیل مصاحبه از در ادامه نتایج حاصل

 قرار گرفته است. اهسیلابکامل در اختیار دبیرخانه گزارش ملی  صورتبهمستندات مصاحبه ها پس از پیاده سازی و ویرایش 

 

 های حاصل از مصاحبه با روابط عمومی . ماتریس تحلیل داده2-7-2
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 مرحله قبل از سیل اقدامات در درباره ها سازمان عمومی روابط با عمقی های مصاحبه محتوای تحلیل -71-2جدول 
 نقاط قوت نقاط ضعف هاسازمان

پراکنده و غیرمنسجم و فقدان  برگزاری کمپین ها  رسانیاطلاع سازمان مدیریت بحران کشور

جامع و اثرگذار به منظور آگاهی  ایرسانهو برنامه ارتباطی و 

بخشی، ایجاد آمادگی عملی وحساس سازی مردم و مدیران 

مرتبط با بحران قبل از بحران های طبیعی   هایسازمان

 تکرارشونده

برای  ایراناجتماعی پرنفوذ در  هایشبکه از عدم استفاده

 رسانیاطلاع

 های استانداری بحران مدیریت کل مدیران توجیه

 های دوره و فصلی های نشست در کشور سراسر

 عنوان با اجرایی دستگاههای مدیران خاص آموزشی

 غدیر

استفاده از مناسبت های ملی و مذهبی برای 

در مورد اهمیت بحران های طبیعی و  رسانیاطلاع

 ازمان هاضرورت مشارکت تمام س

 چگونگی موضوع با مختلف آموزشی ویدیوی بارگذاری

 از پذیری خطر کاهش راههای و سیلاب آمدن بوجود

 سیلاب

 کوتاه پیام سامانه نظیر رسانیاطلاع ابزارهای از استفاده

 برای همه هموطنان  31117777 سرشماره با سازمان

 حوزه متخصصان و خبرنگاران اطلاعات بانک ایجاد

 بحران مدیریت

 و درگیر های هایاستان کل مدیران با تلفنی تماس

 مصاحبه بر مبنی رسانیاطلاع هایسیاست اعلام

 دقیق ابعاد اعلام و استانی و ملی هایرسانه با داوطلبانه

 حادثه

 بحران مدیریت با مرتبط اجرایی مدیران کلیه آموزش

  کشور سراسر

اجتماعی پرنفوذ در میان  هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت  سازمان هواشناسی

 مردم

ارائه اطلاعات و مفاهیم فنی و تخصصی در حوزه هواشناسی 

مانند ابرهای پرفشار و کمینه بیشینه و... در تولید و توزیع 

 محتوا که مخاطبان ارتباط چندانی با آن قرار نمی کنند.

وبی توجهی به برنامه های اموزشی و  رسانیاطلاعتکیه صرف بر 

 آگاهی بخشی قبل از بحران

 رسانیاطلاعفقدان یک اپلیکیشن هواشناسی کشور برای نصب و 

 هوای در یک هفته 

 داشتن تلفن گویا و سامانه پیامکی

 جمعی هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

برای  هاآن سازیآمادهارتباط منظم با زیرمجموعه و 

 گزارش بحران احتمالی سیل

 رسانیاطلاعاستفاده از ظرفیت سایت سازمان برای 

برای آگاهی دادن به  ایرسانهعدم استفاده از ظرفیت های  بنیادمسکن

 روستائیان در مورد ساخت و سازهای غیرایمن در مسیر سیل 

برنامه مشخصی در روابط عمومی سازمان برای آگاهی بخشی در 

 ایمن مورد ساخت و ساز در محل های بحرانی و غیر

پیش از  رسانیاطلاعانفعال روابط عمومی در حیطه وظایف 

 بحران برای ایجاد آمادگی بیشتر مناطق در معرض یحران

احتماع در محله حساس  هایشبکهعدم استفاده از ظرفیت 

 سازی مدیران و شهروندان

عدم تدوین محتوای بصری با زبان ساده برای حساس سازی 

 شهری و روستایی مردم در معرض خطر در مناطق

تهیه پیوست روابط عمومی برای طرح ویژه بسهازی و 

 نوسازی مسکن روستایی

 برگزاری جلسات با شوراها و دهیاری ها

 تبلیغات محیطی در روستاها

انتشار پیام های اموزشی و هشدار دهنده در مسیر 

 روستاها و شهرها

جمعی برای تقویت مرحله  هایرسانهحضور مدیران در 

 سازیحساس 

 اجتماعی هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت  وزارت راه و شهرسازی

 محلی هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت 

عدم استفاده از قالب های جدید جذاب و تاثیرگذار در تولید 

محتوا مانند موشن گرافیک، اینفوگرافیک و ...برای آگاهی 

 بخشی

 فقدان دستورالعمل خاصی برای آگاهی بخشی

 زدهسیلعدم راه اندازی کمپین های آگاهی بخشی در مناطق 

برگزاری رویدادهای اموزشی با موضوع تغییر اقلیم و 

 سیل در سطح وزراتخانه

استفاده از ظرفیت راسن های رسمی و جریان اصلی 

 برای اطلاع ر سانی

صدور دستور العمل اقدام در بحران برای تمام 

 زیرمجوعه ها قبل از شروع بحران

یران پاسخگو در بخش های مختلف تهیه لیست مد
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 هایرسانهعدم هماهنگی با مدیران محلی جهت حضور در 

 جمعی

محلی در مرحله حساس  هایرسانهنادیده گرفتن تلویزیون و 

 سازی

عدم استفاده از ظرفیت ارتباطات میان فردی در مناطق در 

 معرض خطر 

نده در مناطق و مسیرهای در عدم برگزاری مانورهای هشدار ده

 معرض سیل و خطر

زیرمجوعه و ارسال آن به خبرنگاران برای آمادگی عملی 

 براس مدیریت بحران

شیفت بندی خبرنگاران روابط عمومی وزارت راه و 

 شهرسازی

مختلف  هایسازمانبرگزاری نشست های مشترک با 

 مرتبط با بحران های احتمالی

حساس اسازی انتشار گزارش تغییرات اقلیمی با هدف 

 جامعه

 فقدان یک برنامه جامع ارتباطی در سازمان هلال احمر 

اجتماعی)فقدان  هایرسانهتولید محتوای یکدست برای سایت و 

 نوع رسانه ها( بر اساسنوآوری و تنوع محتو 

عدم انتشار مطالب آموزشی چگونگی مواجهه با بحران های 

 مختلف

باط بهتر با مخاطبان عدم شبکه سازی  بین سازمانی برای ارت

 هدف

عدم تدوین بروشورها برای معرفی مناطق در معرض خطرهای 

 فصلی

مشخص برای آموزش  ایرسانه -فقدان یک برنامه  ارتباطی

مردم و حساس سازی نسبت به عمق خطرها با هدف نغییر 

 ذهینت و رفتار مردم

رسمی و غیررسمی برای  هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 آموزش

 در مناطق در معرض سیل رسانیاطلاعهشدار و  اعلام

انتشار ویدئوها، اینفوگرافیک ها و گزارش های اموزشی 

 اجتماعی هایرسانهدر سایت سازمان و 

حضور در برنامه های پربیینده و تولید محتوای برایب 

 رنامه های تلویزیونی 

استفاده از ظرفیت روزنامه شهروند)متعلق به هلال 

احمر(، تعامل با رسانه ها برای تولید محتوای آموزشی 

 هاآنبرای 

 هشدارهای مداوم در توئیتر

 تلگرامی پرمخاطب هایکانالانشتار محتوای در 

و آموزش حفظ سلامت و  رسانیاطلاعنداشتن استراتژی برای  وزارت بهداشت

 بهداشت در صورت وقوع بحران به مردم

نداشتن استراتژی مشخص برای ارتباط با رسانه ها و مخاطبان و 

 آگاهی بخشی به آنان

عدم تدوین بسته های آموزشی خودمراقبتی  و سلامت برای 

 مختلف مردم به منظور آمادگی در مواجهه بحران هایگروه

خبری  نامه نحوه پوششن نسخه اولیه شیوه تدوی

 مدیریت بحران

 

 و سلامت حفظ آموزش و رسانیاطلاع برای استراتژی نداشتن وزارت نیرو

 مردم به بحران وقوع صورت در بهداشت

 و مخاطبان و ها رسانه با ارتباط برای مشخص استراتژی نداشتن

 آنان به بخشی آگاهی

 آموزشی های بسته تدوین عدم

برای آگاهی  ایرسانهعدم راه اندازی کمپین های ارتباطی و 

 بخشی و آموزش شیوه های مواجهه با بحران

 

در حالی که عادات  رسانیاطلاعتکیه بر رسان های نوین برای  وزارت جهاد کشاورزی

رادیو شبکه  ویژهبهجمعی  هایرسانهروستائیان بیتشر  ایرسانه

 تلویزیونی های محلی است

برای آگاهی  ایرسانهعدم راه اندازی کمپین های ارتباطی و 

 بخشی و آموزش شیوه های مواجهه با بحران

مخاطبان هدف در حوزه   ایرسانهعدم شناخت عادات 

 کشاورزی و تولید محتوای مرتبط و مورد نیاز آنان

نداشتن پروتکل مواجهه با بحران در سازمان و زیرممجوعه های 

 آن

از ارتباطات میان فردی برای حساس سازی عدم استفاده 

 کشاورزان نسبت به خطرات سیل 

 عدم استفاده از تبلیغات محیطی

 

تشکیل و فعال سازی ستاد خبری در مرکز استان ها 

 قبل از وقوع سیل

 رسمی و غیرررسمی هایرسانهاز طریق  رسانیاطلاع

ارائه توصیف های فنی و تخصصی از طریق کارشناسان  

 رزانبه کشاو

 رسانیاطلاعاستانی  هایکارگروهتشکیل 

بازنشر هشدارهای هواشناسی برای بهره برداران و 

 زینفعان کشاورزی

 اجتماعی هایشبکهعدم استفاده از ظرفیت  سازمان مدیریت منابع آب ایران

 تلویزیونی برای آگاهی بخشی هایفعالیتتکیه صرف بر

 هایسیاستبازنگری در شرح وظایف روابط عمومی در 

 هایسیاستآگاهی بخشی و ضرورت در پیش گرفتن 
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 مستقیم در مدارسعدم استفاده از ظرفیت های آموزشی 

محلی  ایرسانه هایکانالعدم استفاده از ظرفیت ارتباطات و 

 برای ایجاد آمادگی در مردم در معرض سیل و خطر

 هایاستانعدم شبکه سازی میان نخبگان محلی و سمن ها در 

 مختلف در معرض خطر سیل

فقدان ارتباطات با رهبران فکری و شبکه مساجد و ارتباطات 

 نتی برای حساس سازی مردممیان فردی س

 کنشگری پشگیرانه

 تولید موشن گرافیک های آموزشی و هشدارگونه

 حضور در برنامه های پربیینده

مناطق در  ایمنطقهبرقراری ارتباط با شرکت های آب 

 معرض سیل جهت صدور اعلام هشدار

 

 

 

 استان گلستان

 

 

رسمی برای اطلاعر سانی و آگاهی  هایرسانهعدم استفاه از  گلستان مسکن بنیاد

بخسی به مردم در مورد مناطق در معرض خطر و سطح مقاومت 

 ساختمان ها

محی و تبلیغات محیطی برای  هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت 

 و آموزش قبل از بحران رسانیاطلاع

 ارسال پیامک برای مردم در معرض خطر 

 اجتماعی هایشبکهاستفاده نسبی از ظرفیت 

 

فقدان برنامه ارتباطی و اطلاع مشخص و مدون برای آگاهی  گلستان پزشکی علوم دانشگاه

بخشی و آموزش شیوه های خودمراقبتی از خود و دیگران در 

 سیل و زلزله هنگامه بحران های

نادیده گرفتن توان و ظرفیت مرمد محلی در  مانورهای  مرتبط 

 با بحران

برگزاری مانورهای داخلی برای پزشکان و کارد درمانی 

 برای تجربه در شرایط بحران 

فقدان برنامه ارتباطی و اطلاع مشخص و مدون برای ترغیب و  راه وشهرسازی گلستان

رای پرهیز از رفت و آمکد در آگاهشی بخشی و آموزش مردم ب

 مناطق پرخطر و بالابردن آستانه پذیرش مردم

برای  زدهسیلعدم استفاده از مسیرها و راه های مناطقف 

 هاآنو حساس سازی  هشدار دهی

 ایجاد هماهنگی بخش های زیرمجموعه

 کارگروه بحران استان 

 گلستان

احتمالی فقدان شناخت روابط عمومی از بحران های طبیعی 

 ایرسانهمرتبط سازمان خود و لذا نداشتن برنامه های ارتباطی و

 به منظور آگاهی بخشی در دورن وبرون سازمان

- 

برای آگاهی بخشی ، ایجاد  ایرسانهفقدان یک برنامه مشخص  منابع طبیعی گلستان 

 آمادگی عملی  و حساس سازی  مردم و مدیران و 

رد بحران های مرتبط با برگزاری کارگاه آموزشی در مو

 منابع طبیعی برای کارکنان سازمان ها

فقدان یک برنامه آگاهی بخشی طولانی مردن قبل از بحران  هلال احمر گلستان 

 برای آموزش مردم در مواجهه صحبح با بحران سیل

 هشدار به مردم دو روز قبل از بحران

مردن قبل از بحران فقدان یک برنامه آگاهی بخشی طولانی  جهادکشاورزی 

برای آموزش مردم در مواجهه صحبح با بحران سیل و آب 

 گرفتگی مزارع و....

 برداران بهره برای فنی های خبرنامه و پیامک ارسال

 در آبگرفتگی مشکلات با مواجهه در کشاورزی بخش

 سیل وقوع صورت

 میان در پرنفوذ اجتماعی هایرسانه ظرفیت از استفاده عدم هواشناسی 

 مردم

 به سیبلاب وقوع احتمال ها بارش تقویت هشدار اعلام

 سایت وب و مختلف هایرسانه طریق از مدیران و مردم

 سازمان داخلی

 هایشبکهنداشتن راهبرد مشخص برای بکارگیری ارتباطات و  استانداری لرستان استان لرستان

 ارتباطی میان فردی برای آموزش و آگاهی بخشی مردم

عدم برگزاری کمپین های حساس سازی مرد مبرای مواجهه  

 صحبح با بحران های فصیل نیز سیل و طوفان

لستفاده از پیامک برای آگاهی بخشی به مردم و مدیران 

 و کارکنان سازمان

محلی برای آگاهی بخشی و  هایرسانهاستفاده از 

 آموزش مردم

 برای قبل از بحران رسانیاطلاعفقدان یک راهبرد ارتباطی و  بنیاد مسکن لرستان

واکنشی عمل کردن روابط عمومی بعد از بحران و عدم توجه به 

آموزش و آگاهی بخشی و ترغیب به مردم برای ساخت و ساز در 

 مناطق کم خطر

عدم استفاده از ارتباطات میان فردی برای توجیه و ترغیب مردم 

 ایمن و کم خطر به ساخت و ساز مناطق 

رسمی و غیر رسمی  برای  هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 به مردم  رسانیاطلاعارتباطات و 

 

 

مشخصی درمورد حساس  ایرسانهفقدان برنامه ارتباطی و  هلال احمر لرستان

 سازی مردم و مدیران 

  مردم به سیل از قبل روز دو رسانیاطلاع و هشدار
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 استان خوزستان

همسو و  هایسازمانمافوق و  هایسازمانعدم هماهنگی با  خوزستان – اهواز فرمانداری

 مرتب با بحران های طبیعی در استان

 

 معرفی برای رسان خدمات هایسازمان از درخواست

 هماهنگی خصوص در تعطیلات ایام در خود نمایندگان

 تشکیل و  مختلف های حادثه و اتفاقات صورت در

  ها سازمان نمایندگان همراه تلفن لیست

 استان شهرداران و فرمانداران تلفن لیست خرینآ تهیه

  حوادث و اتفاق  هرگونه وقوع جهت در

 مدیران ثابت و همراه های تلفن رسانی بروز 

 جهت محلی معتبر های سایت و استانی یهاخبرگزاری

 اخبار انعکاس و رسانیاطلاع

 -اهواز شاپور جندی دانشگاه

 خوزستان

مدون برای  ایرسانهدانشتن برنامه ارتباطی و  -

 و ایجاد آگاهی در میان مردم رسانیاطلاع

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ارتباطات و 

بحران، آمرام بخشی و پدافندغیرعامل برای  رسانیاطلاع

 کادر پزشکی و. مدیران و..

 استفاده از قالبهای جدید تولید محتوا مانند

اینفوگرافیک  و... برای حساس سازی  و ترغیب و 

 تشویق مردم

 - - هواشناسی خوزستان

بین سازمانی با هدف  ایرسانهفقدان هماهنگی ارتباطی و  هلال احمر خوزستان

  رسانیاطلاعتجمیع بودجه ها، انرژی ها و امکانات و نیروها برای 

 مشترک و فراگیر د مناطق در معرض خطر سیل

 از پیش هشدارهای انتشار و آوریتاب های آموزش

 سیل حادثه

 های آموزش و هشدارهای انتشار و ارائه و سازی برنامه

 هایرسانه در سیل با مقابله و مواجهه به مربوط

 صداوسیما و مجازی و سایبری فضای مکتوب،

 اندازی راه در هایرسانه و اقناعی هایفعالیتانجام 

ها( با مشارکت مردم  و هم هلال)سمن  های خانه

 افزایی درمدیریت بحران توسط مردم

 هایشبکه و ارتباطات بکارگیری برای مشخص راهبرد نداشتن خوزستان برق و آب سازمان

 مردم بخشی آگاهی و آموزش برای فردی میان ارتباطی

 مواجهه مبرای مرد سازی حساس های کمپین برگزاری عدم 

 طوفان و سیل نیز فصیل های بحران با صحبح

رسمی و غیررسمی برای اطلاعر  هایرسانهکارگیری ب

سانی و حساس سازی مردم نسبت به وقوع قطعی برق 

 و تشدید سیل

 

تولید و ارسال هشدارها و اخطارها از حدود یکسال قبل  محلی  هایرسانهاستفاده  از ظرفیت  استانداری خوزستان

 از سیل فروردین ماه

های آموزشی تخصصی برای  تقویت برگزاری دوره 

 کارکنان سازمان

به مددجویان از طریق مددکاران و  رسانیاطلاعانجام  - کمیته امداد 

 شبکه ارتباطات میان فردی
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 در مرحله شروع سیل درباره اقدامات سازمان ها عمومی های عمقی با روابطمصاحبه محتوای تحلیل  -81-2جدول  
 نقاط قوت نقاط ضعف هاسازمان

سازمان محوری به جای تمرکز بر سیل و مردم)انتشار اخبار  سازمان مدیریت بحران کشور

نشست و بازدیدهای رئیس سازمان و مدیران  -مربوط به 

 مدیریت بحران(

به مرخصی رفتن برخی از کارکنان و مدیران سازمان و لغو 

مرخصی آنان با وقوع سیل. سازمان پیش بینی وقوع سیل را 

 جدی نگرفته است.

و پوشش خبری   هشدار دهی چگونگی دستورکار برای نداشتن

 بحران در روابط عمومی

 رسانیاطلاعاقدام سریع در فعال سازی کمیته 

 آمادگی و هماهنگی دورن سازمانی

تلویزیون و  -معرفی سخنگو به رسانه ها)رادیو

 آنلاین و چاپی( هایرسانه

 رسانیاطلاع فعال سازی کمیته 

به توجه به پیش  رسانیاطلاعاستفاده از پیامک برای 

بینی قطعی برق و اینترنت به مردم و مدیران 

 ستادی)برای هماهنگی در مدیریت بحران(

ساعته و تسهیل ورود  24فعال سازی اتاق کشیک 

 رسانه ها برای تولید و پخش خبر

ساعات  اولیه وقوع سیل )انتشار  رسانیاطلاعسازمان محوری در  سازمان هواشناسی

اخبار بازدید ها رئیس سازمان مدیریت بحران از روند 

امدادرسانی به سیل زدگان استان گلستان( در وب سایت و 

اجتماعی به جای توجه به  نیازهای سیل  هایرسانه هایکانال

 زدگان

اجتماعی فراگیری چون تلگرام و  هایرسانهعدم به کارگیری 

 داخلی هایرسانهحتی پیام 

و پوشش خبری   هشدار دهینداشتن دستور کار برای چگونگی 

 بحران در روابط عمومی

درگیر  هایسازمانعدم برقراری ارتباطات و جلسات مشترک با 

 در بحران برای ایجاد هم افزایی در بحران سیل

 هشدار و بینی پیش معرفی سخنگوی سازمان)مدیرکل

 سانه هاشناخته شده برای ر-سازمان(

سریع و مستمر با وقوع سیل از طیق  رسانیاطلاع 

 جمعی هایرسانه

 

و پوشش خبری   هشدار دهینداشتن دستور کار برای چگونگی  بنیادمسکن

 بحران در ورابط عمومی

 مناطق بازسازی هماهنگی ستاد معرفی سخنگو)رئیس

 (زدهسیل

مرتبط با بحران  هایسازمانهماهنگی با روابط عمومی 

 مانند استانداری و سازمان میدریت بحران

سازمان محوری و پوشش رویدادهای  مرتبط با سازمان  وزارت راه و شهرسازی

 خود)بازدیدهای وزیر راه و شهرسازی(

 برای ارتباطات وزارت با شهرسازی و راه وزارت نگاری نامه

 هواشناسی های اخطاریه ارسال برای پیامک سیستم از استفاده

خطر)باید قبل از بحران. این مکاتبات  مورد مناطق ساکنان به

 . نه لحظه وقوع بحران(شدمیانجام 

و پوشش خبری  هشدار دهینداشتن دستور کار برای چگونگی 

 بحران در روابط عمومی

 

و رئیس ستاد مدیر  ونقلحملمعرفی سخنگو)معاون 

 بحران وزارت راه و شهرسازی(

و سریع مدیران و اکیپ روابط عمومی حضور به هنگام 

 برای پوشش خبری بحران از نزدیک

 برای شهرسازی و راه وزارت بحران مدیریت با هماهنگی

 خبری پوشش و صحیح اطلاعات دریافت

هماهنگ سازی ادارات و واحدهای تابعهروابط عمومی 

در سراسر کشور برای ایجاد وحدت خبری و 

 رسانیاطلاع

 و سخنگو در سازمان هلال احمر بر حسب سطحتعدد  هلال احمر 

 یک بودن ملی یا محلی و دربرگیری میزان و حوادث گستردگی

 هلال جمعیت نجات و امداد سازمان بحران)رئیس یا حادثه

 عمومی روابط مدیر یا و جمعیت عمومی روابط مدیرکل احمر،

 نجات( و امداد سازمان

 ورابط عمومینداشتن دستور کار پوشش خبری بحران در 

 منظور به مستندسازان، و خبرنگاران عکاسان، اعزام

مردم در  به لازم های رسانیاطلاع ارائه و اخبار تهیه

 سیل وقوع اولیه ساعات

حضور مستمر و بی وقفه  رئیس سازمان امدادو نجات 

سخنگو در بحران سیل در همه  عنوانبههلال احمر  

 رسانه ها

و پوشش خبری  هشدار دهینداشتن دستور کار برای چگونگی  وزارت بهداشت

 بحران در روابط عمومی 

 ابعاد در ها ،آسیب ها کاستی از گزارش تهیه و ارزیابی

 و....و وملزومات ها،تجهیزات ساخت زیر ،(پرسنل)انسانی

 و تامین ریزیبرنامه جهت بالادستی مراجع به ارائه

 منابع تخصیص

 به مستمر گزارش ارائه و رسانیاطلاع ، محتوا تولید 
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 هدف با... و سیاستگذاران ، وملی محلی مسئولان مردم،

 و روحی قوای بازیابی ، آرامش حفظ بخشی، اطمینان

 به امداگران اعتماد و زدهسیل مناطق ساکنین روانی

 سازمان محوری و پوشش رویدادهای  مرتبط با سازمان خود وزارت نیرو

و پوشش خبری  هشدار دهینداشتن دستور کار برای چگونگی 

 بحران در روابط عمومی

 

اجتماعی برای هشدار  هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 رسانیاطلاعدهی  و 

 ایرسانهمعرفی سخنگوی بحران برای ارتباطات 

 .اولیه رسانیاطلاع برای صداوسیما رسانه بر اندازه از بیش تأکید وزارت جهاد کشاورزی

پوشش  هشدار دهیچگونگی نداشتن دستور کار مشخص برای 

  خبری بحران

 محترم کل مدیر موسوی مهندس آفای) تعیین سخنگو

 کشاورزی( جهاد وزارت بحران مدیریت

محلی با  رسانیاطلاعاقدامات و  رسانیاطلاعبر  تأکید

هدف  افزایش اگاهی کشاورزان برای مواجهه با سیل  

 غات و...در مزارع و با

 تعدد سخنگوی در یک بحران سازمان مدیریت منابع آب ایران

 و  هشدار دهیبرای چگونگی  مشخص کار دستور نداشتن

 بحران خبری پوشش

 آب منابع مدیریت شرکت مدیرعامل و نیرو وزیر شخص

 سیلاب بودند بحران سخنگویی  ایران

  

 

 استان گلستان

 

 

 استان مسکن بنیاد مدیرکل -معرفی سخنگو   - گلستان مسکن بنیاد

 - - گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 عنوانبهمعرفی مدیرکل راه و شهرسازی استان  - راه وشهرسازی گلستان

به   رسانیاطلاعسخنگوی بحران برای پاسخگویی و 

 رسانه ها

 کارگروه بحران استان 

 گلستان

 پوشش هشدار دهی برای چگونگی مشخص کار دستور نداشتن

 بحران  خبری
 

استفاده ازشبکه استانی و محلی صداوسیمای گلستان 

 استانداری، رسانیاطلاع اولیه و پایگاه رسانیاطلاعبرای 

 استان یهاخبرگزاری و مرتبط مجازی فضای

 عنوانبه استاندار عمرانی امور هماهنگی معرفی معاون

 سخنگوی بحران  

 و فنی معاونت و مدیرکل منابع طبیعیتعدد سخنگوی شامل  منابع طبیعی گلستان 

 عمومی برای ارتباط با رسانه ها روابط مسئول و آبخیزداری

 هیدرولوژیکی وضعیت ای لحظه اری گذ اشتراک

 استان مختلف های رودخانه

 رسانیاطلاعاستفاده از شبکه استانی صداوسیما برای  - هلال احمر گلستان 

 رسانه پرنفوذ محلی عنوانبه

 - - جهادکشاورزی 

 پوشش هشدار دهیبرای چگونگی  مشخص کار دستور نداشتن هواشناسی 

 بحران در لحظه شروع خبری

 

 

هواشناسی استان  کل مدیر-معرفی سخنگوی رسمی

 داداشی مهندس آقای جناب گلستان

حضور فعال در تمام جلسات مدیریت بحران استان و 

 هادستگاهارائه گزارش حضوری برای بسیج همه 

عدم معرفی سخنگو  توسط استانداری برای پاسخگویی و ارتباط  استانداری لرستان استان لرستان

 با رسانه ها

بحران  خبری پوشش برای چگونگی مشخص کار دستور نداشتن

 در لحظه شروع

 

سریع به شیوه  محله ای و  رسانیاطلاع و هشدار دهی

 خودروهایو  سیار بلندگوهای طریق از سنتی)

 رسانیاطلاع مردم به اورژانس و پلیس نشانی،آتش

 سپاه، انتظامی، توان و ظرفیت نیروهای از استفاده

 و منازل تخلیه و مردم به هشدار برای ارتش و بسیج

 امن هایمکان به هاآن هدایت و راهنمایی

 ارتباط و پاسخگویی برای استانداری توسط  سخنگو معرفی عدم بنیاد مسکن لرستان

 ها رسانه با

بحران  خبری پوشش برای چگونگی مشخص کار دستور نداشتن

 در لحظه شروع

- 

تعدد و تغییر پی در پی سخنگو های محلی هلال احمر به دلیل  هلال احمر لرستان

طی علمیات  هاآنمعرفی فرماندهان عملیات و تغییر مداوم 

 امدادو نجات

 و استانی هایرسانه طریق از اطلاعات و اخبار نشر

 هاخبرگزاری
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بحران  خبری پوشش برای چگونگی مشخص کار دستور نداشتن

 در لحظه شروع

  

 

 

 استان خوزستان

سخنگوی رسمی معرفی نشد اما فرماندار در نقش سخنگو ظاهر  خوزستان – اهواز فرمانداری

 شد.

 نوعی به و اخبار اطلاعات و تبادل روابط عمومی به مرکز

 تبدیل شد. هاخبرگزاری برای خبر مرکز

 و شایعات از جلوگیری سیاست با ها رسانه با ارتباط 

 درست اخبار ارسال

مجازی ارتباط با رهبران افکار در  هایگروهتشکیل 

واتس آپ با هدف تاثیرگذاری بر افکمار عمومی و 

 جلوگیری از شایعات

 -اهواز شاپور جندی دانشگاه

 خوزستان

 پوشش هشدار دهیچگونگی  برای مشخص کار دستور نداشتن

 شروع لحظه در بحران خبری

 تصویری گزارشات و عکس قالب در اخبار سازمان محوری )تهیه

 دارو( و درمان ، بهداشت کارشناسان هایفعالیت از

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی  -معرفی سخنگو

 جندی شاپور

تهیه گزارش روزانه آمار مراجعین به بیمارستانها و اعلام 

 کمبودهای احتمالی به مدیران جهت رفع کمبودها 

ارسال هشدارهاو اخطاریه های مداوم برای ایجاد انگیزه  عدم معرفی سخنگوی رسمی به رسانه ها هواشناسی خوزستان

در مردم برای  جدی گرفتن بحران و تخلیه مناطق 

 مختلف استانی هایرسانهمسکونی از طریق 

جمعیت هلال  سخنگوی عنوانبه عمومی روابط مدیر - هلال احمر خوزستان

 احمر معرفی شد.

 در سخنگو وبا  رسانه اصحاب با مکرر و مستقیم ارتباط

 روز شبانه ساعات همه در بودن دسترس

عدم معرفی سخنگوی واحد و استفاده از کارشناسان متعدد  خوزستان برق و آب سازمان

 برای پاسخگویی و ارتباط با رسانه ها

محلی)صداوسیما و وب سایتها( و  هایرسانهاستفاده از 

 وب سایت سازمان

عدم نقش فعال روابط عمومی در مدیریت  افکار عمومی و  استانداری خوزستان

مدیریت رویداد توهین استاندار به یک هموطن عرب سپس 

عذرخواهی استاندار از یک شهروند دیگر)تصویری که در 

اجتماعی به سرعت پخش شد و منجر به کاهش  هایرسانه

سرمایه اجتماعی استانداری و دولت در آن منطقه چندقومی و 

 نی شد.(چندزبا

 استانداری بحران کل مدیر -بحران سخنگوی معرفی

 خوزستان

 

 سخنگو عنوانبهامداد خوزستان معرفی مدیرکل کمیته  - کمیته امداد 

معرفی شیوه های مشارکت مردم در کمپین  کمک به 

 ها  زدهسیل
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 اقدامات در حین بحران درباره هاسازمان عمومی های عمقی با روابطمصاحبه محتوای تحلیل -91-2جدول 
 نقاط قوت نقاط ضعف سازمان ها

سازمان مدیریت 

 بحران کشور

 مایسازمان صداوستمرکز بر استفاده از 

اجتماعی داخلی کم  هایشبکهاستفاده از 

 مخاطب نظیر پیام رسان سروش

اجتماعی  هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت 

 پرمخاطب نظیر تلگرام به دلیل محدودیت قانونی

در ساختار سایت  "بخش اخبار"مجزا نبودن 

 سازمان و عدم تفکیک اخبار بر حسب تاریخ

عدم رعایت توازن در تولید اخبار سایت )اکثریت 

اخبار مندرج در سایت مربوط به رئیس سازمان 

 است(

 شبکه خبر و برنامه های پرمخاطب نظیر عصرجدید ویژهبهو   مایسازمان صداوساستفاده پرحجم از 

خارجی مستقر در ایران برای جلب مشارکت و جذب کمک های بین  هایرسانهتفاده از ظرفیت اس

 المللی 

تلگرام و شناسایی فیک نیوزها و شایعات به منظور  نظیر پرمخاطب اجتماعی هایشبکهرصد مداوم 

 پاسخگویی، تهیه جوابیه و ابهام زدایی

روابط عمومی سازمان با خبرنگاران در فاز در دسترس بودن شبانه روزی رئیس، سخنگو و مدیرکل 

 (18فروردین  21تا  17اسفند 21بحران )

 دلیل به فضای مجازی ظرفیت از استفاده عدم سازمان هواشناسی

 قانونی محدودیت

 User ساختار گیج کننده سایت و 

fiendlyنبودن آن 

در بخش های خبری  مایسازمان صداوسرادیویی و تلویزیونی  هایکانالاز طریق  رسانیاطلاع

 مختلف و متعدد 

اجتماعی پرمخاطب نظیر  هایشبکهاستفاده با واسطه و از طریق خبرنگاران و رابطین خبری از 

 تلگرام و...

پاسخ دهی گزینشی به شایعات )برای برخی  بنیادمسکن

 جوابیه تهیه میشد و برخی خیر(

به فراخور شرایط )در لرستان به دلیل قطع برق از  رسانیاطلاعاستفاده از کلیه ظرفیت های موجود 

 بیلبوردهای محیطی و بلندگو( در خوزستان فضای مجازی

تهیه شماره تماس مسوولان روابط عمومی ستادهای معین و در اختیارگاشتن آن برای تمام رسانه ها 

 و خبرنگاران

هیه و انتشار اخبار مربوط به پرطرفدار در استان ها و ت هایکانالشناسایی و حضور غیررسمی در 

  هاآنبنیاد در  هایفعالیت

سازمانی در  هایفعالیتتمرکز بر انعکاس  وزارت راه و شهرسازی

 رسمی هایرسانه

 فعالیت پرحجم و تولید محتوا در سایت 

 هزار خبر( 21کشور )حدود  هایرسانهارسال اخبار تولیدی سازمان به 

 محلی در استان ها هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 استفاده از ظرفیت فضای مجازی

 پیگیری و پاسخ به شایعات مرتبط با تخریب شدن و مسدود بودن راه ها

 شدند(چاپ روزانه روزنامه شهروند )یکی از دو روزنامه ای که در ایام عید منتشر می  هلال احمر 

 به لحظه آپدیت میشد رسانیاطلاعپایگاه 

 به رسانه ها هاآنتهیه و تولید پرحجم اخبار و ارسال 

 اجتماعی پرمخاطب هایشبکهاستفاده از ظرفیت فضای مجازی و 

 مواجهه فعال با شایعات و انجام اقدام مقتضی جهت خنثی سازی شایعات

استفاده از ظرفیت سلبریتی ها برای جلب کمک های مردمی به منظور تامین نیازهای سیلزدگان، 

  هاآنش آلام و همدردی با کاه

کمک به خبرنگاران برای حضور در مناطق صعب العبور برای پوشش خبری و تهیه اخبار و گزارشات 

 از مناطق سیلزده

عدم توجه مناسب و اقدامات کافی در راستای  وزارت بهداشت

 همدردی با مردم آسیب دیده 

  هشدار دهیو  رسانیاطلاعاستفاده از هر دو فضای رسمی و غیر رسمی برای 

 برای کنترل شایعات  "در حوزه سلامت رسانیاطلاعپروتکل "داشتن و استفاده کردن از  

 محلی و بومی هایرسانهعدم توجه به  وزارت نیرو

سازمان محوریو توجه بیش از اندازه به سایت 

وزارتخانه)ضریب نفوذ پایین وب سایت رسمی 

 وزارتخانه در میان مردم(

 راستای در کافی اقدامات و مناسب توجه عدم

 دیده آسیب مردم با همدردی

سازمانی در  هایفعالیتتمرکز بر انعکاس 

 رسمی هایرسانه

 و مدیریت شایعات رسانیاطلاعتلگرام برای  ویژهبهاجتماعی  هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 آنلاین هایرسانهاستفاده از ظرفیت 

 رسمی غیر و رسمی ی ها از ظرفیت رسانهاستفاده   وزارت جهاد کشاورزی
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 طریق از هاآنو ارسال  رسانیاطلاعجهت  وتصاویر کوتاه، بنر خبر، گزارش، فیلم های تهیه و تولید

 اجتماعی هایشبکه

 و بیننده پر برنامه یک در مرتبط وکارشناسان مسئولین رویکرد فعال در مواجهه با شایعات و حضور

 وتلویزیونی جهت مدیریت شایعات رادیو شنونده یا

 (پاج)کشاورزی بخش رسانیاطلاع بروزرسانی مستمر و فعال پایگاه

سازمان مدیریت منابع 

 آب ایران

 راستای در کافی اقدامات و مناسب توجه عدم

 دیده آسیب مردم با همدردی

 مدیرعامل نیرو، وزیر مدیریت شایعات مرتبط با شکسته شدن و سرریز شدن سدها، با حضور شخص

 ، گلستان خوزستان،) ایمنطقه آب های شرکت عامل مدیران و ایران آب منابع مدیریت شرکت

 در برنامه های رادیویی وتلویزیونی  (لرستان

 رسانی اخبار امداددیده و انعکاس  آسیب مردم با همدردی راستای در کافی اقدامات و مناسب توجه محتوا و اخبار تولید اندک میزان بنیاد مسکن گلستان

 بنیاد، سنگین و سبک آلات ماشین انواع با مردم بنیاد به

دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

ارتباط مستمر با رسانه ها و تلاش برای کنترل شایعات مرتبط با حوزه سلامت )اپیدمی وبا، افزایش  محتوا و اخبار تولید اندک میزان

 مارهای سمی و...(

راه وشهرسازی 

 گلستان

 پوشش خبری ضعیف 

 محتوا و اخبار تولید اندک میزان

 

کارگروه بحران استان 

 گلستان

 بحران مدیریت  بوستان و حضور سخنگو و گلستان سدهای واکنش نسبت به نگرانی شایعه شکستن محتوا و اخبار تولید اندک میزان

 میدانی مستندات ارائه و دقیق رسانیاطلاعدر تلویزیون استانی و 

  ضعیف خبری پوشش منابع طبیعی گلستان 

 محتوا و اخبار تولید اندک میزان

 سیلزده جهت پوشش خبری و تهیه گزارشات  منطقه به خبرنگاران همراهی

 رسمی غیر و رسمی ی ها رسانه ظرفیت از استفاده  هلال احمر گلستان 

 توجه به مدیریت شایعات

  - - هواشناسی گلستان

جهادکشاورزی 

 گلستان

- -  

 استفاده حداکثری از ظرفیت صداو سیمای استانی میزان اندک تولید اخبار و محتوا  استانداری لرستان

 اجتماعی پرمخاطب  هایشبکهاستفاده از 

 مواجهه فعال با شایعات و تهیه جوابیه 

عدم انعکاس مشکلات موجود و دلایل تاخیر در  بنیاد مسکن لرستان

 بازسازی ها در رسانه ها 

رودخانه در رسانه  و جاده برجسته سازی موضوعات و مسائل مربوط به بازسازی ها مثل رعایت حریم

 ها 

همدلی با مردم فقط در حد نصب بنرهایی با پایم  هلال احمر لرستان

های آموزشی برای حفظ خونسردی و کنترل 

 شرایط انجام شد.

رها و تهیه گزارش خبری در زمینه دروغین رویکرد فعال در مواجهه با کنترل شایعه خالی بودن انبا

 بودن شایعه مذکور 

 –فرمانداری اهواز 

 خوزستان

سیاسی سازی مواجهه با رسانه ها و پاسخگویی 

 هاآنبه 

و رادیو و تلویزیون( که از سندیت و اعتبار  هاخبرگزاریرسمی )مثل  ایرسانهاستفاده از عرصه 

 بیشتری برخوردار است.

تخصصی ایجاد و به تبادل نظر و اشتراک اطلاعات  هایگروهاز پیام رسان های مجاز نظیر واتس آپ 

 در آن پرداخته شد.

به منظور همدردی با مردم سیلزده، از مدیران و معاونان و مقامات خواسته شد در بازدیدهای خود از 

و لباس های رسمی و شیک نواحی سیلزده با لباس عادی ظاهر شوند و از پوشیدن کت و شلوار 

 پرهیز کنند.

 هایرسانهفیلمبرداری و عکسبرداری رسمی از بازدیدهای مقامات انجام نگرفت و عکس ها بعدًا یا از 

حاضر در مراسم دریافت شد و یا از طریق کارمندانی که توسط موبایل های شخصی شان اقدام به 

  فیلمبرداری و عکسبرداری کرده بودند دریافت گردید.

دانشگاه جندی شاپور 

 خوزستان -اهواز

اجتماعی  هایرسانهعدم استفاده از ظرفیت 

 پرمخاطب 

 هایشبکهدر خصوص خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی دانشگاه در واتس آپ و  رسانیاطلاع

 رادیویی و تلویزیونی استانی

 مک های نقدی به سیل زدگان  آوریجمعبرای  "بهار همدلی"ایجاد پویش 

که  رسانیاطلاعاستفاده کم از فضای مجازی برای  هواشناسی خوزستان

 به دلیل محدودیت های قانونیست

قبل از وقوع بحران  هشدار دهیپیامک برای  3111استفاده فعال از سیستم پیامک و ارسال بالغ بر  

 )سیل( در استان  

در فضای مجازی به منظور جلوگیری از  هاآنتهیه و تولید اخبار مرتبط با هواشناسی استان و انتشار 
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 ایجاد و شیوع شایعات

حضور مدیرکل و کارکنان هواشناسی د رکمپ های اسکان موقت، ارائه کمک های نقدی و غیرنقدی 

 و نیز همکاری داوطلبانه کارکنان این اداره در ساختن سیل بند برای همدردی با مرم

 راستای در لازم اقدام و مجازی فضای رصد برای گروهی تشکیل با شایعات مدیریت به ویژه توجه ها رسانیاطلاعبی نظمی و تاخیر در انجام برخی  هلال احمر خوزستان

 .شد داده پاسخ هاآن به ویدیویی انتشار و ساخت توسط شایعات سازی خنثی

 رسانیاطلاع برای غیررسمی و رسمی هایرسانه عرصه دو هر در حضور

 سیل برابر در خودمراقبتی راستای در آموزشی محتوای و ها پیام ارسال

سازمان آب و برق 

 خوزستان

 رسانیاطلاع برای غیررسمی و رسمی هایرسانه عرصه دو هر استفاده از در عدم ارتباط مستقیم با مردم 

حضور مسوولان در مرکز  توجه ویژه برای کنترل شایعات در خصوص عدم پایداری سد کرخه که با

مانیتورینگ سدها و تهیه گزارشهای زنده خبری تلویزیون استانی به آن پاسخ داده شد و همچنین 

 با تولید محتوا و انتشار آن در فضای مجازی، دامنه این شایعه کنترل گردید.

رسمی و  هایرسانهشبانه روزی پرسنل این سازمان و انتشار آن از طریق  هایتلاشبا تهیه فیلم از 

 مجازی به مردم تسلی خاطر و حس همدردی القا گردید.

 
 پس از بحران درباره اقدامات هاسازمان عمومی های عمقی با روابط مصاحبه محتوای تحلیل  -17-2جدول 

 نقاط  قوت نقاط ضعف سازمان ها

سازمان مدیریت 

 بحران کشور

 ارزیابی: روشی مشخص نشده است.

 

استان در جریان کمک رسانی به سیل زدگان  و برگزاری  30مستند از اقدامات  30تهیه  مستند سازی:

 جشنواره عکس و فیلم سیل

، نظارت و همکاری زدهسیلگزارش مستمر از پیشرفت کار، بازدید مسئولان از مناطق  ارائهامیدبخشی: 

 با سایر سازمانها

 ارزیابی: روشی مشخص نشده است. سازمان هواشناسی

 

 مستند سازی: تاقدامات به مسئولان عالیرتبه بصورت مکتوب ارسال شده است.

 امیدبخشی: حضور در کنار سایر سازمانها

مستند سازی: تصویری مرحله به مرحله بازسازی )از زمان تخریب، آوار برداری، پی کنی، ساخت و ساز   بنیادمسکن

 و...(

 ارزیابی: از طریق مشاهدات انجام شده است.

 دیده آسیب مناطق روستاییان و دهیاراندبخشی: تشریح برنامه ها برای امی

ما تاپایان بازسازی با شما خواهیم "با مضامین امیدبخش مانند:  زدهسیلنصب بنر در سطح مناطق 

 ."خانه های شما را بهتر و مقاومتر از گذشته خواهیم ساخت"، "بود

 .زدهسیل هایاستانهای مستندساز در گروهمستند سازی: استقرار   وزارت راه و شهرسازی

 ارزیابی: ارزیابی میزان تولید محتوا و انتشار.

 ایجاد حس مسئولیت و انتشار اخبار امیدبخش و همدردی با سیل زدگان.امیدبخشی: 

 .کتابچه اقدامات هلال احمرمستند سازی: تدوین  ارزیابی: اقداماتی انجام نشده است. هلال احمر 

 ، انتشار اخبار کمکهای مردمی.انجام شده هایتلاشانتشار خبر خوب و بازتاب امیدبخشی: 

عموما ارزیابی اقدامات سازمان را با اقدامات  وزارت بهداشت

روابط عمومی اشتباه گرفته شده و گزارش 

 شده است.

 

 مستند سازی: بصورت تصویری مستند

 .ارزیابی: بصورت کاملا تخصصی انجام شده است

 رسانیاطلاعانتشار اخبار از دستاوردهای خدمتگزاران حوزه سلامت در تامین سلامت آنان و امیدبخشی: 

 از بازسازی و نوسازی بهتر از قبل در آینده نزدیک

عموما ارزیابی اقدامات سازمان را با اقدامات  وزارت نیرو

روابط عمومی اشتباه گرفته شده و گزارش 

 شده است.

 

 وتصاویر،رصد وپایش رسانه ها در قالب تهیه بولتن )مستندسازی تصویری( تهیه فیلم ها

عموما اقدامات سازمان را با اقدامات روابط  وزارت جهاد کشاورزی

عمومی اشتباه گرفته شده و گزارش شده 

 است.

 

 مستندسازی: تهیه فیلم ها وتصاویر،رصد وپایش رسانه ها در قالب تهیه بولتن )مستندسازی تصویری(

 ..شودمیارزیابی: ارزیابی اداره کل استانها انجام 

درباره اقدامات سازمان و پوشش خبری و تصویری کمک های مردمی و پوشش  رسانیاطلاعامیدبخشی: 

مناسب سفر های استانی مسئولین وزارتخانه در جهت براورد خسارات و انعکاس میزان کمک های در 

 نظر گرفته شده برای مردم

 ارزیابی: قرار است از طریق پرسشنامه انجام شود..مستند سازی: به روش خاصی اشاره نشده یریت منابع سازمان مد
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 است. آب ایران

 امیدبخشی: به روش خاصی اشاره نشده است.

 

 - - بنیاد مسکن گلستان

دانشگاه علوم پزشکی 

 گلستان

- - 

راه وشهرسازی 

 گلستان

- - 

کارگروه بحران استان 

 گلستان

- - 

 - - منابع طبیعی گلستان 

 - - هلال احمر گلستان 

 ارزیابی: اقداماتی انجام نشده است. استانداری لرستان

 

و تدوین و نشر کتاب جامع سیلاب  هاآنمستند سازی: تهیه فیلم، کلیپ، عکس و آرشیو نمودن 

 لرستان  18فروردین 

و  .کردند کار خالصانه مردم کنار در که داوطلب و جهادی هایگروه عکس و فیلم انتشارامیدبخشی: 

 خسارات. جبران برای دولت اقدامات و هابرنامه رسانیاطلاع

 ارزیابی: اقداماتی انجام نشده است. بنیاد مسکن لرستان

 

  کلیپ و فیلم تهیه و اختصاصی نامهویژه قالب در بنیاد مطالب چاپ از آرشیوی مستند سازی: تهیه

 مسئولین با مصاحبه و صداوسیما طریق از پرسنل روزیشبانه تلاش امیدبخشی: انعکاس

 ارزیابی: اقداماتی انجام نشده است. هلال احمر لرستان

 امیدبخشی: اقداماتی انجام نشده است.

 های مشخص تهیه شد.های زیادی به همراه کتابچهها و فیلممستند سازی: عکس

 –فرمانداری اهواز 

 خوزستان

ارزیابی ) ماتی انجام نشده است.ارزیابی: اقدا

 (بصورت علمی و عملی صورت نداده ایم

 

ساخت کلیپ از مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی فرماندار، ساخت کلیپ از مصاحبه ها مستند سازی: 

 هاخبرگزاریبا 

 آن انتشار و انعکاس در مردم به رسانی کمک انعکاس و مردم بین در حضور و  ریزیبرنامهامیدبخشی: 

   سیل از پس مناطق بازسازی جلسات به مربوط اخبار انتشار و ها و انعکاس رسانه توسط

دانشگاه جندی شاپور 

 خوزستان -اهواز

 امدادگران سلامت.» مستند تحت عنوان  1مستند سازی آرشیو الکترونیک روابط عمومی،  -

 ارزیابی: توسط کارشناسان ارشد وزارت بهداشت.

امیدبخشی: ارائه گزارش اقدامات انجام شده موفق دانشگاه در بحران سیل در نشست خبری با اصحاب 

  صداوسیمارسانه و 

 - - هواشناسی خوزستان

 ارزیابی: اقداماتی انجام نشده است. هلال احمر خوزستان

 

تصاویر و فیلمها و نگارش درس آموخته های  آوریجمعمستند سازی: تدوین کتابچه عملکرد به همراه 

 روابط عمومی

امیدبخشی: حضور مکرر عوامل جمعیت هلال احمر خوزستان در جمع اهالی مناطق آسیب دیده، تماس 

 با دهیاران و نمایندگان این مناطق،

سازمان آب و برق 

 خوزستان

عموما اقدامات سازمان را با اقدامات روابط 

شده و گزارش شده عمومی اشتباه گرفته 

 است.

 

 ایرسانهمستند سازی: مستند سازی کلیه تجارب سیلاب، تهیه و انتشار بولتن خبری کلیه فعالیتهای 

 سازمان .

که با حضور اساتید برتر دانشگاهها) استانی و  18ارزیابی: برگزاری نشست واکاوی سیلاب فروردین 

 کشوری(

 ایرسانهامیدبخشی: انجام فعالیتهای 

 

 سیل با مرتبط هایروابط عمومی سازمان ضعف و قوت . نقاط2-7-3
 . قبل از بحران سیل 2-7-3-1
 . نقاط ضعف2-7-3-1-1

 جمعی هایرسانهبه دلیل فیتلرینگ و تمرکز صرف بر  رسانیاطلاع برای ایران در پرنفوذ اجتماعی هایشبکه از استفاده عدم -

 آگاهی منظور به اثرگذار و جامع ایرسانه و ارتباطی برنامه و ها کمپین برگزاری فقدان و غیرمنسجم و پراکنده رسانیاطلاع -

  طبیعی های بحران از قبل بحران با مرتبط هایسازمان مدیران و مردم سازی وحساس عملی آمادگی ایجاد بخشی،

 تکرارشونده
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 بحران از قبل بخشی آگاهی و موزشیآ های برنامه به توجهی بی و رسانیاطلاع بر صرف تکیه -

 محلی برای آموزش و آگاهی بخشی و حساس سازی قبل از بحران هایرسانه ظرفیت از استفاده عدم -

محیطی)بیلبورد و.....( برای آموزش و آگاهی بخشی و حساس سازی  ابزارهای تبلیغات محلی و  هایرسانهاز  استفاده عدم -

 قبل از بحران

 بحران و تمرکز روابط عمومی بر بعد از بحران از قبل برای رسانیاطلاع و ارتباطی برنامه جامع یک فقدان -

 
 . نقاط قوت2-7-3-1-2

 هاهای آموزشی دورن سازمانی برای شناخت بحران درسازمانبرگزاری دوره -

 

 . در زمان شروع بحران2-7-3-2
 .  نقاط ضعف2-7-3-2-1

های راهبردی برای مواجهه با بحران ایرسانهفقدان یک برنامه ارتباطی و  و بحران از بعد عمومی روابط کردن عمل واکنشی -

 احتمالی مرتبط با سازمان)طبیعی نیز سیل و زلزله و...(

 دورن های هماهنگی و امکانات بسیج ،(بحران شروع از دقیقه چند فصله با)سریع هشدار دهی برای سریع اقدام فقدان -

 بحران شروع در کشور سطح در بخشی بین و سازمان بین و سازمانی

 در .بود بحران سخنگوی عمومی روابط مورد دو یکی در تنها در اما  داشتند بحران سخنگوی ها سازمان همه تقریباً گرچه -

 . داشت وجود سخنگو تعدد هایسازمان از برخی

بر  را اصلی سخنگویی کشور، در بحران متولی سازمان تنها عنوانبه بحران مدیریت سازمان سخنگوی باید حوادث تمام در  -

 و احمر هلال با هماهنگی بدون که دارند بحرانی سخنگوی خود ها سازمان همه ایران در متاسفانه اما باشد داشته عهده

 و مختلف ارقام و آمارها اعلام به خود موضوع این. گیرند می رسانه با  ارتباط و رسانیاطلاع به اقدام بحران مدیریت سازمان

 جعلی اخبار و شایعات گیریشکل و عمومی افکار شدن ناآرام و شدن مشوش آن پیامد که.شودمی منجر متناقض گاهاً 

 .شودمی

 ها رسانه با ارتباط چگونگی و مجموعه زیر های بخش با هماهنگی ایجاد برای مشخص کار دستور فاقد ها سازمان همه -

 .بودند بحران شروع لحظه در بحران خبری پوشش

 اخبار مدیریت و شایعات شیوع از جلوگیری برای( نخبگان و قبایل بزرگان)افکار رهبران ظرفیت از عمومی روابط استفاده عدم -

 سلامت حفظ راستای در دولتی مراکز های پیام و هشدارها پذیرش به مردم ترغیب برای و سیل از ناشی حساس رویدادهای و

 .مردم مالی و جانی امنیت و

 اجتماعی هایرسانه از استفاده امکان قانونی، های ممنوعیت دلیل به بحران در درگیر دولتی هایسازمان هایعمومی روابط -

 تعاملی ارتباطات و شایعات مدیریت و بحران ارتباطات و رسانیاطلاع فرآیند به موضوع این و نداشتند را تلگرام رسانه ویژهبه

 .است زده بزرگی ضربه مردم با ها سازمان

 
 قوت .   نقاط2-7-3-2-2

  رسانیاطلاع و هارسانه با ارتباطات برای سخنگوی معرفی -

 امداد عملیات در همراهی برای مردم ترغیب و هشدار اعلام و رسانیاطلاع برای استانی و محلی هایرسانه ظرفیت از استفاده -

 مالی و جانی خسارات و تلفات کاهش و نجات و

 زدهسیل مناطق در اینترنت و برق قطعی فرض احتمال پیش با به بحران شروع با رسانیاطلاع برای پیامک سامانه از استفاده -
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 . در حین بحران سیل 2-7-3-3

 . نقاط ضعف2-7-3-3-1

 مایسازمان صداوس از استفاده بر تمرکز -

 سروش رسان پیام نظیر مخاطب کم داخلی اجتماعی هایشبکه از استفاده -

 قانونی محدودیت دلیل به تلگرام نظیر پرمخاطب اجتماعی هایرسانه ظرفیت از استفاده عدم -

 رسمی)سازمان محوری و پیگیری منافع سازمان( هایرسانه در سازمانی هایفعالیت انعکاس بر تمرکز -

 دیده)واکنش نامناسب استاندار خوزستان با آسیب مردم و همدلی با همدردی راستای در کافی اقدامات و مناسب توجه عدم -

 یکی از شهروندان و....(

 هاآن به پاسخگویی و ها به رسانه رسانیاطلاعآمیز سیاسی و جناحی روابط عمومی در رویکرد تبعیض -

 
 . نقاط قوت2-7-3-3-2

 تلویزیونی هایشبکهپرمخاطب  های برنامه و خبر شبکه ویژهبه و مایسازمان صداوس از پرحجم استفاده -

پرطرفدار برای دسترسی و ارسال پیام به مخاطبان برای مقابله با  اجتماعی هایرسانه در غیررسمی حضور و شناسایی -

 اجتماعی هایشبکهمحدودیت های قانونی برای استفاده از 

اقدام سریع در  منظور به شایعات و نیوزها فیک شناسایی و تلگرام نظیر پرمخاطب اجتماعی هایشبکه مداوم رصد -

 زدایی ابهام و جوابیه تهیه پاسخگویی،

  های تلگرامی(ها و کانالتلویزیون و وبسایت-ها )رادیواستان محلی در هایرسانه ظرفیت از استفاده -

 

 . بعداز بحران سیل2-7-3-4
 .  نقاط ضعف2-7-3-4-1

پراکنده و ناقص و در بسیاری مورد اصلاً انجام نشده  صورتبهمورد بررسی  هایسازمانمستندسازی تجربیات و اقدام های  -

 تصویری)تهیه کلیپ( بوده است. کردن مستند بر تأکیدانجام شده،  است. و در مورادی که مستندسازی

گزینشی بوده است و تنها عملکردهای مثبت را  صورتبه ها سازمان برخی سوی از ها اقدام از بخشی تصویری سازی مستند -

 .اندکردهو از مستندسازی قصور و اشتباهات خودداری  اندردهکمستندسازی 

 .است شده عمل ضعیف و یا ناقص هاعمومی روابط توسط سازمانها در موضوع بحران عملکرد ارزیابی  -

 .است شده گزارش و شده گرفته اشتباه عمومی روابط اقدامات با را سازمان اقدامات عموما -

 .است نشده اشاره آمدهدستبه تجربیات مستندسازی به ای اشاره -

بخشی نظیر  امید دیگر هایروش به اما. است مطلوب که است شده تأکید بازسازی اخبار انتشار به امیدبخشی زمینه در -

 .است نشده اشاره بازسازی روانی و انجام خدمات مددکاری اجتماعی و تاسیس مراکز روان شناختی و...

 
 . نقاط قوت2-7-3-4-2

مالی به آسیب  هایخسارتمحلی و محیطی برای امیدبخشی و باسازی خرابی ها و جبران  هایرسانهاستفاده از ظرفیت  -

 دیدگان شهری و روستایی
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 . سخن آخر2-8
  لیدر بحران س یرسانها و اطلاععملکرد رسانه. 2-8-1

انسانی  هایمداخلهدر حوزۀ  آن هایخسارتکه کاهش ابعاد و هستند  محیطیزیستاقلیمی و  هاییپدیده ،طبیعیحوادث و بلایای 

میزان قابل به هاآنهای بحران ها و شدت آلام و رنجتواند از میزان تلفات و آسیبو اجتماعی است و آگاهی مسؤولان و شهروندان، می

ر قرار دارند و در چه صورتی و در چه موقعی خطبدانند در چه صورتی و چه موقعی در  ای بکاهد. این حق شهروندان است کهملاحظه

. در همین چارچوب ارتباطات شوندخود باخبر  وطناناست. افزون بر این، شهروندان حق دارند از سرنوشت همخطر از سرشان گذشته 

اند جمهوری پرسیدهمحترم داشته باشند. رئیس  مؤثریها و کارکردهای توانند نقشخاص در این میان می طوربهها اعم و رسانه طوربه

 «اند؟رسانی در بحران سیلاب چه عملکردی داشتهها و شبکه اطلاعرسانه»

 هایتمسئولی ازجملههای طبیعی، رسانی قبل، حین و پس از وقوع بحرانبخشی و اطلاعتأمین و تسهیل فرایند آگاهی ازآنجاکه

را نقطه کانونی و  0«آگاهی موقعیتی»بحران و در همه مراحل مدیریت آن، در مواقع بروز  ،درواقع، باید هاستبنیادین همه دولت

گاه و بازوی اصلی و برنامه اقدام برای مواجهه با آن منظور کرد. نهادهای روابط عمومی در این فرایند تکیه گذاریسیاستهرگونه 

 آیند.های رسمی به شمار میدستگاه

مربوط به حوادث غیرمترقبه را به دست های و آگاهیاطلاعات  هاآنمردم از طریق  هستند کهبعی امن ترینمهم نیز هارسانه

ای، آزاد و مستقل اعتماد دارند. اما های حرفههایی مردم به رسانه. تجارب تاریخی گویای آن است که در چنین موقعیتآورندمی

نظر و در تکاپوی تولید محتوا، اظهار –های موبایل رسانهای اجتماعی و پیامشبکه -های جایگزین ، خود هم از طریق رسانهحالدرعین

ای شده شدت رسانهو در فضای به ،حوادث غیرمترقبه بحبوحه وقوعدر بازنشر محتواهای مورد نظر هستند. بنابراین مدیریت بحران، 

در  رسانیاطلاعها و مجاری ار است. نخستین ضرورت برای انجام این مهم، آگاهی از سهم و نقش عملی رسانهغایت دشوامروز، امری به

 فرآیند ارتباطات جمعی است.

اند اخبار و درصد پاسخگویان بیان داشته 11(، 18شهر کشور )تابستان  034چنانکه پیشتر آمد در پیمایش ملی این کارگروه در 

نسبت به پیگیری  هاآندرصد  2اند و تنها طور مرتب از طریق مجراهای خبری داخلی دنبال کردهلاب اخیر را بهاطلاعات مربوط به سی

اند. لذا بسیار اهمیت دارد که بدانیم چه اخبار و اطلاعاتی در ارتباط با سیل از طریق نهادهای تفاوت بودهاخبار و اطلاعات مربوطه بی

 های جایگزین در اختیار افکار عمومی قرار گرفته است. یان اصلی و رسانههای جررسان، رسانهرسمی اطلاع

 

 . عملکرد نهادهای رسمی روابط عمومی 2-8-2

« جایگاه مدیریتی»حال برخوردار از ای و درعینای ذاتا ارتباطی و رسانهدر مقام حرفه -کارکردهای روابط عمومی  ترینمهم ازجمله

و ورای آن  3«خطر»به  هاآنشدن مهم پیش رو، قبل از تبدیل 2«موضوعات» موقعبهرصد  -رانی ها و نهادهای حکمدر سازمان

و « برنامه جامع اقدام»و توانا، در مرحله پیش از وقوع بحران، تهیه و تدوین  مؤثراست. به این اعتبار نقش روابط عمومی  4«بحران»

شدن به ریسک و بحران روندها و فرایندهایی است که قابلیت بالقوه تبدیل ها،کسب آمادگی برای پیشگیری، مواجهه و مدیریت موضوع

 را دارند. 

را در مرحله  هاآنهای رسمی درگیر در سیل اخیر، ضعف اصلی کارگروه پس از بررسی رفتار شماری از روابط عمومی دستگاه

ارزیابی کرد. قابل توجه اینکه عموم « سازمانیبرونای درون و رسانه–برنامه جامعه اقدام ارتباطی»فقدان « پیش از وقوع سیل»

تصور و درکی از وقوع سیلاب در مقیاسی که رخ داد نداشتند و سازوکارهای رصد و  اساساًها در نظام رصد و ارزیابی خود عمومیروابط

___________________________________________________________________________________________________________ 
1. Situational Awareness  

2. Issues 

3. Risk 

4 . Crisis 
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هنگام به« قرار گرفتن در موضع انفعالی» و« غافلگیر شدن»کرد. از همین رو فراهم نمی هاآنامکان چنین آمادگی را برای  هاآنارزیابی 

 رود. شمار میها بهمواجهه با بحران سیل وجه اشتراک عموم روابط عمومی

طور معمول، برپایه معیارهای اولویت بندی زیر ارزیابی هنگام و در حین وقوع آن، بهها در مدیریت بحران بهعمومی عملکرد روابط

-1نفعان؛ حفظ ارتباطات با ذی-4و مستمر در پاسخگویی؛  موقعبهحضور -3؛ موقعبهرسانی سریع و اطلاع-2سازی؛ شفاف-0شود: می

 حفظ اعتبار و حیثیت سازمان. -7سخنگویی واحد؛ -1ها؛ ارتباط سازنده با رسانه

سازمان متبوع و توجیه  ها در اوج رویداد سیل اخیر معطوف به حفظ اعتبار و حثیتعمومیها نشان داد اولویت اصلی روابط بررسی

رسانی اطلاع»و « حفظ ارتباطات با مخاطبان»و « سازیشفاف»آنکه اصول های حال و آینده آن بوده، است. حالاقدامات گذشته، برنامه

ها مومیکه به رغم ضرورت مرجعیت خبری روابط عتوجه شده است. نتیجه آن هاآناند که کمتر به نیز اصولی بنیادی« موقعبهسریع و 

 شد.موقع و به خوبی در جامعه شنیده نمیبه هاآندرخلال وقوع سیل و پس از آن، صدای 

های مسئول و درگیر در بحران سیل، اطلاعات مورد نیاز عمومی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه متأسف است که برخی روابط

ها برای ارائه صدایی عمومیاند. اما در مقابل، تلاش برخی روابطاستنکاف ورزیده و از همکاری با کارگروه کارگروه را در اختیار قرار نداده

را از  هاآندهی حین و پس از وقوع بحران سیل، وجهی مثبت بود که رفتار های مربوط و پاسخهای دستگاههنگام توضیح کنشواحد به

ها توجه متوازن به عمومی کرد. کارگروه امیدوار است که روابطهای پیشین متمایز میآفرینیگویی و ابهامگویی، تناقضپراکنده

 معیارهای هفتگانه مورد اشاره را همواره مدنظر قرار دهند.

 

 . عملکرد مطبوعات 2-8-3

هاست که تمامی روزهای طولانی شود، مطبوعات ایران سالهمانند آن در کمتر کشوری دیده می تقریباًبنابر یک رویه نادرست، که 

روز رسید. در روزهای پیش از تعطیلات نیز، به دلیل  21به حدود  0318برند. تعطیلی مطبوعات در نوروز روز در تعطیلی به سر مینو

تر از مختل شده بود. به همین دلیل مطبوعات پیش هاآنکاهش یافته و نظم انتشار  شدتبهبحران کمبود کاغذ، شمارگان مطبوعات 

نسخه الکترونیک، و  1، ارگان دولت با انتشار «ایران»های سراسری تنها دو روزنامه رده بودند. در میان روزنامهتعطیلات نوروز استقبال ک

های کشور بودند که در ایام تعطیلات نوروز احمر ایران، با انتشار چند شماره کاغدی تنها روزنامه، ارگان جمعیت هلال«شهروند»روزنامه 

باید مورد توجه مخاطبان قرار نگرفت، ولی شماری از  کهچنانها هم ر دادند. البته این تنها تلاشبحران سیل را مورد توجه قرا

های زده حضور یافته بودند و از طریق شبکهیافته، در مناطق سیلخودانگیخته و غیرسازمان صورتبه عمدتاً ای که، نگاران حرفهروزنامه

نقشی مؤثرتر از « نگاری شهروندیروزنامه» ترتیباینبهبه پوشش رویدادهای سیل پرداختند و های موبایلی فعالانه رساناجتماعی و پیام

 نگاری جریان اصلی یافت.روزنامه

هایی دربارۀ ابعاد و با کاهش تقریبی شدت سیلاب، مطبوعات کوشیدند با ارائه مصاحبه، گزارش و تحلیل زمانهمپس از تعطیلات، 

ای خود را جبران کنند. ویژگی مثبت عملکرد مطبوعات در این ایام، در مقایسه با سایر ماندگی غیرحرفهپیامدهای سیل تا حدودی جا

خصوص برخی ها بود. بهو کاستی هاضعفنقطهی رسمی و ارگانی، استقلال نسبی در بیان مسائل و موضوعات و هاخبرگزاریها و رسانه

های موثق به شمار طرفانه و نیز تحلیلبخشی دقیق و بیبل توجه خبردهی و آگاهیهای قاهای میدانی مطبوعات از نمونهاز گزارش

 چنان حائز اهمیت است: چند نکته هم حالبااینروند. می

بیشتر  ترتیباینبههای مختلف حکمرانی است. های کشور کماکان متعلق به حکومت و دستگاهسهم اصلی بازار روزنامه .0

ها و نهادهایی که به آن وابسته هستند، و نه الزامات و معیارهای های سازمانهای بزرگ کشور در چهارچوب سیاستروزنامه

بر اجرایی را  -کنند و حتی در مواقع بحران نقش دستگاه تبلیغاتی یک نهاد یا دستگاه ادارینگاری، فعالیت میای روزنامهحرفه

سیاسی ادامه  -رسانی بر پایه صبغه مسلکی نکه در جریان سیل برخی از مطبوعات همچنان به شیوه اطلاعگیرند. کما ایمی عهده

 دادند. 
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ایران هستند. از همین رو، رفتار مطبوعات در  ایرسانهمفاهیمی مغفول در نظام « بحرانروزنامه نگاری»و « ارتباطات بحران»هنوز  .2

ابتکارهای موردی و شخصی و نه رویکردی جامع مبتنی بر سازمان، آموزش، تجربه اندوزی طور عمده متکی به مواجهه با بحران به

 افزایی است. و مهارت

های نوین ارتباطات و اطلاعات و استفاده از گیری از فناورینام، در بهرههای پرسابقه و صاحبجاماندگی مطبوعات، حتی روزنامه .3

ای و مهیای پوشش بحران، نگاران حرفهبرخورداری از روزنامه ضرورتبهتوجهی ی، و کمموبایل هایرسانپیامهای اجتماعی و شبکه

ای در پوشش سیل کاست و میدان را به فعالیت های حرفهآفرینی نشریات و روزنامهای از چابکی و نقشبه میزان قابل ملاحظه

م ارائه و به اشتراک گذاشتن خبرها و نظرها در شهروندان در فضای مجازی سپرد. این در حالی است که شهروندان به هنگا

نگاری را به اجرا اخلاقی روزنامه –اجتماعی  –ای توانند معیارهای حرفههای موبایلی طبعا نمیرسانهای اجتماعی و پیامشبکه

 توان از آن ها چنین انتظاری داشت. نمی اساساً درآورند و 

 گونهاینرا کسب کند. « رسانه»ی هنوز نتوانسته است، مفهوم و کارکرد رایج به لحاظ جغرافیایی، شماری از مطبوعات محل .4

اند که بتوانند حتی در شرایط عادی به روال کار خبری و ای نرسیدهای از استقلال مالی و حرفهمطبوعات امروز به درجه

مطبوعات محلی نتوانستند انتشار یابند و  شدن سیلاب نیز بخشی ازرسانی خود بپردازند. به همین دلیل حتی پس از فروکشاطلاع

 رویدادها را پوشش دهند.

 

 . عملکرد رادیو و تلویزیون 2-8-4

گذاران و مسئولان رادیو و تلویزیون در روزهای پیش از سیل، بر ذهینت سیاست« خشکسالی»اصولاً به دلیل غالب بودن پارادایم 

شد. صورت کلی و غیر هدفمند، پوشش داده میهم بههای دوم به بعد، آنطور عادی و در اولویتها در رسانۀ ملی بهاخبار بارندگی

بود که در اغلب آن ها، پارامترهای جوی ای های هواشناسی نیز گاه کلی، غیرشفاف و به گونهها و اخطاریهنگارش و بیان اطلاعیه

 شفاف نبود. هاآنشد و تفاوت سطح هشدارها در مشخص نمی

طور غالب بسیار وسیع های هواشناسی در اخبار نیز بهبینیها برای پیشمقیاس جغرافیایی مشخص شده در ایام منتهی به سیلاب 

تبع آن مجریان و شد. همچنین لحن کارشناسان هواشناسی و بهها میبود. این موضوع موجب کاهش حساسیت و اطمینان به اخطاریه

گونه که شد؛ آنها طبق روال شرایط عادی بیان میبینیگویندگان در صداوسیما در روزهای پیش از سیلاب هشداردهنده نبوده و پیش

شدن سیلابی»، «هاطغیان رودخانه»ایی همچون ههای هواشناسی از عبارتتوانست ابعاد خطر را دریابد. در بیشتر گزارشمخاطب نمی

شد که و ... استفاده می« هاآب گرفتگی»، «صدور اخطاریه»، «های بارشی در روزهای آتیسامانه فعال شدن»، «وزش باد»، «هامسیل

ن، در یک ارزیابی کلی، نتیجه توامی ترتیباینبهکرد. مجموعه این واژگان به دلیل مرسوم و تکراری بودن، حساسیت لازم را ایجاد نمی

از سیلاب را در افکار عمومی، « ادراک خطر»فراگیرترین رسانه، نتوانست در مرحله پیش از وقوع بحران  عنوانبهگرفت که صداوسیما، 

 ایجاد کند.  زدهسیلدر مناطق  خصوصبه

روزه، پوشش ویژۀ سیل را در دستور کار قرار داد. در حال با شروع بحران سیلاب در استان گلستان، صداوسیما با تأخیری یک اینبا

های زنده با خبرنگاران و مسئولان محلی و این مرحله شبکه خبرِ سیمای جمهوری اسلامی با شکست مکرر آنتن و برقراری ارتباط

ها را در پی ایر استانکشوری مدیریت پرحجم اخبار را در دست گرفت. پوشش ویژۀ اخبار سیل در گلستان در ایام نوروز حساسیت س

بویراحمد و ...  و ویژه در لرستان، خوزستان، فارس، کهگیلویههای غرب و جنوب غرب کشور، بهای که در استانداشت؛ به گونه

ان سیل ها به مقابله با بحربیشتری در این استان های مختلف با آمادگیهشدارهای لازم، به نحوی پیگیرانه و قوی، مطرح شد تا دستگاه

 بپردازند.

تر بوده و در عملکرد آن وجه ایای و ارتباطی حرفهاز منظر رسانه 18های رویکرد صداوسیما حین و پس از سیلاب درمجموع

معطوف به برانگیختن و واداشتن مقامات و  عمدتاًغلبه داشته است. البته رویکرد انتقادی صداوسیما « رسانیو اطلاع هشدار دهی»

-شد و عملیات امداد و کمکبرنامه، مکرر و گاه نمایشی آنان میحضور و اقدام در صحنه حوادث بود که منجر به حضور بیمسئولان به 
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تفسیری  –های تحلیلی ها پخش ویژه برنامهداد. پس از فروکش کردن اوج سیلابقرار می تأثیررسانی و الزامات مدیریت بحران را تحت 

ای های ماهوارهزده، توانست توجه افکار عمومی را تا حدودی از شبکهالبات و صداهای مردم سیلوقایع و نیز انعکاس وسیع مط

 زبان به پوشش صداوسیما سوق دهد.فارسی

 

 های خبریو سایت هاخبرگزاری. عملکرد 2-8-5

، اما در مرحله بحران توانستند های خبری نیز در مرحله پیش از بحران از ایفای نقش هشداردهندگی بازماندندها و سایتخبرگزاری

های اجتماعی و مندی از امکانات شبکهزده و ارتباط گرفتن با نهادهای مسئول و همچنین بهرهبا اعزام نیروهای خبری به مناطق سیل

قد دولت به های منتها و سایتهای موبایل، تصویری بالنسبه متوازن از سیل ارائه دهند. این پوشش در برخی خبرگزاریرسانپیام

های با ابتکار عمل بعضاًهای رسمی ها و سایتتر بود ولی در خبرگزاریهای اجتماعی نزدیکاعتماد شبکهبی نسبتاًفضای انتقادی و 

 جدید خبری و پرداختن به الزامات اجتماعی و فرهنگی همراه شد.

ها، غیررسمی و حتی خبرهای جعلی، ضعف ای و پیشینی در حوزۀ آب و بحران سیل، جذابیت اخبارنداشتن دانش زمینه

ها در پوشش رویداد ها و سایتهای خبرگزاریچالش ازجملهاصلی افکار عمومی،  ای و دیده نشدن در میدانهای فنی و حرفهکاستی

های و سایتها رفتن مرجعیت خبری برای خبرگزاریچالش، به دلایل گوناگون، از دست ترینمهمسیل بودند. در این میان، شاید 

های رسمی خبری در ها و سایتهای جریان اصلی بود. واقعیت این است که اخبار رویداد سیل بیش از خبرگزاریرسمی و حتی رسانه

ها بر کاستی عمدتاً ها در این فضا نیز گرفته از سیلابهای موبایلی جریان یافته بود. لاجرم، روایت شکلرسانهای اجتماعی و پیامشبکه

ها به منابع موثق خبری برای رد یا که دسترسی خبرگزاریها استوار بود. درحالیزدهو اسکان سیل امداد و نجاتقاظ ضعف عملیات و ن

دشوار بود، در کنار بازنشر بسیاری از  هاآنای و امکان سنجش صحت های اجتماعی و ماهوارهتأیید انبوه خبرهای منتشر شده در شبکه

ای کشور و امکان مدیریت فضای رسانه عملاًهای غیررسمی و مخالف دولت ها و رسانهو تنش زا توسط شبکه این محتواهای منفی

 کاهش بحران را در مقاطعی با سختی مواجه کرد.

 

 . رفتار کاربران تلگرام و توئیتر 2-8-6

از  بهره گرفتنهای دیگر با رسانها و پیامرسان تلگرام و شبکه اجتماعی توئیتر، این دو رسانه، همراه با شبکهبا وجود فیلترینگ پیام

های فناورانه، نقش مهمی را در تولید و به اشتراک گذاشتن انواع محتوا در ارتباط با بحران سیل ایفا کردند. این در حالی بود که مزیت

های درگیر مدیریت بحران رااز حضور و فعالیت در این دو فضای ارتباطی ، تنها سازمانواقعبهکردن تلگرام و توئیتر، در عمل و فیلتر

 محروم کرد. هاآنفراگیر و اثربخش و تعامل با انبوه مخاطبان 

ایک، و هزار پست پربازدید تلگرامی، با ل 11کاوی هزار توئیت پر لایک توئیتری، با حداقل های حاصل از دادهتحلیل مضمون داده

های مدیریت بحران در فضایی بود که بیشترین عملی دستگاهبرنامگی و بیهزار بازدید، گویای نوعی رهاشدگی و بی 11حداقل 

ی اصلی این ها و خبرهای جعلی در آن جریان داشت. ویژگشد و انبوه شایعههای شهروندان در آن مطرح و دنبال میها و ابهامپرسش

 های اعتراضی اجتماعی و سیاسی بود.فناورانه و غلبۀ جنبه مرکزگریزیفضا 

ارتباطی بین  مؤثرهای رسانی رسمی و کانالهای اطلاعو ضعف مرجعیت رسانه سویکهای اجتماعی مجازی از شبکه« رهاشدگی»

ویژه در مناطقی مانند خوزستان و لرستان گاه ح جامعه بهدیدگان و افکار عمومی از سوی دیگر، در سطهای حکمرانی با آسیبدستگاه

در روزهای نخست وقوع سیلاب چنان بود که بخش  خصوصبهشده بود. این پدیده « اخبار جعلی»باعث تأثیرگذاری و رواج گسترده 

اخبار و »سازی تر صرف خنثیو خبرگزاری جمهوری اسلامی( بیش صداوسیما ازجملهرسمی ) رسانیاطلاعهای رسانه هایتلاشزیادی از 

ممانعت وزارت نفت از »، «سرریز کردن سد کرخه»از آنچه حتی به وقوع نپیوسته است، بود. طرح شایعاتی چون « های جعلیروایت

 هایتوئیت یک نگهبان و اظهارنظرهای افراد محلی غیرمسئول بود، گاه موجب ایجاد بحران صرفاً هاآنکه منشأ « آبگیری هورالعظیم

 مؤثرهای تلگرامی محلی در نقش کانال هایکانالشدید مدیریتی و اجتماعی گردید. البته موارد قابل توجهی نیز وجود داشت که در آن 
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 طوربهاند که های خبررسانی ظاهر شدهخدمات و تشکیل کانون ارائهبرای شکل دادن ارتباطات و اجتماعات محلی،  رسانیاطلاع

 و روستاهای آن، این کاربرد مؤثر مشاهده گردید. قلاآقمشخص در منطقۀ 

های ها و خبرنگاران کوشیدند از فضای تلگرام و توئیتر برای ارائه خبرها و گزارشها، سایتاشاره شد برخی از خبرگزاری کهچنانهم

را در حوزۀ عمومی و افکار « رسانیمرجع رسمی و قابل وثوق اطلاع»نتوانست خلاء حضور  هاآنتلاش  حالدرعینخود بهره بگیرند، اما 

ها و مسئولانی که تصمیم به استفاده از تلگرام و توئیتر گرفتند، نتوانستند ارتباطی حتی معدود سازمان کما اینکهعمومی جبران کند، 

ارد، حتی نخستین برداشت کاربران از حضور مسئولان و مقامات در این دو با مخاطبان برقرار کنند. چنانکه در برخی مو مؤثرجامع و 

 قلمداد شده است. « خودنمایی»فضای فیلتر شده، نوعی 

نظرهای و از توئیتر بیشتر برای اظهار« رسانیاطلاع»رسد که کاربران از تلگرام بیشتر برای مطالعه صورت گرفته به نظر می بر اساس

 اند. های رسمی و نیز بیان مواضع منفی استفاده کردهلیه دستگاهانتقادی و اعتراضی ع

 

 رسانینگاری و اطلاعهای رسمی در زمینه روزنامه. مشکلات رسانه2-8-7

جمهوری در حوزۀ رسانه و ارتباطات، معطوف به وجوه مشکلات جدی در گفته، پاسخ پرسش دوم رئیسهای پیشبه اعتبار یافته

های مسائل اجتماعی بوده است. با توجه ای، و هم به لحاظ برخورداری از زمینهرسمی هم به لحاظ توانمندی حرفههای رسانه اثربخشی

 حالدرعینها و رسانی در مراحل پیش، حین و پس از بحران سیلاب گذشت، اهم چالشها و اطلاعبه آنچه در شرح عملکرد رسانه

کلان و  عمدتاًها بندی کرد. توضیح اینکه این چالشتوان به شرح زیر جمعصور است میراهکارهایی که برای غلبه بر موانع کنونی مت

توان در چارچوب مدت است، اما میو بلند مدتمیاناند و لاجرم راهکارهای ارائه شده نیز معطوف به اصلاحات اساسی ساختاری

 ویژه پرداخت:  صورتبه هاآنارتباطات بحران به برخی از 

ای و و کاربرد سازوکارهای تحقق آن در نظام رسانه« نگاری بحرانارتباطات و روزنامه»غفلت نظری و عملی از اهمیت  .0

نگاری در ایران توجه چندانی به موضوع ای ارتباطات و روزنامههای رسمی و حرفهنظام آموزش سویکرسانی کشور: از اطلاع

و مدیریت بحران اعم از  گذاریسیاستهای مسئول و از سوی دیگر نهاد اندداشتهبسیار مهم ارتباطات و روزنگاری بحران ن

های شدن با بحرانرسانی مهیای مواجههای گوناگون خبررسانی و اطلاعبخشی و فرابخشی، نهادهای روابط عمومی و سازمان

دث طبیعی، در سرشت اقلیم ایران و بخشی ای نیستند. این در حالی است که وقوع انواع حواطبیعی از منظر ارتباطی و رسانه

از سرنوشت همیشگی ما ایرانیان قابل مشاهده است. به این اعتبار ضروری است درک عملی از ارتباطات بحران به دستور کار 

آموزشی )دانشگاهی و  -تبدیل گردد و این مهم در نظام ارتباطی کشور هم از لحاظ علمی  ربطذیعملی همه نهادهای 

و مدیریت اجرایی کشور  گذاریسیاستهای رسانی( و هم در حوزهها و مجاری اطلاعفنی )در رسانه -ی( و هم کاربردی احرفه

 تثبیت و نهادینه شود.

های موبایلی و نتیجتاَ رسانهای اجتماعی و پیامهای جریان اصلی و کارکردهای مثبت شبکهتوجهی به نقش رسانهکم .2

عمده، از میان تمامی  طوربهای در کشور: تاکنون مدیریت سیاسی و اجرایی کشور، ت رسانهپدیده ضعف مرجعی گیریشکل

گیری از رسانه اثرگذار به رسمیت شناخته و نسبت به پاسخگویی و بهره عنوانبههای جریان اصلی، تلویزیون را رسانه

توانند از هایی را که میینگ، در عمل، خود و سازمانبوده است. علاوه بر این با اعمال سیاست فیلتر توجههای دیگر کمرسانه

مند شود از این امکان روزآمد و کارآمد محروم کرده است. این رویکرد سبب پیدایش و رشد دو پدیده های جدید بهرهفناوری

 شده است:

 های رساناعی و پیامهای اجتمهای جریان اصلی به شبکهبخش از رسانهالف( انتقال مرجعیت جریان خبررسانی و آگاهی

 های خارج از کشور؛ موبایلی و نیز شبکه

 ای و نهادهای مدنی ای کنشگران حرفهموبایل از فعالیت حرفه هایرسانپیامهای اجتماعی و ب( خالی ماندن عرصه شبکه

 ای شده است. های مدیریت بحران و متخصصان رسانهو سازمان
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های های دید جمعی در دستور کار مسئولان و دستگاهذهنیت گیریشکلتوجه به اهمیت  ها و رویکرد باید بااصلاح این سیاست

 مدیریت بحران قرار گیرد.

ها ای و مستقل: در نگاهی کلی، اعمال نظام پیشگیرانه بر فعالیت عموم رسانهرسانی حرفهای و اطلاعتوانی جریان رسانهکم .3

 ناکارآمدای کشور را اکنون رسانه -خاص، بخش بزرگی از فضای ارتباطی  طوربه عام و نقش انحصاری رادیو و تلویزیون طوربه

ای شده است. نتیجه های سیاسی در رفتارهای رسانهاست. این امر منجر به بروز نوعی ناهنجاری و سوگیریزده کردهو سیاست

رسانی کشور بوده است. در شرایط ه اطلاعها و مجموعاعتمادی مردم به کردار و رفتار رسانهچنین سیاستی رشد کمرواج 

پردازند و ها و نهادهای دولتی میجانبه از دستگاهرسان به حمایت و دفاع همهها و نهادهای اطلاعبخشی از رسانه عملاًکنونی، 

های دولت و را توجیه کنند و بخشی دیگر نیز جز خطا و رفتار نادرست در کنش هاآنهای احتمالی کوشند اشتباهحتی می

اعتماد »شدن دار، در هر دو سو، خدشهدارانهجانبای و بینند. پیامد این رویکرد غیرحرفههای مربوط چیزی نمیدستگاه

گرا، ای مستقل، کثرتت جریان رسانهکننده، تقویحل این وضعت نگرانبه منابع رسمی اخبار و اطلاعات است. راه« عمومی

دربارۀ نقش انحصاری  اندیشیچارهای و ای حرفههای رسانهگرا در همه سطوح و کمک به تثبیت قانونی فعالیتای و واقعحرفه

 ای جدید است.در فضای رسانه صداوسیما

های مدیریت بحران در جهت دستگاه های حکمرانی: گرچه در جریان سیل اخیر،در دستگاه« سخنگویی واحد»فقدان عملی  .4

اند، اما هنوز ناروشنی در سخنگویی، تعلل در پاسخگویی و سوگیری در بیان هایی داشتهشدن صدای واحد فعالیتاندازطنین

روند. این در حالی است که تلاش برای رفع این معضل های اصلی مدیریت بحران در ایران به شمار میچالش ازجملهها واقعیت

 زیر کمک کند:  هایضرورتتواند به تحقق یم

  از موضوعات و وقایع؛« روایت کلان»الف( برخورداری از یک 

  آلود خبری؛ب( مدیریت جریان اخبار و اطلاعات در فضای آشفته و ابهام 

  اند.مخربی بر افکار عمومی داشته تأثیرکه همواره « اخبار جعلی»پ( جلوگیری از بروز شایعه و 

ای شرایط بحران در رسانه –ها: مدیریت جریان ارتباطی ها و شهرستانرسانی محلی در سطح استانوکارهای اطلاعضعف ساز .1

رسان پایتخت ناممکن است. برای مواجهه با های اطلاعها و دستگاهسرزمینی به پهناوری ایران با تکیه صرف بر رسانه

و  مراتببهرسان استانی های اطلاعهای محلی و دستگاهزم است رسانهلا زمینایرانهای متنوع و گسترده در سراسر بحران

زایی و بیاموزند که بلایای طبیعی )سیل، زلزله، خشکسالی، آلودگی هوا، بیابان دقتبهنیز باید  هاآنتوانمند شوند.  ازپیشبیش

 شدن با این واقعیت مقدر و قطعی باشند....( بخش لاینفک زیست جامعه ایران است و با تمام توان و امکانات مهیای مواجه

 

 رسانیها در حوزۀ هشدار و اطلاع.توصیه2-9
نشدن کنندۀ سطوح مختلف هشدار و توجه به سلببیان هشدارها توسط سازمان هواشناسی با تمایز میان مفاهیم مختلف بیان .0

 .هاآنی مختلف ها و معانها نسبت به واژهها و مدیران سایر دستگاهحساسیت مردم، رسانه

کردن رسانی محلی و اضافهای مویرگی برای اطلاعهای مردمی، مقامات محلی و ایجاد شبکهها، گروهتوسعۀ همکاری با سمن .2

 رسانی رسمی.ها، مقامات محلی و افراد مورد اعتماد محلی به شبکۀ اطلاعشبکۀ غیررسمی سمن

شدن یا فراموشی موارد مرتبط مفاهیم هشدار به شهروندان و جلوگیری از عادیرسانی برای بازآموزی برگزاری مانورهای اطلاع .3

 با هشدار سیلاب .

های مردم در قبال سطوح مختلف با مردم یا مسئولیت هاآنهای هشدار سیلاب و تعامل تولید و انتشار اطلاعاتی دربارۀ سیستم .4

 هشدار.
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 های اصلاحی در حوزۀ رسانه. توصیه2-11
، ارتباطات ریسک و ...( در نظام هایرسانهنگاری بحران، روابط عمومی بحران، سواد قش ارتباطات بحران )روزنامهارتقاء ن .0

 و مدیریت اجرایی کشور. گذاریسیاستای و نیز نظام آموزش دانشگاهی و حرفه

 وهیاضطراب در بحران، ش تیریدم زدگان،لیرفتار با س وهیش )از قیبل بحران یو مانورها یمستمر آموزش یهادوره یبرگزار .2

 ...( برای خبرنگاران جهت حضور در منطقه بحران. مردم و انیحضور در م وهیاجرا، ش

 های موبایلی.رسانهای اجتماعی و پیامبازنگری در سیاست فیلترینگ شبکه .3

مدیریت »در نهادها و سازمان ها مسئول و نیز مشارکت جدی تر دستگاه مدیریت بحران در « سخنگوی واحد»داشتن  .4

 بلایای طبیعی.« ایرسانه

ها و متخصصان ها، با مشارکت خود رسانهبحران و رسانه تیریمد یهادستگاه انیم یاارتباطات رسانه یهاپروتکل نیتدو .1

 .بحران ینگارروزنامه

هشدار، اخطار و  ،یعاد طیشرا نیب زیکه تما یبه نحو یسازمان هواشناس یرساناطلاع یگفتمان، لحن و محتوا یاح جداصل .1

 .سطوح بحران مشخص باشد ریسا

 یو ارتقا لابیس ازجملهها، انواع بحران ۀدربار یآموزش یبا محتوا ییهامستمر برنامه دیتولدر دستور کار قرار دادن  .7

 .آن ۀدربار یعموم یهایآگاه

 ییهادر استان خصوصبه مایسازمان صداوسدر در استان  لابیخاص س طیو عطف به شرا یمحل یبا محتوا ییهابرنامهتولید  .8

 .است شتریب هاآندر  لابیکه احتمال بروز س

در ذهن زدگان در شرایط پس از سیلاب. )ابهامات جدی به پیگیری وضعیت سیل مایسازمان صداوسمحدود نشدن وظیفه  .1

وسازها، های آبی در مدیریت سیلاب، نقش سایر عوامل نظیر ساختزدگان دربارۀ علل بروز سیلاب، نقش سازهمردم و سیل

های مردمی و مسائل دیگر وجود دارد که روشن ، کمّیت و کیفیت استفاده از کمکامداد و نجاتریزی فضایی، عملیات برنامه

سازی در این ابعاد از طریق ها مؤثر است. شفافکردهای مردم در سایر حوادث و بحرانبر اعتماد و عمل هاآننشدن ابعاد 

 شود(. توصیه می شدتبهای تولیدات رسانه

ها، خواری، ضعف زیرساختخواری، کوهها، جنگلسازهای غیرمجاز در مسیر رودخانهو ضرورت توجه رسانه ها به ساخت  .01

ای سیلاب نظیر بیمه و سایر عواملی که گزارش ملی ریزی فضایی، ضعف سازوکارهای مدیریت غیرسازهنقصان در برنامه

از جهت مسئلۀ فساد در  صرفاًها اغلب خواری و تجاوز به حریم رودخانهمینکند. )مسائلی نظیر زمی تأکید هاآنها بر سیلاب

آوری اجتماعی اهمیت داشته و در حال حاضر از منظر مدیریت سیلاب نیز برای تاب هاآنشوند اما توجه به ها مطرح میرسانه

 مغفول است(. 

ها و های رسمی. )کلی و غیرشفاف بودن برخی اطلاعیهنهویژه در تفسیر هشدارهای هواشناسی در رسارسانی بهدقت در اطلاع .00

ها ها و اخطاریهویژه در تفسیر این اطلاعیهبه رسانیاطلاعها دقت لازم را در کند رسانههای هواشناسی ایجاب میاخطاریه

واشناسی در برداشت های ههای معنادار نویدبخش یا هشداردهنده با توجه به متن اطلاعیهداشته باشند. استفاده از صفت

 دارد(.ها نقش مهمیشدن یا نشدن آن در مواجهه با این اطلاعیهافکار عمومی و حساس

های طبیعی کشور که در آن رابطه خبرنگاران با مدیران و نهادهای اجرایی، نحوۀ ای بحراننامۀ پوشش رسانهتدوین شیوه .02

رسانی در کل فرایند اطلاع دهیسازمانشود و منابع خبری معتبر و  رسانی و نحوۀ حضور خبرنگار در محل رویداد تعریفاطلاع

 آن تدوین شود. 
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 . مقدمه3-1
، ایران در رتبه 2101ایران در معرض انواع متنوعی از حوادث طبیعی قرار دارد و بر اساس شاخص خطر بلایای طبیعی در سال 

های سیل اخیر یکی از این بلایا در ایران همواره مطرح بوده، اما گستردگی عوارض و خسارت عنوانبهسوم جهان قرار داشته است. سیل 

استان کشور را درگیر  21، سیل را دوباره در مرکز توجه قرار داده است. سیلی که از نظر گستردگی 0318و فروردین  0317در اسفند 

 درمجموعدر کشور گرفتار شدند و  روستا 4411ضا رحمانی فضلی، بیش از عبدالرها کشته داشت و بنا بر گزارش وزیر کشور، نمود، ده

 جا ماند.هزینه به هزار میلیارد تومان 31تا  31

پذیری، قدرت گذارد؛ رفاه، اشتغال، تحرک، روابط اجتماعی، انعطافهای گوناگون زندگی مردم اثر میحوادثی مانند سیل بر جنبه

در  ناچاربهانطباق و سلامت روان. گذشته از دشواری در رفع نیازهای اولیه معیشتی که خود تنشی جدی است، مردم مبتلا تا مدتی 

ها که نیاز به فضای شخصی و ایی به سر خواهند برد که در این شرایط یکی از نیازهای اساسی و مشترک انسانهها یا اردوگاهپناهگاه

خبری از سایر اعضای خانواده، از دیده محل سکونت، انتظار سیل بعدی، بیشود. رسیدگی به وضعیت آسیبخصوصی، دچار مشکل می

 .(0)زده است ت زندگی از مصایب دیگر جمعیت سیلدست دادن شغل و درآمد و در نهایت افت شدید کیفی

تواند سطح و شکل شود و اغلب عواقب قابل توجهی در درازمدت دارد و میبار سیل به دوران حاد آن محدود نمیتبعات زیان

 گران را تغییر دهد.زندگی، متعلقات و روابط اعضای خانواده با خود و دی

، نشان داد که بیش از دو پزشکیروانساله اختلالات با ارزیابی شیوع یک 2100پیمایش کشوری سلامت روان در ایران در سال 

دادن روشن است که تشخیص حالبااین. (2)( هستند PTSDساله ایران دچار اختلال استرس پس از سانحه ) 14تا  01درصد جمعیت 

PTSD های جمعیت به دلیل ماهیت آزارنده افشای جزییات آن برای فرد مبتلا، اغلب ساده نیست و عجیب نیست که در پیمایش

نمونه، مطالعه  عنوانبهتر است. برجسته PTSDهای پرخطر فراوانی ی کمتر از واقع به دست آید. البته در ارزیابی جمعیتشیوععمومی

 .(3) درصد زندانیان در زاهدان وجود دارد 21در حدود  PTSDرقیبی و همکاران نشان داد که احتمال ابتلا به 

بر ارزیابی  عمدتاًهای طبیعی انجام شده، روی جمعیت دچار حوادث پزشکیروانمطالعاتی که برای بررسی شیوع اختلالات 

PTSD هایی نیز برای بررسی این دو مورد طراحی شده است. فرهودیان و همکاران در ی متمرکز بوده و پرسشنامهو اختلال افسردگ

دیدن جراحت یا  درصد افراد 87شدند و برای با یک تروما مواجه  کمدست افراددرصد  18بررسی بازماندگان زلزله بم نشان دادند که 

 درصد گزارش شد. 11در زمان مطالعه در این بررسی بیش از  PTSD. شیوع (4)خاطره تروماتیک بود جسد دیگران بدترین 

زده انجام نشده و برای روی جمعیت سیل پزشکیروانی، بررسی اختلالات بر اساس جستجو در میان مطالعات ایران حالبااین

 رسید.های اپیدمیولوژیک ضروری به نظر میاین امر بررسی پزشکیروانو  شناختیروانتخمین اثرات 

بر و معت ،یعلم یهااسخبا هدف ارائه پ هالابیس یگزارش مل ژهیو هیأتپس از صدور حکم رییس جمهوری مبنی بر تشکیل 

 و رسانه یفرهنگ ،یکارگروه اجتماعای از زیر مجموعه عنوانبهکمیته بهداشت و سلامت روان نیز  ها،لابیس درباره ابعاد مختلف قیدق

انجام « بهداشت و سلامت روان»ای با عنوان مطالعات این بخش در کمیته .دهد پاسخ بخش نیا در مربوطه سؤالات به تا ،تشکیل شد

دهندگان خدمات سلامت روان و مسئولان سه با مردم، ارائه یگروه یهابحث و مصاحبهها متکی بر انجام پژوهش کیفی شده و یافته

زده با گستره وسیع در مردادو ر سه استان سیلدو پیمایش کمی و مشاهدات تیم پژوهشخوزستان و گلستان  لرستان، زدهلیاستان س

 است. 0318شهریور ماه 

 های اخیر آگاه شده و سهمیاجتماعی سیل-های روانیتوان از گستره و شدِت بخشی از آسیبهای این مطالعه میبه کمک یافته

 پوشش داد.دیده را رسانی به جمعیت آسیبریزی جهت خدمتاز نیازسنجی مورد لزوم برای برنامه
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 . بررسی متون و اهداف3-2
 . بررسی متون3-2-1

میلادی بر روی  2107سیل بر پیامدهای سلامت روان در سال  تأثیرو همکاران با هدف بررسی  Waiteای که توسط در مطالعه

اختلال  اسی(، مقPHQ-2) ماریسلامت بپرسشنامه ها از داده آوریجمعنفر از افراد مجاور با سیل در انگلستان انجام شد، برای  2021

زده، در معرض استفاده گردید. افراد به سه دسته سیل (PCL-6اختلال استرس پس از سانحه ) ستی( و چک لGAD-2)اضطراب عمومی

، اضطراب: % 0/21زدگان بیشتر بود )افسردگی: از سیل تقسیم شدند. نتایج نشان داد، شیوع اختلالات روانی در سیل تأثیرسیل و بدون 

داری شانس ابتلا به تمام اختلالات روانی در این مطالعه را افزایش معنی طوربه(. سیل % 2/31: ختلال استرس پس از سانحه، ا% 3/28

داده است. همچنین تخریب وسایل منزل، شدت جریان سیل، تخریب محل کار، مدرسه یا درمانگاه، با افزایش شانس ابتلا به اختلالات 

 (.03همراه بوده است ) روانی

، ختلال استرس پس از سانحهمقطعی با هدف بررسی ا صورتبهمیلادی  2111و همکاران در سال  Liuدر مطالعه ای که توسط 

بودند. جنسیت مونث، ختلال زدگان دچار این ا( از سیل % 1/8نفر ) 2871زده چینی انجام شد، نتایج نشان داد، سیل 33341بر روی 

 (.04) اندشدهسن بالاتر، شدت و نوع سیل، با افزایش شانس ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه، مرتبط گزارش 

 2101زدگان انگلستان در سال و همکاران با هدف بررسی تاثیرات روانی سیل در سیل Masonدر مطالعه ای که توسط  -

برای اختلال   Harvard Traumaها با استفاده از پرسشنامه زدگان انجام شد و دادهنفر از سیل 444مقطعی، بر روی  صورتبهمیلادی 

 % 1/27گردید، نتایج نشان داد،  آوریجمعبرای بررسی اضطراب و افسردگی  Hopkins Symptomاسترس پس از سانحه و پرسشنامه 

بود.  % 1/24و  % 0/31به ترتیب  هاآنشیوع افسردگی و اضطراب در کنندگان دچار اختلال استرس پس از سانحه بودند و از  شرکت

 شناختیروانشیوع پیامدهای روانی در زنان بیشتر بود و تخریب خانه، تجربه سیل قبلی و سطح سلامت پایین نیز با افزایش اختلالات 

 (.01همراه بود )

ماهه اختلالات روانی و عوامل  02هدف بررسی شیوع میلادی با  2100در مطالعه ای که توسط شریفی و همکاران در سال 

سال با استفاده از نسخه فارسی  14تا  01نفر از افراد  7881یک مطالعه ملی بر روی  صورتبهمرتبط با آن در جمعیت ایران، 

Composite International Diagnostic Interview (CIDI v.2.1 انجام شد، نتایج نشان داد، شیوع )هرگونه اختلال روانی در ماهه  02

درصد بود. شایع ترین گروه اختلالات روانی مربوط به اختلالات اضطرابی و شایع ترین اختلال افسردگی اساسی بود.  1/23جمعیت ایران 

و تحصیلات  شیوع اختلالات روانی در افراد بیکار، طلاق گرفته یا همسر فوت کرده و شهرنشین بیشتر و در افراد با وضعیت اقتصادی بهتر

 .(2)دانشگاهی کمتر بود 

سال به بالای  01میلادی با هدف بررسی روند سلامت روان جمعیت  2107در مطالعه ای که توسط نوربالا و همکاران در سال 

های ایران انجام شد، نتایج ( در تمام استانGHQ-28)میلادی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی 2101تا  0111ایران از سال 

رنج  یکنندگان از اختلالات رواناز شرکتدرصد  4/23، 2101کنندگان و در سال درصد از شرکت 20، 0111نشان داد در سال 

در هر دو  .اندبودهجمعیت شهری دچار شیوع بیشتری از اختلالات روانی  2101جمعیت روستایی و در سال  0111. در سال بردندیم

 .(1)بازه زمانی شیوع اختلالات روانی در سنین بالاتر، افراد طلاق گرفته و همسر فوت کرده و افراد بی سواد بیشتر بوده است 

 و عوامل خطرساز اختلال استرس پس از سانحه یمرخ علا یمندر زمینه  0384ی که توسط مطلق و همکاران در سال امطالعهدر 

پسر( با استفاده از مقیاس علائم استرس پس از سانحه کودک  01دختر و  21آزمودنی ) 48در  کودکان و نوجوانان زلزله زده بم در

(CPSSو پرسشنامه پیش )های اختلبینی کننده( ال استرس پس از سانحهSTEPP انجام شد، نشان داد که در )درصد کودکان  14/78

 سال 02 تا 7 سنی محدوده کودک در 27 سال، هفت بالای کودک 40 وجود داشت. ازاختلال سال معیارهای تشخیصی این  7بزرگتر از 

درصد و  1/87 یببه ترت ی،دو گروه سن ینسانحه در ااختلال استرس پس از سال بودند. فراوانی  08تا  03سنی  محدوده در بقیه و

 .(1)سال بود  02تا  7سال کمتر از گروه سنی  08تا  03درصد بود. شدت علائم در گروه سنی  14/78
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 یو کاربرد یاختصاص ،یاهداف کل .3-2-2
 لیک هدف. 3-2-2-1

 0318در سال  رانیزدگان ااختلالات سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در سیل وعیش نییتع

 

 یاختصاص اهداف. 3-2-2-2

 از: اندعبارتی فیتوصاهداف 

 زدهو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نییتع

 زده بر حسب استانو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نییتع

 کیدموگراف یرهایزده بر حسب متغو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نییتع

 یو اجتماع یاقتصاد تیزده بر حسب وضعو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نییتع

 های ناشی از سیلها و آسیبخسارتزده بر حسب و کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نییتع

 

 از: اندعبارتی نیز لیتحلاهداف 

 یزده با استان محل زندگو کودکان و نوجوانان سیل انسالبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نیرابطه ب نییتع

 کیدموگراف یرهایزده با متغو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نیرابطه ب نییتع

 یو اجتماع یاقتصاد تیزده با وضعو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  وعیش نیرابطه ب نییتع

 یناش یهابیها و آسزده بر حسب خسارتو کودکان و نوجوانان سیل سالانبزرگاختلالات سلامت روان در  رابطه بین شیوع نییتع

 لیاز س

 

 یکاربرد اهداف. 3-2-2-3

 ریاخ یهالیس یاجتماعی و روان یهابیاز آس یرا از گستره و شدت بخش ربطذیمسئولان  توانیمطالعه م نیا یهاافتهیکمک  به

 د.را پوشش دا دهیدبیآس تیبه جمع یرسانجهت خدمت یزیربرنامه یمورد لزوم برا یازسنجیاز ن آگاه کرد و سهمی

 

 کار. مواد و روش3-3
 (، لرستانهیدیسه استان خوزستان )دشت آزادگان، غرب اهواز، حم یهزدسیل جمعیتنفر از 2481 یبر رو یامطالعه ،یبخش کم

نفره از هر استان هر خوشه  02ی خوشه 71) خوشه 201در قالب ها( انجام شد. نمونهشانی، گمقلاآق، معمولان( و گلستان )دخترپل)

 01فرد بزرگسال  0170شامل های مورد بررسی انتخاب شدند و در نهایت پرسشنامه یتصادف طوربه کودک( 4بزرگسال و  8شامل 

 .بودندسال  01تا  1نوجوان  کودک و 801سال به بالا و 

کارشناسان سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی سه استان منتخب بودند. این های کمیپرسشگرانِ داده

روزه در استان محل خدمت توسط تیم پژوهش آموزش داده شدند. در پرسشگران در یک کارگاه یک روزه در تهران و در یک کارگاه نیم

یا سوم پرسشگری، یکی از اعضای تیم پژوهش با حضور در محل نظارت و پاسخگویی به سوالات پرسشگران را انجام داد، تا از  روز دوم

ها را های مربوط به خوشهها و فرمکیفیت انجام کار اطمینان حاصل کنیم. در سیر پرسشگری یک ناظر استانی هر روز پرسشنامه

 دهیپرسشگران آموزش د این با مراجعهی کمیهادادهو پرسشگری دقیق اطمینان حاصل شود.  ونهکنترل کرده تا از انتخاب صحیح نم

 یمنددر رابطه با بهره یاتو سوال کیدموگراف یرهایشامل متغ یستیمصاحبه و با استفاده از چک ل صورتبه ،یمورد بررس یبه خانوارها

 لیو تحل هیمورد تجز آوری وو دو پرسشنامه برای کودکان و نوجوانان جمع انسالبزرگو سه پرسشنامه برای از خدمات بهداشت روان، 

 .قرار گرفت
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 یگروهو بحث افتهیساختار مهین وهیبه شعمیق فردی  ، مصاحبهکیفی ها در بخشداده یآورجمع یروش اصل، کیفی بخش

ارائه کنندگان خدمات سلامت روان و  روان(،کنندگان خدمات سلامت)دریافت زدهلیمتمرکز با مردم س یگروه یهامتمرکز بود. بحث

زده و بحث گروهی با مردم سیل 04در نهایت تعداد  انجام شد. اصلی کمیته یبا مسؤلان مربوطه توسط اعضا یفرد قیعم یهامصاحبه

تانی و شهرستانی انجام شد. اعضای کارگروه مصاحبه عمیق فردی با مسؤلان ستادی اس 01ارائه دهندگان خدمات سلامت روان و 

زده در هر استان بازدیدهای میدانی به عمل آورده و از زده برای انجام بخش کیفی، از مناطق سیلبا سفر به مناطق سیل زمانهم

لازم به  استفاده شد. یفیک یمحتوا لیها از روش تحلداده لیجهت تحلهای ایجاد شده بودند. در ادامه، نزدیک شاهد مشکلات و آسیب

 مورد تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته است. IR.IUMS.REC.1398.718ذکر است این پژوهش با کد اخلاق 

 

 . حجم نمونه3-3-1

 . بخش کمی3-3-1-1

، 1/0و اثر طرح  درصد 1دقت ، سالانبزرگاختلال در  یدرصد 41شیوع با در نظر گرفتن  ،سال به بالا( 01بزرگسال ) برای افراد

 نفر در هر استان برآورد گردید. 111حجم نمونه 

 1/1، دقت کودکان و نوجواناناختلال در  یدرصد 31با در نظر گرفتن شیوع سال( نیز،  01تا  1برای افراد کودک و نوجوان )

 .(7)شد برآورد نفر در هر استان  281، حجم نمونه 1/0ر طرح اثدرصد و 

در نفر  4کودک و نوجوان تعداد افراد نفر و  8در هر خوشه  سالانبزرگتعداد ، ساعت 1ساعت کار  دقیقه، 41مدت هر مصاحبه 

)متناسب با اندازه  استان های مورد نظر هرشهرستان در تصادفی طوربهبود که عدد  71در هر استان  هاتعداد خوشهنظر گرفته شد، لذا 

شان وارد مطالعه شدند، حداقل یکی از افراد بزرگسال نیز وارد وجوانشد. در هر خوشه از خانوارهایی که کودک و ن نتخابجمعیت( ا

(، لرستان هیدیدر سه استان خوزستان )دشت آزادگان، غرب اهواز، حم زدگانلینفر از س 2481 یبر رو یامطالعهدر نهایت  مطالعه شد.

 طوربهخوشه از هر استان(  71در سه استان ) خوشه 201ها از ( انجام شد. نمونهشانی، گمقلاآق، معمولان( و گلستان )دخترپل)

 سال بودند. 01تا  1کودک و نوجوان  801سال به بالا و  01فرد بزرگسال  0170 ملشده شا یانتخاب شدند و افراد بررس یتصادف

 
 . بخش کیفی3-3-1-2

ریافت کنندگان خدمات( و ارائه کنندگان خدمات سلامت روان )کارکنان بحث گروهی متمرکز با مردم )د 2در هر شهرستان حداقل 

مصاحبه عمیق فردی با مسؤلان )مانند رییس  3در هر شهرستان حداقل  علاوهبهمراکز بهداشت، هلال احمر و بهزیستی( انجام شد. 

و  7کنندگان در هر بحث گروهی حداقل شرکت  مرکز بهداشت )یا رییس شبکه( و فرماندار )یا شهردار یا بخشدار(( انجام گرفت. تعداد

با مردم  یبحث گروه 04تعداد  تیدر نهاها ادامه یافت. های گروهی تا به اشباع رسیدن دادهها و بحثنفر بود. مصاحبه 01حداکثر 

توسط اعضای کمیته  یو شهرستان یاستان یبا مسؤلان ستاد یفرد قیمصاحبه عم 01 وزده و ارائه دهندگان خدمات سلامت روان لیس

 یدانیم یدهایزده در هر استان بازداز مناطق سیل ،یفیانجام بخش ک یزده برابا سفر به مناطق سیل زمانهم میتهک یانجام شد. اعضا

 شده بودند. جادیا یهابیشاهد مشکلات و آس کیبه عمل آورده و از نزد

 

 . تعداد پرسشگران3-3-2

کردند. پرسشگران از بین کارشناسان سلامت روان انتخاب شدند و در  آوریجمعهای مورد نیاز را نفر پرسشگر داده 1در هر استان 

تا  41های دو نفره )یک پرسشگر و یک نفر همراه( به خانوارهای مورد بررسی مراجعه کردند. متوسط زمان پرسشگری حدود قالب تیم

 دقیقه بود. 11
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 روش انجام بخش کمی .3-3-3

های هریک از مناطق عدد بود. برای تعیین تعداد خوشه 71ها برای هر استان طبق برآوردهای قبلی، تعداد خوشه :یریگنمونه

سیل در آن منطقه، به تفکیک شهر و روستا، فراهم شد. سپس با توجه به  تأثیرزده در هر استان، ابتدا اطلاعات جمعیت تحت سیل

خوشه در استان  71های آن شهرستان از مجموع زدگان استان، تعداد خوشهزدگان هر شهرستان به کل سیلسیل نسبت جمعیت

زدگان در این مناطق به ها در مناطق شهری و روستایی نیز، به نسبت جمعیت سیلمشخص گردید. در ادامه برای تعیین تعداد خوشه

 های مشخص شده در جدول الف قابل مشاهده است.ر گرفت. نتیجه تعداد خوشهزدگان کل آن شهرستان، مورد توجه قراجمعیت سیل

نفر جمعیت )اطلاعات  211تصادفی از شهرها و از روستاهای بالای  طوربهزده، ها از مناطق شهری و روستایی سیلانتخاب خوشه

زده شهر خانوار لازم از بین خانوارهای سیل 8تعداد که طوریزده، انجام شد. به( و با استفاده از نقشه مناطق سیل0311سرشماری سال 

ها در مناطق شهری و روستایی، ابتدا مناطق درگیر سیل در انتخاب شدند. برای انتخاب خوشهتصادفی خوشه ای  صورتبهو روستا 

ها شد، تعداد کل بلوکای که از چهار طرف به خیابان منتهی میمنطقه عنوانبهنقشه مشخص گردید. سپس بر اساس تعریف بلوک 

تصادفی انتخاب و از هر  طوربههای مورد نظر های مشخص شده، تعداد بلوکگذاری شدند. در ادامه از بین کل بلوکمشخص و شماره

تصادفی انتخاب شد. سپس پرسشگر  طوربهها پلاککدام، خوشه مورد نظر وارد مطالعه گردید. برای انتخاب خوشه در هر بلوک، یکی از 

دوتا در میان بین منازل مسکونی خوشه مورد نظر  صورتبههایی که به وی داده شده، موظف بود طبق پروتکل انجام مطالعه و آموزش

مصاحبه کند. در  اجد شرایطباشد و به تعداد مورد نظر با خانوارهای و واریبه سمت د وی همواره که شانه راستکه طوریپیش رود، به

صورتی که در خانوار تعیین شده، حداقل یک فرد بزرگسال معیارهای ورود به مطالعه را دارا نبود، خانوار بعدی که در دو واحد مسکونی 

 شد.میبعدتر از آن )دو خانه در میان؛ مانند خانه اول، خانه چهارم، خانه هفتم و ...( سکونت داشت، جایگزین 

 
 ها در هریک از مناطق مورد مطالعهتعداد خوشه -1-3جدول 

 تعداد پرسشگر تعداد خوشه منطقه استان

 خوزستان

 حمیدیه .0
 -شهری: 

 22روستایی: 
2 

 دشت آزادگان .2
 -شهری: 

 01روستایی: 
2 

 غرب اهواز .3
 -شهری: 

 33روستایی: 
2 

 لرستان

 دخترپل .4
 22شهری: 

 31روستایی: 
3 

 . معمولان1
 01شهری: 

 3روستایی: 
3 

 گلستان

 قلاآق .1
 21شهری: 

 03روستایی: 
3 

 گمیشان .7
 01شهری: 

 1روستایی: 
3 

 08 201 جمع

 

سال و کمتر، عدم تابعیت ایران،  1و کودک و نوجوان، شامل موارد زیر بود: سن  سالانبزرگبرای  ه:مطالع از خروج یارهایمع

یا شناختی که در نتیجه آن انجام مصاحبه به هیچ وجه امکان پذیر نبود و عدم عدم فهم کامل زبان فارسی، وجود اختلالات جسمی

 حضور در شهرستان تا پایان مهلت کار میدانی.
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و کودکان واجد شرایط، فردی که تاریخ تولدش )روز و ماه( به روز  سالانبزرگدر هر خانوار از بین  :ارخانو در نمونه انتخاب نحوه

شدند. نظارت و کنترل کیفی اجرای پژوهش در دو سطح توسط ناظران استانی و تر بود، برای مصاحبه انتخاب میانجام مصاحبه نزدیک

 شد.مستمر انجام می طوربههای مربوطه، حضوری در زمان پرسشگری و غیر حضوری از طریق بررسی فرم صورتبهاعضای کمیته 
 

 یفیروش انجام بخش ک. 3-3-4

 نیکنندگان در ا. مشارکتبود، انجام شدرخ داده  هاآندر  لیتحت مطالعه که بحران س منطقه 7در  قیو مصاحبه عمی گروه بحث

شهرها مشارکت  نیزده ابه مردم سیل یدر امر خدمت رسان ای اندبوده لیبحران س ریدرگ 18سال  نیوردکه در فر ندبود یافراد بخش

خلق شده در  نی. در مرحله بعد با توجه به مضامشدند هدفمند انتخاب یریگصورت نمونهکنندگان به. ابتدا مشارکتاندداشته

 افت،یها ادامه به اشباع داده دنیاقدام تا رس نی. اشدندبه پژوهش وارد  یدیافراد جد هاآنابعاد  لیها به منظور تکملیها و تحلمصاحبه

 .شدمینمیکنندگان استخراج از سخنان مشارکت یدیکه داده جد یتا زمان یعنی
 یمتمرکز بود. تعداد یگروهو بحث افتهیساختار مهین وهیبه ش عمیق فردی مطالعه، مصاحبه نیها در اداده یآورجمع یاصل روش

و افراد مورد  بود شده یمصاحبه طراح یبه اهداف طرح در قالب راهنما یابیدست زانیصورت باز با تمرکز بر موضوع مبه یدیسؤالات کل

عات که اطلاشد  داد نانیکنندگان اطمآگاهانه اخذ شد به تمام مشارکت تیکنندگان رضامشارکت هی. از کلگرفتندنظر مورد سؤال قرار 

 شود.ننمیوجه افشاء  چیبه ه شانیا تیو هو گیردمیقرار  لیو تحل هیو محرمانه مورد تجز نامیصورت ببه هاآن

های عمیق فردی و بحث گروهی در هر استان توسط دو نفر از اعضای کمیته که تجربه مصاحبه :یفیک بخش یانسان یروین

 مصاحبه کیفی داشتند، انجام شد.

 

 هاتجزیه و تحلیل داده. روش 3-3-5

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای توصیف  Stata v.11و  SPSS v.18ها پس از ورود توسط نرم افزارهای دادهبخش کمی: 

از میانگین و انحراف معیار و برای توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی و درصد استفاده شد. برای ساخت متغیر وضعیت متغیرهای کمی

های آماری شامل ده از آزموناستفاده شد. ارتباط بین متغیرها با استفا Principal Component Analysisها از روش اقتصادی از دارایی

کای اسکوئر، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه با آزمون تعقیبی توکی، رگرسیون لجستیک چندگانه و رگرسیون خطی چندگانه در 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. =α 11/1سطح 

ها ضبط و در پژوهش ابتدا مصاحبه .دشاستفاده  یفیک یمحتوا لیاز روش تحل در این بخش هاداده لیجهت تحل بخش کیفی:

 ،سؤال پژوهش ینوشته شده در راستا یهامصاحبه یدرک محتوا ی. براشد ادهیسخنان مشارکت کنندگان پ ترعیسپس هر چه سر

 یبندکدها خلاصه شده و بر اساس شباهتشان دسته . سپسگردید استخراج یمعن یبار خوانده شده و سپس واحدها نیمتن چند

 .شد استفاده MAXQDA 10ها از نرم افزار داده دهیسازمانو  تیریمد ی. برادادند لیها را تشکطبقه ریز و طبقات و ندشد
 

 . ابزارهای مورد استفاده در بخش کمی3-3-6

تی از خدمات بهداش یمنددر رابطه با بهره یو سوالات کیدموگراف یرهایشامل متغ یستیبا استفاده از چک لها در بخش کمی، داده

 ابزار و دو سالانبزرگ یبرا حوادث و سلامت بیمار تأثیرسلامت عمومی، مقیاس تجدیدنظر یافته  پرسشنامهابزار سه و درمانی، 

آوری جمعکودکان و نوجوانان  یبرا، علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمقکیفیت زندگی وابسته به سلامت و پرسشنامه 

های پرسشنامه کنندگان، از دادهها و خسارات به شرکترای ایجاد متغیرهای مربوط به وضعیت اقتصادی خانوار و آسیبگردید.  ب

 آوری گردید(، استفاده شد.در این بررسی جمع زمانهمهای آن مربوط به کارگروه اجتماعی که داده اجتماعی )پرسشنامه
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 (GHQ-28). پرسشنامه سلامت عمومی 3-3-6-1

های کشورهای مختلف مورد ساخته شده و به شکل رایجی در پژوهش پزشکیرواناین پرسشنامه برای غربالگری و سرند اختلالات 

ساله و بالاتر شهر تهران  01در مطالعه نوربالا و همکاران روی جمعیت  GHQآیتمی  28استفاده قرار گرفته است. نسخه فارسی 

 .(8)های اپیدمیولوژیک نشان داد ی مناسب برای بررسیاعتباریابی شد و پایایی و روای

گذاری آن از دو شیوه د است و برای نمرهخیر، کمی، زیاد و خیلی زیاای های چهارگزینهشامل پرسش GHQسؤالی  28شکل 

. 3-2-0-1گیرد و در شیوه دوم به شکل نمره می 0-0-1-1سنتی و لیکرتی استفاده شده است. در شیوه اول، هر گزینه به شکل 

، (8)و همکاران است. بر پایه مطالعه نوربالا  84و  28های سنتی و لیکرتی، به ترتیب بنابراین بیشینه نمره پرسشنامه بر اساس شیوه

 بود که ما نیز در این پژوهش از آن استفاده کردیم. 23و با شیوه لیکرتی  1گذاری سنتی بهترین نمره برش با شیوه نمره

ی برش، باشد، وجود اختلالات روانی در افراد مشخص شده بر اساس نمرهکه این پرسشنامه ابزار غربالگری میبا توجه به این

 اما به احتمال بالای اختلال، نیاز به پیگیری وارزیابی بالینی وجود دارد. قطعی نیست

 

 (IES-R) حوادث تأثیرمقیاس تجدیدنظریافته . 3-3-6-2

های مختلف به کار رفت. ار آنجا که این نسخه در ارزیابی اختلال ( برای بررسی اثر آسیبIESحوادث ) تأثیرمقیــاس نسخه اولیه 

(، ملاک برانگیختگی نیز افزوده IES-Rی آن )شاخص برانگیختگی را در نظر نداشت، در نسخه تجدید نظریافته استرس پس از سانحه،

)نمره صفر( « هرگز»گویه است که آزمودنی تجربه خود را در هفت روز گذشته در طیف  22یک ابزار خودگزارشی و شامل  IES-Rشد. 

با ارزیابی نسخه فارسی این مقیاس، پایایی بازآزمایی و روایی همگرای آن  (1)و همکاران کند. پناغی ( ابراز می4)نمره « خیلی زیاد»تا 

 33و  24های آن را پیشنهاد کردند. نقاط برش این مقیاس نمرات رش کردند و بر پایه تحلیل عاملی، اصلاح برخی از گویهرا مناسب گزا

 بودند.
 

 (PHQ-9نامه سلامت بیمار ). پرسش3-3-6-3

این  نامه سلامت بیمار یک مقیاس خودگزارشی برای سرند، ارزیابی و پایش شدت افسردگی در دو هفته گذشته است.پرسش

نمره  3درباره اختلال کارکرد( از صفر تا  هاآنهای افسردگی )یکی از گویه است و هر گویه با پرسش از علامت 1نامه دارای پرسش

شود. دادفر و افسردگی اساسی شدید تلقی می عنوانبهیا بالاتر  21یا بالاتر بر افسردگی اساسی دلالت دارد و نمره  01گیرد. نمره می

 اند.نامه را نشان دادهفارسی این پرسش پایایی و روایی مطلوب نسخه (01)همکاران 
 

 (CPSS. مقیاس علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک )3-3-6-4

مقیاس علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک یک مقیاس خودگزارشی برای ارزیابی علایم اختلال استرس پس از سانحه بر 

برانگیختگی. پایایی و بیش مجدد، اجتناب ساله است؛ شامل علایم تجربه 00تا  7نوجوانان  و در کودکان DSM-IVهای اساس ملاک

و در مطالعه مطلق و همکاران در ایران به کار  (00)های آن نشان داده شده درونی مطلوب این ابزار برای کل مقیاس و زیرمقیاس

 بود. 00. نقطه برش این پرسشنامه نمره (1)گرفته شده است 
 

 27-نامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت کیداسکرین. پرسش3-3-6-5

و در  (02)ساله طراحی شده  08تا  8ای مقیاسی است که برای ارزیابی کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان گویه 27کیداسکرین 

ای و گویه 01و  27، 12های . کیداسکرین دارای نسخه(03)ساله اعتباریابی شده است  01تا  00آموزان ایرانی ای روی دانشمطالعه

ارزیابی  (03)آذین و همکاران ای آن که توسط نیکگویه 27فارسی  هاست. نسخهقابل استفاده در مدارس، مراکز پزشکی و بیمارستان

 تیحما( 4( ارتباط با والدین و خودمختاری، 3، شناختیروان( بهزیستی 2( بهزیستی جسمی، 0مقیاس است؛ شده شامل پنج خرده
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ای در ی گذشته است و هر مورد، نمرههای این مقیاس مربوط به گزارش فرد از یک هفته. گویهمدرسه طیمح( 1و  و همسالان یاجتماع

 شود.)بهترین( تبدیل می 011ای در طیف صفر )بدترین( تا مقیاس، به نمرهگیرد. نمره هر خردهمی 1تا  0مقیاس لیکرت از 

 

 یفیالات بخش کؤس. 3-3-7

 بود: ریبه شرح ز کیفی پرسیده شدند، بخش ی که درالاتؤس
 

 . سؤالات مردم3-3-7-1

 بود؟ هبود، نکات قوت و ضعف ارائه خدمات چ هچ ریاخ لیتجربه شما در مورد ارائه خدمات سلامت روان در س -0

( ی)رفتار یاتفاق چه عکس العمل نیدر برابر ا ،بود هافتاد چ لیو در رابطه با س لیس انیدر جر شما یکه برا یاتفاق نیبدتر -2

 ؟ید( داشتی)ترس و نگران یچه احساسات ؟یدکردیفکر م ییزهایبه چه چ ؟یدنشان داد

و اگر  ؟دخود برگرد ی به روال معمولبه شما کمک کرده که به زندگ یزی، چه چاست برگشته معمول ی شما به روالزندگ ایآ -3

 (آوریتاب سؤال) ؟وجود داشته است یچه موانع هبرنگشت

 (؟ندهیبه آ دی)ام ستیچ ندهیسال آ کیدر  تانیزندگ طیشما در مورد شرا ینیبشیپ -4

 

 . سؤالات مسئولان3-3-7-2

 چه مشکلاتی در ارائه خدمات داشتید؟ )نقاط قوت و ضعف( د؟یگرفتبهداشت روان حادثه در ارائه خدمات  نیاز ا یاچه تجربه -0
 ست؟یچ یارائه بهترِخدمات سلامت روان در حوادث بعد یشما برا شنهادی -2

 

 دهندگان خدمت. سؤالات ارائه3-3-7-3

 بود؟ هبود، نکات قوت و ضعف ارائه خدمات چ هچ ریاخ لیتجربه شما در مورد ارائه خدمات سلامت روان در س -0

 کنید؟توانمندی خود و همکارانتان را در ارائه خدمت و مدیریت شرایط چگونه ارزیابی می -2
 برای ارائه بهتر خدمات( هاپیشنهادهایی داشتید؟ )اگر شما هدایت کننده تیم مداخلات سلامت روان بودید، چه برنامه -3

 

 کمی . نتایج بخش3-4
 سالانبزرگنتایج پرسشنامه  .3-4-1
 . مشخصات دموگرافیک3-4-1-1

 نفر( 113نفر( و خوزستان ) 118نفر(، لرستان ) 111بزرگسال از سه استان گلستان ) 0170های مربوط به نهایت پرسشنامه در

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( زن بودند و میانگین سنی درصد 8/81نفر ) 0311( مرد و درصد 2/01نفر ) 320نفر شرکت کننده در این مطالعه  0170از 

 7/47کنندگان )سال بود. از نظر سطح تحصیلات، اکثر  شرکت 81و  01سال و کمترین و بیشترین سن به ترتیب  0/02±80/31

 7/83کنندگان )شرکت کثرو ا بود (درصد 7/70دار )کنندگان خانهشرکت تحصیلات ابتدایی بودند. شغل اکثر( بیسواد یا دارای درصد

برخی از  2-3 از مناطق روستایی بودند. جدول (درصد 8/10)کنندگان . از نظر محل سکونت، اکثر  شرکتبودند( متاهل درصد

 کند.کنندگان را به تفکیک استان توصیف میشرکت مشخصات دموگرافیک
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 در مطالعهکنندگان شرکت  کیاز مشخصات دموگراف یبرختوصیف  -2-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 گروه سنی

 سال 21تا  01

 سال 31تا  21

 سال 41تا  31

 سال 11تا  41

سال و بالاتر 11

 جنسیت
   مرد
   زن

 وضعیت تاهل

  متاهل
 مجرد

   مطلقه یا بیوه

 تحصیلات

 بی سواد و ابتدایی
 راهنمایی تا دیپلم

  دانشگاهی

وضعیت اشتغال

 شاغل
 خانه دار
بیکار
سایر

 محل سکونت
 شهری

روستایی
 

 

 ی در افراد مورد مطالعهو استان محل زندگ تیبر حسب جنس (یی/روستایمحل سکونت )شهر یفراوان عیتوز -3-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 مرد
 شهری

  روستایی

 زن
 شهری

روستایی
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 افراد مورد مطالعه ی درو استان محل زندگ تیبر حسب جنس های سنیگروه یفراوان عیتوز -4-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 مرد

 سال 21تا  01

 سال 31تا  21

 سال 41تا  31

 سال 11تا  41

سال و بالاتر 11

 زن

 سال 21تا  01

 سال 31تا  21

 سال 41تا  31

 سال 11تا  41

بالاترسال و  11

 

استفاده شد و افراد بر اساس گزارش خود  Principal Component Analysis: PCAبرای ایجاد متغیر وضعیت اقتصادی، از روش 

ها شامل منزل مسکونی، مزرعه کشاورزی، دامداری، خودرو شخصی، موتور سیکلت، تلویزیون مبنی بر مالکیت یا عدم مالکیت دارایی

خت خواب و ، فریزر، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، مبلمان، کامپیوتر یا لپ تاپ، مایکروفر، تLED/LCDمعمولی، تلویزیون 

توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی   1-3فرش دست بافت، به سه گروه با وضعیت اقتصادی ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شدند. جدول 

های خود کنندگان از داراییدهد. طبق گزارشی که  شرکتکنندگان در مطالعه را بر حسب استان محل زندگی نشان میشرکت

درصد در گروه با  3/33درصد در گروه با وضعیت اقتصادی متوسط و  7/32ا وضعیت اقتصادی ضعیف، درصد در گروه ب 34، اندداشته

کنندگان کنندگان استان لرستان بهتر و وضعیت اقتصادی  شرکتوضعیت اقتصادی قوی قرار گرفتند که وضعیت اقتصادی شرکت

 (.p=0.001استان خوزستان بدتر بوده است )

 
 ی در افراد مورد مطالعهبر حسب استان محل زندگوضعیت اقتصادی  یفراوان عیتوز -5-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 وضعیت اقتصادی

 ضعیف

 متوسط

قوی

 
 ها و اموال. خسارت به دارایی3-4-1-2

هایشان ایجاد کنندگان به داراییهای مالی گزارش شده توسط  شرکتبر اساس جمع مقدار خسارت یمال خسارت تیوضع ریمتغ

شد. بر اساس این متغیر افراد به چهار گروه بدون خسارت مالی، تا سی میلیون تومان خسارت مالی، سی تا صد میلیون تومان خسارت 

 یهاییدارا مقدار خسارت مالی به کنندگان ازکه  شرکت یطبق گزارشد. مالی و بالاتر از صد میلیون تومان خسارت مالی تقسیم شدن
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درصد در گروه  4/30ی، تومان خسارت مال ونیلیم یتا سدرصد در گروه  0/20ی، درصد در گروه بدون خسارت مال 1/8، اندداشتهخود 

فراوانی افراد در که  قرار گرفتند یمان خسارت مالتو ونیلیبالاتر از صد مدرصد در گروه  1/38سی تا صد میلیون تومان خسارت مالی و 

توزیع فراوانی وضعیت  1-3جدول  (.p=0.001بوده است ) گروه با خسارت مالی بیشتر از صد میلیون تومان در استان لرستان بیشتر

 دهد.کنندگان مطالعه را نشان میخسارت مالی بر حسب استان محل زندگی در  شرکت

در شرکت کنندگان، بر اساس گزارش ایشان مبنی بر ورود سیلاب به منزل و  یمسکون منزل به لابیس ورود تیوضع ریمتغ

سانتیمتر،  11مقدار ورود آن بر حسب سانتیمتر ایجاد شد و افراد به چهار گروه شامل عدم ورود سیلاب به منزل، ورود سیلاب کمتر از 

کنندگان از که  شرکت یطبق گزارشسانتیمتر، تقسیم شدند.  011شتر از سانتی متر و ورود سیلاب بی 011تا  11ورود سیلاب بین 

درصد در گروه ورود  0/21 ،به منزل لابیدرصد در گروه عدم ورود س 4/21، اندداشتهمسکونی  به منزل مقدار ورود آن و لابیورود س

از  شتریب لابیدرصد در گروه ورود س 4/24متر و یسانت 011تا  11 نیب لابیدرصد در گروه ورود س 0/31 متر،یسانت 11کمتر از  لابیس

سانتیمتر در استان لرستان بیشتر  011فراوانی افراد در گروه ورود سیلاب به منزل مسکونی بیش از قرار گرفتند که  متریسانت 011

 (.p=0.001) بوده است

 
 مورد مطالعه ی در افرادبر حسب استان محل زندگوضعیت خسارت مالی  یفراوان عیتوز -6-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

وضعیت 

 خسارت مالی

 بدون خسارت

 تا سی میلیون تومان

سی تا صد میلیون تومان 

 بیشتر از صد میلیون تومان

 
 ی در افراد مورد مطالعهبر حسب استان محل زندگوضعیت ورود سیلاب به منزل مسکونی  یفراوان عیتوز -7-3جدول 

 متغیر
 گلستاناستان 

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

ورود  تیوضع

به منزل  لابیس

  یمسکون

 به منزل لابیسعدم ورود 

 11منزل تا  به لابیورود س

 سانتیمتر


تا  11 نیببه منزل  لابیورود س

متریسانت 011


 به منزل بیشتر از لابیورود س

متریسانت 011


 

کنندگان ایجاد و ها توسط  شرکتهای گزارش شده به داراییبر اساس میانگین درصد آسیب هاییدارا به بیآس تیوضع ریمتغ

درصد(  1/11تا  3/33ها، آسیب متوسط )درصد( به دارایی 3/33ها، آسیب کم )تا افراد بر اساس آن به چهار گروه بدون آسیب به دارایی

به درصد آسیب کنندگان از که  شرکت یطبق گزارشها تقسیم شدند. به دارایی درصد( 1/11بیش از )ها و آسیب زیاد به دارایی

درصد در گروه  1/21 ها،ییبه دارا کم بیدرصد در گروه آس 2/07 ها،ییبه دارا بیدرصد در گروه بدون آس 1، اندداشتهخود  یهاییدارا

ها فراوانی افراد در گروه آسیب زیاد به داراییرفتند که قرار گ هاییبه دارا ادیز بیدرصد در گروه آس 2/47و  هاییبه دارا متوسط بیآس
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در   یبر حسب استان محل زندگ هاییبه دارا بیآس تیوضع یفراوان عیتوز 8-3(. جدول p=0.001بوده است ) شتریاستان لرستان ب در

 دهد.کنندگان مطالعه را نشان میشرکت

 
 ی در افراد مورد مطالعهبر حسب استان محل زندگها وضعیت آسیب به دارایی یفراوان عیتوز -8-3جدول 

 

 

کنندگان مبنی بر نحوه مالکیت مسکن و درصد آسیب شرکت گزارش  بر اساس آن به بیآس و مسکن تیمالک تیوضع ریمتغ

عدم مالکیت مسکن، مالک مسکن و بدون آسیب، مالک مسکن و آسیب کم، مالک  شامل گروه پنجو افراد بر اساس آن به  جادیابه آن 

مسکن و درصد  تیمالکنحوه از کنندگان که  شرکت یشدند. طبق گزارش میتقس ،مسکن و آسیب متوسط و مالک مسکن و آسیب زیاد

مالک درصد  30 ب،یمالک مسکن و بدون آس درصد در گروه 8/03گروه عدم مالکیت مسکن،  درصد در 2/01، داشتندبه آن  بیآس

قرار گرفتند که  ادیز بیمالک مسکن و آس درصد در گروه 3/21 و و آسیب متوسط مالک مسکندرصد  8/01کم،  بیمسکن و آس

 تیمالک تیوضعی فراوان عیتوز 1-3(. جدول p=0.001بوده است ) شتریدر استان لرستان ب با آسیب زیاد فراوانی افراد مالک مسکن

 دهد.کنندگان مطالعه را نشان میدر  شرکت یبه آن بر حسب استان محل زندگ بیمسکن و آس

 
 فراد مورد مطالعهی در ابر حسب استان محل زندگ به آن بیمسکن و آس تیمالکوضعیت  یفراوان عیتوز -9-3جدول 

 

ها زندگی کرده موقت در اردوگاه طوربه( از افراد مطالعه، در هنگام سیل %31نفر ) 181زدگان، های سیلاز نظر حضور در اردوگاه

  نشان داده شده است. 01-3بودند. که در جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 تیوضع

به  بیآس

 هاییدارا

 هاییبه دارا بیبدون آس

 هاییکم به دارا بیآس

هاییمتوسط به دارا بیآس

 هاییبه دارا ادیز بیآس

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 تیمالک تیوضع

 بیمسکن و آس

 به آن

 مسکن تیعدم مالک

مالک مسکن و بدون 

 به آن بیآس


 بیآس بامالک مسکن و 

 کم به آن


 بیآس بامالک مسکن و 

 متوسط به آن


 بیآس امالک مسکن و ب

 زیاد به آن
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 هاگزارش ملی سیلاب

 مورد مطالعه ی در افرادبر حسب استان محل زندگ لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیوضع یفراوان عیتوز -11-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

حضور در  تیوضع

هنگام  یهااردوگاه

 لابیس

 حضور در اردوگاه

 عدم حضور در اردوگاه

 
 (GHQ-28). پرسشنامه سلامت عمومی 3-4-1-3

میانگین نمره کل  00-3بود. جدول  20±7/4کنندگان مورد مطالعه در  شرکتمیانگین نمره کل پرسشنامه سلامت عمومی

خوابی، افسردگی و عملکرد اجتماعی را نشان بیهای جسمانی، اضطراب و های آن شامل نشانهو خرده مقیاسپرسشنامه سلامت عمومی

 تر است.دهنده وضعیت روانی نامطلوبدهد. نمرات بالاتر نشانمی

 
 مطالعه افراددر  پرسشنامه سلامت عمومی یهااسیو خرده مق ینمرات کل فیتوص -11-3جدول 

 

و بالاتر، به دو گروه سالم و دچار اختلال روانی تقسیم  24افراد مورد مطالعه با توجه به نمره کل پرسشنامه و بر اساس نقطه برش 

 3/43و بالاتر نیز  1ها و نقطه برش درصد بود. بر اساس نمرات کل خرده مقیاس 34کنندگان شدند. شیوع اختلالات روانی در  شرکت

درصد دچار اختلال اضطرابی و بی خوابی و  40درصد دچار اختلال عملکرد اجتماعی،  7/84تلال عملکرد جسمانی، درصد افراد دچار اخ

کنندگان را نشان شیوع اختلالات روانی بر حسب استان محل زندگی  شرکت 02-3درصد دچار اختلال افسردگی بودند. جدول  1/01

 دهد.می

 
  

 متغیر
 استان گلستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان لرستان

 نیانگیم( اری)انحراف مع

 استان خوزستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 مجموع

میانگین( انحراف معیار)
 )(ینمره کل

یجسمان یهانشانه

یخواب یو ب اضطراب

یاجتماع عملکرد

یافسردگ
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 های آنو خرده مقیاس بر اساس پرسشنامه سلامت عمومی یالات سلامت رواناختل وعیش یفراوان عیتوز -12-3جدول 

 

داری بین سن و شیوع سنی مورد مطالعه، نتایج آزمون کای اسکوئر، ارتباط معنی هایی شیوع اختلالات روانی بین گروهدر مقایسه

قابل  03-3های با سن بالاتر بیشتر بود. نتایج این آزمون در جدول ی که شیوع اختلالات روانی در گروهطوربهاختلالات روانی نشان داد، 

 مشاهده است.
 

 در افراد مورد مطالعه یسن یهابر حسب گروه یاختلالات روان وعیش سهیمقا -13-3جدول 

 گروه سنی
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 سال 21تا  01
 فراوانی




 

 درصد

 سال 31تا  21
 فراوانی

 درصد

 سال 41تا  31

 فراوانی

 درصد

 سال 11تا  41
 فراوانی

 درصد

 سال و بالاتر 11
 فراوانی

 درصد

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 اختلالات روانی
 ندارد

 دارد

اختلال عملکرد 

 جسمانی

 ندارد

 دارد

اختلال اضطراب و 

 خوابیبی

 ندارد

 دارد

اختلال عملکرد 

 اجتماعی

 ندارد

 دارد

 اختلال افسردگی
 ندارد

 دارد
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 هاگزارش ملی سیلاب

 

با اینکه شیوع اختلالات روانی در زنان بیشتر بود ولی نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد شیوع اختلالات روانی بین دو جنس تفاوت 

 (.04-3داری ندارد )جدول معنی

 
 در افراد مورد مطالعه جنسیتبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -14-3جدول 

 جنسیت
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 مرد
 فراوانی




 

 درصد

 زن
 فراوانی

 درصد

 
 در افراد مورد مطالعه استان محل زندگیبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -15-3جدول 

 استان

 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 گلستان
 فراوانی


 

 

 درصد

 لرستان
 فراوانی

 درصد

 خوزستان
 فراوانی

 درصد

 

 در افراد مورد مطالعه سکونت شهری یا روستایی بر حسب یاختلالات روان وعیش سهیمقا -16-3جدول 

 وضعیت سکونت

 روانیاختلال 

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 شهری
 فراوانی


 

 

 درصد

 روستایی
 فراوانی

 درصد
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ای یسکونت شهر تیوضع نیب 01-3طبق جدول . دهدیدر استان لرستان را نشان م یبالاتر اختلالات روان وعیش 01-3جدول 

 مشاهده نشد. یداریرابطه معن یاختلالات روان وعیبا ش ییروستا

سواد در بررسی رابطه بین تحصیلات و شیوع اختلالات روانی، نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد، شیوع اختلالات روانی در افراد بی

 (.07-3داری بیشتر بود )جدول معنی طوربهیا با تحصیلات ابتدایی 
 

 در افراد مورد مطالعه تحصیلاتبر حسب  یاختلالات روان عویش سهیمقا -17-3جدول 

 تحصیلات

 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 بی سواد و ابتدایی
 فراوانی


 

 

  درصد

 راهنمایی تا دیپلم
 فراوانی

 درصد

 دانشگاهی
 فراوانی

 درصد

 

 باشد.داری بیشتر میمعنی طوربهدار یا بیکار دهد شیوع اختلالات روانی در افراد خانهنشان می 08-3جدول 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت شغلیبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -18-3جدول 

 وضعیت شغلی
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 شاغل
 فراوانی




 

 درصد

 خانه دار
 فراوانی

 درصد

 بیکار
 فراوانی

 درصد

 سایر

 فراوانی

 درصد
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دهد که شیوع اختلالات روانی در افراد طلاق گرفته یا نشان می 01-3در بررسی رابطه وضعیت تاهل با شیوع اختلالات روانی، جدول 

 باشد.داری بیشتر میمعنی طوربههمسر فوت شده 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت تاهلبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -19-3جدول 

 وضعیت تاهل
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 متاهل

 فراوانی


 

 

 درصد

 مجرد

 فراوانی

 درصد

 طلاق گرفته یا همسر فوت شده
 فراوانی

 درصد

 

بهتر بود )جدول  یاقتصاد تیدر افراد با وضع یاختلالات روان شتریب وعیدهنده شنشان یداریمعن طوربهاسکوئر  یکا جینتا نیهمچن

12-3.) 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت اقتصادیبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -21-3جدول 

 وضعیت اقتصادی

 اختلال روانی

داریسطح معنی

 ندارد دارد

 ضعیف
 فراوانی


 

 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 قوی
 فراوانی

 درصد
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 هاگزارش ملی سیلاب

داری وجود داشت و شیوع اختلالات روانی در ادامه نتایج نشان داد، بین وضعیت خسارت مالی و شیوع اختلالات روانی رابطه معنی

 (. 20-3های با خسارت مالی بالاتر، بیشتر بود )جدول در افراد گروه

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت خسارت مالیبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -21-3جدول 

 وضعیت خسارت مالی

 اختلال روانی
داریسطح معنی


 ندارد دارد

 بدون خسارت مالی
 فراوانی




 

 درصد

 تا سی میلیون تومان
 فراوانی

 درصد

 میلیون تومانسی تا صد 
 فراوانی

 درصد

 صد میلیون تومان و بالاتر
 فراوانی

 درصد

 

 هاییکه دارا یاختلالات در افراد وعیمشاهده شد و ش زین یاختلالات روان وعیو ش هاییبه دارا بیآس تیوضع نیرابطه ب نیمشابه ا

 (.22-3بود )جدول  شتریب یداریمعن طوربهبود،  دهید یشتریب بیآس

 
 در افراد مورد مطالعه هاوضعیت آسیب به داراییبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -22-3جدول 

 هاوضعیت آسیب به دارایی
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 هابدون آسیب به دارایی
 فراوانی




 

 درصد

 هاآسیب کم به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب متوسط به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب زیاد به دارایی
 فراوانی

 درصد
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 هاگزارش ملی سیلاب

در بررسی رابطه شیوع اختلالات روانی با ورود سیلاب به منزل مسکونی، نتایج نشان داد شیوع اختلالات روانی در افرادی که سیلاب 

 (.23-3باشد )جدول به منزلشان ورود پیدا کرده بیشتر می

 
 مطالعه در افراد مورد وضعیت ورود سیلاب به منزلبر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -23-3جدول 

 وضعیت ورود سیلاب به منزل
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 عدم ورود سیلاب به منزل
 فراوانی




 

 درصد

 11ورود سیلاب به منزل کمتر از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011تا  11ورود سیلاب به منزل 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011ورود سیلاب به منزل بیشتر از 

سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 

داری بیشتر معنی طوربهنتایج نشان داد، شیوع اختلالات روانی در افرادی که مالک مسکن بوده و منزلشان خسارت زیادی دیده، 

که منزل را ترک کرده و در زمان  یدر افراد روانی اختلالات وعیش(. همچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر 24-3باشد )جدول می

 (21-3باشد )جدول می شتریب بودند،ها رفته به اردوگاه لابیس

 
 مطالعهدر افراد مورد وضعیت مالکیت مسکن و آسیب به آن بر حسب  یاختلالات روان وعیش سهیمقا -24-3جدول 

 به آن  بیمسکن و آس تیمالک تیوضع
 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 عدم مالکیت مسکن
 فراوانی




 

 درصد

 مالک مسکن و بدون آسیب به آن
 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب کم به آن
 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب متوسط به آن
 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب زیاد به آن
 فراوانی

 درصد
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 هاگزارش ملی سیلاب

  لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیوضع بر حسب یاختلالات روان وعیش سهیمقا -25-3جدول 

 یهاحضور در اردوگاه تیوضع

 لابیس هنگام

 اختلال روانی

داریسطح معنی
 ندارد دارد

 هاحضور در اردوگاه
 فراوانی


 

 

 درصد

 هاعدم حضور در اردوگاه
 فراوانی

 درصد

 

 

 (PHQ-9. پرسشنامه سلامت بیمار )3-4-1-4

میانگین نمره کل پرسشنامه  21-3بود. جدول  1±2/1کنندگان مورد مطالعه نمره کل پرسشنامه سلامت بیمار در  شرکت میانگین

 دهد. نمرات بالاتر نشاندهنده افسردگی بیشتر است.سلامت بیمار بر حسب استان محل زندگی را نشان می

 
 مطالعه افراددر ی بر حسب استان محل زندگ مارینمره کل پرسشنامه سلامت ب فیتوص -26-3 جدول

 متغیر
 استان گلستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان لرستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان خوزستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 مجموع

میانگین( انحراف معیار)

رسشنامه سلامت پ نمره کل

 ماریب
 )(

 

به سه گروه شامل افسردگی ناچیز، افسردگی  01و  1افراد مورد مطالعه با توجه به نمره کل پرسشنامه و بر اساس نقاط برش 

شیوع  27-3درصد بود. جدول  8/1کنندگان خفیف تا متوسط و افسردگی شدید تقسیم شدند. شیوع افسردگی شدید در  شرکت

 دهد.دگان را نشان میکننافسردگی بر حسب استان محل زندگی  شرکت

 
 افراد مورد مطالعه دربیمار بر حسب استان محل زندگی بر اساس پرسشنامه سلامت  شیوع افسردگی -27-3جدول 

 

داری بین گروه سنی و های سنی مورد مطالعه، نتایج آزمون کای اسکوئر، ارتباط معنیهایدر مقایسه شیوع افسردگی بین گروه

قابل  28-3های با سن بالاتر بیشتر بود. نتایج این آزمون در جدول ی که شیوع افسردگی در گروهطوربهشیوع افسردگی نشان داد، 

 مشاهده است.

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان  

 شیوع افسردگی

 ناچیز

خفیف تا 

 متوسط


 شدید
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 هاگزارش ملی سیلاب

 در افراد مورد مطالعه یسن یهابر حسب گروه افسردگی وعیش سهیمقا -28-3جدول 

 گروه سنی

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 سال 21تا  01
 فراوانی




 

 درصد

 سال 31تا  21
 فراوانی

 درصد

 سال 41تا  31
 فراوانی

 درصد

 سال 11تا  41
 فراوانی

 درصد

 سال و بالاتر 11
 فراوانی

 درصد

 

 (.21-3داری بیشتر از مردان بود )جدول معنی طوربهنتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد شیوع افسردگی در زنان 

 
 در افراد مورد مطالعه جنسیتبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -29-3جدول 

 جنسیت

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 مرد
 فراوانی




 

 درصد

زن
 فراوانی

 درصد

 

 داری داشت و در استان لرستان بیشتر بود. های مورد مطالعه، تفاوت معنیشیوع افسردگی بین استان 31-3در ادامه طبق جدول 
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 در افراد مورد مطالعه استان محل زندگیبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -31-3جدول 

 استان
 افسردگی

 سطح

داریمعنی
 شدیدتا متوسط خفیف ناچیز

 گلستان
 فراوانی




 

 درصد

 لرستان
 فراوانی

 درصد

خوزستان
 فراوانی

 درصد

 

 مشاهده نشد. یداریرابطه معن یافسردگ وعیبا ش ییروستا ای یسکونت شهر تیوضع نیب 30-3طبق جدول 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت سکونت شهری روستاییبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا-31-3جدول 

وضعیت سکونت
 افسردگی

 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 شهری
 فراوانی




 

 درصد

روستایی
 فراوانی

 درصد

 

در بررسی رابطه بین تحصیلات و شیوع افسردگی، نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد، شیوع اختلالات روانی با تحصیلات رابطه 

 (.32-3داری ندارد )جدول معنی
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 در افراد مورد مطالعه تحصیلاتبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -32-3جدول 

 استان
 افسردگی

 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 بیسواد یا ابتدایی
 فراوانی




 

 درصد

 راهنمایی تا دیپلم
 فراوانی

 درصد

دانشگاهی
 فراوانی

 درصد

 

دار بیشتر دهد با اینکه شیوع افسردگی شدید در افراد بیکار یا خانهدر بررسی رابطه شیوع افسرگی با شغل، نشان می 33-3جدول 

 باشد، از نظر آماری معنی دار نیست.می

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت شغلیبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -33-3جدول 

 وضعیت شغلی
 افسردگی

 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 شاغل
 فراوانی




 

 درصد

 خانه دار
 فراوانی

 درصد

 بیکار
 فراوانی

 درصد

 سایر
 فراوانی

 درصد

 

دهد که شیوع افسردگی در افراد طلاق گرفته یا همسر نشان می 34-3در بررسی رابطه وضعیت تاهل با شیوع افسردگی، جدول 

 باشد.داری بیشتر میمعنی طوربهفوت شده 
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 در افراد مورد مطالعه وضعیت تاهلبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -34-3جدول 

 وضعیت تاهل

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 متاهل
 فراوانی




 

 درصد

 مجرد
 فراوانی

 درصد

طلاق گرفته یا همسر فوت 

شده

 فراوانی

 درصد

 

-3بهتر بود )جدول  یاقتصاد تیدر افراد با وضع یافسردگ شتریب وعینشاندهنده ش یداریمعن طوربهاسکوئر  یکا جینتا نیهمچن

31.) 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت اقتصادیبر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -35-3جدول 

وضعیت اقتصادی
 افسردگی

 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 ضعیف
 فراوانی




 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

قوی
 فراوانی

 درصد

 

 

داری وجود داشت و شیوع افسردگی شدید در در ادامه نتایج نشان داد، بین وضعیت خسارت مالی و شیوع افسردگی رابطه معنی

 (. 31-3های با خسارت مالی بالاتر، بیشتر بود )جدول افراد گروه
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 در افراد مورد مطالعه یخسارت مال تیبر حسب وضع افسردگی وعیش سهیمقا 36-3جدول 

  یخسارت مال تیوضع

 افسردگی
 سطح

داریمعنی  شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 بدون خسارت مالی
 فراوانی




 

 درصد

 تا سی میلیون تومان
 فراوانی

 درصد

 سی تا صد میلیون تومان
 فراوانی

 درصد

 صد میلیون تومان و بالاتر
 فراوانی

 درصد

 

که  یدر افراد دیشد یافسردگ وعیمشاهده شد و ش زین یافسردگ وعیو ش هاییبه دارا بیآس تیوضع نیرابطه ب نیمشابه ا

 (.37-3بود )جدول  شتریب یداریمعن طوربهبود،  دهید یشتریب بیآس هاآن یهاییدارا

 
 در افراد مورد مطالعه هاییبه دارا بیآس تیبر حسب وضع افسردگی وعیش سهیمقا -37-3جدول 

  هاییبه دارا بیآس تیوضع
 افسردگی

 سطح

داریمعنی  شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 هابدون آسیب به دارایی
 فراوانی




 

 درصد

 هاآسیب کم به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب متوسط به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب زیاد به دارایی
 فراوانی

 درصد

 

 مسکونی، نتایج نشان داد شیوع افسردگی شدید در افرادی که سیلابدر بررسی رابطه شیوع افسردگی با ورود سیلاب به منزل 

 (.38-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهبیشتری به منزلشان ورود پیدا کرده 
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 به منزل در افراد مورد مطالعه لابیورود س تیبر حسب وضع افسردگی وعیش سهیمقا -83-3جدول 

 به منزل  لابیورود س تیوضع

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 عدم ورود سیلاب به منزل
 فراوانی




 

 درصد

 11ورود سیلاب به منزل کمتر از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011تا  11ورود سیلاب به منزل 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

ورود سیلاب به منزل بیشتر از 

سانتیمتر 011

 فراوانی

 درصد

 

در بررسی رابطه شیوع افسردگی با مالکیت مسکن و آسیب به آن، نتایج نشان داد، شیوع افسردگی شدید در افرادی که مالک 

 (. 31-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهمسکن بوده و منزلشان آسیب زیادی دیده، 

 
 در افراد مورد مطالعهه آن وضعیت مالکیت مسکن و آسیب ببر حسب  افسردگی وعیش سهیمقا -93-3جدول 

 مسکن و  تیمالک تیوضع

 به آن  بیآس

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدید خفیف تا متوسط ناچیز

 عدم مالکیت مسکن
 فراوانی




 

 درصد

 مالک مسکن و بدون آسیب به آن
 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب کم به آن
 فراوانی

 درصد

مالک مسکن و آسیب متوسط به 

 آن

 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب زیاد به آن

 فراوانی

 درصد
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ها به اردوگاه لابیکه منزل را ترک کرده و در زمان س یدر افرادفسردگی شدید ا وعیشهمچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر 

 .(41-3باشد )جدول می شتریب بودند،رفته 

 
 در افراد مورد مطالعه لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیبر حسب وضع افسردگی وعیش سهیمقا -41-3جدول 

 یهاحضور در اردوگاه تیوضع
 لابیهنگام س

 افسردگی
 سطح

داریمعنی
 شدیدخفیف تا متوسط ناچیز

 هاحضور در اردوگاه
 فراوانی




 

 درصد

 هاعدم حضور در اردوگاه
 فراوانی

 درصد

 
 (IES-Rحوادث ) تأثیر. مقیاس تجدیدنظر یافته 3-4-1-5

میانگین  40-3بود. جدول  01±1/07کنندگان مورد مطالعه حوادث در  شرکت تأثیرمیانگین نمره کل مقیاس تجدیدنظر یافته 

اختلال استرس دهد. نمرات بالاتر نشاندهنده بر حسب استان محل زندگی را نشان می حوادث تأثیر افتهی دنظریتجد اسیمقنمره کل 

 ( بیشتر است.PTSD) پس از سانحه

 
 مطالعه افراددر ی حوادث بر حسب استان محل زندگ تأثیر افتهی دنظریتجد اسینمره کل مق فیتوص -14-3جدول 

 

جزئی و   PTSD ،PTSDبه سه گروه شامل بدون  33و  24افراد مورد مطالعه با توجه به نمره کل مقیاس و بر اساس نقاط برش 

بر حسب استان محل  PTSDشیوع  42-3درصد بود. جدول  1/23کنندگان در شرکت PTSDتقسیم شدند. شیوع ابتلا به  PTSDدچار 

 دهد.کنندگان را نشان میزندگی  شرکت

 
 افراد مورد مطالعه دربر حسب استان محل زندگی  حوادث تأثیر افتهی دنظریتجد اسیبر اساس مق PTSDشیوع  -42-3جدول 

 

 متغیر
 استان گلستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان لرستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان خوزستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 مجموع

میانگین( انحراف معیار)

 افتهی دنظریتجد اسیمق نمره کل

حوادث  تأثیر


 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 لرستاناستان 

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 شیوع 

بدون اختلال

 اختلال خفیف

 اختلال جدی
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داری بین گروه سنی و شیوع های سنی مورد مطالعه، نتایج آزمون کای اسکوئر، ارتباط معنیهایبین گروه PTSDدر مقایسه شیوع 

PTSD  ،ی که شیوع طوربهنشان دادPTSD قابل مشاهده است. 43-3های با سن بالاتر بیشتر بود. نتایج این آزمون در جدول در گروه 

 
 در افراد مورد مطالعه یسن یهابر حسب گروه PTSD وعیش سهیمقا-43-3جدول 

 گروه سنی

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 سال 21تا  01
 فراوانی




 

 درصد

 سال 31تا  21
 فراوانی

 درصد

 سال 41تا  31
 فراوانی

 درصد

 سال 11تا  41
 فراوانی

 درصد

 سال و بالاتر 11
 فراوانی

 درصد

 

 

 (.44-3داری بیشتر از مردان بود )جدول معنی طوربهدر زنان  PTSDنتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد شیوع 

 
 در افراد مورد مطالعه جنسیتبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -44-3جدول 

 جنسیت

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 مرد
 فراوانی




 

 درصد

زن
 فراوانی

 درصد

 

 داری داشت و در استان لرستان بیشتر بود. های مورد مطالعه، تفاوت معنیبین استان PTSDشیوع  41-3در ادامه طبق جدول 
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 در افراد مورد مطالعه استان محل زندگیبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -45-3جدول 

 استان

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 گلستان
 فراوانی




 

 درصد

 لرستان
 فراوانی

 درصد

خوزستان
 فراوانی

 درصد

 

 

 شتریب یشهر تیدر جمع PTSD وعیمشاهده شد و ش یداریرابطه معن زین PTSD وعیبا ش ییروستا ای یسکونت شهر تیوضع نیب

 (.41-3بود )جدول 

 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت سکونت شهری روستاییبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -46-3جدول 

وضعیت سکونت
 

 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 شهری
 فراوانی




 

 درصد

روستایی
 فراوانی

 درصد

 

 

در افراد با تحصیلات دانشگاهی بالاتر بود ولی نتایج آزمون  PTSD، با اینکه شیوع PTSDدر بررسی رابطه بین تحصیلات و شیوع 

 (.47-3داری نداشت )جدول کای اسکوئر نشان داد، شیوع اختلالات روانی با تحصیلات رابطه معنی
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 در افراد مورد مطالعه تحصیلاتبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -47-3جدول 

 استان

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 بیسواد یا ابتدایی
 فراوانی




 

 درصد

 راهنمایی تا دیپلم
 فراوانی

 درصد

دانشگاهی
 فراوانی

 درصد

 

داری بیشتر معنی طوربهدار در افراد بیکار یا خانه PTSDدهد شیوع با شغل، نشان می PTSDدر بررسی رابطه شیوع  48-3جدول 

 باشد.می

 

 در افراد مورد مطالعه وضعیت شغلیبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -48-3جدول 

 وضعیت شغلی

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 شاغل
 فراوانی




 

 درصد

 خانه دار
 فراوانی

 درصد

 بیکار
 فراوانی

 درصد

 سایر

 فراوانی

 درصد

 

در افراد طلاق گرفته یا همسر فوت  PTSDدهد که شیوع نشان می 41-3، جدول PTSDدر بررسی رابطه وضعیت تاهل با شیوع 

 باشد.داری بیشتر میمعنی طوربهشده 
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 در افراد مورد مطالعه وضعیت تاهلبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -49-3 جدول

 وضعیت تاهل

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 متاهل
 فراوانی




 

 درصد

 مجرد
 فراوانی

 درصد

طلاق گرفته یا همسر فوت 

شده

 فراوانی

 درصد

 

-3بهتر بود )جدول  یاقتصاد تیدر افراد با وضع PTSD شتریب وعیدهنده شنشان یداریمعن طوربهاسکوئر  یکا جینتا نیهمچن

11.) 

 
 در افراد مورد مطالعه وضعیت اقتصادیبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -51-3جدول 

وضعیت اقتصادی
 

 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 ضعیف
 فراوانی




 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

قوی
 فراوانی

 درصد

 

 

در افراد  PTSDداری وجود داشت و شیوع رابطه معنی PTSDدر ادامه نتایج نشان داد، بین وضعیت خسارت مالی و شیوع 

 (.10-3های با خسارت مالی بالاتر، بیشتر بود )جدول گروه
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 در افراد مورد مطالعه یخسارت مال تیبر حسب وضع PTSD وعیش سهیمقا -51-3جدول 

 یخسارت مال تیوضع

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 خسارت مالیبدون 

 فراوانی




 

 درصد

 تا سی میلیون تومان

 فراوانی

 درصد

 سی تا صد میلیون تومان
 فراوانی

 درصد

 صد میلیون تومان و بالاتر

 فراوانی

 درصد

 

 هاآن یهاییکه دارا یدر افراد PTSD وعیمشاهده شد و ش زین PTSD وعیو ش هاییبه دارا بیآس تیوضع نیرابطه ب نیمشابه ا

 (.12-3بود )جدول  شتریب یداریمعن طوربهبود،  دهید یشتریب بیآس

 
 در افراد مورد مطالعه هاییبه دارا بیآس تیبر حسب وضع PTSD وعیش سهیمقا -52-3جدول 

  هاییبه دارا بیآس تیوضع

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 هابدون آسیب به دارایی
 فراوانی




 

 درصد

 هاآسیب کم به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هامتوسط به داراییآسیب 
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب زیاد به دارایی
 فراوانی

 درصد
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بیشتری به  در افرادی که سیلاب PTSDبا ورود سیلاب به منزل مسکونی، نتایج نشان داد شیوع  PTSDدر بررسی رابطه شیوع 

 (.13-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهمنزلشان ورود پیدا کرده 

 
 به منزل در افراد مورد مطالعه لابیورود س تیبر حسب وضع PTSD وعیش سهیمقا -53-3جدول 

 به منزل  لابیورود س تیوضع
 سطح 

داریمعنی دچار  جزئی بدون 

 منزلعدم ورود سیلاب به 
 فراوانی




 

 درصد

 11ورود سیلاب به منزل کمتر از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011تا  11ورود سیلاب به منزل 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

از ورود سیلاب به منزل بیشتر 

سانتیمتر 011

 فراوانی

 درصد

 

در افرادی که مالک مسکن بوده و  PTSDبا مالکیت مسکن و آسیب به آن، نتایج نشان داد، شیوع  PTSDدر بررسی رابطه شیوع 

 (.14-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهمنزلشان آسیب زیادی دیده، 

 
 در افراد مورد مطالعهوضعیت مالکیت مسکن و آسیب به آن بر حسب  PTSD  وعیش سهیمقا -45-3جدول 

 مسکن و  تیمالک تیوضع

 به آن  بیآس

 سطح 

داریمعنی دچار  جزئی بدون 

 عدم مالکیت مسکن
 فراوانی




 

 درصد

 آسیب به آنمالک مسکن و بدون 
 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب کم به آن
 فراوانی

 درصد

مالک مسکن و آسیب متوسط به 

 آن

 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب زیاد به آن
 فراوانی

 درصد
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ها رفته به اردوگاه لابیکه منزل را ترک کرده و در زمان س یدر افراد PTSD وعیاسکوئر ش یآزمون کا جیبر اساس نتا نیهمچن

 (.11-3)جدول  باشدیم شتریبودند، ب

 
 در افراد مورد مطالعه لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیبر حسب وضع PTSD  وعیش سهیمقا -55-3جدول 

 یهاحضور در اردوگاه تیوضع
 لابیهنگام س

 
 سطح

داریمعنی
دچار  جزئی بدون 

 هاحضور در اردوگاه
 فراوانی




 

 درصد

 هاعدم حضور در اردوگاه
 فراوانی

 درصد

 
 افکار خودکشی. 11-4-1-6

پرسشنامه سلامت  1 سؤالو پرسشنامه سلامت عمومی 28و  21با توجه به اهمیت افکار خودکشی در افراد مطالعه، پاسخ به سوالات 

سلامت عمومی، طبق جدول  پرسشنامه 21 سؤالپاسخ به جداگانه تحلیل و بر حسب سه استان مقایسه شد. در رابطه با  طوربهبیمار، 

خودکشی فکر  مسئله( قطعا به %1/0نفر ) 21اند که افکار خودکشی به ذهنشان خطور کرده است و ( گزارش کرده%0/1نفر ) 81، 3-11

 تر بوده است.داری نامطلوبمعنی طوربهاند. وضعیت افکار خودکشی در استان لرستان کرده

 
که  دیافکر کرده مسئله نیماه گذشته تا به امروز به ا کیاز  ایآ" GHQ-28پرسشنامه  25 سؤالتوزیع فراوانی پاسخ به  سهیمقا -65-3جدول 

 بر حسب استان در افراد مورد مطالعه "د؟یبزن یممکن است دست به خودکش

  25 سؤالپاسخ به 

 پرسشنامه سلامت عمومی

 استان
 مجموعداریسطح معنی

 خوزستان لرستان گلستان

 اصلا
 فراوانی




 



 درصد

 کنمفکر نمی
 فراوانی

 درصد

 به ذهنم خطور کرده
 فراوانی

 درصد

 قطعا بله

 فراوانی

 درصد
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است  دهیفکر به ذهنتان رس نیماه گذشته تا به امروز ا کیاز  ایآ" GHQ-28پرسشنامه  28توزیع فراوانی پاسخ به سؤال  سهیمقا -57-3جدول 

 بر حسب استان در افراد مورد مطالعه "د؟یخاتمه ده تانیبه زندگ دیکه بخواه

 28 سؤالپاسخ به 

 یپرسشنامه سلامت عموم

 استان
 مجموعداریسطح معنی

 خوزستان لرستان گلستان

 اصلا
 فراوانی

 


 



 درصد

 کنمفکر نمی
 فراوانی

 درصد

 به ذهنم خطور کرده
 فراوانی

 درصد

 قطعا بله
 فراوانی

 درصد

 

فکر پایان دادن به که  اندکرده( گزارش %1/4نفر ) 77 پرسشنامه سلامت عمومی، 28 سؤالدهد، در پاسخ به نشان می 17-3جدول 

استان  نیز وضعیت سؤالدر مورد این . اندکردهبه پایان دادن به زندگی فکر ( قطعا %8/0نفر ) 31به ذهنشان خطور کرده است و زندگی 

 تر بوده است.داری نامطلوبمعنی طوربهلرستان 

 013احساس آسیب زدن به خود و خودکشی،  ،دهدپرسشنامه سلامت بیمار نشان می 1 سؤالدر رابطه با پاسخ به  18-3جدول 

هر روز آزار داده است.  یباًتقر( را %1/2نفر ) 43از روزهای هفته و ( را بیش از نیمی%1/1نفر ) 12( را چند روز در هفته، %1/1نفر )

 تر استان لرستان در این مورد نیز قابل مشاهده است.وضعیت نامطلوب

 
که بهتر است بمیرید یا به طریقی به خود آسیب احساس این" PHQ-9پرسشنامه  9 سؤالتوزیع فراوانی پاسخ به  سهیمقا -85-3جدول 

 بر حسب استان در افراد مورد مطالعه "برسانید

 پرسشنامه 9 سؤالپاسخ به 

 سلامت بیمار

 استان
 مجموعداریسطح معنی

 خوزستان لرستان گلستان

 اصلا
 فراوانی

 


 



 درصد

 چند روز
 فراوانی

 درصد

 از روزهابیش از نیمی
 فراوانی

 درصد

 هر روز تقریباً

 فراوانی

 درصد
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 . نتایج تحلیل چند متغیره3-4-1-7

(، متغیرهایی که در تحلیل تک Multiple logistic regressionدر تحلیل چند متغیره با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه )

های تحلیلایجاد شد. تمامی  Stepwiseداشتند، وارد مدل شدند و مدل نهایی با کمک روش  2/1داری کمتر از متغیره سطح معنی

 انجام شد. Svysetهای مورد مطالعه در ها و استانچند متغیره با لحاظ کردن خوشه

 
 . پرسشنامه سلامت عمومی3-4-1-7-1

بوده و در مدل  داریمعن یبه منزل با وجود اختلال روان لابیورود س تیاشتغال، وضع تیتأهل، وضع وضعیت سن، یرهایمتغ رابطه

سال، شانس وجود  21تا  01های سنی بالاتر از قابل مشاهده است، در گروه 18-0-3که در جدول  طورهمان. ندماند یباق رهیچند متغ

رسد، بدین معنی که شانس وجود می 77/3سال و بالاتر نسبت شانس به  11طالعه بیشتر است و در گروه اختلال روانی در افراد مورد م

گروه مرجع، است. در مورد وضعیت تاهل،  عنوانبهسال  21تا  01برابر گروه سنی  77/3سال و بالاتر،  11اختلالات روانی در گروه سنی 

، شانس وجود اختلالات اشتغال تیدر مورد وضعباشد. درصد کمتر از افراد متاهل می 37شانس وجود اختلالات روانی در افراد مجرد، 

ورود پیدا  هاآنهمچنین نتایج نشان داد، در افرادی که سیلاب به منزل  باشد.می بیشتر از افراد شاغلدرصد  81،بیکاردر افراد  یروان

ورود پیدا نکرده بود. این نسبت شانس در افرادی  هاآنسیلاب به منزل  کرده بود، شانس وجود اختلالات روانی بیشتر از افرادی است که

 ریشانس ذکر شده، اثر سا یهانسبتدر تمامیباشد. ، می31/2ورود پیدا کرده بود،  هاآنسانتیمتر به منزل  011که سیلاب بیش از 

 .مدل حذف شده است یرهایمتغ

 
 در افراد مورد مطالعهی بر اساس پرسشنامه سلامت عمومیاختلالات روان وجود های شانس براینسبت -58-1-3جدول 

 متغیر
 نسبت شانس

تعدیل یافته
 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پایین

 سن

سال 21تا  01 گروه مرجع 

سال 31تا  21  

سال 41تا  31  

سال 11تا  41  

سال و بالاتر 11    

 وضعیت تاهل

گروه مرجع متاهل

 مجرد

طلاق گرفته یا همسر فوت 

 کرده


 وضعیت اشتغال

گروه مرجع شاغل

 خانه دار

 بیکار

 سایر
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 متغیر
 نسبت شانس

تعدیل یافته
 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پایین

 سن

سال 21تا  01 گروه مرجع 

سال 31تا  21  

سال 41تا  31  

سال 11تا  41  

سال و بالاتر 11    

 وضعیت تاهل

گروه مرجع متاهل

 مجرد

طلاق گرفته یا همسر فوت 

 کرده


 وضعیت اشتغال

گروه مرجع شاغل

 خانه دار

 بیکار

 سایر

وضعیت ورود سیلاب 

 به منزل مسکونی

عدم ورود سیلاب به منزل 

 مسکونی
گروه مرجع

 سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

 011ورود سیلاب بیشتر از 

 سانتیمتر


 
 ماریپرسشنامه سلامت ب. 3-4-1-7-2

 دیشد یبا وجود افسردگ لابیبه منزل و حضور در اردوگاه زمان س لابیورود س تیوضع ت،یسن، تأهل، جنس یرهایرابطه متغ

سال، شانس  21تا  01بالاتر از  یسن یهاقابل مشاهده است، در گروه 11-3که در جدول  طورهمان ماند. یبوده و در مدل باق داریمعن

که  یمعن نیرسد، بدمی 04/1سال و بالاتر نسبت شانس به  11است و در گروه  شتریراد مورد مطالعه بدر اففسردگی شدید وجود ا

گروه مرجع، است. در مورد  عنوانبهسال  21تا  01 یبرابر گروه سن 04/1و بالاتر،  لسا 11 یدر گروه سنفسردگی شدید شانس وجود ا

مورد  درباشد. افراد متاهل میبرابر  20/2 ،طلاق گرفته یا همسر فوت شدهدر افراد  افسردگی شدیدتاهل، شانس وجود  تیوضع

 لابیکه س ینشان داد، در افراد جینتا نیباشد. همچنمی مرداناز  شتریدرصد ب 88 ،افسردگی شدید در زنان، شانس وجود جنسیت

به منزل  لابیاست که س یافرادبرابر  88/2 د،فسردگی شدیکرده بود، شانس وجود ا دایورود پ هاآنبه منزل  سانتیمتر 011بیش از 

درصد  13، اندداشته. در ادامه، شانس وجود افسردگی شدید، در افرادی که در زمان سیلاب در اردوگاه حضور نکرده بود دایورود پ هاآن

 .مدل حذف شده است یرهایمتغ ریشانس ذکر شده، اثر سا یهانسبتدر تمامیباشد. بیشتر می
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 در افراد مورد مطالعه PHQ-9افسردگی شدید بر اساس پرسشنامه  وجود های شانس براینسبت -59-3جدول 

 متغیر
 نسبت شانس

تعدیل یافته
 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پاییین

 سن

سال 21تا  01 گروه مرجع 

سال 31تا  21  

سال 41تا  31  

سال 11تا  41  

سال و بالاتر 11    

 وضعیت تاهل

گروه مرجع متاهل

 مجرد

طلاق گرفته یا همسر فوت 

 کرده


 جنسیت
گروه مرجع مرد

 زن

وضعیت ورود سیلاب 

 به منزل مسکونی

عدم ورود سیلاب به منزل 

 مسکونی
گروه مرجع

 011ورود سیلاب تا 

 سانتیمتر


 011ورود سیلاب بیشتر از 

 سانتیمتر


وضعیت حضور در 

های زمان اردوگاه

 سیلاب

گروه مرجع عدم حضور در اردوگاه

 در اردوگاه حضور

 
 حوادث تأثیر افتهی دنظریتجد اسیمق. 3-4-1-7-3

بوده و در مدل  داریمعن PTSDبه منزل و حضور در اردوگاه با وجود  لابیورود س تیوضع ت،یسن، اشتغال، جنس یرهایرابطه متغ

در  PTSDسال، شانس وجود  21تا  01بالاتر از  یسن یهاقابل مشاهده است، در گروه 11-3که در جدول  طورهمان مانده اند. یباق

در گروه  PTSDکه شانس وجود  یمعن نیرسد، بدمی 47/4سال و بالاتر نسبت شانس به  11است و در گروه  شتریافراد مورد مطالعه ب

 PTSD، شانس وجود اشتغال تیگروه مرجع، است. در مورد وضع عنوانبهسال  21تا  01 یبرابر گروه سن 47/4بالاتر،  وسال  11 یسن

 نیباشد. همچنمردان میبرابر  20/2 در زنان، PTSDشانس وجود  ت،یباشد. در مورد جنسمی شاغل افرادبرابر  17/2، بیکاردر افراد 

ی که در افرادی که طوربهبیشتر است،  ،PTSD ودکرده بود، شانس وج دایورود پ هاآنبه منزل  لابیکه س ینشان داد، در افراد جینتا

 هاآنبه منزل  لابیاست که س یبرابر افراد PTSD 11/4ورود پیدا کرده بود، شانس وجود  هاآنسانتیمتر به منزل  011سیلاب بیش از 

 شتریدرصد ب 41 ،اندداشتهدر اردوگاه حضور  لابیکه در زمان س ی، در افرادPTSDنکرده بود. در ادامه، شانس وجود  دایورود پ

 مدل حذف شده است.  یرهایمتغ ریشانس ذکر شده، اثر سا یهانسبتدر تمامی باشد.می
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 در افراد مورد مطالعه R-IES بر اساس پرسشنامه  PTSD وجود های شانس براینسبت -61-3جدول 

 متغیر
 نسبت شانس

تعدیل یافته
 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 بالا حد حد پاییین

 سن

سال 21تا  01 گروه مرجع 

سال 31تا  21  

سال 41تا  31  

سال 11تا  41  

سال و بالاتر 11    

 وضعیت اشتغال

گروه مرجع شاغل

 خانه دار

 بیکار

 سایر

 جنسیت
گروه مرجع مرد

 زن

وضعیت ورود سیلاب 

 به منزل مسکونی

عدم ورود سیلاب به منزل 

 مسکونی
گروه مرجع

 سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

 011ورود سیلاب بیشتر از 

 سانتیمتر


وضعیت حضور در 

های زمان اردوگاه

 سیلاب

گروه مرجع عدم حضور در اردوگاه

 حضور در اردوگاه

 
 مندی از خدمات. نتایج سؤالات بهره3-4-1-8

 . سلامت روان3-4-1-8-1

برای ارائه خدمات سلامت روان مراجعه  ،از افراد مورد مطالعه (درصد 4/11)نفر  188ی به ستیبهز ایهلال احمر  ،یکارکنان بهداشت

 1/42این افراد از خدمات ارائه شده رضایت خیلی زیاد،  درصد 1/7روز بود.  47/8ی زمانی سیل تا مراجعه اند. میانگین فاصلهکرده

( از درصد 1/41نفر ) 174کم داشتند. ضایت خیلی درصد ر 8/3رضایت کم و  درصد 1رضایت متوسط،  درصد 4/31رضایت زیاد،  درصد

ی که عدم مراجعه در استان طوربهمراجعه نشده است،  هاآنبه  ارائه خدمات سلامت روان یبرااند که افراد مورد مطالعه گزارش کرده

مشکلات اعصاب و  لیبه دل لیاد سبعد از رخد( از افراد مورد مطالعه درصد 0/24نفر ) 410داری بیشتر بوده است. معنی طوربهگلستان 

 یخدمات درمان افتیدر یبرا (درصد 2/41)نفر  018 هاآنکه از بین  اندداشتهمشاوره  ای یخدمات درمان افتیبه در ازیروان احساس ن

 طوربهکرده بودند. احساس نیاز به خدمات در استان لرستان و عدم مراجعه برای دریافت خدمات در استان گلستان،  مشاوره مراجعه ای

 . اندداشتهاز افراد مورد مطالعه، سابقه ابتلا به اختلالات روانی با تشخیص پزشک  (درصد 1)نفر  17 داری بیشتر بوده است.معنی
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 استان در افراد مورد مطالعه کیخدمات سلامت روان به تفک یمندسوالات بهره یبه برخپاسخ  یفراوان عیتوز -61-3جدول 

 متغیر
 سطح استان

داریمعنی خوزستان لرستانگلستان

مراجعه به افراد برای 

ارائه خدمات سلامت 

 روان

 بله
 فراوانی




 

 درصد

خیر
 فراوانی

 درصد

رضایت از خدمات 

 ارائه شده

خیلی زیاد و 

 زیاد

 فراوانی




 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 کم و خیلی کم
 فراوانی

 درصد

احساس نیاز به 

دریافت خدمات 

 درمانی یا مشاوره

 بله
 فراوانی

 


 

 درصد

 خیر
 فراوانی

 درصد

مراجعه افراد دارای 

احساس نیاز برای 

دریافت خدمات

 بله
 فراوانی




 

 درصد

 خیر
 فراوانی

 درصد

 
  . بهداشتی و درمانی3-4-1-8-2

 لیبعد از رخداد س ،یستیبهز ایهلال احمر  ،ی، که کارکنان بهداشتاندکرده( از افراد مورد مطالعه گزارش درصد 0/13نفر ) 0143

( %1/31نفر ) 111. روز بود 1/7مراجعه  نیشده تا ا یزمان سپر نیانگیاند. ممراجعه کرده هاآنبه بهداشتی و درمانی ارائه خدمات  یبرا

که عدم مراجعه در  یطوربهمراجعه نشده است،  هاآنبه بهداشتی و درمانی ارائه خدمات  یکه برا اندکردهاز افراد مورد مطالعه گزارش 

 1/21نفر ) 481و دسترسی  یبه آب بهداشت درصد( 8/42)نفر  717دسترسی  بوده است. شتریداری بمعنی طوربهاستان گلستان 

( از افراد مورد مطالعه، دسترسی درصد 1/23نفر ) 384کلی  طوربهقطع شده است.  لیبلافاصله پس از س( به تغذیه بهداشتی درصد

( ناشی از مسدود شدن درصد 1/18که در اکثر موارد ) اندکردهزارش خود به خدمات بهداشتی و درمانی پس از سیل را محدود گ

داری در استان لرستان بیشتر و در استان معنی طوربهمسیرهای ارتباطی به دلیل سیل بوده است. محدودیت در دسترسی به خدمات 

های و بیماریمشکلات  لیبه دل لیبعد از رخداد س( از افراد مورد مطالعه درصد 7/32نفر ) 141گلستان کمتر بوده است. 

داری بیشتر بوده است. از بین معنی طوربهکه در استان لرستان  اندداشته های بهداشتی و درمانیمراقبت افتیبه در ازیاحساس نجسمی

درصد این افراد از خدمات ارائه شده  1/01کرده بودند.  مشاوره مراجعه ای یخدمات درمان افتیدر یبرا (درصد 4/81)نفر  483 هاآن

درصد رضایت خیلی کم  1/2درصد رضایت کم و  4/1درصد رضایت متوسط،  7/21درصد رضایت زیاد،  4/41رضایت خیلی زیاد، 

. در رابطه با دهدیاستان نشان م کیسوالات در افراد مورد مطالعه را به تفک یپاسخ به برخ یفراوان عیتوز 12-3جدول داشتند. 
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( درصد 1/01نفر ) 271، زدهسیلافراد  یو خود اظهار سالانبزرگبر اساس سؤالات پرسشنامه  ل،یو عواقب پس از س هایماریب

( مشکلات درصد 8/3نفر ) 11( سرخک، درصد 1/0نفر ) 31 ،یا عفونت تنفسی( سرفه درصد 1/01نفر ) 218 ،یاسهال یهایماریب

عقرب را در خانوار خود گزارش کرده  ای( گزش مار درصد 4/2نفر ) 41و  یبرق گرفتگ ای ی( غرق شدگدرصد 4/0نفر ) 22 ،یپوست

 ریو لذا در تفس شدپزشک بوده با یقطع صیمذکور توسط افراد، ممکن است بدون تشخ یهایماریبودند. لازم به ذکر است، گزارش ب

 لازم صورت گیرد.ها )مانند سرخک( بایداحتیاط موارد بیماری جینتا
 

 استان در افراد مورد مطالعه کیبه تفک بهداشتی و درمانیخدمات  یسوالات بهره مند یپاسخ به برخ یفراوان عیتوز -62-3جدول 

 متغیر
 سطح استان

داریمعنی خوزستان لرستانگلستان

 یبرا افرادمراجعه به 

بهداشتی و  ارائه خدمات

 درمانی

 بله
 فراوانی




 

 درصد

خیر
 فراوانی

 درصد

از خدمات ارائه  تیرضا

 شده

خیلی زیاد و 

 زیاد

 فراوانی




 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 کم و خیلی کم
 فراوانی

 درصد

 افتیبه در ازیاحساس ن

مراقبت بهداشتی و 

 درمانی

 بله
 فراوانی

 


 

 درصد

 خیر
 فراوانی

 درصد

محدودیت در دسترسی 

به خدمات

 محدودیتعدم 
 فراوانی

 


 

 درصد

دسترسی 

 محدود

 فراوانی

 درصد

 

 . نتایج تحلیلی3-4-1-8-3

 13-3زدگان، طبق جدول در رابطه با مراجعه کارکنان بهداشتی، هلال احمر یا بهزیستی، برای ارائه خدمات سلامت روان به سیل

نتایج نشان داد، مراجعه به افراد برای ارائه خدمات سلامت روان در روستانشینان، خانوارهایی که زمان سیلاب به اردوگاه رفته بودند، 

 داری بیشتر بود.معنی طوربهرود پیدا کرده بود و خسارت مالی بیشتری دیده بودند، سیلاب به منزلشان و
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 در افراد مورد مطالعه سلامت روان پس از سیلابارائه خدمات  یبراافراد مراجعه به  یفراوان عیتوزمقایسه  -63-3جدول 

 متغیر
 سطح سلامت روان ارائه خدمات یبرا افرادمراجعه به 

داریمعنی خیر بله

 وضعیت سکونت

 شهری
 فراوانی




 

 درصد

روستایی
 فراوانی

 درصد

 وضعیت اقتصادی

 ضعیف
 فراوانی




 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 قوی
 فراوانی

 درصد

حضور در اردوگاه زمان 

 سیلاب

 عدم حضور در اردوگاه
 فراوانی

 


 

 درصد

 حضور در اردوگاه
 فراوانی

 درصد

وضعیت ورود سیلاب به 

منزل مسکونی

 عدم ورود سیلاب
 فراوانی

 


 

 درصد

 سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 
 فراوانی

 درصد

 011ورود سیلاب بیش از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 وضعیت خسارت مالی

 عدم خسارت مالی
 فراوانی

 


 

 درصد

خسارت مالی تا سی میلیون 

 تومان

 فراوانی

 درصد

میلیون  011تا  31خسارت مالی 

 تومان

 فراوانی

 درصد

 011خسارت ملی بیش از 

 میلیون تومان

 فراوانی

 درصد

 

مردان،  ارائه خدمات سلامت روان به یبرا ،یستیبهز ایهلال احمر  ،یکارکنان بهداشت مراجعه، 14-3همچنین طبق نتایج جدول 

 داری بیشتر بوده است.طور معنیهای سنی بالاتر، افراد بی سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی و افراد دچار اختلال روانی، بهافراد در گروه
 



274            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 در افراد مورد مطالعهبر حسب متغیرهای دموگرافیک  سلامت روانارائه خدمات  یبراافراد مراجعه به  یفراوان عیتوزمقایسه  -64-3جدول 

 متغیر

سلامت  ارائه خدمات یبرا افرادمراجعه به 

 سطح روان

داریمعنی
خیر بله

 جنسیت

 مرد
 فراوانی




 

 درصد

زن
 فراوانی

 درصد

 گروه سنی

 سال 21تا  01
 فراوانی





 

 درصد

 سال 31تا  21
 فراوانی

 درصد

سال 41تا  31
 فراوانی

 درصد

 سال 11تا  41
 فراوانی

 درصد

 سال و بالاتر 11
 فراوانی

 درصد

تحصیلات

 بی سواد و ابتدایی
 فراوانی

 


 

 درصد

 راهنمایی تا دیپلم
 فراوانی

 درصد

 دانشگاهی
 فراوانی

 درصد

اختلال روانی بر اساس 


 ندارد
 فراوانی

 


 

 درصد

 دارد
 فراوانی

 درصد

 

نشان  جینتا 11-3طبق جدول پس از سیلاب،  مشاوره ای یدرمان صورتبهسلامت روان  خدمات افتیبه در ازیدر رابطه با احساس ن

به  لابیکه زمان س ییخانوارهاافراد در خانوار با وضعیت اقتصادی قوی،  نان،یشهرنشخدمات سلامت روان در احساس نیاز برای داد، 

 طوربه و خسارت مالی بیشتری دیده بودند، کرده بود دایبه منزلشان ورود پ سانتیمتر 011بیش از  لابیس ،اردوگاه رفته بودند

 بود. شتریداری بمعنی

 



      271    هاشناختی سیلابابعات روان -فصل سوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 در افراد مورد مطالعه لابیخدمات سلامت روان پس از س افتیبه در ازیاحساس ن یفراوان عیتوزمقایسه  -65-3جدول 

 متغیر

خدمات سلامت روان پس از  افتیبه در ازیاحساس ن

 سطح لابیس

 داریمعنی
 ی)درصد( فراوانخیر:  بله: )درصد( فراوانی

 وضعیت سکونت
 =29.62X شهری

df=1 
P=0.001 روستایی 

 وضعیت اقتصادی

 ضعیف
=33.62X 

df=2 

P=0.001 
 متوسط

 قوی

حضور در اردوگاه زمان 

 سیلاب

 =14.72X عدم حضور در اردوگاه
df=1 

P=0.001 حضور در اردوگاه 

وضعیت ورود سیلاب به 

منزل مسکونی

 عدم ورود سیلاب
=62.72X 

df=2 

P=0.001  سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 
 سانتیمتر 011ورود سیلاب بیش از 

 وضعیت خسارت مالی

 عدم خسارت مالی

=6.22X 
df=3 

P=0.102 

 خسارت مالی تا سی میلیون تومان

میلیون  011تا  31خسارت مالی 

 تومان


میلیون  011خسارت ملی بیش از 

 تومان


 

در زنان، افراد  لاب،یمشاوره پس از س ای یدرمان صورتبهخدمات سلامت روان  افتیبه در ازیاحساس ن 11-3همچنین طبق جدول 

 داری بیشتر بوده است.معنی طوربههای سنی بالاتر، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد دچار اختلال روانی، گروه
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 در افراد مورد مطالعهبر حسب متغیرهای دموگرافیک  سلامت روانخدمات ی دریافت برا احساس نیاز یفراوان عیتوزمقایسه  -66-3جدول 

 متغیر
 سطح لابیخدمات سلامت روان پس از س افتیبه در ازیاحساس ن

 خیر: )درصد( فراوانی بله: )درصد( فراوانی داریمعنی

 جنسیت

 مرد
=32.22X 

df=1 

P=0.001 زن 

 گروه سنی

 سال 21 تا 01

=35.32X 

df=4 
P=0.001 

 

 سال 31تا  21

 سال 41تا  31

 سال 11تا  41

 سال و بالاتر 11

تحصیلات

 بی سواد و ابتدایی

=7.62X 
df=2 

P=0.023 
 راهنمایی تا دیپلم

 دانشگاهی

اختلال روانی بر اساس 


 ندارد
=237.92X 
df=1 

P=0.001 دارد 

 

محدودیت دسترسی نشان داد،  جینتا 17-3طبق جدول  لاب،یپس از س وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانیدر رابطه با 

به منزلشان  لابیس ،به اردوگاه رفته بودند لابیکه زمان س ییخانوارها نان،ینشروستادر  به خدمات بهداشتی و درمانی پس از سیلاب

 بود. شتریداری بمعنی طوربهو خسارت مالی بیشتر از سی میلیون تومان دیده بودند،  کرده بود دایورود پ
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 در افراد مورد مطالعه لابیپس از س وضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی یفراوان عیتوزمقایسه  67-3جدول 

 متغیر

و  یبه خدمات بهداشت یدسترس تیوضع

 سطح ی پس از سیلابدرمان

 داریمعنی
 دسترسی محدود عدم محدودیت

 وضعیت سکونت

 شهری
 فراوانی

=40.12X 

df=1 
P=0.001 

 درصد

روستایی
 فراوانی

 درصد

 وضعیت اقتصادی

 ضعیف
 فراوانی

=2.52X 

df=2 
P=0.279 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 قوی
 فراوانی

 درصد

در اردوگاه زمان حضور 

 سیلاب

 عدم حضور در اردوگاه
 فراوانی

=26.52X 
df=1 

P=0.001 

 درصد

 حضور در اردوگاه
 فراوانی

 درصد

وضعیت ورود سیلاب به 

منزل مسکونی

 عدم ورود سیلاب
 فراوانی

=59.62X 
df=2 

P=0.001 

 درصد

 011ورود سیلاب تا 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011ورود سیلاب بیش از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 وضعیت خسارت مالی

 عدم خسارت مالی
 فراوانی

=42.72X 
df=3 

P=0.001 

 درصد

خسارت مالی تا سی میلیون 

 تومان

 فراوانی

 درصد

 011تا  31خسارت مالی 

 میلیون تومان

 فراوانی

 درصد

 011خسارت ملی بیش از 

 میلیون تومان

 فراوانی

 درصد
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 طوربهمحدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی پس از سیلاب، در افراد دچار اختلال روانی  18-3همچنین طبق جدول 

 داری بیشتر بوده است.معنی

 
 در افراد مورد مطالعهوضعیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی بر حسب متغیرهای دموگرافیک  یفراوان عیتوزمقایسه  68-3جدول 

 متغیر
 سطح لابیپس از س یو درمان یه خدمات بهداشتب یدسترس تیوضع

 دسترسی محدود عدم محدودیت داریمعنی

 جنسیت

 مرد
 فراوانی

=1.142X 
df=1 

P=0.286 

 درصد

زن
 فراوانی

 درصد

 گروه سنی

 سال 21تا  01
 فراوانی

=9.032X 

df=4 

P=0.060 

 

 درصد

 سال 31تا  21
 فراوانی

 درصد

سال 41تا  31
 فراوانی

 درصد

 سال 11تا  41
 فراوانی

 درصد

 سال و بالاتر 11
 فراوانی

 درصد

تحصیلات

 بی سواد و ابتدایی
 فراوانی

=3.382X 
df=2 

P=0.184 

 درصد

 راهنمایی تا دیپلم
 فراوانی

 درصد

 دانشگاهی
 فراوانی

 درصد

اختلال روانی بر اساس 


 ندارد
 فراوانی

=56.12X 
df=1 

P=0.001 

 درصد

 دارد
 فراوانی

 درصد
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 . تحلیل چند متغیره3-4-1-8-4

حضور در ، وضعیت سکونت ی جنسیت، سن، وجود اختلال روانی،رهایرابطه متغ :ارائه خدمات سلامت روان یمراجعه برا

بوده و در مدل  داریارائه خدمات سلامت روان معن یبرابه افراد  مراجعهوضعیت با  به منزل لابیورود س تیوضع اردوگاه زمان سیلاب و

برابر  10/1دهد، شانس مراجعه به زنان برای ارائه خدمات سلامت روان نشان می 11-3که جدول  طورهمان مانده اند. یباق رهیچند متغ

ی که شانس طوربهدرصد کمتر از( مردان بوده است. شانس مراجعه به افراد سنین بالاتر برای ارائه خدمات، بیشتر بوده است،  31)

سال بوده است. شانس مراجعه  21تا  01برابر گروه سنی  11/0سال و بالاتر برای ارائه خدمات سلامت روان  11مراجعه به گروه سنی 

برابر افراد بدون اختلال روانی بوده است. شانس مراجعه به افراد  40/0برای ارائه خدمات سلامت روان در افراد دچار اختلال روانی، 

برابر افراد ساکن در شهر بوده است. همچنین شانس مراجعه به افرادی که در زمان  10/0ی برای ارائه خدمات سلامت روان روستای

. شانس مراجعه اندداشتهبرابر افرادی بود که در اردوگاه حضور ن 17/3، برای ارائه خدمات سلامت روان اندداشتهسیلاب در اروگاه حضور 

برابر افرادی بود  21/2ورود پیدا کرده بود،  هاآنسانتی متر به منزل  011روان در افرادی که سیلاب بیش از  برای ارائه خدمات سلامت

 مدل حذف شده است. یرهایمتغ ریشانس ذکر شده، اثر سا یهادر نسبت ورود پیدا نکرده بود. هاآنکه سیلاب به منزل 
 

 در افراد مورد مطالعهپس از سیلاب ارائه خدمات سلامت روان  تجه افرادمراجعه به  برای شانس یهانسبت -69-3جدول 

 نسبت شانس تعدیل یافته متغیر
سطح 

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

حد بالا حد پایین

 جنسیت
گروه مرجع مرد

     زن

 گروه سنی

گروه مرجع سال 21تا  01

     سال 31تا  21

     سال 41تا  31

     سال 11تا  41

    سال و بالاتر 11

اختلال روانی بر اساس 


گروه مرجع ندارد

     دارد

 وضعیت سکونت
گروه مرجع شهری

 روستایی

حضور در اردوگاه زمان 

 سیلاب

گروه مرجع عدم حضور در اردوگاه

  حضور در اردوگاه

وضعیت ورود سیلاب به 

منزل مسکونی

گروه مرجع عدم ورود سیلاب

  سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

  سانتیمتر 011ورود سیلاب بیش از 
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 ی جنسیت، سن، وجود اختلال روانی، تحصیلات،رهایرابطه متغ :خدمات سلامت روان افتیبه در ازیاحساس ن یمراجعه برا

 رهیبوده و در مدل چند متغ داریمعن خدمات سلامت روان افتیبه در ازیبا احساس ن به منزل لابیورود س تیوضع وضعیت سکونت و

برابر مردان  1/2در زنان خدمات سلامت روان  افتیبه در ازیشانس احساس ندهد، نشان می 71-3که جدول  طورهمان مانده اند. یباق

و  88/0سال به ترتیب  11تا  41سال و  41تا  31های سنی گروهخدمات سلامت روان در  افتیبه در ازیشانس احساس نبوده است. 

برابر افراد بدون اختلال روانی، شانس احساس نیاز به  14/1دچار اختلال روانی، سال بوده است. افراد  21تا  01برابر گروه سنی  11/2

در افراد با تحصیلات دانشگاهی، خدمات سلامت روان  افتیبه در ازیاحساس ن. همچنین شانس اندداشتهدریافت خدمات سلامت روان 

برابر افراد بی سواد یا با تحصیلات ابتدایی بوده است. شانس احساس نیاز به دریافت خدمات سلامت روان در افراد ساکن روستا،  21/2

رادی که ، در افخدمات سلامت روان افتیبه در ازیشانس احساس ندرصد کمتر از( افراد شهر نشین بود. همچنین  38برابر ) 12/1

ورود پیدا نکرده بود.  هاآنبرابر افرادی بود که سیلاب به منزل  41/2ورود پیدا کرده بود،  هاآنسانتی متر به منزل  011سیلاب بیش از 

 مدل حذف شده است. یرهایمتغ ریشانس ذکر شده، اثر سا یهادر نسبت
 

 در افراد مورد مطالعه لابیامت روان پس از سخدمات سل افتیبه در ازیاحساس ن یشانس برا یهانسبت -71-3جدول 

 متغیر
نسبت شانس تعدیل 

 یافته

سطح 

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

حد بالا حد پایین

 جنسیت
گروه مرجع مرد

     زن

 گروه سنی

گروه مرجع سال 21تا  01

     سال 31تا  21

     سال 41تا  31

     سال 11تا  41

    سال و بالاتر 11

اختلال روانی بر اساس 


گروه مرجع ندارد

     دارد

 تحصیلات

گروه مرجع بی سواد و ابتدایی

 راهنمایی تا دیپلم

 دانشگاهی

 وضعیت سکونت
گروه مرجع شهری

  روستایی

وضعیت ورود سیلاب به 

منزل مسکونی

گروه مرجع عدم ورود سیلاب

  سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

  سانتیمتر 011ورود سیلاب بیش از 
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ورود  تیوضعت و سکون تیوضعوجود اختلال روانی،  یرهایرابطه متغ :محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

که  طورهمانمانده اند.  یباق رهیبوده و در مدل چند متغ داریمعن یو درمان یبه خدمات بهداشت یدسترس تیبه منزل با محدود لابیس

برابر افراد  01/2دچار اختلال روانی در افراد  یو درمان یبه خدمات بهداشت یدسترس تیمحدود انسدهد، شنشان می 70-3جدول 

. شانس اندداشتهشانس محدودیت در دسترسی به خدمات  نیبرابر افراد شهرنش 84/2ساکن روستا، بدون اختلال روانی بوده است. افراد 

 دایورود پشان به منزل آناز  شیب سانتیمتر و 011تا  لابیکه س یافراد، در یو درمان یبه خدمات بهداشت یدر دسترس تیمحدود

شانس ذکر شده، اثر  یهانکرده بود. در نسبت دایورود پ هاآنبه منزل  لابیبود که س یبرابر افراد 13/2و  31/4 به ترتیب کرده بود،

 مدل حذف شده است. یرهایمتغ ریسا

 
 در افراد مورد مطالعه لابیپس از س یو درمان یبه خدمات بهداشت یدسترس تیمحدود یشانس برا یهانسبت -71-3جدول 

 متغیر
نسبت شانس تعدیل 

 یافته

سطح 

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پایین

اختلال روانی بر اساس 
GHQ-28 

گروه مرجع ندارد

     دارد

 وضعیت سکونت
گروه مرجع شهری

   روستایی

وضعیت ورود سیلاب به 

 منزل مسکونی

گروه مرجع عدم ورود سیلاب

   سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

  سانتیمتر 011ورود سیلاب بیش از 

 

 . نتایج پرسشنامه کودکان3-4-2

 . مشخصات دموگرافیک3-4-2-1

مورد  نفر( 218نفر( و خوزستان ) 270نفر(، لرستان ) 271کودک و نوجوان از سه استان گلستان ) 801های مربوط به پرسشنامه

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( دختر بودند و میانگین سنی %0/11نفر ) 418( پسر و %1/41نفر ) 417کودک و نوجوان شرکت کننده در این مطالعه  801از 

( از کودکان و نوجوانان دانش آموز بودند که %14نفر ) 711سال بود.  01و  1سال و کمترین و بیشترین سن به ترتیب  1/2±17/01

از مناطق  (%1/10)کنندگان ( در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. از نظر محل سکونت، اکثر  شرکت%1/72) هاآناکثریت 

برخی از مشخصات دموگرافیک کودکان و نوجوانان  72-3کردند. جدول مادر خود زندگی می با پدر و هاآندرصد  17روستایی بودند و 

 کند.شرکت کننده در مطالعه را به تفکیک استان توصیف می
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 کودک و نوجوانان مورد مطالعه کیاز مشخصات دموگراف یبرختوصیف  -72-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 گروه سنی
 سال 01تا  1

 سال 01تا  00

 جنسیت
 پسر
 دختر

 مقطع تحصیلی
 ابتدایی

 متوسطه اول و دوم

 محل سکونت
 شهری

روستایی

 

 ی در کودکان و نوجوانانو استان محل زندگ تیبر حسب جنس (یی/روستایمحل سکونت )شهر یفراوان عیتوز -73-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 پسر
 شهری

  روستایی

دختر
 شهری

روستایی

 
 و نوجوانانکودکان  ی درو استان محل زندگ تیبر حسب جنس های سنیگروه یفراوان عیتوز -74-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 پسر
 سال 01تا  1

 سال 01تا  00

دختر
 سال 01تا  1

 سال 01تا  00

 

 (CPSS) علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمق. 3-4-2-2

بود. جدول  10/4±8/1در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه  علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمقمیانگین نمره کل 

دهد. نمرات بالاتر را بر حسب استان محل زندگی نشان می علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمقمیانگین نمره کل  71-3

 بیشتر است.اختلال استرس پس از سانحه دهنده نشان
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 مطالعه ان در افراد موردبر حسب است علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمقه کل نمر فیتوص -75-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان لرستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان خوزستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 مجموع

میانگین( انحراف معیار)

علامت اختلال  اسیمقل نمره ک

استرس پس از سانحه کودک
 )(

 

 PTSDو دچار  PTSD، به دو گروه بدون 00کودکان و نوجوانان مورد مطالعه با توجه به نمره کل پرسشنامه و بر اساس نقطه برش 

بر حسب استان محل زندگی   PTSDشیوع  71-3درصد بود. جدول  1/04کنندگان در شرکت PTSDتقسیم شدند. شیوع 

 دهد.کنندگان را نشان میشرکت

 
 بر حسب استان علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک  اسیبر اساس مق PTSD  وعیش -76-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 ی)درصد( فراوان

 استان لرستان

 ی)درصد( فراوان

 استان خوزستان

 ی)درصد( فراوان

 مجموع

ی)درصد( فراوان

 

 ندارد

 دارد

 

داری بین سن و شیوع های سنی مورد مطالعه، نتایج آزمون کای اسکوئر، ارتباط معنیهایبین گروه PTSDدر مقایسه شیوع 

PTSD  ،(.77-3سال بیشتر بود )جدول  01تا  00ی که شیوع آن در گروه سنی طوربهنشان داد 

 
 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  یسن یهابر حسب گروه PTSD  وعیش سهیمقا -77-3جدول 

 گروه سنی
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 سال 01تا  1

 فراوانی

=5.92X 
df=1 

P=0.015 

 درصد

 سال 01تا  00

 فراوانی

 درصد

 
 

داری بین دو جنس تفاوت معنی PTSDدر دختران بیشتر بود ولی نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد شیوع  PTSDبا اینکه شیوع 

 (.78-3نداشت )جدول 
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 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  جنسیتبر حسب  PTSD  وعیش سهیمقا -78-3جدول 

 جنسیت
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 پسر

 فراوانی

=2.82X 

df=1 

P=0.095 

 درصد

دختر
 فراوانی

 درصد

 

های مورد مطالعه، معنی دار بود و در استان لرستان بیشتر از دو استان در استان PTSDتفاوت شیوع  71-3در ادامه طبق جدول 

 دیگر بود. 

 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  استان محل زندگیبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -79-3جدول 

 استان
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 گلستان

 فراوانی

=66.332X 

df=2 
P=0.001 

 درصد

 لرستان

 فراوانی

 درصد

 خوزستان

 فراوانی

 درصد

 

 (.81-3مشاهده نشد )جدول  یداریرابطه معن PTSD وعیبا ش ییروستا ای یسکونت شهر تیوضع نیب 81-3طبق جدول 
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 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  سکونت شهری یا روستایی بر حسب PTSD وعیش سهیمقا -81-3جدول 

 وضعیت سکونت
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 شهری
 فراوانی

=0.572X 
df=1 

P=0.450 

 درصد

 روستایی
 فراوانی

 درصد

 

 

داری دارد و شیوع آن در در کودکان و نوجوانان با وضعیت اقتصادی رابطه معنی PTSDنتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد، شیوع 

 (.80-3باشد )جدول کودکان و نوجوانان با وضعیت اقتصادی قوی، بیشتر می

 
 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  وضعیت اقتصادیبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -81-3جدول 

 وضعیت اقتصادی
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 ضعیف
 فراوانی

=6.912X 
df=2 

P=0.032 

 درصد

 متوسط
 فراوانی

 درصد

 قوی
 فراوانی

 درصد

 

 

داری وجود داشت و در کودکان و نوجوانان رابطه معنی PTSDدر ادامه نتایج نشان داد، بین وضعیت خسارت مالی خانوار و شیوع 

 (. 82-3در کودکان و نوجوانان خانوارهای با خسارت مالی بالاتر، بیشتر بود )جدول  PTSDشیوع 
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 مورد مطالعه کودکان و نوجواناندر  خانواروضعیت خسارت مالی بر حسب  PTSD وعیش سهیمقا 82-3جدول 

 PTSDوضعیت خسارت مالی خانوار
داریسطح معنی

 ندارد دارد

 بدون خسارت مالی
 فراوانی

=14.742X 
df=3 

P=0.002 

 درصد

 تا سی میلیون تومان
 فراوانی

 درصد

 سی تا صد میلیون تومان
 فراوانی
 درصد

 صد میلیون تومان و بالاتر
 فراوانی
 درصد

 

بر اساس  یبود ول شتریبود، ب دهید یشتریب بیآس هاآن یهاییکه دارا ییدر کودکان و نوجوانان خانوارها PTSD وعیش نکهیبا ا

 (.83-3دار نبود )جدول  یرابطه معن نیاسکوئر، ا یآزمون کا

 
  کودکان و نوجواناندر  های خانواروضعیت آسیب به داراییبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -83-3جدول 

 

 های خانواروضعیت آسیب به دارایی

PTSD 
 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 هابدون آسیب به دارایی
 فراوانی

=6.522X 
df=3 

P=0.089 

 درصد

 هاآسیب کم به دارایی
 فراوانی

 درصد

 هاآسیب متوسط به دارایی
 فراوانی
 درصد

 هاآسیب زیاد به دارایی
 فراوانی
 درصد

 

 

در کودکان و  PTSDدر کودکان و نوجوانان با ورود سیلاب به منزل مسکونی، نتایج نشان داد شیوع  PTSDدر بررسی رابطه شیوع 

 (.84-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهنوجوانانی که سیلاب به منزلشان ورود پیدا کرده 
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  کودکان و نوجواناندر  وضعیت ورود سیلاب به منزلبر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -84-3جدول 

 وضعیت ورود سیلاب به منزل

PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 سیلاب به منزلعدم ورود 

 فراوانی

=37.12X 
df=3 

P=0.001 

 درصد

 11ورود سیلاب به منزل کمتر از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011تا  11ورود سیلاب به منزل 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 011ورود سیلاب به منزل بیشتر از 

 سانتیمتر

 فراوانی

 درصد

 

 

 طوربهمالک مسکن بوده و منزلشان خسارت زیادی دیده،  هاآندر کودکان و نوجوانانی که سرپرست  PTSDنتایج نشان داد، شیوع 

که منزل  نوجوانانیکودکان و در  PTSD وعیش(. همچنین بر اساس نتایج آزمون کای اسکوئر 81-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی

 (.81-3باشد )جدول می شتریبداری معنی طوربه بودند،ها رفته به اردوگاه لابیرا ترک کرده و در زمان س
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  کودکان و نوجواناندر وضعیت مالکیت مسکن در خانوار و آسیب به آن بر حسب  PTSD وعیش سهیمقا -85-3جدول 

 به آن بیو آسدر خانوار مسکن  تیمالک تیوضع
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 عدم مالکیت مسکن
 فراوانی

=25.72X 
df=4 

P=0.001 

 درصد

 مالک مسکن و بدون آسیب به آن

 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب کم به آن

 فراوانی

 درصد

 به آن مالک مسکن و آسیب متوسط

 فراوانی

 درصد

 مالک مسکن و آسیب زیاد به آن

 فراوانی

 درصد

 

 
  کودکان و نوجواناندر  لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیوضع بر حسب PTSD وعیش سهیمقا -86-3جدول 

 یهاحضور در اردوگاه تیوضع

 لابیس هنگام

PTSD 
 داریمعنیسطح 

 ندارد دارد

 هاحضور در اردوگاه

 فراوانی

=12.92X 
df=1 

P=0.001 

 درصد

 هاعدم حضور در اردوگاه

 فراوانی

 درصد
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 (KIDSCREEN-27) وابسته به سلامت یزندگ تیفیک . پرسشنامه3-4-2-3

 87-3بود. جدول  8/74±1/00در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه  وابسته به سلامت یزندگ تیفیپرسشنامه کمیانگین نمره کل 

دهد. این پرسشنامه فاقد نقطه را بر حسب استان محل زندگی نشان میوابسته به سلامت  یزندگ تیفیپرسشنامه کمیانگین نمره کل 

 باشد.شود. نمره بالاتر نشاندهنده کیفیت زندگی بهتر میمی، ارائه 011میانگین نمره از  صورتبهبرش بوده و نتایج این پرسشنامه 

 
 مطالعه بر حسب استان در افراد موردوابسته به سلامت  یزندگ تیفیپرسشنامه که کل نمر فیتوص -87-3جدول 

 متغیر
 استان گلستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان لرستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 استان خوزستان

 نیانگی( ماری)انحراف مع

 مجموع

 میانگین( انحراف معیار)

 یزندگ تیفیپرسشنامه کل نمره ک

 وابسته به سلامت
 )(

 

داری بیشتر بود، که معنی طوربهسال  01تا  1بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه سنی 

 (. 88-3نشاندهنده کیفیت زندگی بهتر کودکان این گروه سنی است )جدول 

 
 در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه یسن یهابر حسب گروه میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -88-3جدول 

 گروه سنی

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 سال 01تا  1
P=0.045 

 سال 01تا  00

 

 (.81-3جدول نداشت ) یداریدختران و پسران تفاوت معن نیب یزندگ تیفینمره ک نیانگیم

 
 در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه جنسیتبر حسب  میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -89-3 جدول

 جنسیت

 کیفیت زندگینمره 

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 پسر
P=0.658 

 دختر

 

های مورد مطالعه تفاوت آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد، بین میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان در استان

داری بیشتر بود معنی طوربهداری وجود داشت و بر اساس آزمون تعقیبی توکی در استان گلستان نسبت به دو استان دیگر معنی

 (.11-3)جدول 
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 در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه استان محل زندگیبر حسب  میانگین نمره کیفیت زندگی سهیامق -91-3جدول 

 استان

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 گلستان

P=0.001 لرستان 

 خوزستان

 

با میانگین نمره کیفیت زندگی نتایج نشان داد، میانگین نمره کیفیت  ییروستا ای یسکونت شهر تیوضعدر بررسی رابطه بین 

 (.10-3داری بیشتر بود )جدول معنی طوربهزندگی در کودکان و نوجوانان شهری 

 
 در کودکان و نوجوانان تاییوضعیت سکونت شهری یا روسبر حسب  میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -91-3جدول 

 سکونت تیوضع

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 شهری
P=0.001 

 روستایی

 

داری بین میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان و وضعیت اقتصادی نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رابطه معنی

 (.12-3خانوار نشان نداد )جدول 

 
 در کودکان و نوجوانانوضعیت اقتصادی خانوار بر حسب  میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -92-3جدول 

 وضعیت اقتصادی

 کیفیت زندگینمره 

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 ضعیف

P=0.329 متوسط 

 قوی
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داری بین وضعیت خسارت مالی خانوار با میانگین نمره کیفیت زندگی در ادامه نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه رابطه معنی

کودکان و نوجوانان مورد مطالعه، نشان داد و طبق آزمون توکی، میانگین نمره کیفیت زندگی در گروه بدون خسارت مالی و خسارت 

 (.13-3ز دو گروه دیگر بیشتر بود )جدول مالی تا سی میلیون تومان، ا
 

 در کودکان و نوجوانانخانوار  یخسارت مال تیبر حسب وضع میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -93-3جدول 

 خانوار یخسارت مال تیوضع

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 بدون خسارت مالی

P=0.001 
 تا سی میلیون تومان

 سی تا صد میلیون تومان

 صد میلیون تومان و بالاتر

 

کودکان و نوجوانان مشاهده شد و  یزندگ تیفینمره ک نیانگیخانوار و م یهاییبه دارا بیآس تیوضع نیب جینتا نیمشابه هم

 (.14-3بود )جدول  شتریب یداریمعن طوربه هاییکم به دارا بیدر کودکان و نوجوانان با آس یزندگ تیفینمره ک نیانگیم

 
 در کودکان و نوجوانانخانوار  هایآسیب به دارایی تیبر حسب وضع میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -94-3 جدول

 های خانوارآسیب به دارایی

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 هابدون آسیب به دارایی

P=0.003 
 هاآسیب کم به دارایی

 هاآسیب متوسط به دارایی

 هاآسیب زیاد به دارایی

 

داری در میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان بر حسب نتایج آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد اختلاف معنی

وضعیت ورود سیلاب به منزل مسکونی وجود داشت و میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی که سیلاب به منزلشان ورود 

 (.11-3داری بیشتر بود )جدول معنی طوربهپیدا نکرده بود، 
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 در کودکان و نوجوانانورود سیلاب به منزل مسکونی  تیبر حسب وضع میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -95-3جدول 

 یبه منزل مسکون لابیورود س تیوضع

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 عدم ورود سیلاب به منزل

P=0.001 

 سانتیمتر 11ورود سیلاب به منزل کمتر از 

 سانتیمتر 011تا  11ورود سیلاب به منزل 

 سانتیمتر 011ورود سیلاب به منزل بیشتر از 

 

 به آن بیمسکن خانوار و مقدار آس تیمالک تیوضع نوجوانان برحسبکودکان و  یزندگ تیفینمره ک نیانگیمدر ادامه نتایج داد 

مالک مسکن بوده و منزل خسارتی  هاآنداری وجود دارد و میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان که سرپرست اختلاف معنی

 (.11-3باشد )جدول داری بیشتر میمعنی طوربهندیده است، 

 
 در کودکان و نوجوانانمالکیت مسکن خانوار و مقدار آسیب به آن  تیبر حسب وضع ن نمره کیفیت زندگیمیانگی سهیمقا -96-3جدول 

به  بیمسکن خانوار و مقدار آس تیمالک تیوضع

 آن 

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 عدم مالکیت مسکن

P=0.001 

 بدون آسیب به آنمالک مسکن و 

 مالک مسکن و آسیب کم به آن

 مالک مسکن و آسیب متوسط به آن

 مالک مسکن و آسیب زیاد به آن

 

 

که منزل را ترک کرده و در زمان  کودکان و نوجوانانیدر  همچنین بر اساس نتایج آزمون تی مستقل، میانگین نمره کیفیت زندگی

 .(17-3)جدول  داری کمتر استمعنی طوربه بودند،ها رفته به اردوگاه لابیس
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 در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه لابیهنگام س یهاحضور در اردوگاه تیبر حسب وضع میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -97-3جدول 

 یهاحضور در اردوگاه تیوضع

 لابیس هنگام

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 هاحضور در اردوگاه
P=0.001 

 هاضور در اردوگاهعدم ح

 
 . ارتباط بین وجود اختلال روانی در اعضای خانوار با کودکان و نوجوانان3-4-2-4

در کودکانی که یکی از اعضای خانوارشان بر اساس پرسشنامه سلامت عمومی، اختلال روانی  PTSDشیوع  18-3طبق نتایج جدول 

 داری بیشتر است.معنی طوربهداشته است، 
 

وجود اختلال روانی در یکی از اعضای خانوار بر اساس بر حسب  کودکان و نوجوانان مورد مطالعهدر  PTSD وعیش سهیمقا -98-3جدول  

 GHQ-28پرسشنامه 

 اختلال روانی در یکی از اعضای خانوار
PTSD در کودکان 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 ندارد
 فراوانی

=72.222X 
df=1 

P=0.001 

 درصد

 دارد

 فراوانی

 درصد

 

در کودکانی که یکی از اعضای خانوارشان بر اساس پرسشنامه سلامت بیمار، افسردگی  PTSDدهد، شیوع نشان می 11-3جدول 

 داری بیشتر است.معنی طوربهشدید داشته است، 

 
ساس پرسشنامه وجود افسردگی در یکی از اعضای خانوار بر ابر حسب  کودکان و نوجوانان مورد مطالعهدر  PTSD وعیش سهیمقا -99-3جدول  

9-PHQ 

 افسردگی در یکی از اعضای خانوار
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 ناچیز
 فراوانی

=94.02X 
df=2 

P=0.001 

 درصد

 خفیف تا متوسط

 فراوانی

 درصد

 شدید
 فراوانی

 درصد
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حوادث  تأثیردر کودکانی که یکی از اعضای خانوارشان بر اساس پرسشنامه تجدیدنظر یافته  PTSDنیز شیوع  011-3طبق جدول 

PTSD  ،داری بیشتر است.معنی طوربهداشته است 

 
 در یکی از اعضای خانوار بر اساس پرسشنامه PTSDوجود بر حسب  کودکان و نوجوانان مورد مطالعهدر  PTSD وعیش سهیمقا  -111-3جدول  

R-IES 

PTSD در یکی از اعضای خانوار 
PTSD 

 داریسطح معنی

 ندارد دارد

 PTSDبدون 

 فراوانی

=116.32X 
df=2 

P=0.001 

 درصد

PTSD جزئی 
 فراوانی

 درصد

 PTSDدچار 

 فراوانی

 درصد

 

همچنین نتایج نشان داد، میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی که یکی از اعضای خانوارشان اختلال روانی دارد، 

 (.010-3داری کمتر است )جدول معنی طوربه
 

خانوار بر  یاز اعضا یکیدر  یوجود اختلال روان بر حسب در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -111-3جدول 

 GHQ-28اساس پرسشنامه 

اختلال روانی در یکی از اعضای 

 خانوار

 نمره کیفیت زندگی
 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 ندارد
P=0.001 

 دارد

 

 

 طوربهدهد، میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی که عضو خانوارشان افسردگی ناچیز دارد، نشان می 012-3جدول 

 داری بیشتر است.معنی
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خانوار بر  یاز اعضا یکیدر  یافسردگوجود  بر حسب در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -112-3جدول 

  PHQ-9ساس پرسشنامه ا

 افسردگی در یکی از اعضای خانوار

 نمره کیفیت زندگی

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

 ناچیز

P=0.001 خفیف تا متوسط 

 شدید

 

 

 طوربهدارد،  PTSDاز اعضای خانوارشان  و نوجوانانی که یکینیز میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان  013-3طبق جدول 

 داری کمتر است.معنی
 

خانوار بر اساس  یاز اعضا یکیدر  PTSDوجود  بر حسب در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه میانگین نمره کیفیت زندگی سهیمقا -113-3جدول 

 R-IES  پرسشنامه

PTSD در یکی از اعضای خانوار 
 زندگی نمره کیفیت

 داریسطح معنی

 فراوانی میانگین انحراف معیار

PTSD بدون 

P=0.001 PTSD جزئی 

PTSD دچار 

 

 . نتایج تحلیل چند متغیره3-4-2-5

 علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک اسیمق. 3-4-2-5-1

در کودکان  PTSDبا وجود  یداریرابطه معن PTSDخانوار به  یاز اعضا یکی یخانوار، ابتلا یخسارت مال تیسن، وضع یرهایمتغ 

تا  00دهد، در گروه سنی نشان می 014-3طبق نتایج رگرسیون لجستیک چندگانه، جدول مانده اند.  یو نوجوانان داشته و در مدل باق

سال است. در مورد وضعیت خسارت  01تا  1برابر گروه سنی  7/0مورد مطالعه، در کودکان و نوجوانان  PTSDسال، شانس وجود  01

 81/3در کودکان و نوجوانانی که خانوارشان خسارت مالی بیشتر از صد میلیون تومان دیده بودند،  PTSDمالی خانوار، شانس وجود 

در یکی از اعضای خانوار،  PTSDه نتایج نشان داد، وجود برابر کودکان و نوجوانانی است که خانوارشان خسارت مالی ندیده بود. در ادام

در کودکان و نوجوانانی که یکی از اعضای  PTSDدهد. شانس وجود در کودکان و نوجوانان را افزایش می PTSDشانس وجود 

 یهانسبتتمامی دربرابر است.  1/1نداشته است،  PTSDبوده است، نسبت به کودکانی که عضو خانوارشان  PTSDخانوارشان دچار 

 مدل حذف شده است. یرهایمتغ ریشانس ذکر شده، اثر سا
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  CPSSدر کودکان و نوجوانان مورد مطالعه بر اساس پرسشنامه PTSD وجود های شانس براینسبت -114-3 جدول

 متغیر
 نسبت شانس

 تعدیل یافته

 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پاییین

 سن

سال 01تا  1  گروه مرجع 

سال 01تا  00  

وضعیت خسارت مالی 

 خانوار

 گروه مرجع بدون خسارت مالی

تا سی میلیون تومان خسارت 

 مالی


سی تا صد میلیون تومان 

 خسارت مالی


 بالای صد میلیون خسارت مالی

 PTSDوضعیت وجود 

در یکی از اعضای 

 خانوار

 گروه مرجع عدم وجود

 وجود

 

 وابسته به سلامت یزندگ تیفیپرسشنامه ک. 3-4-2-5-2

از رگرسیون  KIDSCREENبرای انجام تحلیل چند متغیره بر روی نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان، حاصل از پرسشنامه

ورود  ،یخانوار به اختلال روان یاز اعضا یکی یابتلا ،ییروستا ای یسن، محل سکونت شهر یرهایمتغخطی چندگانه استفاده شد. 

 یدر کودکان و نوجوانان داشته و در مدل باق یزندگ تیفیبا نمره ک یداریرابطه معن لاب،یبه منزل و اقامت در اردوگاه زمان س لابیس

 طوربهسال،  01تا  00، نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان مورد مطالعه در گروه سنی 011-3نتایج نشان داد، طبق جدول  .ندماند

باشد. همچنین نمره کیفیت زندگی کودکان ساکن روستا در مقایسه با سال، کمتر می 01تا  1نمره از گروه سنی  13/2متوسط 

باشد. نمره کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانانی که عضو خانوارشان نمره کمتر می 17/3متوسط  طوربهکودکان و نوجوانان شهرنشین 

نمره کمتر است. همچنین در کودکان و نوجوانانی که سیلاب بیش از  11/4متوسط  طوربهدچار اختلال روانی بوده است از گروه مرجع 

به کودکان و نوجوانانی که سیلاب به منزلشان ورود پیدا نکرده بود، نمره ورود پیدا کرده بود، نسبت  هاآنسانتیمتر به منزل  011

 طوربههای زمان سیلاب نیز نمره کیفیت زندگی را، نمره کمتر است. حضور کودکان و نوجوانان، در اردوگاه 21/3کیفیت زندگی، 

 مدل حذف شده است.  یرهایمتغ ریذکر شده، اثر سا یونیرگرس بیضرادر تمامینمره، کاهش داده است.  70/3متوسط 
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 در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه KIDSCREENبر اساس پرسشنامه  یزندگ تیفیک نمره یهاکننده ینیشبیپ -115-3جدول 

 ضریب رگرسیونی متغیر
 سطح

 داریمعنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد بالا حد پاییین

 سن
سال 01تا  1  گروه مرجع 

سال 01تا  00  

 وضعیت سکونت
 گروه مرجع شهری

 روستایی

 وضعیت وجود اختلال روانی در یکی از اعضای خانوار
 گروه مرجع عدم وجود

 وجود

 وضعیت ورود سیلاب به منزل مسکونی

 گروه مرجع عدم ورود سیلاب به منزل مسکونی

 سانتیمتر 011ورود سیلاب تا 

 سانتیمتر 011ورود سیلاب بیشتر از 

 های زمان سیلابوضعیت حضور در اردوگاه

 گروه مرجع عدم حضور در اردوگاه

 حضور در اردوگاه

 

 . نتایج بخش کیفی3-5
از ارزشیابی خدمات  هاپیشنهادمردم و  شناختیرواننقاط قوت، نقاط ضعف، مشکلات و وضعیت  بخش چهارحاضر در  یهاافتهی

 های خوزستان، لرستان و گلستان به دست آمد.سلامت روان در بحران سیل به تفکیک استان

 

 . استان خوزستان3-5-1
 . نقاط قوت امدادرسانی3-5-1-1

 . آموزش3-5-1-1-1

 سالانبزرگانجام شده است. مثلا برای  هاآنآموزش برای افراد مختلف متناسب با نیاز های متناسب با گروه هدف. آموزش

مداخلات روان شناختی خیلی خوب بود. " های زندگی نظیر آموزش مدیریت خشم، مدیریت استرس برگزار شده است.آموزش مهارت

 ."و کودکانها بیشتر مداخلات متمرکز بود روی خانم

گیری برای آموزشها در تصمیم هاآنکنند که غربالگری اولیه مردم به ارائه دهندگان خدمت بیان میآموزش مبتنی بر نیاز. 

هامون را روی آموزش مدیریت خشم و ها خیلی زیاد بود و ما بعد از غربالگری، تمرکز آموزشپرخاشگری"کننده بوده است.کمک

 ."مدیریت استرس گذاشتیم

ایفا کرد،  مؤثرییکی از مواردی که در مدیریت زمان و آموزش به مردم در اولین فرصت نقش آموزش نیروها در زمان مناسب. 

چون  میداشت یآمادگ یلیما قبل از حادثه خ"کنند:آموزش پیش از زمان وقوع سیل به کارشناسان سلامت روان بود. چنانکه بیان می
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چکار کنند و  دیبا دونستندیما در زمان حادثه م یهابچه نی. بنابراداده بودیمرا آموزش  کردندیکه در حوزه سلامت روان کار م ییروهاین

 ."نشد روهایبود که وقت صرف آموزش ن ینقطه عطف نیبه نظرم ا. نشد روهاین نیصرف آموزش به ا یدر زمان حادثه، وقت

 
 آموزش - شناختیرواننقاط قوت امدادرسانی  -116 -3جدول 

 تم: نقاط قوت

 مقوله: آموزش

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد 

آموزش متناسب با 

 گروه هدف
 سالانبزرگهای متفاوت برای کودکان و آموزش

ها و مداخلات روان شناختی خیلی خوب بود. بیشتر مداخلات متمرکز بود روی خانم

 کودکان

آموزش مبتنی بر 

 نیاز

ها خیلی زیاد بود و ما بعد از غربالگری، تمرکز آموزشهامون را روی آموزش پرخاشگری ها پس از غربالگریشدن آموزشمتمرکز 

 مدیریت خشم و مدیریت استرس گذاشتیم

آموزش نیروها در 

 زمان مناسب

آموزش نیروها قبل از سیل باعث صرفه جویی در زمان 

 شد

که در حوزه سلامت روان کار  ییروهاین چون میداشت یآمادگ یلیما قبل از حادثه خ

 .داده بودیمرا آموزش  کردندیم

 
 . غربالگری و مداخلات 3-5-1-1-2

و  مؤثر. اولین اقدام پس از همدلی و ایجاد روابط اولیه با مردم انجام غربالگری برای ارائه خدمات پس از سیلانجام غربالگری 

دیدیم. مثلا خانم میگفت من همسرم اجازه نمیده بیام بیرون ما توی غربالگری مواردی از خشونت خانگی می"موردنیاز برای مردم بود.: 

 ."ما به اورژانس اجتماعی اطلاع میدادیم

ی اختلال توانست به در طرح تحول سلامت غربالگری اولیه مراجعین و شناسایی افراد داراوجود غربالگری قبل از رخداد سیل. 

قبل از بحران ما "کنند: در زمان وقوع سیل کمک کند. کارشناسان عنوان میها اشراف کامل به جمعیت و کیسو  هاآنخدمات بهتر به 

 ."های مختلفی در حوزه سلامت روان و بهداشت فردی و روانی خصوصا در مناطق روستاییمون داشتیمآسیب

ها را برای تغییر روحیه کودکان و امید بخشیدن به ارائه دهندگان خدمت ایجاد مهدکودکها. برپایی مهدکودک در اردوگاه

 ."هاشون کمک کردها و بچههای سیارمون خیلی به خانوادهمهدکودک"ها بسیار حائز اهمیت دانستند. خانواده

است. متخصصان بیان کردند  آوریتابمهارت  های مورد نیاز برای افراد در بحران داشتنیکی از مهارت. آوریتابتاسیس خانه 

نبود. به نظرم  PTSDبنابراین خیلی زیاد نیاز به آموزش و درمان  .ما چون خیلی از دست دادن اموال نداشتیم و سوگ نداشتیم"که:

 ."کنیممی آوریتابدادیم. الان داریم تاسیس خانه می آوریتابابتدا باید آموزش 

باعث بروز رفتارهایی مثل  هاآنانات باید به شکل صحیحی تخلیه شوند در غیر اینصورت ساکن ماندن هیجتخلیه هیجانی مردم. 

ها هم اونجا بودند، هامون شبما بچه"امدادگران و متخصصان بیان میکردند: .شوددر فرد میو هیجانات منفی خشونت و پرخاشگری 

 ."تخلیه هیجانی میکردند و بهشون کمک میشدها از این طریق نشستند کنار مردم حرف میزنند و خیلی

های بسیار مهم کارشناسان آشنایی با زبان بومی )عربی( مردم بود و به ایجاد رابطه یکی از مزیتتشابه زبان متخصصان با مردم. 

زبان عربی بودند  زده عرب زبان بودند؛ ما همه کارشناسان روان که مسلط بهدرصد جمعیت مناطق سیل 11اینجا "بهتر کمک میکرد. 

 ."را سه شیفت مستقر کردیم

تواند به ارائه خدمات بهتر و وجود قوانین و اصول مشخص در زمان وقوع سیل میقانونمند کردن ارائه خدمات پس از سیل. 

اری به هامون درست کردیم. دیگه کسی کروز اول کاور و کارت شناسایی برای بچه"جلوگیری از ورود افراد نامناسب کمک کند. 

 ."های ما نداشت و از این طریق جلوگیری میشد از ورود افراد نامناسببچه
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 غربالگری - شناختیرواننقاط قوت امدادرسانی  -117 -3جدول 

 نقاط قوت

 غربالگری و مداخلات

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

انجام غربالگری پس از 

 سیل

غربالگری و شناسایی افراد دچار 

 آسیب

دیدیم. مثلا خانم میگفت من همسرم اجازه ما توی غربالگری مواردی از خشونت خانگی می

 نمیده بیام بیرون ما به اورژانس اجتماعی اطلاع میدادیم.

وجود غربالگری قبل از 

 رخداد سیل

شناسایی افراد دارای اختلال قبل از 

 بحران سیل

وان و بهداشت فردی و روانی خصوصا در های مختلفی در حوزه سلامت رقبل از بحران ما آسیب

 مناطق روستاییمون داشتیم

برپایی مهدکودک در 

 هااردوگاه

ها از طریق ها و بچهکمک به خانواده

 ایجاد مهدکودک
 هاشون کمک کردها و بچههای سیارمون خیلی به خانوادهمهدکودک

 آوریتابتاسیس خانه 

 

و نیاز به خانه  آوریتابآموزش 

 آوریتاب
 کنیممی آوریتابدادیم. الان داریم تاسیس خانه می آوریتاببه نظرم ابتدا باید آموزش 

 تخلیه هیجانی مردم
کمک به مردم از طریق تخلیه 

 هیجانی و صحبت کردن

ها از این طریق ها هم اونجا بودند، نشستند کنار مردم حرف میزنند و خیلیهامون شبما بچه

 میکردند و بهشون کمک میشدتخلیه هیجانی 

تشابه زبان متخصصان 

 با مردم

مستقر شدن متخصصان مسلط به 

 زباتن عربی در سه شیفت

زده عرب زبان بودند؛ ما همه کارشناسان روان که مسلط درصد جمعیت مناطق سیل 11اینجا 

 به زبان عربی بودند را سه شیفت مستقر کردیم

قانونمند کردن ارائه 

 سیلخدمات پس از 

صدور کارت شناسایی به منظور 

 جلوگیری از ورود افراد نامناسب

های ما هامون درست کردیم. دیگه کسی کاری به بچهروز اول کاور و کارت شناسایی برای بچه

 نداشت و از این طریق جلوگیری میشد از ورود افراد نامناسب

 

 دهندگان خدمات. ارائه3-5-1-1-3

های بسیار مهم کارشناسان آشنایی با زبان بومی)عربی( مردم بود و به ایجاد رابطه یکی از مزیتمتخصص.  شناختیروانهای تیم

 ."کارشناس سلامت روان هم آمده و آموزش داده. بله خوبه "کرد.بهتر کمک می

 ."میرفتن چند تا روحانی در کنارمون بودن و سخنرانی میکردن و حضورشون پررنگ بود، به مدارس هم"روحانیون. 

ی که ارائه دهندگان خدمت بیان طوربهدر ارائه خدمات، اورژانس اجتماعی بود.  مؤثرهای یکی از سازماناورژانس اجتماعی. 

 ."اورژانس اجتماعی داشتیم، خیلی کمک کردند"کردند:

بحران تشکیل دادیم. آماده باش به ما یک کمیسیون مدیریت "مسئولین کمیته امداد بیان کردند که قبل از بحران کمیته امداد. 

در حوزه سلامت "و پس از سیل  "ها کمک کردیم و چند چادر زدیمنیروها دادیم. تمام مددجویان را بهشون هشدار دادیم. به اردوگاه

 ."های تحت پوشش ) گروه پر خطر(هایی تشکیل دادیم برا گروهروان ما مشاور داشتیم. کلاس
 

 دهندگان خدمتارائه - شناختیروانامدادرسانی نقاط قوت  -118 -3جدول 

 نقاط قوت

 ارائه دهندگان خدمت

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

 متخصص شناختیروانهای تیم

)وزارت بهداشت و هلال احمر و 

 بهزیستی(

 زدهوجود متخصص در مناطق سیل
 کارشناس سلامت روان هم آمده و آموزش داده. بله خوبه. 

 

 روحانیون
چند روحانی در حوزه سلامت  مؤثرکمک 

 روان

چند تا روحانی در کنارمون بودن و سخنرانی میکردن و حضورشون پررنگ بود، 

 به مدارس هم میرفتن

 اورژانس اجتماعی داشتیم، خیلی کمک کردند کمک از طریق اورژانس اجتماعی اورژانس اجتماعی

 کمیته امداد
ن توسط تشکیل کیسیون مدیریت بحرا

 کمیته امداد

ما یک کمیسیون مدیریت بحران تشکیل دادیم. آماده باش به نیروها دادیم. تمام 

 ها کمک کردیم و چند چادر زدیممددجویان را بهشون هشدار دادیم. به اردوگاه
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 هاها و پروتکلها، برنامه. سیاست3-5-1-1-4

مجزا برگزار گردید.  صورتبهمدخلات صورت گرفته برای زنان و کودکان و کودکان.  سالانبزرگداشتن برنامه کمک برای 

 ."ها و کودکانمداخلات روان شناختی خیلی خوب بود. بیشتر مداخلات متمرکز بود روی خانم"

مک پرداخت ک"کمیته امداد قبل از سیل و پس از سیل خدماتی به مردم ارائه کرده است. برای مثال: واریز کمک کمیته امداد. 

 ."بودند لیکه در معرض س ییبه روستاها شتیمع

تواند روند انجام خدمات را کاهش دهد و دید مردم را ورود افراد آموزش ندیده و غیرماهر میصدور کارت شناسایی برای نیروها. 

درست کردیم و از این  هامونروز اول کاور و کارت شناسایی برای بچه"کنند:نسبت به ارائه دهندگان مخدوش کند چنانکه بیان می

 ."طریق جلوگیری میشد از ورود افراد نامناسب

تواند اطلاعات خوبی در زمینه تهیه نوشتن تجربیات افراد ارائه دهنده خدمت و مردم میها برای آیندگان. مستند کردن تجربه

 ."یکنیم برای آیندگانهامون را مستند مالان داریم تجربه"هایی برای بحران سیل باشد. ها و برنامهپروتکل

زده بود. که امدادگران و های موجود شناخت مردم و منطقه سیلیکی دیگر از مزیتشناخت خوب منطقه و مردم روستاها. 

شناختیم. وقتی رفتیم باهاشون ها بود. همین که منطقه و مردم روستا را میتجربه موفق ما در اردوگاه"کنند:متخصصان بیان می

 ."لی خوب بودصحبت کردیم خی

همکاری بین بخشی و هماهنگی بین امدادرسانان و متخصصان منجر به ارائه همکاری خوب بهداشت، بهزیستی و هلال احمر. 

های بهداشت و بهزیستی و هلال احمر بود. این یک نقطه عطفی که بود همکاری بچه"شود.خدمات بهتر و عدم موازی کاری می

 ."هماهنگی بینمون خیلی خوب بود

در زمان بحران مباحث بهداشتی اهمیت پیدا میکنند زیرا ممکن است کنترل کیفیت مواد غذایی و پیشگیری از بیوتروریسم. 

زده حاضر شوند و غذای فاسد توزیع کنند. امدادگران این نگرانی را همواره همراه خود دارند افراد ناشناس و غیر فنی در مناطق سیل

 . "برای توزیع غذا ما از بیوتروریسم میترسیدیم باید حواسمان بود که غذای فاسد داده نشود"کنند: ی که بیان میطوربه

مثلا دو تا گروه "دهندگان خدمت در بحران بودند. طرح محب یکی دیگر از ارائهوجود طرح محب )مداخله حمایت روانی بلایا(. 

 ."رود کرخهمحب داشتیم که یک تیم قبل از سیل رفتیم در روستاهای حاشیه 

هایشان توانست خسارت جانی اندکی به های مناسب و همچنین خروج مردم از خانهریزیاخطارهای بجا و برنامهرسانی. اطلاع

 ."خوشبختانه خسارت جانی در محدوده ما خیلی کم بود و در حد مصدومیت بود"وجود آورد. 
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 هاها و برنامهستسیا - شناختیرواننقاط قوت امدادرسانی  -119 -3جدول 

 نقاط قوت

 هاها و برنامهسیاست

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

 تمرکز مداخلات بر زنان و کودکان و کودکان سالانبزرگداشتن برنامه کمک برای 
مداخلات متمرکز بود  شتریخوب بود. ب یلیخ یمداخلات روان شناخت

 ها و کودکانخانم یرو

 واریز کمک کمیته امداد 
کمک به معیشت روستاییان از طریق 

 کمیته امداد
 پرداخت کمک معیشت به روستاهایی که در معرض سیل بودند

 هاهمکاری بین سازمان
همکاری خوب بهداشت، بهزیستی و 

 هلال احمر

های بهداشت و بهزیستی و هلال یک نقطه عطفی که بود همکاری بچه

 هماهنگی بینمون خیلی خوب بوداحمر بود. این 

 شناخت خوب منطقه و مردم روستاها تجربه موفق به واسطه انتخاب نیروهای بومی
که منطقه و مردم روستا را  نهمی. بود هاتجربه موفق ما در اردوگاه

 . میشناختیم

 صدور کارت شناسایی برای نیروها
جلوگیری از ورود افراد نامناسب با صدور 

 برای نیروها کارت شناسایی

هامون درست کردیم و از این روز اول کاور و کارت شناسایی برای بچه

 طریق جلوگیری میشد از ورود افراد نامناسب

 نگرانی و ترس از توزیع غذای فاسد پیشگیری از بیوتروریسم
برای توزیع غذا ما از بیوتروریسم میترسیدیم باید حواسمان بود که 

 غذای فاسد داده نشود

 رسانیاطلاع
نداشتن تلفات جانی به جهت اخطارهای 

 های مناسبریزیبجا و برنامه

خوشبختانه خسارت جانی در محدوده ما خیلی کم بود و در حد 

 مصدومیت بود

 اعزام تیم محب به روستاهای حاشیه وجود طرح محب)مداخله حمایت روانی بلایا(
سیل رفتیم در مثلا دو تا گروه محب داشتیم که یک تیم قبل از 

 روستاهای حاشیه رود کرخه

 
 
 شناختیروانرسانی . نقاط ضعف امداد3-5-1-2

ها و امکانات توضیح داده ها و مدیریت، آموزشی و مداخلاتی، منابع انسانی و زیرساختگذاریقسمت سیاست 4نقاط ضعف در 

 شود.می

 
 ها و مدیریتگذاری. سیاست3-5-1-2-1

کند پیش بینی کردن شدت سیل است. مدیران می مؤثرتریکی از مسائلی که ارائه خدمت را . در مورد شدت حادثه یریغافلگ

در شوش مرحله  یبحران بود ول 0مثلا در چادگان مرحله  میداشت زمانهممرحله بحران را  4ما در استان خوزستان "کنند که: بیان می

 ."دندیهنوز به اون مرحله نرس هیبق یبود ول دهیاز روستاها رس یکی یبرا لی. مثلا پساسمیرا داشت 3و  2

کانال  کیو همه از  میها هماهنگ کنکه روان شناس میجلسه گذاشت یلیما خ". ریدرگ یمرکز هماهنگ کننده نهادها نبود

با معاونت بهداشت  تشیتول کردند،یو مردم را خسته م رفتندیجلسات اونها جدا جدا م نیرغم ایوارد شوند و مردم را خسته نکنند. عل

 . "دانستیخودش را صاحبنظر م یهر مرکز یبود ول

آب  تیریما مد" ای. "میداشت یتیریکمتر باشه چون ما اشکال مد یلیکه وارد شده خ یخسارت تونستیم"ی. تیریمد اشکالات

 ."مینداشت لیس تیریمد یول میداشت

یکی از نقاط ضعفی که در زمان وقوع سیل وجود داشت و موجب میشد کمیت . دادن به ثبت خدمات و آمار و گزارش تیاهم

کار نسبت به کیفیت آن اهمیت بیشتری داشته باشد بحث آمار و گزارش روزانه به مدیران بود. چنانکه کارشناسان بیان میکردند: 

 ."گذاشتیم تأثیرکار ما  تیفیک یرو نیا کردند،یبحث آمار روزانه را اگر حذف م"

 هاآنسلامت روان  تیو وضع کردیم دیرا در مردم تشد اعتمادیبیو  یکه نگران یاز موارد یکی.  نیعمل نشده مسئول یهاقول

بود چون  ادیمردم نسبت به مسئولان ز اعتمادیبی"کردند:  انیها بود که مصاحبه شوندگان بانداخت عمل نکردن به وعدهرا به خطر می

 ."نشده بود یکه داده بودند عمل ییهاوعده
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نیروی انسانی یکی از باارزشترین سرمایه هر کشوری است و توجه به ی. انسان یرویبه ن یتوجه یو ب نیمسئول ینشناس قدر

 هم رانیما مد یزشیانگ یازهایدر حوزه سلامت روان، ن ازهیواقعا ن"مباحث انگیزشی آنان و کاهش فرسودگی شغلی آنان اهمیت دارد. 

 ."رهیمدنظر قرار بگ

از وقوع  شیارائه دهنده خدمت آموزش آنان پ یهامیاز موارد کمک کننده به ت یکی. روهایآموزش ن یبرا نگریندهیآ عدم

 ."ذارندیبعدش آموزش م فتهیم یرا ندارند تا اتفاق ینیب شیقدرت پ"شد که: انیب نگونهیبحران است و ا

ها داشت هدر هیو همه سرما میکردیکار م یمواز میها مشخص باشه. همه داشتتیمسئول". هاهیو هدر رفتن سرما یکار یمواز

 ."رفتیم

مختلف و  یهاارگان انیم یکپارچگیمهم در ارائه خدمات  یاز راهبردها یکیهمواره ی. بخشو درون یبخش نیکم ب یهمکار

 ."نشد دهیهم د یو درون بخش یبخش نیب یهمکار"نشده بود. دهید یهمکار نیخدمات است. ا میت یاعضا

مشخص  یمتاسفانه نبود ارگان یکمک داوطلب شده بودند ول یاز مردم برا یتعداد. کمک یمردم موقع مراجعه براسردرگمی

 اعتماد" صورت بود: نیارائه دهندگان به ا اناتیاز ب ی. نمونه اکردیم دیتشد هاآنرا بدر سردرگمی هاآنو آموزش به  میت لیتشک یبرا

 لیتشک میها خودشون تیلیوارد شوند. خ دیبا یاچهیراز چه د دونستندیکمک کنند نم خواستندیها میبعض نکهیمردم مهمه و ا

 ."دادندیکارشون را انجام م رفتندیو م دادندیم

کرده بود و ارائه خدمات سلامت روان مردم را دچار سردرگمی یپروتکل واحد برا کینداشتن ی. اتیوجود پروتکل عمل عدم

پاس  یداشت کجا مراجعه کنه! گاه یمشکل یکه اگه کس مینداشت یاتیپروتکل عمل"کردند که: انیب نگونهیامدادگران تجربه خود را ا

 ."گهیش دبخ هیاز اونجا دوباره  حمر،به هلال ا دادنیفرد را به معاونت درمان، اونجا پاسش م دادنیم

 یریکاملا عشا صورتبه قایدق م،ینداشت یخاص یما استراتژ"ی. مردم یهامشخص در جلب مشارکت یوجود استراتژ عدم

 ."میعمل نکردعمل شد. علمی

ها تیریمد"باشد اشراف بیشتری به مناطق و فرهنگ دارد و بنابراین ها بومیکه مدیریت تیمهنگامی. هاتیریبودن مد ربومییغ

 ."با فرهنگ مردم آشنا بودند دیبا رینداشتند. مد ییبودند که با فرهنگ مردم آشنابومیریغ
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 ها و مدیریت گذاریسیاست - شناختیرواننقاط ضعف امدادرسانی  -111 -3جدول  

 نقاط ضعف

 ها و مدیریت بحرانسیاست گذاری

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

غافلگیری در مورد شدت 

 حادثه

 زمانهممراحل مختلف بحران 

 در مناطق مختلف استان خوزستان

بحران بود  0داشتیم مثلا در چادگان مرحله  زمانهممرحله بحران را  4ما در استان خوزستان 

را داشتیم. مثلا پساسیل برای یکی از روستاها رسیده بود ولی بقیه هنوز  3و  2ولی در شوش مرحله 

 به اون مرحله نرسیدند

نبود مرکز هماهنگ کننده 

 نهادهای درگیر
 عدم هماهنگی روان شناسان

کانال وارد شوند و مردم  کیو همه از  میها هماهنگ کنکه روان شناس میجلسه گذاشت یلیما خ

با  تشیتول کردند،یو مردم را خسته م رفتندیجلسات اونها جدا جدا م نیرغم ا یرا خسته نکنند. عل

 دانستیخودش را صاحبنظر م یهر مرکز یمعاونت بهداشت بود ول

 اشکالات مدیریتی
خسارات وارد شده به دلیل 

 مشکلات مدیریتی
 میتونست خسارتی که وارد شده خیلی کمتر باشه چون ما اشکال مدیریتی داشتیم

اهمیت دادن به ثبت خدمات 

 و آمار و گزارش

ثبت آمار در کاهش کیفیت 

 داشت تأثیرخدمات 
 میگذاشت تأثیربحث آمار روزانه را اگر حذف میکردند، این روی کیفیت کار ما 

های عمل نشده قول

 مسئولین 

های داده عمل نکردن به وعده

 شده توسط مسئولین
 هایی که داده بودند عملی نشده بودمردم نسبت به مسئولین زیاد بود چون وعده اعتمادیبی

قدر نشناسی مسئولین و بی 

 به نیروی انسانیتوجهی 

درنظر گرفتن نیازهای 

 انگیزشی مدیران
 واقعا نیازه در حوزه سلامت روان، نیازهای انگیزشی ما مدیران هم مدنظر قرار بگیره

نگری برای آموزش عدم آینده

 نیروها
 ذارندیبعدش آموزش م فتهیم یرا ندارند تا اتفاق ینیب شیقدرت پ آموزش بعد از وقوع حادثه

کاری و هدر رفتن موازی 

 هاسرمایه

عدم مشخص بودن 

 ها و موازی کاریمسئولیت
 رفتیها داشت هدر مهیو همه سرما میکردیکار م یمواز میها مشخص باشه. همه داشتتیمسئول

همکاری کم بین بخشی و 

 درون بخشی
 نشد دهیهم د یو درون بخش یبخش نیب یهمکار 

مردم موقع مراجعه سردرگمی

 برای کمک

نبود مکان مشخص برای افراد 

 داوطلب برای کمک

ها میخواستند کمک کنند نمیدونستند از چه دریچه ای باید اعتماد مردم مهمه و اینکه بعضی

 وارد شوند

 عدم وجود پروتکل عملیاتی
نداشتن پروتکل عملیاتی برای 

 زدگانمراجعه سیل

اجعه کنه! گاهی پاس میدادن فرد پروتکل عملیاتی نداشتیم که اگه کسی مشکلی داشت کجا مر

 را به معاونت درمان، اونجا پاسش میدادن به هلال احمر، از اونجا دوباره یه بخش دیگه

عدم وجود استراتژی 

های مشخص در جلب مشارکت

 مردمی

نداشتن استراتژی و 

 عمل نکردنعلمی
 عمل نکردیمکاملا عشایری عمل شد. علمی صورتبهما استراتژی خاصی نداشتیم، دقیقا 

 هابودن مدیریتغیربومی
ها با عدم آشنایی مدیریت

 فرهنگ مردم منطقه

بودند که با فرهنگ مردم آشنایی نداشتند. مدیر باید با فرهنگ مردم آشنا ها غیر بومیمدیریت

 بودند.

انجام کار درست در زمان 

 نامناسب

ناهنجار بودن مداخلات انجام 

 شده برای کودکان از نظر مردم

ها گذاشتیم که مردم این را های شاد برای بچهما آمدیم با همکاری کانون پرورش فکری، برنامه

ها انجام زده ایم و غم داریم شما آمدید برنامه شاد برای بچهناهنجار میدونستند و میگفتند ما سیل

 این موارد قرار نگیرند تأثیرها تحت میدید؟ درصورتی که ما میخواستیم بچه

 
 ها و مداخلات. آموزش3-5-1-2-2

بیشتر مداخلات متمرکز "ها و کودکان صورت گرفت. مداخلات فقط برای خانم. ها و کودکانخانم یرو شتریها بتمرکز مداخله

 .داشتند و مغفول مانده بود ازینهم مردان . این در حالی است که "ها و کودکانبود روی خانم

نیازسنجی یکی از مهم ترین اقداماتی است که به . منطقه یازهایها بدون توجه به نها و آموزشیازسنجینبودن نعلمی

که  نندیبیآموزش نم روهاین ،مناطق ازیبر اساس ن یعنی. ستینما علمی یازسنجین"کند. و مبتنی بر نیاز کمک می مؤثرترمداخلات 

 ."داشته باشند مؤثربتوانند مداخلات 
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مشکلات و مسائل معیشتی و مالی مردم درگیری ذهنی . دهیمردم حادثه د یذهن یریدرگ لیآموزشها بدل یبرخ ییکارا عدم

الان به نظر من هیچ مداخله ای به درد نمیخوره. چون کسی نیست که "بودن خدمات میشد.  مؤثرایجاد میکرد و مانع از  هاآنبرای 

مسکنشون حل بشه، مسائل معیشتی و زمینهای کشاورزی  مسئلهه دنبال این هستند که بخواد دریافت کنه یا اهمیت بده. اول هم

 ."درست بشه

های روانی و اولویت نداشتن ها به دلیل انگ بیماریخانوادهها برای دریافت خدمات سلامت روان. عدم پذیرش خانواده

مهیا  هاآنها اجرا میشد کم کم این زمینه را برای پذیرش بچه پذیرفتن اما مداخلاتی که بریمباحث روان در ابتدا این خدمات را نمی

باعث  زهایچ نیدادن به اونها و ا یها و اسباب بازبا بچه ی. بازکردندینم یها، همکارآوردند به مهدکودکرا نمی شانیهااگر بچه"کرد. 

 ."رندیشد که کم کم ما را بپذ

 
 ها و مداخلاتآموزش - شناختیرواننقاط ضعف امدادرسانی  -111 -3جدول 

 نقاط ضعف

 ها و مداخلاتآموزش

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

ها بیشتر روی تمرکز مداخله

 ها و کودکانخانم

متمرکز بودن مداخلات 

 ها و کودکانروی خانم
 ها و کودکانبیشتر مداخلات متمرکز بود روی خانم

 ها یازسنجینبودن نعلمی

ها یازسنجینبودن نعلمی

ها بدون توجه به و آموزش

 منطقه یازهاین

نیست. یعنی بر اساس نیاز مناطق، نیروها آموزش نمیبینند که بتوانند مداخلات نیازسنجی ما علمی

 داشته باشند.  مؤثر

آموزشها  یبرخ کارایی عدم

مردم  یذهن یریدرگ لیبدل

 دهیحادثه د

مسائل و مشکلات 

معیشتی مردم مانع از مداخله 

 شودمی مؤثر

الان به نظر من هیچ مداخله ای به درد نمیخوره. چون کسی نیست که بخواد دریافت کنه یا اهمیت 

مسکنشون حل بشه، مسائل معیشتی و زمینهای کشاورزی  مسئلهبده. اول همه دنبال این هستند که 

 درست بشه

برای  هاعدم پذیرش خانواده

 دریافت خدمات سلامت روان

مهدکودک عاملی برای 

پذیرش خدمات سلامت روان 

 هاخانواده

دادن  یها و اسباب بازبا بچه ی. بازکردندینم یها، همکارآوردند به مهدکودکرا نمی شانیهااگر بچه

 .رندیباعث شد که کم کم ما را بپذ زهایچ نیبه اونها و ا

 
 . منابع انسانی3-5-1-2-3

 یتخصص یهامیت ینداشتن تعداد کاف

 ."دادیرا کاهش م شانیو همکار کردندیمردم را خسته م روهاین یپراکندگ". مردم یسلامت روان و خستگ یهامیت تعدد

تعداد مددکارهامون کمه و مددکار خوب هم "بود. یاز مشکلات موجود در زمان بحران کمبود مددکار اجتماع یکی. مددکار کمبود

 ."مهک نشونیب

 . بدون طرح مشخص روهاین آموزش

و اصولی پیش شرط ورود افراد متخصص به مناطق سیل آموزش علمیی. ارتباط یهاکامل کارشناسان با مهارت ییآشنا عدم

 ."ها را به درستی یاد نگرفتندهای ارتباطی و سایر مهارتما کارشناسهامون آموزش آکادمیک اصولی ندیدند. مهارت"خیز است. 

 یهم چون تعهد روهاین یدوره ا هیبعد از ". انیمثل دانشجو روهایمکرر ن رییتغ ایو رها کردن کار  روهاین یتعهد برخ عدم

و ابزار  میدانشگاه چمران تعهد نداشتند. ابزار ما را هم نداشتند. ما پروتکل داشت ی. مثلا دانشجوهارفتندیو م کردندینداشتند، رها م

 ."میداشت
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 منابع انسانی – شناختیرواننقاط ضعف امدادرسانی  -112 -3جدول 

 نقاط ضعف

 منابع انسانی

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

های سلامت روان و تعدد تیم

 خستگی مردم

پراکندگی نیروها و خستگی و 

 همکاری کم مردم
 پراکندگی نیروها مردم را خسته میکردند و همکاریشان را کاهش میداد

 تعداد مددکارهامون کمه و مددکار خوب هم بینشون کمه نبود مددکار اجتماعی مددکار حضور

عدم آشنایی کامل کارشناسان 

 های ارتباطیبا مهارت

عدم آموزش آکادمیک 

 کارشناسان

ها را به های ارتباطی و سایر مهارتما کارشناسهامون آموزش آکادمیک اصولی ندیدند. مهارت

 درستی یاد نگرفتند

عدم تعهد و رها کردن کار یا  عدم تعهد برخی نیروها 

تغییر مکرر برخی نیروها مثل 

 دانشجویان

 ی. مثلا دانشجوهارفتندیو م کردندینداشتند، رها م یهم چون تعهد روهاین یدوره ا هیبعد از 

 .میو ابزار داشت میدانشگاه چمران تعهد نداشتند. ابزار ما را هم نداشتند. ما پروتکل داشت

 
 ها و امکانات. زیرساخت3-5-1-2-4

. کردیرا محدود م نانیبود که امکان ارائه خدمات به روستانش یمسائل گریها از د مسدود شدن راه. به همه مناطق یعدم دسترس

 ."نبود نیچون امکان تردد ماش میبر میما در روستاها نتونست"کردند که:  انیب نگونهیارائه دهندگان تجربه خود را ا

در خطر است و بهتر است اسکان  هاآن تیرا همراه خود داشتند که امن ینگران نیمردم ا. زدهاسکان مردم سیل تیامن عدم

و خطر داعش و هزارتا دشمن ما را  میهست مرزی منطقه در ما. داشت مشکل هااردوگاه تیامن":شدیدرنظر گرفته م هاآن یبرا یبهتر

 ."رندیقرار بگ لیبود که ممکن بود در معرض س ییهااسکان در نظر گرفته شده بود، خودش محل یکه برا ییهامحل" ."کردیم دیتهد

اردوگاه روز اول پانصد نفر داشت،  کینداشتند، مثلا  رشیپذ یبرا یآمادگ چهی هااردوگاه". رشیپذ یها برااردوگاه یآمادگ عدم

 !"دو هزار نفر شدیم هویروز دوم 

 
 ها و امکاناتریزساخت - شناختیرواننقاط ضعف امدادرسانی  -113 -3جدول 

 نقاط ضعف

 ها و امکاناتزیرساخت

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

عدم دسترسی به همه 

 مناطق

عدم تردد به روستاها به 

 دلیل مسدود بودن
 نبود نیچون امکان تردد ماش میبر میما در روستاها نتونست

اسکان مردم عدم امنیت 

 زدهسیل

در معرض سیل بودن 

 زدگانمحل اسکان سیل

قرار  لیبود که ممکن بود در معرض س ییهااسکان در نظر گرفته شده بود، خودش محل یکه برا ییهامحل

 رندیبگ

 ها عدم آمادگی اردوگاه
ها عدم آمادگی اردوگاه

 برای پذیرش

لا یک اردوگاه روز اول پانصد نفر داشت، روز دوم یهو میشد ها هیچ آمادگی برای پذیرش نداشتند، مثاردوگاه

 دو هزار نفر

 
 موجود در منطقه یهاو چالش دهیمشکلات عمده مردم حادثه د ،شناختیروان تیوضع. 3-5-1-3

 از دست دادن خانه و مایملک و در رأس بودن مشکلات مالی 

 آوری پایینتاب 

 اختلال سازگاری بدلیل احساس ناامنی 

  برقراری ارتباط بدلیل داشتن فرهنگ و زبان خاصعدم 

 استرس و پرخاشگری زیاد مردم 

  سالانبزرگبی خوابی 

 های زیاد کودکانترس و گریه 
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 های اسکان از محل زندگی مردمدور بودن محل 

 های پلیدورود افرادی با نیت 

 مراجعه مردم برای همه مشکلات به هلال احمر و کند شدن فرایند خدمت رسانی 

 سوء استفاده برخی از مردم و گرفتن زیادی اقلام 

 ها و دشواری خدمت رسانیهای اقوامشان و اردوگاهپراکندگی مردم در چادرها، خانه 

 های فرهنگی مردم منطقهتفاوت 

 نیاز شدید به آموزش در مناطق روستایی از نظر فرهنگی و بهداشتی 

 دستبرد زدن به اقلام 

  های قبل از بحراندر حیطه آموزش ریگذاسرمایهکمبود بودجه برای 

 مشکلات زیرساختی 

 مشکلات روحی نیروهای امدادرسان 

 های سلامت روان به علت عدم تامین نیازهای اولیهعدم توجه مردم به آموزش 

 )موقعیت حساس استان خوزستان) وجود نود درصد تاسیسات نفتی و گازی کشور 

 بافت فرهنگی خاص استان 

  استانبحران خیز بودن 

 چندمسئولیتی بودن برخی مدیران 

توانستند برای ارائه خدمات بهتر تمرکز خود را بر یک موضوع بگذارند. یکی از مسئولین اینگونه مدیران به دلیل مشغله کاری نمی

چقدر  گهینفر د کی م،یتا پرونده معلول دار دارم ما حدود هزار گهید تیسه تا مسئول یریشگیمسئول پ عنوانبهمن "بیان کرد که: 

از استان زنگ  زنند،ی. از تهران زنگ منهیدر چادر را بب یهاشهرستان را بگرده و معلول یروستاها یتوان داشته باشه که همه  تونهیم

 ."میکه از همه اطلاع داشته باش ستی. واقعا در حد توان ما نزنندیم

  همه مراحل بحران در استان) یک منطقه مرحله یک بود، یک منطقه مرحله بعد از بحران( زمانهموجود 

 های اسکان در معرض سیل قرار داشتن محل 

 عدم تسلط کارشناسان به زبان عربی و نیاز به مترجم 

 هاشایعه پراکنی 

 منطقه مرزی و خطرات خاص 

 راست نگفتن به مردم و عدم تعهد اخلاقی(ها)افزایش استرس مردم در اثر رفتارهای غیر فنی سازمان 

 های شاد برای کودکان) چالش فرهنگی(عدم پذیرش مردم درباره برنامه 

 ها برای دریافت خدمات سلامت روان)اولویت ندادن مردم به مسائل سلامت روان(عدم پذیرش خانواده 

 های روانیتبدیل شدن مسائل مالی به بحران 

 )سیل طولانی مدت )سه ماه 
 
 بهتر یامداد رسان یبرا هاپیشنهاد. 3-5-1-4

  آموزش مستمر نیروهای متخصص محلی آشنا به فرهنگ و زبان مردم 

 هماهنگی نیروها که همه یک جور آموزش ببینند، یک "ها، نهادهای امداد رسان و نیروهای مردمی: هماهنگی میان ارگان

 ."امت روان بتوانند مداخله کنندی ارگانهای مرتبط با سلپروتکل ثابت داشته باشیم، همه

  با اهالی مؤثرتراستفاده از افراد صاحب نفوذ محلی برای برقراری ارتباط 

 نیاز به نیروهای متخصص بیشتر 
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  به مردم به جهت قوت قلب دادن به ایشان هاآنآگاهی نیروهای سلامت روان از تعهدهای مالی و ارائه 

 ها در سال قبل از وقوع بحرانی سازمانهای آموزش مدیریت بحران برای رؤسادوره 

 غربالگری روان شناختی نیروها 

 های مختلف از نیازهای مبرم در ایجاد فرماندهی واحد: ایجاد فرماندهی واحد برای یکپارچه کردن خدمات حوزه سلامت ارگان

 باشد. زمان بحران می

 دادن احساس امنیت به مردم 

 از دل مردم: یکی از مواردی که منجر به ایجاد ترس در مردم میشد جلوگیری از پخش شایعات با استفاده از نیروهای بومی

ها و دادند از این قبیل نگرانیجلوگیری میشد و به مردم اطلاعات صحیح می هاآنها بود که در صورتی که از شایعه پراکنی

انداخت. مهارت مقابله با ها بیشتر مردم را به هم میریخت و ترس در وجودشان میشایعه پراکنی"ها جلوگیری میشد.ترس

 ."ها هم باید آموزش داده بشهشایعه

  ها به ها را جدی بگیریم تا مداخلهآموزش"های عملی: کارگاه صورتبهآموزش مداخله در بحران به نیروهای سلامت روان

 . "ها تئوری هستن باید عملی آموزش دادکرد، کلاس خوبی انجام بگیره، با یه کلاس نمیشه کاری

 افزایش آگاهی مردم نسبت به رفتار در بحران 

 ها که نیروها یک جور آموزش ببینند، یک پروتکل ثابت هماهنگی آموزش"و داشتن پروتکل برای ارائه خدمات:  ریزیبرنامه

 ."ن بتوانند مداخله کنندهای مرتبط با سلامت روابرای همه وجود داشته باشه، همه ارگان

  باید به  آوریتاب"پایین یکی از مسائلی ک میتواند سلامت روان را به خطر بیندازد. آوریتابها: به سمن آوریتابآموزش

 ."ها آموزش داده بشهسمن

 ایجاد خانه سلامت 

  :ها داشت هدر میرفتایهها مشخص باشه. همه داشتیم موازی کاری میکردیم و همه سرممسئولیت"مشخص کردن وظایف". 

  :واحد بشه و به همه اعلام بشه که هر  روهاین تیریقبل از بحران مد دیبه نظرمن با"نیازسنجی و اولویت بندی قبل از بحران

و قراره  کنهیم کاریوارد بشه و بهش آموزش داده بشه و بدونه داره چ یخاص چهیاز در دیکه خواست وارد بشه، با یکارشناس

 ."کار کنه یرکجا و چطو

  :های مردم کار کنیم در کنار توانمندسازی و اعتمادسازیروی توانمندی"توانمندسازی و اعتمادسازی مردم". 

 ها: باثبات بودن وضعیت مردم و برطرف کردن نیازهای اولیه از قبیل خوراک و پوشاک و مسکن ارزشیابی و تداوم برنامه

کند و مداخلات روانشناسی پس از آن به شکل موثرتری انجام شود. پیشنهاد شده تواند در ابتدا ایجاد احساس امنیت می

 ."بهتره مداخلات در ماه شهریورماه انجام بشه که تا حدی مسائل معیشتی حل شده و مردم همراهی کنند"است که:

 آموزش مهارت برخورد با شایعه 

  هاادی که زحمت کشیدند به جهت حفظ و تقویت انگیزهو قدردانی از افر هاآنتوجه به انگیزش مدیران و سلامت روان 

 باشد. ها برای آموزش به کودکان مدارس میآموزش در کل سال تحصیلی در مدارس روستاها باشه: یکی از موثرترین مکان

بیشترین آموزش به دانش آموزان در کل سال تحصیلی در روستاها انجام شود زیرا روستاها "کنند که: روانشناسان عنوان می

 ."اندآسیب را در سیل دیده

 ها و بافت قومیتی منطقههای مرتبط با ویژگیاستخدام بر اساس مهارت 

 هایشان، امید بخشی به مردم) پیشنهاد برای دوران پس از سیل(: در زمان بحران مردم به دلیل از دست دادن اموال و دارایی

در حال حاضر بهترین مداخله برای این مردم "کنند که: ر بیان میدهند. امدادگران اینطوامیدشان را نیز از دست می

 ."امیدبخشی هست
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  :ما اولین "ایجاد یک اسم و آرم مشترک جهت وحدت خدمات: یکی از پیشنهاداتی که برای ارائه بهتر خدمات عنوان شد

 ."دش ساز جدا بزنهکاری که میکردیم، یک اسم و آرم مشترک ایجاد میکردیم که هر سازمانی نخواد برای خو

 های هماهنگ(ها)آموزشهای عملی و پروتکل واحد برای آموزش نیروهای سلامت روان در همه سازمانآموزش 

 را  هاآنها را میگرفت: یکی از مواردی که روانشناسان بیان کردند که کیفیت کار حذف آمارهای روزانه که انرژی روان شناس

که در بحران انرژی روانشناسان را کم میکرد و استرس مضاعف براشون ایجاد میکرد، بحث  چیزی"آورد این بود که: پایین می

 ."آمار بود

 و آمادگی برای وقوع سیل در مناطقی که آسیب پذیر هستند  ریزیبرنامهاز نظر امکانات و نیروهای انسانی: آمادگی دائمی

های خود بیان نی و مالی شود. امدادگران نیز در صحبتتواند منجر به ارائه بهتر خدمات و جلوگیری از تلفات جامی

 ."همیشه باید از نظر امکانات و نیروی انسانی برای روستاهای لب رودخانه آمادگی وجود داشته باشه"کردند:

  :یک طرح مطالعاتی حلقه مفقوده ماست که بدونیم در چنین شرایطی چه نیازهایی داریم"طرح مطالعاتی جامع". 
 

 و مشکلات شناختیرواندر زمینه وضعیت  شوندههای افراد مصاحبههایی از صحبتمثال -141 -3جدول 

 هاپیشنهاد

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

ها، هماهنگی میان ارگان

نهادهای امداد رسان و 

 نیروهای مردمی

هماهنگی بین نیروها و 

 داشتن پروتکل ثابت

ی ارگانهای ببینند، یک پروتکل ثابت داشته باشیم، همه هماهنگی نیروها که همه یک جور آموزش

 مرتبط با سلامت روان بتوانند مداخله کنند

آموزش در کل سال 

 تحصیلی 

آموزش در کل سال 

تحصیلی در مدارس روستاها 

 باشه

آموزش به دانش آموزان در کل سال تحصیلی در روستاها انجام شود زیرا روستاها بیشترین آسیب را در 

 انددیده سیل

 امید بخشی به مردم
بهترین مداخله 

 امیدبخشیدن است
 در حال حاضر بهترین مداخله برای این مردم امیدبخشی هست

جلوگیری از پخش 

شایعات با استفاده از نیروهای 

 از دل مردمبومی

آموزش مهارت مقابله با 

 شایعه و پیشگیری از آن

ها انداخت. مهارت مقابله با شایعهمیریخت و ترس در وجودشان میها بیشتر مردم را به هم شایعه پراکنی

 هم باید آموزش داده بشه

آموزش مداخله در بحران 

به نیروهای سلامت روان 

 های عملیکارگاه صورتبه

های برگزاری کلاس

 عملی و در چندین جلسه

ها س نمیشه کاری کرد، کلاسها به خوبی انجام بگیره، با یه کلاها را جدی بگیریم تا مداخلهآموزش

 تئوری هستن باید عملی آموزش داد

از نظر آمادگی دائمی

 امکانات و نیروهای انسانی 

از نظر آمادگی دائمی

امکانات و نیروهای انسانی 

 برای روستاهای کنار رود

 باشههمیشه باید از نظر امکانات و نیروی انسانی برای روستاهای لب رودخانه آمادگی وجود داشته 

ارزشیابی و تداوم 

 هابرنامه

انجام مداخلات در زمانی 

که مشکلات معیشتی حل 

 شده باشد

 بهتره مداخلات در ماه شهریورماه انجام بشه که تا حدی مسائل معیشتی حل شده و مردم همراهی کنند
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 خوزستانخلاصه نتایج ارزشیابی خدمات سلامت روان در بحران سیل استان  -115-3جدول 
 کد مقوله مضمون

 نقاط قوت

 آموزش
 آموزش متناسب با گروه هدف

 آموزش مبتنی بر نیاز
 آموزش نیروها در زمان مناسب

 غربالگری و مداخلات

 لیپس از س یغربالگرانجام 

 لیقبل از رخداد س یغربالگروجود 

 یروان تیحما نهیجلسات در زم تداوم

 هامهدکودک در اردوگاه ییبرپا

 آوریتابخانه  سیتاس

 مردم یجانیه هیتخل

 لیکردن ارائه خدمات پس از س قانونمند

 ارائه دهندگان خدمات

 متخصص شناختیروان یهامیت

 منطقه سفیدانریشو  بزرگان

 ونیروحان

 یاجتماع اورژانس
 کمیته امداد

 هاها و پروتکلها، برنامهسیاست

 و کودکان سالانبزرگ یداشتن برنامه کمک برا

 امداد  تهیکمک کم زیوار

 و هلال احمر یستیخوب بهداشت، بهز یهمکار

 خوب منطقه و مردم روستاها شناخت

 روهاین یبرا ییکارت شناسا صدور

 سمیوتروریاز ب یریشگیپ

 رسانیاطلاع

 (ایبلا یروان تیطرح محب)مداخله حما وجود

 نقاط ضعف

 ها و مدیریتسیاست

 در مورد شدت حادثه یریغافلگ

 ریدرگ یمرکز هماهنگ کننده نهادها نبود

 یتیریمد اشکالات

 دادن به ثبت خدمات و آمار و گزارش تیاهم

 یکاف یاعتبار مال عدم

  نیعمل نشده مسئول یهاقول

 یانسان یرویبه ن یتوجه یو ب نیمسئول ینشناس قدر

 روهایآموزش ن یبرا نگریندهیآ عدم

 هاهیو هدر رفتن سرما یکار یمواز

 یو درون بخش یبخش نیکم ب یهمکار

 هاتینشدن مسئول فیوجود نظم به علت تعر عدم

 کمک یمردم موقع مراجعه براسردرگمی

 لیس یوجود تجربه و آموزش برا عدم

 یاتیوجود پروتکل عمل عدم

 یمردم یهامشخص در جلب مشارکت یوجود استراتژ عدم

 ها و مداخلاتآموزش
 ها و کودکانخانم یرو شتریها بتمرکز مداخله

 منطقه یازهایها بدون توجه به نها و آموزشیازسنجینبودن نعلمی

 دهیمردم حادثه د یذهن یریدرگ لیآموزشها بدل یبرخ ییکارا عدم

 منابع انسانی

 یتخصص یهامیت ینداشتن تعداد کاف

 مردم یسلامت روان و خستگ یهامیت تعدد

 مددکار کمبود

 بدون طرح مشخص روهاین آموزش

 یارتباط یهاکامل کارشناسان با مهارت ییآشنا عدم

 انیمثل دانشجو روهایمکرر ن رییتغ ایو رها کردن کار  روهاین یتعهد برخ عدم

 ها و امکاناتزیرساخت

 به همه مناطق یعدم دسترس

 زدهاسکان مردم سیل تیامن عدم

 هااردوگاه یآمادگ عدم
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 . استان لرستان3-5-2
 . نقاط قوت امدادرسانی3-5-2-1

هایی که وجود داشت این بود که نسبت به وقوع سیل حساس سازی شده بود و یکی از مزیتهای دولتی. حساسیت دستگاه

 ."صورت گرفته بود هیقض نیبابت ا یدولت یهادستگاه یهمه  تیحساس"ارائه دهندگان خدمت نیز بیان کردند که: 

 محب )مداخلات روانی اجتماعی در بلایا(. 

ارائه دهندگان با مردم توجه به تشابه فرهنگ و زبان بومیو فرهنگی در ارائه دهندگان خدمت. درنظر گرفتن مسائل بومی

کشور از  متیما کمک خواس"های ارائه خدمات بود. مسئولین برای درخواست کمک این موضوع را مدنظر قرار دادند: یکی از مزیت

به ما و قومی که از نظر فرهنگ ییهابر استان تأکیدکه  گهید ین تو مناطق زلزله زده مثل سرپل ذهاب و جاهاتکه رف ییکسا میگفت

 ."هستن هیشب

 دایرو پ هیبکنن به قض دایورود پ درواقع خواستنیکه م ییروانشناسا یرو براPTSD موزشآ یما دو دوره برنامه "آموزش نیروها. 

 ."میکرد

 یباز"یکی از موثرترین مداخلات برای کودکان برای درمانی بود که نتیجه بسیار رضایت بخشی ایجاد کرده بود.بازی درمانی. 

ما  درواقعداشتن که  یدرمان یباز یتو یارزنده ا اریبس یهاخوب به ما کمک کرد و تجربه یلیرو که انصافا استان البرز خ هیاول یدرمان

 ."میارتباط کار با کودکانمون که داشت درواقعو  یدرمان یباز یمت رو براهمون فر میکرد یسع

مستقیم  صورتبهبرطرف نشده بود  هاآنهای اول مردم به دلیل اینکه امکانات و نیازهای اولیه در روزاعتمادسازی بین مردم . 

 یبخصوصکار  میکردیفقط با مردم ارتباط برقرار م اول ما یخب هفته "امکان ارائه خدمت وجود نداشت لذا متخصصان بیان کردند که :

که ارتباط  میکه داشت یبهانه ا میام هست یتیسازمان حما کی نکهیا لیارتباط برقرار کردنمون حالا ما به دل نیبا ا یبه نوع میکردینم

 ."میبا مردم حال مردم رو بپرس یتیحما یهابسته قیرو که دارن، از طر یا یتیحما یهابسته میگفتیروانشناسامون رو م میبرقرار کن

دانشگاه علوم  میانجام بد میما خواست دینیبب یخب غربالکر"های غربالگری برای پیشگیری از موازی کاری. ادغام برنامه

 ."میکرد کسانی گهیبا همد میهامونو اومدما فرمت میانجام بد میخواستیهم م یپزشک

بود که  نیتلاشمون ا یا قهیاستاندارد و سل ریغ یهااز برخورد زیخب بخاطر پره"ها. تلاش برای هماهنگی برنامه تمام ارگان

 ."میهماهنگ بش گهیمرتب با همد

که شما  خوادینم میگفت. میکرد یخدمت دیرو خر مونیما بلافاصله مرکز مشاوره خصوص"در راستای خدمات بهتر.  مؤثراقدامات 

 ."دیاتفاق افتاد مداخله کن یهر غربال مثبت نجایرو، فقط شما ا روهاتونیپول ن دهیم یستیپولشو سازمان بهز دیکار کن یوصخص

 بر اساسمحله هستش و  نیمعتمدو  ارتباط با مردم درواقع یماعتاج گرتسهیلکار "گر اجتماعی. شناسان تسهیلوجود روان

 درواقع هینکا یبرا کننیم جادیا یتحرک اجتماع کیداوطلب محله رو  میبر اساس ت کننیم جادیا لهمح یداوطلب تو یهامیاون ت

 یبرا ییکارها شنیبه مسائل و مشکلاتشون حساس م نکهیمردم بتونن نسبت به مسائل و مشکلاتشون حساس بشن در کنار ا

 ."بکنن دایمشکلاتشون پ

و مردم خودشون  میکرد میبه ت لیکه درواقع مردم رو تبد بود نیا میکه کرد یکار"فعال کردن مردم و کمک از خودشان. 

 یمردم مشکلات اجتماع شون،یاجتمعا سائلهاشون، حل مسئله، حل مازین مردم، ودخ ازیهم بر حسب ن یآموزش گروه ،یآموزش یسوا

حساسشون  ،کردیم وشونیاکت آوردیم رونیب میدار یمردم رو از حالت انفعال به نوع، درواقع نکاریبا ا .کنن، حل بکنن دایخودشون رو پ

 ."خودشون و با کمک خودشون تینسبت به وضعکردیم 

مد  درواقعسال  کی یساله هستش ما خودمون رو برا کی یپروژه  کیقسمت  نیما تو ا یپروژه "تداوم خدمات و مداخلات. 

 ."میئما رصد بکنو دا میاونجا بمون یاجتماع گاهیپا قیصورت از طر نیکه به ا مینظر قرار داد

 "کردیم تیرو اذ ما اعزام متخصصان به مناطق دیگر هم یاومد کمک ما کرد وگرنه بار مال یمل NGO کی"ملی. NGO کمک
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که چقدر تخصص  مینیبب میوارد مذاکره شد میاومد میاومدن گفتن ما آماده هست درواقع"ها. NGOارزیابی سطح تخصص 

 "!شتندا هیقض نیتو ا یدارن؟! واقعا تجربه کار

هم از ما کم  یعالمه بار مال هیما داشته باشن  یهم برا یبار مال درواقع نکهیبدون ا هاNGO "ها. NGOکمک مالی از طریق 

 ."کردیم  shareهم گزارش کارهامونو با شتیم،و دائما باهم تعامل دا کردن

بکنن  یدیبازد هیکه غربال مثبت شدن رو برن خونه به خونه  ییها گفتم مجددا اوناگاهیمن به خود پا"ها. پیگیری غربال مثبت

 ."دوباره غربال بکنن تویو وضع

 های آموزشیمداخلات و برنامه

 کمک مردمی

 افزایش بیماران بهزیستی

 بودن خدمات مؤثر
 

 
 آموزش نیروها –لرستان  شناختیرواننقاط قوت خدمات امداد  -116-3جدول 

 تم: نقاط قوت

 مقوله: آموزش

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد 

 PTSDآموزش  آموزش نیروها
 دایورود پ درواقع خواستنیکه م ییروانشناسا یرو براPTSD موزشآ یما دو دوره برنامه 

 میکرد دایرو پ هیبکنن به قض

 

 غربالگری و خدمات –لرستان  شناختیرواننقاط قوت خدمات امداد  -117-3جدول 

 نقاط قوت

 و مداخلات غربالگری

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

یادگیری و به کارگیری  بازی درمانی

تجارب بازی درمانی نیروهای 

 استان البرز

 یهاخوب به ما کمک کرد و تجربه یلیرو که انصافا استان البرز خ هیاول یدرمان یباز

 یهمون فرمت رو برا میکرد یما سع درواقعداشتن که  یدرمان یباز یتو یارزنده ا اریبس

 میارتباط کار با کودکانمون که داشت درواقعو  یدرمان یباز

پیگیری و سنجش افرادی  هاپیگیری غربال مثبت

 که تشخیص دریافت کرده بودند

 هیکه غربال مثبت شدن رو برن خونه به خونه  ییها گفتم مجددا اوناگاهیمن به خود پا

 دوباره غربال بکنن تویبکنن و وضع یدیبازد

پیگیری و رصد کردن مردم  تداوم خدمات و مداخلات

در  هاآنو خدمات ارائه شده به 

 طول یکسال

سال  کی یساله هستش ما خودمون رو برا کی یپروژه  کیقسمت  نیما تو ا یپروژه 

ائما رصد و د میاونجا بمون یاجتماع گاهیپا قیصورت از طر نیکه به ا میمد نظر قرار داد درواقع

 میبکن

حل مسائل و تشکیل تیم و  فعال کردن مردم و کمک از خودشان

 فعال کردن مردم

 یو مردم خودشون سوا میکرد میبه ت لیکه درواقع مردم رو تبد بود نیا میکه کرد یکار

 سائلهاشون، حل مسئله، حل مازین مردم، ودخ ازیهم بر حسب ن یآموزش گروه ،یآموزش

 .کنن، حل بکنن دایخودشون رو پ یمردم مشکلات اجتماع شون،یاجتمعا

خرید خدمتی مراکز مشاوره  در راستای خدمات بهتر مؤثراقدامات 

 خصوصی

که شما  خوادینم میگفت. میکرد یخدمت دیرو خر مونیما بلافاصله مرکز مشاوره خصوص

هر غربال  نجایرو، فقط شما ا روهاتونیپول ن دهیم یستیپولشو سازمان بهز دیکار کن یخصوص

 دیاتفاق افتاد مداخله کن یمثبت

برقراری ارتباط با مردم از  اعتمادسازی بین مردم 

 های حمایتیطریق توزیع بسته

 یتیحما یهابسته میگفتیروانشناسامون رو م میکه ارتباط برقرار کن میکه داشت یبهانه ا

 میبا مردم حال مردم رو بپرس یتیحما یهابسته قیرو که دارن، از طر یا
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 هاها و برنامهسیاست –لرستان  شناختیرواننقاط قوت خدمات امداد  -118-3جدول 

 نقاط قوت

 هاها و برنامهسیاست

 واحد معنا واحد معنایی فشرده کد

 صورت گرفته بود هیقض نیبابت ا یدولت یهادستگاه یهمه  تیحساس های دولتی در مورد سیلحساس سازی دستگاه های دولتیحساسیت دستگاه

 هاNGOبررسی تجربه کاری و سطح تخصص  هاNGOارزیابی سطح تخصص 
که چقدر  مینیبب میوارد مذاکره شد میاومد میاومدن گفتن ما آماده هست درواقع

 شتندا هیقض نیتو ا یکار یتخصص دارن؟! واقعا تجربه 

تمام تلاش برای هماهنگی برنامه 

 هاارگان

ها برای پرهیز از برخورد سلیقه هماهنگی بین ارگان

 ای

بود که مرتب  نیتلاشمون ا یا قهیاستاندارد و سل ریغ یهااز برخورد زیخب بخاطر پره

 میهماهنگ بش گهیبا همد

های غربالگری برای ادغام برنامه

 پیشگیری از موازی کاری
 های غربالگرییکسان سازی فرمت

 میخواستیهم م یدانشگاه علوم پزشک میانجام بد میما خواست دینیبب یغربالکرخب 

 میکرد کسانی گهیبا همد میهامونو اومدما فرمت میانجام بد

و درنظر گرفتن مسائل بومی

 فرهنگی در ارائه دهندگان خدمت

و فرهنگی نیروهای ارائه درخواست برای شباهت قومی

 دهنده خدمت 

ن تو مناطق زلزله زده مثل سرپل تکه رف ییکسا میکشور گفت از متیما کمک خواس

 هیبه ما شبو قومی که از نظر فرهنگ ییهابر استان تأکیدکه  گهید یذهاب و جاها

 هستن

 هاNGOکمک مالی از طریق 
ها با سایر NGOکم کردن بار مالی خدمات و تعامل 

 متخصصان

NGOهم از  یعالمه بار مال هیما داشته باشن  یهم برا یبار مال درواقع نکهیبدون ا ها

 کردیم shareهم گزارش کارهامونو با شتیم،و دائما باهم تعامل دا کردنما کم 

 
 . نقاط ضعف امدادرسانی3-5-2-2

 هم  نیشهرستان بود که خود مسئول کیبه  روهایفرستادن تمام ن یتیریاز نقاط ضعف مد یکیمنطقه.  کیبه  روهایفرستادن همه ن

 درواقعمارو به سمت شهرستان درود  یهمه  درواقعراهبرد  استان بود که  کنمیاز اشتباهاته احساس م یکی درواقع"کردند: انیب

 ."معطوف کرد

 عدم پیش بینی وقوع سیل شدید در سایر مناطق 

 دسترسی دیر هنگام به شهر به دلیل مسدود بودن راهها 

  :که  میشدینداشت ما مجبور م تخصصی یروین تیظرف چیبودش که ه ین شهرمعمولا"نداشتن نیروی تخصصی در شهر معمولان

 ."اونجا میبکن اعزاممرکز استان رو هر روز  یروانشناسا

  کمبود پایگاه سلامت اجتماعی 

 های مالیمحدودیت 

 بر بودن خدماتهزینه 

 ناهماهنگی دستگاههای اجرایی 

  ساعت اول وقوع سیل 24نبود کمک در 

  خودکشیافزایش تعداد 

  های دیگربه شهرستان دخترپلمهاجرت مردم 

 دخترپلهای مردم از بین رفتن شغل 

 کم توجهی به مسائل روانی 

 مشکل اسکان ارائه دهندگان خدمت 

 
 های موجود در منطقه، مشکلات عمده مردم حادثه دیده و چالششناختیروان. وضعیت 3-5-2-3

  شوک روانی 

  سکته 

 از دست دادن شغل 
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 ناامیدی 

  گوش به زنگی 

 ناراحتی 

 اضطراب و استرس 

 خشم و عصبانیت 

 ترس و وحشت 

 افکار مزاحم 

 مشکلات خواب و کابوسهای شبانه 

 بی اشتهایی عصبی 

 اختلالات اضطراب و افسردگی و سازگاری 

 تنش 

 هاترس از سیل در بچه 

 
 بهتر یامدادرسان یبرا هاپیشنهاد. 3-5-2-4

 چندین ماه پس از سیلزدگان لزوم توجه به سیل 

  در مورد وضعیت  هاآنبه  رسانیاطلاعرا در نگرانی دائم میگذاشت عدم  هاآننصب بنر: مردم بیان کردند یکی از مواردی که

 شهر بود و انتظار داشتند که از طریق نصب بنر این کار انجام میشد.

 ساماندهی خدمات 

 خشکاهش ناامیدی با عمل به قولها و پیامهای امید ب 

 مداخلات بیشتر و بیماریابی 

 اضافه شدن روانپزشک به تیم درمان 

 زدهحمایت از کارمندان سلامت روان سیل 

 های روانشناسی در روزهای اولتر کردن تیمقوی 

 های سطح بالانیاز به منابع جدید و آموزش 

 توجه به مصرف کنندگان مواد 

 

 . استان گلستان3-5-3
 رسانی. نقاط قوت امداد 3-5-3-1

 فعال بودن طرح محب 

  با افراد نیازمند کمک و افراد با نیازهای ویژه مؤثرارتباط 

 تیم سازی و تقسیم مسئولیت 

 های امدادیتخصصی بودن تیم 

 هاسازی کمکها با بومیغنی سازی تیم 

 کمک از افراد مورد وثوق اهالی برای ارتباط بیشتر 

 انجام غربالگری 

  امداد رسان)بهزیستی با بهداشت(همکاری با نهادهای دیگر 
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 کاریعدم موازی 

 وجود سامانه ناب 

 )خدمات مورد نیاز منطقه )در نظرگرفتن وضعیت منطقه 

 هماهنگی میان نهادهای درگیر 

 مدیریت یکپارچه امدادگران سلامت 

 استفاده از نیروهای متخصص بومی 

 دهدیم حیتوض نیباره چن نیاز هلال احمر استان گلستان در ا یدکتر احمد. حضور تیم سحر برای کمک به کودکان :

هم  نی( اایپس از بلا یروان یهاتیهای سحر )سامانه حماتحت عنوان تیم میرا داد یاتفاق افتاده ما خدمات لیبا س زمانهم»

 یمددکار  یهاشتهکه در حوزه ر یاز جوانان یااحمر ما مجموعه الجزو اقداماتی هست که حوزه جوانان جمعیت هل

به  نهایا لیهم داوطلب هستند. در همان زمان س نهای. امیدارند دور هم جمع کرد لاتیمرتبط را تحص یهارشته یروانشناس

 «دادند.با کودک انجام می یباز یدرمانکار روان کردندیمراکز اسکان مراجعه م

 هااسکان منظم افراد و حمایت روانی در اردوگاه 

  زدهبا افراد سیل مؤثربرقراری ارتباط 

 بکارگیری افراد بومی 

 کمک از بزرگان قوم ترکمن برای پپیشبرد امور 

 همدلی و هماهنگی میان نیروهای امدادرسان 

 هماهنگی گروه محب و اورژانس اجتماعی 

 زدهارائه خدمات در کمپ اسکان مردم سیل 

 ارائه خدمات تخصصی به افراد نیازمند 

 ی مقابله با سیل قبل از وقوع آمادگی برا 

 شناسایی افراد در خطر استرس بعد از ضربه 

 بازی درمانی برای کودکان 

 مدیریت خوب تیم سلامت روان 

 های ارائه شده به امداد گران قبل از بحران آموزش 

 حمایت روانی از کارشناسان سلامت 

 حضور مستمر کارشناسان سلامت روان در کمپ 

  مشاوره، بازی درمانی، مهارتهای زندگی( شناختیروانارائه خدمات( 

 انعطاف پذیری و وجدان کاری بالای کارشناسان سلامت 

  موقعبه شناختیروانحمایت اجتماعی و 

 هماهنگی میان عوامل مرتبط با سلامت روان 

 برگزاری جلسات هماهنگی میان نهادهای درگیر در حادثه سیل 

  همه نقاط کشورحضور خیرین و امدادرسانان از 

 آرام سازی، کاهش استرسمؤثرهای ارائه آموزش : 

 های فردی و گروهیارائه مشاوره 

 کمک رسانی از همه جای کشور 

 ارائه مشاوره روانی به مدیران و عوامل اجرایی 
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  آموزش و پرورشحضور مشاوران 

 ییها مثل قصه گوپرت کردن توجه بچه یبرا یآموزش یهاکلاس 

 دوم لیهفته پس از س کیافاصله ها بلکلاس لیتشک 

 گانیرا ریالتحرلوازم -یآب معدن -گانیرا هیتغذ -گانیکتاب را 

 آموزانتلاش معلمان برای بازسازی روحیه دانش 

 
 گلستان شناختیرواننقاط قوت خدمات امداد  -119-3جدول 

 نقاط قوت

 با افراد  مؤثربرقراری ارتباط  های کاری تیمویژگی

 نیازهای خاص توجه افراد با

 های حاذقها و حضور متخصصمتخصص بودن تیم

  -هماهنگی بالای تیم سلامت روان

  -صحبت میکنند ) اعتمادسازی(

 انجام مداخلات بیشتر داخل محل اسکان

 های اسکان و مراکز تجمعی حمایت روانی در محل

 حضور همه جانبه و تمام وقت کارشناسان سلامت روان

 ی مردم هاگوش دادن به حرف

 انتقال بیماران روانی به بیمارستان

 هاآنشناسایی بیماران روانی اولویت اول و رساندن داروها به 

 رسیدگی خوب روان شناسان

 وجدان کاری

 همدلی و روحیه بالای ارائه دهندگان خدمات های رفتاری تیمویژگی

 انعطاف پذیری بالا

 آمادگی روحی بالا

 ها و کمک از افراد مورد وثوق مردم) فرهنگ خاص ترکمن( و استفاده از کارشناسانی که به زبان ترکمن به خرده فرهنگتوجه  های مدیریتیویژگی

 تیم سازی و تقسیم مسئولیت

 خوداصلاحی

 هاسازی کمکها با بومیغنی سازی تیم

 ها با هم) مثل بهزیستی با بهداشت و علوم پزشکی(همکاری ارگان

 عدم موازی کاری

 هال نظرمدیریت واکنشتباد

های های مشترک و شناخت افراد سازمانوجود هماهنگی لازم به دلیل تفاهیم نامه قبلی و برگزاری اردوها و مانورها، جلسات و کارگاه

 مختلف از یکدیگر

 های داوطلبمدیریت تیم

 اده از سامانه ناباستفاده از بانک اطلاعاتی همدیگر توسط بهزیستی، هلال احمر و علوم پزشکی با استف

 بهتراستفاده از نیروهای همان منطقه به دلیل ارتباط کلامی

 تشکیل تیم درمان اضطراری توسط معاونت درمان

 تقسیم کارها

 برگزاری کارگاه آموزشی قبل از مداخله

 حمایت روانی از خود کارشناسان سلامت روان

 طرح محب

 مسکن بازسازی منازل با همکاری بسیج سازندگی و بنیاد

 ها و سپاه و ارتش حضور همه ی ارگان

 دریافت کمک از همه جای کشور و احساس خوب

 جذب روانشناس از طریق بخش خصوصی

 برگزاری جلسات روزانه
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 حضور مشاوران آموزش و پرورش در کنار مردم

 هاثل بیمارستانبهم نریختن و سالم بودن ساختارهای اجتماعی در سیل گلستان م های بافتی و زیرساختیویژگی

 آشنا بودن مردم با سختی

 امیدواری مردم به کمک مسئولان

 کنترل هیجانات  نتایج مثبت مداخلات

 ها و پدر و مادرها و در نهایت امیدواری بیشتر خانوادهها به داخل خانوادهانتقال شادی بچه

 های گروهیتخلیه هیجانی و روانی مردم در اثر مشاوره

 روان در سیل توسط مردمدرک اهمیت سلامت 

 رضایت مردم از خدمات سلامت روان

 کمک به کاهش استرس و افسرگی مردم و مناسب بودن مداخلات روان شناختی

 پیشرفت در مدارس ابتدایی و متوسطه اول نسبت به سال قبل

 

 
 . نقاط ضعف امدادرسانی3-5-3-2

 های تخصصی کافی قبل از حادثهآماده نبودن تیم 

  های دولتی و عمومیاستفاده از سایر ظرفیتعدم 

  های درمانیسال در پروتکل 1عدم توجه به کودکان بخصوص زیر 

 بهداشتی،(-اشکال در کنترل توزیع اقلام )غذایی 

 یمتخصص به زبان ترکمن یروهاین ییآشنا عدم 

 از برنامه زلزله استفاده شده است(لیس ژهیو یآموزش یهابرنامه نداشتن( 

 امدادگران یآموزش کاف عدم 

 کودکان یبرا ینداشتن برنامه غربالگر 

 دانش آموزان یپرداختن به مسائل روان عدم 

 کودک یروانشناس تخصص میت نبود 

 نظارت یشهر و دشوار یبالا یپراکندگ 

 (یفرهنگ لیها )بدلاز خانواده یبعض یعدم همکار 

 مردم( انیدر م یتینارضا جای)اییمواد غذا عیدر توز یهماهنگ عدم 

 بالا( ییهامتیبا ق دی)مجبور به خر یضرور زاتینداشتن تجه 

 نشده بود( ینیب شیخاص)پ یهاو آمبولانس تراکتور ق،یقا کمبود 

 (شگاهینفر در نما4111حدود ، تیجمع می)حجم عظ نشدن مکان کمپ ینیبشیپ 

 آشپزخانه و محل کمپ( ادیمردم)فاصله ز یدر ارتباط با غذاده مشکلات 

 ها مهم است()کدام شاخص فرمت گزارش بحران نداشتن 

 شد(از کجا اداره می یی)معلوم نبود نظام پاسخگو مارانیب یفرمت غربالگر نداشتن 

 کنترل بر ورود و خروج مردم در کمپ عدم 

 یبخش نیدر ارتباطات ب مشکل 

 ادارات نیدرست ب فیوظا میتقس نبودن  

 ادارات گاهینشدن نقش و جا فیتعر 

 مورد نظر(  یبهداشت لیوسا مردم از قبل )لباس نوزاد، هیاول حتاجیما نیتام عدم 

 یبهداشت یهاسیمرتبط با سرو مشکلات 
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 نداشتن آموزش قبل از بحران 

 پسابحران یبودن هماهنگ نییپا 

 تیریتداخل در مد 

 اسکان یفضا کمبود 

 یرساختیامکانات ز کمبود 

 اعتبارات کمبود 

 مختلف یهابخش نیب یعدم هماهنگ 

 ها از قبلنشدن محل استقرار و کمپ ینیب شیپ 

 و نظافت طیتوجه به بهداشت مح عدم 

 عدم درمان افراد پرخطر جهیشناس و در نتنبودن تعداد روان یکاف 

 شناسخدمات روان افیو انگ دانستن در رشیو پذ یفرهنگ ساز عدم 

 مارانیب ییآن درحمل ونقل و جابه جا تأثیرو  یارتباط یهاشدن راه قطع 

 راجع به اتفاقات در حال وقوع ضینق مبهم مردم و وجود اخبار ضد و تیوضع 

 زدهها به مردم سیلارائه آموزش یمکان مناسب برا نبود 

 مشکل زبان لیارتباط با مردم بدل یدر برقرار یدشوار 

 
 گلستان شناختیرواننقاط ضعف خدمات امداد  -121-3جدول 

 نقاط ضعف

 وارد شدن افراد غیر متخصص خدماتارائه دهندگان 

 کمبود نیرو

 عدم آشنایی ارائه دهندگان خدمت به زبان و فرهنگ ترکمنی 

 کمبود نیروی داوطلب

 تعداد کم کارشناس و کم کردن وقت مداخله برای رسیدن به همه

 دیر رفتن به مناطق دورتر

 به مردم در خصوص ارائه خدمات سلامت روان رسانیاطلاععدم 

 ها بود و جلسات مخصوص آقایان نبودها برای خانممشاوره

 تخصص کم مشاوران آموزش) در سطح پیشگیری هستند و نه مداخله و درمان(

 تعداد کم مشاوران مدرسه

 شناسانپذیرا نبودن مردم نسبت به روان کنندگان خدماتدریافت

 دلیل عدم همزبانی برخورد نامناسب مردم با ارائه دهندگان خدمات سلامت روان به

 وحشتزدگی و ترس

 گوش به زنگی) اذان مساجد(

 اغراق در مشکلاتشون برای گرفتن امکانات بیشتر

 آشنایی نداشتن افراد آسیب دیده از علایم مشکلات روانی

 ها و مصرف مواد در حضور کودکاناعتیاد خانواده

 دعواهای خانوادگی در اثر اعتیاد

 شناختیوانرعدم آشنایی مردم با خدمات 

 ناامیدی بخاطر شرایط خانواده) بیکاری همسر، بیماری، تعدد فرزندان(

 و روان آسیب دیده مردمسردرگمی

 عدم تمایل به مراجعه افراد پرخطر

 کاریموازی مدیریتی

 ها از قبلبرنامگی و عدم تشکبل تیمبی

 نبود ظرفیت افراد متخصص در مراکز دولتی
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 دریافت کمک از همه جا

 هاتوجه به مسائل روحی و روانی کودکان و دانش آموزان در پروتکل عدم

 عدم توجه به تغذیه کودکان و مادران

 مشخص نبودن افراد جهت خدمت

 ها از جمعیت تحت پوشش خودعدم آمار مشخص اطلاع دقیق ارگان

 های بعدی حتی موقع پخش اذانسیل از طریق بلندگوهای مساجد و موجب نگرانی رسانیاطلاع

 عدم آموزش کافی به نیروها

 های مطرح شده در کارگاه بیشتر معطوف به زلزله بوده تا سیلکارگاه و تکنیک

 ها نارضایتی مردم از توزیع بسته

 ماه 4بازنگشتن زندگی به روال عادی بعد از گذشت 

 ها و عدم دریافت وام بعضی افراد نیازمندسب واممدیریت نامنا

 هایی بالانداشتن تجهیزات ضروری )مجبور به خرید با قیمت

 های خاصپیش بینی نشدن قایق،تراکتور و آمبولانس

 پیش بینی نشدن مکان کمپ

 ها مهم است(نداشتن فرمت گزارش گری بحران)کدام شاخص

 شد(نبود ،نظام پاسخگویی از کجا اداره مینداشتن فرمت غربالگری بیماران)معلوم 

 قابل کنترل نبودن ورود و خروج مردم

 مشکل در ارتباطات بین بخشی

 نبودن تقسیم وظایف درست بین ادارات

 تعریف نشدن نقش و جایگاه ادارات

  مایحتاج اولیه مردم از قبل تامین نشده بود)لباس نوزاد،وسایل بهداشتی مورد نظر(

 کمبود بودجه

 بود تجهیزات برای کار با کودکانکم

 عدم هماهنگی در زمان سیل و پس از سیل

 کم بودن ارجاع به تیم سلامت روان

 عدم شفاف سازی وظایف

 ها و حتی فرمانداریعدم شناخت وظایف از سوی ارگان

 نظافت

 شناسیعدم فرهنگ سازی و پذیرش و انگ دانستن دریاف خدمات روان ایبافتی و منطقه

 
 موجود در منطقه یهاو چالش دهیمشکلات عمده مردم حادثه د ،شناختیروان تیوضع. 3-5-3-3

 افسردگی 

 اضطراب 

 افکار خودکشی 

  به علت تدریجی بودن سیل(شناختیروانشدید نبودن اختلالات( 

  ترس 

 اضطراب 

 و روان تنی بدلیل طولانی شدن ماندن آب در منطقهخستگی جسمی 

  های شبانه()تپش قلب، بی خوابی و سردرد، کابوساسترس و علائم شایع آن 

 )افکار مخرب )سیل مجدد، از دست دادن فرزندان 

 ترس و وحشت 

 احساس ناامنی 

 وجود نگرانی و استرس قبل از وقوع سیل بدلیل پیش بینی هواشناسی 

 وجود استرس بعد از وقوع سیل 
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 یکاریب اشتغال و نهیکمبود زم  

 گاز( برق، )آب، شغل جادیا یها براساخت ریز کمبود 

 مردم نیب ها بخصوص سرطان دریماریب شیافزا 

 مردم یبرا یتمندیو رضا یبه زندگ دیام پایین بودن 

 پایین بودن شاخص درآمد و رفاه 

 از دست داد منزل و وسایل زندگی 

 بالابودن خشم 

 پایین بودن آستانه تحمل 

 افزایش نزاع و درگیری 

 افزایش میزان خودکشی 

 

 گلستان شناختیروانها و مسائل خدمات امداد چالش -211-3جدول 

 ها، مسائل و مشکلاتچالش

 در اثر سیل هاآنوجود مشکلات روحی و روانی از قبل و تشدید  افراد

 وحشتزدگی، ترس و اضطراب

 خستگی روانی در اثر طولانی شدن زمان سیل

 توجیه نبودن مردم در زمینه اهمیت مسائل روانی

 داشتن خود افراد ارائه دهنده خدماتاسترس 

 های جسمانی استرس در مردموجود نشانه

 های بیشتر در زنانها و استرسواکنش

 عدم بروز احساسات آقایان، احساس بی کفایتی، ترس بسیار از بالا آمدن آب

 وحشتزدگی کودکان

 گوش به زنگی مردم و ترس از صدای بلندگوی مساجد

 قابله با سیلعدم آمادگی مردم برای م

 عدم حرف شنوی مردم از مسئولان

 وضعیت مبهم مردم

 بیکار شدن بسیاری از مردها

 نگرانی برای چگونگی بازپس دادن وام

 درخواست مایحتاج اولیه بجای خدمات سلامت روان و عدم توجه به ارائه دهندگان

 وجود افکار خودکشی

 دور بودن مردم از محل زندگی خود

 ز سیل و ناامیدی بخاطر از دست دادن همه چیزترس و نگرانی پس ا

 افسردگی بسیاری از مردم و عدم مراجعه

 پایین آمدن آستانه تحمل افراد

 های فردی و جمعیافزایش نزاع و درگیری

 افزایش آمار اقدام به خودکشی و خودکشی

 هاآنوجود عوارض روحی و روانی برای کودکان و دانش آموزان و تشدید مسائل روحی و روانی 

 عدم امکان تردد به همه مدارس به دلیل دور بودن

 عدم استطاعت پرداخت هزینه مشاوره 

 ها مصرف مواد مخدر در حضور بچه

 وجود مشکلات مالی و تشدید مسائل روانی های مالیآسیب

 های کشاورزی و تشدید مسائل روانی) تعمیر منازل تا قبل از فصل سرما(و زمینتخریب منازل 

 از بین رفتن همه وسایل منزل

 تامین مایحتاج زندگی 

 ایجاد بازار سیاه در شهر برای شیر خشک و افزایش نگرانی
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 رطوبت و کپک زدگی همه درها و وسایل خانه و دور ریختن تجهیزات منزل

 مدرسه 21تخریب 

 وجود مکانی برای اردوی دانش آموزیعدم 

 محل اسکان بزرگ و دشواری مدیریت آن اسکان

 مشکلات مربوط به سرویس بهداشتی

 اعتیاد و دعواهای ناشی از آن

 قابل کنترل نبودن ورود و خروج مردم و در نتیجه عدم تکمیل خدمات

 سر و صدای زیاد مانع از ارائه آموزش با کیفیت

 ترکمن زبان و فرهنگ فرهنگ

 پخش پنج بار اذان به علت مذهب سنی و تشدید نگرانی مردم با هربار روشن شدن بلندگوی مساجد

 عدم اعتماد به ارائه دهندگان خدمات به علت هم زبان نبودن

 اولین تجربه در شرایط بحران ارائه دهندگان خدمات

 عدم آشنایی با شهر و هوای آن

 ها و خستگی مردمگروهعدم هماهنگی و مراجعه پشت سر هم 

 فشار کاری بالا و خستگی روحی و جسمی

 های روانکمبود داروها و تشدید علائم بیماری

 طولانی شدن مقابله با سیل) حدود دو ماه(

 های ارتباطی و دشواری انتقال بیمارانها و مسدود شدن راهتخریب جاده منطقه

 از آنتردد با قایق و اجتناب برخی افراد از استفاده 

 هوا و شرایط خاص آب و هواییگرمی

 عدم آمادگی برای سیل احتمالی

 های مناسب) آموزشی، فرهنگی، درمانی(عدم وجود زیرساخت

 گستردگی منطقه و دشواری دسترسی و نظارت

 هفتاد درصد جمعیت روستایی

 روستاهای مرزی و تنوع فرهنگی و زبانی

 
 بهتر برای امداد رسانی هاپیشنهاد. 3-5-3-4

 انجام تعهدات اعلام شده به مردم 

 های محببازآموزی تیم 

 عدم موازی کاری در بحران 

 استفاده از تمام ظرفیت دستگاههای دیگر 

  شناختیروانادامه ارائه خدمات  

 توجه بیشتر به وضعیت روانی کودکان و بویژه بکارگیری افراد متخصص در این زمینه 

 یمسائل روان شناخت نهیمدرسه در زم رانیدانش مد شیافزا 

  اقتصادی-در نظرگرفتن نیازهای مردم با توجه به شرایط فرهنگی 

 های مشابه انجام غربالگری با فرم 

 نظارت بیشتر بر توزیع کمکها 

 بازآموزی نیروها 

 دادن مرخصی تشویقی به نیروهای امدادرسان درگیر در سیل 

  دادرسانبه نیروهای امدارسان و سازمانهای ام آوریتابآموزش 

  پس از بحران شناختیروانتداوم خدمات 

 اشتغال جادیا 

 و درمانگاه مارستانیب جادیا 
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 لیبعد از س یکمک یروهاین شیافزا 

 بود دیمف اریاقلام و کالاها بس عیدر توز یکیناب و الکترون ستمیس 

 تیها و داشتن حس مسئولهمه ارگان یآمادگ 

  محیطتسریع در بازسازی منازل و توجه به بهداشت 

 وجود سیستم کارآمد توزیع کمکها 

 در مواقع بحران یدسترس یبرابه درس آموخته و منبع علمی لیتبد و اتیتک تک تجرب آوریجمع 

 هماهنگی میان نهادهای مرتبط با سیل داشتن و رها نشدن جلسات  ادامه 

 (و ایدر صحرا، )در همه جا، ایدوره  مانور.. 

 ر برخورد با بحران و امکانات د زاتیتجه داشتن انبار 

 آمبولانس،تراکتور آمبولانس ( قیجاده) قا در صورت نبوددر هنگام بحران  مارانینقل وانتقال ب یبرا یلیوسا یطراح 

 یهاجهت ساختن راه مکان درست جهت شکافتن و کانال زدن، صیتشخ یبرا ،یبه مهندسان قو ازی)ن یقو یمهندس نظام 

 (   یارتباط

 مناسب با شرایط بحرانهای تدوین پروتکل 

 هماهنگی میان نهادهای ارائه دهنده خدمات 

 تشکیل تیم واکنش سریع برای مقابله با بحران 

  بعد از سیل شناختیروانبه افراد دارای مشکلات  شناختیروانارائه خدمات درمان 

 بهداشت، سلامت روان ه،یمثل تغذ ازیمورد ن یهانهیمختلف و آموزش در همه زم یهااز کارشناس استفاده 

 زیحادثه خ یهادر مکان شتریب یهاآموزش  

 جلسات مداوم بحران یبرگزار 

 مخازن سدها راتیها و تعمرودخانه یروبیلا 

 حیها به منظور کمک گرفتن صحهمه ارگان فیداشتن فرماندار و ستاد بحران از وظا اطلاع 

 آن  تیآب و هدا لیکردن مس مشخص 

 هاآناز کمک  یاستفاده حداکثر یبرامردمیداوطلب  یهاگروه یو رهبر تیریمد 

 آموزش نیروهای بومی 

 هابه تخصص توجه 

 وجود مقر هماهنگ کننده سراسری 

 رانیکردن تجربه همه مد مکتوب 

 بالابردن نشاط مردم 

 های مختلف برای تقسیم وظایف و ارائه خدماتنامه بین ارگاننوشتن تفاهم 
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 برای آینده هاپیشنهاد -122-3جدول 

 پیشنهاد برای آینده

 ها در بحرانجلوگیری از موازی کاری پیش از بحران

 های آموزشی سالیانهبرگزاری دوره

 ها برای بعد از غربالگری لزوم داشتن خدمات و برنامه

PTSD در شرح وظایف سازمان بهزیستی گنجانده شود 

 نیاز به آموزش و بازآموزی افراد سازمان

 تقویت برنامه های مدون برای کودکان

 برنامه مدون برای مردان نیز در نظر گرفته شود

 ها قبل از بحرانارتباط با دیگر ارگان

 های مشترکها و کارگاهها، دستورالعملنامههماهنگی و وجود تفاهم

 برای شرایط بحرانی و برگزاری اردوهای سخت هاآن سازیآمادهآموزش نیروها در شرایط سخت و 

 ها قبل از حادثهارتباط ارگان

 فراهم کردن تجهیزات بیشتر

 نیروی انسانی بیشتر

 استفاده از اساتید کشوری در بحث آموزش

 بیان انتظارات از ادارت

 های ارتباطیاستفاده از نظام مهندسی قوی برای ایجاد راه

 مواجهه با بحران انبار تجهیزات و امکانات برای

 ها و تعمیر مخازن سدهالایروبی رودخانه

 ها در امور کشاورزی و مشخص کردن و هدایت مسیر آبتدبیری در جهت استفاده از آب

 ها و شناخت وظایفشفاف سازی وظایف ارگان

 تخصیص اعتبار از سوی دولت هرساله برای ستاد بحران

 شناسایی نقاط امن در شهر

 شناسی متخصص در آموزش و پرورشتشکیل تیم روان 

 تقویت بخش خصوصی

 تشکیل تیم متخصص واکنش سریع برای زمان بحران

 تشکیل تیم از هر شهرستان یک نفر متخصص سلامت روان و جلسات بروز کردن دانش

 هاآموزش سلامت روان در رسانه

 پراختن به بحث کودک آزاری بطور جدی

 های دیگر چون کمیته امداددستگاهبکارگیری ظرفیت  حین بحران

 هاهای شاد و مفرح برای بچههای داوطلب اجرای برنامهبکارگیری ظرفیت مهدهای استان و گروه

 مدیریت مداخله افراد عادی و غیر متخصص

 تقسیم کار

 جلوگیری از موازی کاری و اتلاف انرژی و سرمایه

 های چند کاربردی که در زمان بحران قابلیت استفاده داشته باشند.مکانریزی نداشتن نگاه یک جانبه به مسائل و برنامه

 در حین بحران هاآنهای داوطلب و ساماندهی استفاده از ظرفیت

 در نظر گرفتن تفاوت نیازها در سیل و زلزله

 تعویض نیروها برای جلوگیری از فرسودگی شغلی در حین سیل

 ای در محل اسکان ارائه خدمات مشاوره

 جاع افراد آسیب دیده به متخصصار

 های بزرگسال برای تخلیه هیجانیتشکیل گروه

 روانشناس و مشاورحضور دائمی

 استفاده از افراد با روحیه همکاری بالا 

 های زندگی(تخصیص چادر برای استقرار تیم متخصص سلامت روان) حتما با حضور روانشناس کودک و متخصص مهارت

 بحران برای هماهنگیبرگزاری جلسات در حین 

 وجود یک فرماندهی واحد

 هاآنبرای استفاده حداکثری از کمک های مردمیمدیریت گروه
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 هاتوجه به تخصص

 حضور مدیر در بین مردم در زمان بحران

 مشاوره و روان شناسی برای مدیران در زمان بحران

 انجام غربالگری توسط مرکز بهداشت

 برای افراد ارائه دهنده خدمت های تشویقیمرخصی پس از بحران

 جذب نیروهای طرحی که در سیل خوب عمل کردند

 تداوم خدمت در حوزه سلامت روان بعد از بحران

 ایجاد اشتغال برای افراد آسیب دیده

 هستند(ایجاد ورزشگاه و آموزش مناسب برای دختران)با محدودیت فرهنگی روبرو

 ایجاد بیمارستان و درمانگاه

 و ایجاد فضای سبز در شهرستانفرهنگ سازی 

 افزایش نیروهای کمکی بعد از سیل

 ها و داشتن حس مسئولیتآمادگی همه ارگان

 توزیع وسایل زندگی و کمک به بازگشتن مردم به شرایط عادی زندگی

 هامدیریت وام

 قدرشناسی از نیروهای کمک رسان در بحران

 به همه هاآنوزش تجربیات تک تک افراد و مکتوب کردن و آم آوریجمع

 ها) آموزش بیشتر و متنوع تر در مناطق حادثه خیز(ادامه دادن جلسات بحران و آموزش

 ابتدا باید برای نشاط مردم کاری کرد

 آسیب شناسی سیل) بدونیم از کجا ضربه خوردیم(

 تلاش برای برگرداندن افراد به شرایط عادی به لحاظ شناختی

 زمینه مسائل روان شناختیافزایش دانش مدیران مدارس در 

 

 بندی و نتایج. جمع3-6
 شود به شرح زیر است. برخی نکات مهم که از مطالعات کیفی آشکار می

در هر سه استان نبود یک پروتکل مشخص و برنامه اجرایی دقیق منجر به ناهماهنگی و موازی کاری شده بود که پیشنهاد میگردد  .0

 ها ارائه شود.مسئولین استانزمینه بحران سیل این پروتکل تهیه و به تمامیبا توجه به تجربیات موجود در 

های مختلف و نبود یک سازمان متولی در پیشبرد ارائه خدمات منجر به توزیع نامناسب خدمات و نبود هماهنگی میان ارگان .2

 امکانات در میان مردم شده که این خود نوعی آسیب روانی و نگرانی ایجاد کرده بود.

  .شودیرا در مردم سبب م یاعتمادیب نینشود و ا یاتیباشد که عمل ییهادادن وعده تواندیم هابیاز آس یکیدر زمان بحران  .3

 رسد.و آشنا با فر هنگ مناطق بلاخیز ضروری به نظر میآموزش نیروهای بومی .4

باشد، یر قایق، آمبولانس و ... کمک کننده میهای بحران و همچنین مواد و امکاناتی نظتدارک مکانی مجهز و ایمن برای زمان .1

 ضروری است.

 های شدید ها و آمادگی برای بحرانتوجه بیشتر به پیش بینی .1

 های مالی برای ارائه خدمات بهتر و دور کردن این نگرانی که به دلیل منابع مالی کم خدمات مورد نیاز انجام نشود.حمایت .7

 زمان بحران خصوصبهها و های روانی و کمک از روانشناس در همه زمانآموزش به مردم و انگ زدایی از بیماری .8

های ارائه دهنده خدمت برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و ها و ارگانیک لباس مشترک سازمان سازیآمادهطراحی و  .1

 ناآشنا به مناطق دچار بحران

 لامت روان پس از بحران و پیگیری افراد آسیب دیدهتداوم ارائه خدمات س .01

 افزایش نیروهای متخصص سلامت روان خصوصا در مناطقی که تعداد این نیروها اندک است. .00
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 مسائل و مشکلات ،هاچالش. 3-6-1

 ،شبانه یها،کابوسیخواب مک اضطراب، و ترس ،و عصبانیت خشم ازجمله یروان تومتفا یهاواکنش لابیس از پس زدگانسیل. 0

بروز دادند،که البته هر چقدر وقوع  یریدرگ نزاع وپرخاشگری  به همراه ی،احساس ناامن یافکار خودکش داشتن ،یدیاحساس ناام

 لابیها با بروز سو نشانه میعلا نیا نکهیداشته است .با وجود ا یشتریب وعیش یروان یمنف میو حادتر بوده است ،علا دتریشد لابیس

و  یکشاورز یهانیخانه و زم بیتخرکه این علایم ناشی از فشار روانی خود سیلاب یا عوارض آن از قبیل :است مرتبط بوده 

های اولیه زندگی وهر چیزی که برای آن سالها زحمت کشیده بودند و نگرانی از ی ناشی از دست دادن سرمایهمشکلات اقتصاد

 دست دادن یا آسیب دیدن نزدیکان بوده است.

های اتفاق افتاده موجب نارضایتی و ناخرسندی مردم شده ودر نهایت فشار روانی وارد شده به علاوه براین عواملی در حاشیه سیلاب. 2

و یا کند بودن  هاکمک عیدر توز یعدالتتوان موارد ذیل را برشمرد: احساس بیزدگان را افزایش داده است از این موارد میسیل

اعلام هشدار و  هایروش، نامناسب بودن هاآنهای مسولان یا عدم تسریع در به وقوع پیوستن وعده خدمات،عملی نشدن ارائه

 یخستگاطلاعات دقیق و درمیان نگذاشتن اطلاعات صحیح با مردم و  ارائهرسانی نادرست، پنهان کاری در رسانی و یا اطلاعاطلاع

  هاآندر مدیریت هاو بی نظمیها و کمپر اردوگاه، وضعیت بد اسکان دلیشدن زمان سیدر اثر طولان یروان

آموزش  هاآنهایی که به ها و مهارتکردند ،چون با تکنیکخدمات سلامت روان و توجه به این مقوله اظهار رضایت می ارائه. مردم از 3

داد. بعد از شناسایی مشکلات روانی به را افزایش می هاآنآوری کرد و تابرا با مشکلات بیشتر می هاآنشد توان مقابله داده می

 حالبااینشد. ولی های مختلف انجام میتوسط دستگاه هاآنخدمات سلامت روان هم برای  ارائههایی در زمینه راهنمایی هاآن

 هایی از قبیل موارد زیرروبرو بوده است:ارائه خدمات سلامت روان از دیدگاه مردم با چالش

به دلیل کمبود نیروی انسانی و کمبود امکانات تردد  عمدتاًکه  دور یروستاها یبرا ویژهبه ت سلامت رواندر شروع خدما ریأخ. ت4

 بوده است.

 زدگان سیل یو خستگ دهنده خدمات سلامت روان ارائهی هاگروه تکراریو مراجعه  یهماهنگ عدم. 1

 روان و روانپزشک یمناسب به داروها یعدم دسترس. 1

 

 اند:گونه برشمردهزدگان را ایننیز مشکلاتشان در ارائه خدمات به سیل شناختیرواندهندگان خدمات مسئولان و ارائه

های علوم خوبی بین دانشگاه نسبتاً :البته هماهنگی مدیریت و فرماندهى واحد در خدمات حوزۀ سلامت روان . فقدان 0

های قبلی موازی کاری ی باز هم به دلیل نبودن پروتکل عملیاتی و همچنین تفاهماحمر انجام شده بود ولپزشکی،بهزیستی و هلال

شود،که و استفاده از نیروهی متخصص دچار بی نظمیگرفت. ضمن اینکه این امر باعث شده بود جلب مشارکت مردمیصورت می

 وطلب همت گمارند.ها در نقش فرماندهی و توزیع نیروهای داگاها منجر به این شد که خود مدیریت سمن

خدمات سلامت روان  ارائهبینی لازم برای :پیشخدمات سلامت روان یهایزیردر برنامه و افراد معتاد مردانکودکان، به  یتوجهیب. 2

قرار داشتند. برای معتادان نیز در  شناختیروانبه مردان نشده بود و بیشتر زنان وکودکان در چارچوب مداخلات آموزشی و درمانی 

بینی نشده بود،.البته درحین سیل مداخله درمانی و دارویی در نظر گرفته شد که منظم قبل و ابتدای وقوع سیل خدمتی پیش

 وسیستماتیک نبود.

 باعث عدم ارتباط مناسب و درنهایت مداخه کم اثر شده بود. زدگانلیکارشناسان با س یو زبان یتفاوت فرهنگ مشکل. 3

 هاآنآن بر تحصیل  تأثیرآموزان و کودکان و دانش یبرا یعوارض روان . ایجاد4

خدمات سلامت روان را  ارائهدسترسی به مناطق با بحران با شدت بیشتر  یو دشوار یارتباط یهاشدن راهها و مسدودجاده بیتخر. 1

 شد. ارائهبود واین خدمات با تاخیر فراوان مختل کرده 
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زده :تنها در گلستان سامانه سلامت . عدم وجود پایگاه اطلاعاتی جامع در مورد خدمات بهداشتی و سلامت روان عمده مناطق سیل1

ات آن برای دانشگاه علوم پزشکی قابلیت استفاده برای تمام ارگانهای درگیر درسیل را فراهم کرد به گونه ای که اطلاع

 شود.،نیازسنجی و انجام مداخلات استفاده شد.ولی عملا وجود چنین سامانه یکپارچه ای در کشور حس میریزیبرنامه

 کرداگر توجیهی نداشت وبی دلیل بود ،مردم را از نظر روانی خسته می خصوصبه لیس انیدر جر مسئولان یی و حضور زیادجاجابه. 7

 شناختیروانخدمات  ارائه:از مشکلاتی بود که روهاین ییجاه، کمبود و جاب)نیروهای تعهد خدمت(سلامت روان یروهاین. موقت بودن 8

 را مختل کرده بود.

خدمات حمایتی اجتماعی لازم به  ارائه. کمبود مددکار اجتماعی و نیروهای تخصصی سلامت روان:حضور مددکاران برای 1

مثال در مورد تخصص در حوزه  طوربهاینکه روانپزشکان و روانشناسان متخصصص  رسید که تعدادشان کم بود ،ضمننظرمی

 کمبود وجودداشت. هاآنکودک ونوجوان در دسترس نبودند یا در مود 

دهنده خدمات سلامت روان )مثلا بهزیستی(در قبل از بحران سیل برنامه مشخصی  ارائه. برای آموزش نیروها در برخی سازمانهای 01

 آینده نگری وجود نداشته است. هاآنها مبتنی بر نیازهای حین بحران نبوده است و در طراحی شت یا آموزشوجود ندا

 

 های سیلاب درحوزه سلامت روانآموخته. درس3-6-2

 های پیش از وقوع سیل به کارشناسان روان در حوزه دانشگاههای علوم پزشکی در مورد مدیریت بلایا و داشتن پروتکل. آموزش0

 خدمات از به هدررفتن زمان ومنابع جلوگیری کرد. ارائهمشخص برای غربالگری و 

های علوم های بهداشتی دانشگاهدهندگان خدمات سلامت روان به ویژ ه اداره سلامت معاونت ارائه. هماهنگی و همکاری بین 2

د ولی حتما باید برای یکپارچه و یکدست پزشکی،بهزیستی و هلال احمر با وجود نقایصی هم که وجود داشت،تجربه موفقی بو

خدمات و آموزشها و شفاف شدن شرح وظایف هریک از دستگاهها پروتکل مشخصی داشت و همچنین باید در قالب  ارائهشدن 

 کارگروه سلامت روان مدیریت بحران منطقه تولیت و فرماندهی واحدی داشته باشد.

ها را در گرفتن آموزشها و ،خانواده هاآنخدمات سلامت روان و بازی درمانی علاوه بر کاهش فشارروانی بر  ارائه. توجه به کودکان و 3

را ه اندازی مهد کودکها در اردوگاهها که توسط تیم محب بهزیستی انجام  مؤثرکرد. تجربه تر غیب می شناختیروانخدمات 

 شد،توانست در این راستا موفق عمل کند.

های سلامت اجتماعی و تشکلهای محلی توانستند در زمان بحران سیلاب ایجاد شده ) به خصوض در لرستان ( با ایجاد تحرک . پایگاه4

 را در انجام خدمات امداد رسانی افزایش دهند. هاآنبین مردم،مشارکت 

خش خصوصی توانست این نقیصه را جبران ها و بدهنده خدمات سلامت روان ،استفاده از ظرفیت سمن ارائه. با توجه به کمبود نیروی 1

 کند.

 

 ها در حوزۀ بهداشت و سلامت روان. توصیه3-6-3

 بهتر بر اساس سه مقطع پیش، حین و پس از حوادث به شرح زیر است: شناختیروانبرای ارائه خدمات  هاپیشنهاد

 

 . پیش از بحران3-6-3-1

 قرار گیرد:شود انجام اقدامات زیر در دستور کار پیشنهاد می

ها و ها، دستورالعملنامههای ذینفع در زیر چتر واحد با یکدیگر پیش از حوادث، هماهنگی و تنظیم تفاهمارتباط ارگان -0

 خواهد بود. شناختیروانکننده ارائه خدمات سازمانی تسهیلشدن فرآیندهای بینسازمانی برای روشنهای مشترک بینکارگاه

 فیها و شناخت وظاارگان فیوظا یسازشفافایجاد فرماندهی واحد،  -2

 دهندگان خدمت سلامت روان ارائهبرای  لیس یبرا یاختصاص یو مانورها های عملیی، کارگاهآموزش یهادوره برگزاری -3
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 هاریزیسال و مردان در برنامه 1زیر  کودکانبرای  یتوجه به مداخلات روان -4

 ی در کشوراز خودکش یریشگیپ یهابرنامه تیتقو -1

شان نیز متاثر از بحران هستند، تمهیداتی باید خودشان و خانواده این کهکارکنان سلامت روان و  بودن اکثربومیبا توجه به  -1

ید مشخص های معین بااستاناعزام شوند.  دیدهمناطق آسیبرسانی به اندیشیده شود که کارکنانی از نواحی غیردرگیر برای خدمت

هر شهرستان به مدیران و کارکنان شهرستان معین منتقل شود تا در صورت بروز بحران به دربارۀ در مانورها اطلاعات کافی شوند و 

 سرعت بتوانند مستقر و با شناخت کافی وارد عمل شوند.

 ها برای مداخلات روانی اجتماعی در بلایا و تکرار و تداوم این آموزش دیدهتأمین نیروی انسانی آموزش -7

 و اعلام هشدارها بر سلامت روان مردم یرساننحوه اطلاع یمنف تأثیردر مورد  یآگاه شیافزا -8

در هر منطقه از کشور ا ی طبیعی، نیازسنجی علمیمبتنی بر نوع بحران و بلای شناختیروان دهندگان خدماتآموزش مداوم ارائه -1

در همه  شناختیروانکنندگان خدمات  ارائهآموزش برای  ارائهباشد.ضمن اینکه محتوی اموزشی و نحوه  آمدهدستبهو تجربیات 

 سازمانها از یک پروتکل ثابت مداخله در بحران تبعیت کند.

را برای پذیرش خدمات  هاآندر زمان بحران آمادگی  خصوصبهر تمامم زمانها و د خدمات سلامت رواندربارۀ  سازی مردمآگاه -01

 دهد.افزایش می شناختیروان

،کنتل استرس و  آوریتاب ازجملههای مهارتهای مختلف و آموزش آموزانسلامت روان دانش یمدون برا یهابرنامه اجرای -00

 کند.یشتر میدرزمان بحرانها را ب هاآنخشم و... توان مقابله 

سلامت روان  های جامعدر برنامه هاآنو تعریف و ادغام کارکرد مرتبط با سلامت روان نهاد های مردمتقویت سازمانشناسایی و  -02

برای  هاآنشود و از  آوریجمعباید در استانها  هاآنران وبلایا:اطلاعات سازمانهای غیردولتی از قبیل محدوده فعالیت و تخصص بح در

تواند مشکل کمبود نیرو و تخصص را برطرف کند.ضمن آنکه با فعال می مسئلهحضور در تیم مقابله در بحران جلب مشارکت شود این 

 در بحث امداد رسانی و آموزش بیشتر خواهد شد. ویژهبه شناختیروانمداخلات  تأثیرهای محلی سازی اجتماعی و استفاده از تیم

:برای پاسخ دهی و مقابله با بلایا و عوارض آن به  نیروهای امدادی در مناطق در معرض خطری حضور دائمیریزی برابرنامه -03

دهنده  ارائههای واکنش سریع در بلایا با چارچوب تشکیلاتی مشخص که نیروهای نیروهایی است که در دسترس هستند.تشکیل تیم

 تواند به این امر کمک کند.اجرایی شفاف و فرماندهی واحد میآن هستند با داشتن پروتکل خدمات سلامت جزء الزامی

 بخش تخصصی و مددکاران اجتماعی خصوصبهخدمات سلامت روان در همه سطوح  ارائهپیش بینی نیروی انسانی  -04

نیروهایی،با  نتایج ان بفهمیم در شرایط بحران ناشی از سیل چه بر اساسخدمات سلامت روان که  ارائهطراحی مطالعه جامع  -01

 چه تخصصی ،به چه تعدادی و با چه امکاناتی نیاز است.

 

 . حین بحران3-6-3-2

های ک حمایتادرا» تواندمى شناختیروانگونه خدمات به موازات خدمات های اجتماعی و افزایش اینتوجه به بخش حمایت -0

 و ارتقاء نسبى سلامت روان همراه شود. شناختیروانهای با رفع علائم و نشانهرا افزایش داده و  «یاجتماع

 دهندگان خدمات سلامت روان با لباس یا آرم مشترک  ارائهایجاد تشکیلات مشترک از  -2

  خصوص در فازهای اولیه ارائه خدماتبه افراد در معرض بحران در توزیع منابع و انصاف رعایت عدالت  -3

 هاآنات و تأمین داروها و احتیاجات در مداخل ادیتو اع یتوجه به افراد مبتلا به اختلالات روان -4

توسط خودشان و در نهایت  هاآنبا تعیین یک مدیر و فرمانده واحد برای  نهادمردم یهاسازمان یهاتیبهتر از ظرف استفاده -1

 و مدیریت بحران منطقه برای هماهنگی و مشارکت در فعالیتها ربطذیها به ارگانهای پیوند مدیر سمن

دهنده خدمات و  ارائهافراد  شناختیروانند :ارزیابی هست لیس ریدهندگان خدمات که خودشان درگتوجه به سلامت روان ارائه -1

  هاآنبه  آوریتابآموزش 
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 اموزشهای سلامت روان ارائهو همچنین  متخصص سلامت روان میاستقرار ت یبرامکان  صیتخص -7

 ارائهبه مردم در معرض بحران که شامل: بهترین زمان شروع  شناختیروانآموزشهای  ارائهداشتن بسته مشخص برای  -8

 آموزش باشد. ارائهآموزشها،محتوی مناسب آموزش و بهترین مدل 

ی کمک کننده خواهد بود.همچنانکه در این بحران سیل این تکنیک اثربخشی جانیه هیتخل یبزرگسال برا یهاگروه لیتشک -1

 خودرا نشان داد.

و دردسترس بودن خدمات تخصصی روانشناسی و  تربرقراری مسیری مطمئن برای ارجاع موارد نیازمند مداخله تخصصی -01

 پزشکیروان

است .در  مؤثرها در کودکان :علاوه بر اینکه بر کاهش تنشها و استرسبرای کودکان ویژهبهتوجه به نیازهای روانی و سرگرمی -00

 است. مؤثر شناختیروانفتن خدمات ها برای گرجذب خانواده

 
 . پس از بحران3-6-3-3

 حوادثکمترین فاصله زمانی پس کودکان در  یبرا یباز مدارس و پارک یسازآماده -0

 زدگانلیس یبرا دیجد یو سلامت در ساخت مناطق مسکون طیمح ،یاجتماع یهاوستیتوجه به پ -2

 خدمات در حوزۀ سلامت روان بعد از بحران تداوم -3

نیازهای  بر اساسدر بلایا و ارتقای آن  شناختیروانهای خدمات ،باز بینی بستههاآنکردن و آموزش مکتوب اتیتجرب یآورجمع -4

 احصاء شده در مناطق بحران زده

 (زیخو متنوع تر در مناطق حادثه شتری)آموزش ب هادادن جلسات بحران و آموزش ادامه -1

 ارائههای مداخله و تمرین آن در سازمانها ی دولتی و غیردولتی و مناسب، تدوین چک لیستهای مداخلاتی بومیتهیه بسته -1

 دهنده خدمات سلامت روان

روان مناطق مختلف و  نهاد و بخش خصوصی مرتبط با سلامتهای مردمفعال هر منطقه ، سازمانشناسایی نیروهای مردمی -7

 های مردمیو ظرفیت سازمانهای مردمیمندی از توانایی، با هدف بهرههاآنتعیین نحوه ارتباط با 

 هاها استانداری یا فرمانداریدر ذیل مدیریت مدیریت بحران آوریتابهای تشکیل خانه -8

 

 گیری و پیشنهاد. بحث، نتیجه3-7
های غربالگری سلامت روان هستند، در موارد مثبت، احتمال ها و مقیاسرفته در این مطالعه پرسشنامه که ابزار به کاربا توجه به این

 بالای ابتلا به اختلالات و نیاز به ارزیابی بالینی برای تشخیص قطعی و در صورت ضرورت مداخلات درمانی وجود دارد. 

 

 سالانبزرگبخش  .3-7-1

ی سه استان متحمل بیشترین آسیب زدهنفر بزرگسال ساکن در مناطق سیل 0170در این مطالعه، وضعیت سلامت روان در 

سال و  81تا  01)گلستان، لرستان و خوزستان(، با فاصله بیش از پنج ماه از وقوع سیل، ارزیابی شد. افراد مورد بررسی دارای سن بین 

 ( بودند.%12( و ساکن روستا )%80زن ) عمدتاً 

سلامت روان، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه وضعیت سلامت روان به کمک سه شاخص سنجیده شد؛ وضعیت عمومی

(PTSD نتایج نشان داد، همسو با خسارت بیشتر مالی، آسیب بیشتر به دارایی و ورود بیشتر آب به محل سکونت که همگی در استان .)

 برده در این استان وضعیت بدتری داشت:یگر غالب بود، وضعیت سلامت روان نیز در هر سه شاخص ناملرستان نسبت به دو استان د
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 . وضعیت سلامت روان عمومی3-7-1-1

دست آمد. به« ماه اخیریک»سلامت روان افراد در بازه زمانی ارزیابی شد و وضعیت عمومی GHQاین شاخص به کمک پرسشنامه 

دهنده نیست، بلکه نشان پزشکیرواندهنده آمار مبتلایان قطعی به اختلالات نشان GHQر نظر داشت که نتایج این نکته را نیز باید د

وجود دارد و این  پزشکیروانمورد بررسی به اختلال  سالانبزرگدرصد  34احتمال بالای ابتلای افراد است. بر این اساس، احتمال ابتلا 

 گروه نیاز به ارزیابی تخصصی دارند.

(. %28و خوزستان  %27دار و چشمگیری بالاتر از دو استان دیگر بود )گلستان ( به شکل معنی%47این نسبت در استان لرستان )

های لرستان، گلستان و در استان 2101به کمک همین ابزار نشان داده بود که این نسبت در سال  (1)مطالعه نوربالا و همکاران 

درصد است. این افزایش برجسته نرخ اختلال سلامت روان در استان لرستان، هم نسبت به  20و  37، 21خوزستان به ترتیب برابر با 

گیری با در نظر داشتن میزان د آشکارا به رویداد سیل اخیر مرتبط باشد. این نتیجهتوانخود استان و هم در قیاس با دو استان دیگر، می

( 2( خسارت مالی بیشتر از صد میلیون تومان؛ 0خوان است: بالاتر سه شاخص زیر در استان لرستان در قیاس با دو استان مذکور نیز هم

 متر.سانتی 011بیش از ( ورود سیلاب به منزل مسکونی به ارتفاع 3ها؛ آسیب به دارایی

کار بودن، مطلقه یا بیوه بودن؛ و نیز با ورود با سن بالاتر، بی« وضعیت بدتر سلامت روان»های مطالعه حاضر نشان داد که یافته

 بیشتر سیلاب به منزل ارتباط دارد.

 افسردگی. 3-7-1-2

« دو هفته اخیر»ارزیابی شد و شیوع ابتلای احتمالی افراد به افسردگی در بازه زمانی  PHQ-9این شاخص به کمک پرسشنامه 

دست آمد. بر این اساس، ده درصد افراد مورد بررسی احتمالًا دچار افسردگی شدید هستند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این به

الاتر از دو استان دیگر بود. بر اساس پیمایش ملی سلامت روان دار و چشمگیری ب( به شکل معنی%21نسبت نیز در استان لرستان )

 درمجموعساله  14تا  01( و اختلال دیستایمیک در ایرانیان MDDساله اختلال افسردگی ماژور )شیوع یک (2) 2100ایران در سال 

الات افسردگی در ایران درصدی اختل 04ی سالهدرصد. با لحاظ کردن این دانسته که شیوع یک 0.3و  02.7درصد بود؛ به ترتیب  04

 ،یاملاحظه هر با لرستان، استان در دیشد یافسردگ یدرصد 21 یماههکی وعیشدر مقایسه با بسیاری از کشورها بالاتر است، 

 .شودیم یتلق هشداردهنده و بالا اریبس ینرخ

بودن و نیز با ورود بیشتر سیلاب به منزل های مطالعه حاضر نشان داد که افسردگی با سن بالاتر، زن بودن، مطلقه یا بیوه یافته

 ارتباط دارد.

 (PTSD. اختلال استرس پس از سانحه )3-7-1-3

دست به« دو هفته اخیر»در بازه زمانی  PTSDارزیابی شد و فراوانی ابتلای احتمالی افراد به  IES-Rاین شاخص به کمک مقیاس 

هستند و نیاز به ارزیابی تخصصی دارند. این نسبت نیز  PTSDمظنون به ابتلا به  و نیم درصد افراد مورد بررسی، 23آمد. بر این اساس، 

 درصد(. 03دار و چشمگیری بالاتر از دو استان دیگر بود )هر دو استان حدود ( به شکل معنی%41در استان لرستان )

درصد بود.  2ساله حدود  14تا  01 در ایرانیان PTSDساله شیوع یک (2) 2100بر اساس پیمایش ملی سلامت روان ایران در سال 

درصد مردان( در زمانی از  1درصد زنان و  01آمریکا نشان داد که هشت درصد مردم ) متحدهالاتیادر  (04)مطالعه کسلر و همکاران 

درصد  11تا  11 متحدهالاتیا( مواجهه با تروما در lifetimeی عمر )کنند. در این مطالعه، نرخ همهرا تجربه می PTSDعمر خود 

درصد گزارش  PTSD 37عمر درصد بوده، شیوع همه 12ی چون الجزایر که نرخ مواجهه با تروما در طول زندگی شوردر کگزارش شد. 

ای، این نرخ بسیار در استان لرستان، بازهم باید اذعان نمود که با هر ملاحظه PTSDدرصدی  41. درباره شیوع مقطعی (01)شده است 

کار بودن و ورود بیشتر با سن بالاتر، زن بودن، بی PTSDهای مطالعه حاضر نشان داد که ابتلا به یافتهشود. بالا و هشداردهنده تلقی می

 رتباط دارد.سیل به منزل ا
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در افرادى که منزل را در زمان سیلاب ترک  PTSD ، افسردگى شدید و(GHQ) ها نشان دادند که شیوع اختلال سلامت روانیافته

 دارى بیشتر است. این ارتباط در تحلیل چندمتغیره نیز در مورد شیوع افسردگى شدید ومعنى طوربهها رفتند کردند و به اردوگاه

PTSD با توجه به این که افرادى که به اردوگاه رفته بودند، در زمان سیلاب احساس نیاز براى خدمات سلامت روان  .باقى مانددار معنى

در این گروه دور از  PTSD درمانى بیشترى داشتند، بالاتر بودن شیوع افسردگى شدید وو نیز محدودیت دسترسى به خدمات بهداشتى

در این گروه، مستقل از همه عوامل مذکور وجود داشت که بیانگر  PTSD شیوع افسردگى شدید و انتظار نبود. با این حال، افزایش

 .است« ترک منزل»یا « حضور در اردوگاه»با عامل « خود این اختلالات»رابطه احتمالى 

شانگرهاى تروماست قابل که به معناى تمایل به عدم مواجهه با ن« اجتناب»با توجه به نشانه  PTSD ترک منزل در زمینه ابتلا به

به حضور در جمع  هاآندر برخى از افراد دچار افسردگى شدید ممکن است به معناى گرایش « ترک منزل»توجیه است. از سویى، 

 .دهندحمایتگر مردم ساکن در اردوگاه باشد؛ هرچند گروهى از افراد افسرده نیز انزوا را ترجیح مى

؛ هاآنمطرح است و نه علت  PTSDمعلول ابتلا به افسردگى شدید و  عنوانبهر اردوگاه بیشتر حضور د رسدیدر هر صورت، به نظر م

 یابى به پاسخى روشن نیازمند پژوهشى دیگر است.هرچند با توجه به پیچیدگى این ارتباط و چندعاملى بودن آن، دست

با مطالعات پیشین و  راستاهمخوزستان، های گلستان و در استان PTSDهرچند شیوع اختلال سلامت روان، افسردگی و 

یافته در جهت کاستن از آلام رایج و شایع مشکلات روانی و اجتماعی مردم دهنده وجود نیاز به مدیریتی سازمانهای ملی، نشانپیمایش

زده سیل اجتماعی مردم خطه-مدیریت و رسیدگی به مشکلات روانی« فوریت»های پژوهش حاضر بر در سطح کشور است، یافته

ی بالاست که آمار متناظر ااندازهبهدر لرستان  PTSDویژه اختلالات افسردگی و  طوربهدارد. شیوع اختلال سلامت روان و  تأکیدلرستان 

 گذارد.بسیاری از کشورها را پشت سر می

نیست و به این جهت در اینجا از عبارت  پزشکیروان صرفاًهمواره و الزاماً به معنای لزوم مداخله  پزشکیروانشیوع بالای اختلالات 

، حالبااینجانبه استوار خواهد شد. آید بر یک رویکرد همهشود و پیشنهادهایی که در ادامه میاستفاده می« اجتماعی-مشکلات روانی»

داد سیل، بر ضروری بودن ماه از روی 1گذشت بیش از  باوجود PTSDماندن ابتلا به با توجه به شیوع بالای افسردگی شدید و نیز باقی

 شود.می تأکیددر اولین فرصت  پزشکیروانغربال تشخیصی و مداخله درمانی 

 شود:بر این پایه پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می

 

 اولویت دادن استان لرستان -1

 استان لرستان باید در دریافت خدمات ذیل در اولویت باشد.

 آموزش -2

 ها و تهیه مطالب مکتوب، صوتی و تصویریرسانه از طریقآموزش عمومی -الف

تر، پذیر: افراد دچار خسارت مالی و دارایی ناشی از سیل، دارای سن بالاتر، تحصیلات پایینآموزش گروهی به افراد آسیب -ب

 کار و مطلقه/بیوهدار، بیخانه

 غربالگری -3

 نیازمند مداخلهگیری از اطلاعات پژوهش حاضر برای شناسایی افراد بهره -الف

 های بهداشت در مناطق پرمخاطرههای غربالگری شبکهمند برنامهکارگیری نظامبه -ب

 رسانی تخصصیتأمین مراکز خدمت -4

 پزشک برای ارزیابی تشخیصی ارجاع شوند.باید به روان هاآندیده، پس از سرند افراد آسیب -الف

دیده قرار داشته باشد تا باید در اختیار افراد آسیب پزشکیروانمشاوره و  خدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی، -ب

 بهره گیرند. هاآننظام ارجاع مشخصی از  برحسب
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 . بخش کودکان و نوجوانان3-7-2

میلیون نفر(  4/23آن )حدود  % 0/30میلیون نفراست که  71با درآمد کم و متوسط با جمعیتی بیش از  کشورهای ازجملهایران 

 % 7/01مورد بررسی قرار دادند و در  SDQساله را با  1-07کودک ونوجوان  1131. محمدی و همکاران (01)سال هستند  21زیر 

. محمدی و همکاران در بررسی (07)بود  پزشکیروانبرای اختلالات  هاآنآوردند که نشانگر مثبت بودن غربالگری  به دستای نمره

در  PTSDنیز استفاده کردند. بر این اساس شیوع  SADS-Kiddieاستان کشور از  1در همان جمعیت از  پزشکیروانشیوع اختلالات 

در  PTSDو شیوع  %0/0در دختران را  PTSDساله بر آورد شده است. این مطالعه شیوع  07تا  1/.% در جمعیت 87جمعیت عمومی

سال را به ترتیب  08تا  01سال و  04تا  01سال،  1تا  1بر اساس سن در سه گروه سنی  PTSDذکر کرده و شیوع  %18/1پسران را 

در گروه کودکان و  پزشکیروانمروری شریفی و همکاران میزان شیوع اختلالات  ارزیابی کرده است. در مقاله %11/1و  10/1%،  72/1%

. علوی و همکاران در (08)بر آورد شده است  % 4/31تا  % 7/01س مطالعات مختلف انجام شده در این گروه سنی از نوجوانان بر اسا

 .(01)برند رنج می پزشکیرواناز آنان از نوعی اختلال  %1/07له تهران نشان داد که سا 00تا  1بررسی کودکان 

ساله است، که این رقم در  01تا  1کنندگان درصد از  شرکت 1/04در  PTSDمطالعه حاضر در سیل اخیر نشان دهنده شیوع 

نیز نشان داد که در استان گلستان نمره کیفیت زندگی کودکان و  KIDSCREEN-27رسد. نتایج می % 8/28استان لرستان به 

انتظار در استان گلستان همسو و قابل  PTSDشیوع  ترپایینداری بیشتر بود که با میزان معنی طوربهنوجوانان نسبت به دو استان دیگر 

 است.

 PTSDسال در مقایسه با گروه سنی خردسالان بالاتر است و در شیوع  01تا  00در گروه سنی  PTSDکه ذکر شد شیوع  طورهمان

هایی هستند که با سایر مطالعات همخوانی شود، اینها یافتهداری دیده نمیبین دو جنس تفاوت معنی KIDSCREEN-27و نتایج 

در کودکان و نوجوانان مورد مطالعه  PTSDسال، شانس وجود  01تا  00سیون لجستیک چندگانه در گروه سنی ندارند. طبق نتایج رگر

( که حال و احوال و KIDSCREEN-27سال است. در زمینه پرسشنامه کیفیت زندگی وابسته به سلامت ) 01تا  1برابر گروه سنی  7/0

سال است  01تا  00داری بالاتر از گروه معنی طوربهسال کیفیت زندگی  01تا  1پرسد، در گروه سنی احساس را در یک هفته اخیر می

 در این گروه سنی همسوست.  PTSDکه با نتایج 

جنسیت بر سلامت روان کودکان بعد از زلزله در ایران دریافتند که دختران همه  تأثیرصدیق و سلمانی در مرور نظام مند بررسی 

های سنی در دختران شایع تر از پسران بود. از کردند و این اختلال در تمام گروهبه جز خشم را بیش از پسران گزارش می PTSDعلائم 

 .(21)سال بود  02تا  7سال کمتر از گروه  08تا  03های سنی شیوع اختلال در گروه نظر گروه

کودکان و نوجوانان زلزله زده  در و عوامل خطرساز اختلال استرس پس از سانحه یمرخ علا یمنمطالعه مطلق و همکاران در زمینه 

وجود  PTSDسال معیارهای تشخیصی  7کودکان بزرگتر از  % 14/78پسر( نشان داد که در  01دختر و  21آزمودنی ) 48در  بم

سال بودند.  08تا  03سنی  محدوده در بقیه و سال 02 تا 7 سنی محدوده کودک در 27 سال، هفت بالای کودک 40 داشت. از

سال  02تا  7سال کمتر از  08تا  03بود. شدت علائم در گروه سنی  % 14/78و  % 1/87 یببه ترت ی،دو گروه سن یندر ا PTSDفراوانی

 .(1)بود 

ماه پس از رخداد اصلی است. در  1یلاب نسبت داد که حدود س تأثیرعدم وجود تفاوت جنیستی را شاید بتوان به زمان بررسی 

های هیجانی اولیه تا حدودی تعدیل یافته و هر دو جنس به درک واقعی تری از رویداد رسیده اند. تبیین طول این مدت واکنش

سیب بیشتری همراه است و ه زلزله پرداخته است که طبیعتٌا با ترس و آواقعبهاحتمالی دیگر آن است که بررسی صدیق و سلمانی 

احتمال وقوع مجدد آن برای کودکان هولناک و وحشت انگیز است. از دیگر عوامل احتمالی عدم آسیب جدی انسانی در این سیلاب 

 تواند از میزان آسیب در دختران کاسته باشد.   است که می

شود، اما میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و در مناطق شهری و روستایی تفاوتی دیده نمی PTSDاگرچه بین شیوع 

تواند ماحصل امکانات بیشتر کودکان شهری و شاید تاحدی رسیدگی بیشتر به داری بیشتر است که میمعنی طوربهنوجوانان شهری 

 مشکلات شهرنشینان باشد.
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ها از شرایط دشوار اقتصادی تواند ناشی از نگرانی بچهنوجوانان با وضعیت اقتصادی قوی می در کودکان و PTSDبیشتر بودن شیوع 

کرده است. بین میانگین نمره کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان و وضعیت  PTSDرا بیشتر مستعد  هاآنپس از سیلاب باشد، امری که 

ناشی از دشواری وضعیت معیشتی دانست که همه اقشار با آن روبرو اقتصادی خانوار ارتباطی وجود نداشت که شاید بتوان آن را 

 هستند؛ تنش اقتصادی که کودکان نیز از آن بی بهره نیستند.

در کودکان و نوجوانان خانوارهای با خسارت مالی بالاتر و هم چنین شیوع بالاتر در خانوارهایی که سرپرست  PTSDشیوع بیشتر 

هایی دور ان خسارت زیادی دیده و در کودکان و نوجوانانی که سیلاب به منزلشان ورود پیدا کرده یافتهمالک مسکن بوده و منزلش هاآن

تکرار شده است. طبق نتایج رگرسیون لجستیک  KIDSCREEN-27ها در از ذهن نبوده و قابل انتظارند. لازم به ذکر است که این یافته

در کودکان و نوجوانانی که خانوارشان خسارت مالی بیشتر از صد میلیون  PTSDچندگانه وضعیت خسارت مالی خانوار، شانس وجود 

برابر کودکان و نوجوانانی است که خانوارشان  81/3داری معنی طوربهتومان دیده بودند، تعدیل یافته برای سایر متغیرهای مدل، 

ورود پیدا کرده بود، نسبت  هاآنسانتیمتر به منزل  011خسارت مالی ندیده بود. همچنین در کودکان و نوجوانانی که سیلاب بیش از 

 طوربهبه کودکان و نوجوانانی که سیلاب به منزلشان ورود پیدا نکرده بود، نمره کیفیت زندگی، تعدیل یافته برای سایر متغیرهای مدل، 

 نمره کمتر است. 21/3داری متوسط و معنی

اند را تجربه کرده PTSDها رفته بودند، نیز میزان بالاتری از زمان سیلاب به اردوگاهکودکان و نوجوانانی که منزل را ترک کرده و در 

طبق نتایج رگرسیون لجستیک چندگانه حضور کودکان و نوجوانان،  .داری کمتر استمعنی طوربه هاآنو میانگین نمره کیفیت زندگی 

نمره،  70/3داری، متوسط و معنی طوربهفته برای سایر متغیرهای مدل، های زمان سیلاب نیز نمره کیفیت زندگی را تعدیل یادر اردوگاه

های ساده ای همچون اسباب تواند ناشی از فقدان امنیت و دلتنگی برای داشتهکاهش داده است. پاره ای از احساسات منفی کودکان می

تواند دارند. اجبار به ترک منزل می هاآنگی به مملو از خاطره بوده و احساس دلبست هاآنبازی و دوری از اشیایی است که برای 

را برای  هاآنتواند مدیریت رفتارهای استرس بسیاری را به کودکان تحمیل کند، وضعیتی که حتی در کودکان نوپا ایجاد شده و می

 .(20)والدین دشوار سازد 

و تداوم اختلالات  گیریشکلی نقشی مهم و تاثیرگذار در در دوران کودکی و نوجوان شناختیروانمشکلات سلامت روان و اختلالات 

 .(22) در دوران بزرگسالی دارند و در این میان نقش والدین در عبور ایمن از این دوران غیر قابل انکار است

دهند. در های پس از سانحه ی مشابهی نشان میکنند واکنشه زندگی میبرخی از مطالعات نشان داده اند افرادی که در یک خان

گذارد و اگر این اثر منفی باشد اعضای می تأثیرپیوندد وبر هم حقیقت تفسیر اعضای خانواده از مصیبت در طول زمان به یکدیگر می

 .(23) بینندخانواده بیشتر آسیب می

 واکنش و حمایتی منابع دادن دست از زندگی، طول در زا آسیب بیاتتجر دیگر به PTSDبر اساس مطالعه ویلا و همکاران ایجاد 

 .(24) است وابسته زا آسیب تجربه به والدین

 طوربهداشته است،  پزشکیرواندر کودکانی که یکی از اعضای خانوارشان اختلال  PTSDبر اساس نتایج پژوهش حاضر نیز شیوع 

ه در کودکانی ک PTSDهم چنین شیوع  .داری کمتر استمعنی طوربه هاآنداری بیشتر است و میانگین نمره کیفیت زندگی در معنی

داری بیشتر است و میانگین نمره کیفیت زندگی در کودکان و معنی طوربهیکی از اعضای خانوارشان افسردگی شدید داشته است، 

  .داری بیشتر استمعنی طوربهنوجوانانی که عضو خانوارشان افسردگی ناچیز دارد، 

داری بیشتر است و میانگین نمره معنی طوربه داشته است، PTSDنیزدر کودکانی که یکی از اعضای خانوارشان  PTSDشیوع 

طبق نتایج رگرسیون لجستیک  .هایی که با سایر مطالعات همخوانی داردداری کمتر است، یافتهمعنی طوربه هاآنکیفیت زندگی در 

دهد. ا افزایش میدر کودکان و نوجوانان ر PTSDداری شانس وجود معنی طوربهدر یکی از اعضای خانوار،  PTSDچندگانه وجود 

بوده است، نسبت به کودکانی که عضو  PTSDدر کودکان و نوجوانانی که یکی از اعضای خانوارشان دچار  PTSDشانس وجود 

 برابر است. 1/1نداشته است،  PTSDخانوارشان 



332            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

سال پس از مواجهه با یک  00تا  01رفتار نوجوانان،  گیریشکلو روانی والدین در سلامت جسمی تأثیرگارگانو و همکارانش 

نوجوان که در معرض آسیب در فاجعه مرکز تجارت جهانی بودند مورد بررسی  441مصیبت را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه 

ز سایر نوجوانان در ابزار برابر بیش ا 2/4قرار گرفتند. بر این اساس نوجوانان دارای والدی با حداقل یک وضعیت مزمن سلامتی 

SDQ برابر  4/3روز در یک ماه سلامت روان خود راضعیف گزارش کرده بودند،  04دچار مشکل بودند و نوجوانان والدینی که حداقل

 .(21)داشتند  SDQبیش از سایرین نمرات غیر طبیعی در تست 

آن در کاهش  تأثیراختن به آموزش پس از بلایا برای والدین یک ضرورت است. در این میان توجه به سلامت روان والدین و پرد

میزان آسیب به کودکان از اهمیت بالایی برخوردار است. باید به رفع موانع موجود در دسترسی به خدمات سلامت روان همت گماشت و 

صوصاٌ کودکان را فراهم ساخت. لازم است دسترسی کودکان به حمایت و کمک مناسب را تسهیل نمود ها و خامکان بهره مندی خانواده

های اجتماعی و مالی در کاهش آثار پرداخت. در این میان نقش حمایت اندیشیچارهو با ظهور اولین علائم مشکلات رفتاری و ذهنی به 

 آسیب غیر قابل انکار است.

 

زدگان در شبکه  لیس یاختلالات روان گانیدرمان را یبرا ازیبودجه مورد ن و یبرآورد بار اقتصاد. 3-8

 بهداشت و درمان کشور

 . برآورد بار اقتصادی درمان اختلالات روانی سیل زدگان بر نظام سلامت کشور3-8-1

 یواقع وعیاز ش یزدگان، ابتدا لازم است، برآورد لیدر س یدرمان اختلالات روان میمستق یهانهیاز هز یناش یبرآورد بار اقتصاد یبرا

انجام شده  لیکه مطالعه حاضر حداقل شش ماه پس از رخداد س نی. با توجه به امیداشته باش زدهلیس تیدر جمع یاختلالات روان

نداشته است و با در نظر گرفتن  یادیز تأثیرآمار   نیو  اختلال استرس حاد در ا یانطباق یهاکه واکنش رفتگ جهینت توانیاست، م

 یواقع وعیش یحداقل زانیبا م توانی، م023-3طبق جدول  ر،یحاضر و رابطه ز یاستفاده شده در مطالعه یابزارها یژگیو و تیحساس

آورد سه استان مورد مطالعه بر یزدهلیس تیرا در جمع دیشد یمهم شامل اختلال استرس پس از سانحه و افسردگ یاختلالات روان

 کرد.

 

 (0 - یژگی+ و تی( / )حساس0 - یژگیمشاهده شده + و وعی= )شیواقع وعیش
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 های مورد مطالعهزده استانبرآورد شیوع واقعی اختلال استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید در جمعیت سیل -123-3جدول 

 

نفر از کودکان و  2181قابل مشاهده است، با لحاظ کردن حساسیت و ویژگی ابزارها، در نهایت  023-3که در جدول  طورهمان

، به اختلال استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید مبتلا و نیازمند مداخلات زدهسیلسه استان  سالانبزرگنفر از  01187نوجوانان و 

شوند و در مان انفرادی توسط روانپزشک و جلسات گروه درمانی تقسیم میباشند. این مداخلات به دو دسته ویزیت و دردرمانی می

بستری دارند. حداقل مداخلات لازم برای درمان اختلال استرس پس از  صورتبهبرخی از موارد نیاز به افزایش دوره درمانی یا درمان 

 قابل مشاهده است. 024-3ی یک ساله در جدول و کودکان و نوجوانان برای یک دوره سالانبزرگسانحه یا افسردگی شدید برای 

 

 
  

 زدهسیلجمعیت  استان

شیوع مشاهده شده اختلال 

استرس پس از سانحه یا 

 افسردگی شدید

شیوع واقعی اختلال استرس پس از 

 سانحه یا افسردگی شدید *

 )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی

 گلستان

 111( 4/2) 0717( 2/1) 28187 سال 01تا  1

 2018( 3/4) 7728( 4/01) 11071 سال به بالا 01

 2854 9525 79166 مجموع

 لرستان

 111( 2/27) 181( 8/28) 2310 سال 01تا  1

 02181( 2/47) 03117( 3/41) 27111 سال به بالا 01

 13631 14246 29891 مجموع

 خوزستان

 731( 1/1) 0211( 1/1) 03438 سال 01تا  1

 141( 2/2) 3421( 7/03) 24112 سال به بالا 01

 1288 4629 38411 مجموع

 کل

 2185 3111 44801 سال 01تا  1

 15687 24711 012140 سال به بالا 01

 17772 28411 147457 مجموع

 برای ابزار کودکان و نوجوانان 11/1و  11/1و حساسیت و ویژگی  سالانبزرگبرای ابزار  88/1و  10/1متوسط  طوربه* با در نظر گرفتن به ترتیب حساسیت و ویژگی 
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 در یک دوره درمانی یک دیشد یافسردگ ایدرمان اختلال استرس پس از سانحه  یمداخلات لازم برابرآورد حداقل  -124-3جدول 

 ساله
 دیشد یافسردگ ایاختلال استرس پس از سانحه مداخلات لازم برای درمان  گروه سنی

 سالانبزرگ

 جلسه گروه درمانی 02جلسه ویزیت روانپزشک و  8بیماران  برای تمام

 جلسه ویزیت روانپزشک اضافی 8درصد بیماران  21برای 

 درصد بیماران سه هفته درمان بستری 01برای 

 کودکان و نوجوانان
 جلسه گروه درمانی 02جلسه ویزیت روانپزشک و  8برای تمام بیماران 

 جلسه ویزیت اضافه 8درصد از بیماران  41برای 

 

 1ای روان درمانی فردی توسط روانپزشک طبق ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، برای هر جلسه حداقل سی دقیقه

برای  ایحرفهکا ارزش نسبی در نظر گرفته شده است و ضریب ریالی هرکای  1/3کا و برای هر جلسه گروه درمانی به ازای هر نفر 

آزاد هر  نهیهزتومان( می باشد. همچنین حداقل  1121نود و پنج هزار و دویست ریال ) 0318تعرفه خدمات در بخش دولتی در سال 

 است. هزار تومان 311حدود  پزشکیرواندر بخش  یروز بستر

قابل  021-3شوند، در جدول می متداول برای درمان اختلال استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید تجویز طوربهداروهایی که 

روزانه دو دوز از هر نوع را مصرف  طوربهشود که بیمار باید مشاهده است. معمولا برای هر بیمار دو نوع از داروهای مذکور تجویز می

دوز  4هزار تومان در نظر گرفته شود، با در نظر گرفتن مصرف  04متوسط  طوربهدوز از داروها  011نماید. در صورتی که قیمت هر 

 گردد.تومان برآورد می 411هزار و  214روزانه، قیمت داروهای موردنیاز هر بیمار در یک دوره درمان یک ساله،  طوربه

 

دیشد یافسردگ ایاختلال استرس پس از سانحه داروهای قابل تجویز برای درمان  -125-3جدول   

 قیمت * دارو

Fluoxetine cap 20mg 011  هزار تومان 01عدد 

Sertraline tab 50mg 011  هزار تومان 07عدد 

Clonazepam tab 1mg 011  هزار تومان 01عدد 

Haloperidol tab 5mg 011  هزار تومان 08عدد 

Olanzapine tab 5mg 011  هزار تومان 02عدد 

Risperidone tab 4mg 011 هزار تومان 03 عدد 

Nortriptyline tab 25mg 011  هزار تومان 04عدد 

 .اندشده* قیمت ها از سامانه اطلاعات دارویی کشور استخراج 

 

زدگان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی شدید را توان بار اقتصادی درمان سیلبا توجه به اطلاعات ذکر شده می

 برآورد نمود.

درمان اختلال  یمداخلات لازم برا میمستق یهانهیهز قابل مشاهده است، بار اقتصادی ناشی از 021-3که در جدول  طورهمان

بر نظام سلامت کشور، سی و هفت میلیارد و هفتصد و  مورد مطالعه یهااستان زدگانلیدر س دیشد یافسردگ ایاسترس پس از سانحه 

 دوازده میلیون و سیصد هزار تومان می باشد.
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 دیشد یافسردگ ایدرمان اختلال استرس پس از سانحه  یلازم برا های مستقیم مداخلاتبرآورد بار اقتصادی ناشی از هزینه -126-3جدول 

امت کشورهای مورد مطالعه بر نظام سلزدگان استاندر سیل  

 هزینه به میلیون تومان * تعداد افراد ارزش نسبی مداخلات درمانی بر حسب کا به ازای هر نفر گروه سنی

 سالانبزرگ

004 01187 8/07124 

72 3122 3/2188 

- 

 (پزشکیروانتومان برای سه هفته بستری در بخش  111/311/7)
0111 0/00132 

- 

 برای یک دوره یک ساله(تومان هزینه داروها  411/214)
01187 4/3211 

 6/34451 مجموع

 کودکان و نوجوانان

004 2181 8/2212 

72 834 7/170 
- 
 2/421 2181 ساله( کیدوره  کی یداروها برا نهیتومان هز 411/214)

 7/3261 مجموع

 3/37712     و کودکان و نوجوانان: سالانبزرگجمع کل هزینه درمان 

 باشد.تومان می 1121 * ضریب هر کا

 

 کشوردر شبکه بهداشت و درمان  زدگان لیس یاختلالات روان بودجه مورد نیاز برای درمان رایگانبرآورد . 3-8-2

 در شبکهزدگان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه یا افسردگی شدید ی برآورد بودجه مورد نیاز جهت درمان رایگان سیلبرا

 کنیم.را محاسبه  مارانیب بیاز ج ی پایه، پرداخت مستقیمبهداشت و درمان کشور، لازم است با در نظر گرفتن پوشش و تعهدات بیمه

 بیاز ج ی مستقیمپرداختی، و درمان یصیخدمات تشخ یتعرفه هابدانیم و طبق بخشنامه درصد  011را  هیپا مهیپوشش ب اگر

لحاظ  یو در محاسبات قبل میریدرصد در نظر بگ 31 های دارویییی و هزینهبخش سرپا یبراو  رصدد 01 یبخش بستر یرا برا مارانیب

، نه زدگان در شبکه بهداشت و درمان کشور لیس یاختلالات روان رایگان درمان یبرا ازیبودجه مورد ن، 027-3، طبق جدول میکن

 گردد.میلیارد و هفت میلیون و دویست هزار تومان برآورد می

 
ورد های ماستان زدگانلیس دیشد یافسردگ ایاختلال استرس پس از سانحه  رایگان درمان یبرا ازیبرآورد بودجه مورد ن -127-3جدول 

در شبکه بهداشت و درمان کشور مطالعه  

 تعهدات بیمه نوع مداخلات گروه سنی
 کل بار اقتصادی

 به میلیون تومان

 پرداخت مستقیم از جیب

 به میلیون تومان

 سالانبزرگ

 1/1103 0/01703 % 71 سرپایی

 2/0013 0/00132 % 11 بستری

 1/110 4/3211 % 71 دارویی

 8129 6/34451 مجموع

 کودکان و نوجوانان
 3/811 1/2834 % 71 سرپایی

 1/027 2/421 % 71 دارویی

 2/978 7/3261 مجموع

 2/9117 3/37712  و کودکان و نوجوانان سالانبزرگجمع کل هزینه درمان 

 

 

 



331            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

حوزه  دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارش عملکرد. 3-8-3

 لیسلامت روان، در حادثه س

 اقدامات انجام شده تا کنون

o  محل اسکانها در  سرگروهتیم(  و تعیین  149)سلامت روان  کارشناس  298استقرار 

o  و حمایت های  شناختیروانمحل استقرار خانواده های آسیب دیده جهت ارائه کمک های  چادرهایحضور در

 اجتماعی .

o  نفر از افراد آسیب دیده ناشی از حادثه توسط کارشناسان سلامت روان مستقر در مناطق 83172غربالگری تعداد 

o  می باشند. شناختیرواند مداخلات که نیازمن شناختیرواننفر افراد دارای علایم   8433شناسایی تعداد 

o  جلسه مداخلات گروه برای افراد غربال مثبت توسط تیم های سلامت روان 0740انجام بیش از 

o  مورد کیس نیازمند خدمات مددکاری اجتماعی و حمایت های اقتصادی اجتماعی توسط تیم  0111شناسایی تعداد

 ربطذیی هادستگاههای سلامت روان و ارجاع به 

o پس از حادثه و  زدهسیلتوسط تیم های سیار  سلامت روان در مناطق  پزشکیروانبیمار  2041سایی بیش از شنا

 ارجاع به مراکز خدمات جامع سلامت

o  پس از  زدهسیلنفر افراد مصرف کننده مواد توسط تیم های سیار  سلامت روان در مناطق  314شناسایی تعداد

 ع سلامتحادثه و ارجاع به مراکز خدمات جام

o  ی همکار به منظور هم افزایی اقدامات هادستگاهبرگزاری جلسات هماهنگی با بهزیستی، آموزش و پرورش و سایر

 در سطح کشوری، استان و شهرستان

o تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی فرایند خدمات سلامت روان، حمایت های اجتماعی 

o  سلامت روان ، سلامت جسمی و حمایت های اجتماعیتهیه و تدوین فلوچارت فرایند خدمات در حوزه 

o  به افراد  پزشکیروانهماهنگی، استقرار و حضور روانپزشک در شهرستانهای حادثه دیده جهت ارائه خدمات

 درصورت نیاز

o هماهنگی و ارسال اسباب بازی برای کودکان آسیب دیده به کمک انجمن علمی روانپزشکان ایران 

o و توزیع در سطح شهرستان ها و محل اسکان افراد. صی سلامت روان  در قالب ترا کت، بنرتهیه مطالب آموزشی  تخص 

o از قبیل غربالگری دوره ای، شناسایی افراد غربال مثبت و ارجاع به  شناختیروانو ارائه خدمات  شناسایی مادران باردار

 مراکز درمانی در صورت نیاز

o ی علوم پزشکی به منظور سرویس دهی خدمات درمان هادانشگاهو در سطح هماهنگی  با معاونت های درمان و غذا و دار

 در محل اسکان افراد (MMT)  با داروهای آگونیست

o  روانشناس بخش دولتی و  483کارگاه آموزشی حمایت های روانی اجتماعی در حوادث برای تعداد  23برگزاری

 ی درگیر سیلهادانشگاهخصوصی در 
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 31/8/98تا تاریخ  های متاثر از سیلهای مداخلات سلامت روان دانشگاهفعالیتگزارش  -128-3 جدول

 دانشگاه
روان  تعداد کارشناسان سلامت

 اندکه در فیلد حضور یافته 

تعداد افراد غربال شده از کل 

 جمعیت تحت تأثیر حادثه

تعداد افراد غربال مثبت 

 از کل افراد غربال شده

تعداد جلسات مداخلات 

 روانی اجتماعیگروهی 

افراد شناسایی شده نیازمند  تعداد

 خدمات اجتماعی / مددکاری

 410 120 2181 03281 18 گلستان

 114 112 2130 31711 17 لرستان

 042 214 0124 02217 11 اهواز

 37 10 211 2317 01 شوشتر

 14 47 231 4123 01 آبادان

 73 02 48 3213 02 دزفول

 348 317 0831 00841 40 مازندران

 0111 0740 8433 83172 218 جمع کل

 جدول گزارش آماری اقدامات انجام شده در حوزه سلامت روان

 

 
 31/8/98پزشکی و اعتیاد تحت پوشش خدمات درمانی پس از حادثه سیل تا تاریخ گزارش آماری بیماران روان -129-3 جدول

 دانشگاه

 

پزشکی تحت مراقبت تعداد بیماران روان

مراکز خدمات جامع سلامت در مناطق 

 زده تا قبل از حادثهسیل

 

پزشکی تحت مراقبت مراکز تعداد بیماران روان

خدمات جامع سلامت یا تیم های سیار در 

 زده پس از حادثهمناطق سیل

 

 تعداد بیماران معتاد

شناسایی شده در مناطق 

 زده تا قبل از حادثهسیل

تحت  تعداد بیماران معتاد

مراقبت تیم های سیار در مناطق 

 زده پس از حادثهسیل

 243 311 843 813 گلستان

 30 47 112 188 اهواز

 1 03 37 48 شوشتر

 4 7 371 473 دزفول

 4 4 12 014 آبادان

 013 011 211 311 لرستان

جمع 

 کل
2102 2041 483 314 

 

  



 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 98اسفند ماه  انیحادثه تا پا یاز ابتدا یبرنامه زمانبند -131-3جدول 

 زمان

ن فعالیت
فروردی

ت 
ش

اردیبه
 

خرداد
 

تیر
مرداد 

شهریور 
 

مهر
آبان 
 

آذر
ی 

د
ن 

بهم
اسفند 

 

             ارزیابی اولیه

             جلسه کمیته حمایت های روانی اجتماعیتشکیل 

             آموزش کارشناسان سلامت روان

استقرار روانشناسان دانشگاه درگیرسیل در مناطق آسیب 

 دیده

            

             به منطقه هادانشگاهاعزام روانشناس از سایر 

             شروع غربالگری اولیه

             آسیب دیده هایگروهتشکیل 

             مداخلات روانی اجتماعی )گروهی و انفرادی(

             غربالگری تکمیلی 

             شناسائی افراد دارای مشکلات اقتصادی اجتماعی

             ربطذیارجاع افراد نیازمند به سازمانهای 

             پزشکیروانشناسائی بیماران 

             شناسائی بیماران معتاد

             ارجاع بیماران به مراکز درمانی

             PHCادامه ارائه خدمات مورد نیاز از طریق 

 

 . پاسخ به سؤالات اصلی3-9
های روانی و خدمات ها، نیازمند مراقبتبندیهای سنی، جنسی و سایر طبقهزدگان، در چه گروهچه تعداد از سیل -1

 هستند؟ پزشکیروان

شود افراد دچار مشکلات زیادی گذارد و باعث میهای گوناگون زندگی مردم اثر میبا توجه به اینکه بحرانی مانند سیل بر جنبه

زدگان نیاز به خدمات آموزشی و مشاوره ای نیاز پیدا توان گفت اکثر سیلمنفی قرار گیرند، می تأثیرشده و از نظر سلامت روانی تحت 

ابزارهای مورد استفاده از  یکیبر اساس حداقل  یاختلالات روانافراد دچار  شیوعتایج مطالعه و غربالگری انجام شده، کنند. اما طبق نمی

(GHQ-28  یاPHQ-9  یاIES-R  و  سالانبزرگدرCPSS  ،)استان های گلستان، لرستان و  سالانبزرگ دردر کودکان و نوجوانان

با توجه به بوده است. به این ترتیب  درصد 1و  8/28، 2/1صد و در کودکان و نوجوانان در 1/21و  7/17، 1/28ب خوزستان به ترتی

که در پاسخ نفر از سیل زدگان، موارد غربال مثبت هستند،  40277شود که برآورد می درمجموعدر این سه استان زدگان جمعیت سیل

 یابیارز ویژهبه شتریب یبه بررس ازین اختلالات روانی، صیتشخ دییهت تأاند اما جنمره بالاتر از نقطه برش کسب کرده سوالات ابزارها، به

 نخواهند بود. یمراقبت و مداخله درمان ازمندین ی،نیبال یابیارزنتیجه افراد در  نیاز ا یکه درصد دهدیدارند. تجربه نشان م ینیبال

 قابل مشاهده است. 030-3جزئیات این برآورد در جدول 
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 مثبت اختلالات روانیبرآورد موارد غربال -131-3جدول 

 استان
جمعیت 

 زدهسیل

برآورد جمعیت مبتلا به 

آشفتگی روانی بر اساس 
GHQ-28 

مبتلا به  تیبرآورد جمع

اختلال استرس پس از 

در  IES-Rسانحه بر اساس 

در  CPSSو  سالانبزرگ

 *کودکان

مبتلا  تیبرآورد جمع

افسردگی شدید بر به 

 PHQ-9اساس 

برآورد جمعیت غربال مثبت 

اختلالات روانی بر اساس 

 حداقل یکی از ابزار

 )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی )درصد( فراوانی

 گلستان
 0717( 2/1) - 0717( 2/1) - 28187 *سال  01تا  1

 04310 (1/28) 3200( 4/1) 1272( 1/02) 03448( 8/21) 11071 سال به بالا 01

 لرستان
 181( 8/28) - 181( 8/28) - 2310 سال 01تا  1

 01817 (7/17) 1182( 3/21) 02371( 41) 03117( 3/47) 27111 سال به بالا 01

 خوزستان

 0211( 1) - 0211( 1) - 03438 سال 01تا  1

 7314 (1/21) 124( 1/2) 3241( 03) 1131( 8/27) 24112 سال به بالا 01

 41277 9417 25587 33394 147457 مجموع

 ارزیابی شده است. CPSSسال، تنها اختلال استرس پس از سانحه با استفاده از مقیاس  01تا  1*در کودکان و نوجوانان 

 

 

 هایی نیاز دارند؟زدگان چیست و چه نوع مراقبتترین مشکلات روانی سیلعمده -2

زدگان اعم از اختلالات روانی عمومی، افسردگی و اختلال استرس پس بر اساس نتایج مطالعه کمی، عمده ترین مشکلات روانی سیل

 زدگانسیل داد، نشان قابل مشاهده است. نتایج هاآنبود که در بخش نتایج مطالعه کمی، شیوع و عوامل مرتبط با  (PTSD)از سانحه 

های روانی و افراد دچار اختلالات روانی علاوه بر مراقبت .باشندمی تری نامطلوب وضعیت دارای دیگر استان دو به نسبت لرستان استان

 های اجتماعی در جهت بهبود سلامت روان و امید به زندگی نیاز دارند.، به حمایتپزشکیروان

 اضطراب، و ترس ،و عصبانیت خشم ازجمله یروان تومتفا یهاواکنش لابیس از پس زدگانسیلبر اساس نتایج مطالعه کیفی نیز 

بروز  یریدرگ نزاع وپرخاشگری  به همراه یاحساس ناامن ،یافکار خودکش داشتن ،یدیاحساس ناام ،شبانه یها،کابوسیخواب مک

 نیا نکهیبا وجود ا داشته است. یشتریب وعیش یروان یمنف میعلا و حادتر بوده است، دتریشد لابید،که البته هر چقدر وقوع سانهداد

خانه و  بیتخرکه این علایم ناشی از فشار روانی خود سیلاب یا عوارض آن از قبیل: مرتبط بوده است  لابیها با بروز سو نشانه میعلا

ها زحمت های اولیه زندگی و هر چیزی که برای آن سالی ناشی از دست دادن سرمایهو مشکلات اقتصاد یکشاورز یهانیزم

 و نگرانی از دست دادن یا آسیب دیدن نزدیکان بوده است. اندکشیده

 

 شود چگونه است؟که به ایشان ارائه می پزشکیروانو  شناختیروانکیفیت ارائه خدمات  -3

ها )مانند کمبود نیروهای ارائه دهنده، با توجه به نتایج مطالعه کیفی نتایج نشان داد، کیفیت ارائه خدمات علی رغم برخی چالش

ها بین ارائه کنندگان خدمت و ...( از کیفیت مناسبی برخوردار بوده است و مردم از ارائه خدمات سلامت روان و توجه ود ناهماهنگیوج

شد، توان مقابله آموزش داده می هاآنهایی که به ها و مهارتکردند. طبق اظهارات مردم، تکنیکاظهار رضایت می نسبتاًبه این مقوله 

 است.را افزایش داده هاآنآوری کرد و تابرا با مشکلات بیشتر می هاآن
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 4/31 اد،یز تیرضا درصد 1/42 اد،یز یلیخ تیاز خدمات ارائه شده رضا افراد مورد مطالعه درصد 1/7طبق نتایج مطالعه کمی نیز 

 کم داشتند. یلیخ تیرضا درصد 8/3کم و  تیرضا درصد 1 متوسط، تیرضا درصد

 

 یابد؟ بهبود باید چگونه کشور طبیعی رخدادهای جریان در پزشکیروان و شناختیروان خدمات ارائه -4

 شود:پیشنهادهای زیر برای بهبود خدمات ارائه میبا توجه به نتایج مطالعات کیفی و کمی 

د، )اگر چه افرادی که شویانجام نم یابیماریبروز فاجعه( با هدف ب ییابتدا یها)در روزها و هفته هیاول یاجتماعیمداخلات روان .0

اند نیاز به ادامه خدمات دارند(، اکثر مواردی که در حوادث دچار مشکل اند و یا اعتیاد داشتهاز قبل از حادثه بیمار بوده

ای رفتاری است. های سه جلسهمداخله بسته هایروششوند، استرس حاد دارند و بهبودی خودبخودی خواهند داشت. می

 شوند، باید شناسایی و مداخله فردی مناسب برایشان انجام گیرد.تر میدی که در جریان سیل دچار مشکلات جدیافرا

 رسان با مدیریت واحد )ترجیحا وزارت بهداشت(.های خدمتبا همکاری سازمانتدوین و ارتقائ پروتکل علمی .2

 شکی، بهزیستی و هلال احمر در مورد مدیریت بلایاهای علوم پزتوانمندسازی کارشناسان سلامت روان در حوزه دانشگاه .3

های علوم های بهداشتی دانشگاههماهنگی و همکاری بین ارائه دهندگان خدمات سلامت روان به ویژ ه اداره سلامت معاونت .4

از  ها و شفاف شدن شرح وظایف هریکپزشکی، بهزیستی و هلال احمر. برای یکپارچه و یکدست شدن ارائه خدمات و آموزش

ها پروتکل مشخصی داشت و همچنین باید در قالب کارگروه سلامت روان مدیریت بحران منطقه تولیت و فرماندهی دستگاه

 واحدی داشته باشد.

ها را در گرفتن ، خانوادههاآنتوجه به کودکان و ارائه خدمات سلامت روان و بازی درمانی علاوه بر کاهش فشارروانی بر  .1

ها که توسط تیم محب ها در اردوگاهراه اندازی مهد کودک مؤثرکرد. تجربه ترغیب می شناختیروانها و خدمات آموزش

 بهزیستی انجام شده بود، توانست در این راستا موفق عمل کند.

در استان لرستان( با  خصوصبههای محلی توانستند در زمان بحران سیلاب ایجاد شده )های سلامت اجتماعی و تشکلپایگاه .1

 را در انجام خدمات امداد رسانی افزایش دهند. هاآنایجاد تحرک بین مردم، مشارکت 

های شناسایی شده از قبل و بخش دهنده خدمات سلامت روان، استفاده از ظرفیت سمن ارائهبا توجه به کمبود نیروی   .7

 خصوصی توانست این نقیصه را جبران کند.

یک فاکتور مداخله که مى تواند به بهبود روانشناختی و امید  عنوانبهیب دیدگان حمایت های اجتماعی مورد نیاز آستوجه به  .8

 .کمک کند هاآنبه آینده 

، استان لرستان لیقبل از س طیبه شرا مردم ستیوارده و برگشت ز یهاجبران خسارتاولویت دادن استان لرستان: ضمن   .1

 باید در دریافت خدمات ذیل در اولویت باشد.

 ها و تهیه مطالب مکتوب، صوتی و تصویریاز طریق رسانهآموزش عمومی -فآموزش: ال -

تر، پذیر: افراد دچار خسارت مالی و دارایی ناشی از سیل، دارای سن بالاتر، تحصیلات پایینآموزش گروهی به افراد آسیب -ب

 کار و مطلقه/بیوهدار، بیخانه

 ضر برای شناسایی افراد نیازمند مداخلهگیری از اطلاعات پژوهش حابهره -غربالگری: الف -

 های بهداشت در مناطق پرمخاطرههای غربالگری شبکهمند برنامهکارگیری نظامبه -ب

 رسانی تخصصی:تأمین مراکز خدمت -

 پزشک برای ارزیابی تشخیصی ارجاع شوند.باید به روان هاآندیده، پس از سرند افراد آسیب -الف

دیده قرار داشته باشد تا باید در اختیار افراد آسیب پزشکیروانخدمات مددکاری اجتماعی، روانشناسی بالینی، مشاوره و  -ب

 بهره گیرند. هاآنبرحسب نظام ارجاع مشخصی از 

 



      340    هاشناختی سیلابابعات روان -فصل سوم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 زده چیست؟کودکان و نوجوان سیل شناختیروانترین مشکلات عمده -5

بودند که پس از گذشت حدود شش (PTSD) کودکان و نوجوانان دچار اختلال استرس پس از سانحه  1/04نتایج مطالعه نشان داد 

ماه از زمان سیل، نیاز به مداخلات درمانی مناسب دارد. عواملی مانند ترک منزل و جا به جایی به اردوگاه، خرابی و تعطیلی مدارس در 

منفی بر سلامت روان کودکان شده  تأثیربه منازل مسکونی، ایجاد اختلال در سلامت روان والدین، باعث برخی مناطق، آسیب سیلاب 

های ساده ای همچون اسباب بازی و تواند ناشی از فقدان امنیت و دلتنگی برای داشتهاست. پاره ای از احساسات منفی کودکان می

تواند استرس دارند. اجبار به ترک منزل می هاآنبوده و احساس دلبستگی به مملو از خاطره  هاآندوری از اشیائی است که برای 

را برای والدین  هاآنتواند مدیریت رفتارهای بسیاری را به کودکان تحمیل کند، وضعیتی که حتی در کودکان نوپا ایجاد شده و می

 دشوار سازد.

 

 زده چیست؟مشکلات تحصیلی کودکان و نوجوان سیل ترینمهم -6

( در کودکان، آوارگی خانواده به دلیل PTSDعواملی مانند آسیب سیل به مدرسه و تعطیلی آن، اختلال استرس پس از سانحه )

 تواند باعث مشکلاتی مانند افت تحصیلی در کودکان و نوجوانان شود.ها میسیل و جا به جایی به اردوگاه

 

 زده چیست؟سیلبارزترین مشکلات خانوادگی کودکان و نوجوانان  -7

منفی بر سلامت روان والدین داشته است و  تأثیرهای مالی به خانواده، ها و خسارتهای ایجاد شده به دارایینتایج نشان داد، آسیب

 داری با وجودقرار داده است. وجود این اختلالات در افراد خانوار ارتباط معنی PTSDرا در معرض اختلالات روانی، افسردگی و  هاآن

PTSD .و مشکلات روانی در کودکان و نوجوانان داشته است و شانس وجود اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان را افزایش داده است 

 

 زده چیست؟جایی و مهاجرت خانواده در کودکان و نوجوانان سیلمسائل روانی ناشی از جابه -8

در کودکان و نوجوانانی که  (PTSD) یوع اختلال استرس پس از سانحهقابل مشاهده است، شکه در نتایج مطالعه کمی طورهمان

جایی و نامطلوب جابه تأثیردهنده تواند نشانباشد. این موضوع میداری بیشتر میمعنی طوربهاند، جا شدههنگام سیل به اردوگاه جابه

 .بعد از برگشت به خانه است شناختیروانمداخلات  زده باشد و نیازمندمهاجرت خانواده بر سلامت روان کودکان و نوجوانان سیل

 

 زده چیستند؟زای محیطی کودکان و نوجوانان سیلمنابع استرس ترینمهم -9

ها، وجود اختلال سلامت روان در سایر اعضای خانوار، ورود گل و لای مشکلات مالی خانوار ناشی از خسارت و آسیب به دارایی

 هاآنآن در محیط زندگی، آسیب و خسارت به مدارس و تعطیلی  سیلاب به منزل و برجای ماندن
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 مقدمه
های های بررسیبه گزارش« هاسیلابگزارش ملی ویژه  هیأت»گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه بخش از سومین 

های بررسی گزارشدر این فصل ها، شود. گزارش را شامل می دهمتا  زده اختصاص دارد و فصول چهارمهای سیلشده در استانانجام

شود. تفکیک ارائه میندران، خوزستان، گلستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه بههای فارس، مازاجتماعی و فرهنگی در هر یک از استان

ها تدوین کرده و حداکثر هماهنگی با محققان در اگرچه کارگروه برای انجام مطالعات چارچوب مفهومی یکسانی برای همه استان

های ن تابع ساختار واحدی تدوین شود، اما ویژگیهایی با محتوای قابل مقایسه و تا حد ممکها صورت گرفته بود تا گزارشاستان

ها اثر اند بر محتوا و ساختار گزارشمحلی، مقتضیات سیلاب در هر استان و دیدگاه و تجارب محققانی که در هر استان فعالیت کرده

های خاص خودش را ها وجود دارد اما هر استان ویژگیکم یکسانی در عمدۀ گزارشوهای ایجاد شده است. وجوه بیشگذاشته و تفاوت

 تلقی مسئلۀ داد نشان مطالعه اما است، مشترک هااستان سایر با مختلفی متغیرهای در خوزستان استان گرچهنیز دارد و برای مثال، 

تا حد زیادی عمومیت دارد. سیلاب  و است ترجدی زدهسیل هایاستان سایر به نسبت ستانا این در قومیتی تبعیض خصوص در مردم

 ایلام، استان در سیل اما بیابند، یکدیگر با بیشتری اجتماعی بستگیهم و شده ترنزدیک همبه مردم است شده باعث شیراز دراگرچه 

تنها ها در این استان نهی را نیز سبب شده است. سیلابگروهنیب یاعتمادیب نوعی حکومتی، نهادهای به اعتمادیبی بر افزون

استانی در کنار های بیندامن زده است. این جنس از تفاوت هاآنهای قومی بین مردم را از بین نبرده، بلکه بیشتر به کلیشه

 خورند. های این بخش به چشم میهای بسیار، در بسیاری از بخششباهت

نخستین گزارش را به این استان اختصاص  نکهیاکنیم. دلیل آغاز می چهارمدر فصل ش سیلاب استان فارس این بخش را با گزار

ابعاد اجتماعی مختلف  ۀدرباراستان فارس  لیس ۀرانیغافلگ ۀبا استفاده از تجرب توانیاست که م یمیمفاه تیبودن تمامکامل ایم،داده

ها در این استان قابل شناسایی است. در این گزارش پذیر گزارش اجتماعی و فرهنگی سیلابتعمیمو بسیاری از مفاهیم  کرد انیبآن 

، برخی مناسک معمول و نمایشی هشدار دهی ناکارآمدطور مفصل دربارۀ سلطۀ پارادایم خشکسالی بر نگرش مردم، سازِکارهای به

و  تیریدر مدمحلی  یفرهنگ یهاصهیخصادهای دولتی و حکومتی و نیز ضرورت توجه به اعتمادی عمومی به نهمدیریت بحران، بی

 ها بررسی شده است.بحران گذاریسیاست

های با به گزارش بررسی اجتماعی و فرهنگی در استان مازندران اختصاص دارد. سیلاب استان مازندران جزو سیلاب فصل پنجم

نمود. این ناپذیر میدادن سیلاب در این استان زیاد است، بررسی آن اجتنابیی که احتمال رخجااز آن حالبااینگسترۀ محدود بود، 

شناختی از علل تمایل صورت خلاصه، تحلیلی جامعهها دارد. نخست اینکه بهگزارش حداقل دو وجه ممیزه نسبت به سایر گزارش

های ها کمتر به آن اشاره شده است و دوم با استفاده از دادهزارشها ارائه کرده که در سایر گنداشتن مردم به استفاده از بیمه

های آن با تفصیل بیشتری بررسی شده است. توصیهارائه کرده و نقش حکمرانی را در  مدیریت سیلاب ی برایهایراهبردشده، گردآوری

 تواند در سطح ملی راهگشا باشد.شده در بخش انتهایی این گزارش میسیاستی طرح

به استان خوزستان اختصاص دارد و در آن یکی از مباحث مهم این فصل، یعنی تفاوت و تناقض روایت مردم و روایت  ششم فصل

ها از مسئولین از سیلاب اخیر طرح شده است. بر اساس مطالعات کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه مشخص شد هر چه سیلاب

ها گذشت، نقش مدیریت تر شدند و هرچه از زمان غافلگیری سیلابجنوبی ایران نزدیکگرفتند و به مناطق  های شمالی فاصلهاستان

چنین در استان خوزستان روایت مردم از بحران با روایت مسئولین از آن به بالاترین سطح از تر شد. همبحران از نظر مردم پراهمیت

موجب وقوع صورت عامدانه بهنظام سیاسی  برخی معتقدند ت کهناسازگاری رسید. روایت مردمی در این استان تا آنجا پیش رفته اس

، در حالی که روایت مسئولین چندان تقصیری را متوجه مدیریت بحران نشین در خوزستان شده استگرفتگی مناطق عربسیل و آب

 داند.ها را علت سیلاب میداند و سطح بالای بارشنمی

هایی بود که گسترۀ به گزارش بررسی اجتماعی و فرهنگی سیلاب استان گلستان اختصاص دارد. گلستان جزو استان فصل هفتم

کند تا از آنچه رخ داده و آنچه سیل در آن زیاد بود و این مهم در گزارش مفصل آن نیز بازتاب یافته است. این گزارش تلاش می

شده بین شهرهای صورت تفکیکبه عمدتاً های پیمایشی این بخش قی داده شود. دادهتواند به بهبود وضعیت کمک کند، شرح دقیمی
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تری گیری دقیقگذاران و نیروهای اجرایی این توانایی را داشته باشند که با هدفقلا، گمیشان و گلستان ارائه شده است تا سیاستآق

نگرش مردم به سیلاب و  در خصوصگزارش این استان همچنین پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این سیلاب را مورد توجه قرار دهند. 

 اهمیت بسیاری دارد.  رانیا سنت اهل جامعههایی چون توجه به گروه

به گزارش بررسی استان لرستان اختصاص دارد. بررسی ابعاد اجتماعی سیلاب در استان لرستان از چند وجه اهمیت  فصل هشتم

ست که این استان در آینده نیز در معرض سیلاب خواهد بود و در صورت در دستور کار قرار ندادن نکته این ا ترینمهمای دارد. ویژه

ای لرستان جامعهپذیر است. استان شدت در برابر سیلاب آسیباش، بهعلت بستر زیرساختی و بستر اجتماعیبرخی اصلاحات اساسی، به

را در خود جای داده  ایلی، روستایی و شهری رازی سه نوع از سبک زندگیکه در سالیان د سنتیمدرن و نیمهاست با ساختار نیمه

گرایی برد و هم از بوروکراسی دولتی آغشته به طایفهرنج می و تشکیلات مدرن دهیسازمان این جامعۀ در حال گذار هم از فقدان است.

ا نشان دهد و دوم راهنمایی برای نقاط تمرکز تواند نخست نیاز استان به اصلاحات اساسی رمحلی در رنج است. این گزارش می

  ها باشد.گذاریسیاست

 آموزش و آگاهی و ادراک سطح ازجمله مختلفی متغیرهای در نیز ایلام استان گرچهبه گزارش استان ایلام اختصاص دارد.  فصل نهم

 در زدهسیل هایاستان سایر به نسبت استان این تحقیقات، اساس بر اما دارد، اشتراکاتی هااستان سایر با اجتماعی سرمایۀ میزان و

 نوعی ناستا این در این، بر افزون شدت بالاست.احساس تبعیض قومی و احساس طردشدگی در این استان به است. متفاوت وجوه برخی

 اجتماعیاقتصادی اثرات دربارۀ اطلاعاتی حاوی همچنین گزارش این است. شده پدیدار سیلاب سبببه نیز گروهیبین اعتمادیبی

 کرد. استفاده سیلاب هایهزینه جبران گزینۀ بهترین برگزیدن برای توانمی آن هایداده از و است استان روستاهای در سیلاب

 هایآسیب هااستان سایر با قیاس در که جاییآن از استان این دارد. اختصاص کرمانشاه دیدۀآسیب کمتر استان به دهم فصل

حاکی از آمار و وضعیت  گزارش این نهایی تحلیل است. شده تهیه هااستان سایر از محدودتر اندکی نیز آن گزارش بود، دیده کمتری

 .داندکمبود استفاده از تجارب مدیریت بحران در کشور میخوشایندی است که عمدۀ شرایط بحرانی را نتیجۀ نیمه

کند تصویری کلی از وضعیت کنونی و نیازهای فوری هر استان ارائه دهد. این تصویر کلی از تشریح وضعیت هر فصل تلاش می

ها و ر سیلاب یکسان در استاننهاد در سیل اخیر گرفته تا نیاز به نهادمندی نظام هشداهای مردمآموزش بحران و نحوۀ کارکرد سازمان

تواند به حافظۀ های این فصول میها و تحلیلگیرد. دادهسازی سازِکارهای رابطۀ دولت با نهادهای مدنی را در بر میضرورت روشن

ی مؤثر آوری در مقابل سیلاب، هم در مناطق مورد پژوهش و هم در سطح ملسازمانی نظام سیاسی ایران افزوده شده و در بهبود تاب

 باشد.

 

 



 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 
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 کلیات مطالعهمقدمه و . 4-1
های دیگر شاهد در کشور، استان فارس همچون بسیاری از استان 0318با حاکم شدن سامانه جوی پربارش در فروردین ماه سال 

های شدید باران و در برخی مناطق جاری شدن سیل بود. گرچه دامنه سیلاب هشت شهرستان استان فارس و جمعیتی حدود بارش

(، اما حادثه سیل شیراز که در مناطق دروازه قرآن، 0318رش وزارت بهداشت و آموزش پزشکی از سیل را متاثر کرد )گزا 2743771

ای شهرک سعدی و مناطق پیرامون آن اتفاق افتاد هم به لحاظ خسارات جانی و مالی و هم به لحاظ شدت و سرعت از اهمیت ویژه

های ه این اولین باری نیست که در این مناطق سیل اتفاق افتاده است، دادهای نیز داشت. البتای گستردهبرخوردار بود و بازتاب رسانه

شهرشیراز را  مسویک نی رخ داده کهیسنگ و لاب مخربیشمسی در این منطقه س 0117 سال زمستان تاریخی حاکی از آن است که در

ها لیس نیآخر و است بوده ل آسایس و نیسنگهای باران شاهد بار پنج گذشته ک سدهی در رازیش نیهمچن .آب فرا گرفته بوده است

های آبریز ها از حوضهشیراز(. این سیلاب 0318باشد)گزارش دفتر فنی استانداری فارس از سیل می 0381 و 0311 سال به مربوط

ای شک)رودخانهخ های رودخانهرحوضهیز از راز از ارتفاعات زاگرس نشات می گیرد کهیش شرق شمال و شمال و سعدی در قرآن دروازه

زد، در ادامه به چگونگی رخداد یمی ر مهارلو)دریاچه نمک( باشد که در نهایت به دریاچهفصلی که از وسط شهر شیراز میگذرد( می

 سیل دروازه قران و سپس شهرک سعدی می پردازیم.

 

 سیل دروازه قرآن شیراز. 4-1-1

های گسترده و زیادی در استان و شهر بارش 18فرودین ماه  1و  1، 4 هایهای اداره کل هواشناسی فارس در تاریخبر اساس داده

 1دقیقه صبح  8:31که از ساعت طوریبیشترین میزان بارش را داشته، به 1و  1وقوع پیوست. این سامانه بارشی در روزهای ه شیراز ب

ضه آبریز دروازه قرآن که دارای مساحت روز ششم فروردین ادامه داشته است. بیشترین شدت بارش در حو 22فروردین تا ساعت 

دقیقه رخ داد که در این مدت  00:11دقیقه تا  00:01ای در بین ساعت دقیقه 43کیلومتر مربع است، بصورت یک رگبار  23تقریبی 

دقیقه شدت  01 ای ایستگاه باران سنجی ثبات واقع در خیابان ارم در مدتمیلیمتر باران امده است. بر اساس آمار لحظه 1/23کوتاه 

میلیمتر در  8/88میلیمتر )معادل  8/04دقیقه اوج بارش  01میلیمتر بر ساعت( و در مدت  71میلیمتر )معادل  01گرفت بارش 

فروردین ماه دروازه قرآن(. این بارندگی شدید که برخی معتقدند  1ساعت( بارش اتفاق افتاده است)گزارش کارشناسی علل وقوع سیل 

ای شد و به دلیل عدم ظرفیت کافی مجرای زیر سطحی خیابان های نابهنجار بوده است منجر به بیشترین سیلاب لحظهاز نوع بارندگی

 دروازه قرآن آب سیل از حوضچه تنظیمی قبل از کانال تعبیه شده سرریز شده و به خیابان با شیب تند دروازه قرآن سرازیر شد. 

دی در دروازه خروجی شهر شده بود، با ورود و افزایش آب سیل به خیابان و سرازیر شدن بارندگی در آن ساعات منجر به ترافیک شدی

آن بسیاری از خودروهای شهروندان و مسافران نوروزی را در حالی که سرنشینان آن در داخل خودروها بودند با خود برد و در هم 

 711تا  111نفر مصدوم و به  071د را از دست دادند، بیش ازنفر از شهروندان و مسافران نوروزی جان خو 20کوبید. در این حادثه 

های مختلف وارد شد )آمارهای ارائه شده توسط فرمانداری شیراز(. سپس این جریان سیل وارد بلوار هفت تنان خودرو خسارت به میزان

 های مجاور آسیب وارد کرد.های منطقه و خیابانشده و به برخی از منازل و مغازه

 

 سیل شهرک سعدی .4-1-2

 ای مشابه در شهرک سعدی اتفاق افتاد که در حوزه آبریزی بهفروردین ماه حادثه 1یک روز پس از سیل دروازه قرآن، در روز 

 در مربع لومتریک 11بی یتقر مساحت با رازیسعدی ش زیآبر موازات حوضه آبریز دروازه قرآن و در شمال شرق شیراز قرار دارد. حوضه

 درصد04حوضه  نیبی ایتقر بیاست. ش گرفته قرار جنوب وکوههای سعدی از شمال از کوههای بمو دراحاطه و رازیش هرش شرق شمال

شود قرآن قرار گرفته از آن حوضه آبریز متمایز می دروازه زیآبر حوضه شرق و حوضه نیا غرب در مشترک که الیک ی بواسطه و بوده

 شیراز(. 0318سیل )گزارش دفتر فنی استانداری فارس از 
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های شدید آن روزها، به گفته برخی از نیروهای داوطلب و بسیجی حاضر در منطقه، شب قبل از حادثه، آبگرفتگی به دلیل بارندگی 

و رانش کوه در برخی از مناطق شهرک سعدی )برآفتاب( مشاهده شده بود)مصاحبه با نیروهای پایگاه بسیج سلمان(. اما در حوالی 

های یاد شده از بالادست مسیل رودخانه و از طرف جاده خرامه صبح روز حادثه، حجم عظیمی از سیلاب ناشی از بارندگی 1:31ساعت 

وارد شهرک سعدی شد؛ جائیکه حریم مسیل طبیعی در طول سالیان دراز توسط ساکنین برای ساخت خانه تصرف شده و شهرداری 

ها را با کانالهای زیر زمینی کانالی سرپوشیده تبدیل کرده است و در ادمه آب بارندگی برای سهولت عبور و مرور متصرفان، مسیل را به

با قطر متفاوت از خیابانهای مختلف تا رودخانه خشک عبور داده است. مسیر کانال ورودی به شهرک که به دلیل مقادیر زیاد گل و لای 

ها و زدگی سیلاب به داخل کوچهآورده بوده مسدود شده و پس های فراوان که سیل با خودو شاخ و برگ درختان و حتی زباله

های منطقه خسارات زیادی را خیابانهای شهرک سعدی سرازیر شده است. ورود حجم زیاد سیلاب به منازل، کارگاهها و مغازه

منزل از سیل  314سعدی  ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محلهبوجودآورد اما خوشبختانه خسارت جانی نداشت. بر اساس آماره

. منطقه گود 0آسیب دیدند. این سیلاب که بخش قابل توجهی از آن وارد بلوار شهید وفایی شده بود در نهایت از دو مسیر خارج شد؛ 

. تونل سعدی که آب سیل را به خیابان 2ای قدیمی با ساختمانهای فرسوده است درست در پشت آرامگاه سعدی و گل کنان که منطقه

 ها و... شد. دارن و در نهایت بلوار نصر هدایت کرد و منجر به آبگرفتگی و تخریب برخی از منازل، بسته شدن زیر گذرها و پلسر

، خسارات ناشی از این دو روز سیل، مناطقی از شهر شیراز و تعدادی از روستاهای اطراف شیراز را درگیرکرد. عمدۀ این درمجموع

پراکنده خانوارهایی در  طوربهتنان و چهل مقام بودند و تضرر شدند ساکن محلات سعدی، نصرآباد، هفتخانوارها که به واسطۀ سیل م

ها دچار خسارت شدند. بر اساس محلات سنگ سیاه و حضرتی، دروازه کازرون، شهرک پردیس و شهرک جوادیه نیز به واسطۀ این بارش

گیر در سیل و با همکاری نهادهای دولتی همچون شهرداری و فرمانداری های جهادی درهای سیل شیراز که توسط گروهبانک داده

شود آباد، کرونی، جرسقان میزده و در روستاهای اطراف که شامل روستاهای سلطانخانوار سیل 741تهیه شده است، در شهر شیراز 

زده در محلات مختلف شیراز و روستاهای پراکندگی خانوارهای سیل 2-4و  0-4زده ثبت شده است. در نمودار شماره خانوار سیل 31

 اطراف آن نمایش داده شده است.

 

 
 دیده در محلات و مناطق شهر شیرازپراکندگی منازل آسیب -1-4نمودار 
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 پراکندگی منازل آسیب دیده در روستاهای شهرستان شیراز -2-4نمودار 

 

. از این اندبودهدرصد نامشخص 4درصد مستأجر و 41درصد مالک و11زده شهرستان شیراز لازم به ذکر است که، خانوارهای سیل

 .اندبودهدرصد از این خانوارها از اتباع افغانستانی 01میان حدود 

 

 روش تحقیق. 4-1-3
 مطالعه کیفی. 4-1-3-1

کیفی و کمی، تصاویر، مصاحبه ها، آمارها، اسناد و مطالعات موجود که به نحوی از انحاء های اند از تمامی دادهمحققین تلاش کرده

همچون مشاهده  آوریجمعهای کند استفاده کنند. لذا در بخش کیفی مطالعه از تکنیکبه فهم و درک موضوع مطالعه کمک می

های مردمی رسمی و غیررسمی)سمن گاههای اجرائی، گروهمیدانی، مصاحبه با مردم آسیب دیده، مصاحبه با مدیران و کارشناسان دست

ها استفاده های مردمی، پایگاه بسیج منطقه سعدی، انجمن آفرود و...( مطالعه اسناد و گزارشات سازمانهای جهادی، خیریهها، گروه

 شده است.

ها حلیل کنند. برای اطمینان از اعتبار دادهشده را ت آوریجمعهای با تکنیک تحلیل تماتیک داده اندکرده در نهایت تلاش محققین

 ها، سه تکنیک زیر مد نظر قرار گرفته است:و تحلیل

ها نظارت آوری و تحلیل دادهجمع ازجملهممیز، بر مراحل تحقیق  عنوانبهکمیته تحقیق: در این روش اعضای کارگروه  0ممیزی . 0

 اند.کرده

زده و مسئولین اجرایی درگیر در امدادرسانی و بطور خاص فعالین، مردم سیل کنندگان در تحقیقبررسی توسط اعضا: از مشارکت . 2

ها و در نظر بدهند. در جریان انجام مصاحبه هاآنها و مقولات را ارزیابی و در مورد صحت مدیریت سیل نظر خواهی شد تا تم

های کشف شده در های مختلف درباره تمهای میدانی محققان از مصاحبه شوندگان وگروهحاشیه این دیدارها و بازدید

 مطمئن شوند. هاآنتا از اعتبار  اندکردههای قبلی نظر خواهی مصاحبه

ای که اشتراوس و کوربین توصیه ها و مفاهیم از دو شیوهبه عمل آمده از تم های تحلیلی: برای افزایش اعتبار تفاسیرمقایسه . 3

های های خام از طریق انجام مقایسهها و مقایسه ساخت بندی تفاسیر با داده. با رجوع به داده0استفاده شده است؛  اندکرده

 چه حد با واقعیت سازگار است.. پرسیدن از مشارکت کنندگان در مورد اینکه نظریه یا تفاسیر تا 2تحلیلی و 

 عین حداقل دو تن از اعضاء کمیته استانیهمچنین تلاش شده است که در تمامی بازدیدهای میدانی و جلسات مصاحبه با مطل

ی های نهایها بین محققین بر سر تحلیلها ارائه دهند و سپس با اشتراک گذاشتن تحلیلهای خود را از دادهحضور داشته باشند، تحلیل

ها بوده است که در برخی موارد به توافق برسند. مزیت این روش توافق حداقل دو نفر و گاها سه نفر از محققین از توصیفات و تحلیل

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. Auditing 
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ها از روائی و اعتبار ها و تحلیلداده اندکردهرسیده است. لذا محققین تلاش  هاآننیز با افراد مطلع در جریان گذاشته شده و به تأیید 

 برخوردار باشد. بالایی

 

 )پیمایش( مطالعه کمی. 4-1-3-2

 در بخش کمی استفاده شده در مطالعه از نتایج دو مطالعه پیمایشی بهره برده شده است. 

 
 بانک داده سیل شیراز. 4-1-3-2-1

در روزهای اولیه پس از سیل برای کسب اطلاعات از خانوارهای آسیب دیده و سر و سامان دادن به فرایند کمک رسانی اطلاعاتی از  

های سیل شیراز معروف شده با پیشنهاد اعضاء شده. این مطالعه که به بانک داده آوریجمعخانوارهای آسیب دیده در قالب پرسشنامه 

های علوم انسانی و اجتماعی( و همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی انجام فارغ التحصیل رشته های جهادی)اعضاءگروه

شده است. این مطالعه با استفاده از پرسشنامه و با مراجعه به منازل آسیب دیده تهیه شده است و سپس چندین بار پایش و راستی 

های دستگاههای دولتی بلاخص ستاد اجرایی فرمان امام مبنای اصلی کمک رسانیآزمائی شده است. آمارهای این مطالعه در نهایت 

)ره( قرار گرفته است. از نتایج این مطالعه برای توصیف میزان خسارات سیل به خانوارها بر حسب محلات استفاده شده است. همچنین 

گیری پیمایش استانی استفاده شده است که در بخش بعد جامعه آماری برای نمونه عنوانبهاز خانوارهای ثبت شده در این مطالعه 

 توضیح داده خواهد شد. 

 
 پیمایش استانی. 4-1-3-2-2

، و "هاسیلابویژه گزارش ملی  هیأت"جتماعی، فرهنگی و رسانه از ارگروه استیابی به اهداف ترسیم شده برای کدر راستای د

 کمّی، پیمایشی در دبیرخانه کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه طراحی شد گزارش با ماهیت سؤالاتهمچنین پاسخگویی به برخی از 

ها ارسال شد. جامعه آماری این مطالعه پیمایشی در شهر شیراز و تمامی خانوارهای آسیب دیده از و پرسشنامه آن برای اجرا در استان

در بانک داده سیل شیراز ثبت شده بوده  هاآنخصات خانوار( در تمامی محلات و مناطق شهرستان شیراز بوده است که مش 771سیل)

زده(، تصادفی سیستماتیک بوده است. روش نمونه گیری در این مطالعه )با توجه به وجود لیستی از تمامی مشخصات خانوارهای سیل

 هاآنپاسخگویان رفته و با  به درب منزل هاآناست. پرسشگران با در اختیار داشتن لیستی از خانوارهای انتخاب شده همراه با آدرس 

زده در شهرستان شیراز بوده است که از مناطقی همچون سعدی، خانوار سیل 010. حجم نمونه انتخاب شده در نهایت اندکردهمصاحبه 

یل شده و در ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تحل. دادهاندشدهبرافتاب، هفت تنان، نصر شرقی و روستای ماه فیروزان انتخاب 

 بخشی مجزا آمده است.

 

 هاترکیب داده. 4-1-3-3

ای محسوب می شایان ذکر است این گزارش در دو بخش متفاوت که تکمیل کننده یکدیگرند و به نوعی زاویه بندی روشی و داده

ها و مشاهدات گرداوری و با ههای کیفی مطالعه است که از طریق مصاحبشوند تهیه و ارائه شده است. در بخش اول، محوریت با داده

ای سیل های کیفی برای درک بهتر پدیده ابعاد اجتماعی و فرهنگی و رسانهتحلیل هروش تحلیل تماتیک تحلیل شده است. در این لای

پیمایش  هایهای کمی و یافتههای سیل شیراز هم استفاده شده است. در بخش دوم، محوریت با دادههای پیمایش و بانک دادهاز داده

های کمی در بخشی مجزا آورده های کیفی ممکن نبود، تمامی یافتهی کمی با تحلیلهااستانی است. از آنجا که ترکیب تمامی یافته

 شده است.
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 ها و افراد مصاحبه شده ها، سازمانگروه. 4-1-3-4

به نحوی از انحاء اطلاعات و تجربیاتی از سیل شیراز رسمی که های رسمی و غیردر این مطالعه تلاش شده است تا با افراد و گروه

ها های مصاحبهگیرد. دستور کار و پرسش صورتبهاند مصاحداشته 0318اند و یا مسئولیتی در پیشگیری یا مدیریت بحران سیل داشته

گروه  2مصاحبه،  30، تعداد درمجموعچارچوب مفهومی کارگروه متناسب با هر سازمان و گروه تنظیم و بیان شده است.  2بر اساس 

آمده است.البته شایان ذکر  2زده انجام شده است که در جدول شماره بازدید از مناطق مختلف شهری و روستایی سیل 4متمرکز و 

ها برای اختصاص زمانی برای مصاحبه این کارگروه هنوز موفق با ها و گروهاست که با توجه به سختی کار در هماهنگی با سازمان

های مصاحبه ها و افراد و سازمانجدول موجود در ضمیمه گروه حالبااینها نشده است. ها و گروهمصاحبه با برخی از مسئولین سازمان

 دهد.شده را نشان می

 

 یمطالعات اجتماعی و فرهنگ. 4-1-4
 فرهنگی سیل شیرازو  ای از ابعاد اجتماعیخلاصه. 4-1-4-1

کردند و برخی هم در زمانی که مردم خود را آماده سفرهای نوروزی می 0318تعطیلات نوروزی سال درست در روزهای نخستین 

های جمعی با بهت و حیرت فراوان تصاویر و ویدئوهای های اجتماعی و رسانهمسافرت بودند مردم سراسر ایران )حتی جهان( در شبکه

های هالیوودی شیراز را مشاهده کردند. تصاویری که به سکانس هایی از فیلم وقوع سیل ناگهانی، غافلگیرکننده و ویرانگر دروازه قرآن

بیشتر شبیه بود؛ تصاویری از به هم خوردن، واژگون شدن و بر روی هم سوار شدن خودروهای سبک و سنگین همراه با سرنشینان 

وبایل ضبط و ارسال شده بود بسیاری از ها که گاها توسط سرنشینان خودروها و مسافران با مرعب و وحشت زده. در این فیلم

هایی همچون سیل را می توان دید. رفتارهایی که در بحران هایی همچون حادثه پلاسکو و های مواجهه مردم ایران با بحرانواقعیت

« کس و سلفی گرفتنهیجان در میدان حادثه بودن و ع»غیره... از یادها نرفته است. سیلی از جمعیت که درکی از خطرات ندارند و تنها 

نبود رفتارهای صحیح و آموزش دیده شده در مواقع »کند حتی به قیمت تمام شدن جان خود و دیگران. نکته دیگر را ارضاء می هاآن

 ای برای مقابلرفتار صحیح و آموزش دیده گونههیچهایی همراه با مسافرانی که تا لحظه آخر در خودروها باقی ماندند، اتوبوس« بحران

 هاآنای منفعلانه این حادثه را به نظاره نشستند، اما اینکه کدامیک از با سیل نداشتند و ناباورانه همراه با حالتی از ترس و تضرع بگونه

زنده مانده یا در این حادثه فوت کردند خبری نیست. در این بین معدود افرادی هم که خودروهای خود را ترک کردند بیشتر ناشی از 

 حادثه و نه به دلیل آموزشها و آگاهی چگونگی رفتار در مواقع سیل بوده است.ترس از 

ترسیدم از پنجره بیرون پریدم، بعد خانمم را از پنجره  شدتبهشوند ها در هم کوبیده میوقتی دیدم از بالای خیابون ماشین»

 )مصاحبه مردمی(.« نجات دادم، پدرم خانمم حاضر نشد از ماشین خارج شود، گفت چیز مهمی نیست

شود، لازم به ذکر است بصورت مختصر توضیح داده می آمدهدستبههای مختلف های کلی و مهم که از دادهدر ادامه به برخی از تم 

ها در مراحل پیش، حین و بعد از سیل صورت خواهد گرفت و در صورت ممکن ست در گزارش نهایی دسته بندی هر کدام از تما

 های اولیه و نامرتب بیرون آمده از کار است.های تماتیک آن نیز ترسیم خواهد شد. بنابراین این تممدل

 

 عامیانه شدن ذهنیت مدیریت شهری. 4-1-4-2

وقوع پیوست به حدی بود که افراد و ه فروردین ماه ب 1ها این سیل که در میانه روز رعت انتشار خبر، تصاویر و فیلمبه هر حال، س 

هایی در سایر استانها و شهرها زودتر از مردم مناطق شیراز متوجه آن شدند. این در حالیست که باور وقوع سیل در دروازه ورودی گروه

برای مردم عادی بلکه برای مسئولین و ستاد مدیریت بحران هم سخت بوده است)مصاحبه با مسئولین  تنهانهشهر شیراز )دروازه قرآن( 

ای است که می توان برای مردم و حتی مسئولین و ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان تنها واژه« غافلگیری»و مردم(. 

، هیچ نوع آمادگی امدادونجات در لحظه وقوع سیل وجود نداشته تنهانه ها و مطالعه اسناد مربوطه(؛ به همین دلیلکاربرد)مصاحبهبه

های مواقع بحران است بلکه کارکنان خدماتی شهرداری و نیروی انتظامی حاضر در محل نیز بدلیل عدم آگاهی و نبود آموزش
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های لجستیکی و خدماتی تنها در اطراف یهای مالی و جانی حادثه انجام دهند. تمرکز آمادگاند هیچ کمکی برای کاهش آسیبنتوانسته

ای در این بدان معناست که هر فرد عادی« عامیانه شدن ذهنیت مسولان و برنامه ریزان.»رودخانه خشک شیراز بوده است و این یعنی 

ر این ذهنیت های پر مخاطره در مواقع سیل رودخانه خشک و حاشیه آن است، مسئولین هم گرفتایکی از مکان داندمیشهر شیراز 

 شده بودند و تمام تمرکز خود را در آن قسمت شهر گذاشته بودند. مدیر کل محترم ستاد مدیریت بحران در مصاحبه بیان داشتند که:

ی خشک بود. من هنگام سیل سعدی در حال بازدید حاشیه رودخانه خشک در شیراز تمام تمرکز ما روی رودخانه»

طور ناگهانی رخ داد و به کرد که دروازه قرآن چنین سیلی بیاید. این اتفاق بهنمی درصد هم فکر0کس حتی بودم. هیچ

 (.01/4/18کسی فرصت اقدام نداد)مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری فارس، 

سیب در حالیکه مسئولین مدیریت بحران استان و شهرستان )تمام اعضاء( بسیار تخصصی تر از مردم عادی باید نسبت به نقاط آ

کنند، نبود مطالعات تخصصی پیرامون نقاط خطر پذیر در مواقع سیل یا عدم  ریزیبرنامهپذیر شهر اشراف داشته باشند و برای آن 

قبل، مسئولین ناآشنا به شهر، چرخه معیوب عدم انتقال تجربه کارشناسان با تجربه و های بازنگری در طرحهای انجام شده دهه

 «عامیانه شدن ذهنیت مدیریت شهری.»ها به کارشناسان جوان همه و همه می تواند عواملی باشد در جهت نبازنشسته نهادها و سازما

 

 عدم شناخت طبیعت شهر. 4-1-4-3

عدم شناخت طبیعت شهر توسط مردم و »نکته حائز اهمیت دیگر در جریان حادثه سیل شیراز که در ادامه مطلب قبل قرار میگیرد 

ها و های هواشناسی و مسئولین مدیریت بحران استان دائما به مردم برای دوری گزیدن از کنار رودخانهاخطاریه« مسئولین است

مردم عادی بلکه برخی از مسئولین شهر، شهر را با جزئیات مورفولوژیک آن نمی شناسند. نقاط  تنهانهها هشدار می دهند، اما مسیل

ای پرمخاطره کجاست و کجاها احتمال جاری شدن سیل وجود دارد؛ برخی از مردم که هپرمخاطره را نمی دانند اصلا نمی دانند مسیل

بر روی رودخانه بنا شده است نیز نمی دانند خانه هایشان در مناطق در خطر سیل  اساساًدر مسیر سیل است یا  هاآنخانه 

 آوریجمعته جالب تر اینکه در جریان است)مصاحبه با ساکنان محله سعدی که در حریم رودخانه سرپوشیده ساکن هستند( نک

ای در نزدیکی خانه شما وجود دارد؟ پاسخ شان با مکث، تامل گاها زده عنوان میشد که آیا رودخانههای کمی، وقتی از مردم سیلداده

است، رودخانه است و یا نمی دانستند رودخانه فصلی است یا خشک  اساساًکردند، کانال فاضلاب یاد می عنوانبهنمیدانم و بعضا از آن 

 اندکردهزده بیان درصد از مردم سیل1/8کانال فاضلاب است. برای مثال در حالیکه هیچ رودخانه دائمی در شهر شیراز وجود ندارد، 

دائمی است و این امر هم نشان دهنده عدم شناخت طبیعت شهر توسط شهروندان است. یا  هاآنرودخانه نزدیک محل زندگی 

دانسته در کنار مسیل پر خطر دروازه قرآن و اساس بر روی آن در شوند نمیفروردین ماه از دروازه قرآن رد می 1که در روز  مسافرانی

حال حرکت هستند. به نظر می رسد مردم باید شهر خود و عوارض طبیعی و مورفولژیک آن را بشناسند، مردم نیاز دارند علاوه بر 

ها، باید عوارض و محیط طبیعی شهر خود را نیز بشناسند تا زمانی که مراکز خرید و ادارات و سازمان ها و پاساژها ودانستن خیابان

ای ها دوری گزینند بدانند در نزدیکی مسیل و رودخانهها و رودخانهو از مردم میخواهد از مسیل کندمیهواشناسی اعلام هشدار و خطر 

ها و کانالیزه و سرپوشیده شده است. هشدار به مردم در مورد خطرناک بودن مسیلزندگی می کنند و یا در حال عبور هستند که 

 بار است.های تغییر شکل یافته شهر را بدانند و بشناسند تناقضی مضحک و تاسفاز آن، بدون آنکه مردم مسیل هاآنگزیدن دوری

 

 ارادایم خشکسالی. پ4-1-4-4

گذشته در کشور به نظر میرسد مردم و مسئولین از نظر ذهنی آمادگی مواجه شدن های متوالی یکی دو دهه خشکسالی تأثیرتحت 

با مدیران جوانی که  هاآناند؛ مخصوصا با بازنشست شدن مدیران با تجربه و جایگزین شدن ها و سیلابهایی را نداشتهبا چنین بارندگی

حاکم شدن پارادیم »ای را می توان لاب ندارند. چنین پدیدهو درکی از سی اندکردهو خشکسالی دست و پنجه نرم  آبیکمبیشتر با 

ای از ذهنیات، تفکرات، تصمیمات و مردم و مخصوصا مسئولین نامید. منظور از پارادایم خشکسالی، مجموعه« خشکسالی بر اذهان

پیش بینی، آمادگی و جدی  هایی است که محوریت و اولویت آن خشکسالی و مشکلات ناشی از آن است. این پارادایم تواناییکنش
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شود و های سیلاب میگیرد و باعث جدی نگرفتن پیش بینیهای ویرانگر را از مردم و مدیران میهای گسترده و سیلابگرفتن بارندگی

شدید  . این مسئله در نهایت منجر به خسارتهایدهدمیبرای مقابل با بحران سیل را در درجه چندم اهمیت قرار  ریزیبرنامهیا حتی 

 شود.جانی و مالی می

 

 ملاحظات اجتماعی هشدار. 4-1-4-5
 فریادهای چوپان دروغگو مثابهبههشدارها . 4-1-4-5-1

هایی همچون سیل دارد. اما گاها در شرایطی خود این هشدارها می های ناشی از بحرانسزائی در کاهش آسیبهشدارها نقش به

از روی پرهیز از  صرفاًپیوندد و قیق، پی در پی و مشابه که در بیشتر مواقع هم بوقوع نمیتواند آسیب زننده باشد. هشدارهای غیر د

تبعات منفی عدم هشدار برای مسئولین است این باور را در مردم و مسئولین بوجود آورده که اتفاقی نخواهد افتاد. این فرایند تکراری و 

اتفاق می افتد. محققان بارها در مصاحبه با مسئولین  صرفاًدانست که  دار دهیهشرا می توان همچون مناسکی از  هشدار دهیتأثیر کم

عدم اعتماد خود را به  اندشدهبا این تعبیر که هشدارها همچون چوپان دروغگو  هاآنو مردم به این نوع نگاه به هشدارها برخورده اند، 

مناسک روتین آمادگی » صرفاًه هشدارها توجه نمی کنند و مسئولین هشدارها نشان داده اند. در این شرایط مردم و مسئولین اجرائی ب

شوند. در چنین شرایطی غافلگیری اتفاق می را انجام می دهند. و مردم بی تفاوت به هشدارها به زندگی روزمره خود مشغول می« سیل

 افتد.

 

  هشدار دهیهای هشداردهنده و مناسک سازمان. 4-1-4-5-2

ها و به مسئولین از طریق مدیریت مستندات حاکی از ارائه هشدارهای هواشناسی به عموم مردم از طریق رسانهتمامی شواهد و 

اند؟ و این هشدارها در پیشگیری از سیل و بحران است. اما مسئله مهمتر از اعلام هشدارها، این است که چرا هشدار جدی گرفته نشده

اهمیت بوده است که اگر ی نداشته است. این هشدارها در برخی موارد برای مردم آنقدر بیباید و شاید نقش کهچنانآنکاهش خسارات 

 اندداشتهدرصد پاسخگویان مطالعه پیمایشی بیان 11. نکته جالب اینکه بیش از اندکردههم در حافظه خود ثبت ن اندشدهمواجه  هاآنبا 

 سیلاب شهر شیراز(. داده نشده است)گزارش پیمایش  هاآنکه هیچ هشداری به 

در این مقال، فرایندهایی از اعلام هشدار سیل است که بطور مکرر و روتین شده، غیر دقیق و مبهم  هشدار دهیمنظور از مناسک 

برای هشدار اهمیت دارد. این بدین معناست که  صرفاً، هشدار هشدار دهیهای مختلف داده میشود. در مناسک به مردم و مسئولان رده

گیرند هشدارها را هر چند غیر دقیق، ها و مسئولین در بعضی مواقع برای فرار از عواقب و تبعات عدم صدور هشدارها تصمیم مینسازما

ها و سازمان هشدار دهیمبهم و چند پهلو صادر کنند. آنچه مهم است دادن هشدار طی مناسک و فرایندهایی خاص است. در مناسک 

ز عواقب هشدارهای مکرر، چند پهلو و روتین و غیردقیق ندارند. اینکه چنین هشدارهایی می تواند مسئولین هشدار دهنده تصوری ا

های هشدار دهند مستهلک کند و از بین ببرد؛ و زمانی که اعتماد از بین دومینو وار اعتماد مردم و مسئولان اجرایی را به تمامی سازمان

اافتاده و بی خطر در زندگی روزمره مردم و حتی جریان کار مسئولان اجرایی رفت، هشدارها همچون مابقی چیزهای عادی، پیش پ

انجام مناسک روتین آمادگی برای در امان ماندن از عواقب عدم  صرفاًواکنش مسئولان اجرایی  یشود؛ در چنین وضعیتعادی تلقی می

 آمادگی است.

 
 های اجرایی و مناسک روتین آمادگی سازمان. 4-1-4-5-3

های اجرایی ضمن نمایش و شود که مسئولین سازماناز مناسک روتین آمادگی به سازکارهای عملی و اجرائی اطلاق میمنظور 

ها را در سطحی حداقلی، ناکافی، عامیانه، غیر علمی و روتین شده نگه می دارند و از اعلام آمادگی کامل در مقابل بحران، این آمادگی

برای آمادگی اهمیت دارد و ترتیب داده  صرفاً برند. در مناسک روتین آمادگی، آمادگی ود بهره نمیهای فنی و انسانی ختمام قابلیت

ها و مسئولین اجرائی در بعضی مواقع برای فرار از عواقب و تبعات قانونی عدم آمادگی در مواقع بحرانی)که چندان هم شود. سازمانمی
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و روتینی را انجام دهند. این مناسک کنش هایی همچون شرکت در جلسات و  گیرند آماده باش حداقلیمحتمل نیست(، تصمیم می

ها، آمادگی عامیانه)غیر علمی( و حداقلی در مناطق کاملا مشخص و روتین، عدم کارهای مطالعاتی اعلام آمادگی همه جانبه سازمان

گیرد. مناسک زات و سان دیدن از آن و... را در بر میها و سناریوهای مقابله با آن و نمایش تجهیعلمی بر روی چگونگی و چرایی بحران

یک فرهنگ سازمانی  عنوانبهروتین آمادگی تحت شرایطی که قبلا توضیح داده شد )تکرار هشدارها، عدم وقوع و سلب اعتماد عمومی( 

ای از عوامل در شبکه هاآنبلکه کنند، درآمده است. این بدین معناست که مسئولان اجرائی عامدانه و یا از روی سوء نیت چنین نمی

 آورند. اجتماعی، فرهنگی، سازمانی متعدد به چنین مناسکی روی می

 
 آمادگی بحران-هشدار دهیدو سویه  گراییمناسک. 4-1-4-5-4

های هشدار دهنده و فرایندی که در بطن روایت فوق از بستر حادثه در جریان است مناسک پرستی دو سویه در سازمان

، عدم توجه به هشدارها و در اعتمادیبیهای اجرایی موظف به مقابله با بحران است. در این فرایند هم افزا که در جهت افزایش سازمان

های دقیق هواشناسی نداشتن توانایی پیش بینی تأثیرهای هشداردهند تحت نهایت افزایش خسارات و غافلگیری حرکت میکند، سازمان

ها صادر میکنند، از سوی دیگر زات و دانش کافی و...پی در پی هشدارهایی را برای مردم و سازمانبه دلایلی چون نبود تجهی

های هشدار دهنده مناسک اعتمادی بوجود آمده ناشی از هشدارهای مکرر و به وقوع نپیوسته سازمانبی تأثیرهای اجرایی تحت سازمان

ه به نوعی مناسک پرستی محض ناشی از عدم اعتماد و ترس از تبعات قانونی است روتینی از آمادگی را اجرا میکنند. این دو فرایند ک

شود. باید شود و در این بین خسارات زیادی به افراد وجامعه تحمیل میدر نهایت منجر به پیشگیری و مقابله مناسب با بحران نمی

متاثر از آن  شدتبهصورت میگیرد و  هشدار دهیین توجه داشت که مناسک روتین آمادگی در ارتباط کامل و متاثر از مناسک روت

های هشدار دهند منجر به است. عدم وقوع بسیاری از هشدارهای غیردقیق و چند پهلو و عدم اعتماد ناشی از هشدارهای مکرر سازمان

 فرایند مناسک پرستی دوسویه میشود.

 

 ها بحران گذاریسیاستهای فرهنگی عاملی مهم در مدیریت و خصیصه. 4-1-4-6

چشمداشت و خالصانه مردم شیراز به مسافران های بیهای بسیار باشکوه و افتخار آمیز پس از سیل شیراز، کمکیکی از پدیده

نوروزی آسیب دیده در سیل دروازه قرآن و همشهریان شان در شهرک سعدی بود. آنچه در همان ساعات اولیه سیل تا حدی غم اندوه 

را تسکین داد، مهر و محبت و مهمان نوازی مردم شیراز نسبت به آسیب دیدگان و مهمانان بود. از  از دست دادن هموطنان

فارس و شهر شیراز، خونگرم بودن و بطور خاص مهمان نوازی آنهاست. این خصیصه فرهنگی  ازجملههای مردم جنوب ایران و خصیصه

های دستگاههای دولتی را پوشش داد، بلکه توانست حس تعلق و هویت نبسیاری از کمبودها و نقصا تنهانهپس از بحران سیل شیراز 

ملی را تقویت کند. مردم شهر شیراز با ارائه منازل خود به مهمانان نوروزی که از سیل آسیب دیده بودند و یا به دلیل شرایط بد جوی 

فته جانشین فرماندار در شورای مدیریت بحران نمی توانستند از شهر خارج شوند بسیاری از مشکلات موجود را کاهش دادند، به گ

درصد مهمانان نوروزی در 71های اسکان موقت، حسینیه ها، مدارس و... هزار مسافر در کمپ 1تا 4شیراز، با وجو اسکان دادن 

اختیار مهمانان  های شهروندان ساکن شدند. مردمی که با فرستادن اعضای خانواده خود به منازل اقوام محل سکونت خود را درخانه

خدمات ارائه داد.  هاآنقرار دادند. هتل بزرگ شیراز در همان دقایق اولیه بعد از سیل با باز کردن درهای خود به روی سیل زدگان به 

بیان  اندکردهگفت و حتی معتقد بود مردم بیشتر از دولت کمک های همشهریانش میخانمی از شهرک سعدی که با غرور از کمک

 ه:داشت ک

 «ما مردم شیراز همیشه خوب بودیم الان هم خوبیم، دلمون برا همدیگه می تپه، نمی تونیم غم همدیگه رو ببینیم»

بحران بسیار راهگشا خواهد بود. چنین خصیصه  گذاریسیاستهای فرهنگی هر منطقه در مدیریت و لذا در نظر گرفتن خصیصه

 ها و مناطق الگو گرفت.ی سایر بحرانهایی را در جامعه باید تقویت کرد و از آن برا
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های مسئول منجر به بهت و حیرت مسافران و مردم کشور شد. در این حادثه، نحوه کمک رسانی مردم عادی در کنار سازمان 

مردم های اجتماعی یکبار دیگر خونگرمی و مهمان نوازی های مردمی، اصناف و هتلداران و بازنمایی آن در شبکهمهمان نوازی و کمک

های فرهنگی هر منطقه که می تواند در ای فرهنگی پایدار و انسان دوستانه نشان داد. این امر نقش خصیصهشیراز را به عنون خصیصه

 که باید جدی گرفته شود. کندمیمدیریت و کنترل بحرانها کمک کننده و یا حتی آسب زننده باشد را به سیاستگذاران گوشزد 

 

 ادرسانی بعد از سیلسرعت در امد. 4-1-4-7

های عمرانی در حوضه آبخیز، علیرغم عدم توجه لازم و کافی به پیشگیری از سیل در ابعاد مختلف شهری، منابع طبیعی، پروژه

منطقه از  سازیپاکفرسایش خاک و عدم توجه به لایروبی مسیل ها؛ عملکرد مسئولین مدیریت بحران شهر شیراز در امدادرسانی و 

ساعت بطور کامل باز شد، مجروحان بطور رایگان  1-1قرآن بسیار خوب بوده است. به نحوی که مسیر دروازه قرآن کمتر از سیل دروازه 

ها به پارکینگ حمل شدند، و تمیز شد، ماشین سازیپاکها و مفقودین تعیین تکلیف شدند، خیابان تحت درمان قرار گرفتند، کشته

میلیارد تومان خسارت به  3/3روز اول سیل شیراز، بیش از  3منطقه به حالت عادی برگشت. در مسافرین اسکان داده شدند و اوضاع 

نظیر است. در ، جابجایی وسایل نقلیه در استان و برون استان پرداخت شده که در نوع خود بیهاآنبازماندگان، مصدومان، وسایل نقلیه 

ها و های جهادی و بسیج منطقه، خیریههای مردمی و سمن ها، گروهمکحادثه سیل سعدی دستگاههای اجرایی توانستند با سیل ک

کرده و نسبت به تعمیرات منازل اقدام کنند. گرچه وضعیت  سازیپاکنیروهای نظامی و انتظامی در کمترین زمان ممکن منطقه را 

 از ابهام است.ای در هاله)در زمان تهیه این گزارش( هنوز  شدهتخریببتعداد انگشت شماری از منازل 

 

 شایعات و عدم اعتماد به نهادهای دولتی. 4-1-4-8

های اجتماعی دیگری خود را نشان داد، که حاکی از فرسایش سرمایۀ اجتماعی و فروکاهش اعتماد به اما در این بین پدیده

بود. این شایعات همچنان بعد از های مرتبط با علل و عوامل جاری شدن سیل و همچنین آمار کشته شدگان مسئولین بود و آن شایعه

های متعدد رسمی همچنان به قوت خود پابرجاست. در همان روزهای اول شایعاتی مبنی بر گذشت چندین ماه از حادثه و ارائه گزارش

بسیار زیادی از دست اتفاق افتاده، یا شایعه کشته شدن تعداد های نظامی بالااینکه سیل دروازه قران به دلیل تخریب خاکریزهای پادگان

نفر( هم چنان برقرار است. یا شایعه شکسته شدن سد یا آب  23های سیل شیراز )هموطنان حتی پس از اعلام رسمی تعداد کشته

های دولتی بندی در بالادست شهرک سعدی در بین مردم این منطقه دهان به دهان میچرخد. شایعات دیگری از قبیل، نرسیدن کمک

های درگیر در امدادرسانی سیل و... متاسفانه اینکه شاهد باشیم دستگاههای دولتی در شرایط م، منافع سازمانو مردمی به دست مرد

می تواند دامنه بحران و تبعات آنرا گسترده کرده و بحران  هاآنبحران اقتدار و اعتبار کافی در نزد مردم ندارند و فقدان اعتماد مردم به 

های حاکمیت در زدودن بحران از منطقه، اعتماد و در نهایت های و تلاشواند باعث شود علیرغم کمکرا طولانی کند. این امر می ت

 سرمایۀ اجتماعی نهادی به دولت و دستگاههای اجرایی کاهش یابد.

ادامه های بعدی بطور مشروح خواهد آمد. در مقولات فوق تنها مختصری از ابعاد اجتماعی سیل در شیراز بوده است که در قسمت

 محور پیشنهادی کارگروه آمده است. 03شرح نتایج مطالعه در 

 

 های بخش کیفی مطالعهیافته. 4-2
. ادراک 0از  اندعبارت ابعادای سیل شیراز آمده است. این های کارگروه درباره ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانهدر این بخش یافته

های مردم درباره مسائل مرتبط با . نگرش4های وضعیت امدادونجات . آموزش3ها های عمومی درباره سیلاب. آکاهی2خطر سیلاب 

های . داوطلبان مردمی، سازمان7ها اجتماعی سیلاب -.تأثیرات اقتصادی1ها .سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در سیلاب1ها سیلاب

. 01زده و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل.جرایم 1. نهادهای رسمی، فرهنگی و آموزش سیلاب 8و مدیریت سیلاب  نهادمردم
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. ابعاد اجتماعی 03. ملاحضات اجتماعی هشدار سیلاب و 02. مواجهه مردم و امداد گران 00های اسکان موقت مدیریت اجتماعی کمپ

 زده که در ادامه به آن پرداخته شده است.تخلیه مناطق سیل

 

 ادراک خطر سیلاب. 4-2-1

ها منجر گردد. این فاکتورهایی است که می تواند به اقدامات پیشگیرانه توسط افراد و سازمان ترینمهمز ادراک خطر سیلاب یکی ا

ها و افراد وابسته است و از سوی دیگر شناخت طبیعت و تهدیدات طبیعی موجود در محیط های سازمانمتغیر تا حد زیادی به آموزش

تی از قبیل مهاجرت، دستکاری بیش از حد طبیعت و... افراد چندان اگاهی از های جمعیزندگی افراد. در دنیای مدرن با حرکت

تهدیدات و مخاطرات طبیعی محل زندگی خود ندارند و از سوی دیگر دستکاری مورفولوژی شهرها توسط دستگاههای مرتبط برای 

ها از دید شهروندان ها و درهرودخانهها تا حد زیادی عوارض طبیعی شهرها همچون ساخت شهرها و سهرک ها، ساختمانها و جاده

گذار است. این عوامل و  تأثیرهای بحران و بطور خاص سیلاب برای عموم مردم نیز پنهان شده است. از سوی دیگر عدم وجود آموزش

عوامل دیگر می تواند درک از خطر شهروندان را از مخاطرات طبیعی کاهش دهد و به یک امنیت درک شده متوهمانه سوق دهد. 

. شواهد گویای آن است که در سیل شیراز )سیل دروازه دهدمیاتفاقی که در شهر شیراز افتاده است تا حدی چنین روندهایی را نشان 

گرفتند. این امر برای وجه آن را جدی نمیهیچسعدی( مردم کمترین درک ممکن از مخاطرات و تهدیدات سیل را نداشتند و به قرآن و

درجاتی متفاوت درباره برخی از دستگاههای اجرایی نیز قابل تعمیم است. بطورمثال، تمرکز مدیریت شهری و دستگاههای دیگر درگیر 

های دیگری چون مسیل دروازه قرآن و از مخاطرات مسیل هاآنرودخانه خشک شیراز، باعث غفلت در مدیریت بحران بر مخاطرات 

های مذکور هم علاوه بر مردم درک درستی از مخاطرات و مناطق مخاطره مسیل شهرک سعدی شده است. به نظر می رسد سازمان

 ند.و اگر چنین نبوده است این مخاطرات را جدی نگرفته ا اندداشتهآمیز ن

می  آمدهدستبهزده، مدیران درگیر در حادثه و تحلیل فیلمهای حادثه شیراز ها با افراد سیلهای کیفی که از مصاحبهبر طبق داده

 توان ادراک از خطر سیلاب در شهر شیراز را با مقولات زیر شرح داد:

 

 نگرفتن وقوع سیل جدیحاکم شدن پارادایم خشکسالی و . 4-2-1-1

دان و مسئولین بودند کسانی که آسیب زننده بودن سیل را درک می کردند اما باور نداشتند که سیلی اتفاق بیفتد به دربین شهرون

همین خاطر سیل را جدی نمی گرفتند. این عدم باور و یا باور پذیری پایین به دلایل مختلفی شکل گرفته بود. یکی از این دلایل 

ها در اذهان مردم و رانی در منطقه بود که موجب کمرنگی و یا فراموشی خاطره آخرین سیلهای خشکسالی و کم باطولانی شدن دوره

حتی مسئولین شده بود و لذا درک شان از خطر پایین آمده بود و فکر نمی کردند در این شرایط خشکسالی چنین اتفاقی بیفتد. یکی 

 )مصاحبه مردمی در بازدید میدانی(.« اینجا سیل بیادکردیم ما اصلا فکر نمی» از شهروندان محله سعدی بیان داشت که:

آمده و سابقه وقوع سیل وجود داشته بعد از کمی فکر شدند که در محله سعدی در گذشته هم سیل میو وقتی محققین یادآور می 

 ر بازدید میدانی()مصاحبه مردمی د« بله اما اون مال خیلی وقت پیشه و اینجوری و با این شدت هم نبوده»گفتند: کردن می

های نادرست هواشناسی و یا هشدارهای غیرجدی به وقوع سیل و جدی نگرفتن آن به پیش بینی هاآنیکی دیگر از دلایل عدم باور 

های هواشناسی خیلی هم پیش بینی»قبلی و یا تعدد هشدارهای غیرجدی مربوط میگردد. یکی از مصاحبه شوندگان بیان می دارد که: 

)مصاحبه با « ر در نمیاد و الکی هشدار میدن و بیشتر مواقع هم اتفاق خاصی نمیفته، فکر نمی کردم اینبار جدی باشه.درست از کا

 مردم در بازدید میدانی، شهرک سعدی(.

علاوه بر اینکه بعضی از مردم رخ دادن سیل را جدی نمی گرفتند، بعضی از مسئولین هم بعید می دانستند سیلی رخ دهد و به 

 شیراز در مصاحبه خود می گوید: 00ارهای هواشناسی کم توجهی کرده بودند مثلاً شهردار منطقههشد
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ها که متن تمام نامه کندمیکتبی برای ما ارسال  صورتبهسازمان هواشناسی به دفعات در طول سال از این هشدارها »

ر حد یک هشدار باقی می ماند و اتفاق خاصی رخ متفاوت است و در بیشتر مواقع هم فقط د هاآنیکسان بوده و فقط تاریخ 

 «ها و هشدارها به مرور زمان اهمیت خود را از دست می دهند.لذا اینگونه نامه دهدمین

خاص در دروازه قرآن به دلیل ارتفاع و بلندی آن کسی فکر نمی کرد در این منطقه هم سیل رخ دهد به همین  طوربهافزون بر این 

نمی دانستند که دروازه قرآن دقیقا مسیر رودخانه بوده  هاآنخاطر بسیاری از مردم و حتی مسئولین غافلگیر شدند. چرا که احتمالا 

توی خواب هم همچین سیلی را »در این خصوص می گوید  00شناشند. شهردار منطقه است. این حاکی از آن است مردم شهر را نمی

)رزاق منش، رئیس اداره سلامت خانواده، « های هالیوودی بودسیل دروازه قرآن چیزی شبیه فیلم»و یا دیگری می گوید « نمی دیدیم

 ر فارس )رشیدی( بیان داشته که:احمت هلالیاز فعالین ستاد ادادرسانی شهرداری در شهرک سعدی(. رئیس جمع

لی متر بارش در یم 08م با ینی نمی کردیش بیاحمر در ورودی شهرها آماده باش بودند اما پهای هلالمیل، تیدر زمان س»

 احمر فارس در مصاحبه با ایرنا(.)درویشی، مدیر عامل جمعیت هلال« لی رخ دهد.یدروازه قرآن س

یکی از مصاحبه شوندگان که در زمان سیل با اتومبیل خود در محور بزرگ راه اصفهان شیراز در حال نزدیک شدن به شیراز بوده 

 می گوید: 

یکی از دوستام که می دونست دارم میام شیراز توی مسیر بهم زنگ زد و گفت میگن دروازه قرآن سیل اومده، برگرد، اما »

گه میشه! شیرازم سیل ببره دروازه قرآنو نمی بره. آخه دروازه قرآن روی بلندیه، باور نکردم و من مسخره اش کردم و گفتم م

های سیل را برام فرستاد از طریق واتس آپ، بازم باور نکردم که اینجا شیراز باشه، دروازه قرآن و برنگشتم. بعد چندتا از فیلم

کر میکردم فیلم سیل کشورهای دیگه هست، واقعا همه چیز خیلی طاووس را که توی فیلم دیدم باورم شد اینجا شیرازه. ف

 )بازدید میدانی و مصاحبه با شاهدان عینی سیل دروازه قرآن(.« عجیب بود.

 

 مسخ شدگی و غفلت از خطر. 4-2-1-2

وجود اینکه  زده مشخص است، بسیاری از مردم باهای سیل دروازه قرآن و سعدی و سایر مناطق سیلچنانچه در تصاویر و فیلم

های ها و فیلماند. با مشاهده و بررسی عکسبرداری از واقعهکنند، همچنان در حال سلفی گرفتن و فیلمحجم عظیم آب را مشاهده می

حادثه می توان به فهم درست تری از ادراک سیل توسط مردم پرداخت. تعداد فراوان افرادی که در سیلاب به گرفتن فیلم و عکس 

های سیل هستند گویای آن است ها که با هیجان در حال گزارش جذابیت صحنهدر فیلم هاآنهای د و یا حتی صحبتمشغول هستن

که بیشتر مردم اصلا درکی از خطر سیل نداشته و حتی برایشان جذاب و دیدنی بوده است. آنچه در فیلمهای موجود از حادثه سیل 

باشد؛ اگر آموزش کافی و درک درست از قدرت ها توسط سرنشینان آن میدم ترک ماشیندروازه قرآن شیراز به راحتی می توان دید، ع

تخریبی سیل وجود داشت سرنشینان با دیدن شروع سیلاب باید خودروهای خود را ترک میکردند. برعکس، اکثریت افراد حاضر در 

کنند آید قبول میوسیله سیل به حرکت درمیومبیلشان بهصحنه ماندن در خودروها را امن تر از بیرون می دانستند. تنها زمانی که ات

اند. نمونه آن کلیپی است که در آن مرد جوانی دیگرا را به سخره میگیرد که چرا از سیل ترسیده اند و معتقد است که گرفتار سیل شده

خوردن ماشین خود، در حالی که رعب و چیز خاصی اتفاق نیفتاده است، این فرد در همین اثنا و پس از گذشتن چند ثانیه با تکان 

. در مصاحبه با یکی از گرفتار شدگان در سیل دروازه دهدمیوحشت از صدای او مشخص است با فریاد یا خدا فیلم گرفتن را پایان 

سعی کردم که  مان تکان خورد از شیشه ماشین بیرون آمدم ووقتی توسط آب ماشین»قرآن )آقای زارع( ایشان به این نکته اشاره کرد: 

 های مردم(مصاحبه«.)به محل امن به کمک گرفتاران در سیل رفتم... هاآنساکنین اتومبیل را نجات دهم و بعد از رساندن 

 گوید:یکی از بازماندگان سیل دروازه قرآن که دخترشان را در سیل از دست داده اند می
بتواند ماشین ما را جا بجا  آیدمییم آن میزان آب سیلابی که همه چیز در عرض چند دقیقه اتفاق افتاد. ما فکر نمی کرد»

کند. فکر کردیم در ماشین امنیت مان بیشتر است اما آب وارد ماشین شد و آنرا حرکت داد، سریع مجبور شدیم پیاده شویم، 



      310    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان فارس -فصل چهارم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ی فوت شده سیل دروازه دیدار با خانواده آتنا صدوق»)دخترم کمک کرد من پیاده شوم اما خودش در سیلاب گرفتار شد و... 

 قرآن شیراز(.

 هاآناین عدم آگاهی در مورد سیل و قدرت آن حتی در مورد نیروهای انتظامی حاضر در سیل دروازه قرآن هم صادق است، یعنی 

دلیل راحتی در هم بکوبد به همین ها را بهتواند ماشینباوجود حجم عظیم آب درکی از این امر نداشتند که این حجم از آب می

ها را به مثال از پارکینگ خالی در محل سیل بهره ببرند و ماشینعنوانتوانستند نشان دهند و بههای لازم را نمیدرصحنه سیل واکنش

هایی که قصد ورود به آن پارکینگ را داشتند با ممانعت پلیس راهنمایی و هایی مشخص است که اتومبیلهدایت کنند و در فیلم هاآن

اتومبیل گنجایش داشت. این  011ها(، پارکینگی که حدود بیش از شوند )البته پیش از در هم کوبیده شدن ماشینرانندگی مواجه می

 آمیز بودن آن ندارند.های پلیس مستقر در محل هم درکی از خطر و قدرت سیل و فاجعهدهد که حتی نیروینشان می
مورد دیگری در این رابطه که حاکی از عدم آموزش نیروهای مختلف دولتی)نیروی انتظامی، شهرداری و...( مشغول به خدمت در 

یت کانکس نیروی انتظامی و نیروهای مشغول به واقعهبو چگونگی مدیریت آن است  هاآننقاط حادثه خیز درباره مخاطرات، اهمیت 

شود. دقیقا در بالای دهانه کانال زیر زمینی تعبیه شده برای انتقال آب سیل به رودخانه خشک و مسلط بر خدمت در آن مربوط می

ده است، سالیان متمادی حوضچه تثبیت آب، سالهاست که نیروی انتظامی کانکسی را برای فرماندهی امورات مربوط به خود قرار دا

های متعدد خواستار برچیده شدن این کانکس شده زیرا این کانکس مزاحم هر گونه عملیات بیل است که شهرداری با نامه نگاری

مکانیکی برای جمع کردن آشغالهای ورودی کانال زیر سطحی است. اما نیروی انتظامی به آن پاسخی نداده است و حاضر به همکاری 

. این خود حاکی از آن است که اهمیت و درک خطر سیل در مدیریت نیروی انتظامی وجود نداشته است. نکته مهم تر نشده است

درباره این کانکس، فیلمی است که در لحظه حادثه از داخل کانکس گرفته شده است، در این فیلم کاملا مشهود است که حجم زیاد آب 

ندارد)حال به دلیل گرفته بودن مجرا و یا کافی نبودن آن( با سرعت زیاد در حال سرریز  سیل که امکان خروج از کانال زیر سطحی را

شدن به سمت خیابان دروازه قرآن است. اما این مسئله مهم منجر به هیچ نوع واکنشی از نیروی انتظامی برای اطلاع دادن به مردم و 

ها به خیابان نشده است. در همان فیلم نیروهای خدماتی خودرو ها و یا حتی متوقف کردن وردوسایر نیروها برای تخلیه ماشین

درک اهمیت مخاطره وجود نداشته  تنهانههای لازم برای که آموزش دهدمیشهرداری هم در حال تماشای حادثه هستند. این امر نشان 

های هشدار از پایین به بالا در مواقع سیل ز سازِکاراز پایین به بالا نیز طراحی نشده و وجود ندارد. منظور ا هشدار دهیهای بلکه سازِکار

این است که یک کارگر خدماتی شهرداری و یا یک مامور نیروی انتظامی که در صحنه حضور دارد بداند که در چنین شرایطی چگونه 

سهای نیروهای در صحنه محدود به باید اعلام هشدار کند و به چه کسی باید اعلام هشدار کند. متاسفانه این سازِکار وجود ندارد و تما

 شود.شود و در نهایت منجر به تصمیم مهم و جمعی برای کاهش مخاطرات سیل نمیاطلاع دان به دوستان و همکاران خودشان می

 

 عدم حساسیت و جدی نگرفتن وقوع سیل. 4-2-1-3

یچ درکی در مورد سیل نداشتند، حتی زده این شهرک هدر مورد سیل شهرک سعدی هم این نکته صادق است، یعنی مردم سیل

دادند. کردند و اصلًا احتمال وقوع سیل را نمیبینی نمیسازی کرده بودند هم سیل را پیشافرادی که در حاشیه یا روی مسیل خانه

 71پیرمرد  حتی ساکنین قدیمی سعدی که چند سیل را تجربه کرده بودند هم از این خطر غافل بودند و برایشان اهمیتی نداشت. یک

 خانه سازی کرده بود گفت: ساله در شهرک سعدی که در حاشیه رودخانه هم
سال در سعدی چنین  21ام آسیب دیده است!!!! هر ام و هر سه بار خانهحال سه بار چنین سیلی در سعدی دیدهمن تابه»

 ی(.)مصاحبه با مردم، در بازدید میدانی، یکی از اهالی شهرک سعد« آید...سیلی می

ای برای مقابله با سیل نداشتند. یکی دیگر از ساکنان این محل تر چنین سیلی را تجربه کرده بودند برنامهدرواقع کسانی که پیش

 در مصاحبه خود می گوید:
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ه ما قبلا هم توی این منطقه سیل داشتیم اما با این شدت نبود فکر می کردیم نهایتا آب گرفتگی اتفاق بیفته اما نه اینک» 

شدت تخریبش آنقدر زیاد باشد که در آهنی منزل را که قفل بوده از جا بکند و یا اینکه سیل بتواند یک کامیون را جابجا 

 )مصاحبه با مردم، یکی از اهالی شهرک سعدی( .« کند و با خود ببرد هیچ وقت فکر نمی کردم شدنی باشد

کمی راجع به مخاطرات سیل و آمادگی در صد پاسخگویان اطلاع خیلیدر72نتایج مطالعه پیمایش نشان داد که بیش از بیش از 

درصد اطلاع زیاد و خیلی زیادی 1درصد اطلاع متوسط و تنها 1/01. ان در حالیست که اندداشتهدرصد اطلاع کم 1/8اند، برابر آن داشته

درصد از افراد اعلام 71انی(. نکته مهمتر اینکه حدود های پیمایش استیافته 08اند)رجوع شود به جدول شماره از مخاطرات سیل داشته

های پیمایش استانی( و در یافته 01)رجوع شود به جدول شماره  اندداشتهحساسیت کم و بسیار کمی در ارتباط با وقوع سیل  اندکرده

اند )رجوع شود به جدول شماره کردهمیکه پیش از وقوع سیل، آن را جدی تلقی ن اندکرده( اظهار 2/80درصددرصد بالایی نیز )ادامه

 های پیمایش استانی(.یافته01

حتی بعضی از مسئولین نیز درک درستی از قدرت تخریب سیل نداشتند. مثلًا یکی از کارکنان شهرداریبیان می دارد که همکاران 

د و تونل منتهی به شهرک سعدی را بسته ای خاصی را تدارک دیده بودنشان قبل از وقوع سیل شهرک سعدی اقدامات ترافیکی و جاده

ای مشابه دروازه قرآن( اما به کامیونی که درخواست گذر از تونل را بودند تا عبورو مرور در آن انجام نشود)جهت جلوگیری از حادثه

را جابجا کند )مصاحبه  و نه راننده کامیون فکر نمی کردند سیلاب در صورت وقوع بتواند کامیون هاآنداشت اجازه گذر دادند چون نه 

خطر را درک می کردند میزان قدرت تخریب سیلاب را تا این حد پیش بینی  هاآن،(، به عبارت دیگر با وجودی که 00با شهردار منطقه 

های های آن در همان روز اول در شبکهنمی کردند. این کامیون در نهایت در بلوار شهدی وفایی با قدرت سیل جابجا شده و کلیپ

 .شدمیمجازی دست به دست 

دانستند. در مصاحبه خیز بودن سعدی چیزی نمیتازگی در آنجا ساکن شده بودند و اصلاً در مورد سیلبعضی از اهالی سعدی نیز به

ای مهبازهم برای آینده برنا هاآنزده هم این مسئله مشهود بود بااینکه مردم سیل را تجربه کرده بود اما برخی از با ساکنین سیل

 کردند:چنین آن را توجیه میدانستند و ایننداشتند و خود را به دلیل فقر اقتصادی در این زمینه ناتوان می

)مصاحبه با مردم در بازدید میدانی، یکی از « سالی حالا خانه ما را هم سیل برد عیبی نداره...همه خشکباران بیاد بعد از این»

 اهالی شهرک سعدی(. 

های برای سیل هاآناش دقیقا در حریم رودخانه ساخته شده است در مصاحبه خود درباره تدابیر اهالی که خانه یکی دیگر از

 احتمالی آینده چنین می گوید:

موقع سیل ما هر چه پتو و حوله داشتیم تو خونه برای اینکه آب نیاد تو خونه استفاده کردیم، حالا اومدیم با سیمان سفید »

)مصاحبه با مردم « درب ورودی رو گرفتیم. الان خیالمون راحته! مگر اینکه دیگه سیل از دیوار بیاد تو خونه هایتمام سوراخ

 در بازدید میدانی، اهالی شهرک سعدی(.

 

 انفعال و درماندگی آموخته شده. 4-2-1-4

آسیب برساند اما نیاموخته بودند که در  هاآنبعضی از مردم آسیب دیده از سیل، می دانستند سیل ممکن است به منزل و اثاثیه 

چنین مواقعی چه اقداماتی باید انجام دهند و یا توانایی انجام اقدامات عملی در این خصوص را نداشتند. بعضی از ساکنان قدیمی 

ند اما شهرک سعدی می دانستند احتمال دارد این شهرک با خطر سیل مواجه شود چون سالهای پیش هم شاهد چنین اتفاقی بود

 بودند. به این صورت که بیان می داشتند که:« درماندگی آموخته شده»دچار نوعی 
باید چکار میکردم؟ خونه زندگیمو که نمی تونم بردارم فرار کنم وضع مالیمم خوب نیست که برم جای دیگه. کاری ازم »

 )مصاحبه مردمی در بازدید میدانی شهرک سعدی(.« برنمی آمد
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سازی، زده بیشتر مردم اقدامات ملموس چندانی برای جلوگیری از بروز مجدد حادثه اعم از مقاومدر مناطق سیلقتوان گفت که می

اهمیتی برای آن قائل نیستند. تنها در حد اقدامات محدود و جزئی. یکی از ساکنین  اساساًاند و بیمه و دوری از محل سیلاب انجام نداده

 ای خواهید داشت، گفته است:شدن با سیل در سال بعد آیا برنامهمواجهدر پاسخ به این سؤال که در صورت 
رفت بیرون. آمدند مغازه ساختند و گذاشتند برای ها نبود کوچه راه در رو داشت و آب خودش میها و مغازهقبلاً که این خانه»

)مصاحبه و بازدید « نم چاه پر شود.بندم که اگر یک ساعت شلنگ را بازکمزایده یک چاه سه متری هم زدند که من شرط می

 میدانی(
بر اساس گفته همین شخص سیستم فاضلاب پنج دقیقه پس از شروع بارندگی سرریز شده است و تا کنون هیچ برنامه مشخصی  

 برای مواجه با سیل در آینده در نظر گرفته نشده است. 
آن است که ادراک از خطر  آیدبرمیصویری موجود از این واقعه های انجام شده و تماشای مستندات تکلی آنچه از مصاحبه طوربه

ای از مردم اصلا درکی از خطر سیلاب نداشتند و میزان خطرناک زده را می توان در سه گروه از هم تفکیک کرد: اول، عدهافراد سیل

سیل را درک می کردند اما باور نداشتند که ای دیگر آسیب زننده بودن بودن و یا آسیب زننده بودن آن را درک نمی کردند. دوم؛ عده

سیلی اتفاق بیفتد به همین خاطر سیل را جدی نمی گرفتند. سوم، شامل افرادی بودند که می دانستند سیل ممکن است به منزل و 

انجام اقدامات عملی در این آسیب برساند اما نیاموخته بودند که در چنین مواقعی چه اقداماتی باید انجام دهند و یا توانایی  هاآناثاثیه 

 خصوص را نداشتند.
 

 های عمومی درباره سیلابآگاهی. 4-2-2

سیلاب و چگونگی مقابله و کنترل آن  ازجملهها و اطلاعات عموم مردم درباره به بحرانها و حوادث مختلف طبیعی نقش آگاهی

های مالی و جانی بحران خود و سایر شهروندان را از خسارتغیرقابل انکار است. شهروندان مطلع و آموزش دیده می توانند در مواقع 

زیاد حفظ کنند. متاسفانه این عامل در مورد سیلاب در سالهای اخیر مورد غفلت مسئولان بوده است. دلایل این غفلت را می توان در 

های مسئول، حاکم شدن دغدغه هایهای متوالی یا همان حاکم شدن پارادایم خشکسالی، نبود بودجه کافی در سازمانخشکسالی

های عمومی، عدم همکاری و هم افزائی دستگاههای مختلف نهاد مسئول در آموزش عنوانبههای صداوسیما اقتصادی بر برنامه سازی

 تنهاهنهای مردم از سیلاب و مخاطرات آن بسیار ناچیز باشد. متاسفانه درگیر در بحرانها همه و همه باعث شده تا اطلاعات و آگاهی

های تخصصی پیرامون چگونگی مواجهه، مقابله، امدادرسانیدر مواقع عموم شهروندان بلکه بسیاری از نیروهای امدادگر نیز آموزش

 های کمی حمایت می کنند.های کیفی و هم یافتهسیلاب ندیده اند. این ادعا را هم یافته

زده هیچ خدمات آموزشی بطور خاص در مورد خطرات سیلاب و شهروندان سیلدرصد از 0/12های پیمایش استانی نشان داد، یافته

در این خصوص آموزش هایی را دریافت  اندکردهدرصد از پاسخگویان ادعا 4اند، تنها راههای کاهش پیامدهای آن دریافت ننموده

جات عمومی در حوادث طبیعی بهتر بوده است، های امدادون(. وضعیت در مورد آموزش04)نتایج پیمایش استانی جدول شماره اندکرده

های اند)احتمالا تلاشهای امدادونجات حین حادثه را پیش از آنکه سیل اتفاق بیفتد گذراندهدرصد از پاسخگویان آموزش8/23

( آموزشی 3/74درصد) درصد بالایی از پاسخگویاندر این متغیر نیز شاهد هستیم که حالباایناحمر و دانشگاه علوم پزشکی(. اما هلال

)رادیو و  مایسازمان صداوس(. نتایج همچنین نشان داد که 04اند )نتایج پیمایش استانی، جدول شماره در این زمینه دریافت نکرده

 ، از شهروندان پرسیده شده بود آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوعاندکردههای عمومی موفق عمل نتلویزیون( چندان در امر آموزش

ها نشان داد ای را از تلویزیون و یا رادیو دیده و شنیده اید؟ یافتهآمادگی در برابر آن، برنامه های اخیر(، درباره سیلاب و آموزشسیلاب

یمایش درصد بوده است )نتایج پ0ای را در تلویزیون دیده اند. این آمار برای رادیو تنها برنامه اندکردهدرصد از شهروندان اعلام 1/02که 

 (.07-01استانی، جداول شماره

 ده است.«های عمومی اهای کیفی برای توصیف وضعیت آگاهیهای برآمده از دادهدر ادامه مقولات و تم
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 غافلگیری و سردرگمی . 4-2-2-1

ه و شاید بتوان های عمومی در مورد سیلاب بسیار اندک بودسیل یکی از رایج ترین مخاطرات طبیعی در جهان و ایران است. آگاهی

های چندانی در این خصوص ندیده اند و نمی دانند در موقع سیل گفت اصلا آگاهی هایی وجود ندارد. نه مردم و نه مسئولین آموزش

قابل توجهی توسط مردم انجام شده بود و نه مردم می دانستند حالا  چه اقداماتی باید انجام دهند. به همین دلیل نه اقدامات پیشگیرانه

که سیل به وقوع پیوسته چه اقداماتی باید انجام دهند. غافلگیری و سردرگمی مفهومی است که برای توصیف این وضعیت می توان 

های حین و یا های قبل از وقوع سیل و آموزشکلی در دو گروه آموزش طوربههای عمومی در مورد سیلاب را کاربرد. دانش و آگاهیبه

 از هم تفکیک کرد.  بعد از وقوع سیل می توان

 

 های قبل از وقوع سیل های آموزشبایدها و نباید. 4-2-2-2

که قبل از وقوع سیل هیچ آموزشی و یا آمادگی قبلی وجود نداشته است. تنها کاری که به نظر می  دهدمیشواهد و قراین نشان 

های شن در جلو منزل بود که آن هم بعضا در سیل ششم فروردین بوده است و رسید به فکر بعضی از افراد رسیده بود استفاده از کیسه

ی در راه است که احتمال سیلاب مجدد وجود دارد این اقدام توسط عده بسیار زمانی که برای بار دوم اعلام کردند که بارندگی دیگر

 معدودی جهت جلوگیری از ورود آب به منزل انجام شد. 

زیاد است باید داده  هاآنهای یکی دیگر از آموزش هایی است که در محل هایی که احتمال وقوع سیل در مقاوم سازی ساختمان

ای کم برخوردار است و از نظر اقتصادی مردم در وضعیت خوبی به سر نمی برند و ی مثل سعدی که محلهاشود اما باید دید در محله

سازهای غیر مجاز و گاه ناایمن اتفاق می افتد، حتی در صورت ارائه چنین آموزش هایی، چقدر کاربردی و توسط مردم قابل وساخت

 اجرا خواهند بود. 

گونگی استفاده از موانع و یا آموزش تمهیداتی جهت جلوگیری از بازگشت آب سیل از طریق آموزش اقدامات پیشگیرانه مانند چ

ای است. مشاهدات مجاری فاضلاب به داخل خانه نیز اهمیت زیادی دارد. در منطقه سعدی سیستم فاضلاب دارای اشکالات عدیده

ها بوده که آب ها از طریق همین فاضلاببه بعضی از خانهزده، گویای آن است که ورود سیلاب میدانی و امدادرسانی به منازل سیل

های خاص تمام فضای خانه و اثاثیه سیل از راه حمام و دستشویی بالا زده و به منزل ورود کرده و متاسفانه همراه با فضولات و آلودگی

گی منازل از این طریق اتفاق نمی افتاد. در را در برگرفته بود. در حالی که اگر آموزش هایی در این خصوص وجود داشت لااقل آب گرفت

که عنوان شد،  طورهمانحالی که اگر آموزش هایی در این خصوص وجود داشت لااقل آب گرفتگی منازل از این طریق اتفاق نمی افتاد. 

-پیش از وقوع سیل آموزشاند که درصد از پاسخگویان اظهار داشته4دهد تنها های پیمایشی نیز در محل وقوع سیل نیز نشان میداده

 اند.درصد هیچ آموزشی در این خصوصا دریافت ننموده0/12اند و های مرتبط با سیل را دریافت کرده

در خصوص اقدامات حین سیل و یا بعد از وقوع سیل نیز آموزش هایی وجود نداشته است. بسیاری از مردم حتی درک و برداشت 

در مواجهه با سیل می توان دریافت. خیلی از افرادی که از  هاآنرا به خوبی از رفتارهای  سئلهمدرستی از قدرت سیلاب نداشتند. این 

های رعد آسا آسیب می بینند کسانی هستند که یا به تماشای سیل می پردازند و یا با وسیله نقلیه های ناشی از بارانسیل و بویژه سیل

های درت سیل را دست کم می گیرند. این نکته مهمی است که باید در آموزششدت و ق هاآنها عبور می نمایند. خود از سیلاب

ها و تصاویر ها و یا در فیلمبعضی از افراد در مصاحبه عمومی مربوط به سیل به مردم داده شود و مردم نیز باید آن را جدی بگیرند.

رسید نمی دانند عمق آب تا چه حد باشد می تواند ماشین  ای صحبت و یا رفتار می کردند که به نظر میموجود از سیل شیراز به گونه

را حرکت دهد و به همین خاطر از ماشین هایشان پیاده نشدند و در سیل گرفتار شدند و بعضا جان سپردند. بنابراین آموزش در مورد 

ر این باره پخش شد که برای ای در بخش خبری تلویزیون دقدرت سیلاب و افزایش آگاهی در این خصوص بسیار مفید است. برنامه

های بسیاری از افراد جذاب بود و اذعان می داشتند که نمی دانستند این عمق از آب می تواند ماشین را از جا بلند کند. در ضمن داده

با  های مرتبطسال گذشته شاهد برنامه 1که طی  اندکردهزده عنوان درصد از مردم سیل1/02دهد که تنها پیمایشی نشان می

درصد بوده است. احتمالا نگاه اقتصادی سازمان 0و آمار برای رادیو تنها  اندبودههای امادگی در برابر سیلاب از تلویزیون آموزش
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های عمومی مرتبط با ها یکی از عوامل این کم کاری در آموزشهای آموزشی پیشنهاد شده توسط نهادها و سازمانصداوسیما به برنامه

در این زمینه منتشر شده که به نظر می رسد برای همه مردم در همه جا کاربرد داشته « فیما»وستر ساده ولی خوبی از حوادث است. پ

 باشد:

 

 
 هایی در باب سیلآموزش -1-4تصویر 

 

افزون بر این در تصویر زیر نکاتی در مورد پیش از وقوع سیل، حین وقوع سیل و پس از وقول سیل آورده شده اما در هیچ کدام از 

رئیس بهزیستی شیراز بر  نهادمردمهای سازمان مؤثرها نکرده است. با توجه به نقش ای به دریافت این آموزشها کسی اشارهمصاحبه

های لازم در نهادهای( تخصصی در حوزه امدادونجات نیازمندیم که با آموزشنهاد )سازمان مردمهای مردمه سازماناین باور است که ما ب

 این مواقع وارد عمل شوند. 

 
 های آمادگی در برابر سیلآموزش -2-4تصویر 

 

نه باید به افراد گرفتار در سیلاب های عمومی در مورد سیل به قدری پایین است که حتی مردم نمی دانند چگوکلی آگاهی طوربه

کمک کرد. چند نفر از درگذشتگان سیلاب دروازه قرآن کسانی بودند که برای کمک به بقیه وارد جریان سیلاب شدند و به دلیل عدم 

همراه با های امدادونجات در سیل، جان شان را از دست دادند. یکی از بازماندگان حادثه سیل دروازه قرآن، که آشنایی با شیوه

 که: کندمیهمسرش در صحنه حضور داشته است بیان 
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های دروازه قرآن بودیم و همسرم وقتی شرایط را اینقدر بحرانی دید نتوانست دست ما در زمان سیل دروازه قرآن در نزدیکی»

هم در سیل گرفتار روی دست بگذارد، مرا از ماشین پیاده کرد و خودش برای کمک به گرفتار شدگان در سیل رفت. اما او 

 )دیدار با خانواده جان باختگان سیل دروازه قرآن(.« شد و از دنیا رفت

افزون بر این، ما نیازمند آموزش هایی در خصوص اقدامات و تمهیدات لازم بعد از وقوع سیل نیز هستیم. پس از وقوع سیل احتمال 

آموزش هایی داده شود مثلا آموزش در خصوص احتمال آلوده بودن آب  ها وجود دارد لذا برای حفظ سلامت افراد، بایدانتشار بیماری

مردم در این خصوص  دهدمیها و مشاهدات میدانی در زمان وقوع سیل نشان آشامیدنی و یا حتی آلوده بودن آب سیل. تصاویر، فیلم

مال گل آلود بودن آب هاست در حالی که زده بخاطر احتاطلاعات کمی داشتند و حتی فکر می کردند توزیع آب معدنی در مناطق سیل

های موجود در آب و بخصوص آب سیل اطلاعات چندانی نداشتند. در تصویر زیر مشاهده می گردد که در خصوص سایر آلودگی

 هاآنکودکان محله سعدی شیراز در حال بازی در آب سیلاب هستند و نمی دانند که این آب ممکن است موجب انتقال بیماری به 

 دد.گر

 
 بازی کودکان در آب باقی مانده از سیل -3-4تصویر 

در دست گرفته اند در حالی که هر شیء  هاآن اندشدهو یا در این تصویر کودکان در حالی که عروسک هایشان در سیل گل آلود 

 آلوده به آب سیل می تواند برای سلامت افراد مخاطراتی را ایجاد نماید.

 

 
 های گلی شده در سیلاب در دست کودکانعروسک -4-4تصویر  

 

های صورت گرفته ذهنیت مثبتی سالی وجود داشته است مردم از میزان بارشبه دلیل تجربه طولانۀ مدتی که در مورد خشک

برای های آموزشی در خصوص سیلاب داشتند و انتظار سیل از نظر ذهنی را نداشتند و به دلیل همین خشکسالی مسئولین هم دوره

شیراز در این خصوص بیان داشت  00ها نمی دانستند. شهردار منطقه عموم مردم برگزار نکردند و حتی آن را ضروری و جزء اولویت

 که:

های سیل در اولویت آموزشی نه برای مردم و نه برای مسئولین نیست. وی بیان داشت که برای در شرایط عادی آموزش»

 شیراز(. 00)مصاحبه با شهردار منطقه « ها اهمیت دارد.زباله آوریجمع مردم اولویت چیزهای دیگری مثل
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های مختلفی را در بر گیرد و اینکه در اقدام آموزشی خاص و قابل توجهی درباره سیلاب که بخش زیادی از مردم و گروه درواقع

صورت نگرفته است. در کنکاش محققین در صورت عمومی های رسمی بهزمان سیل چه اقداماتی باید انجام دهند، از طرف سازمان

ای که ها را دیده اند. در برنامهیافتن مواردی استثنائی از آموزش ها، یکی از دانشجویان اعلام کرد که در دبیرستان برخی از آموزش

نگاه کنید به ضمائم( ها به شکل پوستر)توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری آموزش پرورش انجام شده بوده برخی از آموزش

 تأثیرهای محدود از نظر تعداد مدارس و تعداد دانش آموزان بوده است که به دانش آموزان داده شده بوده است. البته این آموزش

های مختلف بطور خاص مناطق در موضع خطر را در ها باید مداوم باشد و گروههای عمومی نداشته است. این برنامهچندانی در آگاهی

ر گیرد. البته چنین آموزش هایی باید در دستور کار دستگاههای مختلف قرار بگیرد و دولت بودجه هایی را برای آن ترتیب دهد. از ب

به « ها پرهیز کنیدها و مسیلاز حضور در معابر یا حاشیه رودخانه»سوی دیگر، هشدارهای کلی ستاد مدیریت بحران مبنی بر اینکه 

اطق مخاطره آمیز از یکسو، و از سوی دیگر نبود آگاهی در مورد مورفولوژی شهر چندان تأثیری نداشته است. بر دلیل عدم اشاره به من

طور مستقیم به وقوع سیل اشاره شده است بهاساس گفته ساکنین شهرک هشدارهایی که قبل از سیل از سوی رسانه رسمی اعلام

 طور مثال یکی از ساکنین گفته است:نداشته است به

جا هم که نگاه کنید، کل شیراز هم که آب ببرد عنوان سیل نه. شما از همینگرفتگی معابر ولی بهگفت آبتلویزیون می»

 مصاحبه با مردم در بازدید میدانی، اهالی شهرک سعدی(.«.)هنوز محله سعدی بالا است...

مثال یکی از اعضای عنوانممکن با این پدیده روبرو شدند. بهشدن با سیلی ناگهانی با کمترین آگاهی بنابراین مردم علاوه بر مواجه 

 بسیج حوزه سلمان که خود در همان شهرک ساکن است؛ گفت:

شد من در جوی آب سرعت داشت وارد محله و محل سکونت ما میدر زمان وقوع سیل ما چون غافلگیر شده بودیم و آب به»

 )مصاحبه با فعالان حوزه بسیج سلمان(. « خوابیدم و تلاش کردم با بدنم مسیر جریان ورود آب به کوچه را عوض کنم...

ای مواجه با سیل است. البته یکی از ساکنین به دلیل شغلش که بنایی بود این واکنش بیانگر کمترین میزان آمادگی ممکن بر

 گفت:

را پر کردم و جلوی  هاآنسرعت های اطراف شدم پشت وانتم کیسه و گونی داشتم؛ بهگرفتگی در کوچهمن وقتی متوجه آب»

)مصاحبه با مردم در بازدید میدانی، اهالی شهرک « ها شد.گرفتگی کلی خانهکوچه گذاشتم و این تا حدی مانع از آب

 سعدی(.

دهد که های ما نشان میشد. یافتهزده مشاهده میطور عمومی کمترین آگاهی و آمادگی ممکن بین شهروندان مناطق سیلاما به 

تر انجام تر و سریعای مانند تخلیه راحتآگاهی مردم در ارتباط با سیلاب بیشتر باشد اقدامات پیشگیرانه و یا مواجههچنانچه سطح 

طور مثال بر اساس اظهارات اعضای جمعیت امام علی)ع(، که برای تخلیه سه رو روستای انتهای رودخانه خشک )خلجو، ماه شود. بهمی

اند، بنا به گفته کرده بودند با مشکلاتی از قبیل عدم آگاهی مردم و نبود درک مناسب از سیل روبرو بودهفیروز و منطقه کفترک( اقدام 

 یکی از اعضای جمعیت امام علی:

رودخانه در ماه فیروزان لب تا لب بود ولی برای مردم جدی نبود. در روستای خلجو هم یک نفر گفت که قبلاً سیل آمده »

 )مصاحبه با جمعیت امام علی ع(.« ی پیش نیامده است...گرفته است و چیزکمی آب

شده است که مردم بیشتر اند. همچنین گفتهبه همین دلیل در متقاعد کردن مردم روستا برای همکاری با مشکلاتی مواجه بوده 

اند وزنان و کودکان ماندهدر روستا باقی اند و درنهایت نیز مردان اکثراًاند و نگران اموال و احشام خود بودهدغدغه امنیت روستا را داشته

 اند.شدههای اسکان موقت منتقلبه کمپ

های نادقیق گذشته و مکرر کلی می توان گفت پارادایم خشکسالی حاکم بر اذهان مردم و مسئولان و هشدارها و پیش بینی طوربه

زش و یا مقاوم سازی در برابر سیل و... چه برای مردم و چه ، آموریزیبرنامهباعث شده بود که وقوع سیل محتمل به نظر نرسد و لذا 

های عمومی سیلاب از اولویت مردم و مسئولین اهمیت تبدیل شده بود.این عوامل باعث شده بود که آموزشبرای مسئولین به امری بی

 ور ریختن پول و وقت شان بدانند.خارج گردد و هزینه کردن برای آموزش و یا انجام تمهیدات در این خصوص را اتلاف سرمایه و د
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 های وضعیت امدادونجاتآموزش. 4-2-3

زده چه در سیل دروازه قرآن و چه در سیل سعدی غافلگیرانه با سیل مواجه شدند و هیچ آمادگی قبلی چنانچه ذکر شد، مردم سیل

ندیده بودند. این نکته به گواه تمام نیروهای در مورد مواجه با شرایط اضطراری را نداشتند و آموزشی در خصوص امدادونجات در سیل 

های جهادی )به شکل خاص گروه جهادی علم الهدی(، مسئولان و اعضا بسیج حوزه امدادرسان ازجمله جمعیت امام علی )ع(، گروه

نکته اشاره های امدادرسان در منطقه ذکرشده است. حتی یکی از شهرداران به صراحت به این سلمان، نیروهای مردمی و سازمان

آشکارا بحث آموزش سیل وجود نداره از جانب ما چون نگاهی »داند: اعتمادی نسبت به حاکمیت را مانعی برای آموزش میکند و بیمی

 شیراز(.00)مصاحبه با شهردار منطقه « که مردم به ما دارن اصلا اجازه چنین کاری نمیده

به نیروهای رسمی و غیر رسمی امدادرسان اشکال مختلفی به خود گرفت. های امدادونجات و کمک مردم به همین خاطر فرایند

ها و مشاهدات میدانی در زمان وقوع سیل گویای آن است که وضعیت امدادونجات لحظاتی پس از وقوع سیل شروع شد اما با مصاحبه

با شرایط اضطراری را با چند  هاآنمواجهه  ها و مشکلات زیادی همراه بوده است. نقش مردم در عملیات امدادونجات و نوعنابسامانی

 مقوله به شرح زیر می توان توضیح داد:

 

 مزاحمان امدادرسانی عنوانبهمردم . 4-2-3-1

های امدادی بود و هیچ آمادگی در سیل روز پنجم فروردین در دروازه قرآن که همه چیز گویای غافلگیری مردم و مسئولین و گروه

های امدادی به سرعت وارد میدان شدند. مردم همه سراسیمه، ها و گروهنداشت و پس از وقوع سیل سازمان قبلی در این خصوص وجود

ها و یا همراهانشان بودند که آب با خود برده بود. یکی از کارهایی که در همان دقایق نگران و مضطرب بودند. بعضی افراد دنبال ماشین

ها و نیروهای های منتهی به دروازه قرآن و کنترل عبور و مرور بود تا راه برای ماشیناباناول پس از وقوع سیلاب انجام شد بستن خی

امدادی باز شود. اما وجود ترافیک در ورودی دروازه قرآن که به دلایل مختلف توسط مردم ایجاد شده بود، موجب تاخیر در امدادرسانی 

 صاحبه با ایرنا گفته است: احمر فارس در مگردید. درویشی، مدیر عامل جمعیت هلال

ن چنان یل پنجم فروردیک ورودی دروازه قرآن در سیاحمر در ایام نوروز، ترافروهای امدادی هلالیبا وجود آماده باش ن»

 « دند.یقه به محل حادثه رسیدق 21روها بعد از ین بود که نیسنگ

ز یلاب و نیل شدت سیل حضور داشتند، به دلیهم در محل ساحمر در زمان وقوع حادثه های هلالمیهر چند از نظر وی حتی اگر ت

های تلفن همراه خود به ار کوتاه وقوع حادثه قادر به امدادرسانی نبودند. افزون بر این حضور افرادی که بعضا با گوشییمدت زمان بس

 . شدمی، گاه باعث اختلال در کار نیروهای امدادی پرداختندمیگرفتن عکس و فیلم 

باعث ناراحتی و نارضایتی  شدمیهای عبور و مرور که جهت مدیریت بحران سیل و امدادرسانی اعمال افزون بر این محدودیت

ای از مردم شده بود، باتوجه به تجربه سیل دروازه قرآن و هشدارهای موجود در مورد احتمال وقوع سیل اقدامات ترافیکی در بعضی عده

شهرداری، زمانی که تونل ورودی شهرک سعدی و چند خیابان دیگر )برای جلوگیری  مأمورینثلاً بنابه گفته از مناطق اعمال شده بود. م

از تکرار اتفاقی مشابه سیل دروازه قرآن( بسته شد بعضی از مردم که خطر سیل را جدی نگرفته بودند، با ماموران شهرداری که راه را 

برخورد  مأمورینی داشتند و یا ابراز ناراضایتی می کردند و یا در مواردی با سلاح سرد با بسته بودند خشونت کلامی و حتی تهدید فیزیک

 (. 00کرده و خواسته بودند که راه را باز کنند )مصاحبه با شهرداری منطقه 

را با مشکل  هاآنکه فرایند امداد درسانی به  داندمیگاهی مردم در برابر بعضی از اقدامات نیروهای امدادی هم مقاومت نشان 

 شیراز:  00مواجه می کرد. بنا به گفته یکی از کارکنان شهرداری منطقه 

های روبروی درب پارکینگ یکی از منازل را تخریب ها مجبور بودیم یکی از پلدر جریان امدادرسانی در یکی از خیابان»

 مأمورینمنزل مقاومت میکردند و نمی گذاشتن کنیم تا آب سیلاب عبور کند و وارد منازل اطراف نشود اما افراد ساکن در 

 (.00)مصاحبه با شهرداری منطقه « شهرداری پل را خراب کنند



      311    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان فارس -فصل چهارم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

نزده بود مانع امدادرسانی  هاآنبعضی از سیل زدگان نیز اذعان می داشتند که اهالی محله سعدی که سیل خسارت زیادی به 

 زده واقعی است:های مردمی به کسی برسد که سیلند و اجازه نمی دادند که کمکشدمی هاآنعادلانه به 

ساز می کردیم مثل من هم که مریض شدم افتادم و دکتر می وزده بودیم یا داشتیم تمیز می کردیم یا ساختما که سیل»

مد آمد و می گفت هیچ مشکلی نداری نه قندخون داری نه فشار خون داری نفسم گرفته بود خفه خفه بودم نفسم بالا نمی او

زده واقعی بودیم این وضعیتمون بود اما یک عده سر کوچه ایستاده بودند و می گفت به خاطر اعصابت هست ما که سیل

منتظر کمک بودند چشم به راه بودن و منتظر بودن فقط یک ماشین بیاد مثل غارتگرها می ریختند. خیلی بی انصافی کردند 

های خیرین به دست ما برسه خیلی خوب بود خیلی اشته بودند که کمکما نمی خواستیم خودشان کمک کنند ولی اگر گذ

 «ها نمی افتاد من مریض شدم بچه هام همشون سرما خوردن سینه و ریه هاشون عفونت کرد.از این اتفاق

 

 تسهیل کنندگان امدادرسانی عنوانبهمردم . 4-2-3-2

مشکل کرده بود تصادف خودروها بود که در برخی مواقع حتی تا چهار  یکی دیگر از مواردی که در سیل دروازه قرآن امدادرسانی را

های تجسس برای میطی پیدا کردن اشخاص آسیب دیده و یا اجساد دشوار بود و لذا تین شرایخودرو روی هم سوار شده بودند و در چن

 1ها تنها مین تیفارس)درویشی(در گفتگو با ایرنا، ااحمر ت هلالیر عامل جمعیان وارد عمل شدند. طبق اظهارات مدیافتن اجساد قربانی

لاب گرفتار شده بودند. یر سیا در مسیرون پرتاب و یه به بیل نقلیر جان باختگان از وسایدند و سایرون کشیجسد را از درون خودروها ب

های ها و مصدومین با گزارشازهمردم حاضر در صحنه سعی می کردند در حد توان به نیروهای امدادی کمک کنند و حتی بعضی از جن

 های اطراف پیدا شدند. مردمی از خیابان

 

 امدادگران عنوانبهمردم . 4-2-3-3

در خالی کردن آب منازل، لایروبی  هاآنهای امدادگر کمک میکردند. بسیاری از نیروهای داوطلب به سازمان عنوانبهبعضی از مردم 

های های یدی میکردند و بعضی در بسته بندی و ارسال بستهب دیده و... به امدادگران کمکگل و لای از منازل، تخلیه اثاثیه آسی

ها به کمک امدادگران شتافتند. البته عدم های امدادی مردمی و ستادهای امدادی سازمانغذایی و ضروری به درب منازل مردم در گروه

دروازه قرآن بعضی از نیروهای مردمی که برای کمک به گرفتار شدگان های لازم قبل از وقوع سیل باعث شد که در سیل وجود آموزش

 عنوانبهدر سیل مداخله کرده و پا به سیلاب گذاشته بودند متاسفانه خودشان گرفتار سیلاب شده و جان باختند. با وجود اینکه مردم 

های نقدی و های خارج از چارچوب و کمکرسانیهای شایان توجهی به امدادگران رسمی ارائه کردند اما گاه امدادامدادگران کمک

 غیرنقدی که به شیوه نادرست به دست مردم می رسید مسایلی را ایجاد کرد که در قسمت دیگری بدان پرداخته شده است. 

 

 کارزار سیل: کارزار کارآموزی . 4-2-3-4

های مردم داده نشده بود و حتی در آموزشها و یا اطلاعاتی از قبل در خصوص سیل به همانطورکه بارها ذکر شده آموزش

شده و سیل به دلیل حاکمیت پارادایم خشکسالی به فراموشی سپرده شده و از  تأکیدامدادونجات نیز بیشتر بر زلزله و آتش سوزی 

ندیده اند یا های آموزشی و هزینه کردی چه برای مردم و چه برای مسئولین خارج شده بود. با وقوع سیل مردمی که آموزش اولویت

مستقل به کمک  طوربهو یا  نهادمردمهای دلسوزانه و یا از روی انسانیت به جمع امدادگران پیوسته و در قالب گروهای جهادی، سازمان

باشد این است که این مردم آموزش ای که حائز اهمیت میزده بودند. نکتهبه سیل زدگان پرداخته و یا خودشان جزء همین مردم سیل

 عنوانبهیده در کارزار سیل، به مرور و بر اساس تجربه خود و یا سایر امدادگران یاد می گیرند که چگونه باید در وضعیت سیل ند

زده و یا امدادگر رفتار کنند. به همین خاطر به نظر می رسد مردم در کارزار سیل مرتب درحال کارآموزی و کسب تجربه هستند. سیل

های امدادی و جهادی دیده شده که بیان می داشتند در ابتدا سردرگم بودند و نمی دانستند چگونه ری از گروهدر بیان بسیا مسئلهاین 

عدم تجربه بوده اما در عرض یکی دو روز  مسئلهها در روزهای اول به دلیل همین باید امدادرسانی را انجام دهند و بعضا ناهماهنگی
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 عنوانبهه ساماندهی وضعیت سیل بپردازند. به تعبیر بسیاری از افرادی که درگیر سیل بودند چه توانستند یکدیگر را پیدا کنند و بهتر ب

دوره کارآموزی  درواقعانتقال دهد و  هاآنهای ارزشمندی به امدادرسان این سیل توانست تجربیات و آموزه عنوانبهزده و چه سیل

 خوبی بوده است. 

 

 آفرینندگان روز مهمان نوازی شیرازی ها عنوانبهمردم . 4-2-3-5

ها، مساجد، بعضی از هتل ها، هینیان حسین آغاز شد که مردم در منازل و بانیدگان سیل نیز از شب پنجم فرودیب دیاسکان آس

ل گشودند یسدگان از یب دیهای خود را به روی آسر مجموعهیآموزش و پرورش، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری و... درب اماکن ز

 و این افراد به آنجا منتقل شدند. 

زده در این میان نقش مردم شیراز در امدادرسانی و پذیرایی از مهمانان نوروزی گرفتار شده در سیل و شهروندان شیرازی سیل

ذیرفتند. همچنین برخی از پمسافران را در منازل خود می« مهمان من»اندازی کمپین بسیار برجسته بود. بسیاری از مردم شیراز، با راه

 مردم که منازل خود را برای اجاره گذاشته بودند، پس از این اتفاق عنوان منزل رایگان برای مسافران را بر سر دست گرفتند. 

البسه ها را به روی سیل زدگان گشودند و رایگان از همه پذیرایی کردند، حوله و ها و مساجد، دربها، سالنها، باغها، رستورانهتل

های صدمه دیده، تعمیرکاران برای تعمیر رایگان ماشین .کردندتوزیع کردند، ناهار و شام، میوه و شیر و چای رایگان توزیع می

ها، زدگان و مسافران اعلام آمادگی کردند و فراخوان زدند، قالیشوییهای همراه سیلتعمیرکاران موبایل برای تعمیر رایگان گوشی

دیده، در کمترین زمان ممکن های آسیبماشین .شد سازیپاکان را رایگان شستند و شهر در کمترین زمان ممکن، های همشهریقالی

های امن منتقل شدند و چند نفر از اهالی شیراز برای نجات جان مسافران، جان خودشان را از دست های رایگان و مکانبه پارکینگ

 .دادند

نی به سیل زدگان نیز در خالی کردن گل و لای و آب از منازل مشارکت داشتند و از نظر مالی افزون بر این در ستادهای امدادرسا

نیز از هیچ کمکی دریغ نمی کردند. لذا می توان گفت مردم شیراز در تعامل سه جانبه با امدادرسانان و آسیب دیدگان سیل به 

 بدل شدند.« آفرینندگان روز مهمان نوازی شیرازی ها»

کلی در مورد میزان آمادگی مردم برای تسهیل عملیات امدادونجات می توان گفت که مردم قبل از وقوع سیل آموزشهای  طوربه

ای انجام خاصی ندیده بودند به همین خاطر مردم در تعامل با سیل زدگان و یا امدادگران رفتارهای منسجم، هدفمند و آموزش دیده

 ر اساس آزمایش و خطا یاد گرفتند کار امدادونجات را چگونه باید انجام دهند. ندادند و در فرایند سیل اندک اندک ب

 

 های مردم درباره مسائل مرتبط با سیلابنگرش. 4-2-4

 کرد.توان در چند مقوله به شرح زیر تقسیم بندیکلی نگرش مردم در مورد سیل را می طوربه

 

 علت سیل از دید مردم. 4-2-4-1

شود. لازم به ذکر اشاره می هاآنی مختلف در موردسیلاب و علت سیل وجود داشت که در ادامه به بعضی از هادر بین مردم نگرش

درصد پاسخگویان مطالعه پیمایشی 07ابا داشتند؛  دانستند یا لااقل از بیان آناست که برخی مردم سعدی کسی را مقصر سیل نمی

مثال، بعضی از سیل زدگان وقوع  عنوانبهای هم دلایلی را ذکر می کردند. اما عده مربوط به علت سیل را بی جواب گذاشته اند. سؤال

سازهایی که در قسمت بالا دست دروازه قرآن ومی دانستند. ساخت« بی تدبیری مدیران شهری و نوعی بلای انسان ساز»سیل را نتیجه 

ها توسط آنجا انجام داده اند و همچنین عدم لایروبی مسیل سازهای که نیروهای نظامی مستقر درواتفاق افتاده و همچنین ساخت

نیروهای شهرداری همه و همه ناشی از سوء مدیریت مسولان شهری فرض شده و به نوعی توسط مردم مقصر دانسته شدند. یکی از 

 سیل از دست داده بود می گوید:ای را باردار بود و همسرش را در بازماندگان حادثه سیل دروازه قرآن که در زمان سیل جنین دوماهه
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تنها چیزی که من میخوام اینه که بهم بگید مقصر این سیل کیه؟ این سیل حق الناس داره و من هرکس را که مقصر بوده »

توانستند کار را مدیریت کنند تا این اتفاق نیفتد. من از حق خودم و این حلال نخواهم کرد. به واسطه این که شاید بهتر می

)همسر آقای ناصری؛ یکی « ای که پدر ندارد چکار کنم؟که در شکم دارم نمی گذرم و حلال نمی کنم. من با این بچه ایبچه

 از درگذشتگان سیل دروازه قرآن(

عدم توجه به وضعیت فاضلاب سعدی، پوشاندن مسیل سیلاب و تبدیل  ازجملهبعضی از مردم سعدی شهرداری را به دلایل متعدد 

های در حداث تونل در منطقه سعدی مقصر می دانستند. بعضی نیز این تقصیر را متوجه نیروهای نظامی و دستکاریآن به کوچه، ا

در ارتفاعات کنار دروازه قرآن می دانستند. دستکاری در طبیعت و بی توجهی به پوشش گیاهی  هاآنمحیط طبیعی و ساخت وسازهای 

دیگر دلایلی بود که از نظر مردم علت سیل  ازجملههای طولانی خشکسالی، وجود دوره های آبخیزداری شهری وو عدم توجه به برنامه

 گوید:. یکی از مصاحبه شوندگان میشدمیمحسوب 

والا این اصلًا آب شُل بود اصلا به سیل نرفته بود از جای دیگه حرکت کرده بود اومده بود مثلا در یه سدی باز شده بود ما »

رودخونه هست خیلی بزرگ اصلا از تونل میره بیرون دروازه قرآن فکرشو که بکنی تابلو هست هر  زیر پامون کانال بزرگ

بارونی هم که میزد هر نوع بارونی اصلا این سیل نبود انگار که آب یه جای جمع شده بود بعد جلوش رو ول کرده بودند و 

های مردمی، )مصاحبه« ا نزدیک به نیم پامون تو شل بود.اومده بود اصلا محال بود که مال بارون باشه موقعی که تموم شده م

1.) 

درصد( و در 1/37اکثریت پاسخگویان بر این باورند که در وهله اول مدیریت بد سیلاب ) دهدمیهای پیمایش استانی نیز نشان یافته

ها هم زیاد نبود و در مقدار بارش»معتقد بودند که  هاآن( علل اصلی وقوع سیل بوده است، 7/34درصدوهله بعد مقدارش بارش زیاد )

های پیمایش استانی(. نکته با اهمیت تر اینکه پاسخگویان در ، یافته21)جدول شماره « ها ایجاد شد.نتیجه مدیریت بد این سیلاب

درصد( دانسته اند و 1/40دگی )عامل کنترل سیل را کاهش بارن ترینمهمعامل کنترل سیل را چه می دانید؟  ترینمهم سؤالجواب به 

(. از سوی 21)نتایج پیمایش استانی، جدول شماره  را بی پاسخ گذاشته اند سؤالدرصد مردم این 07جالب اینکه بیش از 

بر این باور  هاآنمی دانید؟ بیشتر  مؤثرزده در پاسخ به پرسش هر کدام از عوامل زیر را در وقوع سیلاب چقدر دیگر،شهروندان سیل

( و پس از آن وضعیت M= 33/4عامل مؤثر بر وقوع سیل بوده است ) ترینمهمها بودند که ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه

سیل بندها را عامل آن دانسته اند. جالب اینکه مقدار بارش باران کمترین اثر را در بین عوامل بیان شده توسط مردم در وقوع سیل 

  (.M= 41/3داشته است )

 
 از عوامل مؤثر بر سیلاب اخیر هاآندرصد پاسخگویان برحسب برآورد توزیع -1-4 جدول

 میانگین بی پاسخ دانمنمی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم عوامل

 41/3 1 2 7/21 7/28 1/01 1/8 01.8 باران مقدار بارش

 21/4 0 1/1 1/37 7/33 1/1 2 1/8 مدیریت سدها

 17/3 1 1/03 1/31 8/20 1/7 4 8/01 هااراضی کشاورزی در نزدیکی رودخانه ها وایجاد خانه

 21/4 1 8/01 7/34 7/30 1 3 1/1 بندهاوضعیت سیل

 33/4 1 1/01 1/47 8/24 1 4 1/7 هاایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه

 07/4 1 1/8 1/47 8/23 1 0 1/03 هالایروبی نکردن رودخانه

 

 های دولتی و گروهای مردمی در امر امدادرسانیرقابت دستگاه. 4-2-4-2

ها و خدمات دریافتی هم متفاوت بود. در سیل شیراز علاوه بر تعدد نگرش در مورد علت وقوع سیل، نگرش مردم در مورد امدادرسان

های بود. اگر این سیل کمک نظیر و شگفت انگیزرسانی بیهای مردمی و مشارکت مردم برای کمک)دروازه قرآن و سعدی( کمک

زده، فرایند امدادرسانی با این مردمی و حضور و مشارکت مردم درصحنه نبود، هم به گواه مسئولین امدادرسان و هم به گواه مردم سیل
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های ر کمکزده بیشتو ارگانهای حاکمیتی توانایی ارائه خدمات را با این سرعت نداشتند.جالب اینکه، مردم سیل شدمیسرعت انجام ن

زده در شهرک سعدی نکته مشترکی که به آن اشاره های صورت گرفته با مردم سیلدانستند. در مصاحبهدریافتی را از طرف مردم می

( این تصور به این دلیل شکل گرفت است که در روزهای ابتدایی 4های مردم،)مصاحبه« فقط کمک مردم بود...»کردند؛ این بود می

زدگان وجود داشته است و مردم عادی به شکل خودجوش و بدون رسانی به سیلی امدادرسان سردرگمی برای کمکهاسیل بین گروه

در  هاآنها )از غذا گرفته تا پوشاک و پتو و...( مشغول بودند. در مصاحبه با مردم، بعضی از مدیریت و هماهنگی به پخش کمک

مردمی و جهادی کم و بیش ناراضی بودند. یکی از مصاحبه شوندگان که منزلش کامل های ها غیر از گروهرسانی از همه دستگاهخدمات

 گوید:است می شدهتخریب
بله اونارو هم که گفتم هم خیرین دادند، اونا هم دولتی نبود. من خیرین رو میشناسم و بقیه وسایل خونمون همه دست دوم »

 (1)مصاحبه مردمی، « ای نداشتیمزندگی کنیم چارهاز سوی فامیل جمع کردیم چون بالاخره ما می خواستیم 
 ایشان در ادامه می گوید:

داده که متاسفانه این را هم به من ندادند وقتی  هاآنمطلع شدیم که بسیج از طرف کمیته یا دفتر رهبری یک سری بن به »

« حتی اون را هم پیگیری نکردن. شدیمها شامل من هم درصد تخریب بودم این وسیله011رفتم اعلام کردم و گفتم بابا من 

 (.1)مصاحبه مردمی، 
که از نظر شما، هر کدام  سؤالزده، در پاسخ به این ، شهروندان سیلکندمیهای کیفی فوق را تأیید نتایج پیمایش استانی نیز یافته 

که بسیج و نیروهای جهادی  اندداشتههای زیر در سیل اخیر چقدر وظیفه خود را به خوبی انجام داده اند؟ به ترتیب بیان از سازمان

(80/3 =Mسازمان ،) نهادمردمهای (73/3 =Mخیریه ،)( 17/3های مردمی =M( و سپاه پاسداران )43/3 =Mبهتر از سایر دستگ )ها به اه

اند ( نیز بدترین عملکرد را داشتهM= 31/2( و سازمان هواشناسی )M= 28/2اند. وزارت نیرو )وظیفه خود در ایام سیل عمل کرده

 (. 21)جدول شماره 
 شده است که از نظر شما موفق ترین و ضعیف ترین سازمان در سیل اخیر کدام سازمان بوده سؤالزده در ادامه از شهروندان سیل

ترین عملکرد به ی امدادرسان در سیل اخیر، موفقهایاست؟ پاسخگویان مطالعه حاضر بر این باور هستند که در بین نهادها و گروه

(. همچنین 20گردد)جدول شماره ( باز می7/21درصد( و پس از آن به نیروهای جهادی و بسیج )7/31درصد) نهادمردمهای سازمان

درصد ضعیف ترین سازمان در امدادرسانی به سیل زدگان عنوان 1/03درصد و همه ارگانها با 8/24اری با شهروندان به ترتیب،شهرد

را ضعیف  هاآندرصد از پاسخگویان هم، تنها یک سؤالها موفق ترین گروه بودند، در این . نکته جالب اینکه در حالیکه سمناندکرده

 گذار گروهای غیر رسمی و مردمی در سیل شیراز عنوان کرد تأثیرد مجددی بر نقش اند. این یافته را می توان تأییتوصیف کرده

 (.22)جدول شماره 
ها پس دیگری که شهروندان به آن جواب داده اند، در مورد میزان رضایت از انجام وظیفه نهادها و سازمان سؤالدر پیمایش استانی 

(، M= 88/2زده بیشترین رضایت را به ترتیب از عملکرد نیروی انتظامی )از وقوع سیلاب بوده است. نتایج نشان داد شهروندان سیل

 (، شهرداری و آموزش و پرورش بوده است. M= 01/2ها )رضایت را از بانک بنیاد مسکن و مراکز درمانی بوده است. کمترین
های دولتی امدادرسان نقشی در امدادرسانی حین سیل و خدمات رسانی پس از سیل البته به این معنی نیست که دستگاه

زده و مسئولان درباره بین مردم سیل ها و مشاهدات به آن برخوردند یک شکاف دیدگاه. آنچه محققان در طول زمان مصاحبهاندداشتهن

شان صحبت هایفعالیتها و میزان و موفقیت دستگاهها در خدمات رسانی و به سیل زدگان بود. از یکسو مسئولین وقتی در مورد تلاش

می کنند آنرا بسیار خوب و بی نظیر می دانند، اما از سوی دیگر وقتی مردم از کمک ها، خدمات و امدادرسانی دستگاههای دولتی 

های کمی و کیفی مشهود است. اما، این واقعیت بر کسی پوشیده صحبت می کنند از آن ابراز رضایت نمی کنند. امری که در یافته

ها موجود، با تمام توان برای کمک رسانی به سیل زدگان تلاش کردند، بسیاری از دولتی با تمام کم و کاستینیست که دستگاههای 

ها با ترین زمان ممکن این دستگاهمعتقدند در کوتاه هاآنها و بستر سازی خدمات رسانی بودند. ها و دستگاهها درگیر هماهنگیسازمان

القول معتقدند که در مدیریت استان فارس متفق هاآنانستند سیل و اثرات آن را برطرف کنند. تو نهادمردمهای کمک مردم و سازمان
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های بحران و آسیب برطرف شود. کارشناسان فرمانداری عنوان کردند که اثرات سابقه است که در این بازه زمانی نشانهاین رخداد بی

روز تا حد زیادی برطرف شد )قائم مقام فرماندار در  21سیل سعدی در  ساعت بطور کامل و اثرات 4سیل دروازه قرآن در کمتر از 

 (.22/4/18شورای مدیریت بحران، 
دارند این  تأکیدچند نکته را می توان درباره این شکاف دیدگاه بین مردم و مسئولان بیان کرد، آنچه محققین متفق القول برا آن 

ر ارتباطات رودر رو با مردم کار کرده و سرکار داشته است، بیشتر در خاطر مردم است که هر گروه یا سازمانی که بطور مستقیم و د

های جهادی بیشترین ارتباط رو در رو، عاطفی و انسانی ها و گروهگذار بوده است. این در حالیست که سمن تأثیر هاآنمانده و بر نگرش 

طات کم، غیر شخصی مبتنی بر قواعد سازمانی. یکی از عوامل موفقیت اما دستگاههای دولتی ارتبا اندداشتهزده را با شهروندان سیل

همین ارتباطات نزدیک رود در روست. برقراری ارتباطات صمیمانه، رودر رو و شخصی با مردم آسیب دیده نقش  نهادمردمهای سازمان

وارد شده بود و احساس  هاآنشتند و شوکی که به ای که مردم از سیل در روزهای اول دادارد. تجربه اولیه هاآنهای مهمی در ارزیابی

های مردمی نیروهای امدادرسان در سعدی و برعکس حضور خودجوش مردم و گروه موقعبهپناهی که حس کرده بودند و عدم حضور بی

اند از طرف مردم هرسانی داشتکمترین زمان بعد از فاجعه باعث شده است که حتی اگر نیروهای امدادرسان هم حضور فعالی در کمک

 دیده نشود. 
های جهادی حتی خود مردم برای ها و گروهنکته دوم اینکه، برای اولین بار در بحرانهای طبیعی و حوادث، رقیبانی همچون سمن 

نتیجه عدم  دولت در امر امدادرسانی پیدا شده است که البته این امر ناشی از کارائی پایین دستگاههای دولتی در بحرانهای قبلی است.

هایی بوجود آمده اند که در امر امداد چابک هستند، ارتباطات های مختلف و همچنین کارائی پایین آن، گروهاعتماد به دولت در زمینه

 دستگاه، سازمان و یا عنوانبه هاآننیست، بنابراین مردم به  هاآنرو در رو دارند و مهمتر از همه اینکه امر امدادرسانی جز وظایف 

را بیشتر انسانی، مردمی و از روی  هاآنگروهی که مسئولیت دارد و یا وظیفه قانونی دارد نگاه نمی کنند پس بنابراین اقدامات 

تا  کندمیمی بندند بنابراین توجه مردم را به خود جلب  هاآنهای ها و کاستیمی دانند و گاها چشم خود را بر کمی هاآنخیرخواهی 

دارند و احیانا مسئولیت خود را به خوبی انجام نمی دهند. این نکات به هیچ عنوان توجیه کننده ضعف سئولیت هایی که مسازمان

های مردمی نیست. بلکه تبیین کننده شکاف دیدگاهی است که بین مسئولان و دستگاههای دولتی و یا دست کم گرفتن نقش گروه

دارد. واقعیت امر این است که محققان بر این نکته اذعان می کنند که نقش  مردم درباره میزان خدمات رسانی و رضایت مردم وجود

ها آنقدر در امر امدادرسانی و حتی خدمات رسانی پس از سیل شیراز پررنگ است که به های جهادی، مردم و خیریهسمن ها، گروه

ها درگیر خدمات رسانی ها و جهادیمچون سمنهای مردمی ههیچ عنوان نمی توان از آن گذشت. به جرات می توان گفت اگر سازمان

که دستگاههای دولتی تا حدی کند و بوروکراتیک هستند. به نظر  خصوصبه، شدمینبودند، قضیه سیل شیراز به این سرعت جمع ن

اسب آنرا ارتقا داد. های منکرد و با آموزش ریزیبرنامهدر امر امدادرسانی غیردولتی است که باید برای آن  محققان این یک نقطه عطف

چابک ترند،  هاآنها پتانسیل هایی دارند که دستگاههای بوروکراتیک دولتی ندارند. ها و جهادیهای غیر رسمی، مردمی، سمنگروه

ارند اعتماد بیشتر دارند، منطقه رو بهتر می شناسند، از جنس مردم هستند، مقررات دستو پا گیر دستگاههای دولتی را ند هاآنمردم به 

استفاده کند. لذا لزوم  هاآنتوجه کند و از تجربیات و توان  هاآنو... اینها همه ظرفیت هایی است که دولت باید در امر امدادرسانی به 

ی داشته هایآسیبها هم می تواند ها می تواند مفید باشد. البته حضور پر رنگ یان گروهو تقسیم کار همراه با آموزش هاآنشبکه سازی 

های مردمی باشد که در جای دیگر به آن خواهیم پرداخت. برای مثال وجود شفافیت و پاسخگویی در اقدامات مالی و تصمیمات گروه

 مند شود.باید قاعده

 
 عدالتی درک شده رسانی غرقابی و بیکمک. 4-2-4-3

شد که زدگان را به همراه داشت؛ از این ایده سیاسی ناشی میهای مردمی را برای سیلرسد ذهنیتی که سیل کمکبه نظر می

ها وجود داشت و هم نزد این ذهنیت هم نزد مردم و امدادرسان« مردم هیچ پناهی ندارند و ما مردم باید به داد یکدیگر برسیم...»

ای است از درخت خشکیده سرمایۀ اجتماعی و ن ذهنیت شاخهرسانی که ایزدگان. یعنی قطع امید از نهادهای دولتی در کمکسیل
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رسانی به وجود اعتماد نهادی در ایران. این ذهنیت و رفتارها و تصمیمات برآمده از آن علیرغم نکات مثبت مشکلاتی را در امر کمک

های ن شیوه حضور مردم و سیل کمکهای ارائه شده است. می توادرک شده مردم از کمک عدالتیبیآورده است. یکی از این مشکلات، 

های مردمی رسانی غرقابی دانست. در این شیوه کمک رسانی مردم و گروهمردمی در حادثه سیل شهرک سعدی را مصداقی برای کمک

طقه های خود در منزده میکنند. در این شیوه مردم با کمکبا حضور در منطقه حادثه دیده، خود اقدام به کمک رسانی به مردم سیل

حاضر است بدون در نظر گرفتن اینکه آیا این فرد ساکن منطقه است یا نه،مستحق است  هاآنحاضر می شوند و به هر کسی که سر راه 

های زیادی بدون یا خیر، آسیب دیده است یا نه، آیا کمک هایی را قبلا را دریافت کرده یا نه کمک می کنند. در این شیوه که کمک

شود هر کسی که زرنگ تر باشد می تواند سهم بیشتری از انجام می هاآنهای امداد رسان و لیست خانوارهای هماهنگی با سازمان

ها از آن خود کند و افرادی که واقعا مستحق هستند، سالخورده هستند و یا بیمارند و یا درگیر زدودن خانه و کاشانه خود از کمک

 ها را غرق در کمکها بیابند. این شیوه کمک رسانی غرقابی برخی از افراد و قسمتمکاثرات سیل هستند نمی توانند سهمی از این ک

ها به شکل و برخی افراد و مناطق بدون کمک می مانند و یا کمک چندانی دریافت نمی کنند. شیوه ارائه و دریافت کمک کندمی

میکند بر اساس زور و بازو و یا زرنگی خود سهم  غرقابی همچون بهرمنده شدن از غنائم جنگی در جمگ می ماند. هر کس تلاش

و غیرمنصفانه بودن کمک  عدالتیبیهای بسیار زیاد و کافی، می تواند منجر به احساس بیشتری ببرد. این شیوه علیرغم وجود کمک

راز و شهرک سعدی اتفاق زده را بعد از سیل را تغییر دهد. این داستانی است که در سیل شیرسانی شود و حتی ساختار منطقه بحران

 گوید:افتاده است. در همن رابطه یکی از سیل زدگان می
عدالت رعایت نشد اصلًا. من که زندگیم زدن تخریب کامل اونایی که حتی فقط آب حیاطشون رو گرفت بیشتر از من وسیله »

ون من بن بست هست من عادتم گرفتن نسبت به من. اصلا منصفانه نبود هر کی به هر کی بود یک عده سر کوچه بودن خ

 ( 7های مردمی،)مصاحبه« هست که زیاد از خونه بیرون نمیام حالم بد شده بود مریض بودم فقط چندتا تیکه گیرم اومد.
زده کمک چشمگیری در مقایسه در های دیگر سیلکه خانوادهبار تجهیزات کامل منزل رسید درحالی 4برای مثال به خانواده 

خانه را کاملًا بازسازی کردند با بهترین امکانات در یک محله فقیرنشین که باعث متمایز نکردند. یا برخی از خیرین یک دیگران دریافت

های محله شده است و حس تبعیض را در آن محله افزوده است در حالیکه یکی از ساکنین که خانه شدن آن خانه نسبت به بقیه خانه

 گوید:نی دریافت نکرده است. یکی از سیل زدگان میاش تخریب کامل شده است کمک چندا
یه نفر بود تو همین کوچه که آب چنان وارد خونه نشده بود ولی غذا گرفت پتو گرفت فرش گرفت برنج و پول نقدی »

 (0)مصاحبه مردمی،« گرفت.
هزار نفر که برخی  01نزدیک به شهرک سعدی یکی از مناطقی شهری در شیراز که بیشترین میزان اتباع افغان در آن ساکن است  

های متفاوتی در مورد مواجه با این اتباع وجود دارد؛ برای مثال برخی از ها سیل به منازلشان آسیب زده است. تجربهاز این خانواده

هایی هم دادرساندانستند؛ امرا محق دریافت کمک نمی هاآنشدند و های افغان میرسانی به خانوادهزدگان ایرانی مانع از کمکسیل

دانستند؛ بااینکه دچار بسیاری از اتباع اصلًا به دنبال دریافت کمک نبودند؛ انگار خودشان را محق دریافت کمک نمی»گفتند: می

ولای بااینکه خود کردند در تخلیه منازلشان از گلزدگان دیگر کمک میبه سیل هاآنیا حتی برخی از « »زدگی شده بودند...سیل

زدگان به دنبال دریافت تعدادی از این اتباع هم بودند که مانند دیگر سیل« »ده بودند و چندان به دنبال گرفتن کمک نبودند...زسیل

زدگان نگاه طورکلی سیلهای متفاوت بهبا توجه به این گفته«. گرفتندکمک بودند حتی از دیگران هم برای دریافت کمک پیشی می

آمیزی در مورد اتباع افغان وجود ها چه مردمی و چه سازمانی نگاه تبعیضن نداشتند اما از طرف امدادرسانزدگان افغامثبتی به سیل

 نداشته است. 
های کمتری ای که کمککردند وعدهها تعریف میهای خوبی دریافت کرده بودند از امدادرسانای که کمکدر سیل سعدی عده

های مردمی و دولتی تفکیکی قائل اضی بودند. در زمان امدادرسانی مردم چندان بین امدادرساندریافت کرده بودند؛ از امدادرسانی نار

های جهادی( و کیفیت امدادرسانی را بر اساس معیاری که ذکر شد ها و گروهدیدند )حتی سمننبودند و همه را از جانب دولت می

رنگ شدن علائم سیل این ذهنیت در بین تدریج کمعد از وقوع سیل و بهسنجیدند. اما ب)یعنی میزان کمکی که دریافت کرده بودند( می
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نداشتند. ارزیابی کلی  هاآنهای دولتی نقشی در کمک به ها مردمی بوده است و امدادرسانزدگان تقویت شد که تمام کمکسیل

 نست این بحران را جمع کند. تواهای مردمی )نقدی، کالایی و انسانی( نبود دولت نمیزدگان آن است که اگر کمکسیل
داند و اگرچند ده میلیون رسانی میرسد در این است که مردم دولت را موظف به کمکعلت این شکل از ارزیابی هم به نظر می

نظر هزار تومن کمک کند از 111دانند اما اگر یک خیر تومن هم کمک کند تا مردم این بحران را از سر بگذرانند آن را وظیفه دولت می

زده های مردمی به مردم سیلآید. بعلاوه روندهای اداری برای کمکزدگان این کار وظیفه او نبوده است بنابراین بیشتر به چشم میسیل

نرسیده  هاآناند به دست هایی که نیازمند به تعمیر بودهوپا گیر بعضاً بوده است که هنوز مصالح ساختمانی خانهقدری طولانی و دستبه

های خراب خود بید زندگی میکردند؛ درواقع وجود نداشت این افراد همچنان در خانه هاآنهای مردمی برای بازسازی منازل گر کمکو ا

 کنند. عدالتیبیها را از طرف مردم ببینند و احساس مجموع این عوامل باعث شده است که مردم بعد از سیل تمام کمک
اند که هیچ درصد( اظهار کرده7/31م از پاسخگویان)سویککه حدود طوریرا تأیید میکند، بهنتایج پیمایش استانی هم نتایج فوق 

درصد از مردم 11بیش از  درمجموعدرصد کم 1/8درصد خیلی کم، 1/04عدالتی را در امدادرسانی به مردم وجود نداشته است؛ 

 (.12پیمایش استانی، جدول شماره ها عادلانه توزیع نشده است )نتایج کمک اندبودهزده معتقد سیل
آموخته برای امدادرسانی برخورداری از  درس ترینمهمها اذعان داشتند زدگان به ناهماهنگی در توزیع کمکچون بسیاری از سیل

های واردشده از اندازه میزان خسارتزده بهرسانی بر پایه آماری دقیق است تا افراد سیلمدیریت واحد در زمان بحران و کمک

 مند شوند. های امدادی بهرهکمک

 

 سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب. 4-2-5

های مفقوده در سیل شیراز است و کاملاً ریشه ساختاری دارد به اعتراف عناصر مربوط به آن جز حلقه بحث سرمایۀ اجتماعی و

آید و نه هشدارها جدی های ما به چشم میاعتمادی مردم به ما، نه کمکبه دلیل بی»مسئولین درگیر ازجمله مدیرکل بحران در سیل 

زدگان وجود داشت و هم نزد ود سرمایۀ اجتماعی و اعتماد نهادی هم بین سیلتر هم گفته شد نبکه پیش طورهمان« شود.تلقی می

بندی توان تقسیمکلی فهم سرمایۀ اجتماعی در سیل سعدی را در سه مقوله می طوربهزدگان را داشتند. مردم که قصد کمک به سیل

 کرد.

 

 های توخالی، فروکاهش اعتماد و سرمایۀ اجتماعیوعده. 4-2-5-1

هایی که وظیفه امدادرسانی را نداشتند به مردم رسیدگی می کردند اما یل به دلیل جو عاطفی حاکم سازمانقای ابتدای سدر روزه

ها اعتمادی ه می توانست ترمیم شود و سرمایۀ ها و محقق نشدن بسیاری از وعدهبا رکود این جو عاطفی و کم رنگ شدن کمک

 ره دچار رکود و فرسایش شد. اجتماعی که می توانست افزایش یابد، دوبا
وقتی اتفاقی میفته احساسات برانگیخته میشه همه نیروهای جهادی میان کمک میکنن اما وقتی گذشت همه خاموش »

 )رئیس سازمان بهزیستی شیراز(. « میشن
 به گفته یکی از سیل زدگان:

والا بعضی هاشون واقعا خوب بودن بعضی هاشون نه میدونید دو هفته فقط خوب بودند بعدش دیگه می گفتند به ما ربطی »

هفته خوب بودند الان هرجا میریم دیگه میگن به ما ربطی نداره میگن که هیچی ندارن میگن به ما ربطی نداره  2نداره فقط 

 ( 7های مردمی، )مصاحبه« تان رفته برای خوزستان.میگن بودجه تموم شده بودجه رفته برای لرس
زدگان برای کمک رسانی صورت گرفت اما بعد از گذشته چند هفته از سیل آسیب دیدگانی که همچنین وعده هایی که به سیل

 شدند.بودند با در بسته مواجه می برای گرفتن این تسهیلات مراجعه کرده
آخر سر هم گفتن برو بانک آینده بعد گفتن برو بانک توسعه تعاون آخر سر هم بانک پاسمون میدن از این ور به اون طرف »

. گفتن دو سه تا ضامن و کسر از حقوق بیارید میگه اگر بنیاد مسکن می خواست به شما وام بده که شما را نمی فرستاد اینجا
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شرایطی که دیوارهای خونت ریخته سقف میلیون وام تعمیر منزل به شما بدیم هیچ کس به من نگفت که تو این  01تا 

خونت ریخته چطور داری زندگی می کنی من یک کولر ندارم آبگرمکن ندارم یه نفر بیاد ببینه خواهش می کنم یک بار بیان 

 )مصاحبه مردمی(« خونه من را بررسی کنید.
 تماعی نقصان یافته است. های دولتی دوچندان کرده است و سرمایۀ اجاعتمادی را به دستگاهچنین شرایطی بی 

 

 رسانی مستقیمفعال شدن مردم در کمک دلیل. 4-2-5-2

زده شیراز و بطور خاص شهرک سعدی سرازیر شد در کنار های مردمی که به مناطق سیلدرواقع این حجم باورنکردنی از کمک

به ساختار حاکمیتی و نظام امدادرسانی باشد.  اعتمادیدلایلی همچون نوع دوستی و حمایتگری مردم، به نوعی می تواند ناشی از بی

رسانی به وجود آورد. کم نبودند افرادی هایی را درروند کمکها که از همان ساعات اول سیل راهی منطقه شده خود اختلالاین کمک

ند و اصرار داشتند که خودشان شدکه با اقلام مختلفی نقدی )کارت هدیه و پول نقد( و کالا )پتو، لباس، غذا و ..و( در منطقه حاضر می

های امدادرسان قرار دهند )چه مردمی چه ها در اختیار گروهزدگان کمک کنند و مطلقاً حاضر نبودند این کمکبه شکل رودررو به سیل

چون به دلیل  استفاده کنند(. هاآنها نیاز دارند )یعنی از اطلاعات میدانی بپرسند چه کسانی به این کمک هاآندولتی( یا حتی از 

 رسد. به گفته یکی از آسیب زدگان:هایشان به نیازمندان نمیاعتمادی شدید باور داشتند که کمکبی

اصن یه چیزی بهتون بگم مردم وقتی می خواستند کمک کنند نمی رفتند به ارگانها بگند که که ما میخوایم کمک کنیم »

می کنم خود مردم می اومدن در خونه می گفت ما خودمون می  اینقدر این دولت به چشم مردم دزد اومده عذر خواهی

 (1های مردم، )مصاحبه«. خواهیم بدیم

کرد. یا فردی شد و آن را بین مردم از ابتدا تا انتهای کوچه پخش مییا مثلاً شخصی با تعداد زیادی کارت هدیه وارد یک کوچه می 

آوردند )حضور و کرد و مردم هم برای دریافت کمک هجوم میبین مردم پرت میها را از بالای وانت در روزهای اول با وانت لباس

 مشاهدات عضو کارگروه استانی در فراینده امدادرسانی(. 

اند که نه از منطقه شناخت دارند و نه تخصصی در کسانی که با نیت خیر به دنبال کمک به همشهریان خود بودند، افرادی عادی

های امدادرسان خودشان به شکل انفرادی قصد کمک داشتند و گاهی باعث بروز اعتمادی که به دستگاهدلیل بیامدادرسانی دارند و به 

زده( و برد )پرت کردن اجناس از بالای کامیون یا وانت بین مردم سیلزدگان را زیر سؤال میشد که، هم شان انسانی سیلرفتارهایی می

ه گفتۀ یکی از مسئولین، آقای رزاق منش، رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری شیراز و فعال کرد. بهم روند امدادرسانی را مختل می

 در ستاد امدادرسانی سیل شهرداری:

چیز بدی که در این قضیه وجود داشت سردرگمی نیروهای مردمی و دولتی بود و آشفتگی وجود داشت. روز اول توزیع غذا »

بود و من بسیار حرص خوردم. یک آقایی با ماشین  طورهمانآوردند روز دوم نیز د میواقعا وحشتناک بود و پتو و لباس زیا

ها و اصلا نگاه نمیکرد آیا سایزش ها را پرت میکرد در خانهشاسی بلند برای توزیع لباس آمده بود و یکی از درون ماشین لباس

 « مناسب افراد است یا نه؟

 گفته است: بارههای جهادی دراینیکی از اعضای گروه

کنم اینجا اولین گفتند من باید به چشم ببینم بعد کمک میشدند و میچون اعتماد وجود نداشت مردم خودشان وارد می»

رود کمک را برساند آیا فرهنگ و ادبیات کمک رساندن را بلد است و از ادبیات متناسب نگرانی این بود که کسی که می

کند یا نه دهد یا خیر؟ آیا داره موازی کاری میب با نیاز خانوار و به روش صحیح کمک میکند یا خیر؟ آیا متناساستفاده می

 (. 4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه« و خیلی تبعات دیگه و چون اعتماد نیست همه این مسائل ما باهاش مواجه میشیم

 

 انسجام اجتماعی . 4-2-5-3
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اهش سرمایۀ اجتماعی در جامعه ایران است و هم به فرسایش مجدد آن کمک میکند، در کنار نکات ذکرشده فوق که هم برآیند ک

طور شود. بههای مردمی و انسجام اجتماعی مربوط مییک سری نقاط قوت نیز در سیل شیراز وجود داشته است که بیشتر به هماهنگی

قرار داد که  هاآنزده باز کرد و امکانات خود را در اختیار لها لابی خود را به روی مسافرین سیمثال در جریان امدادرسانی یکی از هتل

های مختلف در شغل و برنامه از این اتفاق، اشخاص دیگر نیز در صنفهای رسمی و غیررسمی انعکاس خوبی پیدا کرد. پس در رسانه

صورت رایگان گرفته تا ه این صنف بهخود از این اقدام الگو گرفتند و اقدامات مشابه زیادی صورت گرفت از شستن فرش توسط کسب

صورت گسترده انعکاس یافت. تعمیر ماشین و لوازم منزل و اسکان رایگان مسافرین در منزل شخصی که همگی در فضای مجازی به

 های جهادی در میان نیروهای امدادرسان نیز همکاری خوبی حول مشترکات صورت گرفتههمچنین بنا به گفته یکی از اعضای گروه

های مختلف سیاسی و فکری و عقیدتی در کنار یکدیگر همه توان است و تلاش شده است که وجه اختلاف کنار گذاشته شود و گروه

مشاهده بوده خوبی قابلاند. این اتحاد در ارتباط با نیروهای امدادگر مردمی نیز در شیراز بهخود را برای کمک به مردم به کار گرفته

 باره گفته استهای جهادی دراینروهاست یکی از اعضای گ

هایی بودند که یا ازنظر درصد شون آدم71توجهی شاید بالای آمدن بخش قابلای میهایی که برای کارهای خیریهاتفاقاً گروه»

کنه که سیاسی و فرهنگی کاملاً متضاد و کاملاً متفاوت بودن ما به مبانی افتراق کاری نداریم جوری باشد که این شخص فکر ن

احترامی از جانب ما بهش دست نده خیلی عادی خواهیم جذبش کنیم و شستشوی مغزی بدهیم و هم احساس بیما الآن می

 (.4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه« و خیلی معمولی باید برخورد کنیم

ه افزایش سرمایۀ اجتماعی نهادی کمک بنابراین به نظر می رسد که متاسفانه امدادرسانی دستگاههای دولتی نتوانسته چندان ب

های مردمی در شیراز انسجام اجتماعی و احساس تعلق مردم به مردم افزایش چشمگیری یافته کند. از سوی دیگر، به دلیل سیل کمک

 است.

 

 هااجتماعی سیلابو  تأثیرات اقتصادی. 4-2-6

درصد خانوارها،کارگری روزمزد 1/42که منبع اصلی درآمد  دهدمیزده سعدی نشان های پیمایش انجام شده از منطقه سیلیافته

درصد از پاسخگویان تحصیلات دانشگاهی دارند. نیمی از 01ی که تنها طوربهسطح تحصیلات، بیشتر مردم پایین است  بوده و

ان دهنده آن است که اکثر (. که این نشدرصد 1/41مستأجر هستند ) هاآن( و نیمی از درصد 1/11پاسخگویان به مالک مسکن )

ها از قشرهای ضعیف جامعه بوده و قطعا وقوع سیلاب در منطقه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی برای ساکنان آن دارد. در خانواده

صادی سیلاب توان به نکات زیر اشاره کرد: در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتمورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سیلاب بر زندگی مردم می

 توان به نکات زیر اشاره کرد: بر زندگی مردم می

 

 سیلی که چهرۀ محرومیت را آشکار کرد. 4-2-6-1

یکی از پیامدهای اجتماعی سیل برای شهرک سعدی دیده شدن و عیان شدن محرومیت منطقه و مردم ساکن در آن بود. در زمان 

. وضعیت شدمیهری چهره دیگری از سعدی رؤیت شد که قبلا نادیده گرفته سیل برای بسیاری از مردم و خیرین و حتی مسئولین ش

وجود داشت اما کمتر  هاآنزندگی مردم، وضعیت منازل، فرهنگ منطقه و.... مواردی بود که با وجود آنکه قبلا شناخت و تصویری از 

خیر و یا مسئولی شخصا به منازل مردم این منطقه مراجعه کرده و وضعیت را از نزدیک مشاهده کرده بودند. اما در جریان این سیل 

ای به درون های اجتماعی روزنهها و رسانهامکان و فرصت بازدید از منازل و رویت چیزهایی که قبلا نمی دیدند فراهم گردید.شبکه

شد که در زندگی مردم باز کردند و چهره نابرابری و محرومیت موجود در ان جامعه را عیان کردند. بسیاری از مردم شهر باورشان نمی

ها را شست و چهره شهرک سعدی عریان در مقابل انظار و شهر شیراز چنین منطقه محرومی هم باشد. اما سیل زنگارها و بی توجهی

کی از نکات مثبت سیل اخیر جلب توجه به سمت شهرک سعدی و دیده شدن شرایط زندگی مردم این منطقه اذهان قرار گرفت. لذا ی
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چه برای مردم و چه برای مسئولین بود. به نحوی که در چند روز اول سیل مقامات استانی و ملی از وزرا گرفته تا امام جمعه، استاندار و 

 شهردار از منطقه بازدید کردند.

 

 نعمت مثابهبهلاب سی. 4-2-6-2

زده تفسیر شود، اما این یک واقعیت انکار نعمت و برکت برای مردمی سیل مثابهبهبسیار سخت است که تصور کرد سیل می تواند 

ناپذیر است. سطح محرومیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی زیاد است که توجهات بعد از سیل به منطقه، از حضور مقامات 

های دولتی توانسته است تا حد کمی از محرومیت و چهره های مردمی و امدادرسانیم شهر، سرازیر شدن سیل کمکگرفته تا مرد

فرسوده منطقه بکاهد، از این رو بسیاری از مردم منطقه و مسئولین استانی بر این باروند که سیل با همه خسارتهایش برای مردم 

است که چطور یک حادثه طبیعی می تواند در یک بستر اجتماعی خاص خوب و شهرک سعدی نعمت بود.این امر نشان دهنده آن 

 هاآنمثبت ارزیابی شود. البته این مقوله بدین معنا نیست که تمامی افراد به این مسئله معتقدند، هستند خانواده هایی که سیل برای 

نطقه مایه نعمت و برکت بوده است. بطور خاص با توجه به جز خسارت دستاورد چندانی نداشته یا مزیت چندانی اما بطور کلی برای م

 های آینده مسئولین شهر برای بازسازی و یا جابجائی منازل مناطق نزدیک به رودخانه و یا محله گود گل کنان.به برنامه

ز لوازم اثاثیه شواهد گویای آن است که مردم این منطقه از سعدی در وضعیت اقتصادی خوبی به سر نمی برند و لذا بسیاری ا 

نو شد و حتی  هاآنمنزل شان فرسوده شده و یا خراب بودند و یا حتی بعضی از وسایل را نداشتند. اما در جریان این سیل اثاثیه اصلی 

ه بعضی از وسایلی که نداشتند را توانستند از امدادگران بگیرند و حتی گاه چندین قلم از یک کالا را دریافت کردند. بر اساس سامان

های ابتدایی در توزیع اقلام، بیش از یک یخچال و یا امدادرسانی و لیست توزیع اقلام، خانواده هایی وجود داشتند که به دلیل بی نظمی

نمونه یک یخچال از کمیته امداد گرفته و یک یخچال هم از خانه خیرین  عنوانبهتلویزیون و یا اجاق خوراک پزی دریافت کرده بودند)

زده و د( که البته این امر بعد از راه اندازی سامانه امدادرسانی اصلاح شد. اما در نو شدن وسایل فرسوده زندگی مردم سیلگرفته بودن

تعمیر لوازمی که سالها بود خراب شده بودند و حتی ربطی به سیل هم نداشتند، شکی نیست. امدادگران کم و بیش از بعضی از مردم 

های نقدی و غیر نقدی بیشمار در به نظر می رسد دریافت کمک« خدا را شکر که سیل اومد.»ند که سعدی این جمله را شنیده بود

 زده سعدی کیفیت زندگی مردم را از نظر امکانات زندگی اندکی بهتر کرده باشد. محله سیل

 

 های سیاسی یا میدان همگرایی سیاسی؟بحران سیل جولانگاه رقابت. 4-2-6-3

سیاسی جناح خود  مسائلزده، این حادثه را فرصتی برای برای یاسی در روزهای نخست سیل در محلات سیلهای سبعضی از گروه

 احمر شیراز در این خصوص می گوید:کرده بودند. رشیدی ریس جمعیت هلال

ت با خبرنگار صداو را مدیریت کند. مثلا مدیرعامل ما داش هاآنهای سیاسی و ارگانی خیلی زیاد بود و کسی هم نبود تسویه حساب

که نهایتا خبرنگار هم تحت طوریسیما مصاحبه می کرد. چهار نفر از بسیج ایستاده بودند. دائما می گفتند این دارد دروغ می گوید. به

 احمر()رشیدی، هلال« ها را می برم روی آنتنمن همۀ این»شانتاژ قرار گرفت و گفت  تأثیر

های امدادرسانی، در روزهای اول نوعی رقابت به جای تعامل و همکاری در حتی به گفته بعضی از فعالین در ستادها و پایگاه 

های مردمی و جهادی وجود داشت و حتی اطلاعاتی را که های مختلف شهری و گروهامدادرسانی بین جریانات سیاسی و حتی سازمان

گر قرار نمی دادند.آقای رزاق منش رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری و فعال در ستاد امدادرسانی از منطقه داشتند در اختیار همدی

 شهرداری می گوید:

بندی بین خودشان داشتند. فلان مشی سیاسی و دستهنهاد هم به هم اطلاعات نمیدادند و جدا از خطهای مردمسازمان»

نهاد توی این تو کدام دستگاهی من کدام دستگاه هستم فلان سازمان مردمنهاد متعلق به کدام دستگاه است سازمان مردم

گذاشتند و دید محافطه کارانه داشتند. روز نهاد توی فلان کوچه و اطلاعات را با هم به اشترک نمیکوچه و فلان سازمان مردم

و اطلاعات آسیب دیدگان سعدی ثبت ای تهیه کند نهم فروردین که در فرمانداری جلسه بود قرار شد که شهرداری سامانه
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نهاد اطلاعات میخواستیم آنان می گفتند ما های مردمها و سازمانشود و بر آن اساس اقلام توزیع شود و ما هرچه از سمن

ام  08ام  07اطلاعاتی نداریم اما بعد در جلساتی مثل شورای شهر عنوان میکردند ما اطلاعات زیادی داریم دیگه روزهای آخر 

ها میگفتند اطلاعاتتان را به شهرداری ندهید. جالب این است که تمام اطلاعاتی که رورین خود این نهادهای دولتی به سمنف

از محله سعدی می دهند همه از سامانه شهرداری است و هیج کس جز نیروهای جهادی و آقای بانشی در تکمیل این 

 «اطلاعات به ما کمک نکردند

را تقلیل داده و با مشکل مواجه می  هاآنها وجود داشت که همکاری بین ، رقابت هایی هم بین سازمانسیاسی مسائلعلاوه بر 

 کرد:

نهادی زیر های مردماحمر ارتباط خوبی داشتیم اما سازمان ورزش و جوانان اصلا با ما همکاری نمیکرد و سازمانما با هلال»

به آنان گفته بود با شهرداری همکاری نکنید اما ما سوگیری سیاسی مجموعه خود را نمیگذاشت با شما همکاری کنند و 

نداشتیم و اصلاح طلب و اصول گرا نمی کردیم و قبلا اینان پیش ما می آمدند و ما فارغ از جهت گیری سیاسی با آنان 

ها به اسم دند که گزارشها نگران این بوهمکاری می کردیم اما در جریان سیل اصلا با ما همکاری نمیکردند و اغلب سازمان

بخش اجتماعی، فرهنگی گزارش  عنوانبهشهرداری ثبت شود در صورتی که هر نهادی گزارش جداگانه خود را دارد و ما 

)آقای رزاق منش رئیس « با نیروهای جهادی و بسیج ارتباط خوبی داشتیم خصوصبهمخصوص خود را داشتیم اما در عوض 

 و فعال در ستاد امدادرسانی شهرداری(. اداره سلامت خانواده شهرداری

ها با اسم و رسم کندید احتمالی آینده، فشار نماینده و مبرخی زدههای سیاسی همچون کمک به سیلموارد دیگری از رقابت

و  هاآنلوگیری از که در هما روزهای اول با ج اندبودههای سیاسی رقابت ازجملهو....  هاآنها در حین بازدید مسئولین برای توزیع کمک

های سیاسی و سازمانی به مرور زمان تبدیل به تلاش برای هم افزایی بین دستگاهها و نیروهای سیاسی مختلف مواجه شد. این جولانگاه

های سیاسی شد و توانستند همکاری خوبی را با هم شکل دهند. ها و جناحهای جهادی و سمنها، گروههای همگرایی سازمانمیدان

 دس خوارزمی، قائم مقام فرماندار در شورای مدیریت بحران، به نقش امام جمعه محترم شیراز در این همگرایی اشاره دارد: مهن

ها خود رأی بودند. امام جمعه که آمد به این دو روز اول تا وقتی امام جمعه نیامدند وسط میدان مشکل داشتیم. بعضی گروه»

تبعیت  هاآنتبعیت کنید من هم از  هاآنن شهرستان، فرماندار و استاندار است که باید از ها اعلام کردند که مدیر بحراگروه

 «می کنم. دو جلسه توجیهی داشتیم تا از روز سوم همه به خط شدند.

های های مردمی و دستگاهها به این نکته اشاره شد که در روزهای بعد از سیل، بیشتر این رقابتهای متعدد با گروهدر مصاحبه

ها و دستگاهها به همافزایی و شناخت بیشتر یکدیگر تبدیل شد. مثلا اعضا جمعیت امام علی ع و بسیج حوزه سلمان غیرسازنده گروه

وجود داشته است، عنوان کردند که  هاآنشهرک سعدی که در منطقه سالها حضور و فعالیت داشتند و سوتفاهمات و رقابت هایی بین 

به هم شد، سوتفاهمات رفع شد. تاحدی که هر دو گروه از یکدیگر حرفشنوی داشتند و از یکدیگر  هاآنر سیل باعث نزدیکی بیشت

اطلاعات دریافت میکرند برای کمک بیشتر به یکدیگر. نگرش سازنده و هم افزای فرمانده بسیج شهرک سعدی جناب آقای سرهنگ 

ود را به همکاری دهد)مصاحبه با اعضا بسیج سلمان و جمعیت امام علی ع(. ها جای خای این رقابتدهقان باعث شده بود که تا اندازه

 کندمیته این گزارش ادعا نبای شد برای همکاری و هم افزایی که کارائی خدمت رسانی را دو چندان میکند. الخوشبختانه سیل بهانه

هایی هست، اما نه آن تمایزات و هم تمایزات و رقابتها و هط و خطوط سیاسی در این سیل تمام شد، خیر. هنوز که تمامی جناح بندی

 های قبل از سیل.رقابت

 

 های مردم و مسئولینگیریتأثیرات وقوع سیل بر تصمیم. 4-2-6-4

که  کندمیگذار باشد هرچند آینده مشخص  تأثیروقوع سیل تا حدی توانسته بر تصمیمات آتی مردم و مستولین حداقل در حرف 

 باشد: این تصمیمات به منصه ظهور هم میرسد یا خیر. این تصمیمات شامل موارد زیر می
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 تجدید نظر در شکل ساختمان سازی. 4-2-6-4-1

زده بعد از جریان سیل قابل مشاهده است رکود خرید و فروش زمین و ملک و مقداری افت یکی از مواردی که در مناطق سیل

شهرداری، بعضی از مالکان ساختمان هایی که مجوز ساخت زیر 00های شهردار منطقه این بر اساس صحبت باشد. افزون برقیمت می

زمین و یا طبقه زیر را داشتند بعد از وقوع سیل به شهرداری مراجعه کرده و در خواست حذف زیر زمین)به دلیل آب گرفتگی زیر 

 شتند. ها در سیل اخیر( و اضافه شدن یک طبقه دیگر را دازمین

 
 های حساس شهریترس از قبول مسئولیت در اجرای پروژه. 4-2-6-4-2

یکی از اتفاقاتی که بعد از سیل شیراز رخ داد تشکیل کمیته حقیقت یاب سیلاب و جستجوی مقصران اصلی سیل بود. با توجه به 

نسته شد شهرداران مناطق اعلام می کردند که درصد شهرداری ادوار مختلف شهر شیراز مقصر دا11اینکه در یکی از گزارش ها، حدود 

این کار باعث شده که کسی جرات اجرای طرح جدیدی را نداشته باشد ضمن اینکه حتی اگر تمام جوانب کار قبل از اجرا بررسی شود 

و انگشت اتهام  باز هم ممکن است عواقبی داشته باشد که در حال حاضر پوشیده و پنهان است و در آینده ممکن است مشکل ساز شود

گرفته شود. بنابراین یا ترجیح می دهند طرحی را اجرا نکنند و یا مسئولیت آن را قبول نکنند و یا در نهایت طرح هایی  هاآنبه سمت 

 را اجرا کنند که ریسک کمتری را داشته باشد. مثلاً شهردار منطقه یازده بیان داشته است که:

من تایید کنه. با این فضای منفی که درست شد برای سیل. من معتقدم ظالمانه کسی الان جرأت میکنه یه طرح برای »

 (03)مصاحبه با شهردار منطقه « بود در حق شهرداری

 
 محیطیزیستیقین به لزوم انجام مطالعات و اقدامات . 4-2-6-4-3

بوده است. لذا وقوع سیل باعث توجه  یمحیطزیست مسائلیکی از علل سیل شیراز بنا بر اجماع نظر بسیاری از مصاحبه شوندگان، 

ضمن  3های بیشتر در این خصوص گردید. شهردار منطقهو روشن ساختن ضرورت در نظر گرفتن برنامه محیطیزیست مسائلبیشتر به 

 بیان داشت که:  محیطیزیست مسائلبر  تأکید

، زیستمحیط، جهاد کشاورزی، ایمنطقههای دیگری که محدوده قانونی خودشون بوده چه کار کردن سازمان آب دستگاه»

در ارتفاعات بمو و جاده خرامه اینا بیان در محدوده قانونی خودشون مطالعاتشو انجام بدن اگر در  زیستمحیطآبخیزداری، 

)مصاحبه با شهردار « گیری احداث بشه تا در آینده این اتفاقات تکرار نشهبالادست لازم هست بندی زده بشه حوضچه رسوب 

 (3منطقه 

 افزون بر این معتقد است که:

ها و نهادها دست در دست یکدیگر بدهند آب را باید در آبخیزداری شهری در بحث کل کشور باید نهادینه شود و تمام ارگان»

در دنیای امروز اعتقاد بر این است که هرجا بارش  شه کرد.یگه کاریش نمیبالا دست جلوشو گرفت وقتی آب وارد شهر شد د

داشته باشیم و بدونیم روان آب ایجاد میشه پوشش گیاهی ایجاد کنیم و آب رو نفوذ بدیم تا روان آب ایجاد نشه و اگر روان 

 (3)شهردار منطقه « آب ایجاد بشه مشکل ایجاد میشه

 بدالرزاق موسوی( نیز بر این باور است که:یکی از اعضای شورای شهر)دکتر ع

شورا باید فکر کنه این عارضه هایی که ایجاد شده و طبیعت رو دچار مشکل کرده این حجم عظیم سازه هایی که ایجاد »

 011های غیر قانونی که رای ماده سازوشده اونجا فضاهایی که گرفته شده خب خیلی زیادن باید با اینا چه کار کرد. ساخت

ها چه کار کرد؟ آیا باید این کانال این باشد باید اضاف کرد باید مسیر جاده عوض بشه الان باید داشته و اجرا نشده باید با این

)عبدالرزاق موسوی، عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون « شورا بره به سمتی بره که چه کار کنیم دیگه این اتفاق نیفته

 یاب سیل(حقیقت
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 هایی برای آینده محلۀ سعدیدر نظر گرفتن برنامه. 4-2-6-4-4

یکی دیگر از تصمیماتی که بعد از سیل گرفته شده در مورد شهرک سعدی است که اقداماتی انجام شود که مجدد چنین حوادثی 

 در این خصوص می گوید: 3اتفاق نیفتد. شهردار منطقه 

نتیجه رسیدیم بیاین زمین هایی اختصاص داده بشه در اطراف های مختلف به این در جلسات مختلف استانداری در زمینه»

ساز بشن واحدی رو به فرد بدن و وهای دیگه مثل بنیاد مسکن متولی ساختها داده بشه و ارگانشهرک اونجا فضایی به اون

 (3)شهرداری منطقه « اش در قبال اون تملک بشهخانه

 داشت که: )عضو شورای شهر شیراز( بیان  و یا آقای موسوی

 خصوصبهما فعال شده همچینین نوار شهر سازی که در بخش کالبدی این قضیه این مشکلات پیش آمد  ونقلحملحوزه »

های مختلفشون دعوت شد که طراحی صورت بگیرد و از این وضعیت بیرون بیاد برای شهرک سعدی از استانداری و بخش

 یاب سیل()عضو شورای شهر و رئیس کمیسیون حقیقت «آینده

 

 ها و موانع ساختاری پیش روبازسازی. 4-2-6-5

های پژوهش ما حاکی از آن است که در فاز بازسازی و بازگشت به شرایط عادی قبل از سیلاب یک سری موانع ساختاری یافته

و جبران خسارت لازم است منظور نیل به اهداف بازسازی وجود داشته است. بر اساس بیان نیروهای مردمی بالأخص نیروهای جهادی به

سازی و نظارت است ساختارها برای بهینه»های جهادی که ابتدا موانع موجود از میان برداشته شود. بنا به گفته یکی از اعضای گروه

ت ای اس، مثالی که از سوی همین شخص ذکرشده است مربوط به خانه«وپا گیر شود که مانع پیشرفت کار شودقدر دستولی نباید آن

شده است و بنیاد مسکن هم تخریب کامل آن را تأیید نموده طور کامل تخریبمتر زیربنا داشته است و در جریان سیل اخیر به 48که 

ماند. آقای بانشی عضو متر از آن باقی می 28نشینی شود که تنها متر عقب 21است اما برای بازسازی مطابق با قوانین شهرداری باید 

 وید:گروه جهادی می گ

نشده است و متر زمین در جای دیگر به این شخص بده، که انجام  11گوییم بیا زمین را تملک کن و ما به شهرداری می»

توانند زمین مانده است، این در حالی است که شهرداری و بنیاد مسکن و ستاد اجرایی همگی منابع دارند و میبلاتکلیف باقی

 (.4/4/18های جهادی، صاحبه با گروه)م« در اختیار فرد قرار دهند....

 در مورد بازسازی منازل همین شخص بیان نموده است که:

منزلی که از سیل دچار آسیب شده بوده تخریبی یا تعمیری تمام شده و ملت رفتن تو خونشون دارن  217بازسازی هر »

)مصاحبه با « تارها نمیذاره کسی کار کنه..زندگی می کنند تازه حواله سیمان بنیاد مسکن دیروز اومده چرا چون این ساخ

 (.4/4/18های جهادی، گروه

مورد دیگر که به خوبی بیان کننده موانع ساختاری در فاز بازسازی است وجود ده منزل تخریبی در شهر شیراز است که با وجود 

های بنا به گفته آقای رحیمی یکی از اعضای گروهشود اینکه سه ماه از سیل گذشته است به دلیل موانع قانونی اجازه بازسازی داده نمی

 جهادی:

من به اینها می گویم نگاه کنید این خونه الان اگه ما بخوایم تخریب کنیم آواربرداری کنیم صافش کنیم تجهیز کارگاه کنیم »

ا این اجازه رو نمیده طول میکشه شهرداری اجازه بده ما این کار رو شروع کنیم تا پروانه ساخت بیاد میگن نه قانون به م

« خوب قوانین که وحی منزل نیست قانون از نظر من آقای دکتر یک ابزار هست در دست اداره کننده برای تسهیل گری

 (.4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه

به سیل زدگان، با  میلیون وام پرداختی11های تخریبی است. از یا مورد دیگری که وجود دارد در مورد تسهیلات اعطایی به خانه

سازی در های شروع ساختمانمیلیون صرف اجاره اداره اوقاف، پروانه ساختمانی شهرداری، و سایز هزینه11یک محاسبه سرانگشتی این 

 شود کاری کرد.شود که عملا با این پول و این قوانین نمیشهر می
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 تعارض بین قانون و اخلاق انسانی. 4-2-6-6

همکاری کنند بازسازی  هاآنها با بعد از سیل باید انجام داد و مردم هم انتظار داشتند شهرداری و سایر سازمانیکی از اقداماتی که 

و مجوز ساخت نداشتند این ابهام و تعارض برای  اندشدهبود. با توجه به اینکه بسیاری از منازل در مکان درستی ساخته ن هاآنمنازل 

باید به سیل زدگان در بازسازی منازل کمک کنند یا خیر؟ اگر کمک نکنند متهم به زیر پاگذاشتن شهرداری بوجود آمده بود که آیا 

اند که دارای نوع دوستی و اخلاق و انسانیت می شوند و اگر کمک کنند، برخلاف قانون عمل کرده و به بازسازی منازلی کمک کرده

 اند.اند مشارکت نمودهخودشان غیرقانونی اعلام کرده مجوز و وجهه قانونی نیستند یعنی شهرداری نیز در کاری که

 

 های بعدیدر سیلاب هاآنایجاد انتظار نامتعارف در افراد و منفعل کردن . 4-2-6-7

که بیان شد یکی از پیامدهای امدادرسانی بیش از حد در حوادثی مانند سیل آن است که مردم سیل را نعمت می دانند  طورهمان

تعمیر شد و وسایل کهنه و فرسوده و بعضا خراب توسط اثاثیه نو جایگزین شد.با توجه به  هاآنهای فرسوده چون با این سیل خانه

غیر استاندارد و گاه فرسوده هستند. در صورتی که  صورتبهو  اندشدهغیر مجاز ساخته  صورتبه های سیل گرفتهاینکه بیشتر این خانه

ها را شده و منزلشان هم تعمیر شده در سیل بعدی باز هم هشدار هاآنها نصیب ساکنین منزل ببینند در جریان این سیل انواع کمک

های امداد رسانان کنند. به عبارت دیگر جدی نخواهند گرفت بلکه ممکن است مشتاقانه و با آمادگی قبلی منزل را مهیای دریافت کمک

های بعدی انجام نخواهد داد. در ارتباط بله با سیلابشود اقدامی برای مقابهتر از قبل جبران می هاآنهای افراد اگر بدانند تمام خسارت

نظر داشتند که بنا بر دلایل فرهنگی نباید های امدادرسان نیز اتفاقبا تعویض و یا تعمیر لوازم منزل و یا حتی تعمیر منازل، اکثر گروه

ورده کردن آن میسر نباشد. دلیل دیگری که های بعدی انتظاراتی ایجاد شود و برآهمه لوازم منزل نو شود. چون ممکن است در بحران

تر است و تفاوت سیل و زلزله در همین مورد ذکرشده تر و شدنیشده این است که تأمین اعتبار تعمیرات و انجام آن سهل تأکیدبر آن 

همچنین شواهد میدانی رود و امکان تعمیر همچنان وجود دارد. طور کامل از بین نمیاست که در سیل برخلاف زلزله لوازم منزل به

زده در بسیاری از موارد وسیله خانگی که برای رفع بندی نیازهای خانوارهای آسیبنشان داده است که به دلیل متفاوت بودن اولویت

از مقدار  ترشده یا در بازار به قیمت پایینشده بود مورداستفاده قرار نگرفته و برای مواردی همچون جهیزیه ذخیره نیاز به افراد داده

 واقعی آن فروخته شده است.

 

 دیدگی مضاعفآسیب. 4-2-6-8

یکی دیگر از تأثیرات اجتماعی که حادثه سیل در شیراز به دنبال داشت آسیب دیده تر شدن قشر آسیب دیده محله سعدی بوده 

های خاص و سخت درمان در خانواده است. بعضی از خانواده هایی که شرایط خاصی داشتند )مثل داشتن فرزندان معلول، وجود بیماری

های بیشتری شدند. مثلًا یکی از سیل زدگان در شهرک سعدی ها و مشقتهای زن سرپرست( در معرض سیل دچار سختیو یا خانوده

 می گوید:

ون میلی 71من مادرم سرطان داره تمام وسایل خونمون کامل سوخته من حتی الان یک آبمیوه گیری ندارم. تو این کوچه »

میلیون یک خیر بهش کمک کرد یک مقدار هم پول از این ور و اون ور جور  71میلیون گرفتن رفتن همسایه بغلی ما  11

 «کرد رفت خونه خرید ولی ما نه. چون خونه نبودیم و درگیر بیمارستان مامانم بودیم دیگه نرسیدیم که چیزی گیرمون بیاد.

 (1های مردمی، )مصاحبه

 و می گوید: کندمیر شدن حال مادرش در جریان سیل صحبت وی همچنین از بدت

از روزی که  شدمیکاغذ پر کردن رفتند ولی دیگه نیومدن مادر من توی کبدش تومور داشت که بعدش باید شیمی درمانی »

ی فقط روده هاش ویروسی شده خون می اومد زیر پاش رفتم داروی عطار واین سیل اومد هول برش داشت الان تمام بدنش 

ای ندارم که ببرمش جایی. اثر گرفتم الانم از سر جاش نمی تونه بلند شه من یه دختر جوون صبح تا شب باید کار کنم هزینه
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« جاش نمی تونه بلند شه هرچی هم میخوره برمیگردونه بیمارستان نمازی هم بردمش ازبس کثیف بود بدتر شد آوردمش.

 (1های مردمی، )مصاحبه

 احمر در مورد آسیب دیده تر شدن بعضی از اقشار آسیب پذیر سعدی می گوید:لالرئیس سازمان ه

بدبخت بودند بیچاره هم شدند. سه تا خانواده هستند سه تا هم بیشتر که  هاآنمردم سعدی خیلی فقیر هستند.  بعضی از»

که وضعشان بهتر شده باشد و [هنوز در پارک جنت هستند و هر ماه می آیند از ما بستۀ غذایی می گیرند. اینجور هم نیست 

 (.7/1/18احمر، )رئیس سازمان هلال« ]از سیل راضی باشند

 

 ستالژیکوهای نجبران نشدنی. 4-2-6-9

زده به همراه داشت از بین رفتن وسایلی بود که فارغ از بهای مادی شان، ارزشهای یکی از پیامدهایی که سیل برای شهروندان سیل

های عکس قدیمی و یادگاری هایی از عزیزانی که به همراه داشت. وسایلی که یادگاری هایی از دوران قدیم بود، آلبوم هاآنمعنوی برای 

قید حیات نبودند برای سیل زدگان توام با ناراحتی بود و آن را غیر قابل جبران می دانستند. مثلًا یکی از سیل زدگان می  دیگر در

 گوید:

من خیلی ناراحتم پدرم به رحمت خدا رفته و سیل تمام خاطرات من رو خراب کرد و برد. عکسها دفترها و وسایل »

های )مصاحبه« ها رو برد.م که اونم رفت. همه چی رو خراب کرده همه یادگاریها رفت، طلا داشتیادگاری که همش با شل

 (1مردمی، 

 

 امداد به سبک بوروکراسی. 4-2-6-11

به وضعیت امدادرسانی اشاره دارد که آنقدر دست و پاگیر بوده و روند طولانی دارد که سیل « امداد به سبک بوروکراسی»مقوله 

ایوس و ناامید می سازد. در جریان سیل در شیراز نیز چنین وضعیتی بارها توسط شهروندان آسیب دیده ها مزدگان را از دریافت کمک

 گوید:از سیل گزارش شده است که به ناامیدی و حتی ابراز خشم بعضی از سیل زدگان منجر شده است. مثلًا یکی از سیل زدگان می

وقت من را گرفتن  قدر من رو بالا پایین فرستادن واسه یک کارت ملی،ها رفته بود اینفرمانداری من رفتم کارت ملیم با شل»

تر بده اما هنوز نه کارت ملی دادن و نه هیچ کار ها سریعزدهبعد نامه دادن به ثبت احوال که ثبت احوال قرار بود به سیل

 (1های مردمی، )مصاحبه« دیگه.

 وی همچنین در مورد وضعیت همسایه خود چنین می گوید:

میلیون  شش هفتخانه بغل دستی ما ماشینشان خراب شد بنده خدا تاکسی داره با تاکسی کار میکنه شد نزدیک به »

تومنی بهت میدیم ندادن دیگه کی؟ آیا پرداخت  01خسارت آورد به این هم پول ندادند هنوز که هنوزه بهش گفتن یک وام 

 (1های مردمی، )مصاحبه «بشه یا نشه.

 میگوید:و دیگری نیز 

اصلاً خونه ما از اولش گود بود ما چهار تا خونه بودیم که خونه ما گود بود ما چهارتا خیلی خسارت دیده ایم اولش گفتند »

این چهار تا خونه باید خراب بشه چون اگه دوباره سیل بیاد این چهار تا خونه بازم خیلی آسیب میبینه و میره زیر آب و هر 

تخریب بشند چون گناه دارند و خونشون دوباره میره زیر آب ولی الان میگن به ما ربطی نداره ده میلیون چهار تا خونه باید 

وام بهتون میدیم گواهی کسر از حقوق هم بیارید و خونتون را دوباره بسازید فرمانداری میگه برو استانداری استانداری میگه 

همینطوری ما رو سر میدونن برای وام بیست جا رفتیم پاسمون میدن به برو بنیاد مسکن، بنیاد مسکن میگه برو بانک آینده 

 (7های مردمی، )مصاحبه «این طرف اون طرف من خونم تعمیر نشده هنوز یک قابلمه ندارم غذا داخلش بپزم.

 وی همچنین می گوید:
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نک توسعه تعاون آخر سر هم بانک پاسمون میدن از این ور به اون طرف آخر سر هم گفتن برو بانک آینده بعد گفتن برو با»

. گفتن دو سه تا ضامن و کسر از حقوق بیارید میگه اگر بنیاد مسکن می خواست به شما وام بده که شما را نمی فرستاد اینجا

 (7های مردمی، )مصاحبه« میلیون وام تعمیر منزل به شما بدیم 01تا 

 

 عدم جبران اقتصادی سایر وسایل. 4-2-6-11

درصد منازل مسکونی پاسخگویان خسارت وارد شده است. افزون بر 87حاصل از پیمایش استانی گویای آن است که به های یافته

درصد 7/30ها را به خود اختصاص داده است.همچنین درصد قابل توجهی از خسارت( نیز3درصد( و باغات )0درصداین، دامداری )

دچار خسارت شده است. وسایل نقلیه شخصی نیز مجموعا  هاآندرصد از محل کسب و کار 4اند که وسایل و ابزار شغل و اظهار داشته

( وارد 7/34درصدای دی )( و سپس تلویزیون ال11درصداند. در بین وسایل منزل بیشترین خسارت به فرش )درصد خسارت دیده7/34

ترین خسارت، مبلغ و متعلق دامداری و میانگین پایین 31111111ای میانگین بالاترین خسارت، مبلغ شده است. به لحاظ هزینه

های وارد شده بیشترین میزان آسیب دیدگی که باعث عدم قابلیت باشد. در بین خسارتو متعلق به موتور سیکلت می 111111

های در خصوص خسارتها باشد. یافته( می3/11درصد ( و پس از آن لوازم آشپرخانه )2/71درصد استفاده آن شده مربوط به فرش )

های این بخش درصد خسارت11 تقریباً وکار )مغازه و...( و وسایل و ابزار شغل و کسب درآمد گویای آن است که سیل به محل کسب

اما جبران خسارت همه وسایل  اندکرده تأکیددرصد بالایی از مردم بر جبران خسارت سیل جبران شده است. در مورد سایر وسایل نیز

(، لوازم آشپرخانه 4/11درصدمیزان نبوده است. طبق آمار حاصل از پیمایش، بیشترین جبران خسارت در بخش مبلمان ) به یک

( و محل 3درصد(، باغات )0درصد( است. کمترین جبران خسارت نیز در بخش دامداری )1/41درصد( و منزل مسکونی )1/14درصد)

 (.33پیمایش استانی، جدول شماره  ( صورت گرفته است)نتایج4درصدکسب و کار )

بسیاری از  تقریباًها بیان می داشتند که ی که در راستای جبران خسارتهای وارده انجام شد، بعضی از خانوادههایتلاشبا وجود 

ه چشم کسی توسط دولت و خیرین جبران شد. این وسایل غالبا ب هاآنوسایل خود را در جریان سیل از دست دادند اما تنها بعضی از 

بر نیامده است. مثل چرخ خیاطی، موتور جوش و...  هاآناما در منزل این اشخاص کارایی داشته است اما کسی در صدد جبران  آیدمین

که گاه حتی ابزار کار بعضی از اهالی محل بوده است. افزون بر این وسایل زندگی خرده ریزهایی دارد که در طی سالیان متمادی 

 دیده نشدند. یکی از سیل زدگان می گوید: هاآنخریداری شده است اما در زمان جبران خسارات 

ای بزنی تا ن میدونید با حقوق کارمندی یه کبریت که ازت کم بشه تا بخوای جبران کنی باید از یه چیز دیگهشما خودتو»

 (0های مردمی، )مصاحبه« بتونی اونو جبران کنی.

 ( می گوید: 2های مردمی، )مصاحبه و یا یکی دیگر از سیل زدگان

های مردمی، )مصاحبه« دور اما هیچ کمکی بهش نشد مغازه عموم وسایل برقیش سوخت و مبل هاش خراب شد و ریخت»

2 .) 

 

 مشکلات تحصیلی و روانی. 4-2-6-12

حاکی از آن است که بسیاری از خانواده هایی که در سیل گرفتار آمده بودند دارای فرزندان در حال تحصیل  آمدهدستبهاطلاعات 

به درجات مختلف  هاآنها گویای آن است که بعضی از فرزندان در مقاطع مختلف دانش آموزی و دانشجویی بودند. تحلیل مصاحبه

 زده بیان می دارد که: نمونه یکی از شهروندان سیل عنوانبه. اندشدهدچار مشکلات تحصیلی 

آمد با او صحبت می کرد. برای اولین بار هم پسرم و هم دخترم هردو تجدید آوردند. دخترم افسرده شده، مشاور می»

 (8ی مردمی، ها)مصاحبه

 مهیب و ناگهانی بلایای و حوادث از بعد علاوه بر افت تحصیلی، مشکلاتی نیز به لحاظ روانی برای سیل زدگان ایجاد شده بود. قطعاً 

 و های روانیحمایت لزوم که کندمی پیدا شیوع ها مورداضطراب ها واسترس و اجتماعی و روانی و روحی مسائل که دانند می همه
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احمر در این خصوص است، رئیس سازمان هلال ناپذیر اجتناب دیدگان خسارت و مصدومان و دیدگان حادثه و بازماندگان به اجتماعی

 می گوید:

دو تا سیل آمد یکی سیل ظاهری بود یکی هم سیل اجتماعی فرهنگی بود. آدمی بود که می خواست خودکشی کند. همه »

 (.7/1/18احمر، )رئیس سازمان هلال« ست با این افراد صحبت می کردچیزش را از دست داده بود. یکی باید می نش

 یکی دیگر از سیل زدگان از ترس ایجاد شده در وی و فشارهای روانی ناشی از سیل اینگونه سخن می گوید:

ته اگه یکبار ها از بین نرفمن به خاطر آب فاضلاب و آلودگی تمام بدنم دونه زده یک میلیون خرج کردم ولی هنوز این دونه»

دیگه این بارندگی بیاد من چمدونم رو برمی دارم و فرار می کنم و میرم که میرم کلا میترسم دیگه خیلی بد بود من تو این 

های سیل ده سال پیرتر شدم هنوزم میترسم اگه فقط یه بارون بیاد من که فرار می کنم از زمستون دیگه میترسم. )مصاحبه

 (7مردمی،

خود را در  های روانی وارد به اعضای خانوادهآسیبزده، درصد افراد سیل11کمی نیز گویای آن است که حدود  های بخشیافته

 جریان سیل متوسط و بالاتر از متوسط ارزیابی کردند.

 همان در تیم 24 قالب در محب دیده آموزشهای تیم فراخوان با شیراز شهرستان بهزیستی بحران جهت کاهش این آسیب، ستاد

 اسکان محل و حادثه مصدومان بستری محلهای دربیمارستان حضور و دیده حادثه مسافران اسکان محل در حادثه شروع ابتدای

 شیراز زدهسیل محلات در کامل استقرار با همچنین و) بودند داده دست از سیل در را خود خانواده از عضوی که کسانی(حادثه بازماندگان

 رسانی خدمات روزی شبانه صورتبه شهرستان بهزیستی بحران ستاد مدیر عنوانبه شهرستان مدیریت نظر زیر حادثه از بعد روز  01 تا

 نمودند.)منبع: گزارش عملکرد بهزیستی شهرستان شیراز(

 

 زداییخلط امدادرسانی و محرومیت. 4-2-6-13

بعضی از مسئولین علت ناهماهنگی در امدادرسانی شهرک سعدی را خلط امدادرسانی و محرومیت زدایی می دانستند.بعضی از 

 عنوانبهزده نبودند اما زده مراجعه می کردند، اصلا سیلهای امدادرسانی واقع در مناطق سیلکسانی که برای دریافت کمک به پایگاه

ست کمک میکردند. یکی از مسئولین در جلسه مصاحبه با برخی از مسئولین شورای همانگی مدیریت زده مراجعه کرده و درخواسیل

 بحران شهرستان شیراز در این خصوص می گوید:  

های دیگر سعدی می آمدند و در صف می ایستادند تا کمک بگیرند. در استان فارس به دلیل خشکسالی ها از قسمتبعضی»

. همیشه می گفتند فارس اندشدهو خشک شدن آب چاه ها، بیش از چند روستا نابود شده و آمده اند به شهر و حاشیه نشین 

)آقای جوکار، نماینده « به فارس نمی آمد. ولی الان فارس هم محروم است. های ملیاستان برخوردار است و چیزی از سرمایه

 شهرداری در ستاد مدیریت بحران(

را مورد تایید قرار دادند که به دلیل فقر، مردم  مسئلهها و ستادهای امدادرسانی فعالیت می کردند نیز این کسانی که در پایگاه

ودند برای دریافت کمک مراجعه می کردند و با توسل به دروغ، و یا با بیان صادقانه که در سیل آسیب ندیده ب هاآنمنطقه، حتی 

قرار دادن امداد رسانان، کمک هایی دریافت می کردند. به همبن خاطر تصمیم گرفته شد جهت  تأثیرواقعیت فقر خود و تحت 

 :ازجملههای دیگری به کار رود استراتژی مسئلهجلوگیری از خلط این 

از منزل سیل زدگان: یکی از تصمیماتی که گرفته شد بازدید از منزل هم برای راستی آزمایی و هم برای برای برآورد بازدید  .0

آن پرسشنامه هایی  بر اساسمیزان خسارت وارده به خانوارها بود. لذا قبل از امدادرسانی بازدید از منزل صورت می گرفت و 

 ازجملهدیگری را به دنبال داشت  مسائلالبته خود این تصمیم نیز پیامدها و . شدمیتکمیل میشد و میزان خسارت برآورد 

بود.  شدهتخریب؛ که تنها وسیله اثبات این قضیه وضعیت آشفته و کثیف منزل، وسایل سوخته، گلی و «زده بودناثبات سیل»

های خود را با سرعت تمیز نکنند و یا صبر کنند تا منازلشان توسط نیروهای ها ترجیح میدادند خانهبنابراین گاه این خانواده

امدادی تمیز شود و یا اینکه وسایلی را برای اثبات سیل زدگی خود در حیاط منزل نگه دارند. حتی بعضی از مردم از شهرداری 
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های واقع در مسیر سیل را تمیز کند گله مند بودند بیان می داشتند که این کار و لای خیابان که سعی کرد با سرعت گل

شود خیرین که برای کمک به منطقه مراجعه می کنند به عمق فاجعه پی نبرند و کمک کمی ارسال کنند. شهرداری باعث می

اشاره می  مسئلهبیشتر خودشان تمیز کردند به این زده بودند و خانه هایشان را با سرعت بعضی از خانواده هایی که سیل

کردند که کسانی که برای امدادرسانی مراجعه می کنند چون منزل ما تمیز شده فکر می کنند که سیل آسیب چندانی به ما 

 زده می گوید: نمونه یکی از شهروندان سیل عنوانبهوارد نکرده است. 

ش ایستاده( خونشون سر کوچه بود سیل رفت و آب گرفت همه چی رو. فرش بنده خدا )با اشاره به خانمی که در کنار

هاشون رو ریختن بیرون که مجبور شدن عوض کنند و رفتند فرش قسطی آوردن گذاشتند کف خونه، برادرشان اینا اومدن 

باید  .ر سیل نیومدهکمکشون شستن و تمیز کردن دوتا فرش نو گرفتند،امدادگرا اومدن گفتن اینجا این قدر تمیزه که انگا

 (0های مردمی، )مصاحبهجوری خشک بشهذاشتن یک ماه همینجور بمونه تا همینمی

زده هم از تمیز نکردن خانه شان و امتناع از این کار جهت مشاهده و بررسی امدادرسانان سخن یکی دیگر از شهروندان سیل

 گوید:می

های پشتی که آب می اومد سیل نند فیلمش هم هست فیلم خونهما دو روز دست زدیم ولی نبودند که بیان بررسی ک»

 (.0)مصاحبه مردمی،« اومد خودمون داریممی

نیز شد که در « زده نمایی و فریب امدادگرانسیل»پدیده آسیب زایی مانند  گیریشکلقابل ذکر است که این استراتژی موجب 

 قسمت دیگری از این گزارش بدان پرداخته شده است. 

زده: یکی دیگر از استراتژی هایی که جهت کنترل این خلط و از شهروندان سیل شدهتخریبها یا وسایل ن داغیگرفت .2

در ازای دادن وسایل جدید بود. یعنی اگر یخچال  شدهتخریبها یا وسایل امدادرسانی عادلانه تر به کار گرفته شد، گرفتن داغی

مدادرسانان آن را تحویل می گرفتند و در ازای آن یخچال جدیدی به آن خانواده بود ا شدهتخریبای سوخته بود و یا خانواده

هم پیامدهای خاصی داشت که باعث ایجاد نارضایتی در بین بعضی از سیل زدگان از این شیوه  مسئلهمی دادند. این 

گرفته شده و کالاهای تحویل داده  امدادرسانی شد. یکی از دلایل نارضایتی آن بود که بعضی اعلام میکردند که کالاهای تحویل

 های مختلف دارای ارزش برابر نیستند. مثلاً یکی از سیل زدگان می گوید: شده به دلیل داشتن مارک

 (1)مصاحبه مردمی، « یخچال ما خارجی بود ال سی دی مون خارجی بود کلا همش ایرانی بهمون دادن»

 گوید:یا دیگری می

 )مصاحبه و بازدید میدانی(« یون معمولی از این قدیمیا بهم دادنمو بردن و یه تلویزال سی دی»

های یکی دیگر از دلایل عدم نارضایتی مردم از این کار این بود که مردم وسایل زیادی را در سیل از دست داده بودند اما کمک

 شدهتخریبرا جبران کند. در حالی که وسایل  هاآنای نبود که بتواند تمام وسایل آسیب دیده های مردمی به اندازهدولت و سایر کمک

می توانستند وسایلی را که از طریق امدادرسانان دریافت  هاآن، قابلیت فروش هرچند به بهایی ناچیز را داشت و از فروش هاآنمنزل 

زده با اعلام یکی از افراد سیلها را تحویل دهند. مثلاً مایل نبودند داغی هاآننمی کردند خردیداری کنند. به همین خاطر بعضی از 

 نارضایتی در این خصوص می گوید:

ها را می فرستادند دم در و می گفتند داغی هاتون رو بدید وسایل که تو خونتون این وسایل که مردم به ما دادند بسیجی»

یتونستم اون رو درستش هست بدید من می خوام بدونم اینکه دولت نداده که بخواهد چیزی را از ما پس بگیره لااقل من م

میلیون هست. همه را ازمون گرفتن  یکگیری کنم بفروشم و یه چیز دیگه بخرم آبمیوه گیری بخرم الان یه دونه آب آبمیوه

ها گفتند ما کمک میکنیم میبریم میشوریم بردن های من قسطی بود نو. یه شلی رفته بود توش، بسیجیحتی فرش ها، فرش

ستن دستش میزدی خاک ازش بلند میشد اصلا چه شستنی مثلا دو تا پتو دادم بردند اصلا برام بشورند بیارن قربون ش

ها که می گرفتن میبردن من نبودم از مامانم گرفته بودند این فرشا هیچیش نبود شستن نیاوردن کجا بردن خدا میدونه فرش
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ود آب شل گرفته بود خودشون دستگاه دارن میرن میخواستین مثل روز اول میشد هر کدام سه میلیون چهار میلیون پولش ب

 (1)مصاحبه مردمی،« میشورند میشه نو میرن میفروشن یه میلیون دو میلیون کاری نداره که.

نشد و بعضی از سیل زدگاه هم وسایل نو دریافت کردند و هم داغی هایشان  آوریجمعزده ها از همه افراد سیلافزون بر این داغی

ها باعث نارضایتی مردم شده بود. مثلًا یکی از سیل ا فروختند و از پول آن راگرفتند. به همین خاطر این دوگانگیهرا به سمساری

 زدگان می گوید: 

ها هم بعضی گرفتن و قدیمی را ندادند. می گفتند داغی هاتون رو بدید تا بهتون جدید بدیم ما اسم نمیاریم ولی بعضی»

 (.1های مردمی،)مصاحبه« دادند پارتی بازی شدها را ننوگرفتند و هم قدیمی

 

 های سیاسی برداریفقر فرهنگی مجالی برای بهره. 4-2-6-14

بعضی از مشکلات و ناهنجاری هایی که در محله سعدی در جریان سیل اتفاق افتاد پیامد فقر فرهنگی مردم این منطقه است. سوء 

ناهنجاری هایی است که ناشی از چنین وضعیتی است. یکی از مسئولین در جلسه  ملهازجهای خارجی های معاند و رسانهاستفاده شبکه

 مصاحبه فرمانداری میگوید:

مصاحبه کرده است. ما پیگیری  VOAیکی از مشکلاتی که هنوز داریم این است که مثلا یک جانباز جنگ تحمیلی با »

)آقای « کرده ای؟ گفت شاید کمک دیگری هم بگیریم کردیم فهمیدیم از سه روزنه کمک گرفته است. گفتیم چرا مصاحبه

 خوارزمی، عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران(.

 

 نماییاجتماعی مجالی برای سیاه یهاشبکه فضای مجازی و. 4-2-6-15

بتوانند از های تلفن همراه، این امکان را برای افراد فراهم کرده که های اجتماعی و فناوری دوربینوجود فضای مجازی و شبکه

خودشان و یا آشنایان شان فیلم تهیه کرده و در فضای مجازی به اشتراک بگذارند. در اینگونه مواقع گاه افراد برای جلب توجه و یا 

ها می تواند بر بزرگنمایی و سیاه نمایی تلافی مطالبی را منتشر می کنند که بعضا صحت نیز ندارد. ضمن آنکه گاهی نیز انتشار این فیلم

تواند ببرد. این رخداد هم می سؤالزیر  های معمول امدادرسانی و یا کارایی فلان سازمان و مسئول رافاجعه منجر شود و اعتماد به شیوه

 پیامدهای مثبت نظارتی و هم پیامدهای منفی به همراه داشته باشد که در جای خود قابل پیگیری و بحث است. 

 

 مدیریت افکار عمومی بازار داغ شایعات و ضعف. 4-2-6-16

شود که اگر به شود و در این بین شایعات و اخبار کذب بیش از هر زمان دیگری مطرح میدر جریان حوادث و سوانح بازار اخبار داغ می

ها ندارد سیل در دروازه قرآن ربطی به بارندگی»خوبی مدیریت نشود ممکن است خود به بحران جدیدی تبدیل شود. شایعاتی مانند 

سیل در شیراز »، "ها بیشتر استتعداد کشته»، "آلوده شدن آب شرب شیراز"،"سد درود زن ترک خورده و احتمال شکستن دارد« ،»

های های داخلی و از طرف دیگر اعتماد به شبکهمردم به رسانه اعتمادیبیو...، از یک طرف « به دلیل تخریب خاکریز سپاه است

ار شایعات می گردد و ممکن است به هراس اجتماعی بیانجامد که کنترل آن از دست خارج شود. اجتماعی باعث دامن زدن به باز

 احمر شیراز( در باب مدیریت افکار عمومی می گوید:رشیدی)رئیس هلال

که مسئولش صداوسیماست و خودشان هم  رسانیاطلاعما مدیریت افکار عمومی در حوادث اصلا نداریم. مثلا کمیته »

دارند کار نمی کنند. مدیریت افکار عمومی را اورژانس نمی تواند انجام دهد. این کمیته باید انجام دهد. شایعات  زیرمجموعه

ماشین از بین رفته اند. مردم می گویند اگر در هر ماشین یک نفر باشد  011در حوادث خیلی زیاد است. آمارها می گوید 

چه کلی جنازه پیدا شده است. اعتماد مردم از بین رفته است. من هرچه به قوم شود در فلان دریانفر مرده اند. شایعه می 011

 «کردند.گفتند باور نمیو خویش خودمان می
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 زرنگی  مثابهبههای بیشتر تلاش برای گرفتن کمک. 4-2-6-17

از حد نیاز است.جالب  یکی از پدیده هایی که در بسیاری از مناطق حادثه دیده مشاهده می گردد گرفتن اقلام امدادی بیش

شود اما از دید مردم اینجاست که افرادی که این رفتار با وجود اینکه از دید تماشاگران و ناظران رفتار نادرست و نابهنجاری تلقی می

غذای  دست 31خانه نزدیک به نوعی زرنگی و با عرضه بودن تلقی شده است. بنا به گفته امدادگران، از یک مثابهبهزده سعدی سیل

عدد ساندویچ گرفته بود و یا یکی دیگری تعداد زیادی پتو گرفته و در منزل ذخیره  11ها پخته بیرون آوردند و یا یکی دیگر از خانواده

 کرده بود.)در بازدید از منازل توسط امدادگران مشاهده شده است(. 

دادرسانی شهرداری در این خصوص از مشاهدات عینی آقای رزاق منش رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری و فعال در ستاد ام

 خود می گوید:

ها خارج میکردند و صبح امداد گران میدیدند ها را از نیروهای امدادی دریافت میکردند و شب از خانهبعضی از مردم کمک»

هایشان هنه را درون خانهها نیست، مردم سعدی چیزهای نو را تحویل میگرفتند و دوباره از فردا چیزهای کهیچی درون خانه

اش هست چگونه به شما ندادند و بعد که می دیدیم. یک خانمی بود که میگفت یخچال به من داده نشده و من گفتم حواله

بیشتر بحث  درواقعمیخواستم زنگ بزنم و پیگیری کنم گفت راسیاتش گرفتم اما آن را برای جهازی دخترم کنار گذاشتم. 

و میگویند ما میتوانیم با یخچال کهنه سر کنیم اما این یخچال نو را میتوانیم بفروشیم خرج چیز فرهنگ آنجا مطرح هست 

 «دیگر کنیم.

وگاه همدیگر را لو می دادند و  پرداختندمیحتی گاهی افراد محله سعدی در راستای رقابت با یکدیگر به تخریب یکدیگر نیز 

 « تا پتو گرفتند. 01 هاآنکه به همسایه ما دیگر کمک نکنید »گفتند ها میپنهانی به امدادرسان صورتبه

 

 بازماندگان بازمانده .4-2-6-18

نیز در جای خود بسیار قابل تامل است. بررسی زندگی  هاآنهای قربانیان سیل و سرنوشت دگرگون شده حکایت غریب خانوده

ها با این سیل کاملا دگرگون یان سیل داستان جالب و حزن انگیزی است که سرنوشت بعضی از این خانوادهخانوادگی هر کدام از قربان

شده است. پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی که این حادثه برای قربانیان سیل در پی داشته در دراز مدت خود را نشان خواهد داد. 

فرزند دارد. سال گذشته مادر این خانواده نیز فوت کرده  4ای بوده که صاحب ادهیکی از جانباختگان سیل دروازه قرآن پدرخانو

های جان )رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری( که در قالب هیئتی از طرف شهردار برای عرض تسلیت به خانواده است.رزاق منش

 باختگان این حادثه از نزدیک با این خانواده سخن گفته است می گوید: 

فرزند)دو پسر و دو دختر(داشته که فعلا بی سرپرست هستند و در منزل عمو و دایی زندگی می کنند. با فوت  4خانواده  این»

پدر خانواده، شاید سرنوشت این فرزندان کاملا متفاوت شود و اینان تنها یک عمو و یک دایی داشتند. سرنوشت آنان واقعا چه 

 «شود؟می

 ت زندگی چندتن دیگر قربانیان سیل دروازه قرآن می گوید:وی علاه بر این در مورد حکای

فرزند  3سالگی همسر خود را از دست داده بود و  21ها در ها واقعا عجیب بود یکی دیگر از خانمجریان این جور خانواده»

سال  41سیل حدود  خود را تنها بزرگ کرده بود خانم عاقل زاده، و از مادر خودش نیز مراقبت میکرده و در زمان فوتش در

ای نداشت. این خانم هایش میگفتند مادربزرگ ما تنها به مادر من علاقمند بود و به سایر اعضای خانواده علاقهداشته و بچه

ای را که یکی از آشنایانش برای پیدا کردن و اجاره کردن خانه، از خانه خارج شده و از صدرا به دروازه قرآن آمده بود تا خانه

د در رکن آباد ببیند اما در حادثه سیل از بین رفت. یکی دیگر از افراد که چند ماه پیش تصادف کرده بوده و پیدا کر

ها را از پایش در بیاورد از منطقه دروازه قرآن گذشته و متاسفانه در اثر سیل از بین رفت. و یا خانم ناصری میخواسته پلاتین

 «ارداره. کی پاسخگوی سرنوشت هایی است که درسیل تغییر کرد؟که شوهرش را درسیل از دست داد و دوماهه ب
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ی خواهند شد که نیازمند رصد هایآسیبخانواده هایی که هرکدام یکی از اعضای خانواده خود را در سیل از دست دادند قطعا دچار 

 های سوء آن برای آنان کاهش یابد.و حمایت اقتصادی، اجتماعی و روانی هستند تا پیامد

 

 های مردممیزان خسارات و آسیب. 4-2-6-19

های قبل بیان شد، در سیل شیراز گروهی از دانشجویان جهادی با تأیید شورای هماهنگی مدیریت بحران که در قسمت طورهمان

امان دهند. در و پایش کنند تا به وضعیت ناهماهنگ اولیه سروس آوریجمعهای خسارات سیل را تا بانکی از داده اندکردهاستان تلاش 

آمده است. البته نتایج مطالعه  دهدمیای تأثیرات اقتصادی منفی سیل و یا خسارات را نشان ها که تا اندازهادامه نتایج توصیفی این داده

از تمامی  ، اما از آنجایی که نتایج بانک داده سیل شیراز، نتایج کاملدهدمیهای افراد را نشان پیمایش استانی نیز مواردی از خسارت

ها آمار زده در سطح شهر و حتی روستاهای اطراف است و چندین بار راستی آزمائی شده است برای نشان دادن خسارتهای سیلخانوار

 .آیدمیشود که در ادامه بانک داده سیل استناد می

ت آسیب در هر مورد تعریف شد نامه یک شیوه کدنویسی برای تعیین وضعیپرسش بر اساسرسانی در سیل و برای مدیریت خدمت

 که بدین صورت بود:

A.خانه نیاز به تعمیرات دارد : 

B.وسایلی مانند فرش، موکت آسیب دیده است : 

C.وسایل برقی آسیب دیده است : 

D .وسایل دیگر منزل آسیب دیده است : 

E .منزل غیرقابل سکونت است : 

مزایای استفاده از این  ازجملهگیرد که گویای کیفیت آسیب در هر خانوار است. با همین شیوه به هر خانوار یک کد آسیب تعلق می

توان به استفاده از یک زبان مشترک بین کدگذار و دیگران، مشخص کردن آسیب در چند مقوله کلی و همچنینی شیوه کدنویسی می

کنیم، قابل استفاده است درصد استفاده میهای مختلف آسیب که در شرایط که برای تعیین آسیب ازیتکردن کیفایجاد قابلیت تفکیک

های دیگر اطلاعات مفیدی در اختیار فرد با شاخص زمانهمکه با ایجاد یک شمای کلی از میزان آسیب در مورد هر خانوار در استفاده 

 دهد:کدهای نشان می بر اساسها را دهد. نمودار زیر نمایش پراکندگی خانوارقرار می

 

 
 توزیع آماری آسیب سیل بر اساس کدهای آسیب در شیراز -5-4تصویر 
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بندی شد که از بیشترین شدت تحت تایی هر خانوار طبقهمیزان خسارت بر روی یک طیف هشت بر اساسبندی دیگر در یک طبقه

 بندی شده است: طبقهعنوان اولویت یک و کمترین آسیب تحت عنوان اولویت هشت 

اولویت یک: همه وسایل منزل از بین رفته است به اضافه اینکه خانه یا تخریب کامل هست یا در خطر تخریب است و نیاز به 

 .بازسازی دارد نه فقط تعمیر

 اولویت دو: تخریب تمام وسایل، بدون تخریب منزل البته خانه نیاز به تعمیرات دارد.

 است. برقی به اضافه فرش موکت و لوازم خواب از بین رفتهاولویت سه: همه لوازم 

اولویت چهار: فقط یخچال و تلوزیون از میان وسایل برقی آسیب دیده است. از میان بقیه وسایل فرش موکت و وسایل خواب آسیب 

 است. دیده

آسیب دیده  موکت و وسایل خواباولویت پنج: آسیب در وسایل برقی به جز یخچال بوده است در بقیه وسایل هم فقط فرش و 

 است.

 شویی( بوده است. خسارت جزئی در دیگر وسایل مشاهده شده است.اولویت شش: آسیب در یک کالای برقی )معمولاً لباس

 آسیب دیده است. اولویت هفت: فرش موکت وسایل خواب و دیگر وسایل منزل

 معمولاً هم جزئی است.اولویت هشت: وسایل دیگر به جز وسایل ذکر شده در بالا که 

 دهد:بندی را نشان میاولویت بر اساسزده در شیراز را پراکندگی خانوارهای سیل 3-4نموار 

 

 
 دیدگیزده بر اساس اولویت آسیبپراکندگی خانوارهای سیل -3-4نمودار 

 
 

 
 دیدگیزده در روستاها بر اساس اولویت آسیبپراکندگی خانوارهای سیل -4-4نمودار 

 

در  خصوصبهخیز را تواند به خوبی نقاط حادثهزده به تفکیک محلات میبا نمودار پراکندگی خانوارهای سیل 4-4با تلفیق نمودار 

تواند برای جلوگیری از از پیامدهای سیل در شهرک سعدی که در یک بستر رودخانه قدیمی بنا شده است را نشان دهد که می

 طلبد:ای را میحاصل این توجه است که توجه ویژه 1-4تصویر هگشا باشد. نمودارهای خطی های آینده در این منطقه راسال
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پراکندگی خانوارهای سیل زده شیراز براساس اولویت 

1861334
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پراکندگی خانوارهای سیل زده در روستاها براساس اولویت 



      310    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان فارس -فصل چهارم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 
 نمودار میزان آسیب بر اساس محلات -5-4نمودار 

 

 
 شدت آسیب در محلات شیراز -6-4نمودار 

 

دیدگی نیز دهد که با نمودار کدهای آسیبها یا همان شدت آسیب را در هر محله را نشان مینیز پراکندگی اولویت 1-4نمودار 

های دهد که اعتبار درونی شاخصپوشانی که این دو نمودار با یکدیگر داشتند، نشان میتلفیق شده است که با توجه به اینکه با هم

های موردنیاز واستخراج دقیق ا باید یادآوری کرد اعتبار بیرونی پروژه با تعریف و تحدید دادهدهد. در همین جارزیابی را نشان می
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سازی و با معتمدین و نیروهای جهادگر حاضر در منطقه و همچنین همسان آمدهدستبههای ها به تفکیک هر خانوار و بررسی دادهداده

یرات و در نهایت با تماس تلفنی با خانوارهایی که در مراحل بالا تعیین تکلیف بررسی با تیم تعمیرات در مورد کالاهای نیازمند تعم

 اند تأمین شد.نشده

استفاده از بانک داده در سیل شیراز ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی )ره( برای توزیع اقلام مورد نیاز هر خانوار  ترینمهمدر 

آمار اولیه شکل گرفت. یک بانک داده مسئولیت ثبت  بر اساسبه این مقصود دو بانک داده  این بانک داده را مبنا قرار داد. برای رسیدن

داشت و یک بانک داده مسئولیت ثبت دقیق  بر عهدهارتباط با نهادها، خیرین، اشخاص و...  بر اساسها و تعیمرات هر خانوار را دریافتی

گرفت در مرحلۀ سوم این دو بانک با یکدیگر تلفیق پیدا  بر عهدههای اولیه رو امهننیازمندی کالایی هر خانوار با مراجعه دوباره به پرسش

ها و تعمیرات لوازم ها و دریافتیها شکل گرفت. بر همین اساس با توجه به نیازمندیها و دریافتیکردند و یه بانک داده از کل نیازمندی

های خانوار که دریافت یا تعمیر نشده بود کالا تخصیص داد. از این جهت با یمنزل در مورد هر خانوار، ستاد اجرایی برای دیگر نیازمند

ها از هدر رفت منابع جلوگیری شد. ایجاد بازار سیاه کالا بعد از توزیع به نسبت زیادی زدهثبت یک اطلاعات به نسبت دقیق از سیل

تری اتفاق افتاد. جدول زیر مجموع دقیق منطقی صورتبهکنترل شد. همچنین مدیریت توقعات و انتظارات مردم از متولیان نیز 

مانده های باقیدهد که از این میان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( نیازمندیزده در شیراز را نشان میهای سیلنیازمندی

 ها را برطرف کرد.خانوارها را در مورد یخچال، فرش، جاروبرقی، لباسشویی و لوازم آشپزخانه را در مورد خانوار

زده، شناسایی خانوارها با آموزان سیلهای موضوعی مثل توزیع لوازم تحریر برای دانشبانک داده همچنین برای کمک

کمیته امداد، بهزیستی و  ازجملههای حمایتی های خاص و تأمین کالاهای موردنیاز، شناسایی خانوارهای تحت حمایت ارگاننیازمندی

 راهگشا بود.  بنیاد شهید بسیار

های های تماس ثبت شده در بانک داده یک سامانه پیامکی شکل گرفت که به خانوادهدر یک مورد دیگر با استفاده از شماره

شد. بر همین اساس تیم تعمیرات لوازم خانگی با ارسال رسانی میدادند اطلاعها ارائه میها و سازمانزده در باب خدماتی که گروهسیل

 زده را تعمیر کنند. عدد از لوازم خانوارهای سیل 0171رای تعمیر لوازم خانگی توانستند حدود پیام و اعلام آمادگی ب

 

 نهاد و مدیریت سیلابهای مردمداوطلبان مردمی، سازمان. 4-2-7

 نفر از فعالان37خیریه  31سمن رسمی با مجوز،  30های دریافتی از معاونت اجتماعی استانداری فارس طبق اسناد و گزارش

های مردمی درگیر در امدادرسانی سیل طورکلی گروهرسانی به سیل زدگان حضور فعال داشتند. بهاجتماعی و فرهنگی در زمان کمک

 توان به چند دسته معین تقسیم کرد:سعدی را می

زدایی پیش از سیل محرومیتهایی که مجوز از فرمانداری، بهزیستی یا سازمان ورزش و جوانان داشتند و مشخصاً درزمینۀ سمن . 0

 هم در منطقه حضور داشتند مثل جمعیت امام علی )ع(

قلا بودند و به رسانی در سیل آقدرگیر کمک هاآنتجربه زلزله کرمانشاه را داشتند و تعدادی از  هاآنهای جهادی که برخی از گروه . 2

 خاطر سیل سعدی به شیراز برگشتند.

زدگان توسط فرد یا افرادی شکل گرفت مانند گروه حافظ که لیدر آن یکی برای کمک به سیلهای مردمی که به خاطر سیل گروه . 3

زده توانستند محوری برای های خاص در مناطق سیلهای آفرودی به دلیل برخورداری از ماشیناز ورزشکاران شهر بود یا گروه

 آوری کمک تبدیل شوند. جمع

خاص بر روی بحران فعالیت متمرکز داشته است و حتی یکی از محورهای اصلی فعالیت  بین تنها یک سمن بود که به شکلدر این 

های خود را آموزش در مورد بحران اختصاص داده بود که البته با موانع سازمانی و دولتی بسیاری هم مواجه شده بود. همچنین آموزش

ها توان گفت که سمنخیز بوده است. بنابراین نمیناطق سیلنه وسعت زیادی داشته است و نه به شکل خاص در مورد سیل در م هاآن

 اند.نقش معناداری در آموزش پیش از وقوع سیل داشته
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 قراولان فرایند امدادرسانیپیش مثابهبههای مردمی گروه. 4-2-7-1

شیراز جلودار بودند. یعنی های امدادرسان دولتی در سیل های جهادی نسبت به دستگاهها و گروهسمن ازجملههای مردمی گروه

در منطقه سعدی مستقرشده بودند و مشغول  02فرودین ساعت  1یک گروه جهادی با همکاری پایگاه بسیج سلمان از شب 

رسانی به منازلی بودند که به دلیل ریزش کوه و دلیل بارندگی بسیار دچار مشکل شده بودند. به ادعای یکی از اعضای پایگاه کمک

هایی را به منازل این نارنجستان بودند که بارندگی آسیب 17کوچه  سازیپاکصبح در حال  4های جهادی تا گروه بسیج سلمان و

کوچه وارد کرده بود. البته باید خاطر نشان کرد که تجهیزاتی را به درخوست خودشان از شهرداری منطقه گرفته بودند و این حاکی 

کند الهدی ادعا مییت کرده بوده است. همچنین یکی دیگر از اعضای گروه جهادی علم است شهرداری هم سطحی از آمادباش را رعا

بام و ازآنجا به فرماندار و شهردار و... زنگ من خودم رفتم روی پشت»یک سیل سعدی آغاز شد  00که در روز ششم فرودین ساعت 

های جهادی به دلیل درواقع گروه« سعدی ممکنه سیل بیایدکردند که آید... و مسئولین اصلاً باور نمیزدم که سعدی داره سیل می

تر داشتند و برخی از اعضای آن خودشان از شهرک سعدی بودند؛ هم حضور های مختلف در منطقه پیشای که از فعالیتسابقه

های امدادرسان مؤثرتر تری در روزهای اول سیل در منطقه داشتند و همچنین در دوران پس از سیل هم نسبت به دیگر سازمانپررنگ

ها و موفق ترین سازمان آمدهدستبههای طبق داده دهدمیها را نشان عمل کردند.،  آمارهای پیمایش شیراز نیز رضایت مردم از سمن

درصد 1/03درصد و سپاه پاسداران با 7/21درصد، نیروهای جهادی وبسیج 7/31با  نهادمردمهای ها از نظر مردم به ترتیب سازمانگروه

 اند.ها به وظیفه خود در ایام سیل عمل کردهکه بهتر از سایر دستگاه اندبوده

د های مردمی وارحال کمکقدری ناهماهنگی و سردرگمی در امدادرسانی چشمگیر بوده است و درعیندر روزهای ابتدای سیل به

شد که تعدادی از اعضای یک گروه جهادی خودشان تصمیم به بین مردم تقسیم می دهیسازمانشده است و بدون منطقه می

شوند. و این آمار گویا مبنای آمار بسیاری از واردشده است می هاآنهایی که به زدگان و میزان خسارتآوری آمار در مورد سیلجمع

 زدگان ارائه داد. شود که ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به سیلهایی میو یا مبنایی برای کمکشود های امدادرسان میسازمان

های ها و گروههای امدادرسان وجود داشت بین سمنلازم به ذکر است در روزهای ابتدای بحران سیل ناهماهنگی که بین دستگاه

ها ازنظر سیاسی یا اعتقادی و... های جهادی مردمی و سمنبین گروه خورد. یعنی اختلافاتی کهجهادی و امدادرسان هم به چشم می

های در حین امدادرسانی شده بود ها و موازی کاریبتوانند باهم همکاری کنند و منجر به تداخل هاآنوجود داشت اجازه نداده بود که 

جمعه با یکدیگر فعالیت کنند. مثلاً بعد از حضور امام تر توانستندهماهنگ هاآنکه البته در روزهای بعد این اختلافات برطرف شد و 

عنوان رئیس ستاد کل بحران فعالیت کنند و پذیرفتند که تحت مدیریت فرماندار به هاآنهای جهادی درصحنه سیل و صحبت با گروه

ها را به مردم و حل بحران اولویتنظرها را کنار گذارند و در این ها به این نتیجه رسیدند که اختلافهای مردم سمنبعد سیل کمک

 بدهند.  هاآنمشکلات 

 زدگان از گلهای مردمی و جهادی بعد از وقوع سیل علاوه بر حضور فعال برای تخلیه منازل سیلها و گروهاز اقدامات عمده سمن

مردم قابل سکونت شود. امکان نداشت به این سرعت منازل  هاآنبدون کمک »ولای بود و حتی مسئولین امر اذعان داشتند 

های جهادی وارد کارهای عمرانی شدند. مدیر کل بنیاد کردند ولی گروهنهاد بیشتر در حوزه تقسیم وسایل کار میهای مردمسازمان

 مسکن شیراز بیان می دارد:

م کار نکردند. نقش کاری بودند و اگر بیشتر از نیروهای دولتی کار نکرده باشند کمتر هالعاده نیروهای خوب و پایفوق»

« ها در سیل شیراز مشخص بود و خیلی قوی ورود کردند و این را در بلایای طبیعی سایر شهرها ندیده بودمپررنگ این گروه

 (. 22/4/18)مهندس صف شکن، بنیاد مسکن فارس، 

های ی بود. همچنین از ایدهزدگان واقعهای مردمی به سمت افراد نیازمند و سیلدر هدایت خیرین و کمک مؤثریها نقش سمن

های تعمیرات وسایل منزل و تیم عمرانی بودند تا بتوانند جو فرهنگی که در منطقه به اندازی تیمرسانی راهدر کمک هاآنمؤثر دیگر 

هر »ایده که  های جهادی با اینهای گسترده مردمی و توزیع وسیع روزانه غذا تغییر دهند. درواقع گروهواسطه کمکوجود آمده بود به

رسانی به تعمیر وسایل منزل و ( اولویت را در کمک4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه« منازل راه بیافتد چه زودتر باید آشپزخانه
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های فرهنگی آن گرفته شود و همچنین از همین طریق برای هر منزل آشپزخانه دادند تا پخش روزانه غذا قطع شود و جلوی آسیب

ای تهیه شد که طبق آن معلوم بود هر خانه کدام وسایلش قابل تعمیر است و کدام وسایلش باید تعویض شود. این عمل در شناسنامه

واسطه جو هایی قصد تجهیز منازل را داشتند بسیار کمک کننده بود. البته در روزهای اول برخی از خیرین بههای بعد که دستگاهماه

را تجهیز خواهد کرد و این باعث شده بود که برخی از  هاآنمنزل  011ول داده بودند که صفر تا زدگان قعاطفی ایجادشده به سیل

 زدگان زیر بار تعمیر وسایلشان نروند یا این تعمیرات را مانعی برای دریافت کمک بیشتر بدانند. سیل

 

 هاعدم مدیریت پتانسیل سمن. 4-2-7-2

ها خود ینی در مدیریت سیلاب ناهماهنگی و عدم وجود یک مدیریت واحد است. سمنآفرها برای نقشیکی از مشکلات عمده سمن

عنوان بازوهای اجرایی نیروهای امدادرسان عمل کنند؛ چون نه اطلاعات تخصصی در مورد سیل و شرایط باید به هاآنمعتقدند که 

اند. به گفته رئیس به شکل خاص در مورد بحران کارکرده هایی کهاستثنای سمناند بهبحرانی دارند و نه آموزشی در این زمینه دیده

 احمر شیراز:جمعیت هلال

 (.7/1/18احمر، )محمد جواد رشیدی، رئیس سازمان هلال« بود هاآنای کار کردن ها جزیرهیکی از مشکلات سمن»

های دیگه مجوز هایی هستند که کار عام انجام میدهند مثلا نیروی انتظامی یا سازمانها و سمناما مشکل اینه که یه سری سازمان 

ها میدن به اینا که در قالب خیریه فعالیت میکنن. در زمان بحران سیل هم یک ماشین میومد یکی میرفت مدام غذا میاوردن گروه

شد یا کمتر داده ها اصلا چیزی بهشون داده نمیها چند بار لوازم میگرفتند غذا میگرفتند بعضیبعضیشدند درست شناسایی نمی

ها به دلیل نبود مدیریت واحد استفاده کامل های سمنمدیر بنیاد مسکن از تمام ظرفیت زعمبه)رئیس سازمان بهزیستی( و « میشد

 نشد: 

 هاآناش بهتر بود. کردند نتیجهتری کار میبودند مبتنی بر نظارت فنی حال اگر تحت لوای واحد مدیریت بحرانبااین»

کردند از توانایی باوجود تمام کارهایی که انجام دادند ولی توانشان بیش از این بود و اگر تحت لوای مدیریت واحد کار می

 (.22/4/18)مهندس صف شکن، بنیاد مسکن فارس، « شدبیشتر استفاده می هاآن

 

 هاخودرأیی سمن. 4-2-7-3

رسانی را به شوند ابتکار عمل در کمکها خود مجبور میقدری آشفتگی در امدادرسانی وجود داشته است که سمنبه هر حال به

های دیگر شده است. به گفته یکی های امدادرسان و حتی سمنگیرند. این مسئله بسیاری از مواقع باعث موازی کاری با دستگاهدست

های جهادی و دوستان بسیجی دو روز اول در سعدی خودرأی بودند. بعدازاین امام جمعه حضور یافتند و به گروه»نین فرمانداری معاو

ها ها اعلام کردند که مدیر بحران شهرستان، فرماندار و استاندار است و باید تبعیت کنید. دو جلسه توجیهی برای این گروهاین گروه

احمر در ابتدای خدمات رسانی برای هماهنگی با (. یا رئیس هلال22/4/18)مهندس خوارزمی، « خط شدند داشتیم تا روز سوم به

 های جهادی و بسیج با مشکل مواجه شده بودند:گروه

ای که مشخص کرده اید دو منطقه 00ما به بسیج گفتیم ما و شما هر دو جنس داریم با ما همکاری نکردند. ما گفتیم از »

را بدهید به ما صفر تا صد آن با ما باشد، چند تا منطقه را به یکی دیگر بدهد ولی حاضر نشدند همکاری کنند. تا منطقه 

های دست دوم مشکل بهداشتی دارد. می گفتیم دادن این لباس هاآنها کمک می کردند. ما به خودشان در همه منطقه

م مریض شده بودند. یک دوش نبود بروند دوش بگیرند که های بسیج روز سوها را تحویل میگیرید؟ خود بچهچرا این

« شدباید تمیز می کندمیاستفاده  هاآننفر از  111مشکلی برایشان پیش نیاید یا سرویس بهداشتی هایی که روزی 

 (. 7/1/18احمر، )محمد جواد رشیدی، رئیس سازمان هلال
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 هاسازی بین سمنهکنبود شب. 4-2-7-4

ها و همچنین در اقلیت سازی بین سمنها در زمان مدیریت سیلاب با آن مواجه بودند نبود شبکهکلاتی که سمنیکی دیگر از مش

های ای است که دستگاهها نکتهسازی سمنکنند. این بحث شبکههایی است که به شکل خاص بر روی بحران فعالیت میبودن سمن

های دولتی درگیر در سیل همگی دانند. درواقع دستگاهد آن را لازم و ضروری میدولتی از استانداری گرفته تا ستاد کل بحران وجو

های کلانی طراحی شود تا بتوان از پتانسیل ها در امدادرسانی بسیار چشمگیر بوده است و باید سیاستاند که نقش سمنالقولمتفق

اونت اجتماعی استانداری فارس و کارشناسان آن در عرصه هایی که ما با معها در چنین شرایطی استفاده شود. بعد از مصاحبهسمن

ها در زمان بحران وجود دارد که برای اجرایی شدن و سازی سمنهایی در برای شبکهها داشتیم متوجه شدیم که دستورالعملسمن

عمل در وزارت کشور اختصاص بودجه به آن باید از طرف وزارت کشور تصویب شود اما متأسفانه چند سال است که این دستورال

البته این نکته نیز  است.های صورت گرفته با وزرات کشور آمده نگاریشود؛ به پیوست نامه مانده و به آن رسیدگی نمیمسکوت باقی

ها احمر در دستور العمل موجود در زمینه بحران بخشی به شکل یک کارگروه برای سمنقابل ذکر است که از نظر رئیس جمعیت هلال

 ی حضور در مدیریت بحران در نظر گرفته شده است که این دستور العمل نیز پیوست خواهد شد. برا

کند. یا مورد را کند می هاآن شوند و روند فعالیتهای دولتی میها قربانی مشکلات ساختاری در دستگاهدرواقع اینجا نیز سمن 

های بسیار قصد داشت که از کند با رایزنیخصصی روی بحران کار میدیگر در پیش از وقوع سیل، سمن سار بدون مرز که به شکل ت

 تومان( که با مخالفت آموزش 2111های زمان بحران را با حداقل هزینه در مدارس آموزش دهد )نفری وپرورش آمادگیطریق آموزش

هایی وپرورش هم استدلال( البته آموزش02/1/18 و پرورش این پروژه به نتیجه نرسید. )مصاحبه با سلطانی، سمن امدادگران بدون مرز،

آموزان های ساختاری در نظام اداری کشور دارد )اگر بخواهیم این پول را از دانشبرای این مخالفت داشته است که ریشه در بن بست

ها ولین استانی به پتانسیل سمنتوانند از ما شکایت کنند و...(. البته نکته حایز اهمیت در استان فارس نگاه مثبت مسئمی هاآنبگیریم 

های شهر شیراز عضو افتخاری شورای هماهنگی مدیریت بحران بوده است و های قانونی نماینده سمنبوده است. با وجود محدودیت

 هاآنها به بحران سیل تسهیل شود و ها همچون آف رودی ها. خود همین مسئله باعث شده بود که ورود سمنبرخی دیگر از سمن

 توانند خوب عمل کنند.ب

زده حضور داشتند و از منطقه تر در منطقه سیلتر عمل کردند که پیشهایی موفقویژه سیل شهرک سعدی سمندر سیل شیراز به

دادند بیش از بقیه پذیر که احتمال میهای آسیبهای محلی توانسته بودند که خانهها با اتکا به رابطشناخت قبلی داشتند. این سمن

ها چون موانع اداری و همچنین سمنهای هدفمند به این منازل ارائه دهند. دیده باشند را زودتر شناسایی کنند و توانستند کمکسیبآ

رسانی مؤثرتر عمل کنند. مضاف بر این توانند با یکدیگر هماهنگ شوند و در کمکتر میهای دولتی را ندارند، راحتسازمانی دستگاه

ها کند. به ادعای برخی از اعضای سمنرا بیشتر می هاآنهای دولتی اعتماد دارند و این امر اثرگذاری بیشتر از دستگاهها مردم به سمن

جمعیت امام  هاآنهای دولتی نداشتند و حتی بعضی از زدگان نگاه مثبتی به سازمان)گروه حافظ و جمعیت امام علی( بعضی از سیل

 کردند. دانستند و به آن اعتماد نمیلوژیک میعلی)ع( را به دلیل اسمش ایدئو

داشتیم  درخواست ثبت سمن 31بعد از سیل شیراز ما نزدیک به »به ادعای دفتر معاونت اجتماعی استانداری فارس آقای سعدی 

رسمی مردمی اکثراً های غیرها در استانداری( این استقبال از طرف گروه)آقای سعدی، کارشناس سمن« سابقه استکه تا به امروز بی

هایی خانوادگی یا دوستانه را تشکیل داده بودند و به شکل مستمر در سیل سعدی به مردم بوده است که به شکل خودجوش گروه

کردند از پختن غذا گرفته تا بازسازی منازل و بعد از سیل تصمیم گرفتند که یک سمن را ثبت کنند و به شکل رسانی میکمک

های غیررسمی مردمی دهی به گروههای مجازی در شکلهای خود را ادامه دهند. در این سیل نقش شبکهلیتیافته فعاسازمان

انکارناپذیر است. برای مثال گروه مردمی حافظ توسط آقای فریدونی با استوری هایی که در اینستاگرام گذاشت فراخوان عمومی داد و 

رسانی را در سیل سعدی تا روز زده شدند و این کمکرای اسکان مسافران نوروزی سیلسرعت بعد از سیل دروازه قرآن وارد میدان ببه

فروردین ادامه دادند. این گروه حتی تا روزهای پایانی سیل هم نام و نشانی نداشت و در روزهای پایانی نام حافظ را برای گروه  03

 انتخاب کردند.
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 های سیلابنهادهای رسمی فرهنگی و آموزش. 4-2-8
 های سیلابضرورت وجود آموزش. 4-2-8-1

ضرورت وجود آموزش از سنین پایین بر کسی پوشیده نیست. آقای آزرمی، رئیس سازمان بهزیستی شیراز بر اهمیت ارائه 

 ها در کشور ما وجود ندارد. آقای آزادی)مدیر کلهای پیشگیرانه در سنین کودکی اشاره دارد و بیان می دارد که این آموزشآموزش

 دفتر مدیریت بحران استانداری فارس( نیز بر ضرورت آموزش و نقش آن در کاهش تلفات اشاره داشته و بیان می دارد:

درصد مردم دخالت 11من اعتقادم این است که در مدیریت یک بحران، در پیشی بینی یک بحران قبل و حین و بعد »

کنیم آموزش همگانی داشته باشیم. قبل از اینکه اتفاق بیفتد . باید به سمت و سویی حرکت هادستگاهدرصد 01دارند و 

مردم آموزش دیده باشند و آگاه باشند. چون مردم اگر آموزش ببینند می توانند خسارات مادی و تلفات جانی را به حداقل 

یر کل دفتر )آزادی،مد« برسانند. پس ما باید به سمت و سویی برویم که در سطح کشور آموزش همگانی داشته باشیم.

 مدیریت بحران استانداری فارس(

 

 های سیلاب و مشخص نبودن متولی آنعدم وجود آموزش. 4-2-8-2

های صورت گرفته هیچ آموزش رسمی و غیررسمی پیش از سیل در سطح خرد وجود نداشته است. ها و مصاحبهطبق بررسی

های مختصری های رسمی آموزش، در مورد آمادگی مقابله یا سوانح و حوادث طبیعی آموزشیکی از نهاد عنوانبهآموزش و پرورش 

احمر در طول سال به شکل عمومی آموزش که آن هم مربوط به سیل نیست و بیشتر به زلزله ربط دارد. همچنین هلال کندمی ارائه

هایی احمر در این زمینه نیز آمده است( اما آموزشند )به پیوست گزارش هلالکنهایی در مورد مواجهه با حوادث غیرمترقبه برگزار می

هایی کلی است اما دوره آموزش همگانی به شکل خاص در مورد سیل وجود ندارد به گفته رئیس که در این زمینه موجود است،آموزش

 احمر شیراز:جمعیت هلال

ش بینی و پیشگیری که اولین مرحله از مدیریت بحران است. ما هزار نفر را آموزش می دهیم. در بحث پی 01ما سالی »

)محمد جواد رشیدی، ریس « نفر بوده است 31های اولیه برگزار کرده ایم. سقف هر دوره دوره امداد و کمک 211حدود 

 (.7/1/18احمر، جمعیت هلال

عمومی و همگانی  صورتبهب وجود دارد اما های تخصصی مربوط به سیلاافزون بر این وی بیان داشت که در حال حاضر آموزش

های همگانی کارگروه احمر ندانسته و بیان داشت که آموزشآموزش در این خصوص را وظیفه هلال ارائهشود. وی آموزش داده نمی

ارگروه را مکلف نکرده تا برای سیلاب که رئیسش شخص دیگری است و کارگروهش، ک هاآنمخصوص به خود را دارد و لذا قانون 

ها کارشان را انجام داده اند یا خیر. آقای ها و کمیتهببیند کارگروه کندمیکسی بررسی ن درواقعدیگری است آموزش ارائه دهند. 

 رشیدی در این خصوص می گوید:

ون در صداو سیماست. یعنی الان صداوسیما باید بیاید بگوید طبق قان رسانیاطلاعنکته جالب این است که رئیس کارگروه »

این خصوص چه کاری انجام داده است. بحران چند مرحله است نه اینکه فقط وقتی اتفاق افتاد گزارش گر شما بیاید آنجا 

مصاحبه بگیرد. شما چقدر تیزر پیشگیری پخش می کنید. مگر اینکه پول دهید. الان میروی با صداوسیما صحبت کنی باید 

صداو سیما که یک کار عام  حساببهمیلیون بریزیم  11ای نداریم که بودجه برای هر ثانیه هزینه بدهید. خب ما ردیف

باید بیایند سراغ ما بگویند شما که مسئول  هاآنشود پول داده شده است. اتفاقا المنفعه انجام دهید. اگر تیزری هم پخش می

ای تیزر درباره سیل پخش قیقه جلسۀ دو 21کمیته آموزش هستید دو ماه دیگر پاییز است شما برنامه آماده کنید 

 (.7/1/18احمر شیراز، کنیم)مصاحبه بارئیس جمعیت هلال

های اند که پیش از وقوع سیل آموزشزده اظهار داشتهدرصد از مردم سیل4های پیمایش استانی نیز گویای آن است که تنها یافته

درصد از پاسخگویان 8/23اند. همچنین ین خصوصا دریافت ننمودهدرصد هیچ آموزشی در ا0/12اند و مرتبط با سیل را دریافت کرده
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درصد در این متغیر نیز شاهد هستیم که حالباایناند. اما های امدادونجات حین حادثه را پیش از آنکه سیل اتفاق بیفتد گذراندهآموزش

 اند.( آموزشی در این زمینه دریافت نکرده3/74درصدبالایی از پاسخگویان )

های سیلاب قابل ذکر است آن است که آموزش سیلاب در سر فصل آموزشی تعریف شده از تهران ه دیگر که در بحث آموزشنکت

احمر ای نیز در سرفصل آموزشی مناطق سیل خیز تعبیه نشده است. رشیدی، رئیس جمعیت هلالمنطقه صورتبهنیز وجود ندارد و 

شود. این را از ما نخواسته اند. اگر شورای تامین یا ست که از تهران برای ما تعریف میسرفصل هایی ه»شیراز، در این باب می گوید: 

 «فرمانداری مصوب کنند بگویند شما بیایید کمک کنید ما می رویم آموزش می دهیم.

 

 جدی گرفته نشدن و عدم اولویت آموزش سیلاب. 4-2-8-3

ها در خصوص سوانح طبیعی و بخصوص سیل همانقدر که نادر هستند، همانقدر نیز جدی گرفته نمی شوند و برای آن آموزش

شود. آقای رزاق منش، رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری شیراز و فعال های محسوب نمیصورت نگرفته و جزء اولویت گذاریسرمایه

 دارد:در باب آموزش سخن می گوید و بیان می گذاریسرمایهدم در ستاد امدادرسانی سیل شیراز از ع

تر رصد می کینیم. مثلا در مدارس ما مانور کنیم کم گذاریسرمایهمی کینیم و اگر  گذاریسرمایهدر بحث آموزش ما کمتر »

های مربوطه نیز جدی شود و مسئولین و دستگاهتر شبیه به جوک است و جدی گرفته نمیزلزله داریم اما این مانور بیش

 )آقای رزاق منش، رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری شیراز و فعال در ستاد امدادرسانی سیل شیراز(  « گیرند.نمی

های مربوط به سیلاب در زمان خشکسالی چه در بین مردم و چه در بین شیراز نیز از عدم اولویت آموزش 00شهردار منطقه 

 مسئولین سخن می گوید: 

می گفتیم  هاآندر اولویت قرار دارد اگر تا قبل از سیل به  هاآندیگری برای  مسائلالان مردم از ما مطالبات دیگری دارند و »

بیایید در این خصوص آموزش ببینید ضمن اینکه آن استقبال نمی کردند به ما هم میخندیدند. البته بعد از سیل این ضرورت 

 «بیشتر حس شد.

اولویت آموزشی درآید و هم مردم و هم  صورتبهها ن داشت که این رخداد)وقوع سیل(باعث شد که این آموزشوی در ادامه بیا

 «ای به این کار اختصاص یابد.مسئولین ضرورت آنرا بپذیرند و این که باید بودجه

شهایی را می دیدند اما آنچه در هایی که در کارگروه ستاد مدیریت بحران دخیل هستند نیز بایستی آموزعلاوه بر مردم، سازمان

 فرایند سیل شیراز مشاهده شد گویای آن است که آموزشهای جدی در این خصوص وجود نداشته است. 

های تخصصی و شاید تنها دوره رسمی آموزشی تخصصی سیل در استان دقیقا در اسفندماه نکته مهم قابل اشاره در امر آموزش

کل ستاد کل مدیریت بحران استان تدارک و اجرا شده است.این برنامه آموزشی برای آموزش  توسط آقای مهندس آزادی مدیر 0317

های را در حد سناریو سیل به مدیران دستگاههای عضو ستادهای مدیریت بحران استان تتهیه و اجرا شده است. مدیریت بحران آموزش

)مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری فارس( در مورد این  مسئولین استانی در روزهای پایانی اسفند داده است. مهندس آزادی

 آموزش میگوید:

شهرستان را دعوت  21ها و در آن یک جلسه آموزشی گذاشتم برای شورای مدیریت بحران شهرستان 17بهمن  21من »

در رابطه با خشکسالی، ها در کلیه شهرستان 17کردم. یک شبانه روز در رابطه با مدیریت سیل و زلزله آموزش دادم. سال 

 «سیل و زلزله برای کلیه دهیاران و بخشداران و شهرداران جلسه آموزشی گذاشتیم.

ها جدی گرفته شده و چقدر توانسته در عمل ها جای بحث وجود دارد و اینکه چقدر این آموزشاما در مورد کیفیت این آموزش

 یکی از شرکت کنندگان در جلسه آموزشی فوق است بیان می دارد که: احمر شیراز کهمفید واقع شود. رشیدی رئیس جمعیت هلال

تا دستگاه متولی که بیشتر  8صبح ما را از خواب بیدار کردند. از هر شهرستانی  1ما جلسه مدیریت بحران خیلی رفته ایم. »

 1ارهای استان و معاون عمرانی. درگیر سیل و بحران هستند، دعوت شده بودند به علاوۀ فرماندار و معاونش؛ یعنی همه فرماند

صبح باید بیایید اینجا ارائه دهید. بعد  8:31صبح یک سناریو به هر شهرستانی دادند و گفتند بروید روی آن کار کنید. 
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ور فرماندارها آنجا ارائه می دادند که از شیراز فرماندار نبود، آقای امیدوار هم نبود همه گفتند شما برو که من رفتم. سه تا دا

احمر آمده بود، آقای تجلی، آقای دکتر مرادی هم از اورژانس، آقای زمانی هم از مسکن و شهرسازی داشت. یک داور از هلال

ها را جمع کردند تا راجع به سیل صحبت کنند. خب این خروجی اش چه شد؟ هیچکس حضور داشتند ]...[ این شهرستان

نشییم. می گوییم و می نویسیم ]...[ در این جلسه شیراز در همه استان  آن را جدی نمی گیرد. یعنی همه اش دور هم می

نفر کشته شدند و نزدیک همین تعداد هم یک ماه  20دقیقه باران آمد و  01اول شد ولی چه فایده؟ یک ماه و نیم بعدش 

 «ای نشد.بعد از سیل در اطراف از بین رفتند که خیلی رسانه

یک دوره یک روزه برای آموزش مدیریت بحران  ریزیبرنامهل مدیریت بحران استان به سیل و با همه این اوصاف توجه ستاد ک

ها و حضور همه مدیران در آینده این سیل برای مدیران بسیار هوشمندانه و به جا بوده است. امید است با جدی گرفته شدن این برنامه

 د باشیم.ها و تأثیرات آن در تصمیمات مدیران را بیشتر شاهبرنامه

 

 زدهجرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل. 4-2-9

اخلاقی و ناامنی را زده هیچ موردی از تعرض و بیدرصد مردم سیلدرصد71های حاصل از پیمایش گویای آن است که بیش از یافته

مردم یا ناامنی را در ایام سیل خیلی زیاد مشاهده درصد از پاسخگویان موارد بی اخلاقی، تعرض به 1/01. تنها اندکردهتجربه یا مشاهده ن

کلی آماری در مورد بروز  طوربهاند. اما های مختلف مشاهده نمودهدرصد از پاسخگویان این موارد را به میزان7/27 درمجموعاند. نموده

زده و به دلیل عدم قرنطینه منطقه سیلجرم و نابهنجاری از طرف نیروی انتظامی وجود ندارد و موردی گزارش نشده است با وجود آن، 

 توجه باشد.تواند قابلورود ناهماهنگ و بدون سازمان مردم مشکلاتی به وجود آمده است که می

 

 آوری بیمارگونه اطلاعات و احتمال سوء استفاده از آنجمع. 4-2-9-1

در روزهای نخست سیل جهت امدادرسانی هدفمند نیاز به اطلاعات آماری بود اما از آنجایی که اطلاعات آماری دقیقی در دست 

اطلاعات نبود و مردم  آوریجمعاطلاعات ار درب منازل کردند. اما تنها یک سازمان متولی  آوریجمعها اقدام به نبود بعضی از سازمان

خود را در اختیار هر کسی که برای آمارگیری و یا گرفتن اطلاعات مراجعه می کرد قرار می دادند برخی از به راحتی اطلاعات شخصی 

زدگان را دریافت می کردند. حساب و شماره تلفن سیلکردند و شمارهزدگان مستقیما ارتباط برقرار میمردم)به اصطلاح خیرین( با سیل

های ه از اطلاعات مردم منجر گردد. چنانچه در همین فاصله، مشکلاتی مانند درخواستمی تواند بعدها به سوء استفاد مسئلهاین 

ای و... مطرح شده بود)مصاحبه با خانم همت، مدیر اداره سلامت نامشروع از زنان سرپرست خانوار درازای کمک یا درخواست رحم اجاره

ئولیت این امر به عهده معاونت اجتماعی شهرداری شیراز و خانواده سازمان فرهنگی شهرداری(. برای جلوگیری از این امر، مس

 اطلاعات توسط سایرین ممانعت به عمل آمد.  آوریجمعفرمانداری گذاشته شد و از 

 

 نمایی و فریب امدادگرانزدهسیل. 4-2-9-2

رای دریافت کمک و نمایش زده افتاد مراجعه مردم از سایر مناطق شهر بیکی دیگر از رفتارهای نابهنجاری که در منطقه سیل

های مردمی که به سوی شهرک سعدی روانه شد، بعضی از افراد سودجو را به فکر بود. سیِل کمک« زده نمایی و فریب امدادگرانسیل»

شدند که ای روبرو به جاهای دیگر انداخت. مثلًا امدادگران با خانواده هاآنها و انتقال شبانه کمک آوریجمعاجاره مسکن در سعدی و 

، نقش هاآنبه اعتراف یکی از اعضای آن خانواده، قبل از سیل ساکن آن محل نبودند و با خرید چند قلم کالای دست دوم و گل مالی 

 سیل زدگان را بازی میکردند تا بتوانند کمک دریافت کنند. مادر این خانواده می گوید: 

ها را از زده نیستیم. پسرم اینجا را اجاره کرده و این وسایلست، ما سیلپسرم مرا به زور اینجا آورده، خانه ما جای دیگری ا»

زده ایم و بهمون کمک کنید. اما من اهل حلال و حرام هستم و سمساری خریده و گل مالی کرده که شما فکر کنید ما سیل

 سیل شهرک سعدی()یکی از امدادرسانان حاضر در « چیزی را که حقم نیست نمی خوام لطفا به ما کمک نکنین.
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 )بازار سیاه( گیری بازار آزاد فروش کالاهای امدادیشکل. 4-2-9-3

را انبار کرده و در بازار آزاد می فروختند. مثلًا یکی از  هاآنهای مردمی را بیش از حد نیاز دریافت می کردند و بعضی از افراد کمک

را از امدادگران دریافت می کردند و برای فروش به مغازه وی می مردم شیر خشک و پوشک »مغازه داران محلی بیان می داشت که 

شود. دکتر رشیدی، مسئول جمعیت ای نبوده و نوعی ناهنجاری تلقی میکه این نیز در شرایط بحرانی رفتار پسندیده« آوردند

ار سیاه درست شده بود و در همه ها نوشته بودند کالای شما را با نصف قیمت خریداریم. بازبعضی از سوپری»احمر می گوید هلال

 «حوادث هم هست.

های محل وی را خطاب قرار داده و به وی گفته یکی از امداد رسانان نیز بیان کرد که در زمان امدادرسانی فروشنده یکی از مغازه

 «یدهند تا برایشان بفروشم.مردم اقلامی مثل شیرخشک، پوشک، آب معدنی و... را از شما میگیرند و با قیمت پایین به من م»است که 

 

 سرقت و دزدی از منازل. 4-2-9-4

یکی از جرایمی که معمولا در مواقع حوادث و سوانح رخ میدهد و دزدی و سرقت است که تجربه آن در تمام حوادث طبیعی که در 

کشور اتفاق افتاده وجود دارد. در این سیل نیز با وجودی که گزارشی رسمی از نیروی انتظامی دریافت نکردیم اما مردم به مواردی از 

 زده بیان می دارد که: داشتند. مثلاً یکی از شهروندان سیل دزدی از منازل شان اشاره

نگاه کنید غارتگری یکی خونه خودم بود که حتی کنتور برق مرا دزدیدند شهرداری برای خروج آب، دیوار خانه مرا خراب »

 (.1های مردمی،)مصاحبه« های آب و شیرآلات حمام همه رو کندند و بردندهای برق لولهکرد و به امان خدا ول کردند تا سیم

همین میزان نیز  حالباایندرصد(، 1/01که میزان سرقت اموال در ایام سیل زیاد نبوده است)دهدمینتایج پیمایش استانی نشان 

درصد کمی را گیرد. اطلاع پاسخگویان از سرقت شدن اموال همسایگان نیزمورد توجه است و حدود یک دهم از پاسخگویان را در برمی

درصد  0/11اند. یعنی مجموعا درصد نیز اظهار بی اطلاع کرده1/02درصد هیچ سرقتی را نشنیده اند و 2/82. دهدمیخود اختصاص  به

 اند.سرقتی را که متعلق به همسایگانشان باشد گزارش نکرده

 

 زدههای اجتماعی در مناطق سیلکاهش بعضی از آسیب. 4-2-9-5

های آسیب پذیر و پرخطر ستان شیراز شهرک سعدی که در معرض سیل قرار گرفت یکی از شهرکبه گزارش اداره بهزیستی شهر

هدف اقدامات اورژانس اجتماعی و دفتر خدمات اجتماعی واقع در آن بوده است  عنوانبهشود که از سالها پیش این شهرک محسوب می

شده نشان  ارائهی اجتماعی منطقه پرداخته شود. آمارهای هاو سعی شده با اقدامات پیشگیرانه در سطوح مختلف به کاهش آسیب

های اجتماعی مورد بررسی بهزیستی بعد از سیل تا این زمان، کاهش یافته است، اما دلیل این کاهش که میزان آسیب دهدمی

 باشد.محسوس مشخص نیست و توضیحی هم توسط سازمان بهزیستی ارائه نشده است. این آمار به شرح زیر می

 
 های اجتماعی در شهرک سعدی قبل و بعد از سیل )گزارش بهزیستی(وضعیت آسیب -2-4 جدول

 وضعیت آسیب بعد از سیل وضعیت آسیب قبل از سیل نوع آسیب

 درصد03 درصد22 کودک آزاری

 درصد00 درصد07 همسر آزاری

 - درصد2 معلول آزاری

 - - سالمند آزاری

 درصد01 درصد20 زنان و دختران در معرض آسیب
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 های اسکان موقتمدیریت اجتماعی کمپ. 4-2-11

های جسمی و هم مالی به همراه داشت. علاوه بر جان باختن تعداد زیادی از شهروندان شیرازی جریان سیل دروازه قرآن هم آسیب

های ی جدی شدند که بخشی از آن ماشینهاها با برخورد به هم دچار آسیبو جمعی از مهمانان نوروزی، تعداد زیادی از اتومبیل

های های اسکان بودند. از آنجایی که این سیل در ایام نوروز اتفاق افتاد کمپمسافران نوروزی بود که نیازمند امدادرسانی در کمپ

سیل گم شده و یا  در هاآنهای آسیب دیدگان سیل نیز تبدیل شد و مسافرانی که در چادر اسکان داشتند و یا ماشین نوروزی به کمپ

های اضطراری و همچنین به اماکن سرپوشیده که توسط شهرداری شیراز و سایرین در نظر گرفته ها و کمپآسیب دیده بود به اقامتگاه

شده بود هدایت شدند. علاوه بر مسافران نوروزی، افراد ساکن در روستاها و محلات در معرض سیل و یا آسیب دیده از سیل، نیز در این 

المللی فارس واقع در شهرک گلستان، ها شامل:کمپ زیباشهر، باغ جنت، نمایشگاه بینها استقرار داشتند. بعضی از این مکانکمپ

ها و صحن مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ )ع(، صحن مطهر سید علاءالدین حسین)آستانه( )ع(، صحن کلیه مساجد، حسینیه

های های ورزشی متعلق به شهرداری و.... بوده است. در مورد کمپح شهر شیراز، بسیاری از سالنامامزادگان شیراز، کلیه مدارس سط

 اسکان موقت موارد زیر قابل ذکر است.

 

 های اسکان موقتهای متفاوت کمپکیفیت. 4-2-11-1

کانکس بودند و  صورتبه. کمپ هایی که 0کلی دو نوع کمپ با امکانات متفاوت برای سیل زدگان در نظر گرفته شده بود:  طوربه

تر تشکیل شده بود.  مدتکوتاهچادر برای اسکان  صورتبه.کمپ هایی که 2امکانات بیشتر برای سکونت طولانی مدت تر داشتند و 

باغ جنت دارای کانکس هایی بودند که در اختیار مسافران نوروزی و سیل زدگانی که منزل  های نوع اول؛ مثل کمپ زیباشهر وکمپ

تیر( این  01) ها تا همین اواخرآسیب جدی دیده و غیر قابل سکونت بود گذاشته میشد که بنا به گفته یکی از مسئولین کمپ هاآن

های خوبی مانند سرویس بهداشتی، حمام، پتو و حداقل نسبتاًای امکانات ها اقامت داشتند. این کانکس ها، دارافراد هنوز در این کانکس

 اولیه برای زندگی... بودند. 

ها و... های سرپوشیده، مساجد، نمایشگاه گلستان، زیارتگاه ها، حسینیهچادرهایی بود که در ورزشگاه صورتبههای نوع دوم کمپ

های بهداشتی و های متفاوتی داشته است و از نظر امکاناتی مثل سرویسها کیفیتراه اندازی شده بود که بسته به امکانات آن مکان

های ها جهت رفع آن مشکل تدابیری اندیشیده شد و با تغییراتی که در سرویسحمام محدودیت هایی داشته است. در بعضی از کمپ

ای در سیل به گونه هاآناز تعداد خانوارهایی که منزل را تبدیل به حمام کردند. از آنجایی که در سیل شیر هاآنبهداشتی داده شد 

فروردین به  03ها تنها به مدت چند روز برقرار بود و قبل از آسیب دیده باشد که غیر قابل سکونت باشد، اندک بود لذا این کمپ

برای اسکان در این کمپ ها)در کانکس  خدمات رسانی به عموم پایان داد و تنها چند خانواده محدود باقی مانند که تا پیدا کردن مکانی

 خانوار بوده است.  1حدود سه الی  هاآنها( ماندگار شدند که تعداد 

 

 های مهربانی و نوع دوستیکانون مثابهبهها کمپ. 4-2-11-2

های مردمی و گروههای دولتی، غیر دولتی احمر بوده که با همکاری سایر سازمانو هلال 4ها با شهرداری منطقه مدیریت این کمپ

ند در سیستم ثبت می شدمیها سکنی داده این کار را انجام می دادند. جهت مدیریت بهتر کمپ ها، اطلاعات افرادی که در این مکان

یفتاده بهتر و اصولی تر انجام گردد. بنا به گفته آنان، جرایم خاصی در این کمپها اتفاق ن هاآنگردید تا توزیع اقلام و خدمات رسانی به 

ها با همدلی و اعتماد با هم رفتار می کردند. مصاحبه با بعضی از نیروهای شهرداری که مدیریت و پذیرش افراد و افراد ساکن در کمپ

ها را به عهده داشتندگویای آن است که از اولین ساعات پذیرش سیل زدگان و مسافران نوروزی درگیر شده در سیل، در این کمپ

ها سرازیر کردند. غذاهای گرم، وسایل و اقلام ضروری مثل پتو، چادر، زیرانداز و.... های زیادی را به این کمپکمکمردم شهر شیراز 

ها بعضی از ها آورده شده و توزیع می گردید. افزون بر این، مردم نوع دوست شیراز با مراجعه به این کمپتوسط مردم به این کمپ

 های خود دعوت می کردند. خانهمهمان به  عنوانبهسیل زدگان را 
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ها رضایتها بدین صورت بوده که بیشترین میانگینهای بخش کمی گویای آن است که برداشت پاسخگویان از وضعیت کمپیافته

گردد. ها برمیبه مواردی نظیر کیفیت برخورد امدادگران، امنیت اردوگاه، رعایت احترام و عزت سیل زدگان و وضعیت اخلاقی کمپ

های زده به مراقبتاز خوب نمره داده اند. کمترین نمره ارزیابی افرد سیل ترپایینها پاسخگو به موارد کمپ 4کته جالب اینکه، تنها ن

های (. مصاحبه42)نتایج پیمایش استانی، جدول شماره  باشدزدگان تعلق دارد که نشاندهنده ضعف در این خصوص میروانی از سیل

ها نیز رضایت سطح بالایی را نشان می داد. یکی از دلایل این امر آمادگی شهر برای پذیرایی از ن شده در کمپکیفی با افراد ساک

مهمانان نوروزی بوده است. جلسات متعدد ستاد سفرهای نوروزی و آمادگی نسبی دستگاهها عامل مهمی بود که در کمترین زمان 

 دهند.ها مستقر شده و بتوانند ارائه خدمات ممکن کمپ

 

 های اسکان اضطراریلزوم تهیه نقشه محل. 4-2-11-3

خانه ام را رها کنم کجا »این بود که  شدمییکی از مشکلاتی که در خصوص تخلیه منازل وجود داشت و از طرف مردم نیز عنوان 

قبل از وقوع سیل در بعضی از مناطق به مردم هشدار داده شد که به دلیل خطر وقوع سیل باید منازل خود را تخلیه کنند اما به « بروم؟

موقت از قبل در نظر  های اسکانگفته نشد که کجا باید بروند و به همین خاطر تخلیه کمتر اتفاق افتاد. در صورتی که مکان هاآن

در نظر گرفته شده باشد  هاآنهای شهر برای حوادث مختلف مشخص شده و استانداردهایی برای گرفته شده باشد و امن ترین قسمت

اسکان  عنوانبهاحمر شیراز مکان هایی که در حال حاضر قطعا بهتر می توان به مدیریت شرایط پرداخت. بنا به گفته رئیس هلال

باشد در حالی که طبق شود فاقد امکانات لازم بوده و حتی فاقد مکان هایی برای دپوی اقلام ضروری میدر نظر گرفته می اضطراری

 درصد مردم شیراز اقلام داشته باشیم اما برای این کار مکان مناسب نداریم:2قانون به اندازه 

هیچ امکاناتی نداشتیم. در جلسات شهرداری می گوید این در شیراز ما مشکل اسکان اضطراری داریم. اگر زلزله آمده بود »

تعداد سالن ورزشی داریم. ولی انباری برای دپو کردن جنس در کنار آن ها، یا برق اضطراری یا حمام ندارند. الان ما باید یک 

 احمر شیراز(.)رشیدی، رئیس هلال« ای پیش آمد باید کجا بروندنقشه داشته باشیم که اگر حادثه
 

 مواجهه مردم و امدادگران. 4-2-11

های مثبت و منفی دیده، شواهد حاکی از آن است که یک سری ویژگیدر ارتباط با مواجهه نیروهای امدادرسان و مردم آسیب

 وجود داشته است که در قالب مقولات زیر توضیح داده خواهد شد:

 

 دیدگینمایش آسیب. 4-2-11-1

ای گیری یک فضای فرهنگی بوده است که در آن با پدیدههای امدادرسان ذکرشده است شکلهیکی از نکات منفی که از سوی گرو

 اند. خانم شاهینی یکی از اعضای گروه جهادی در این باره گفته است:روبرو شده« دیدگیآسیب»و یا نمایش « نمایش فقر»به نام 

عنوان کردند و یک سری افراد بهدیده را ایفا مینقش آسیب دیده وطرف افرادی بودند که از اول تا آخر در جایگاه آسیبیک»

شد و برخی موارد به های افراد توجه میکه لازم بود به ظرفیتزدند درحالیکننده و یا خیر به این پدیده دامن میحمایت

 .(4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه« شد...شد و جلوی این فضا گرفته میخود افراد واگذار می

 یکی دیگر از مصاحبه شوندگان چنین می گوید:

زده یک پیرزن بود هر روز می آمد اسمش را پیرزن دیزی گذاشته بودیم و هرروز زود پزش دستش بود صبح تا شب و سیل»

)رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری « پرسید غذا چی دارید؟هم نبود و میگفت آب فقط به حیاطم آمده و همیشه می

 و فعال در ستاد امدادرسانی سیل شیراز(. شیراز

 :کندمیوی همچنین از مورد دیگری یاد 
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یه آقایی اومد گفت من خیلی آبرودار هستم چیزی هم نیاز ندارم و برای خودمم هم چیزی نمیخواهم یک پیرمرد نزدیک »

مشت ظرف به درد نخور با یک  شما هست در زیر زمین خانه زندگی میکند شما برید نگاش کنید یک فرش مندرس داره یک

زده هم نبود و ما همش فکر میکردیم چگونه به او پتو و در این اتفاق سمعک خودش را گم کرده بود و بیمار هم بود اما سیل

کمک کنیم بعد متوجه شدیم این آقا پسرش بوده و چیزها و وسایل او را جمع کرده بود و میگفت این پیرمرد اجاره نشین 

 ئیس اداره سلامت خانواده شهرداری شیراز و فعال در ستاد امدادرسانی سیل شیراز()ر« من است

کردند که ضرورت بنا به گفته این شخص بهتر بود که افرادی که توان جسمی و روحی لازم را داشتند در امدادرسانی همکاری می 

ی است که در این صورت امدادرسانی با پیوست فرهنگی و سازمنظور فرهنگانجام این کار نه به دلیل کمبود نیروی انسانی بلکه به

سازی حول مشترکات های افراد موجب شبکهها و مهارتاجتماعی خواهد بود و در عین محفوظ ماندن ارزش خدمت، آگاهی از ظرفیت

 خواهد شد.

به امداد  هاآنی که طوربه های مردمی ضروری بودزده، نمایش آسیب دیدگی برای جلب کمکافزون بر این از نظر مردم سیل

مایل بودند این  هاآنرا به بیرون از منزل و تحویل وسایل نو و جدید را نمی دادند.  شدهتخریبها اجازه بردن وسایل و اثاثیه رسان

متوقف  هاآنوسایل در حیاط منزل شان باقی بماند چون فکر میکردند اگر منزل شان تمیز و مرتب شود ممکن است امدادرسانی به 

 زده نیستند:شود و مردمی که برای کمک به محله می آیند فکر کنند که این خانواده سیل

تری دریافت کنه البته به ندرت بود یا فرضاً ممکن بود میرفتن خونه کسی رو تمیز کنن قبول نمیکرد تا بتونه کمک بیش»

مده دو تا فرش انداخته توش کثیفش کرده تا کمک دریافت مثلا ما تلفن داشتیم این همسایه من خونش خالی بود حالا او

 (.0318، تیرماه 3)شهردار منطقه « کنه اما خب به ندرت بود

ها شاکی بودند چون معتقد بودند خیرین وارد کوچه هایی که آثار سیل حتی از شهرداری بخاطر تمیز کردن خیابان هاآنبعضی از  

 تند نمایش آسیب دیدگی تا روز آخر ادامه داشته باشد. نباشد نمی شوند. بنابراین تمایل داش

 

 نگاه طلبکارانه به امداد. 4-2-11-2

زدگان ایجاد های مردمی این ذهنیت را در سیلبستر اقتصادی و فرهنگی شهرک سعدی به شکل خاص و حجم باورناپذیر کمک

ار را انجام دهند؛ در سیل شهرک سعدی افراد زیادی از دارند این کهستند وظیفه هاآنکرد که گویی مردمی که در حال کمک به 

شد که نگاهی طلبکارانه در کردند در موارد بسیاری دیده میولای تخلیه میها را از گلرفتند و خانههای مردمی خانه به خانه میگروه

 دمی:های مرهایی به روایت اکثر گروهزده به وجود آمده بود برای دریافت چنین کمکمردم سیل

های شدند تا گروهولای را داشتند منتظر میزده بااینکه توانایی مشارکت برای تخلیه خانه خود از گل خود مردم سیل»

گفت چون گلی میشم داخل ها میزدهیکی از سیل»در موردی دیگر « ولای تخلیه کنندرا از گل هاآنمردمی بیایند و منزل 

 (.4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه«. گلی بودیم... که ما سرتاپاآیم درحالیخانه نمی

درواقع این احساس محرومیت دائمی که بین مردم این منطقه نسبت به بقیه مناطق شهر وجود داشته است وقتی با این حجم 

سعدی حجم توزیع کند. در روزهای ابتدای سیل شهرک شود؛ این ذهنیت طلبکارانه را تقویت میغافلگیرانه کمک مردم مواجه می

پرسیدند چه غذایی دارید و اگر باب میلشان نبود آن را کنندگان غذا میزده از توزیعقدری زیاد بود که برخی مردم سیلغذای پخته به

رفتند.در این خصوص آقای رزاق منش)رئیس اداره سلامت خانواده شهرداری و فعال در ستاد گرفتند و سراغ غذاهای دیگر مینمی

 رسانی شهرداری در شعرک سعدی( می گوید:امداد

هزار غذا  1111ه بود هم غذای آنان تأمین میشد و هم سرگرمی بود و هر روز حدود شدمیموضوع سیل برای آنان تفریح و سرگر

کباب توزیع میشد و مردم میپرسیند شما چه غذایی دارید بقیه چه دارند فرضا اگر آش هست میگفتند من نمیخواهیم میریم مسجد 

 میگیرم. ما نانوایی سیار زده یودیم اما حتی وقتی مردم خودشان کار میکردند هنوز به دنبال نان مجانی بودند. ما جایی رفتیم نان توزیع

 کنیم از ما پرسیدند چی دارید؟ گفنتیم نان، گفتند ولش کن نمیخواهیم.
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ای و ناهماهنگ در های مختلف که به شکل جزیرهتا سازمان به دلیل ضعف مدیریت بحران و حضور افراد گوناگون از خیرین گرفته

می کردند سطح توقع سیل زدگان را به شکل ناهماهنگی بالا بردند و این باعث ایجاد نوعی نگاه طلبکارانه نسبت به  منطقه فعالیت

کردند و منتظر مشکل خود نمیدر روزهای ابتدایی فعالیت چندانی برای برطرف کردن  ویژهبهزده امدادگران شد و مردم سیل

 امدادگران بودند )اینجا فرقی بین امدادگران مردمی و دولتی وجود ندارد(. 

اند و خودشان مشارکت ایم. آنجا که مردم خودشان ورود کردهتر بودهایم موفقتجربه نشان داده که هر جا ستادی ورود کرده»

شدند. می گفتیم چرا خودت وارد خانه ل خود افراد در تعمیرات دخیل نمیایم. اوایتر بودهاند نیاز محور بود موفقکرده

ها که غذا آورند. همه نشسته بودند. همه دنبال این ماشینکنند می گفت الان غذا میشوی ببینی نیروها دارند چکار مینمی

بازسازی موفق بود. سعدی در مقطع آوردند بودند. تا غذا جمع نشد وضع همین بود. هر جا که مردم مشارکت داشتند آن می

« روز همه دست روی دست گذاشته بودند که دولت بازسازی کند ولی بعدش خود مردم هم وارد کار شدند 01-01اولیه 

 (. 22/4/18)مهندس صف شکن، بنیاد مسکن فارس، 

 

 دوستی خیریننمایش نوع. 4-2-11-3

دیده و برقراری ادرسان ذکرشده است هدایت خیرین به سمت مردم آسیبهای امددر مقابل یکی از نکات مثبت که از سوی گروه

های مثبت این مواجهه ذکرشده است که بنا دو گروه بوده است که آرامش روحی و لذت معنوی خیرین ازجمله پیامد ارتباط میان این

زی در این زمینه خواهد شد. حتی در مواردی ساها و همچنین فرهنگهای پیشین موجب تکرار کمکها در بحرانبر تجربه امداد رسان

گیری اعتماد بیشتر و حتی درخواست امدادرسانی بیشتر از سوی خیرین که اعتماد اجتماعی وجود نداشته است این کار موجب شکل

 باره گفته است:های امدادرسان جهادی دراینشده است. یکی از اعضای گروه

به دلیل همان مشکلات اعتماد اجتماعی فرد خیّر منصرف شود، بنابراین به کنیم چون ممکن است گری نمیما تصدی»

گوییم که چه کسی کمک دریافت نکرده است خیرین می گفتیم به ما تحویل ندهید ولی ما بر اساس یک سامانه به شما می

 (.4/4/18های جهادی، )مصاحبه با گروه« بریم و شما خودتان کمک کنید...و ما خودمان شما را می

است آن است که حتی امدادرسانان برای شرایط دشوار و مواجهه با  تأکیدهای امدادی هم شایان توجه و ای که در مورد گروهنکته

با مردم تنها  هاآنبودند و مواجهه  اند که آموزشی دریافت نکردهابراز نموده هاآنفشار و شرایط خاص آماده نبودند و بیشتر مردم تحت

 اند و یا هدایت مدیر گروه امدادرسان بوده است.زده داشتهای که از سایر مناطق بحرانتجربهبر اساس 
 

 ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب . 4-2-12

بسزا و انکار ناپذیر در کاهش تلفات بحرانها و حوادثی همچون سیل و زلزله  تأثیردر مواقع بحران  موقعبهمناسب و  هشدار دهی

می تواند به مردم در شعاع بحران فرصت لازم و کافی برای اقدامات پیشگیرانه و پرهیز از خسارات را  مؤثرو  موقعبهدارند. هشدارهای 

شود با توجه متعددی دست به گریبان است که در ادامه سعی میهای بحران در ایران با آسیب هشدار دهیبدهد. اما متاسفانه فرایند 

 های آن اشاره شود. شیراز به برخی از جنبه خصوصبهبه حادثه سیل فروردین ماه کشور و 

 ای ارتباطی است به اینای ارتباطی و بسیار متاثر از بستر اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است. مقولهمواقع بحران مقوله هشدار دهی

های مکانیکی مبتنی بر انتقال پیام باشد، انتقال از رادیو، یا تلویزیون و یا شبکه صرفاًنباید  هشدار دهیمعنا که نگاه مسئولین به 

های دولتی و رسمی هر کدام می تواند معنای های مردمی و یا جایگزین و یا انتقال پیام از طریق رسانهاجتماعی، انتقال از طریق رسانه

های خود، میزان توجه و درک خطر مخاطبان را بطور متفاوتی متاثر کند. مخاطبان پیامهای هشدار دهند با توجه به آگاهی هشدار و

گیرند و یا از کنار آن های هشدار دهند هشدارها را تفسیر می کنند، آنرا جدی میها و رسانهتجربیات گذشته، میزان اعتماد به سازمان

های هشداردهنده، فعال، خلاق و مفسر هستند، آنان می توانند پیامها را باید توجه داشت که مخاطبان پیام به راحتی عبور می کنند.

دریافت کنند، بینند و یا بشنوند اما آنرا جدی نگیرند. این دقیقا آن چیزی است که در حادثه سیل شیرازبطور خاص و حتی کشور 
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احمر شهرستان شیراز در این مورد ئولین هشدارها را جدی نگرفتند. رئیس جمعیت هلالمردم بلکه بسیاری از مس تنهانهاتفاق افتاد. 

 بیان می دارد که:

، مثلا به مردم می گوییم فردا آیدمیها آمارهایمان دقیق از آب در نمردم هشدارها را جدی نمی گیرند چون خیلی وقت»

 (.7/1/18احمر شیراز، )رئیس جمعیت هلال« شودهیچ خبری نمی آیدمیصبح دارد سیل 

 و همچنین مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان عنوان میکند که:

 (.01/4/18)مدیرکل ستاد مدیریت بحران فارس، « مردم هشدارها را جدی نگرفتند. مسئولان هم جدی نگرفتند»

 .آیدمید به برخی مدارک و اسناد های با مسئولین و مردم و با استناهای استخراج شده از مصاحبهدر ادامه به برخی از تم

 

  هشدار دهیهای هشداردهنده و مناسک سازمان. 4-2-12-1

 ترینمهمهای متعددی مسئولیت صدور و اعلام هشدار را بر عهده دارند، در بحراهای متاثر از وضعیت آب هوا همچون سیل سازمان

ها و ، از یکسو رسانههاآنهستند. در ادامه صدور اخطاریه و هشدار  سازمان، سازمان هواشناسی کل کشور و ادارات هواشناسی استانها

بطور خاص صداوسیما هشدارهای سازمان هوا شناسی را به اطلاع عموم میرسانند و از سوی دیگر وزارت کشور و ستاد مدیریت بحران، 

ه بسیار هم زیاد هستند و اغلب هم به وقوع نمی هشدارها را برای مسئولان اجرایی و مرتبط با بحران ارسال می کنند. این هشدارها ک

 شوند.تر تکرار میپیوندند دومینو وار از بالا به سطوح پایین

در این مطالعه، فرایندهایی از اعلام هشدار سیل است که بطور مکرر و روتین شده، غیر دقیق و  هشدار دهیمنظور از مناسک  

برای هشدار اهمیت دارد. این بدین  صرفاً، هشدار هشدار دهیمیشود. در مناسک  های مختلف دادهمبهم به مردم و مسئولان رده

گیرند هشدارها را هر ها و مسئولین در بعضی مواقع برای فرار از عواقب و تبعات عدم صدور هشدارها تصمیم میمعناست که سازمان

بر اساس وظیفه قانونی صادر کنند. آنچه مهم است دادن هشدار طی مناسک و فرایندهایی خاص است که  صرفاً چند غیر دقیق و مبهم 

ها و مسئولین هشدار دهنده تصوری از عواقب هشدارهای مکرر، روتین و غیردقیق سازمان هشدار دهیدر بالا توصیف شد. در مناسک 

های هشدار دهند مستهلک تماد مردم و مسئولان اجرایی را به تمامی سازمانندارند. اینکه چنین هشدارهایی می تواند دومینو وار اع

کند و از بین ببرد؛ و زمانی که اعتماد از بین رفت، هشدارها همچون مابقی چیزهای عادی، پیش پاافتاده و بی خطر در زندگی روزمره 

انجام مناسک روتین  صرفاًواکنش مسئولان اجرایی شود؛ در چنین وضعیت مردم و حتی جریان کار مسئولان اجرایی عادی تلقی می

 شود.و پیامدهای آن پرداخته می هشدار دهیآمادگی برای در امان ماندن از عواقب عدم آمادگی است. در ادامه به جزئیات مناسک 

مسئولان می های مختلف و سطوح متفاوت اهمیت وضعیت آب و هوای کشور را به اطلاع مردم و سازمان هواشناسی به شیوه 

ها ها کارشناسان و مسئولان سازمان با رسانهها و جراید گرفته تا مصاحبهرساند. از گزارشات خبری صداوسیما، درج اخبار در روزنامه

های وضعیت آب هوا و پیش های پیامکی، ارسال گزارشهای سازمان و میزگردهای تخصصی برای مردم، از سوی دیگر سامانهوبسایت

ها و مسئولان)جوابیه ها مرتبط بطور روتین با سطوح متفاوت گزارش وضعیت، اطلاعیه و اخطاریه برای سازمانرای سازمانها ببینی

های مختلفی چون بیت رهبری و ها برای سازمانسازمان هواشناسی به کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه، قسمت دوم(. این اطلاعیه

های شود)اطلاعیههای مختلف و ستاد مدیریت بحران وحتی ستاد مرکزی سفرهای کشور ارسال میدفتر ریاست جمهوری تا وزارتخانه

 (. در همین رابطه مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان فارس بیان میکند که:0318، 0سازمان هواشناسی، شماره 

مدیریت بحران یک داده و عیه میدر هر بارندگی در طول سال نیز دو سه رو قبل، هواشناسی به مدیریت بحران اطلا»

اخطاریه به ما داده شده است. پس از این اقدام نیز به  30تعداد  17ها ارسال نموده است که در سال اخطاریه به تمام دستگاه

ام ه و هشدارهای لازم نیز اعلشدمیها نظیر رادیو، مطبوعات و فضای مجازی اعلام عمووسیله مصاحبه تلویزیونی و سایر رسانه

 )مدیر کل ستاد مدیریت بحران استان فارس(.« شده است

که سازمان  دهدمیهای سازمان هواشناسی در محدوده زمانی نزدیک به روزهای سیل در شیراز نشان ها و اخطاریهمطالعه اطلاعیه

ست. مثلا در اولین اطلاعیه سازمان های شدید را در استان فارس را هشدار داده بوده اهواشناسی حداقل از دو روز قبل پیش بینی بارش
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ها مبنی بر بارش گسترده بینی( اولین پیش1صادر شده است )نگاه کنید به ضمیمه شماره  0/0/18که در تاریخ  18هواشناسی در سال 

عیه پیش بینی باران در نیمه غربی و جنوب غرب کشور در استانهایی همچون لرستان، خوزستان، فارس و بوشهر آمده است. در این اطلا

روز  1شود با ورود سامانه بارشی از غرب انتظار بارش سراسری از شمال غرب تا جنوب کشور وجود دارد. در این اطلاعیه که تنها می

های بزرگ جنوب و جمع بارش در رودخانه»قبل از حادثه سیل صادر شده هیچ هشداری درباره سیل وجود ندارد و تنها به بیان اینکه 

اکتفا کرده است. این پیش بینی برای روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته بعد نیز به همین شکل « ب کشور قابل ملاحظه استغرجنوب

 2هشدار سیلی وجود ندارد. در اخطاریه شماره  گونههیچمشخص است، در این اطلاعیه  0که در ضمیمه شماره  طورهمانبوده است. 

تنها دو روز قبل از سیل شیراز صادر شده است، با عبارات کلی برای  3/0/0318تاریخ شنبه  ( که در7)نگاه کنید به ضمیمه شماره

بارش باران همراه با رعد و برق و وقوع سیلاب، »فروردین ماه  1فارس، پیش بینی شده در روز دوشنبه  ازجملهبسیاری از استانها 

بارات پیش بینی برای روز سه شنبه هم برای برخی از استانها تکرار شده اتفاق خواهد افتاد. در این گزارش همین ع« طغیان رودخانه ها

 است.

رگبار »( که تنها یک روز قبل از سیل دروازه قرآن صادر شده است 8)نگاه کنید به ضمیمه شماره 3همچنین در اخطاریه شماره 

هر چند با عباراتی کلی و چندگانه وقوع سیل را « ه هاباران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید و وقوع سیلاب و طغیان رودخان

هم اعلام شده  1/0/0318فارس پیش بینی و اعلام کرده است. این پیش بینی با همین عبارات برای روز سه شنبه  ازجملهاستان  00در 

جدا خودداری « طق مستعد سیلابها و منادر حاشیه و بستر رودخانه»است. در این اطلاعیه هشدار داده شده است که نسبت به توقف 

 ها تکرار شده است. صادر شده نیز همان پیش بینی 1/0/18که دقیقا در روز  4شود. این هشدارها در اخطاریه شماره 

روز قبل از سیل شیراز گرچه با عبارت کلی و  2شود سازمان هواشناسی حداقل در ها مشاهده میکه در این اخطاریه طورهمان

ها هشدار داده است. این عدد به هر حال وقوع سیل را پیش بینی کرده است و نسبت به توقف در حاشیه و بستر رودخانهاحتمالات مت

ها اعلام شده و به مسئولان مربوطه ارجاع داده شده است. به نحوی که خود سازمان های متعدد و به کرات در رسانههشدارها به شیوه

های شدید رسانیاطلاععلیرغم »روه اجتماعی، فرهنگی و رسانه هیئت ویژه اعلام می دارد که کارگ ناسی در جوابیه خود بههواش

)جوابیه سازمان هواشناسی به کارگروه اجتماعی، « ها دور از انتظار بوده استهواشناسی به استانها و اعلام آمادگی استانها آسیب

یت پیوست و فاجعه سیل دروازه قران و واقعبهغافلگیری مسئولان شهری فرهنگی و رسانه، قسمت دوم(. این هشدارها گرچه در بهت و 

محله سعدی و سایر نقاط شیراز را به وجود آورد اما در ادامه فروردین ماه، باز هم هشدارهای سازمان هواشناسی وجود دارد که به وقوع 

 س در فروردین ماه. های سازمان هواشناسی برای استان فارنپیوسته است. مراجعه شود به اخطاریه

ها در اعلام هشدار در همان روزها، ستاد مدیریت بحران استان فارس های سازمان هواشناسی، و اقدامات رسانهبه موزات اخطاریه

اولین  3/0/0318ها برای حوادث و سفرهای استانی، در تاریخ های قبلی برای آمادگی سازمانعلاوه بر جلسات متعدد و درخواست

خود را به فرمانداران، شهرداران و تمامی دستگاههای اجرایی ارسال میکند. در این اخطاریه بر اساس هشدارهای هواشناسی  اخطاریه

بارش »در استان فعال است که می تواند منجر به  7/0/0311تا چهارشنبه  4/0/0311شود سامانه بارشی از تاریخ یکشنبه عنوان می

که از متن پیداست، اولا به صراحت از  طورهمان شود.ها عابر، جاری شدن روان آب و طغیان رودخانهشدید باران...... آب گرفتگی، م

ای دقیق به مکانهای مخاطره خیز نشده، این امر در بیشتر صورتجلسات مدیریت بحران استان تا قبل از سیل نام برده نشده، ثانیا اشاره

( در برخی از 0318اهنگی مدیریت بحران استان در حادثه سیل شیراز فرودین وقوع سیل وجود دارد )گزارش اقدامات شورای هم

مراکز  تریناصلیای که گرچه یکی از رودخانه .جلب شده است« رودخانه خشک»ها مخصوصا هشدارها توجه مسئولان به رودخانه

هشداری نسبت به آن داده نشده بود خطر پرخطر است اما در سیل امسال مشکلی از این منطقه پیش نیامد، در عوض مسیل هایی که 

یاد « بارش شدید باران..... احتمال آبگرفتگی در تمام استان»سازمان هواشناسی از  0ساز و فاجعه بار شد. در اخطاریه شماره 

 4/0/18(، در صورتجلسه جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان )بارش شدید( که در تاریخ 7شود)ضمیمه شماره می

های بارش»تنها یک روز قبل از سیل تشکیل شده بوده نیز از واژه سیل استفاده نشده است و هدف جلسه جهت آمادگی پیشگیری از 

سامانه بارشی قدرتمندی از »که  کندمیبیان شده است، نماینده هواشناسی استان در آن جلسه بیان « شدید احتمالی روزهای آینده
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( این در حالیست 03)نگاه کنید به ضمیمه شماره، «  شود و در تمام نقاط استان بارش خواهیم داشت.حاکم می بعد از ظهر در استان

نکته . هواشناسی که در همان روز صادر شده بوده است برای استان فارس از واژه سیلاب استفاده شده است 3که در اخطاریه شماره 

( قبل از وقوع سیل موجود در گزارش ستاد مدیریت بحران ایرسانهی سازمانی )ونه هاجالب این است که در صورتجلسات و اخطاریه

 هاآناستان فارس نامی از سیل برده نشده است)البته این امکان وجود دارد که در جلسه و گفتگوها از سیل صحبت شده باشد که ما به 

ت(. اولین واژه سیلاب در صورتجلسه اضطراری شورای هماهنگی دسترسی نداریم اما فعلا در اینجا بحث ما بر روی مستندات جلسات اس

ها نشان غرض از این موشکافی واژه .شوددقیقا پس از وقوع سیل دروازه قرآن مشاهده می 1/0/0311مدیریت بحران استان در تاریخ 

، هشدارهای مکرر و به وقوع نپیوسته پیشین و در نتیجه هشدار دهیعوامل مختلفی چون مناسک  تأثیردادن این امر است که تحت 

عدم اعتماد به هشدارهای هواشناسی و همچنین پارادایم خشکسالی،.... حتی مسئولان هم بطور ناخودآگاه هشدارهای سیلاب را جدی 

ارشات صورتجلسات است. این امر از تلقی نکرده و حساسیت لازم را به خرج نداده اند که نمود آن در عدم استفاده از واژه سیلاب در گز

این جهت اهمیت دارد که خود واژه سیلاب می تواند بار معنایی خاصی داشته باشد و اهمیت قضیه را دوچندان کند. مدیریت ستاد کل 

 که چرا هشدارها جدی گرفته نشد بیان می دارد که: سؤالبحران استان در جواب به این 

ان بحران را جدی نگرفتند. این همه داد و فریادی که ما زدیم جدی نگرفتند....که اگر به نظر من هم مردم و هم مسئول»

 (.01/4/18)مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان فارس، « گرفتند شاید این همه خسارات به بار نمی آمدجدی می

ه مسئولان منتقل کنند، بماند که برخی از اند حساسیت لازم را نسبت به وقوع سیل بهای هشدار دهنده نتوانستهبنابراین سازمان 

 ها هم در دام عدم اعتماد به سازمان هواشناسی گرفتار شدند. همین سازمان

البته روایت فوق به معنای عدم آمادگی تمامی دستگاهها نبوده، بلکه به معنای نبود آمادگی ذهنی برای سیلاب و آماده باش تام و 

لی که به امدادرسانی خوب بعد از حادثه در شیراز کمک کرده است، همزمانی حادثه سیل با آماده باشد. یکی از مسائتمام عملی می

های موجود را باش ستاد سفرهای نوروزی در شهر شیراز بوده است. این همزمانی که بر حسب اتفاق صورت گرفته بخشی از آمادگی

ها و برای پیشگیری از سیلاب بوجود نمی آمد. به هر حال، از اخطاریه صرفاً. در غیر اینصورت شاید این سطح از آمادگی کندمیتبیین 

های گوناگون ها به انحا مختلف و در رسانهصورتجلسات که بگذریم، مدیریت ستاد بحران، استاندار، فرماندار و سایر مسئولین و سازمان

اما اینکه چرا در در است. ها جالب توجه است و تناقض آمیز ههشدار سیلاب را به مردم داده اند و نبود واژه سیلاب در جلسات و اخطاری

لازم در  باید و شاید هشدارها توسط مردم و مسئولین جدی گرفته نشده است و آمادباش ذهنی و عملی کهچنانآنشهر شیراز بعضا 

 تمام نقاط حادثه خیز انجام نشده می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 

 مکرر، عدم وقوع و فرسایش اعتماد هشدارهای . 4-2-12-2

اخطاریه صادر  008تعداد  21/02/17تا تاریخ  18آمارهای ارائه شده توسط سازمان هواشناسی حاکی است که این سازمان در سال 

ان در است هشدار دهیکرده است. در بسیاری از این مواقع این هشدارها به وقوع نپیوسته است. برای نشان دادن دومینوی مناسک 

اخطاریه به دستگاهها داده شده است)مصاحبه تیرماه  030، تعدد 0317فارس، مدیر کل مدیریت بحران استان بیان میکند که در سال 

و پس از سیل شیراز صادر شده است  01/0/18-1های سازمان هواشناسی کشور که در تاریخ 1و  1های شماره (. در اخطاریه0318

های متعددی نیز صادر لاب پیش بینی شده بود که به وقوع نپیوسته، لازم به ذکر است در این بین اطلاعیهدوباره برای استان فارس سی

ها صادر شده است. طبق مقایسه اطلاعیه دیگر نیز علاوه بر گزارش وضعیت هوا و اخطاریه 1شده است. برای مثال در ده روز اول سال 

ها به وقوع نپیوسته است. روردین ماه و انچه در استان اتفاق افتاده نیز برخی از پیش بینیها و هشدارهای خود سازمان تا آخر فاطلاعیه

همین امر باعث عدم اعتماد مردم و مسئولان به هشدارها شده است. شهردار منطقه یازده شیراز درباره تعدد هشدارهای مشابه بیان می 

 دارد که:

)مصاحبه « گی میومد شاید خیلی باور نمیکردیم از بس که آگهی دیده بودیمقبل از وقوع سیل خود ما وقتی اطلاعیه بارند»

 شیراز( 00با شهردار منطقه 
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ای که سیل دروازه قرآن در آن اتفاق افتاد نیز به شکلی دیگر این مسئله را بیان میکند ایشان شیراز، همان منطقه 3شهردار منطقه 

بگوید در محدوده زمانی مشخص دبی بارش به چه  دقتبههای غیردقیق، اینکه هواشناسی نمی تواند معتقد است علاوه بر پیش بینی

 مل اصلی خسارات و دست کم گرفتن تهشدارها است:میزان است، یکی از عوا

ای داشته باشیم این هیچ وقت ساعت بارشی به این شدت و بی سابقه 0هواشناسی باید به ما اعلام کنه که ممکنه در عرض »

 شیراز(. 3)مصاحبه با شهردار منطقه « های ما همین استاعلام نشد و من فکر میکنم یکی از نقض

ی غیر دقیق به لحاظ نوع و جغرافیای وقوع و عدم اعتماد برآمده از آن عاملی است برای جدی نگرفتن هااین پیش بینی 

های گروه تحقیقاتی استان هشدارهای سازمان هواشناسی حتی در مواقعی که خطر سیل و حوادث جدی است. این امر در مصاحبه

 اداره بحران شهرداری شیراز در همین رابطه بیان می دارد:مکرر در گفتگو با مسئولان بیان شده است. مدیر  طوربهفارس 

پارسال نزدیک عید هواشناسی هشدارهایی داد. یک تعداد از کسبه شهر توجه کردند و مغازه خود را بستند و ضرر کردند. »

نیفتاد. همین  یت، اتفاقی همدرواقعمیلیون هم نرسید و  0میلیون بود، به  1در آن سال تعداد مسافران که همیشه حدود 

 (.22/4/18)جوکار، مدیر اداره بحران شهرداری شیراز، « کننددهند افراد توجه نمیشود که وقتی امسال هشدار میباعث می

های هواشناسی به هر حال مبنی بر اینکه پیش بینی هاآنتجربیات مردم و مسئولین در طول سالیان متمادی و عدم آموزش به 

احمر شهرستان ای که رئیس جمعیت هلالها نکتهشود برای عدم اعتماد مردم به این پیش بینیست، عاملی میادرصدی از خطهمراه با

 شیراز به شکلی دیگر بیان میکند.

، مثلا به مردم می گوییم فردا آیدمیها آمارهایمان دقیق از آب در نمردم هشدارها را جدی نمی گیرند چون خیلی وقت»

 (.7/1/18احمر شیراز، )رئیس جمعیت هلال« شودهیچ خبری نمی دآیمیصبح دارد سیل 

 که:  کندمییا در جایی دیگر ایشان عنوان 

من یادم هست چند ماه قبلش در پاییز یا زمستان یک روز هواشناسی اعلام کرد که فردا قرار است سیل شدیدی بیاید و »

)رئیس جمعیت « ود! و باران هم نیامد. ما هم آماده باش بودیممدارس هم تعطیل شد و اتفاقی هم نیفتاد هوا هم آفتابی ب

 (.7/1/18احمر شیراز، هلال

مشابه اشاره میکند و با کنایه بیان می دارد که در این هشدارها  تقریباً شیراز به روتین بودن هشدارها با الفاظ  3شهردار منطقه 

 شود.ها عوض میفقط تاریخ

شود( ابری تا نیمه ابری همراه با ما اخبار بارندگی هم گوش بدید )همیشه بیان میبحث هواشناسی ما روتین است ش»

ها متفاوت است)به شکل( روتین متن هشدار داده ریزش... اخباری که از سازمان مدیریت بحران میاد متأسفانه فقط تاریخ

 (.0318شیراز، تیرماه  3)شهردار منطقه « میشه

های مکرر سازمان هواشناسی و تکرار آن توسط صداوسیما و دستگاههای مسئول اخطاریهلذا آنچه مشخص است، هشدارها و 

رسد پخش و تکرار نبوده است. به نظر می مؤثرهمچون مدیریت بحران، در قالب گزارش، اخبار، اطلاعیه، میزگرد، پیامک و... چندان هم 

آورد و مردم به زندگی عادی خود در کنار حتی مسئولین بوجود میبیش از حد هشدارها حالتی از کرختی را در مخاطبین)مردم عام( و 

مکانیکی خود را بدون توجه به بسترهای اجتماعی و  هشدار دهیها، دهند. مناسک هشدار در جریان است و سازمانهشدارها ادامه می

جالب تر اینکه تعجب میکنند از اینکه کسی ، و دهدمیفرهنگی مخاطبان خود و تبعات هشدارهای غیر دقیق قبلی و نبود اعتماد ادامه 

 این هشدارها را جدی نگرفته است.

ها مردم و مسئولان، دقیق نبودن، مبهم بودن و تکراری بودن پیش بینی اعتمادیبیکه مشخص شد، یکی از دلایل مهم  طورهمان

های بلکه مسئولان دستگاهها به این پیش بینیعموم مردم  تنهانهدر طول سالیان متمادی است. این مسئله موجب فرسایش اعتماد 

شود مردم و مسئولان آمادگی ذهنی و عملی برای امادگی تام و تمام در سازمان هواشناسی شده است. نبود اعتماد به هشدارها باعث می

ن هشدارها در سطح مردم و مقابله با بحران نداشته آنرا جدی نگیرند و در نهایت کشور با خسارات جانی و مالی مواجه شود. مخاطبی

های مسئول در طی سالیان متمادی، با خلاقیت خود هشدارها را متفاوت تفسیر میکنند سازمان هشدار دهیمسئولان با تجربه مناسک 
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های هشداردهنده است که در های تفسیری، چوپان دروغگو دانستن سازمانو چندان حساسیتی به خرج نمی دهند. یکی از این شیوه

 ها و هشدارهایشان است.جه فرسایش اعتماد به این سازماننتی

 

 فریادهای چوپان دروغگو مثابهبههشدارها . 4-2-12-3

که عنوان شد، هشدارهای مکرر و به وقوع نپیوسته کم کم منجر به فرسایش اعتماد عموم مردم و مسئولان به هشدارها  طورهمان

شود، گاها در شرایطی خود این هشدارها می تواند آسیب زننده باشد. هشدارهای غیر دقیق، پی در پی و مشابه که در بیشتر مواقع می

برای مسئولین است )از سر خود باز کردن( این باور را در  هشدار دهیوی پرهیز از تبعات منفی عدم از ر صرفاًپیوندد و هم بوقوع نمی

مردم و مسئولین بوجود آورده که اتفاقی نخواهد افتاد. محققان بارها در مصاحبه با مسئولین و مردم به این نوع نگاه به هشدارها 

واشناسی همچون فریادهای چوپان دروغگوست، فریادهایی که از بس دروغ بوده معتقدند که هشدارهای سازمان ه هاآنبرخورده اند. 

. نماینده شهرداری شیراز در شورای هماهنگی بحران کلانشهر شیراز در همین رابطه بیان می دارد کندمیاست دیگر کسی آن را باور ن

 که:

که  دهدمیگاهی مدیریت بحران اینقدر هشدار های دقیق ندارد و یک نکته مهم هم این است که هواشناسی ما پیش بینی»

 (.0318)رئیس اداره مدیریت بحران شهرداری شیراز، تیرماه « شود چوپان دروغگومی

سازمان هواشناسی هم با این همه پیش »معاون برنامه و بودجه جهاد کشاورزی شهرستان شیراز هم در این رابطه بیان می دارد که 

شود مردم و مسئولان دیگر های هشدار دهنده حاکم میوقتی چنین درکی از سازمان« چوپان دروغگو نیست.های اشتباه بیشتر از بینی

های هشدار را درک میکنند و تفسیر میکنند لذا هشدارها کارگر در مواقع واقعا بحرانی هم بر طبق آن الگوهای تجربه شده قبلی پیام

به دنبال آمادگی برای مقابله با سیل نمی روند و مسئولین هم آمادگی جدی و  اساساًنمی افتد. در چنین موقعیتی مردم عادی 

توان با به هشدارهاست. اما اینکه چرا هشدارها غالبا اشتباه است را می اعتمادیبیحساسیت لازم را ندارند. آنچه مسبب این قضایاست، 

 کرد.  های سازمان هواشناسی هست تحلیلاستفاده از نکته مهمی که در گزارش

های نادقیق، مبهم، کلی و چند پهلوی هواشناسی نبود تجهیزات به روز و پیشرفته هشدار سریع سیل یکی از دلایل مهم پیش بینی

است. سازمان هواشناسی در گزارشی که از طرح مطالعه، ارتقا، تجهیز و تکمیل شبکه ملی پایش، پردازش و پیش بینی هشدار سریع 

ارائه داده است به صراحت اعلام میکند که سامانه هشدار سیل با فن  0318)اولویت یکم( در فروردین ماه سازمان هواشناسی کشور 

ای تنها در سه حوضه آبریز کشور )قم رود، کارون، گرگان رود در خراسان شمالی( فعال است که نواقصی نقطه صورتبهآوری نوین 

های . تجهیزات موجود در مراکز پیش بینی به اندازه گیری بارش2نیست، . در وضعیت کنونی این سامانه در سطح ملی 0دارد. 

(. در 8-7باشند )همان منبع، صص های اصلی کشور نمی. تجهیزات موجود پاسخگوی برآورد دبی حوضه3باشند وای مجهز نمیحوضه

هشدار سریع سیل در سطح ملی که می همان گزارش سازمان هواشناسی پیش بینی میکند برای مجهز کردن سازمان به این سامانه 

(. در همین رابطه شهردار 21میلیارد ریال می خواهد )همان: ص: 0211ای نزدی به تواند سیلابهای شهری را پیش بینی کند بودجه

 های هواشناسی چندان دقیق نیست:شیراز در جلسه استماع گزارش بیان می دارد که پیش بینی 3منطقه 

فروردین هست که این هشدارها که ما ممکنه در عرض این مدت این  1میکنم در خصوص سیل چیزی رو که من عرض »

 (.0318شیراز، تیرماه  3)شهردار منطقه « شدت بارندگی رو داشتیم به هیچ عنوان نبود

می پیوندد پیش یکی از دلایل اصلی هشدارهای مکرر و غیر دقیق که اکثرا هم به وقوع ن آیدبرمیکه از مستندات فوق  طورهمان

هشدار های تجربی و نبود تجهیزات پیشرفته در سازمان هواشناسی است. با این وجود سازمان هواشناسی سعی میکند مناسک بینی

سرمایه یک جامعه است بزند. در  ترینمهمرا هرچند غیردقیق و چند پهلو به اجرا بگذارد و چوب حراج به اعتماد عمومی که  دهی

های بسیاری ن با دادن این هشدارها تیشه به ریشه خود زده و کارائی خود را در مواقع بحران فرسوده میکند و هزینهحقیقت این سازما

های اجرایی که نمی توانند مواقع هشدار هایی که باید به این هشدارها واکنش نشان دهند تحمیل میکند. لذا این سازمانرا بر سازمان

های سازان هدر نرود و مسئولیت حقوقی عدم آمادگی هم که هزینهطوریی گیرند به نحوی خلاقانه بهکاملا بی تفاوت باشند تصمیم م
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مترتب نشود، وضعیتی حداقلی از آمادگی را نشان دهند؛ به بیان دیگر یکسری مناسک روتین آمادگی را اجرا کنند. در قسمت  هاآنبر 

 بعد به آن می پردازیم.

 

 آمادگی  متداولهای اجرایی و مناسک سازمان. 4-2-12-4

های اجرایی ضمن نمایش و شود که مسئولین سازمانمنظور از مناسک روتین آمادگی به سازکارهای عملی و اجرائی اطلاق می

گه می دارند و از ها را در سطحی حداقلی، ناکافی، عامیانه، غیر علمی و روتین شده ناعلام آمادگی کامل در مقابل بحران، این آمادگی

برای آمادگی اهمیت دارد و ترتیب داده  صرفاً برند. در مناسک روتین آمادگی، آمادگی های فنی و انسانی خود بهره نمیتمام قابلیت

هم ها و مسئولین اجرائی در بعضی مواقع برای فرار از عواقب و تبعات قانونی عدم آمادگی در مواقع بحرانی)که چندان شود. سازمانمی

گیرند آماده باش حداقلی و روتینی را انجام دهند. این مناسک کنش هایی همچون شرکت در جلسات و محتمل نیست(، تصمیم می

ها، آمادگی عامیانه)غیر علمی( و حداقلی در مناطق کاملا مشخص، عدم کارهای مطالعاتی علمی بر اعلام آمادگی همه جانبه سازمان

ا و سناریوهای مقابله با آن و نمایش تجهیزات و سان دیدن از آن و... را در بر میگیرد. مناسک روتین هروی چگونگی و چرایی بحران

یک فرهنگ سازمانی  عنوانبهآمادگی تحت شرایطی که قبلا توضیح داده شد )تکرار هشدارها، عدم وقوع و سلب اعتماد عمومی( 

ای از عوامل در شبکه هاآننه و یا از روی سوء نیت چنین نمی کنند، بلکه درآمده است. این بدین معناست که مسئولان اجرائی عامدا

 جتماعی، فرهنگی، سازمانی متعدد به چنین مناسکی روی می آورند. 

، ایشان از تجربه چندین ساله خود از آمادگی برای کندمیبیان  00ای از این ذهنیت در مسئولان اجرایی را شهردار منطقه نمونه

هشدارهای مکرر  کندمیهشدارها می گوید و آسیب شناسی جالبی از عدم حساسیت مسئولان در آمادباش تام و تمام دارد، ایشان بیان 

 های زیادی را به شهرداری تحمیل میکند، هشدارهایی که بوقوع نمی پیوندد:هزینه

ود ما وقتی اطلاعیه بارندگی میومد شاید خیلی باور نمیکردیم از بس که آگهی دیده بودیم از بس که قبل از وقوع سیل خ»

ها ما پول خرج کردیم شما فقط یه جمله مینویسید فردا باران میاد شما فکر میکنید چه اتفاقی می افتد ما بابت این آگاهی

اریم چند تا خانواده باید تعطیل شودپیش فرزندش نره زندگیشو باید چند تا شیفت پیش بینی کنیم چند تا نیرو باید نگه د

، تیرماه 00)شهردار منطقه « ول کنه که یه نفرشنیده میخواد بارن بیاد. اگر پیش بینی نکنیم فردا نمیگن چرا نبودید؟

0318.) 

د تشخیص دهند چه سطحی از دارد که خو، برخی مسئولان را به اجتهاد شخصی وا میهشدار دهیروتین  به نظر می رسد مناسک

شود. البته اینکه هواشناسی این ها بر اساس سطح هشدار هواشناسی و مدیریت بحران تنظیم نمیآمادگی لازم است. بنابراین آمادگی

طوح سطح از بارندگی و نقاط حادثه خیز را اعلام نکرده درست است، چون اساس تجهیزات لازم را برای این کار ندارد. اما با این س

ها و هشدارهای بی سابقه، آنچه مسلم است صرف کشیک گذاشتن و مستقر کردن کارگران خدماتی شهرداری برای تمیز کردن جوی

ای از مناسک آمادگی(، مستقر کردن یک بیل مکانیکی بوم بلند در کنار کانال کمک به جریان روان آبها کافی نبوده است )نمونه

قرآن برای حصول اطمینان از جریان یافتن آب در کانال زیر سطحی )البته شهرداری نیروی  خروجی حوضچه تاخیری در دروازه

و این گزارش قصد قضاوت فنی و پیدا  داندمیانتظامی را به دلیل استقرار کیوسک فرماندهی در بالای کانال عامل این عدم آمادگی 

اکمیتی و چگونگی فرهنگ مدیریت بحران در سیل شیراز بحث میکند( درباره نرم افزارهای ح صرفاً کردن مقصر را ندارد؛ این گزارش 

های منتشرشده شهروندان هاست. در این قضیه شهرداری تنها ارگان نیست، اگر فیلمهای عدم آمادگی تام و تمام سازمانیکی از نشانه

طور ی عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران بههادر سیل دروازه قرآن را تحلیل کنیم، متوجه خواهیم شد که هیچ سازمانی از سازمان

 درصدی در محل حضور ندارند.باش صدآماده

کانال زیر  صورتبهاین در حالیست که دروازه قرآن یک مسیل مهم عبور سیلابها در گذشته بوده است که برای تعریض مسیر  

 تنهانهها دوری کنند، اما ها و مسیلد از حاشیه رودخانهسطحی درآمده است. نکته تناقض آمیز این است که هشدارها از مردم می خواه

ستاد مدیریت بحران جلو عبور و مرور و ترافیک عبوری دروازه قرآن را نمیگیرد، بلکه از استقرار نهادهای کمک رسان هم در آن منطقه 
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یا اگر نفراتی ندارند . نیز در صحنه حضور های مجهز شهرداری و...احمر، اورژانس، اکیپهای دیگری همچون هلالخبری نیست. سازمان

آموزشی برای مقابله با سیل و چگونگی کمک به مردم ندیده اند. برای مثال در ویدئوهای  اساساً های مذکور حضور دارند از سازمان

و مشغول جمع شود که برخی از کارکنان خدماتی شهرداری دقیقا درکنار حوضچه تاخیری حضور دارند بررسی شده نشان داده می

در حال مشاهده سرریز شدن حوضچه از آب سیلاب و ورود آن به بلوار دروازه قرآن هستند اما نمی دانند چه  هاآنکردن زباله ها، 

واکنشی نشان دهند، از درون کانکس نیروی انتظامی این فیلم گرفته شده است، اما نیروهای انتظامی به دلیل عدم آمادگی و اموزش 

ن هیچ واکنشی در جهت آگاه کردن مردم، جلوگیری از ورود خودروهای بیشتر به مسیر نمی کنند. حتی در برخی از فیلمها مواقع بحرا

که نیروهای نیروی انتظامی از ورود خودروهایی که ترسیده اند و میخواهند به پارکینگ مجاور بروند جلوگیری میکنند!  دهدمینشان 

 اده نبودن نیروهای سازمانی مستقر در منطقه پرمخاطره دروازه قرآن است. اینها همه نشان دهندهاین امر حاکی از عدم آموزش و ام

 مناسک روتین آمادگی است.  نتایج و پیامدهای

هشدار های از پایین به بالا را دو چندان میکند. نباید سیستم هشدار دهیهای این موارد و موارد بسیار دیگر لزوم توجه به سازِکار

می  هشدار دهیهای دارای اقتدار به مردم و مسئولان باشد، هشدارهای از بالا به پایین و یا به بیان دیگر هشدارهای سازمان صرفاً دهی

های ارتباطی آن از پایین به بالا باشد. به بیان ساده تر ماموران نیروی ها و طراحی سازِکارهای لازم به پرسنل سازمانتواند با آموزش

های خطرناک به شکل سریع احمر مستقر در محل بتوانند با مشاهده پدیدها کارگران خدماتی شهرداری و یا داوطلبان هلالانتظامی ی

ها و سیستم هایی شاهد انفعال، دستپاچگی و سردرگمی ترین شکل ممکن آنرا به مسئولین امر اطلاع دهند. در نبود چنین آموزش

 های مختلف هستیم.نیروهای سازمان

مدیریت بحران این است که به دلیل اهمیت رودخانه خشک تمرکز ذهنی و لجستیکی  ازجملهها و تدلال بسیاری از سازماناس

. البته ناگفته نماند که شدت و سرعت بارندگی و سیلاب ورودی به دروازه قرآن به اندشدهها آن مناطق بوده است که غافلگیر سازمان

ر کرده و توان گرفتن هرگونه تصمیم را از بین برده است. این درست است. اما بحث بر سر آمادگی حدی بوده است که همه را غافلگی

ها، مخاطرات این مسیل و مسیل شهرک سعدی جایگاهی نداشته است. سیل های سازمانپیش از بحران است. اینکه چرا در پیش بینی

های لازم را انجام نداده بودند ها پیش بینیا باز هم به نظر می رسد سازمانشهرک سعدی در روز بعد از سیل دروازه قرآن اتفاق افتاد، ام

 اند.و آمادگی لازم را نداشته و غافگیر شده

تا  87(که در سالهای 17-11از سوی دیگر متاسفانه علیرغم وجود مطالعات متعدد برای بازنگری در طرح مهار سیلاب دروازه قران )

ابی مجدد حوضه آبریز، چگونگی افزایش دبی اب خروجی از کالورت، و افزایش مخزن حوضچه تاخیری انجام شده است و هدف ارزی10

بوده است، این مطالعات به جائی نرسیده، بودجه آن تامین نشده، و اقدامی صورت نگرفته است)گزارش معاونت فنی استانداری فارس 

ته میشد و اقداماتی صورت می گرفت چنین فجایع و خساراتی اتفاق شیراز(. مطمئنا اگر چنین مطالعاتی جدی گرف 18درباره سیل 

 نمی افتادو یا خسارات آن به حداقل می رسید.

شود. اینها مناسک روتین سخن آخر اینکه آمادگی برای بحران در چند روز قبل از بحران و اعلام هشدارها و جلسات خلاصه نمی

 تمام متفاوت است.آمادگی هستند که با آمادگی عالمانه و تام و 

 

 : آمادگی بحرانهشدار دهیسویۀ دو گراییمناسک. 4-2-12-5

های هشدار دهنده و فرایندی که در بطن روایت فوق از بستر حادثه در جریان است مناسک پرستی دو سویه در سازمان

، عدم توجه به هشدارها و در اعتمادیبیهای اجرایی موظف به مقابله با بحران است. در این فرایند هم افزا که در جهت افزایش سازمان

های دقیق هواشناسی نداشتن توانایی پیش بینی تأثیرهای هشداردهند تحت حرکت میکند، سازمان نهایت افزایش خسارات و غافلگیری

ها صادر میکنند، از سوی دیگر به دلایلی چون نبود تجهیزات و دانش کافی و...پی در پی هشدارهایی را برای مردم و سازمان

های هشدار دهنده مناسک هشدارهای مکرر و به وقوع نپیوسته سازماناعتمادی بوجود آمده ناشی از بی تأثیرهای اجرایی تحت سازمان

روتینی از آمادگی را اجرا میکنند. این دو فرایند که به نوعی مناسک پرستی محض ناشی از عدم اعتماد و ترس از تبعات قانونی است 
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شود. باید زیادی به افراد وجامعه تحمیل می شود و در این بین خساراتدر نهایت منجر به پیشگیری و مقابله مناسب با بحران نمی

متاثر از آن  شدتبهصورت میگیرد و  هشدار دهیتوجه داشت که مناسک روتین آمادگی در ارتباط کامل و متاثر از مناسک روتین 

ار دهند منجر به های هشداست. عدم وقوع بسیاری از هشدارهای غیردقیق و چند پهلو و عدم اعتماد ناشی از هشدارهای مکرر سازمان

 فرایند مناسک پرستی دوسویه میشود. 

 

 تفاوتی مردم اعلام هشدار و بی. 4-2-12-6

کمیته مطالعات  .ها استتمامی شواهد و مستندات هم حاکی از ارائه هشدارهای هواشناسی به عموم مردم از طریق رسانه

ها رسانه رسانیاطلاعتهران تصریح کرد که به نسبت حوادث گذشته سیلاب هم در گزارش اولیه خود در نشست کارگروه در  رسانیاطلاع

های متعدد کارگروه استانی برای مصاحبه با مسئولین صداوسیمای در سطح مناسبی بوده است. این در حالیست که علیرغم پیگیری

وه استان فارس هیچ اطلاعاتی مبنی بر کم و در سیل متاسفانه همکاری لازم را نداشتند. لذا کارگر هاآناستان و دریافت گزارش عملکرد 

های مردمی استناد میکند. در مصاحبه انجام ها و گزارش ستاد مدیریت بحران و نگرشصداوسیما ندارد و تنها به داده هشدار دهیکیف 

هشدارهای لازم به شده با مدیر کل ستاد بحران استان فارس جناب آقای مهندس آزادی و مطالعه گزارش آن اداره حاکی از ارئه 

دستگاههای اجرایی شهر شیراز که عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بوده است. تا اینجای فرایند گرچه ایراداتی )دادن 

هشدارهای پی در پی، کلی، مبهم، بدون اشاره دقیق به مناطق مخاطره خیز، به وقوع نپیوستن هشدارهای قبلی و...( وجود دارد اما به 

می رسد به درستی بدان عمل نشده است. بدین معنا که هشدارها )هرچند مبهم و کلی( از طریق مبادی مختلف به عموم مردم و  نظر

که رئیس  طورهمانبوده و یا مردم آنرا جدی گرفته اند یا نه بحثی دیگر است.  مؤثرمسئولان داده شده است. اما اینکه آیا این هشدارها 

 :اندکردهای مهندس آزادی بیان ستاد مدیریت بحران آق

فروردین در شیراز سیل خواهد  1ها اعلام نموده است که روز حدود روز دوم و یا سوم فروردین این سازمان به تمام دستگاه»

فروردین سیل  1و  1آمد و پس از آن مهندس آزادی طی یک مصاحبه تلویزیونی این امر را به اطلاع مردم رسانده اند که روز 

فرورودین شورای مدیریت بحران با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده و تذکرات لازم ابلاغ شده است. ضمنا  4خواهد آمد. روز 

)مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری « شودها و پیامک نیز به مردم اعلام میبه وسیله فضای مجازی و مطبوعات و رسانه

 (.01/4/18فارس، 

اهمیت بوده است که علام هشدارها، این است که چرا بیشتر مردم هشدارها را جدی نگرفته اند؟ حتی آنقدر بیاما مسئله مهمتر از ا

درصد از 2/80. نکته جالب اینکه نتایج پیمایش استانی حاکی از آن است که اندکردهندیده اند و یا اگر دیده اند در حافظه خود ثبت ن

اند که در یک یا دو روز قبل از زده عنوان کردهدرصد از مردم سیل17(. 07اند )جدولکردهپاسخگویان وقوع سیل را جدی تلقی نمی

اند که اولین هشدار سیل را درصد باقی مانده هم اعلام کرده(. و چند27 )جدول اندکردههشدار سیلاب را دریافت ن گونههیچسیلاب 

 کارایی نداشته است. گونههیچمی رسد سازِکار هشدارها به نظر  اساساًاند. به بیان ساده تر، خیلی جدی نگرفته

زدگان و نیروهای امدادی هشدارهای کلی از سوی ستاد بحران وجود داشته است، اما هشدارها مثل همیشه بوده و بنا بر اظهار سیل

ه است. با وجود این بعضی از مردم خاص به احتمال سیل در دروازه قرآن و سعدی اشاره نشد طوربهگرفتگی معابر، و بیشتر مبنی بر آب

زده بیان می داشتند که اصلا هشداری دریافت نکردند و بعضی دیگر به هشدارهای همیشگی هواشناسی اشاره کردند اما گفتند که سیل

همچون ماه های انتهای رودخانه خشک به دریاچه نمک متفاوت بوده است. در این روستاهها جدی نگرفتند. ما این قضیه برای روستاه

 فیروزان، کرونی و چرثقان هشدارهای محلی داده شده و از مردم برای تخلیه درخواست شده است.

های پیشین از های آن بوده است )با اتکا به تجربهچون در سیل شیراز تمام توجه مسئولین امر متوجه رودخانه خشک و حاشیه

شده بود. اما مردم حتی دستگاهی شده بودند دادهالیه رودخانه واقعدر منتهیوقوع سیل در این مناطق( هشدارهایی به روستاهایی که 

 شناختند.هشدار داده بود را نیز نمی هاآنکه به 
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های اجتماعی هشدار داده بود. همچنین شهرداری در روستاهایی که ستاد بحران از طرق مختلف مانند رسانه رسمی و شبکه

ت با بلندگو برای تخلیه هشدار داده بود اما مردم به آن توجهی نکردند. درک مردم از هشدارها گرفتگی وجود داشته اساحتمال آب

 های امدادگر گفته است:باره یکی از اعضای گروهچندان جدی و در حد سیلاب نبوده است. حتی دراین

که در عرض چند تند درحالیبینند مقصر خودشان هسکردم سیل مقدماتی دارد و کسانی که از سیل آسیب میمن فکر می»

دقیقه اتفاق افتاد و اگر خدا رحم نکرده بود آب ما را برده بود ما فقط در حد ده ثانیه زمان داشتیم که از کناره رودخانه به 

های جهادی، )مصاحبه با گروه« های جهادی،...)مصاحبه با گروه« افتدروی دیوار برویم، سیل خیلی ناگهانی اتفاق می

4/4/18). 

یت پیوستن هشدارها واقعبهاکثریت مردم هشدارها را جدی نگرفته بودند زیرا به دلیل فراوانی هشدارها درگذشته اعتماد مردم برای 

)مصاحبه « دهدهواشناسی اگر یک ابر هم در آسمان ببیند، هشدار سیل می»باره یکی از پاسخگویان گفته است: کم شده است دراین

 مردمی، شهرک سعدی(. 

های پیشین بود؛ یعنی ها یکی از دلایل عدم توجه مردم به هشدارها، جدی نگرفتن سیل بر اساس تجربهطبق تجربه امدادرسان

شده اما سیل نمیاد.)مصاحبه با طور میآب تا بالای رودخانه میاد؛ همیشه همین"گفتند:تر بودند میغالب ساکنین روستا که مسن

دانستند. طبق تجربه گرفتگی جزئی تا محیط کوچه یکی میرکی از سیل نداشتند و سیل را با آبجمعیت امام علی ع( یعنی هیچ د

های مردمی، در این روستاها برای تخلیه منازل و جدی گرفتن هشدارها باید از پتانسیل خود روستا مانند مسجد روستا، امدادرسان

 دهیاری و... استفاده کرد. 

هایی وجود داشته که افراد غیرقانونی و خارج از استاندارد گرفتگی در خانهن و کرونی موارد آبدر روستاهای دیگر مانند جرسقا

ها به دلیل فقر شدید و به دست آوردن این خانه با سختی بسیار باوجود سازی کرده بودند؛ که تعدادی از ساکنین این خانهخانه

حاضر به مرگ در این شرایط بودند و از بین رفتن  هاآنرک محل نبودند. گرفتگی و خطر فروریزی خانه حاضر به تخیله منزل و تآب

 برد. را از بین می هاآنخانه تمام هستی 

زده شهرک سعدی زدگان در منطقه سعدی هم صادق بود. بعد از سیل بسیاری از ساکنین سیلاین شرایط در مورد بسیاری از سیل

به دلیل فقر شدید اقتصادی و به دلیل نگرانی برای از دست دادن وسایل منزلشان یا دزدیده شدن آن حاضر به ترک محل سکونت خود 

 این افراد هشدارها را جدی گرفتند و منزلشان را ترک کردند و به منزل اقوامشان به شکل موقت رفتند. نبودند. تنها تعداد معدودی از 

می تواند در این زمینه مفید  هاآنهای متفاوت و یکنواخت نبودن بنابراین به نظر می رسد توجه به شیوه بیان هشدار، در وضعیت

ر، باورپذیرتر از هشدارهای کلی رسانه هاست. در این هشدارها باید سعی شود به باشد. به نظر می رسد هشدارهای در محل بسیار بهت

ه است. باید افزون شدمیداده  هاآنتفکیک محلات و مناطق شهر داده شود. بسیار از مردم تصور میکردند هشدارها باید بطور خاص به 

مام جماعت مسجد محل، یاوران شورا، معتمدین محلی، پایگاه بر این در محلاتی مثل سعدی که بافت سنتی دارد منابع محلی   )مثل ا

گذار است. البته از این افراد هم  تأثیرای عمل میکند و اعتماد دارند بهتر از یک اعلامیه و یا اطلاعیه رسانه هاآنبسیج و...( که مردم به 

 گو هشدارهایشان از اعتبار ساقط شود.نباید به کرات برای هر هشدار درست و غلطی استفاده کرد که بسان چوپان دروغ

 

 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل. 4-2-13

مدت زمان  اساساًاند کم بوده است، چون درصد افرادی که به کمپ رفتهها در بخش کمی گویای آن است که در سیل شیراز،یافته

. همچنین برای افراد این امکان وجود داشته که به منزل اقوام بروند. اندبودههای درگیر سیل هم زیاد نسیل کم بوده است و خانه

. بیشترین اندبودهها دارد. اما بیشتر این افراد از مسافران هزار نفر در ایام سیل در کمپ 1تا 4آمارهای رسمی حاکی از ساکن شدن 

 میزان تخلیه منازل در روستاهای اطراف شهر همچون ماه فیروزان بوده است. 

یکی از مسایلی که قبل، حین و حتی پس از سیل مطرح بود راضی کردن مردم مناطق در معرض سیل و یا سیل زدگان به تخلیه 

مناطق و منازل خود بود. مقاومت مردم در برابر نیروهای مردمی و امدادی که خواستار تخلیه منازل بودند امدادرسانی را با مشکل 
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لی سیل و درخواست تخلیه فقط در برخی مناطق حاشیه شهر اتفاق افتاده بوده است. عدم تخلیه مواجه کرده بود. البته هشدار مح

 :ازجملهزده به دلایل مختلف رخ می داد منطقه سیل

: بعضی از ساکنان محلات و روستاهای در معرض سیل از خطر سیل مطلع نشده بودند و رسانیاطلاععدم تخلیه به دلیل عدم  . 0

 نرسیده بود که تخلیه ضروری است. هاآنص به اخباری در این خصو

عدم تخلیه به دلیل عدم درک از سیل و جدی نگرفتن هشدارها: بعضی از اهالی منطقه در معرض سیل پیامهایی را از طریق فضای  . 2

و یا عدم مجازی و یا از طریق رادیو مبنی بر بارندگی شدید و احتمال وقول سیل دریافت کرده بودند اما به دلیل خشکسالی 

ای هم خطر سیلاب را به این شدت تصور نمی کردند به همین خاطر اعتماد به اینگونه اخبار آن را جدی نگرفته بودند و عده

 لزومی به تخلیه منزل احساس نمی کردند. 

وند و به دلیل نداشتن عدم تخلیه به دلیل معین نبودن مکانی که باید بروند: بعضی نیز نمی دانستند که باید تخلیه کنند و کجا بر . 3

 بمانند تخلیه نمی کردند.  هاآنمکان و یا دوست و آشنایی که بتوانند در منزل 

و دلیل آخر اینکه مناطق در معرض سیلاب، مناطقی بودند که به لطاظ : عدم تخلیه به دلیل عدم امنیت در خصوص اثاثیه و احشام . 4

 به سرقت برود.  هاآنطق، می ترسیدند که با ترک منزل اثاثیه و احشام محیطی، امنیت پایینی داشتند و لذا ساکنین این منا

ها خواسته شده بوده که منزل خود را ترک کنند و به کمپ هاآنهای بخش کمی بیانگر آن است که از بین کسانی که از یافته

درصد نگرانی از بابت  1دلیل مقاومت،  سؤالرابر اند و در بزده بدون مقاومت منزل خود را تخلیه نمودهدرصد از مردم سیل1/1بروند، 

اند. به دلیل وجود این پاسخی نداده سؤالدرصد نیز به این  0/14درصد سخت بودن تخلیه منزل را ذکر کرده و حدود 0سرقت و 

 باشد.میهای مختلفی استفاده نمودند که شامل موارد زیر ها در برابر تخلیه نیروهای امدادی از استراتژیمقاومت

 

 کاررفته جهت تخلیههای بهراهبرد. 4-2-13-1
 مراجعه خانه به خانه. 4-2-13-1-1

های شهرداری و یا فضای مجازی و بر اساس گفته امدادرسانان در جمعیت امام علی)ع( با وجود هشدارهای داده شده توسط ماشین

رادیو تلویزیون به دلایل مختلف این هشدارها به بعضی از اشخاص نرسیده بود و یا آن را جدی نگرفته بودند. به همین دلیل، نیروهای 

و بسیج محلات تصمیم گرفتند شخصا به درب منازل مراجعه کرده و از مردم بخواهند که منازل را  نهادمردمای هامداد رسان از سازمان

 تخلیه کنند. بعضی از مردم)و نه همگی( با این استراتژی راضی به تخلیه منازل شدند.
 
 استفاده از نفوذ زنان در خانه، اشخاص و معتمدین محلی. 4-2-13-1-2

های در معرض سیل مورد استفاده قرار گرفت بکارگیری نفوذ که جهت راضی کردن اهالی محل در تخلیه خانهاستراتژی دیگری 

 های محلی بوده است. یکی از امدادگران جمعیت امام علی)ع( در این رابطه گفته است:زنان در خانه و اشخاص و معتمدین و رابط

کنند، ها ما را همراهی میدیدند که محلیشناختند وقتی میما توی محله سعدی رابط محلی داشتیم و مردمی که ما را نمی»

 « کردند...کردند و همدیگر را اقناع میکردند و خود مردم محله کمک میهمکاری می

خود برای تخلیه منازل از پتانسیل خود روستا مانند  اند که بر اساس تجربه شخصیها در روستاها ابراز نمودههمچنین امدادرسان

 اند.مسجد روستا، دهیاری و... بخصوص زنان استفاده کرده

 
 های امن های اسکان اضطراری و تسهیل انتقال مردم به مکانتعیین مکان. 4-2-13-1-3

های فتن نداشتند و شناختی هم از مکانیکی دیگر از دلایل عدم همکاری مردم در تخلیه منازل خود این بود که جایی برای ر

صورت جدی وارد عمل باره نیز جمعیت امام علی بهدراین« تخلیه کنیم کجا بریم؟« ن بود که:ایعدهاسکان موقت نداشتند. حرف این 

های ورزشی و نرا برای تخلیه قانع کرده بودند. جهت حل این مشکل، شهرداری شیراز درب سال هاآنشده و با مردم گفتگو کرده و 
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قرار داد و لذا با  هاآنها در اختیار اماکن سرپوشیده خود را بر روی مردم گشود و اتوبوس هایی را نیز برای انتقال مردم به این کمپ

 های امن منتقل کرد. و بسیج بعضی از ساکنان مناطق در معرض سیل را به مکان نهادمردمهای همکاری سازمان

 
 ده از مردان خانواده جهت حفظ امنیتاستفا. 4-2-13-1-4

بیان می کردند که اگر منزل را رها کنند و بروند ممکن است  هاآنامنیتی بود،  مسائلیکی از دلایل مقاومت در برابر تخلیه منازل 

خانواده که معمولا پایین بود. لذا جهت مقابله با سرقت یکی از اعضای  هاآنمورد سرقت قرار بگیرد چون امنیت محلات  هاآنوسایل 

 مرد خانواده بود ترجیح دادند در منازل بمانند و از منزل محافظت کنند و زنان و کودکان به مکان امن منتقل شوند. 

ای از مردم از تخلیه منازل خود امتناع کردند. حتی بعد از وقوع های به کار برده شده باز نیز عدهشایان ذکر است که با وجود استراتژی

شهرداری در بازدیدی که از  مأمورینهای اسکان موقت وجود داشت. مثلاً م مقاومت در برابر انتقال اعضای خانواده به کمپسیل ه

منازل جهت امدادرسانی داشتند به منزلی برخورد کرده بودند که از سیل آسیب زیادی دیده بود حتی دیوارها دچار ترک خوردگی 

های یادی همراه بود. لذا به اهل آن منزل پیشنهاد جابجایی و انتقال موقت به یکی از کمپشده و زندگی در آن منزل با ریسک ز

ازم اسکان را داده بودند، اما اهالی خانه مقاومت کرده و با وجود آنکه بیشتر اثاثیه منزل در اثر سیل از بین رفته بود و تنها چند تکه لو

اگر برویم همین دو تا تکه کاسه بشقاب مان را هم دزد »مانعت کردند و بیان داشتند که آشپزخانه برایشان باقی مانده بود از از رفتن م

 « می برد.

 

 عدم آموزش مردم در خصوص لزوم تخلیه منازل. 4-2-13-2

یکی از مواردی که باید در سرفصل آموزشی در باب سیلاب قرار داده شود این است که مردم باید آموزش ببینند که در مواقع سیل 

انجام  موقعبهمردم، که مسئولین نیز  تنهانهرا در جریان سیل شیراز  مسئلهمنازل در معرض سیلاب باید به سرعت تخلیه کنند اما این 

که تعلل در این کار موجب سخت شدن شرایط و یا حتی در خطر افتادن جان امداد رسانان نیز خواهد شد. ندادند. بدیهی است 

 احمر شیراز بیان می دارد که:رشیدی رئیس جمعیت هلال

. عصر شد فرمانداری زنگ زد که آب دارد می رود در آیدمیها را تخلیه کنید سیل ما صبح در مدیریت بحران گفتیم این»

خانه را تخلیه کنند. من گفتم شرمنده الان  211های شما در کار تخلیه اضطراری خوب وارد هستند بیایند ا. بچهخانه ه

های دواطلب هستند. من از صبح دارم به شما می گویم. مردم هم ها بچهحفظ جان بچه هایم برایم مهم تر است. چون این

تند با زور مردم را بیرون آوردند. خب چرا چندتا مانور برگزار نمی کنند که نیامدند بیرون و حکم گرفتند و از پاسگاه نیرو گرف

 «مردم یاد بگیرند.

 

 . نتایج پیمایش 4-3
 سؤالاتدر راستای دستیابی به اهداف ترسیم شده برای گارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه و همچنین پاسخگویی به برخی از 

در دبیرخانه گارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه طراحی شد و پرسشنامه آن برای اجرا در  گزارش ملی سیلاب با ماهیت کمی، پیمایشی

خانوار( در تمامی  771) استانها ارسال شد. جامعه آماری این مطالعه پیمایشی در شهر شیراز تمامی خانوارهای آسیب دیده از سیل

نک داده سیل شیراز ثبت شده است. روش نمونه گیری در این در با هاآنمحلات و مناطق شهرستان شیراز بوده است که مشخصات 

زده(، تصادفی سیستماتیک بوده است. در این روش بر اساس سهم مطالعه )با توجه به وجود لیستی از تمامی مشخصات خانوارهای سیل

ن لیستی از خانوارهای انتخاب شده هر منطقه در آمار کلی، حجم نمونه برای آن منطقه تعیین شده است. پرسشگران با در اختیار داشت

. در برخی موارد که پاسخگویان به هر دلیل نتوانسته اند اندکردهمصاحبه  هاآنبه درب منزل پاسخگویان رفته و با  هاآنهمراه با آدرس 

خانوار  010ت در مطالعه مشارکت کنند، فرد دیگری از لیست بطور تصاوفی جایگزین شده است. حجم نمونه انتخاب شده در نهای
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زده در شهرستان شیراز بوده است که از مناطقی همچون سعدی، برآفتاب، هفت تنان، نصر شرقی و روستای ماه فیروزان انتخاب سیل

 آید.تحلیل شده که در ادامه می SPSSها با استفاده از نرم افزار . دادهاندشده

 

 های پیمایش یافته ترینمهم. 4-3-1

 ًهاآننفرد بوده است و منبع اصلی درآمد  7/1اند، میانگین تعداد اعضا خانوار نیمی از پاسخگویان مرد و نیمی دیگر زن بوده تقریبا 

 های خدماتی بوده است.کارگری و شغل

 ست.های بعدی سیل، ریزگردها و خشکسالی آمده ااند، در رتبهپاسخگویان زلزله را بیش از سایر حوادث طبیعی تجربه کرده 

 3/72اند که در بین همه حوادث طبیعی، سیل اولویت اول آنهاست، اولویت دوم پاسخگویان با بیش درصد از پاسخگویان ذکر کرده

 درصد زلزله بوده است. 8/01با  هاآندرصد خشکسالی بوده است و اولویت سوم 41از 

  درصد با اینکه نزدیک  7/21کنند این در حالیست که ی میدرصد از پاسخگویان اطلاع دارند که نزدیک رودخانه زندگ3/11تنها

درصد مردم 31به رودخانه نزدیک نیست، جالب تر اینکه نزدیک به  هاآنرودخانه و مسیل زندگی می کنندف معتقدند خانه 

 دانند.شود را نمیشان رد میزده نام رودخانه/مسیلی که در نزدیک منزلسیل

  اند و های مرتبط با سیل را دریافت کردهاند که پیش از وقوع سیل آموزشدرصد از پاسخگویان اظهار داشته 4در مطالعه حاضر تنها

 اند.درصد هیچ آموزشی در این خصوصا دریافت ننموده 0/12

  ی در برابر های امادگهای مرتبط با آموزشسال گذشته شاهد برنامه 1که طی  اندکردهزده عنوان درصد از مردم سیل 1/02تنها

های آموزشی درصد بوده است. نگاه اقتصادی سازمان صداوسیما به برنامه0و آمار برای رادیو تنها  اندبودهسیلاب از تلویزیون 

 های عمومی مرتبط با حوادث است.ها یکی از عوامل این کم کاری در آموزشپیشنهاد شده توسط نهادها و سازمان

 درصد از افراد حساسیت کم و بسیار کمی در ارتباط با وقوع سیل داشته  71، حدود مؤثردارهای های عمومی و هشدر نبود آگاهی

 اند.کردهکنند که پیش از وقوع سیل، آن را جدی تلقی نمی( اظهار میدرصد 2/80درصد بالایی نیز )باشند و در ادامه

 درصد و  7/21درصد، نیروهای جهادی وبسیج  7/31با  نهادمردمهای ها از نظر مردم به ترتیب سازمانها و گروهموفق ترین سازمان

 اند.ها به وظیفه خود در ایام سیل عمل کردهکه بهتر از سایر دستگاه اندبودهدرصد 1/03سپاه پاسداران با 

 اند.درصد بوده1/03ا ها بدرصد و پس از آن تمامی سازمان8/24ها از نظر مردم به ترتیب شهرداری ها و گروهضعیف ترین سازمان 

متقدند مدیریت بد سیلاب علت اصلی سیلاب  هاآناز درصد   1/37زده آن است که نکته بسیار مهم درباره علل سیل از نظر مردم سیل

 در رتبه دوم قرار دارد. درصد 7/34بوده است و میزان بارندگی زیاد با 

 17 داده نشده است و مابقی هم بیان  هاآنهشداری از قبل در مورد وقوع سیل به  گونههیچکه  اندداشتهزده بیان درصد مردم سیل

 های بوده است.رسانه هشدار دهیهای که خیلی کم آنرا جدی گرفته اند. این نتایج حاکی از عدم کارائی تمامی سیستم اندداشته

 ( درصد 2/71استفاده آن شده مربوط به فرش )های وارد شده بیشترین میزان آسیب دیدگی که باعث عدم قابلیت در بین خسارت

 درصد( است.  3/11و پس از آن لوازم آشپرخانه )

 ( با توجه به درصد 1/41میزان بازگشت به زندگی عادی در بین حدود نیمی از افراد به مقدار زیاد و خیلی زیاد انجام شده است .)

 .گذرد این میزان به نظر کم استماه از سیل می 1اینکه حدود 

  01اند. زده مواردی از سرقت از اموالشان را در زمان سیل گزارش کردهدرصد مردم سیل 

 8/01 اخلاقی و ناامنی را تجربه یا مشاهده که تا حد زیاد و خیلی زیاد مواردی از تعرض و بی اندکردهعنوان  زدهسیلدرصد از مردم

 .اندکردهن

 (.درصد 1/12محل زندگیشان بروند ) حدود نیمی از پاسخگویان تمایل دارند که از 

  اند. اند اصلا اخبار مربوط به سیل را پیگیری نکردهدرصد از پاسخگویان اظهار داشته21حدود 

  اند.اند که هیچ عدالتی را در امدادرسانی به مردم ملاحظه ننمودهم از پاسخگویان اظهار کردهسویکحدود 
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 گویانپاسخمشخصات . 4-3-2

مساوی بین  طوربه تقریباًنفر هستند و  010ارائه شده است. پاسخگویان  4-4و  3-4ای پاسخگویان در جداول همشخصات زمین

میانگین  سال قرار دارند ) 31-44زن(. بیشتر پاسخگویان بین سنین  1/11درصد مرد و 1/41درصد اند )زنان و مردان تقسیم شده

تواند است و می آمدهدستبهدرصدهای کارگر هستند. این دو بالاتریندرصد  8/22و دار خانه 1/31درصد (. به لحاظ نوع فعالیت42/42

منبع اصلی  سؤالها به دار و اکثریت مردان کارگر هستند. همچنانکه بالاترین درسط پاسخنشان دهد که اکثریت زنان این منطقه خانه

 (. درصد 1/42درآمد خانوار نیز کارگری روزمزد گزارش شده است )

درصد از پاسخگویان تحصیلات دانشگاهی دارند و هیچ  01(. مجموعا تنها درصد 7/21درصد سطح تحصیلات، دیپلم است )بالاترین

درصد بالایی از ها نشان از سطح پایین تحصیلات مردم این منطقه دارد.یک از پاسخگویان دارای تحصیلات حوزوی نیستند؛ این یافته

 1/41مستأجر هستند ) هاآن( و نیمی از درصد 1/11(. نیمی از پاسخگویان به مالک مسکن )درصد 2/80هستند )پاسخگویان متأهل 

های کارگری و زده شغلهای سیل(. منبع درآمد اکثر خانوادهنفر 71/1) است زیاد نسبتاً(. تعداد اعضاء خانواده پاسخگویان درصد

 ها از قشرهای ضعیف جامعه هستند.که اکثر خانواده خدماتی بوده است که این نشان دهنده آن است

 
 درصد مشخصات عمومی پاسخگویانتوزیع  -3-4جدول 

 درصد مشخصات عمومی

 1/41 مرد جنس

 1/11 زن

 1 سال 24- 08 سن

 21 سال 34 – 21

 1/21 سال 44 – 31

 20 سال 14 – 41

 21 سال به بالا 11

 42/42 میانگین

 

 

 

 فعالیتوضعیت 

 3 دانشجو

 1/31 دارخانه

 1 بیکار

 8/22 کارگر

 4 کارمند بخش خصوصی  

 4 کارمند بخش دولتی    

 4  بازنشسته

 3 راننده

 03 مشاغل آزاد

 2 سایر

 1/00 سوادیب تحصیلات

 8/20 ابتدایی

 8/21 ییراهنما

 1 متوسطه

 7/21 پلمید

 8 یکاردانی و کارشناس

 2 کارشناسی ارشد و دکتری

 1 حوزوی

 1 پاسخبی

 2/80 متاهل وضعیت تاهل

 1/1 مجرد
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 درصد مشخصات عمومی

 1/7 طلاق و فوت / همسر بدون

 0 پاسخ بی

 1/10 سرپرست نسبت

 1/31 همسر سرپرست

 1/01 فرزند

 0 بی پاسخ

 

 درصد مشخصات اقتصادی پاسخگویانتوزیع  -4-4جدول 

 درصد مشخصات عمومی

 

 وضعیت مسکن

 1/11 ملکی

 1/41 استیجاری

 4 اشتراکی

 1 پاسخبی

 7/22 نفر 0-3 تعداد اعضاء خانوار

 3/11 نفر 1-4

 8 نفر به بالا 7

 71/1 میانگین

منبع اصلی درآمد 

 خانوار

 2 کشاورزی

 0 دامپروری

 2 خرید و فروش

 1/42 کارگری روزمزد

 4 کارمندی

 8/23 کسب و کار خدمات

 4 تولید صنعتی

 1/1 سایر

 

زدگی و بیشترین حجم جمعیت شوند. محله سعدی که بیشترین میزان سیلزده تقسیم میمحله سیل 1پاسخگویان این مطالعه در 

درصد کمترین تعداد  3( از پاسخگویان را به خود اختصاص داده است و روستای ماه فیروزان با درصد 4/13درصد ) را داشته بالاترین

 پاسخگو را داشته است. 

 
 درصد پاسخگویان برحسب محلهتوزیع -5-4جدول 

 درصد محله ها

 4/13 سعدی

 1/02 برآفتاب

 1/7 هفت تنان

 1/02 نصر

 3 ماه فیروزان

 011 جمع کل
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 تجربه حوادث طبیعی در پنج سال اخیر. 4-3-3

درصد سیل و  1/42درصد پاسخگویان زلزله،  1/44که در انتخاب اول  دهدمیسال اخیر نشان  1میزان تجربه حوادث طبیعی طی 

درصد پاسخگویان ریزگردها را 2، در انتخاب دوم ترتیب تجربه حوادث اول زلزله و سپس سیل و اندکردهدرصد خشکسالی را تجربه 4

درصد در رتبه سوم 1/40درصد رتبه اول را دارد و سپس ریزگردها با 41اب سوم، زلزله همچنان با نزدیک به . در انتخاندکردهنیز عنوان 

 ، سپس سیل، ریزگردها و خشکسالی قرار دارند.اندکردهاست. لذا نتایج حاکی است پاسخگویان زلزله را بیش از هر پدیده دیگری تجربه 

دهد که به ترتیب، سیل، خشکسالی و زلزله سه اولویت اول آنهاست. نشان می 1-4بندی، نظرات پاسخگویان در جدول اولویت بر اساس

به دلیل اینکه در سالهای اخیر زلزله در شیراز خساراتی نداشته و همیشه  اندکردهنکته جالب اینکه، با وجود اینکه زلزله را بیشتر تجربه 

نیست. اما سیل که در رتبه دوم تجربه وجود دارد به دلیل میزان خسارات،  هاآنشود، اولویت اول می در درجات ریشتر پایین احساس

 در رتبه اول اولویت قرار دارد. 

 
 تجربه حوادث طبیعی در پنج سال اخیر بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -6-4جدول 

 های طبیعیحوادث و پدیده

 بندیاولویت تجربه

 اولویت سوم اولویت دوم اولویت اول سومین دومین اولین

 درصد درصد درصد درصد درصد درصد

 8/01 1 3 1/31 42.1 1/44 زلزله

 1 1/1 3/72 2 7/21 1/42 سیل

 2 4 0 1/40 2 1 ریزگردها

 1 1/41 1/7 1 1 4 خشکسالی

 1 1 1 1 1 1 طوفان

 1 1 1 1 1 1 مراتع و هاجنگل سوزیآتش

 1 1 1 1 1 1/8 هیچکدام

 2/71 41 01 4/18 7/21 1 بی پاسخ

 011 011 011 011 011 011 جمع

 

 حوادث طبیعی بر زندگی افراد تأثیر. 4-3-4

( از پاسخگویان بر این باور هستند که حوادث طبیعی بر 2/83درصد درصد بالایی )توان اذعان داشت که می 7-4با ملاحظه جدول 

 اثر محسوس و قابل توجهی داشته است.  هاآنزندگی 

 
 حوادث طبیعی بر زندگی افراد تأثیر بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -7-4جدول 

 درصد تأثیرگذاری

 1/7 خیر

 2/83 بله

 1/8 بی پاسخ

 011.1 جمع کل
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 نزدیکی محل زندگی به رودخانه . 4-3-5

 3/11تنها  حالبااینباشند، زده هستند، به لحاظ جغرافیایی به رودخانه نزدیک میپر شده و سیل هاآنمناطقی که پرسشنامه در 

 نزدیک رودخانه نیست. هاآندرصد معتقدند محل زندگی 7/21کنند. درصد از پاسخگویان معتقدند که نزدیک رودخانه زندگی می

 
 دگی به رودخانهنزدیکی محل زن بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -8-4جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 

 نام رودخانه. دانستن 4-3-6

ذکر شده  1-4هایی را که در جدول کنند، نام رودخانهدرصد از پاسخگویان که معتقد هستند در نزدیکی رودخانه زندگی می 3/11

حاکی  سؤالزده به این دو درصد اصلا اطلاعی از نام رودخانه ندارند. جوابهای مردم سیل 7/28اند. ولی گروه، ذکر نموده 4است در قالب 

ها و مسیل از آن است که بخشی از مردم از عوارض طبیعی شهر، آگاهی ندارند و این به دلیل تغییرات ایجاد شده در مسیر رودخانه

کانال فاضلاب را نام برده اند. این  ازجمله. نکته جالب تر انکه افراد برای اشاره به رودخانه/مسیل شهرک سعدی چندین اسم هاست

 کند.یافته، نتایج تحقیقات کیفی را مبنی بر عدم شناخت شهر توسط ساکنان تأیید می

 
 های نزدیک محل زندگی پاسخگویاندرصد اسامی رودخانهتوزیع -9-4جدول 

 درصد فراوانی نام رودخانه

 8/22 رودخانه سعدی

 0 رودخانه برآفتاب

 1/01 رودخانه خشک

 4 رودخانه ماه فیروزان

 7/28 نمی دانم

 7/32 بی پاسخ

 011 کل 

 

 نوع رودخانه نزدیک به محل زندگی. 4-3-7

گروه ذکر شده است. اما نکته مهم این است  3 بلشان است در قای که در محل زندگیاتصور افراد از نوع رودخانه 01-4در جدول 

ی نزدیک به توان اظهار کرد که به میزانی که اطلاعات بیشتر و البته اولیه از رودخانهمی پیشینکه با کنار هم گذاشتن نتایج جداول 

های شهر ها و رودخانهمسیل یابد. برای مثال، هیچکدام ازکاهش می شدتبه هاآنشود سطح دانش محل زندگی از افراد پرسیده می

اند رودخانه نزدیک زده بیان کردهدرصد از مردم سیل 1/8شیراز که در جریان سیل طغیان کرده است، دائمی نیستند، در حالی که 

 دائمی است و این امر هم نشان دهنده عدم شناخت طبیعت شهر توسط شهروندان است. هاآنمحل زندگی 
  

 درصد فراوانی نزدیکی به رودخانه

 3/11 بله

 7/21 خیر

 4 دانمنمی

 011 جمع کل
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 نوع رودخانه نزدیک به محل زندگی بر اساسپاسخگویان  درصدتوزیع -11-4جدول 

 نوع رودخانه
 درصد فراوانی

 کل نمونه بر اساس

 1/8 دائمی

 8/01 فصلی

 1/31 ندارد آب و است خشک

 7/34 پاسخبی

 011.1 جمع کل

 

 دریافت خدمات آموزشی در خصوص خطر سیلاب . 4-3-8

اند که پیش از زده اظهار داشتهدرصد از مردم سیل 4مشخص است، در مطالعه حاضر تنها  00-4که در جدول شماره  طورهمان

 اند.درصد هیچ آموزشی در این خصوصا دریافت ننموده 0/12اند و های مرتبط با سیل را دریافت کردهوقوع سیل آموزش

 
 های کاهش پیامدهاخطر سیلاب و راه دریافت خدمات آموزشی در خصوص بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -11-4جدول 

 درصد  آموزش دیدن

 4 بله

 0/12 خیر

 4 دانمنمی

 011 جمع کل

 

 

 حوادث طبیعی و امدادونجات حین حادثه در خصوصآموزش . 4-3-9

در این  حالباایناند. اما های امدادونجات حین حادثه را پیش از آنکه سیل اتفاق بیفتد گذراندهدرصد از پاسخگویان آموزش8/23

 را ببینید(. 02-4اند )جدول ( آموزشی در این زمینه دریافت نکرده3/74درصددرصد بالایی از پاسخگویان )متغیر نیز شاهد هستیم که

 
 آموزش در خصوص حوادث طبیعی و امدادونجات بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -12-4جدول 

 درصد فراوانی آموزش دیدن

 8/23 بله

 3/74 خیر

 2 دانمنمی

 011 جمع کل

 

 رادیوبرنامه آموزشی از تلویزیون و  دیدن و شنیدن. 4-3-11

 1اند که در طول دهد که کمتر از یک پنجم از پاسخگویان اظهار داشتهاین متغیر نیز در ادامه سایر متغیرهای آموزشی نشان می

شاهد هستیم که تنها  03-4( و در ادامه در جدول درصد 1/02اند )تماشا کرده هایی مرتبط با سیلاب را از تلویزیونسال اخیر برنامه
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 مایسازمان صداوساند و این نشان از کمبود فعالیت سال اخیر از رادیو گوش کرده 1ها را طی درصد از پاسخگویان این نوع برنامه0

های کیفی در مصاحبه مسئلهها و بلایای طبیعی است. این های عمومی در زمینه بحرانیکی از نهادهای مسئول در امر آموزش عنوانبه

احمر پیشنهاد های آموزشی عمومی که از نهادهای مختلف همانند هلالنیز تأیید شده است. صداوسیمای فارس برای پخش برنامه

احمر )مصاحبه با رئیس جمعیت هلال دهدها را نمیاحمر کفاف این هزینههای سازمانی هلاله بودجهشود تقاضای مبالغی بالا دارد کمی

نباید نگاه اقتصادی داشته باشد، بلکه باید هزینه  تنهانههای عمومی مرتبط با حوادث طبیعی شیراز(. صداوسیما ملی، در مسئله آموزش

 کند.
 تماشای برنامه آموزشی با موضوع سیلاب از تلویزیون اسبر اسدرصد پاسخگویان توزیع -13-4جدول 

 

 

  

 

 

 
 

 اساس شنیدن برنامه آموزشی با موضوع سیلاب از رادیو درصد پاسخگویان برتوزیع -14-4جدول 

 درصد شنیدن برنامه

 0 بله

 0/81 خیر

 1/03 دانمنمی

 011 جمع کل

 

 آگاهی از خطر سیلاب. 4-3-11

شاهد باشیم که بیش از دو سوم از پاسخگویان  08-4لا قابل پیش بینی است که در جدول پس از ملاحظه چهار جدول گذشته کام

زده بیان درصد از مردم سیل 1/01( آگاهی بسیار کمی در ارتباط با کارهایی که باید موقع سیل انجام داد دارند. تنها درصد 3/72)

 اند.در حد متوسط به بالا)زیاد و خیلی زیاد( آگاهی داشته اندداشته

 
 درصد پاسخگویان برحسب میزان آگاهی از سیلابتوزیع -15-4جدول 

 درصد  آگاهی

 3/72 خیلی کم

 1/8 کم

 1/01 متوسط

 4 زیاد 

 0 خیلی زیاد

 3 دانمنمی

 011 کل

 درصد مشاهده برنامه

 1/02 بله

 3/73 خیر

 1/03 دانمنمی

 011 جمع کل
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 نسبت به وقوع سیل و جدی تلقی کردن سیل حساسیت . 4-3-12

اند و آگاهی کمی در ارتباط با آن دارند، طبیعی است در شرایطی که اکثریت پاسخگویان آموزشی در ارتباط با سیل دریافت نکرده

( و در 01-4درصد از افراد حساسیت کم و بسیار کمی در ارتباط با وقوع سیل داشته باشند )جدول  71که شاهد باشیم که حدود 

 (. 07-4اند )جدول کردهکنند که پیش از وقوع سیل، آن را جدی تلقی نمی( اظهار میدرصد 2/80درصد بالایی نیز )ادامه

 
 درصد پاسخگویان برحسب میزان حساسیت نسبت به وقوع سیلتوزیع -16-4جدول 

 درصد  حساسیت

 4/11 خیلی کم

 1/7 کم

 1 متوسط

 8/01 زیاد

 1/7 خیلی زیاد

 2 دانمنمی

 011 کل

 
 درصد پاسخگویان برحسب میزان جدی تلقی کردن سیلتوزیع -17-4جدول 

 درصد  جدی تلقی کردن 

 8/08 بله

 2/80 خیر

 011 جمع کل

 

 بیمه بودن منزل و بیمه بودن سایر دارایی ها. 4-3-13

گذرانند و پایگاه اقتصادی از راه کارگری روزمزد زندگی می در قسمت منبع اصلی درآمد خانوار پاسخگویان شاهد بودیم که اکثریت

های خاصی نیز در ارتباط با سیل دریافت نکرده و از این رو آن را جدی آموزش هاآنپایینی دارند. در ادامه ملاحظه شد که اکثریت 

توانیم متوجه شویم ر یکدیگر بگذاریم به خوبی میاند. همه این موارد را که کنااند و از شدت پیامدهای آن آگاهی نداشتهکردهتلقی نمی

ها (. در ارتباط با سایر دارایی08-4که به چه دلیل هیچ یک از ساکنان این منطقه پیش از این منزل خود را بیمه نکرده بودند )جدول 

 (. 22-4های خود غیر از منزل را بیمه کرده بودند )جدول درصد سایر دارایی0نیز تنها 

 
 درصد پاسخگویان برحسب بیمه بودن یا نبودن منزل توزیع -18-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 درصد بیمه

 1 بله

 0/13 خیر

 1/1 دانمنمی

 011 جمع کل
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 هابرحسب بیمه بودن سایر داراییدرصد پاسخگویان توزیع -19-4جدول 

 درصد فراوانی بیمه

 0 بله

 11 خیر

 011 جمع کل

 

 ها و نهادهای مختلفسازمانارزیابی عملکرد . 4-3-14

های مختلف در سیلاب اخیر تا چه اندازه وظیفه خود را به طی چندین سؤال از پاسخگویان خواسته شده که تعیین کنند سازمان

(، 80/3میانگین  حاکی از این است که از نظر مردم، به ترتیب بسیج و نیروهای جهادی ) 21-4خوبی انجام دادند. نتایج در جدول 

ها به ( بهتر از سایر دستگاه43/3میانگین ( و سپاه پاسداران )17/3میانگین های مردمی )(، خیریه73/3میانگین ) نهادمردمهای زمانسا

( نیز بدترین عملکرد را 31/2میانگین ( و سازمان هواشناسی )28/2میانگین اند. وزارت نیرو )وظیفه خود در ایام سیل عمل کرده

 اند. داشته

 

 ها و نهادهای مختلف در زمینه سیلاب اخیرارزیابی عملکرد سازمان بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -21-4 جدول

 میانگین دانمنمی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سازمان و نهادها

 31/2 1/1 4 1/02 1/02 1/1 1/14 سازمان هواشناسی

 28/2 1/01 1 8/01 1/8 1/7 4/11 وزارت نیرو

 73/2 4 4 7/28 8/01 1/00 7/30 احمرهلال

 17/2 1/1 2 8/21 8/07 1/00 1/37 وزارت بهداشت

 11/2 1/03 3 8/01 1/7 1/1 1/13 ارتش

 43/3 1/1 1/01 1/44 1/00 1/1 8/08 سپاه

 18/2 1/03 4 8/22 8/01 1 7/34 صداو سیما

 18/2 1/01 4 8/21 1/04 1/1 1/43 کمیته امداد

 43/2 4 3 8/24 1/02 1/01 1/44 شهرداری

 73/3 1/01 7/21 8/23 1/01 1/1 8/07 نهادمردمهای سازمان

 80/3 3 7/21 1/41 1/03 1/1 1/1 های جهادی و بسیجگروه

 17/3 1 7/21 7/21 8/07 1/7 1/02 مردم و خیریه ها

 

ی امدادرسان در هایدر بین نهادها و گروه، پاسخگویان مطالعه حاضر بر این باور هستند که دهدمینشان  20-4جدول شماره 

( باز درصد 7/21( و پس از آن به نیروهای جهادی و بسیج )درصد 7/31) نهادمردمهای ترین عملکرد به سازمانسیل اخیر، موفق

 گردد. های چون ارتش، شهرداری و کمیته امداد بازمیسازمان گردد. کمترین موفقیت نیز بهمی
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 ها و نهادهای مختلف در سیلاب اخیرترین سازمانارزیابی موفق بر اساسدرصد پاسخگویان  زیعتو .21-4جدول 

 درصد سازمان و نهادها

 1 احمرهلال

 2 ارتش

 1/03 سپاه

 3 کمیته امداد

 3 شهرداری

 7/31 نهادمردمهای سازمان

 7/21 نیروهای جهادی و بسیج 

 0 هاهمه ارگان

 1 سایر

 4 هیچکس

 2 دانمنمی

 4 بی پاسخ

 011 جمع کل

 

ترین عملکرد به شهرداری پاسخگویان مطالعه حاضر بر این باور هستند که در بین نهادهای امدادرسان در سیل اخیر، ضعیف

مشهود است  22-4که در جدول  طورهمانها به هیچ سازمانی اشاره ندارد. درصد از پاسخ 8/27 تقریباً گردد. ( باز می8/24درصد)

ها موفق ترین گروه بودند، . نکته جالب اینکه در حالیکه سمناندکردهها را ضعیف توصیف درصد از پاسخگویان همه ارگانها و گروه1/03

اند و ایت تأیید مجدد نقش گروهای غیر رسمی و مردمی در سیل شیراز بوده را ضعیف توصیف کرده هاآندرصد از پاسخگویان تنها یک

 .است

 

 ها و نهادهای مختلف در زمینه سیلاب اخیرارزیابی ضعیف ترین سازمان بر اساسدرصد پاسخگویان : توزیع22-4جدول 

 درصد سازمان و نهادها

 2 سازمان هواشناسی

 0 وزارت نیرو

 4 احمرهلال

 2 وزارت بهداشت

 4 ارتش

 2 سپاه

 0 صداو سیما

 2 کمیته امداد

 8/24 شهرداری

 0 نهادمردمهای سازمان

 3 نیروهای جهادی و بسیج 

 1/03 هاهمه ارگان

 1/1 سایر

 1 هیچکدام

 8/24 دانمنمی

 3 بی پاسخ

 011 جمع کل
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 در نظر مردم عامل کنترل سیل ترینمهم. 4-3-15

عوامل ارائه شده به پاسخگویان زیاد بوده درصد(. البته  1/40عامل کنترل سیل کاهش بارندگی است ) ترینمهماز نظر پاسخگویان 

راحت نبوده باشد. اما  هاآنرسد با توجه به سطح تحصیلات مردم این منطقه ارائه یک نظر کارشناسی در این مورد برای و به نظر می

ها نمی توانستند آنرا زمانها ادامه پیدا می کرد سامعتقد بودند که اگر بارندگی هاآناز این جهت حائز اهمیت است که  هاآننظرات 

 کنترل کنند. و این عدم اعتماد مردم به نهادها را می رساند.

 

 در مورد مهم ترین عامل کنترل سیل اخیر هاآندرصد پاسخگویان برحسب نظر توزیع -23-4جدول 

 درصد عوامل

 1/8 هیچ عاملی

 1/40 کاهش بارندگی

 1 اقدامات شخصی مردم 

 4 لایروبی رودخانه

 1/01 بستن مسیر سیلاب

 3 کمک سپاه

 1 سایر

 1/07 بی پاسخ

 011 جمع کل

 

 ها رضایت از عملکرد سازمان. 4-3-16

میانگین زده پس از وقوع سیل اخیر، بیشترین رضایت را از عمکلکرد نیروی انتظامی )حاکی است، مردم سیل 24-4جدول شماره 

ها بیشترین میزان بی اطلاعی مردم از عمکلرد آموزش و ( دارند. در بین پاسخ01/2میانگین ها )( و کمترین رضایت را از بانک88/2

های دارای نقش پس از سیل از به اند. اما نکته جالب اینکه میانگین نمرات سازماندرصد اظهار بی اطلاعی کرده8/01پرورش است و 

 ی است که بالاترین نمره را کسب کرده است.هم نمی رسد، و این حاکی از رضایت متوسط از سازمان 3نمره 

 

 ها در سیلاب اخیردرصد پاسخگویان برحسب میزان رضایت از عملکرد سازمانتوزیع -24-4جدول 

 میانگین دانمنمی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم سازمان و نهادها

 14/2 1/1 1 8/01 1/00 1/01 1/41 مراکز درمانی

 01/2 1/01 0 1/1 1/1 1/1 4/10 هابانک

 88/2 1/00 1 7/21 1/03 4 1/31 نیروی انتظامی

 33/2 8/01 3 1 1/7 1/1 4/10 آموزش پرورش

 74/2 1 1 7/21 8/01 1/1 1/31 بنیاد مسکن

 38/2 1/7 1/1 8/01 1/01 1 1/14 کمیته امداد

 33/2 1 4 8/01 1/00 1/8 1/11 شهرداری

 

 علت سیل. نظرمردم درباره 4-3-18

( و در درصد 1/37دهد که اکثریت پاسخگویان بر این باورند که در وهله اول مدیریت بد سیلاب )نشان می 21-4های جدول داده

 شوند.( علل اصلی وقع سیل محسوب میدرصد 7/34وهله بعد مقدارش بارش زیاد )
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 از علت سیل هاآندرصد پاسخگویان برحسب برآورد توزیع -25-4جدول 

 خیلی کم علل

 7/34 شد جلوی سیلاب را گرفت.مقدار بارش باران خیلی زیاد بود و نمی

 8/21 ها را مدیریت کرد.شد سیلابمقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی می

 1/37 ها ایجاد شد.ها هم زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش

 1/1 در این مورد نظری ندارم.

 

 عوامل مؤثر بر سیل. نظر مردم درباره 4-3-19

دهد که بیشتر پاسخگویان بر این باور هستند که ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی نشان می 21-4های جدول ی دادهملاحظه

بین عوامل ارائه شده در ( و مقدار بارش باران کمترین اثر را در 33/4میانگین  عامل مؤثر بر وقوع سیل بوده است ) ترینمهمها رودخانه

 است. 08-4های جدول و موافق با یافته 21-4های جدول (. این یافته به نظر مغایر با یافته41/3میانگین وقوع سیل داشته است )

 
 از عوامل مؤثر بر سیلاب اخیر هاآندرصد پاسخگویان برحسب برآورد توزیع -26-4جدول 

 میانگین بی پاسخ دانمنمی زیادخیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم عوامل

 41/3 1 2 7/21 7/28 1/01 1/8 8/01 باران مقدار بارش

 21/4 0 1/1 1/37 7/33 1/1 2 1/8 مدیریت سدها

ها و اراضی کشاورزی در نزدیکی ایجاد خانه

 هارودخانه

8/01 4 1/7 8/20 1/31 1/03 1 17/3 

 21/4 1 8/01 7/34 7/30 1 3 1/1 بندهاوضعیت سیل

 33/4 1 1/01 1/47 8/24 1 4 1/7 هاایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه

 07/4 1 1/8 1/47 8/23 1 0 1/03 هالایروبی نکردن رودخانه

 

 زمان هشدار سیل توسط مقامات مسئول. 4-3-21

در ارتباط با سیل به پاسخگویان است.  ی یافته مهمی در ارتباط با زمان هشدار دادن مسئولیندهندهنشان 27-4های جدول یافته

رسد با وجود هشدارهای مکرر در هیچ هشداری داده نشده است. به نظر می هاآنبه  اساساًکه  اندکردهزده بیان درصد مردم سیل 17

. البته ما اندداشتهیادی نو حساسیت ز اندکردهرا جدی تلقی ن هاآننبوده است، توجه مردم را جلب نکرده،  مؤثررسانه ها، این هشدارها 

 نیازمند مطالعات کیفی هستیم تا درک و معنای مردم از هشدارها را فهم کنیم که هشدارها چگونه باید باشند. 

 
 درصد پاسخگویان برحسب زمان هشدار سیل توسط مقامات مسئولتوزیع -27-4جدول 

 درصد زمان هشدار

 2 روز قبل 0

 2 روز قبل 2

 17 نداده انداصلا هشدار 

 011 جمع کل
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 واکنش به سیل گونهاینجدی گرفتن اولین هشدار سیل و علت . 4-3-21

 17نیز دیدیم که  28-4اند. در جدول کردهدرصد از پاسخگویان وقوع سیل را جدی تلقی نمی 2/80دیدیم که  07-4در جدول 

 سؤالپاسخی به این  0/13دهد نشان می 21-2و  24-2های جدول داده اند.هشدار سیلاب را دریافت نکرده گونههیچدرصد از مردم 

اند که اولین هشدار سیل را درصد باقی مانده هم اعلام کرده 4تر اینکه هشداری داده نشده بود و نکته جالب هاآناند چون به نداده

 کارایی نداشته است. گونههیچکار هشدارها سازو اساساًاند. به بیان ساده تر، خیلی جدی نگرفته
 

 درصد پاسخگویان برحسب جدی گرفتن هشدار سیلتوزیع -28-4جدول 

 درصد    جدی گرفتن سیل

 4 خیلی کم

 1 کم

 0 متوسط

 1 زیاد

 1 خیلی زیاد

 2 دانمنمی

 0/13 بی پاسخ

 011 جمع کل

 
 درصد پاسخگویان برحسب نوع واکنش به وقوع سیلتوزیع -29-4جدول 

 درصد  واکنشعلت نوع 

 0 داشتن مریض و عدم امکان جابجایی

 0 سابقه نداشتن سیل و تکیه به مقاومت ساختمان

 2 عدم جدی گرفتن سیل

 0 بیاید هاآنعدم تصور اینکه سیل به سمت منزل 

 11 بی پاسخ

 011 جمع کل

 

 هامیزان خسارت دارایی. 4-3-22

درصد منازل مسکونی پاسخگویان 87های پاسخگویان است. به به دارایی دهنده میزان خسارت وارد شدهنشان 31-4جدول 

وارد نشده است.  هاآناند و از این جهت خسارتی به دارایی خسارت وارد شده است. هیچ یک از پاسخگویان مزرعه کشاورزی نداشته

اند که درصد اظهار داشته7/30اختصاص داده است. ها را به خود درصد قابل توجهی از خسارت( نیز3درصد( و باغات )0درصددامداری )

درصد خسارت 7/34دچار خسارت شده است. وسایل نقلیه شخصی نیز مجموعا  هاآندرصد از محل کسب و کار 4وسایل و ابزار شغل و 

ارد شده است. به لحاظ ( و7/34درصدای دی )( و سپس تلویزیون ال11درصداند. در بین وسایل منزل بیشترین خسارت به فرش )دیده

و متعلق به  111111ترین خسارت، مبلغ و متعلق دامداری و میانگین پایین 31111111ای میانگین بالاترین خسارت، مبلغ هزینه

 باشد. موتور سیکلت می
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( 2/71درصد های وارد شده بیشترین میزان آسیب دیدگی که باعث عدم قابلیت استفاده آن شده مربوط به فرش )در بین خسارت

(، لوازم آشپرخانه 4/11درصدباشد. بیشترین جبران خسارت در بخش مبلمان )( می3/11درصد و پس از آن لوازم آشپرخانه )

( و محل 3درصد(، باغات )0درصد( است. کمترین جبران خسارت نیز در بخش دامداری )1/41درصد( و منزل مسکونی )1/14درصد)

 ت گرفته است. ( صور4درصدکسب و کار )

 
 هادرصد پاسخگویان برحسب میزان خسارت داراییتوزیع -31-4جدول 

 داشتید؟ نهاد

 درصد()

خسارت 

 خورده؟

 درصد()

 درصدچند

 )میانگین(

مقدار خسارت به 

 تومان1111

 )میانگین(

قابلیت استفاده 

 درصد(دارد؟)

خسارت تاکنون جبران شده 

 درصد(است؟)

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 1/41 7/32 1/1 8/01 3/18 01123811 10/31 1 87 1 11 منزل مسکونی

مزرعه کشاورزی 

 )زراعت(

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 3 1 1 3 1 27111111 81 0 3 11 4 باغات

 0 1 1 0 1 31111111 11 11 0 11 0 دامداری

وکار )مغازه محل کسب

 و...( 

1/1 0/14 4 2 71 01111117 0 3 1 1 4 

وسایل و ابزار شغل و 

 کسب درآمد

7/33 3/11 7/30 2 17/88 7714230 4 7/27 1 0 7/31 

 8/01 4 1 1/7 1/02 4177778 03/38 8/07 8/21 4/10 1/31 خودرو شخصی 

 1/01 3 0 1 1/1 111111 81 1/1 1/03 2/71 8/23 موتور سیکلت 

 1/41 1/41 1/1 2/71 8/01 7130211 17/12 3 11 0 11 فرش 

 1/14 8/01 2 3/11 1/1 7228333 11/11 8/22 3/73 4 11 لوازم آشپزخانه

 8/20 4 0 8/24 2 0142817 18/11 1/03 7/27 4/11 1/41 تلویزیون معمولی

 8/21 1 2 8/07 1/1 4133333 41/83 7/34 7/27 1/37 4/12 ای دی تلویزیون ال

 1/31 1/1 1/1 1/40 8/07 1448184 38/80 7/34 4/11 4 11  یخچال

 8/01 3 0 1/03 1/1 1772727 78 7/21 8/20 1/31 1/48 فریزر

 8/01 3 2 8/01 1/8 0701111 48/73 4/12 7/21 1/01 0/88 کولر

 1/43 1/03 1/02 1/48 8/20 2111211 10/83 8/08 3/70 1/1 0/11 ماشین لباسشویی

 1 1 0 3 2 4211111 81 0 1 0/12 1/1 ماشین ظرفشویی

 4/11 1/1 2 1/14 1/01 3812130 12 1/7 4/14 7/27 3/72 مبلمان

 7/34 7/33 0 7/31 4 4111111 13/13 1/1 7/34 4/11 1/44 کامپیوتر/ لپ تاپ

 

 تخلیه منازل در خصوص. 4-3-23

که  اندداشتهاند. این افراد بیان درصد از درخواست مسئولین برای تخلیه منزل مطلع شده 8/01دهد که نشان می 30-4جدول 

زده که درخواست تخلیه را دریافت درصد از مردم سیل1را برای تخلیه مجاب کنند. تنها  هاآنامدادگران با تلاش کم توانسته اند 

 (. 34-4ند )جدول اپاسخی نداده سؤالین درصد نیز به ا84.اندشدهقانع به ترک منزل  مأمورینکردهاند با تلاش زیاد و خیلی زیاد 
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 اندیا درخواست تخلیه را دریافت کردهدرصد پاسخگویان برحسب اینکه آتوزیع -31-4جدول 

 درصد  درخواست تخلیه

 8/01 بله 

 2/83 خیر

 011 کل

 

 درصد پاسخگویان برحسب برآورد تلاش امدادگران یا مسئولین برای تخلیهتوزیع -32-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 تخلیه منزل بدون مقاومت و دلیل مقاومت در برابر تخلیه منزل. 4-3-23-1

زده بدون درصد از پمردم سیل1/1ها بروند، خواسته شده بوده که منزل خود را ترک کنند و به کمپ هاآندر بین کسانی که از 

 (. 34-4اند )جدول درصد پاسخی نداده0/14دلیل مقاومت  سؤال(. در برابر 33-4اند )جدول مقاومت منزل خود را تخلیه نموده
 

 بدون مقاومتدرصد پاسخگویان برحسب تخلیه منزل  توزیع -33-4جدول 

 درصد  تخلیه بدون مقاومت

 1/1 بله 

 1/1 خیر

 011 کل

 

 درصد پاسخگویان برحسب دلیل مقاومت در برابر تخلیه منزلتوزیع -34-4جدول 

 درصد  دلیل مقاومت

 1 کردم سیلاب زیاد باشد و هشدارشان را جدی نگرفتمفکر نمی

 1 و...(ترسیدم وسایل منزل از دست برود )سرقت شود می

 0 تخلیه وسایل منزل سخت بود

 1 انتقال دادن احشام سخت بود

 1 های قبلی را هم دولت نداده بودهای سیلخسارت

 1 سایر

 0/14 پاسخبی

 011 کل

 درصد میزان تلاش

 1/1 کم خیلی

 2 کم

 2 متوسط

 3 زیاد

 3 خیلی زیاد

 2/84 بی پاسخ

 011 کل
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 آب گرفتگی منزل و میزان آب گرفتگی. 4-3-24

( این امر به این 31-4اند که منزلشان دچار آب گرفتگی شده است )جدول ( اعلام کرده0/12درصددرصد بالایی از پاسخگویان )

دچار سیل شده بوده است. از این میزان  هاآنو منزل  اندبودهزده اند که سیلدلیل است که جامعه آماری مطالعه خانوارهایی بوده

خگویان نیز آب گرفتگی بیش از یک متر را گزارش درصد از پاس07 درمجموعها بین نیم تا یک متر بوده است. درصد آب گرفتگی14

 (.31-2اند )جدول کرده
 درصد پاسخگویان برحسب آب گرفتگی منزلتوزیع -35-4جدول 

 درصد  آب گرفتگی

 0/12 بله 

 1 خیر

 011 کل

 
 متر(درصد پاسخگویان برحسب میزان آب گرفتگی منزل )به سانتی توزیع -36-4جدول 

 درصد  میزان

11-01 14 

011-10 1/21 

 07 به بالا 010

 1/00 بی پاسخ

 011 کل

 

 سرقت در ایام سیل . 4-3-25

همین میزان نیز  حالبااین (1/01) دهد که میزان سرقت اموال در ایام سیل زیاد نبوده استنشان می 37-2های جدول بررسی داده

درصد کمی را گیرد. اطلاع پاسخگویان از سرقت شدن اموال همسایگان نیزمورد توجه است و حدود یک دهم از پاسخگویان را دربرمی

درصد 0/11اند. یعنی مجموعا درصد نیز اظهار بی اطلاع کرده1/02درصد هیچ سرقتی را نشنیده اند و 2/82به خود اختصاص میدهد. 

 (.38-4اند )جدول سرقتی را که متعلق به همسایگانشان باشد گزارش نکرده

 
 درصد پاسخگویان برحسب سرقت شدن اموال درایام سیل توزیع -37-4جدول 

 درصد  سرقت شدن

 1/01 بله 

 0/88 خیر

 011 کل
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 درصد پاسخگویان برحسب اطلاع از سرقت اموال همسایگان در ایام سیلتوزیع -38-4جدول 

 درصد  اطلاع از سرقت

 2/82 هیچ

 1 خیلی کم

 3 کم

 0 متوسط

 0 زیاد

 1 خیلی زیاد

 1/02 نمی دانم

 011 کل

 

 اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنیمشاهده موارد بی. 4-3-26

اخلاقی و ناامنی را تجربه یا مشاهده زده هیچ موردی از تعرض و بیمردم سیل درصد 71دهد که بیش از نشان می 31-4دول ج

اند. اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنی را در ایام سیل خیلی زیاد مشاهده نمودهدرصد از پاسخگویان موارد بی 1/01. تنها اندکردهن

 اند.های مختلف مشاهده نمودهدرصد از پاسخگویان این موارد را به میزان7/27 درمجموع

 
 اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنیدرصد پاسخگویان برحسب مشاهده موارد بیتوزیع -39-4جدول 

 درصد  مشاهده موارد

 3/71 هیچ

 2 خیلی کم

 3 کم

 1/1 متوسط

 1/1 زیاد

 1/01 خیلی زیاد

 2 نمی دانم

 011 کل

 

 زندگی در کمپ در ایام سیل و مدت زمان آن. 4-3-27

درصد از پاسخگویان برای زندگی 1اند. تنها کردهها زندگیدهنده تجربه پاسخگویانی است که در کمپنشان 40-4و  41-4جدول 

اند و سایرین ماه در کمپ شده 3مجبور به زندگی طولانی مدت ظرف  هاآندرصد از 0اند و تنها دههای اسکان موقت مراجعه کرکمپ به

 اند. روز کمپ را ترک کرده 2( نهایتا پس از درصد 3)
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 درصد پاسخگویان برحسب زندگی در کمپتوزیع -41-4جدول 

 درصد  زندگی در کمپ

 1 بله 

 0/14 خیر

 0 بی پاسخ

 011 کل

 
 درصد پاسخگویان برحسب مدت زمان زندگی در کمپ توزیع -41-4جدول 

 درصد  مدت زمان

 0 ماه  3

 0 روز  2

 2 روز  0

 

 هاارزیابی کمپ. 4-3-28

برخورد امدادگران ها به مواردی نظیر کیفیت رضایتها بدین صورت بوده که بیشترین میانگینبرداشت پاسخگویان از وضعیت کمپ

( 1/4میانگین ها )( و وضعیت اخلاقی کمپ1/4میانگین (، رعایت احترام و عزت سیل زدگان )1/4میانگین (، امنیت اردوگاه )1میانگین )

اکن شده های کیفی با افراد ساز خوب نمره داده اند. در مصاحبه ترپایینها پاسخگو به موارد کمپ 4گردد. نکته جالب اینکه، تنها برمی

در کمپ نیز رضایت سطح بالایی داشت. یکی از دلایل این امر آمادگی شهر برای پذیرایی از مهمانان نوروزی بوده است. جلسات متعدد 

ها مستقر شده و بتوانند ارائه ستاد سفرهای نوروزی و آمادگی نسبی دستگاهها عامل مهمی بود که در کمترین زمان ممکن کمپ

 خدمات دهند.
 هادرصد پاسخگویان برحس ارزیابی کمپتوزیع -42-4جدول 

 میانگین بی پاسخ دانمنمی خیلی خوب خوب متوسط بد خیلی بد موارد ارزیابی

 21/4 11 1 0 3 1 1 1 توزیع غذا بین ساکنان اردوگاه

 4 11 1 1 4 1 1 1 امکانات بهداشتی )دستشویی و حمام(

 21/4 11 0 0 0 1 0 1 خدمات درمانی

 71/3 11 1 1 3 0 1 1 کیفیت محل استقرار

 11/4 11 1 2 2 1 1 1 امنیت اردوگاه

 71/2 11 1 0 0 1 1 2 زدگانهای روانی از سیلمراقبت

 21/4 11 1 0 3 1 1 1 نظم اردوگاه

 1 11 0 2 0 1 1 1 زدگانکیفیت برخورد امدادگران با سیل

 21/4 11 1 0 3 1 1 1 دسترسی به آب

 21/4 11 1 0 3 1 1 1 برقدسترسی به 

 11/4 11 1 2 2 1 1 1 زدگانرعایت احترام و عزت سیل

 21/4 11 1 0 3 1 1 1 محل استقرار اردوگاه

 11/4 11 1 2 2 1 1 1 وضعیت اخلاقی
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 علل نرفتن به کمپ. 4-3-29

های درگیر سیل مدت زمان سیل کم بوده است و خانه اساساًاند کم بوده است، چون درصد افرادی که به کمپ رفتهدر سیل شیراز،

هزار  1تا 4هم زیاد نبوه اند. همچنین برای افراد این امکان وجود داشته که به منزل اقوام بروند. آمارهای رسمی حاکی از ساکن شدن 

تخلیه منازل در روستاهای اطراف شهر . بیشترین میزان اندبودهها دارد. اما بیشتر این افراد از مسافران نفر در ایام سیل در کمپ

 آمده نشان دهنده علل ترک منزل است.  41همچون ماه فیروزانب وده است. مواردی نظیر آنچه در جدول 
 

 درصد پاسخگویان برحسب علل نرفتن به کمپتوزیع -43-4جدول 

 درصد علل

 0 به علت حفاظت از وسایل منزلمان

 0 خانه ما محل اسکان بود

 0 فرزندانم راحت بودمنزل 

 0 از استرس زیاد نتوانستم تصمیم بگیرم

 0 ها را دریافت کنمدیگر نمی توانستم کمک

 0 سیل طولانی نبود

 0/12 بی پاسخ

 011 جمع کل

 

 سکونت فعلی در منزل مسکونی. 4-3-31

اند. و این )ملکی یا استیجاری(ساکن شدهدرصد از پاسخگویان در منزل خود 0/14دهد که در حال حاضر نشان می 44-4جدول 

 آمار بسیار بالایی است و حاکی از دو عامل، گستردگی محدود سیل و دوم، تسریع در عملیات بازسازی و تعمیر منازل. 

 
 درصد پاسخگویان برحسب سکونت در منزل مسکونیتوزیع -44-4جدول 

 درصد  سکونت

 0/14 بله 

 1/1 خیر

 011 کل

 

 برگشتن به زندگی عادی. 4-3-31

ها بعد ممکن است ادامه داشته باشد. خورد و تا مدتبازگشت به زندگی عادی یک فرآیند است که از لحظه اتمام سیل کلید می

(. با توجه به اینکه 1/41درصدمیزان بازگشت به زندگی عادی در بین حدود نیمی از افراد به مقدار زیاد و خیلی زیاد انجام شده است )

 اند. پاسخگو نیز به مقدار کم و خیلی کم به زندگی عادی بازگشته 8/01گذرد این میزان به نظر کم است. ماه از سیل می 1حدود 
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 درصد پاسخگویان برحسب میزان بازگشت به زندگی عادی توزیع -45-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثر عوامل مختلف بر زندگی عادی. 4-3-32

های مادی وارد شده به گذارد. از خسارتزده( به زندگی عادی اثر میعوامل مختلفی بر بازگشت افراد بحران زده )در اینجا سیل

عاملی که  ترینمهمارائه شده است.  48-4 عوامل در ارتباط با سیل شیراز در جدولهای روحی و روانی. برخی از این منزل تا آسیب

( و 77/3میانگین های روانی اعضاء خانواده )(، آسیب21/4میانگین بالاترین میانگین را در بین عوامل دارد کمبود وسایل زندگی )

بالاترین میانگین را دارند بلکه اختلاف زیادی نیز با سایر  تنهانه( است. این سه عامل 01/3میانگین نامناسب بودن منزل برای زندگی )

میانگین ترین میانگین به از دست دادن اعضاء خانواده )عوامل دارند. با توجه به اینکه تعداد جان باختگان این سیل کم بوده است، پایین

 ( اختصاص یافته است.0
 مل مختلف بر زندگی عادیدرصد پاسخگویان برحسب اثر عواتوزیع -46-4جدول 

 میانگین بی پاسخ خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم اصلا  عوامل

 0 1 1 1 1 1 1 1 از دست دادن اعضای خانواده به علت سیلاب

 01/3 2 1/00 8/08 8/01 1/01 1/1 7/33 نامناسب بودن منزل برای سکونت

 21/4 1 8/01 7/21 7/27 1/7 3 1/00 کمبود وسایل زندگی )فرش، لوازم برقی و آشپزخانه،...(

 01/0 1 1 1 1 1 1 1 خسارات وارده به مزرعه و باغات

 14/0 1 1 1 1 1 1 1 خسارات وارده به احشام

 14/0 1 1 1/1 1/7 3 1 3/74 وکارخسارات وارده به وسایل کسب

 77/3 1 7/31 8/21 1/7 1/1 3 7/31 های روانی اعضای خانوادهآسیب

 18/0 1 1/1 1/1 1/7 2 0 3/73 آموزشی فرزندانمشکلات 

 10/0 1 3 2 1 3 1/7 2/71 نبود آب

 22/0 1 1 2 3 0 3 0/10 نبود برق

 17/0 1 1/1 1 4 2 2 2/80 مشکلات بهداشتی

 10/0 1 1 1/1 1 3 3 2/82 امنیت

 

 نوع انتظارات از دولت. 4-3-33

انتظار پاسخگویان از دولت رسیدگی به مردم  ترینمهمنوع انتظار از دولت دارند و  07دهد که پاسخگویان نشان می 47-4جدول 

 درصد هیچ انتظاری ندارند و مابقی موارد. 4درصد، 1/1درصد(. در ادامه جلوگیری از سیلاب مجدد  3/11زده است )سیل

 
  

 درصد فراوانی میزان بازگشت به زندگی عادی

 4 هیچ

 1/8 خیلی کم

 1/01 کم

 7/31 متوسط

 7/31 زیاد

 1/04 خیلی زیاد

 011 کل
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 انتظارات از دولتدرصد پاسخگویان برحسب نوع  توزیع -47-4جدول 

 درصد  انتظارات از دولت

 0 توسط مسئولین موقعبههشدار 

 4 انتظاری ندارم

 3/11 زدهرسیدگی به مشکلات مردم سیل

 1/1 جلوگیری از سیلاب مجدد

 0 ایمن کردن محل یا ایجاد زمینه برای نقل مکان کردن

 0 ایجاد امنیت 

 0 حمایت در موقع بحران

 2 هنگام بحرانمدیریت مناسب 

 2 عمل به وعده ها

 3 حل مشکل کانال سعدی، ایجاد فاضلاب

 2 حل مشکل آموزشی

 0 ی مثل بهزیستی و کمیته امدادهایسازمانقرار گرفتن تحت پوشش 

 0 حل مشکل بیمه تأمین اجتماعی

 0 حل مشکل آبرسانی

 0 کمک به مهاجران افغانی

 0 از بین رفته است(تأمین وسایل اشتغال )که در اثر سیل 

 0 وام برای ساخت خانه

 4 بی پاسخ 

 011 جمع کل

 

 زده تمایل به مهاجرت از محل سیل. 4-3-34

زده است. حدود نیمی از پاسخگویان تمایل دارند که از ی میزان تمایل به مهاجرت از محل سیلنشان دهنده 41-4و  48-4جداول 

شناسند که از این منطقه مهاجرت درصد از پاسخگویان کسی از همسایگان را می7/30( و 1/12درصد)محل کنونی زندگیشان بروند 

(. با توجه به مطالعات کیفی و مشاهدات میدانی صورت گرفته، نکته مهمی را که در این رابطه می توان بیان 42-4کرده باشند )جدول 

و بیشتر افرادی که از محل رفته  دهدمین هاآناجازه تحرک به  هاآنت اقتصادی کرد، اینکه علیرغم وجود میل به مهاجرت، اما امکانا

 .اندبودهاند، مستاجر 

 
 درصد پاسخگویان برحسب میزان تمایل به مهاجرت از محلتوزیع -48-4جدول 

 درصد  تمایل به مهاجرت

 1/12 بله 

 1/47 خیر

 011 کل
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 درصد پاسخگویان برحسب اطلاع از مهاجرت همسایگانتوزیع -49-4جدول 

 درصد  اطلاع از مهاجرت

 7/30 بله 

 3/11 خیر

 2 بی پاسخ

 011 کل

 

 منبع پیگیری اخبار مربوط به سیل. 4-3-35

های رادیو و دهد که پاسخگویان برای پیگیری اخبار مرتبط با سیل بیش از همه به صداوسیما یعنی رسانهنشان می 11-4جدول 

های اجتماعی مجازی ( و شبکهدرصد 8/01(. برخی از پاسخگویان نیز به آشنایان و همکاران )درصد 1/41تلویزیون متکی هستند )

های داخلی هیچ کدام منبع خبر مردم در این شرایط نیستند. نکته قابل توجه این کنند. روزنامه و پیام رسان( مراجعه میدرصد 1/04)

اند. نکته بسیار مهمی که باید به آن اند اصلا اخبار مربوط به سیل را پیگیری نکردهدرصد از پاسخگویان اظهار داشته 21حدود  است که

بوده است. نتایج قبلی نشان داد که چندان  مؤثرصداو سمیا چقدر  ازجملهها پرداخت این است که اخبار و اطلاعات و هشدارهای رسانه

 طالعه کیفی تلاش شده به دلایل آن پرداخته شود.نبوده و در م مؤثر

 
 درصد پاسخگویان برحسب منبع پیگیری اخبار مربوط به سیلتوزیع -51-4جدول 

 درصد  منبع

 1/41 تلویزیون و رادیو

 1/04 ...و اینستاگرام تلگرام، مثل اجتماعی هایشبکه1

 0 اینترنتی خبری هایسایت

 8/01 همکاران و آشنایان

 0 ایماهواره هایشبکه

 1 هاروزنامه

 1 داخلی هایرسانپیام

 1 سایر

 8/01 نکردم پیگیری

 011 جمع کل

 

 منبع پیگیری اخبار مربوط به سیل در موارد آتی. 4-3-35-1

استفاده خواهند کرد درصد مردم برای پیگیری اخبار مشابه آتی از رادیو و تلویزیون دهد که همچنان بالاتریننشان می 10-4جدول 

درصدها پس از رادیو ( نیز همچنان در بالاترین1/00درصدهای اجتماعی مجازی )( و شبکه1/7درصد(. آشنایان و همکاران )3/71درصد)

درصد 21های اجتماعی بالاتر است. در جدول قبل حدود درصد شبکهدرصد آشنایان بالاتر و الانوتلویزیون هستند با این تفاوت که قبلا

اند که در شرایط شابه آتی درصد اظهار کرده 1/1کنند ولی در اینجا تنها اظهار کرده بودند که در شرایط مشابه اخبار را پیگیری نمی

 شوند. پیگیر اخبار نمی
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 منابع پیگیری اخبار در موارد مشابه آتی بر اساسدرصد پاسخگویان توزیع -51-4جدول 

 فراوانی درصد منبع

 3/70 تلویزیون و رادیو

 1 اینترنتی خبری هایسایت

 9/7 همکاران و آشنایان

 9/11 ...و اینستاگرام تلگرام، مثل اجتماعی هایشبکه

 1 ایماهواره هایشبکه

 9/6 کنمنمی پیگیری

 1 پاسخ بی

 100 کل جمع

 

 برآورد میزان عدالت در امدادرسانی توسط مردم. 4-3-36

اند که هیچ عدالتی را در امدادرسانی به مردم درصد( اظهار کرده7/31م از پاسخگویان)سویکدهد که حدود نشان می 12-4جدول 

ها عادلانه کمک اندبودهزده معتقد درصد از مردم سیل11بیش از  درمجموعدرصد کم 1/8درصد خیلی کم، 1/04اند؛ ملاحظه ننموده

و به علل و عوامل آن پرداخته است. یکی از دلایل این امر کمک  کندمیهای کیفی هم این یافته را تأیید توزیع نشده است. البته داده

ا هها و خیابانها توسط مردم و سازمانای در کوچهرسانی غرقابی بوده است. کمک هایی که بدون هرگونه اطلاعات و لیستی بطور فله

 و بسیار نادر، مسائل سیاسی هم دخیل بوده است. گاه)افغانها( و  توزیع شده است. البته وجود نگاههای تبعیض آمیز مبتنی بر ملیت

 
 درصد پاسخگویان برحسب برآوردشان از میزان عدالت در امدادرسانیتوزیع -52-4جدول 

 درصد  عدالت

 7/31 هیچ

 1/04 خیلی کم

 1/8 کم

 8/22 متوسط

 1/04 زیاد

 1 خیلی زیاد

 3 دانمنمی

 011 کل

 

 هادرس آموخته. 4-4
  های پرخطر شهر در حوادث و سوانح مختلف و آموزش مردم و مسئولان نسبت به آنلزوم تدوین نقشه مکان. 4-4-1

ای که یکی از ملزومات امدادرسانی و قبل از آن اعلام هشدار،در هر حادثه و سانحه ای، شناختن مناطق پر خطر شهر است. مساله

 دهدمی. باید مشخص شود که مثلا اگر هواشناسی هشدار وقوع سیلاب را شدمیخسارات کمتری را متحمل  شدمیاگر در شیراز رعایت 

هدفمندتری اعلام  صورتبهجاها هستند و درجه خطر در آن مکان چقدر است تا بتوان هشدارها را مناطق در معرض خطر سیلاب ک
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ها کدام هستند و یا نیروی انتظامی نباید اجازه ، مردم شهر باید بدانند این مسیلدهدمیها پرهیز کرد. اگر هشدارها مردم را از مسیل

اساس تجربه سالهای گذشته مناطق حاشیه رودخانه خشک در معرض سیلاب تلقی ها را بدهد. اینکه بر عبور و مرور در این مسیل

دروازه قرآن شده بود در حالی که دروازه قرآن هم با  ازجملهه باعث بیتوجهی و یا کم توجهی حتی مسئولین به مناطق دیگر شدمی

ها با پویشی به نام طبیعت شهرت را ه را شهرداریتوجه به تغییرات محیطی که در آن رخ داده بود احتمال وقوع سیل داشت. این وظیف

 بشناس می توانند انجام دهند.

 

 های امن در حوادث و سوانح مختلفتدوین نقشه مکان. 4-4-2

های امن شهر های امن نیز طراحی و تدوین شود. اینکه در صورت وقوع سیل مکانهای پرخطر باید نقشه مکانعلاوه بر تدوین مکان

های امن اضطراری باشد که دارای های اسکان در آنجا مستقر شوند. افزون بر این شیراز یاید دارای مکانو کمپ کجاها هستند

 تجهیزات مناسب و استاندارد مانند برق اضطراری و انبار مخصوص دپو اقلام را دارا باشد.

 

 ته پیش بینی در سراسر کشور. های پیشرفتامین بودجه لازم سازمان هواشناسی برای به کارگیری سیستم. 4-4-3

های غیردقیق در طول سالهای های مسئول در مواقع هشدار و اخطاریههای تحمیل شده به سازمانبه نظر می رسد سرجمع هزینه

ه می تواند اعتماد از دست رفته ب هشدار دهیهای تامین تجهیزات باشد. تجهیزات پیشرفته و دقت در متمادی، بسیار بیشتر از هزینه

 سازمان را برگرداند. 

 

 تدقیق هشدارهای سیلاب توسط سازمان هواشناسی . 4-4-4

تعدد هشدارهای کلی به وقوع نپیوسته به اعتماد مردم به سازمان هواشناسی ضربه می زند، لذا ترس سازمان هواشناسی از 

شود، در نهایت منجر به مکرر و غیردقیق می مسئولیت متعاقب ندادن هشدار در مواقع مبهم و نامعین که منجر به دادن هشدارهای

شود. لذا سرمایۀ اجتماعی و اعتماد مردم بسیار ارزشمند تر است.در کنار این مسئله مردم به سازمان حتی مواقع بحرانی می اعتمادیبی

 یا نیز توجه کرد.های هواشناسی در تمامی دنباید به آموزش مردم و مسئولین در مورد وجود میزانی از خطا در پیش بینی

 

 لزوم تعیین فرماندهی واحد و مقتدر و جلوگیری از موازی کاری در مواقع بحران. 4-4-5

های درگیر در سیل شیراز به آن اذعان داشتند؛ سردرگمی در امدادرسانی به دلیل های سیل که آشکارا تمام گروهیکی از چالش

به با مسئولین نکته قابل توجه آن بود که خود مسئولین در زمان بحران هم نبود یک مدیریت واحد در زمان بحران است. در مصاح

های انجام شده از مدیران اجماع روشنی در مورد مدیر بحران در زمان سیل یا هر حادثه غیرمترقبه دیگری نداشتند؛ یعنی در مصاحبه

ای شهردار را شدیم، عدههای متنوعی مواجه میکسی است؛ ما با جواب آنچهشد که مدیر سیل در زمان بحرمی سؤالسازمانی وقتی 

های تر به این نتیجه رسیده بودند که دستورالعملای ریس آب و فاضلاب. مدیران با سابقهای فرماندار، عدهدانستند عدهمسئول می

قدرتمندترین مسئول رفت و عملاً او مدیر بحران است،  موجود در مورد بحران هیچ کارایی ندارند و عملاً برای پیشبرد امور باید سراغ

شود که های امدادگر و مسئول بحران وجود دارد باعث مییعنی استاندار در غیر اینصورت فرماندار. این سردرگمی که آشکارا در سازمان

زمان طلایی بحران را افزایش  ویژهبهن های مسئول در زمان بحران از مسئولیت شانه خالی کنند و این امر آشوب در زمان بحراسازمان

دهد. نکته مهم این است که سازمان مسئول مدیریت بحران باید اقتدار لازم برای فرماندهی سایر ارگانها را داشته باشد و یا چنین می

های دیگر ند زیرا سازمانهای غیر مقتدر نمی توانند در موقع بحران دستورات و تصمیمات خود را جلو ببراقتداری تفویض شود. سازمان

از آن حرف شنوی ندارند. افزون بر این نیروهای امدادگر به لزوم وجود یک مبانی نظری و یک سازِکار عملی مشخص در مدیریت بحران 

های رویه که با عمل به ایننحویاند که همه نیروها نسبت به این سازِکار توجیه شده باشند و آن را باور داشته باشند بهکردهاشاره

 مشترک از ایجاد موازی کاری ممانعت شود. 
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 های فرسوده قبل از وقوع بحرانلزوم مقاوم سازی بافت. 4-4-6

چند برابر  صورتبهشود که تدابیر بهتری اندیشیده شود و از تحمیل هزینه های فرسوده قبل از بحران موجب میمقاوم سازی بافت

  در شرایط بحران جلوگیری شود.

 

 های طبیعیتوسعه آموزش و فرهنگ سازی در خصوص سیلاب و نحوه مواجهه با بحران. 4-4-7

آموزش و فرهنگ سازی در خصوص مواجهه با سیلاب هم بر کسی پوشیده نیست. اگر آموزشهای لازم در این خصوص در  تأثیر

ها و.... برگزار گردد قطعا می تواند تلفات ناشی ان، سراهای محله، ادارات و سازمهادانشگاههای محتلف مثل فرهنگسراها، مدارس، مکان

که در سیل شیراز، بسیاری از افراد به دلیل عدم آگاهی و ناتوانی و عدم شناخت نسبت به سیلاب  طورهماناز سیل را کاهش دهد. 

ارد و فقط وظیفه یک سازمان های مرتبط با سیل نیز اهمیت زیادی دها در امر آموزشجان خود را از دست دادند.هم افزایی سازمان

 .خاص نیست

 

 های همگانی مصوب تهرانهای آموزشبازنگری در سرفصل. 4-4-8

های همگانی افزوده شود و ارائه آن برای استانهایی های مربوط مواجهه با سیل نیز به سرفصل آموزشدر این بازنگری باید سرفصل

 اری پیدا کندوجود دارد حالت اجب هاآنکه احتمال وقوع سیل در 

 

 هاآنتخصصی در باب حوادث و سوانح مختلف و آموزش  نهادمردمهای لزوم تشویق در خصوص تشکیل سازمان. 4-4-9

 هاآنو استفاده از ظرفیت 

ها هم اگر های بحران نشان داد. اما این سازمانرا در جامعه و مخصوصا در زمان نهادمردمهای سیل شیراز اهمیت حضور سازمان

آموزشهای لازم را ندیده باشند ممکن است باعث اختلال در امدادرسانی و موازی کاری هایی شود، همانگونه که در روزهای نخست سیل 

حداکثری و هدفمند مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در هر محله  رتصوبهباید  نهادمردمهای سعدی نیز قابل مشاهده بود. ظرفیت سازمان

تخصصی امدادونجات شکل بگیرد که به منطقه نیز  نهادمردمهای و منطقه و بخصوص مناطق در معرض سیل و یا سایر حوادث، سازمان

هایی های سمنهمچنین باید زمینه فعالیت .اشراف داشته و اعتماد محلی را کسب کرده باشد قطعا می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد

فراهم شود که در زمینه بحران به شکل تخصصی فعالیت کنند تا بتوانند نقش آموزش را هم در زمان پیش از وقوع بحران ایفا نمایند. 

 ا رخ دهد.هها هستیم که یا باید توسط دولت یا خود سمنیک شبکه سازی منسجم بین این سمن گیریشکلهمچنین نیاز به 

 

 های مردمی و جهادی پیش، حین و پس از وقوع سیلها و گروهلزوم استفاده از پتانسیل سمن. 4-4-11

توانند پتانسیل ها به دلیل حضور پررنگی که در مناطق بحران زا دارند و شناخت بهتری که از مناطق و مردم دارند میسمن

توان اعتماد بیشتری به اطلاعات دارند می هاآناطلاعات از این مناطق باشند و به دلیل اعتمادی که مردم به  آوریجمعمناسبی برای 

ها شوق بسیاری در کمک رسانی داشتند. اما در زمان وقوع سیل چون داشته باشیم. تجربه سیل شیراز نشان داد که مردم و سمن هاآن

شتند و در کمک رسانی دچار مشکل بودند و هم نتوانستند تحت یک مدیریت واحد عمل کنند ها در زمینه امدادونجات تجربه نداسمن

شود تا در زمان بحران نیز در کمترین زمان ممکن با یکدیگر ها در حین سیلاب کاملاً احساس میضرورت شبکه سازی بین سمن

ها بهترین واسطه برای ارتباط بین آسیب دیدگان و منس درواقعشکل بگیرد. پس از سیل هم  هاآنهماهنگ شوند و تقسیم کار بین 

هایی که برای حل مشکلات مردم توانند در زمینههای دولتی میدارند سازمان هاآنها هستند. به دلیل اعتمادی که مردم به سازمان

های و دستگاههای دولتی نباید ویژگی هاها استفاده کنند. نکته بسیار مهم این است که در همکاری بین سمنناتوانند از پتانسیل سمن

 های سازمانی از بین برود.ها همچون چابکی و غیر بوروکراتیک بودن با چارچوبمثبت سمن
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 از پایین به بالا در مواقع سیل هشدار دهیلزوم طراحی و برخورداری از سیستم . 4-4-11

وجود داشته باشد که برای همگان شناخته شده باشد. باید برای هشدار هر کدام از سوانح و حوادث باید سیستم مخصوصی 

ها باید به نیروهای خود آموزش دهند که اگر در مواقع هشدار با کمترین علایم سیل مواجه شدند چگونه آنرا و به چه کسانی سازمان

وزش دیده بودند و می دانستند اطلاع دهند. در سیل شیراز اگر نیروهای خدماتی شهرداری و نیروهای انتظامی که شاهد سیل بودند آم

 های جانی و مالی کاهش میافت.چگونه و به چه کسانی باید هشدار دهند خسارت

 

 لزوم تسهیل در فرایند اداری امدادرسانی و افزایش اعتبارات در این باب. 4-4-12

زده که به لحاظ شرایط زندگی و ه افراد سیلباید سازِکارهایی تعبیه شود که طولانی بودن روند اداری را کوتاه نماید و امدادرسانی ب

 روحی و روانی آسیب دیده هستند را در کوتاه ترین زمان ممکن صورت پذیرد. 

 

 زدهکنترل ورود و خروج اشخاص در مناطق سیل. 4-4-13

زده و صدور کارت شناسایی مخصوص برای امدادرسانان، می تواند حضور سایر افرادی را که احتمال سوء ایزوله نمودن منطقه سیل

های غیراصولی و نادرست در روند های سیاسی و غیر سیاسی از موقعیت سیل و یا سیل زدگان را دارند و یا ممکن است با کمکاستفاده

دزدی را هم  ازجملههای اجتماعی کنند را تحت کنترل در آورد و افزون بر این احتمال وقوع سایر آسیب امدادرسانی اختلال ایجاد

 .کاهش دهد

 

 های مختلف و توزیع آن تنها توسط یک سازمان و نظارت بر توزیعآوری اقلام توسط گروهجمع. 4-4-14

های مردمی نقش کمک آوریجمعها تنها در مر باشد و سایر ارگاناحتوزیع اقلام در حوادث تنها باید به عهده یک ارگان یعنی هلال

 آوریجمعهای مردمی مختلف به ها و گروههای مختلف متفاوت است باید سازمانآفرینی کنند. چون مردم اعتمادشان به سازمان

 احمر باشد .ها اقدام نمایند اما جهت ساماندهی توزیع اقلام تنها در اختیاز یک سازمان مثلا هلالکمک

 

 های همگانیها از ظرفیت صداوسیما در راستای آموزشاستفاده رایگان سازمان. 4-4-15

ای های همگانی باید نقش فعال تری ایفا نماید، از طرف دیگر از آنجا که صداسیما رسانهعضو کارگروه آموزش عنوانبهصداوسیما 

های کمتر و حتی رایگان در خصوص که بتوان از طرفیت صداوسیما در با هزینه است که مخاطبان بیشتری دارد لذا تعبیه سازِکارهایی

های تبلیغاتی و آموزشی برای آموزشهای همگتنی استفاده کرد اهمیت زیادی دارد. قبل از وقوع سیل، صداوسیما می تواند در قالب تیزر

ای را تهیه های صادقانهارهای لازم را ارائه نماید و گزارشمخاطبان خود تهیه و پخش نماید. در حین سیل و پس از آن اطلاعیه و هشد

 نماید که از بوجود آمدن فضای شایعات در حین و بعد از سیل جلوگیری کند و آرامش را به منطقه برگرداند. 
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 تشکیل بانک اطلاعاتی از لحظات ابتدایی امدادرسانی . 4-4-16

مؤثر که از همان لحظات ابتدایی وقوع سیل در شهر شیراز انجام شد تشکیل یک  در جریان امدادرسانی یکی از اقدامات مثبت و

شده بانک اطلاعاتی از آسیب دیدگان بود که در این بانک اطلاعاتی آدرس و کد پستی و نوع آسیب و میزان آسیب هر خانوار مشخص

آوری شد در جریان امدادرسانی توسط وع سیل جمعهای مردمی از روز دوم پس از وقبود. این پایگاه داده که توسط یکی از گروه

 ها مورداستفاده قرارگرفته است.های مردمی و حتی سازمانبسیاری از گروه

 

 های مردمیسازی در جلب کمکمثبت شفاف تأثیر. 4-4-17

سازی در اند که شفافنمودهاند بیان های قبلی مثل بحران زلزله کرمانشاه را داشتهدر سیل شیراز امدادرسانانی که تجربه بحران

صورت داوطلبانه با گرفته و افراد بههای قبلی باعث شده است که اعتماد بیشتری شکلهای مردمی در بحراننحوه مصرف کمک

ی شود تمامصورت چند برابر ارائه دهند. لذا پیشنهاد میهای خود را بهاند تماس بگیرند و کمکشناختهامدادرسانانی که از قبل می

 های شفاف سازی مالی را رعایت کنند.های درگیر در امدادرسانی سازِکارها و گروهسازمان

 

 غیرقانونی و جرم انگاشتن هر گونه فعالیت و یا رقابت سیاسی در مواقع بحران. 4-4-18

لایق خود بوده است. هر های سیاسی برای دنبال کردن منافع و عها همیشه فرصت هایی برای رقبا و جناحبه نظر می رسد بحران

ها های جهادی و... در مواقع حساس بحرانها گرفته تا گروههای مردمی از سمنگونه رقابت بین دستگاهها دولتی و غیر دولتی و یا گروه

توسط قانونگذار ها بزند باید که با جان و مال مردم سر و کار دارد و این رقابتها می تواند آسیب جدی به کارایی این دستگاهها و گروه

  .جرم تلقی شود و با آن برخورد شود

 

های کسب مجوز از سیل از پرداخت عوارض شهرداری و سایر هزینه شدهتخریبهای معاف شدن خانه. 4-4-19

 سازوساخت

 ساخت.ای توان با آن خانهشود و عملا نمیدر شرایط موجود بخش زیادی از تسهیلات اعطایی موجود صرف کسب مجوزها می

 

 

 

 



 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم فصل

 مازندران در استان لابیس یفرهنگ و یاجتماع ابعاد
 

  

 



      443    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان مازندران -فصل پنجم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب
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 مقدمه. 5-1
های مازندران و روش تحقیق در ای از سیلابگزارش استان مازندران از چهار بخش تشکیل شده است. بخش نخست به شرح مقدمه

ها در این استان و آوری دادهای مقدماتی از صدمات سیل به این استان، ابزار جمعاین استان اختصاص دارد. در این بخش ضمن ارائه

های یافته ترینمهمبخش گزارش استان مازندران است، به تشریح  ترینمهمدهیم. در بخش دوم، که یرا نیز توضیح م هاآنتحلیل 

های اخیر ترین ابعاد اجتماعی سیلابپردازیم. این بخش از چهارده قسمت عمده تشکیل شده است. تلاش شده است تا عمدهتحقیق می

توانند برای های اخیر میهایی اختصاص دارد که سیلابموختهآح درسشریح شود. بخش سوم به توضیصورت کامل تدر این بخش به

شده در بخش دوم نگاشته شده است. در بخش های تشریحگذاران و عموم جامعه داشته باشد. این بخش با استفاده از دادهسیاست

اجرای موفقیت ور از حکمرانی سیلاب، کنیم. منظچهارم گزارش نیز مبحثی خلاصه و مقدماتی را با عنوان حکمرانی سیلاب طرح می

بر اصول و منطق حکمرانی است. این بخش گرچه قسمت اندکی از گزارش را به خود اختصاص  های مدیریت سیلاب مبتنیآمیز راهبرد

 های آن است.ترین بخششک جزو کاربردیداده است، اما بی

های مستمر و شدید باران و برف از روز یکشنبه مورخ در پی بارشسیلاب استان مازندران در دو مقطع زمانی رخ داد. سیل نخست 

نکا،  ازجملههای مرکزی و شرقی استان در شهرستان . این سیلبا شدت ادامه داشت 27/02/17آغاز و در روز دوشنبه مورخ  21/02/17

بابل، جویبار و... منجر به بالا آمدن سطح آب  ، سوادکوه شمالی، سوادکوه، بابلسر، گلوگاه، بهشهر،0شهر، سیمرغمیاندرود، ساری، قائم

های کشاورزی و ها و معابر، مسدود شدن و خسارت به محورهای اصلی و فرعی، خسارت به باغات و زمینها، آبگرفتگی خیابانرودخانه

ویژه در مناطق هاری بهای اصلی و فرعی استان، آبگرفتگی اماکن مسکونی و تجخزانه شالی، وقوع زمین لغزش و ریزش سنگ در راه

روستایی، تخریب واحدهای دامداری و مرغداری، تلفات دام و طیور، تخریب چندین دهنه پل و قطع راه ارتباطی روستاها و خسارت به 

حسب گزارش اداره کل هواشناسی استان ،  سایر تاسیسات زیربنایی گردیده است. خسارت اصلی این سیل در منطقه کیاکلا بوده است.

از ایستگاه بندر امیرآباد و به میزان بیش از  27/02/17تا دوشنبه شب مورخ  21/02/17ترین بارندگی از عصر روز یکشنبه مورخ بیش

 میلیمتر به ثبت رسیده است.  041

 
 98فروردین  21تا  97اسفند  26زمانی  ۀمیزان بارش روزانه در استان مازندران در باز -1-5نمودار 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

های مردم از عنوان کیاکلا برای این جهت رعایت امانت در انتقال گفتههلازم به ذکر است که کیاکلا نام اصلی و قدیمی این منطقه است که در گزارش حاضر ب .0

 .منطقه استفاده شده است
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تعداد خانوارهای در سیل نخست  اند.شهرستان درگیر سیل بوده 02شهر در  1روستا و  712تعداد  27/02/17در سیل مورخ 

واحد  1111حدود بوده است. همچنین در این سیل  نفر 03111دیدگان حدود تعداد حادثه و خانوار 3311حدود  رسان شدهامداد

تعداد و  واحد 140د واحدهای مسکونی تخریبی شهری و روستایی تعدا مسکونی در مناطق شهری و روستایی دچار سیلاب شدند که

 گزارش شده است. واحد 1811واحدهای مسکونی تعمیری شهری و روستایی 

واحد مسکونی در مناطق شهری و  311در منطقه سوادکوه و زیرآب رخ داد. در سیل دوم حدود  02/0/18سیل دوم مورخ 

واحد، تعداد واحدهای مسکونی تعمیری  001روستایی دچار سیلاب شدند که تعداد واحدهای مسکونی تخریبی شهری و روستایی

 بوده است. نفر 2111تعداد حادثه دیدگان حدود و خانوار  111سان شده حدود واحد، تعداد خانوارهای امدادر 241شهری و روستایی 

خسارت ، تومانمیلیارد0338حدود  ۀ سیل نخستخسارات واردمشخص کرده است که کل ها در کلیه ابعاد آخرین آمار خسارت

ریال )حدود میلیون3141811معیشتی خسارت مسکونی و ، تومان(میلیارد474ریال )حدود میلیون4748771تأسیسات زیربنایی 

در  بوده است. بنابراین تومان(میلیارد117ریال )حدود میلیون1177121دام و طیور  و خسارت بخش کشاورزیو  تومان(میلیارد314

ین ا سیل اول بیشترین خسارت به ترتیب عبارت بودند از بخش کشاورزی و دام و طیور، بخش تاسیسات زیربنایی و بخش مسکونی.

های استان دچار سیل شهـرستان استـان را درگیر نمود یعنی بیش از نیمی از شهرستان 02که گستـره بـزرگی داشت بطوری سیل

 های کیاکلا )سیمرغ( و ساری بوده است.شدند ولی بیشترین خسارت سیل در شهرستان

بوده است که از  تومانمیلیارد327حدود سیل دوم ۀ خسارات واردمشخص کرده است که کل ها در کلیه ابعاد آخرین آمار خسارت

خسارت مسکونی و معیشتی ، تومان(میلیارد273ریال )حدود میلیون2731841خسارت تأسیسات زیربنایی این میان 

 ن(تومامیلیارد34ریال )حدود میلیون344888دام و طیور:  و خسارت بخش کشاورزیو  تومان(میلیارد08ریال )حدود میلیون087111

در سیل دوم بیشترین خسارت به ترتیب عبارت بودند از: بخش تاسیسات زیربنایی، بخش کشاورزی و دام و طیور، و  بوده است. بنابراین

 سیل دوم گستره کوچکی داشت و بیشتر شهرستان سوادکوه و شهر زیرآب را درگیر نمود.این سیل  در نهایت بخش مسکونی.

ولی سیل دوم با  بوده است سیل اول با گستره وسیع و با بیشترین خسارت بر بخش کشاورزیدر مقایسۀ دو سیل باید گفت که 

دو  درمجموع گستره محدود و با بیشترین خسارت بر بخش تاسیسات زیربنایی. خسارت سیل اول بیش از چهار برابر سیل دوم بود.

تومان آن فقط میلیارد311تومان که حدود میلیارد747یی خسارت تاسیسات زیربنا تومان خسارت داشتند کهمیلیارد0111سیل: حدود 

 ای به اندازه کل خسارت بخش مسکونی بوده است. ای استان بوده است. یعنی خسارت زیرساخت جادهجاده ونقلحملبه زیر ساخت 

 تومان بوده است!میلیارد01جمع کل کمک بلاعوض معیشتی و تعمیری از سوی بنیاد مسکن استان فقط این در حالی است که 

کل پرداختی از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی  تخمین زده شده است. تومانمیلیارد110 درمجموع خسارت بخش کشاورزی

 211میلیون و یعنی بطور میانگین هر کشاورزی حدود یک .تومان بوده استمیلیارد00کشاورز تحت پوشش بیمه، فقط  1111به تعداد 

پذیرترین بخش استان در برابر آسیبتخمین زده شده است. بنابراین  تومانمیلیارد322 نیز سارت بخش مسکونیخکل تومان. هزار

یعنی بخشی که متولی ساخت و نگهداری آن خود دولت است. این اعداد بیانگرکیفیت ضعیف  ؛سیل تاسیسات زیربنایی بوده است

 ساخت و سازهای دولتی و عملکرد ضعیف پیمانکاران دولتی است. 

 

 تحقیق روش. 1-1-5

نامه و مراجعه معمول در علوم اجتماعی مانند مصاحبه، مشاهده، پرسش هایروشها و اطلاعات حاصله از طریق در این گزارش داده

برای گردآوری اطلاعات این گزارش چهار بازدید از مناطق سیل زدۀ استان مازندران انجام  شده است.به اسناد و مدارک تهیه و گردآوری

 1زده بوده است. همچنین مورد با مردم سیل 7مورد با مدیران بخش دولتی و  01گرفته که  صورتبهمصاح 07 درمجموعشده است، 

-جلسه با مردم آسیب 3ها و شوراها، و ها، رسانهجلسه با سمن 1جلسه با مدیران بخش دولتی،  0وه متمرکز برگزار شده که جلسه گر

 ها در پیوست آمده است.مصاحبه دیده از سیل بوده است. جزئیات
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های ری شد و کلیه فایلآواطلاعات موردنیاز از طریق مراجعه حضوری و با استفاده از عکس و فیلم و صوت جامعه هدف جمع

 باشد. صوتی، ضمیمه می

ها از های پیمایشی و نیز برای تحلیل مصاحبههای توصیف و تحلیل دادهها و نتایج، از تکنیکدر این پژوهش برای ارائه و بیان یافته

را ارائه  استان مازندرانزدگان مشخصات عمومی پاسخگویان پیمایش سیلشده است. در ادامه تحلیل مضمونی یا تماتیک استفاده

 کنیم.می

 

 ای پاسخگویانمشخصات زمینه. 2-1-5

 مشخصات عمومی پاسخگویان -1-5جدول 

 کل استان ها / طبقاتگزینه مشخصات عمومی

 درصد یفراوان

 1/14 17 مرد جنس

 1/41 11 زن

 1/01 03 سال21-21 سن

 1/71 11 سال 14 – 31

 1/03 07 سال به بالا 11

 41 میانگین

 1/01 20 سوادیب تحصیلات

 1/21 37 ابتدایی

 0/02 01 ییراهنما

 1/0 2 متوسطه

 1/24 31 پلمید

 0/01 03 یو کارشناسکاردانی 

 1/4 1 ارشد و دکتریکارشناسی 

 1/83 011 متأهل وضعیت تأهل

 1/7 1 مجرد

 1/1 02 وطلاق فوت / همسر بدون

 1/87 011 ملکی وضعیت مسکن

 1/1 02 استیجاری یا رهنی

 1/0 3 سایر

 1/17 73 سرپرست خانوار نسبت پاسخگو با خانوار

 1/33 42 همسر سرپرست

 1/8 00 فرزند خانوار

 1/21 27 نفر 2-0 تعداد اعضای خانوار

 1/41 12 نفر 3-4

 1/28 37 نفر و بیشتر 1

 3 میانگین

 

درصد پاسخگویان زن و  41دهد. حدود های آماری را به تفکیک متغیرهای مختلف خاستگاهی نشان میسیمای نمونه 0-1جدول 

از گروه  هاآندرصد  03از میانسالان و حدود  هاآندرصد  71درصد پاسخگویان از جوانان،  01علاوه اند. بهدرصد آنان مرد بوده 14

که اکثر آسیب دیدگان سیل از گروه  دهدمیسال بوده است. این اطلاعات نشان  41ویان حدود گسالخوردگان بودند. میانگین سن پاسخ

درصد پاسخگویان یا بیسواد بودند و یا دارای تحصیلات  41نزدیک به پایان دوره میانسالی و شروع دوره سالخوردگی می باشند. حدود 

درصد این  28نفر بوده ولی حدود  3میانگین تعداد اعضای خانوار حدود  مالک خانه خود هستند. اگرچه هاآندرصد  87ابتدایی. حدود 
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نفر بودند. لذا می توان سیمای نمونه مورد نظر را به شرح زیر خلاصه نمود: گروهی که  1خانوارهای آسیب دیده دارای بعد خانوار بالای 

مالک خانه آسیب دیده از  هاآنفرزند بوده و اغلب  3دود سال، سطح تحصیلات پایین، متاهل و دارای ح 11دارای سن حدود  هاآناکثر 

 سیلاب می باشند.

 

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 5-2
 ادراک خطر سیلاب. 5-2-1

در سطح مردم عادی، مردم خطر سیلاب را جدی نگرفته بودند. سابقه داشته است که بارندگی باعث آبگرفتگی در معابر و حیاط 

ترین عامل جدی تلقی نکردن خطر سیلاب از جانب مردم نیز سابقه بود. عمدهافتاد بی 27/02/17اتفاقی که در هایشان بشود، اما خانه

سابقه بودن آن بود؛ بعد از دوران طولانی خشکسالی، و کم شدن ارتفاع و عرض رودخانه، چنین اتفاقی برای مردم قابل تصور همین بی

 نبود.

جلسات فرمانداری سیمرغ، و به گفتۀ فرماندار ، مدیر منابع آب، و ها و صورتنگاریبه استناد نامهالبته در سطح مسئولان و مدیران، 

شد و بارها در جلسات در خصوص لزوم لایروبی رودخانه و حل مشکل پل بینی میخیل وقوع یک فاجعه پیششهردار ، دهیار برج

 خیل و تالارپشت( صورت نگرفته بود. های برجؤثری )به گفتۀ دهیاریخیل صحبت و مکاتبه شده بود، هرچند که اقدام عملی مبرج

بر اساس « کرده است؟کند/ میچه نقشی ایفا می هاآنریزی زندگی خطر سیلاب در برنامه»های کارگروه این بود که یکی از پرسش

سازی زندگی خود های سیل و ایمنآسیب ها مشخص شد مردم عادی چون خطر سیلاب را جدی نگرفته بودند، برای جلوگیری ازیافته

مشکل ایجاد  آنچهسازی ساختمان بیشتر در برابر زلزله معنادار است. در سیل، شان کاری در این راستا نکرده بودند. مقاومو خانواده

اند. مشخصاً مردم ههای قانـونی شهر و روستا ساخته شدهای بدون هویت و نظارت هستند که در خارج از محدودهکند، ساختـمانمی

های بیمه با درآمد مردم همخوانی های شرکتزده تحـت پوشش بیمۀ سیـلاب نبودند به سه دلیل مشخص: اولاً تعرفهمناطق سیـل

ترین مناطق های اقتصادی استان از ضعیفاصلی یعنی زیرآب و کیاکلا بر اساس شاخص زدهسیلندارد. فراموش نکنیم که دو منطقه 

گیری دانند که در زمان پرداخت غرامت، بیمه سختروند. ثانیاً اعتماد مردم به بیمه پایین است، و ثالثاً مردم میشمار میاقتصادی ب

 کند. زیادی می

 

 ریزی خطر سیلابمسئلۀ بیمه و نقش آن در برنامه. 5-2-1-1

-های بیمه و بیمـاد متقابل بین مردم و شرکتای معیوب وجود دارد. این چرخۀ معیوب بر پاشنۀ عدم اعتها، چرخهدر بحث بیمه

چرخد. نخست اینکه مردم به خاطر تجربیات گذشته و همچنین اعتمادی متقابل و مخرب میتفاوتی بخش دولتی نسبت به این بی

در زمان پرداخت  های بیمه و عملکرد آنان اعتمادی ندارند. عملکرد بیمهها نظیر بیمه اتو مبیل. به شرکتتجربه خود در سایر حوزه

-های دولتی نمیاعتمادی مردم شده است. دوم اینکه مسئولان دولتی اعتقاد دارند سازمانهای قبـل موجب بیها در تـجربهخـسارت

ها در جامعه صرف کنند و پوشش بیشتر بیمه باید به نمایندگان بیمه سپرده شود. به توانند منابع خود را برای گسترش بیمه دارایی

را بیمه کنند. از آن جایی که بیمه یک صنعت و  هاآنهای در معرض خطر را بشناسند و های بیمه باید ساختمانشرکت هاآنقاد اعت

های بیمه معتقدند که بسیاری از توانند برای آنان تبلیغ کنند. سوم اینکه از طرف دیگر شرکتها نمیحرفه درآمدزاست، دولتی

های بیمه نیز بر مبنای علاوه شرکتشدن نیستند. بهرودخانه فاقد پروانه ساخت هستند و قابل بیمههای موجود در بستر ساختمان

 رفتارهای قبلی مشتریان، به اعلام خسارت بیمه شدگان اعتماد ندارد.

ی برای حل تفاوتی و عدم قبول مسئولیت بخش دولتهای بیمه شاهد سیاست بیدر شرایط فقدان اعتماد متقابل بین مردم و شرکت

 های اجتماعی ناشی از این فقدان اعتماد بر دوش دولت است.این مشکل هستیم. این در حالیست که بار مالی و هزینه

جلسات فرمانداری کیاکلا منعکس شده است. به گفتۀ فرماندار، شهردار، مدیر منابع بارها در صورت 11اما خطر بروز سیلاب از سال 

، قصد لایروبی و تعریض رودخانۀ تالار را داشتند که با مقاومت مردمی و حتی مقاومت روحانیت محلی و 11در سال  هاآنآب کیاکلا، 
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خود را  هاآنهای مردم در حریم قرار گرفته بود، و ها و باغقضایی مواجه شدند. علت مقاومت مردمی این بود که بخشی از زمینمقام 

کردند. امام جمعه موقت وقت نیز در خطبۀ نماز جمعه تجاوز به زمین و ملک خود. تلقی میدانستند و مقامات را مها میمالک آن زمین

کند خواند و در نهایت یک مقام قضایی محلی که حالا برکنار شده، حکم توقف کار و توقیف وسایل کار را صادر میرا متجاوز می هاآن

جدی دنبال نشد  طوربهرودخانه متوقف شد، اقدام برای لایروبی هم  این خصوص دریافت نشد(. وقتی تصرف حریم به نفع )مستندی در

خیل از عملکرد مقامات است(. این در حالی است که به شهادت مسئولان فوق خیل و مردم محلی برجانتقاد دهیاری برج ترینمهم)این 

)فرماندار، شهردار، مدیر منابع آب(، لایروبی و آزادسازی رودخانه در منطقه بهنمیر که در نزدیکی کیاکلا قرار دارد اجرا شد، و نقش 

 ر سیلاب اخیر داشت.مهمی در آسیب ندیدن بهنمیر د

 

 نتایج حاصل از پیمایش در خصوص ادراک خطر سیلاب. 5-2-1-2

قبل، از پاسخگویان سوالاتی در مورد تجربه  زدهسیلها و حوادث طبیعی در مناطق برای پی بردن به میزان درک از خطر پدیده

های دریافتی به ، پرسیده شد که نتایج پاسخاندداشته و تصوراتی که بصورت ذهنی از حوادث طبیعی همانند سیل از قبل هاآنزیسته 

 است. 2-1شرح جداول 

 
 ها و حوادث طبیعیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه قبلی از پدیده -2-5جدول 

 ردیف نام حوادث طبیعی فراوانی درصد

 0 زلزله 7 1/1

 2 سیل 80 3/14

 3 خشکسالی 0 8/1

 4 طوفان 0 8/1

 1 هیچ کدام 31 8/27

 1 جمع 021 2/11

 7 بی پاسخ 0 8/1

 8 جمع 021 011

 

شما در پنج سال اخیر در شهر یا روستای محل »که:  سؤالزدگان در پاسخ به این حاکی از آن است که سیل 2-1های جدول یافته

 1/1اینگونه اعلام نظر نمودند: « اید؟ ها و حوادث طبیعی زیر را تجربه کردههای اخیر( کدام یک از پدیدهتان )قبل از وقوع سیلابزندگی

درصد هم بیان کردند  8/1قبل داشتند، تجربه سیل را از  هاآندرصد  3/14درصد پاسخگویان اظهار کردند زلزله را تجربه کردند، 

درصد  71بیش از درصد هم طوفان را تجربه کردند. یکی از دلایل وقوع فراوان سیل در استان مازندران این است که  8/1خشکسالی و 

است.  درصد 11درصد مساحت استان دارای شیب بالای  41درصد است که از این میزان حدود  01مساحت استان دارای شیب بالای 

لذا استان دارای استعداد سیل خیزی است و نمی توان از وقوع سیل در استان تا حد زیادی جلوگیری کرد ولی میتوان اثرات سیل را 

 کاهش داد. 

های ناشی از آن را درصد ( سیلاب، خطرات و آسیب 14دهد اکثریت قابل توجهی از پاسخگویان )های فوق نشان میمقایسه یافته

سال گذشته این حجم از نمونه  1ل اخیر تجربه کرده بودند. به نظر می رسد این یافته مهمی است از این لحاظ که اگر در در پنج سا

های لازم را در ضمن تجربه قبلی سیلاب دریافت کرده بودند قطعا در ها و آموزشخیز مازندران، مهارتمورد مطالعه در سه منطقه سیل

های ناشی از وقوع تری از خطرات سیلاب در منطقه مسکونی خود داشته باشند و آسیبانستند درک صحیحتومی هاآنها طول این سال

 رسید. ب در این مناطق به حداقل ممکن میسیلا
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 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ادراک خطر سیلاب -3-5جدول 

 هاسوال

 جمع بله خیر
 بی پاسخ/

 دانمنمی

 مشمول

 شودنمی

ی
وان

فرا
 

صد
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ی 
وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در
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وان

فرا
 

صد
در

ی 
وان

فرا
 

صد
در

 

بودند  ها و حوادث بر زندگی شما اثر محسوس و قابل توجهی گذاشتهآیا این پدیده

 )تخریب، صدمه به سلامتی و ..(؟
01 7/02 74 7/18 11 4/70 0 8/1 31 8/27 

 ای هست؟آیا در نزدیکی محل زندگی شما رودخانه
 

0 

 

8/1 

 

021 

 

2/11 

 

021 

 

011 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

های اخیر، خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را جدی آیا قبل از بروز سیلاب

 دانستید؟می
18 8/77 21 8/01 023 1/17 3 4/2 1 1 

 1 1 1 1 011 021 3/01 03 7/81 003 آیا خانه شما در برابر سیلاب بیمه بود؟

 1 1 1 1 011 021 3/1 8 7/13 008 در برابر سیلاب بیمه بود؟ -غیر از خانه  –های شما آیا سایر دارایی

سال گذشته( بر زندگی شما اثر محسوس  1ها و حوادث )در طی آیا این پدیده»که :  سؤالدر بررسی نظر پاسخگویان در مورد این 

نفری که مورد  021دهد از مجموع جدول فوق نشان میهای یافته« و قابل توجهی گذاشته بودند )تخریب، صدمه به سلامتی و ..(؟ 

سال گذشته  1درصد اعلام نمودند که حوادث طبـیعی در  7/18درصد پاسخگویان جوابشان منفی بود و  7/02پرسش قرار گرفتند، 

 شان گذاشته است . آسیب و یا صـدمه قابل محسوسی در زندگی

سال گذشته درک کردند و این  1زده تجربه آسیب دیدن از حوادث طبیعی را در دهد اکثریت مردم مناطق سیلاین یافته نشان می

بینی جهت پیشگیری از تکرار آسیب دیدن از حوادث طبیعی در نکته قابل تامل است چطور با کسب این تجربه ارزنده در گذشته، پیش

 زده از سوی نهادهای مسئول و مردم مشاهده نگردید؟مناطق سیل

نفری  021از مجموع « ای هست؟آیا در نزدیکی محل زندگی شما رودخانه»که:  سؤالهای جدول فوق در مورد این فتهبا توجه به یا

شان درصد پاسخگویان اعلام کردند در منطقه مسکونی 2/11درصد پاسخگویان جوابشان خیر بود و  8/1که مورد پرسش قرار گرفتند، 

 رودخانه وجود دارد .

زده اعلام کردند در درصد پاسخگویان در مناطق سیل 11های ارزشمند باشد. اینکه وق می تواند یکی از یافتهف آمدهدستبهیافته 

دهد که حتی اگر هیچ پژوهشی عمیق هم در مورد عوامل شان حداقل یک رودخانه وجود دارد. این یافته نشان میمنطقه مسکونی

توانستند احتمال ته باشد، مسئولین و نهادهای مرتبط با یک بررسی اولیه میپیچیده جاری شدن سیلاب در مناطق مذکور صورت نگرف

دادند تا علاوه بر پیشگیری بینی نمایند و اقدامات احتمالی لازم را در دستور کار خود قرار میجاری شدن سیل در این مناطق را پیش

 شدند.حتی باعث کاهش میزان آسیب دیدگی ناشی از سیلاب می

های اخیر، خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را آیا قبل از بروز سیلاب»که:  سؤالهای جدول فوق در مورد این داده با توجه به

پاسخ منفی دادند ،  سؤالدرصد پاسخگویان به این  8/77نفری که مورد پرسش قرار گرفتند ،  021از مجموع « دانستید؟جدی می

تواند جای تامل داشته باشد! اینکه در دانم را انتخاب کردند.یافته فوق هم مید هم گزینه نمیدرص 4/2گزینه بلی و  هاآندرصد  8/01

 درصد ساکنین خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را جدی نگرفته باشند !؟ 78منطقه مستعد سیلاب ساکن باشید اما حدود 

نفری که  021که از مجموع  دهدمینشان « ر سیلاب بیمه بود؟آیا خانه شما در براب»که:  سؤالاطلاعات جدول فوق در مورد این 

 درصد پاسخگویان گزینه بله را انتخاب کردند. 3/01درصد پاسخگویان گزینه خیر و  7/81مورد پرسش قرار گرفتند، 

از « یلاب بیمه بود؟در برابر س -غیر از خانه  –های شما آیا سایر دارایی»که :  سؤالبا توجه به نتایج جدول فوق در مورد این 

 درصد پاسخگویان گزینه بله را برگزیدند. 3/1پاسخگویان گزینه خیر و  7/13نفری که مورد پرسش قرار گرفتند،  021مجموع 
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 نسبت به خطر بروز سیلاب در محل زندگی خود هاآنتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب حساسیت  -4-5جدول 

 درصد فراوانی هاگزینه

 2/41 12 خیلی کم

 01 24 کم

 0/7 1 متوسط

 3/04 08 زیاد

 3/1 8 خیلی زیاد

 4 1 نمی دانم

 011 021 جمع

 1از  11/2 میانگین

 

درصد گزینه  0/7درصد گزینه کم،  01درصد گزینه خیلی کم،  2/41پاسخگو،  021دهد از مجموع نشان می 4-1های جدول داده

-های فوق نشان میدانم را انتخاب کردند.یافتهدرصد هم گزینه نمی 4گزینه خیلی زیاد و درصد  3/1درصد گزینه زیاد، 3/04متوسط، 

دغدغه ناچیزی نسبت به احتمال برور سیلاب در محل زندگی شان داشتند و  هاآندرصد  18دهد اکثریت پاسخگویان یعنی حدود 

 وع سیلاب در منطقه شان حساسیت داشتند.درصد از پاسخگویان اعلام کردند نسبت به این احتمال وق 01حدود  صرفاً

گرفتن در علیرغم قرار زدهسیلدهد مردم ساکن در مناطق با هم نشان می هاآنفوق و مقایسه  سؤالاز پنج  آمدهدستبههای یافته

خیز غرافیایی سیلهای لازم در مورد وجود پتانسیل طبیعی و جمناطق مستعد سیلاب، ولی با توجه به عدم دریافت اطلاعات و آگاهی

های ناشی از آن شان، درک درستی از خطر سیلاب و آسیبشان از سوی نهادهای مرتبط در طول دوران زندگیبودن مناطق مسکونی

شان که برابر نداشتند. همچنین میانگین خروجی جدول مربوط به میزان حسایت مردم نسبت به احتمال وقوع سیلاب در محل زندگی

تر از حد متوسط زده به احتمال وقوع سیلاب پاییندهد میزان حساسیت و توجه مردم مناطق سیلآمد نشان می ه دستب 1از  11/2با 

شان باشد. بنابراین تواند تایید کننده نداشتن اطلاعات و آگاهی لازم در مورد احتمال وقوع سیلاب در منطقهاست و این نتیجه هم می

 شان بیمه نباشد. شان و داراییه با سیلاب را نداشته باشند یا منازلطبیعی است آمادگی لازم جهت مواجه

 

 های عمومی درباره سیلابآگاهی. 5-2-2

به گفتۀ بسیاری از مسئولان، « ست؟یمردم باید درباره سیلاب بدانند چ آنچه»های کارگروه در این بخش این بود که یکی از پرسش

شود که برای ترسالی و سیلاب ایم، دلیل نمیکه چند سال خشکسالی داشتهاجه هستیم و اینمردم باید بدانند که با تغییر اقلیم مو

سال ترسالی داشته باشیم و باید همیشه آمادگی  01سال خشکسالی ممکن است  01آمادگی نداشته باشیم. مردم باید بدانند که بعد از 

مان کند. به استناد سیل عظیم بهشهر رش برف باشیم هم نباید متعجبهرچیزی را داشته باشیم. حتی از این که وسط تابستان شاهد با

ها باید از طریق ساخت توان گفت که باید آمادگی مواجهه با سیلاب در مرداد ماه را هم داشت. این آگاهیمی 78و نکا در مرداد سال 

محیطی استان معتقدند باید برای های زیستن سمنمستندهایی که از رسانۀ ملی مرتباً پخش شوند، به مردم آموزش داده شوند. فعالا

سوزی، و طوفان اجرا کرد. به گفتۀ ادارۀ کل بحران استان های آموزشی گذاشت و مانورهای هدفمند برای زلزله، سیل، آتشها کلاسبچه

بایستی از ائمۀ جمعه می آموزش داده شود و هاآنبایستی در خصوص چیستی سیلاب به آموزان میمازندران، در مفاد درسی دانش

 ها را تشویق کنند.تریبون نماز جمعه از اثرات منفی تجاوز به حریم رودخانه برای مردم حرف بزنند و آزادسازی حریم رودخانه

نسبت به سیلاب آگاه باید های پایین دست مثل کیاکلا را مردم بویژه افراد ساکن در مناطق کوهستانی مثل زیرآب و در حوضه

ها، ها، شهرداریباید به این مردم داد بلکه به بسیاری از مسئولان شهری و روستایی شامل فرمانداری تنهانهاین آگاهی را  نمود.

های مسـکونی، اداری، تولیدی و های لازم را داد تا مجوز ساخـت ساختمانها و شوراهای شهر و روستا باید آموزشها، دهیاریبخشداری

هایی مجوز ندهند و در های مستعد سیلاب صادر نکنند و به تقاضاهای پرفشار مردم برای احداث چنین سازهخدماتی را در محدوده
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اقدام نموده و در این باره به هیچ وجه اغماضی نداشته باشند. هر چقدر سطح این  هاآنصورت تخلف بلافاصله قاطعانه نسبت به تخریب 

 های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود. شد کمتر شاهد نابودی سرمایهها از سوی مردم و مسئولان بیشتر باآگاهی

در  هاآنآگاهی مردم چه تأثیری بر واکنش »هایی که کارگروه در این بخش در پی پاسخ به آن بود این بود که یکی دیگر از پرسش

شود که مردم در حین احمر استان مازندران معتقدند عدم آگاهی مردم، باعث میمسئولین هلال« مقابل سیلاب داشته است؟

آورند که توانسته است از نمونۀ موفق ژاپن مثال می هاآنشوند، و در حین بحران درگیر مسائل فرهنگی شوند.  هاآنامدادرسانی مانع 

 ئل بخوبی آشنا کند.مردم خود را با این مسا

کند. مخالفت مردم با تعریض رودخانه تالار های عمومی در همکاری یا مقاومت مردم نقش مهمی ایفا میتر، آگاهیدر سطحی کلی

مردم مقامات را مسئول لایروبی نکردن  27/02/17از خطر سیلاب بوده است، با تجربۀ  هاآنبه دلیل عدم آگاهی  11در کیاکلا در سال 

محیطی استان معتقدند های فعال زیستگیرانه ندارند. سمندانند، و حالا دیگر مقاومتی در مقابل اقدامات پیشخیل میپل برج موقعبه

این واقعه قرار دارد، و به موضوع حساس است، بهترین فرصت است که مقامات برای آزادسازی حریم  تأثیرحالا که ذهنیت مردم تحت 

بلایایی پدید آورد.  آنچهتون افکار عمومی بخوبی متوجه شده که عدم لایروبی و عدم آزادسازی حریم رودخانه میاقدام کنند زیرا اکنو

 ها پدید آورده است.وجود این آگاهی عمومی اکنون فرصـت منـاسبی برای اقـدامات اساسی برای نجات رودخانه

 

 باره سیلابرعمومی د هاییوص آگاهنتایج حاصل از پیمایش در خص. 5-2-2-1

دادن به مردم منطقه درباره اقدامات لازم هایی جهت آگاهیشده در رابطه به اینکه قبل سیلاب چه اطلاعات و آموزشسؤالات مطرح

 گردد.شده که در قالب جداول زیر ارائه میهنگام مواجهه با سیـلاب را داشته باشند انجام

 
 های عمومی در مورد نحوه مواجهه با سیلابمیزان آگاهیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  -5-5جدول 

 سوالات

 پاسخبی جمع دانمنمی خیر بله
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های اخیر، آموزش یا هشداری درباره خطر آیا تا قبل از سیلاب

 بود؟کنید به شما داده شده ای که زندگی میسیلاب در منطقه
7 1/1 011 0/84 00 7/8 024 4/18 2 1/0 

امداد و  هایروشهای طبیعی و آیا شما درباره حوادث و پدیده

نجات، کمک به خودتان یا دیگران در هنگام بروز این حوادث 

 اید؟آموزش دیده

00 7/8 011 0/84 1 0/7 021 011 1 1 

درباره سیلاب های اخیر(، آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب

 اید؟ای را از تلویزیون دیدهآمادگی در برابر آن، برنامه و آموزش
1 4 011 0/84 01 1/00 021 011 1 1 

های اخیر(، درباره سیلاب آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب

 اید؟ای را از رادیو شنیدهآمادگی در برابر آن، برنامه و آموزش
4 2/3 011 4/71 22 1/07 021 011 1 1 

 

های اخیر، آموزش یا هشداری آیا تا قبل از سیلاب»که  سؤالنفری که با این  021دهد از مجموع نشان می 1-1های جدول داده

درصد جواب مثبت دادند و  1/1مورد بررسی قرار گرفتند، « کنید به شما داده شده بود؟ای که زندگی میدرباره خطر سیلاب در منطقه

درصد هم پاسخی ندادند. مقایسه درصدهای فوق نشان  1/0درصد گزینه نمی دانم را انتخاب کردند و  7/8درصد پاسخ منفی،  0/84

ای های اخیر آموزش یا هشـداری درباره خطر سیلاب در منطقهاند تا قبل از سیلابدرصد( اظهار نمـوده 84دهد اکثر پاسخگویان )می

 ند.کنند دریافت نکردکه زندگی می



412            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

های طبیعی و آیا شما درباره حوادث و پدیده»که  سؤالحاکی از آن است که جواب پاسخگویان به این  1-3های جدول داده

درصد  7/8باشد: به این صـورت می« اید؟ امداد و نجات، کمک به خودتان یا دیگران در هنگام بروز این حوادث آموزش دیده هایروش

-از جدول فوق نشان می آمدهدستبهدانم را انتخاب گردند.مقایسه نتایج درصـد پاسخ نمی 0/7گزینه خیر و درصد  0/84گـزینه بله ، 

امداد و نجات جهت کمک به خودشان یا دیگران در هنگام بروز  هایروشاند در مورد درصد( اعلام داشته 84دهد اکثر پاسخگویان )

 اند.آموزشی ندیده گونههیچهای طبیعی مثل سیلاب حوادث و پدیده

های اخیر(، آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب»که:  سؤالدهد پاسخگویان در پاسخ به این نشان می 1-1های جدول داده

 0/84 درصد گزینه بله، 4اند: چنین اعلام نظر نموده« اید؟ ای را از تلـویزیون دیدهآمادگی در برابر آن، برنامه درباره سیلاب و آموزش

درصد(  84دهد اکثر پاسخگویان )دانم را انتخاب کردند. مقایسه درصدهای فوق نشان میدرصد گزینه نمی 1/00درصد گزینه خیر و 

 اظهار نمودند در پنج سال اخیر، آموزش آمادگی در مقابل سیلاب از طریق تلویزیون برای مردم انجام نشده است.

های آیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب»که:  سؤالورد نظر پاسخگویان در مورد این در م 1-1در جدول  آمدهدستبهنتایج 

 4/71درصد گزینه بله،  2/3اینگونه پاسخ دادند : « اید؟ ای را از رادیو شنیدهآمادگی در برابر آن، برنامه اخیر(، درباره سیلاب و آموزش

 71دهد که اکثر پاسخگویان )نشان می آمدهدستبها انتخاب کردند. مقایسه نتایج دانم ردرصد گزینه نمی 1/07درصد گزینه خیر و 

 آموزش آمادگی در مقابل سیلاب از طریق رادیو برای مردم انجام نشده است. گونههیچدرصد( اعلام نمودند که در پنج سال اخیر، 

 
  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب آگاهی درباره خطرات سیلاب -6-5جدول 

آگاهی درباره خطرات سیلاب و کارهایی که باید 

 هنگام وقوع سیلاب انجام دهند

 درصد تعداد

 0/10 77 خیلی کم

 1/01 21 کم

 1/7 01 متوسط

 1/1 7 زیاد

 4 1 خیلی زیاد 

 8/4 1 دانمنمی

 2/11 021 جمع

 8/1 0 بدون پاسخ

 011 021 جمع

 1از 18/0ها: میانگین داده

 

نفری که نسبت به میزان آگاهی درباره خطرات سیلاب و کارهایی که  021دهد از مجموع نشان می 1-1های موجود در جدول داده

شان درباره خطرات سیلاب و درصد افراد اعلام کردند که میزان آگاهی 77اند، باید هنگام وقوع سیلاب انجام دهند اظهارنظر کرده

درصد پاسخگویان بیان کردند در این زمینه آگاهی  1/7ب انجام دهند خیلی کم و ناچیز است ، کارهایی که باید هنگام وقوع سیلا

 درصد از سیل زدگان مورد مطالعه اعلام کردند اطلاعات زیاد و مناسبی در این زمینه دارند.  1/1 صرفاًمتوسطی دارند و 

های مذکور در بسیار پایین رسانه تأثیرون که حاکی از مقایسه خروجی جداول دریافت اطلاعات افراد از طریق رادیو و تلویزی

های لازم به مردم در زمینه سیلاب است و میانگین نتایج خروجی از جدول میزان آگاهی مردم در خطرات و دادن آگاهی رسانیاطلاع

ه سطح اطلاعات عمومی مردم در مورد نشان از این دارد ک 1از  18/0سیلاب و کارهایی که باید هنگام وقوع سیلاب انجام بدهند با عدد 

 باشد. ریزی منسجم جهت افزایش آگاهی مردم میتر از حدانتظار است و نیاز به برنامهنحوه مواجهه با سیلاب بسیار پایین
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 های وضعیت امداد و نجاتآموزش. 5-2-3

آمادگی مردم در وضعیت امداد و نجات بیشتر از نوع سنتی و قومی و احساسی است و عموماً در ساعات اولیه حادثه به دلیل فقدان 

ای دارند( امدادرسانی را دنبال نمود. مردم امکانات کافی میتوان تنها به اتکای نیروهای داوطلب مردمی )که مدیریت بومی تعریف نشده

صبح آغاز شد و طی دو ساعت آب به سرعت بالا آمد، در برخی مناطق،  8گرفتگی از آب 27/02/17دگی نداشتند. در کیاکلا از قبل آما

 01، 01ها کردند. در این ساعات اولیه، عملیات امداد و نجات با خود افراد محلی بود. مردم محلی با شروع به تخلیه افراد از خانه

های ورزشی بابلسر برای های هیئتاسکیها و جتکه گیرافتاده بودند رفتند، بعد از آن قایقدستگاه تراکتور شخصی به کمک افرادی 

بردند. در مورد مردم روستاهای کیاکلا که اوضاع بدتر بود، مردم ها به زور او را میکرد محلیامدادرسانی رسیدند. اگر کسی مقاومت می

خیل نی داشت، مقاومتی در مقابل عملیات امداد و نجات نداشتند. در روستای برجبه دلیل قرار گرفتن در وضعیتی که برایشان خطر جا

های محلی و فامیلی به هم کمک کردند. پیرزن، پیرمردی که پیش از رسیدن نیروهای امدادرسان دولتی و سپاه، مردم در قالب گروه

کنند، گفتند وقتی آب بالا آمد، تدایی و ضعیف زندگی میخیل در شرایط کاملاً ابشان در برجحالا در تنها قسمت تخریب نشدۀ خانه

را با تراکتور و نردبان از وسط سیل در  هاآنبود. در آن زمان از نیروهای امدادرسان خبری نبود، و اقوام،  هاآندختر باردارشان در خانۀ 

دشوار  هاآنها به شان داخل کوچه بود و دسترسی امدادرسانخانه نجات دادند. فرد دیگری در همین روستا اعلام کرد که چون خانه

تر ساخته شده بود، مقاومبود، خودشان را به خانۀ همسایه، که از اقوام آنهاست رساندند. از طبقۀ بالای خانۀ همسایه که نسبت به سیل 

 نرفتند. هاآنها در آن روز، به سمت کوچۀ رود. امدادرسانشان بالا مینگاه کردند که آب چطور در خانه

رسد که امداد اولیه توسط نیروهای شبکه همسایگی و خویشاوندی موجود در محل صورت گرفته است و به نظر می درمجموع

رانی بودیم و در نهایت نیروهای امدادرسان رسمی در صحنه حاضر های ورزشی نظیر قایقتسپس در مرحله بعد شاهد حضور هیئ

مقاومت چندانی در برابر تخلیه  درمجموعکلی مردم از آمادگی کافی برای تسهیل امداد و نجات برخوردار نبودند ولی  طوربهشدند. 

 ه و با مشکل مهمی مواجه نبوده است.منازل خود بروز ندادند. این تخلیه منازل به تعداد معدودی بود

 

 های مردم درباره مسائل مرتبط با سیلابنگرش. 5-2-4

نگرش مردم در باره علت سیلاب بیشتر معطوف بود به: قطع درختان جنگلی در بالا دست )چون در طول رودخانه شاهد درختان 

 ها و مراتع.دام در مراتع و عدم پوشش گیاهی در جنگل قطع شده زیادی بودند که در بالادست رخ داده بود( و چرای بیش از حد

سواد و مسن روستاها چندان به علت سیل فکر نکرده بودند، افراد نگرش مردم در خصوص علت سیلاب، متفاوت بود. افراد بی

اندارد ارتفاع رعایت نشده کردند و معتقد بودند در ساخت پل، استخیل را غیرفنی ارزیابی میتر در منطقه کیاکلا برخی پل برجمطلع

دانستند. فعالان خیل میدانستند و مشکل اصلی را لایروبی نکردن رودخانۀ و پل برجاست. برخی ایرادی متوجه مهندسی پل نمی

رختانی ها و دکاری در حریم، اشاره داشتند. نیکاری و باغمحیطی و مسئولان علاوه بر مسئلۀ پل، به تجاوز به حریم رودخانه، نیزیست

بودند و مانع عبور آب شده بودند و پل را به یک سد تبدیل کرده بودند و موجب برگشت آب به روستاهایی مثل که زیر پل جمع شده

تالارپشت شده بود. مردم عادی اکثراً متعجب بودند که چطور پیشتر با باران شدیدتر و مدت زمان بارش بیشتر، این میزان آبگرفتگی 

 گوید.بود و چرا این بار این طور شده بود. برخی مشکوک بودند که شاید دلیلی وجود داشته که دولت به مردم نمیاتفاق نیفتاده 

دانستند چون مناطق روستایی زیرآب از نظر مردم زیرآب، عوامل اصلی سیلاب را در وهله اول: برداشت بی رویه چوب از جنگل می

در حفظ بافت بستر زیر پای  مؤثریباشد بنابراین پوشش گیاهی جنگل نقش بسیار جنس خاک مستعد رانش و ریزش خاک و جاده می

 است. مؤثردرختان دارد و در کاهش رانش زمین 

عامل دوم سیلاب را تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و ساز در حریم رودخانه و عدم برخورد و پیگیری مسئولین در این زمینه و 

 معرفی کردند. سازیراهخاک و شرایط اقلیمی منطقه در جاده سازی و عامل سوم را عدم توجه به نوع 

دانستند. اغلب مردم این امدادرسانی را کافی و کلی قدردان امدادرسانان بودند. اما غالبًا امدادرسانی را عادلانه نمی طوربهمردم 

ساله، در روستای  11دانستند. زنی حدودًا ی خاص میهاها را گزینشی و برای خانوادهرسانیدانستند و اغلب این کمکعادلانه نمی
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های دیگران بوده، و حالا در شرایط بد روحی، با عروس و داماد و خانواده در قسمت کوچک تخریب خیل که پیشتر کارگر زمینبرج

ریب دستشویی کنار حیاط کرد، از این ناراحت بود که چرا به خانوارهایی که سیل آسیبی جزیی در حد تخشان زندگی مینشدۀ خانه

اند. فشار مالی و گرانی مواد چیزشان را از دست دادهاش که همهوارد کرده بود، همان مقدار کمک شد که به او و خانواده هاآنخانه به 

 تواند کار کند.اش را از دست داده است، و دیگر نمیگفت که توان جسمیاو بود، می غذایی نگرانی اصلی

 

 نگرش مردم به علت سیلاب. 5-2-4-1

خواسته شد با توجه به تجربه زیسته خود و ادراک عمومی از  هاآندر اختیار پاسخگویان قرار گرفت و از  7-1چهار جمله جدول 

درصد  1/10حاکی از آن است که بیشترین تعداد پاسخگویان یعنی  7-1نتایج جدول  ترین جمله را انتخاب نمایند.علت سیلاب صحیح

مقدار بارش باران خیلی »ها ایجاد شد و جمله ها زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلاباسخگویان معتقد بودند مقدار بارشاز پ

درصد انتخاب دوم  0/34باشد با که از لحاظ محتوا تا حدودی شبیه به جمله اول می« ها را مدیریت کردشد سیلابزیاد بود ولی می

 «.شد جلوی سیلاب را گرفتمقدار بارش باران خیلی زیاد بود و نمی»درصد پاسخگـویان اعتقاد داشتند  7/02 اً صرفپاسخگـویان بود . 
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان در واکنش به جملاتی در مورد میزان بارش باران قبل از سیلاب و نحوه مدیریت آن  -7-5جدول 

 درصد فروانی جملات ردیف

 7/02 01 شد جلوی سیلاب را گرفت.خیلی زیاد بود و نمیمقدار بارش باران  0

 0/34 43 ها را مدیریت کرد.شد سیلابمقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی می 2

 1/10 11 ها ایجاد شد.ها هم زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش 3

 1/0 2 در این مورد نظری ندارم. 4

 011 021 جمع 

 

دیده با توجه به ادراکی که از علت وقوع سیلاب دهد مردم آسیبزده نشان میها از مردم سیلو نتایج مصاحبه 7-1های جدول یافته

ها در جهت انجام راهکارهای لازم جهت پیشگیری از وقوع سیلاب در طی سالیان داشتند، نحوه عملکرد و مدیریت نهادها و ارگان

 شان نبوده است.ع سیلاب نیز مورد رضایتگذشته و تا قبل از وقو

 
 بر ایجاد سیلاب اخیر مؤثرتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب عوامل  -8-5جدول 

 عامل

 
 میانگین پاسخبی دانمنمی خ زیاد زیاد متوسط کم خ کم

 37/3 1 1 8/27 2/21 7/02 4/20 1/00 مقدار زیاد بارش باران

 17/3 8/1 3/08 1/32 1/21 3/1 0/00 3/01 مدیریت نامناسب سدها

 هاایجاد خانه و مزارع در نزدیکی رودخانه
2/3 

 
4 8/4 1/41 3/37 8/4 1/1 

07/4 

 

 41/3 1/1 2/22 3/08 2/22 1/03 0/00 0/7 وضعیت نامناسب سیل بندها

 8/4 0/00 1/28 3/33 3/1 2/3 7/02 هاایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه
74/3 

 

 نکردنلایروبی 

 هارودخانه
8/1 1 4 4/21 7/11 4/2 8/1 12/4 

 تخریب جنگل

 
3/1 1/0 3/1 30 7/31 3/01 7/8 70/4 
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دهد تخریب جنگل با میانگین زده نشان میمقایسه میانگین عوامل مؤثر بر ایجاد سیلاب اخیر از نگاه مردم ساکن مناطق سیل

و ایجاد خانه و  1از  12/4ها با میانگین و پس از آن لایروبی نکردن رودخانهشود علت سیلاب اخیر محسوب می ترینمهم 1از  70/4

سه عامل مهم سیلاب اخیر از نظر مردم بودند. همینطور ایجاد موانع و تغییر وضع  1از  07/4ها با میانگین مزارع در نزدیکی رودخانه

و مقدار  41/3، وضعیت نامناسب سیل بندها با میانگین 17/3گین ، مدیریت نامناسب سدها با میان 74/3ها با میانگین طبیعی رودخانه

 های چهارم تا هفتم قرار گرفتند. زیاد بارش باران در رده

و نتایج حاصل از مشاهدات میدانی و مصاحبه با کارشناسان، مدیران استانی نشان از بالا بودن آگاهی  8-1های جدول مقایسه یافته

ریزی مناسب تواند نشان دهد در صورت برنامهاین یافته می .باشدها و علل ایجاد سیلاب اخیر مییشهو درک درست مردم نسبت به ر

بر سیلاب اخیر، بستر لازم در بین مردم از لحاظ آگاهی و درک اهمیت موضوع جهت انجام کارهای  مؤثرهای مرتبط به عوامل سازمان

 گردد. ها میها و..... که موجب پیشگیری از وقوع و تکرار چنین سیلابنهها، حفظ حریم رودخامربوط به حفظ و نگهداری جنگل

های های مختلف در رخداد سیلاب در استاننگرش مردم به کارکرد و عملکرد سازمان»های کارگروه این بود که یکی از پرسش

شان آمدند، همان روز اول به کمک بر اساس مطالعات مشخص شد مردم بیشتر به اقوام و نیروهای محلی که در« مختلف چیست؟

شان در سایر نقاط استان رفته بودند. آنهایی که مانده بودند در روزهای بعد از های اقوامکردند. برخی همان روز به خانهاشاره می

لهای نقضی هم وجود دانستند. مثاها راضی بودند. در روستاها غالباً نقش نیروهای بسیج و سپاه را قوی میاحمر و سمنعملکرد هلال

داشت که در روستا )مثلًا خانواری در روستای تالارپشت( از عملکرد سپاه و بسیج رضایت نداشته باشند. در روستا مردم از این که 

 کردند.را فراموش کرده بودند، اظهار ناراحتی می هاآنقلا گذاشته بودند، و ها همۀ تأکیدشان را بر آقرسانه

ای را قبل از وقوع سیلاب از جهت . آب منطقه3. راه و شهرسازی 2. منابع طبیعی 0های:عملکرد ضعیف سازمانمردم منطقه زیرآب 

عدم توجه به رسالت و وظایف خود با توجه به اهمیت جنگل، عدم توجه به شرایط اقلیمی منطقه، عدم برخورد با متجاوزین به حریم 

 دانستند.رودخانه، مهم می

زدگان ایجاد فقدان عملکرد درست کدام خدمات، بیشترین مشکلات را برای سیل»های کارگروه این بود که یکی دیگر از پرسش

گیرانه موجب بیشترین مشکلات شدند، اقدامات پیش هاآنخدماتی که فقدان  ترینمهمبر اساس مطالعات مشخص شد « کرده است؟

دانستند، لایروبی شده بود و یا در محل پل، اش را میکه مسئولان اهمیت لایروبی طورهمانیل، خبودند. در منطقه کیاکلا اگر پل برج

از استانداری تقاضای بیل  27/02/17خیل صبح داد. دهیاری برجگرفتگی با این حجم رخ نمیبیل مکانیکی مستقر شده بود، آب

ها را آب گرفته بود. نکته مهم این است که ها و باغها و زمینمان خانهشب دریافت کرده بود. تا آن ز 01مکانیکی کرده بود، و آن را 

ین سطح اداری به بالاترین سطح ترپایینچطور در جریان سیلاب دهیاری مجبور است از استانداری درخواست بیل مکانیکی نماید؟ از 

 های دولتی باشد. دهنده ضعف در هماهنگی بخشتواند نشاناداری؟ این امر می

کرد. شاید اگر سازوکارهای زدگان وارد میپس از وقوع سیلاب، ناعادلانه دانستن نظام توزیع خدمات نیز فشار روحی زیادی به سیل

 کردند.تر بود، کمتر احساس تبعیض و عقب ماندن میرسانی روشنخدمت

 گذارند، اشاره کرد.گرفتن وام پیش پایشان میها در زدگان، به موانعی که بانکدر حال حاضر، پس از گذشت چند ماه، یکی از سیل

 

 هاارزیابی و رضایت مردم از عملکرد سازمان. 5-2-4-2

 آورده شده است.  1-3ها در جدول ها در استان مازندران در سیلابارزیابی مردم از عملکرد دستگاه
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 ها در سیلاب اخیردستگاهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارزیابی مردم از عملکرد  -9-5جدول 

 میانگین
 

 سازمان خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد شودمشمول نمی دانمنمی پاسخبی

 هواشناسی 7/31 1/03 1/1 01 4 1 1/03 8/1 23/2

 وزارت نیرو و مدیریت سدها 7/12 7/02 3/1 1/1 8/1 1 7/8 2/3 10/0

 احمرهلال 1/00 3/01 27 1/28 01 1 1/0 1/0 34/3

 وزارت بهداشت 1/01 1/1 8/01 7/43 8/4 1 0/7 2/3 08/3

 ارتش 8/1 8/1 2/3 4 1/0 1/81 1 2/3 37/1

 سپاه 0/00 4 8/01 0/34 27 1 01/1 4/2 10/3

 صداوسیما 2/31 0/01 23 1/21 2/3 1 8/4 2/3 47/2

 

23/3 

 

2/3 

 

8/4 

 

1 

 

0/7 

 

2/41 

 

7/02 

 

4 

 

01 

 کمیته امداد

 خمینیامام 

 شهرداری 2/22 8/4 2/3 4 1/0 1/10 8/4 1/7 71/1

 

33/3 

 

1/0 

 

1/1 

 

1 

 

4/20 

 

0/34 

 

7/02 

 

2/3 

 

4/20 
 کمک رسانی مردمی )سمن(

 

12/3 

 

1/0 

 

4/2 

 

1 

 

2/31 

 

1/31 

 

1/1 

 

4/2 

 

1/07 
 های جهادی و بسیجگروه

 مردم و خیریه ها 0/01 1/0 0/00 7/31 30 1 4 1/0 71/3

 

توان ها و نهادها را با توجه به میزان عملکردشان در سیلاب اخیر میاز نظرات پاسخگویان، سازمان آمدهدستبهبا توجه به میانگین  

توسط هر سازمان یا نهاد در سیلاب اخیر  آمدهدستبهبندی نمود. همچنین با توجه به نمره میانگین عملکرد به شرح جدول زیر رده

تر از حد متوسط ( کیفی به دو گروه خوب )دارای میانگین بالاتر از متوسط ( و بد )دارای نمره میانگین پایین توان از لحاظمی

 بندی کرد.طبقه

 
 ها با توجه به میانگین عملکرد در سیلاب اخیر از نظر مردمها و نهادبندی سازمانجدول رده -11-5جدول 

 بندی کیفیطبقه وضعیت 1از نمره میانگین  نام سازمان یا نهاد بندیرده

 خوب بالاتر از میانگین 71/3 مردم و خیریه ها 0

 خوب بالاتر از میانگین 13/3 گروه جهادی و بسیج 2

 خوب بالاتر از میانگین 10/3 سپاه 3

 خوب بالاتر از میانگین 34/3 احمرهلال 4

 خوب بالاتر از میانگین 33/3 ها(رسان مردمی )سمنهای کمکسازمان 1

 خوب بالاتر از میانگین 23/3 کمیته امداد امام خمینی 1

 خوب بالاتر از میانگین 08/3 وزارت بهداشت 7

 بد از میانگین ترپایین 47/2 صداوسیما 8

 بد از میانگین ترپایین 23/2 هواشناسی 1

 بد از میانگین ترپایین 10/0 وزارت نیرو و مدیریت سدها 01

 بد* از میانگین ترپایین 71/1 شهرداری 00

 بد* از میانگین ترپایین 37/1 ارتش 02

 

ها بهترین عملکرد را در خدمت زده اظهار کردند مردم و خیرین و خیریه، مردم مناطق سیل01-1های جدول با توجه به یافته

ها، کمیته امداد امام احمر، سمنسپاه، هلالهای جهادی و بسیج، به ترتیب: گروه هاآنزده داشتند و پس از رسانی به مناطق سیل



      417    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان مازندران -فصل پنجم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

ترین عملکردها را هم به خمینی و وزارت بهداشت عملکرد خوبی در ایام بحرانی سیلاب در مناطق آسیب دیده داشتند. همچنین ضعیف

 ، هواشناسی و وزارت نیرو اختصاص دادند. صداوسیما

شد ولی یکی از دلایل رسیدن به این نتیجه با توجه به مشاهدات و تواند دلایل بسیاری در پشت خود داشته بااین یافته می

تواند ناشی از حذف مراحل اداری و بوروکراتیک جهت اختصاص نیرو، زده انجام شده است، میهایی که در مناطق سیلمصاحبه

ها و ساکنین آن مناطق خیریه های مردمی،دیده و جایگزینی نوعدوستی و همدردی در تشکلتجهیزات و یا سرمایه به مناطق آسیب

ها و نسبت به سایر ارگان زدهسیلدر کمک به همنوعان  هاآنبودن  مؤثرترها و سرعت واکنش مردم و خیریه بالا رفتنباشد که موجب 

 های رسمی گردیده است. سازمان

اغلب در مناطق روستایی استان مازندران که مناطق آسیب دیده ای ذکر گردد، از آنجاییدر مورد شهرداری و ارتش لازم است نکته

شود و همینطور بدلیل عدم فعالیت ارتش در سیلاب استان اتفاق افتاد بنابراین نقش شهرداری خودبخود در این بین کمرنگ می

 مازندران، این ارگان از نظر مردم حضور پررنگی نداشت.

 
 ها پس از سیلاب ز عملکرد سازمانتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت ا -11-5جدول 

 پاسخبی میانگین
 دانمنمی

 

خیلی 

 زیاد
 سازمان خیلی کم کم متوسط زیاد

 

11/2 

 

8/1 

 

0/00 

 

4 

 

1/28 

 

4/21 

 

8/01 

 

3/01 

ها و خانه ها، درمانگاهمراکز بهداشتی درمانی)بیمارستان

 بهداشت(

 هابانک 7/30 1/01 1/00 2/22 0/7 0/7 4 12/2

 نیروی انتظامی 7/01 1/7 3/04 7/43 7/8 0/7 1/0 22/3

 آموزش و پرورش 8/23 8/27 0/7 0/7 1/0 2/31 4/2 14/2

 بنیاد مسکن 7/01 4 3/01 2/41 7/02 3/1 8/1 41/3

 کمیته امداد امام خمینی 1/01 3/01 7/8 2/41 0/7 3/1 4/2 23/3

 شهرداری/بخشداری/فرمانداری 4/21 3/1 0/00 4/20 2/21 4/2 2/3 11/3

 بهزیستی 1/28 1/00 0/00 27 2/3 1/01 4/2 11/2

 ایمنطقهاداره آب و شرکت آب  1/31 4/20 0/00 0/01 1/1 7/8 1/0 24/2

 جهاد کشاورزی 4/44 8/23 7/8 7/8 1 1/03 8/1 71/0

 رادیو و تلویزیون 8/23 3/08 7/30 0/01 8/4 1/1 8/1 11/2

14/3 1 3/01 8/27 0/34 8/4 8/4 3/08 
 های کمک رسانی مردمیسازمان

 ها()سمن

 

ها پس از سیلاب دهد که بیشترین میزان رضایت از عملکرد سازمانها نشان میو خصوصا میانگین پاسخ 00-1های جدول یافته

ها بر حسب میزان ده بندی سازمانها( پیدا کرده است. برای پی بردن به ترتیب رهای کمک رسانی مردمی )سمناختصاص به سازمان

 را ملاحظه نمایید: 02-1توانید جدول بعد از سیلاب می هاآنرضایت مردم از عملکرد 
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 پس از سیلاب هاآنها و نهادها بر حسب میزان رضایت مردم از عملکرد بندی سازمانرده -12-5جدول 

 بندی کیفیطبقه 5از  3نمره حد انتظار  5نمره میانگین از  نام سازمان یا نهاد

 خوب بالاتر از حد انتظار 14/3 رسان مردمی )سمن ها(های کمکسازمان

 خوب بالاتر از حد انتظار 41/3 بنیاد مسکن

 خوب بالاتر از حد انتظار 23/3 کمیته امداد امام خمینی

 خوب بالاتر از حد انتظار 22/3 نیروی انتظامی

 خوب بالاتر از حد انتظار 11/3 شهرداری/ بخشداری/ فرمانداری

 بد از حد انتظار ترپایین 11/2 مراکز بهداشتی و درمانی

 بد از حد انتظار ترپایین 11/2 بهزیستی

 بد از حد انتظار ترپایین 11/2 صداوسیما

 بد از حد انتظار ترپایین 12/2 هابانک

 بد از حد انتظار ترپایین 24/2 ایمنطقهاداره آب و شرکت آب 

 بد از حد انتظار ترپایین 14/2 آموزش و پرورش

 بد* از حد انتظار ترپایین 71/0 جهاد کشاورزی

 

ها( اعلام کردند و )سمن نهادمردم، مردم بیشترین میزان رضایت خود را از سازمان شودمیمشاهده  02-1گونه که در جدول همان

دیده در در شرایط بحرانی مردم آسیب مؤثریها با حضور پررنگ خود و با عملکرد خوب خود در بعد از سیلاب کمک به عبارتی سمن

های بعدی قرار زده نمایند و بنیاد مسکن، کمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی، شهرداری/بخشداری/ فرمانداری در ردهمناطق سیل

ای، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به ترتیب کمترین ها، اداره آب و شرکت آب منطقه، بانکماصداوسیدارند. اما سازمان بهزیستی، 

 میزان رضایت مردمی را از عملکرد پس از سیلاب به خود اختصاص دادند.
ول دهد در هر دو جدها در حین سیلاب و پس از سیلاب نشان میهای جداول میزان رضایت از عملکرد سازمانمقایسه یافته

ها ( درصدر میزان رضایت مردم از ها و سمنهای کمی متفاوت شامل نهاد مردمی، خیریهنهادهای دارای ریشه مردمی )با عنوان

های رسمی مثل شهرداری، فرمانداری و.... که متولی امور مربوط به شرایط بحرانی مثل سیلاب عملکردشان قرارگرفتند و سازمان

در سطور انتهایی جدول قرار گرفتند. این نتیجه نیاز به تامل بیشتری دارد، تامل در باره  هاآنو برخی از تر های پایینهستند در رده

باشد که در سیلاب اخیر نحوه های متولی در حال اجرا میبینی حوادث طبیعی و مدیریت بحران به چه نحوی در سازماناینکه پیش

 داشته باشد؟ دم آسیب دیده را در پیواکنش و عملکردشان نتوانست رضایت حداکثری مر

هایشان جبران نشده بود، و با برگشت به های مردمی بودند، اما برخی که خسارتها رسانیکلی قدردان کمک طوربهمردم محلی 

ایت مردم در منطقه زیرآب، یکی از دلایل عدم رضـ دانستند.زندگی عادی فاصلۀ زیادی داشتند، توزیع این خدمات را ناعادلانه می

بود که متاسفانه بدلیل کمبود  سازیراههای روستایی و نیاز به ادوات سنگین زده، بخاطر از دست رفتن راهمناطق روستایی سیـل

امکانات وسایل مذکور در اختیارشان در حد رفع نیازشان قرار نگرفت و ناچار شدند با هزینه شخصی خود، از شهرهای اطراف ادوات را با 

 زینه بسیار تهیه و خودشان جاده را باز نمایند.پرداخت ه

 

 رسانیارزیابی مردم از فرایندهای امداد و کمک. 5-2-4-3

رسانی و امدادکنید کمک تا چه اندازه فکر می»است :  سؤالزده به این دیده مناطق سیلپاسخ مردم آسیب 03-1جدول  هایداده

 12اطلاعات جدول فوق حاکی از آن است که حدود « عادلانه و بدون تبعیض بوده است؟ زدگان در منطقه منصفانه،به شما و سایر سیل

زدگان شده است یا اصلا منصفانه نبوده یا تا و سایر سیل هاآنهایی که به ها و امدادرسانیدرصد از پاسخگویان اظهار کردند که کمک

ها در حد قابل قبول منصفانه بوده است. رسانیدرصد پاسخگویان اظهار کردند کمک 04حدود  صرفاً حد کمی منصفانه بوده است. 

 نیز نشان دهنده نارضایتی مردم از نحوه توزیع خدمات در سیلاب اخیر است. 1از  2های جدول فوق از یافته آمدهدستبهمیانگین 
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 ها در سیلاب بودن کمک و امدادرسانیاز منصفانه و عادلانهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ارزیابی مردم  -13-5جدول 

 درصد فراوانی گزینه ها

 0/34 43 هیچ

 7/02 01 خیلی کم

 1/1 7 کم

 1/00 01 متوسط

 7/8 00 زیاد

 1/1 7 خیلی زیاد

 4/20 27 بی پاسخ

 011 021 جمع

 1از  2 میانگین

 

-. این یافته که نشان از نارضایتی بخش عمده از سیلاست 03-1های جدول یافتهنتایج حاصل از مصاحبه میدانی تایید کننده 

تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. با در نظر گرفتن نتایج باشد میزدگان مورد مطالعه در مورد نحوه توزیع خدمات و کمک رسانی می

ها و های اهدایی سازمانریت صحیح و تقسیم عادلانه محمولهتوان گفت فقدان دانش لازم در مورد مدیمصاحبه با مردم آسیب دیده می

-دلیل آشفتگی ایجاد شده و نارضایتی مردم بوده است. همچنین کمک ترینمهمنهادهای مردمی و خیرین در روزهای اولیه سیلاب 

های مرتبط با چنین انرسانی بصورت سنتی و عامیانه، آشفتگی در توزیع خدمات و عدم وجود تیم متخصص آموزش دیده در سازم

توان از دلایل دیگر این میزان هایی که خدمات دریافت نمودند و... را هم میحوادثی جهت دادن کد به خانوارها و ثبت اسامی خانواده

 نارضایتی دانست.

ها به برخی خانواده دهی توزیع خدمات در ساعات و یا حتی روزهای اولیه سیلاب منجر به تکرار ارائه خدماتبطور کلی عدم سامان

ها که موفق به دریافت خدمات در روزهای اول سیلاب نشدند و فشار روحی و تالم ناشی از وضعیت و ضایع شدن حق برخی خانواده

رسانی در حوادث طبیعی با مطالعه های متولی خدماتگردد سازمانتر کرد. پیشنهاد میدیدگی از سیلاب را در وجودشان سنگینآسیب

مناسب و اصولی توزیع خدمات، از قبل آمادگی لازم جهت نحوه رعایت عدالت در توزیع خدمات به آسیب دیدگان را داشته  ایهروش

 باشند. 

 

 سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب. 5-2-5

ز دید مسئولان، در خصوص یا کم اعتمادی در جریان سیلاب اخیر وجود نداشت. ا اعتمادیبیای از از نگاه مسئولان، هیچ نشانه

مبتنی بر شناخت  هاآنگیری اعتمادی، واژگان درستی نیست. تصمیمکنند، اعتماد و بیسنتی زندگی می شدتبهمردم این مناطق که 

لی گفت مشککردند، اگر میها را تخلیه کنید میگفت خانهخیل با شناختی که از دهیار داشتند، اگر دهیار میبود. در روستای برج

 ماندند. پیش نخواهد آمد می

ها دولتی های مردم یافت. مردم عموماً به مدیریت دستگاهتوان در عمق رفتار و ارزیابیاعتمادی را میاعتمادی یا بیهای کماما نشانه

در زیر به  .هاآنبحران های آنان زیاد اعتقادی ندارند چه رسد به مدیریت به دلیل ضعف مدریت، بی اعتماد هستند و به عملکرد و گفته

 .شوداشاره می هاآنچند نمونه از 

  رویی با شان بازسازی شده بود، با اشاره به خانۀ روبهمصاحبه شد و خانه هاآندر روستای تالار پشت، پیرمرد و پیرزنی که با

 است. است و امکانات بیشتری دریافت کرده یکی از مقاماتدلخوری گفتند که خانه متعلق به مادرزن 

 ها ادامه خواهد یافت یا نه، به دنبال گرفتن و ذخیره کردن بیشتر مواد مردم چون تأمینی نداشتند که مطمئن باشند که کمک

کرد، اگر بنا بر ناهماهنگی گرفت. وقتی کسی یک قلم لوازم خانگی دریافت میغذایی و اقلامی بودند که در اختیارشان قرار می

کرد که قبلاً آن محصول را دریافت کرده است، و شد، اعلام نمیوی نهادی دیگر، همان قلم به او داده میمیان نهادها مجدداً از س
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کرد. اگر مردم هر انتقادی به مسئولین داشته باشند، این مورد، انتقادی است که مسئولین از فرماندار تا دهیار و باز دریافت می

داشتند و این امر را ناشی از ضعف فرهنگی مردم ارزیابی کردند که همواره دنبال  زدهسیلها نسبت به رفتار مردم فعالان سمن

از استمرار  هاآنو ناامیدی  هاآنرا ناشی از فقدان احساس امنیت  زدهسیلها بودند. شاید بتوان این رفتار مردم گرفتن کمک

 ها در طول زمان دانست.کمک

 خیل اما مطالعۀ یک مورد خاص، مطالب زیادی برای گفتن دارد: در منطقه کیاکلا وقتی مقامات مشکل آب گرفتگی را پل برج

خیل آمدند و کنار پل ایستادند و مقاومت کردند. تشخیص دادند، و تصمیم به افنجار پل با دینامیت گرفتند، مردم روستای برج

پل منفجر شود، چه کسی برای ما پلی با این استحکام خواهد ساخت. هیچ کس در روستا پل را این بود که اگر این  هاآناستدلال 

هایی از اعتماد به مقامات محلی کردند. این ماجرا در خود نشانهدانست، همه لایروبی نکردن پل را متهم میگرفتگی نمیعامل آب

 منابع آب( داشت. های شهری )فرماندار و مدیراعتمادی به مقام)دهیاری(، و بی

به اخطارهای  اعتمادیبیمتاسفانه مردم مناطق روستایی و شهری زیراب هشدارهای هواشناسی را جدی نگرفته بودند چون نوعی 

احتمال سیلاب وجود دارد ولی نهایتا به  کندمیاعتقاد داشتند همیشه هواشناسی اعلام  هاآنوجود داشت.  هاآنهواشناسی در بین 

 .شودمیت منتهی شدمیبارش با ک

 

 هااجتماعی سیلابتأثیرات اقتصادی. 5-2-6

اجتماعی سیلاب، برآورد کلی فرماندار کیاکلا این بود که سیل بیشتر از آسیب برای مردم آورده  -تأثیرات اقتصادی در خصوص

ت؛ بعضی حتی یک طبقه به خانۀ تر و بهتری شده اسهای لوکسشان تبدیل به خانههایهای کاهگلی و دخمهداشته است؛ خانه

هایی که لوازم منزل چندانی نداشتند، حالا مجهز به وسایل نو اند؛ خانهاند؛ بعضی تا دیوار حیاطشان را سنگ کردهجدیدشان اضافه کرده

ها در شهر کیاکلا خوب فروشمصالح ویژهبهها و اند. اوضاع کارگران ساختمانی، فروشندهبار وام گرفته 1اند؛ بعضی افراد تا و کاملی شده

 شده است؛ قدرت خرید مردم بالا رفته است و همه راضی هستند.

های تواند در خصوص ساکنان شهر، تا حدی درست باشد، اما ساکنان روستا علاوه بر خانۀ مسکونی، زمینارزیابی فرماندار، می

اند. به گفتۀ دهیار برج خیل، کلی منابع درآمدشان را از دست داده طوربهها، و ها، بذرها، محصولات، ماکیان، دامها، کودکشاورزی، باغ

ارزیابی کلی  حالباایندید. هایشان چنین خسارتی نمیها و باغشد اما زمینهایشان کاملًا تخریب میدادند، خانهاین افراد ترجیح می

مردم روستا به خاطر خدماتی که ارائه شده )اعم از ساخت و ساز و لوازم خانگی( نعمت  درصد11دهیار هم این است که سیل برای 

 بوده است.

شان که مدام وسط حرف زدن بغض های غمگینها، چهرهبر اساس مشاهدات میدانی تیم پژوهش، وضع ظاهر زندگی روستایی

بسیار بد  هاآناست همخوانی ندارد. وضعیت فعلی واحد مسکونی کردند، با این توصیف که سیل برایشان نعمت بوده یا آورده داشته می

کنند که دائم بدون راضی شدن است، و امیدی به آینده ندارند. برخی مسئولان این رفتارها را ناشی از ضعف فرهنگی مردم ارزیابی می

روستاییان، که تیم پژوهش وارد  کنند. ولی وضع معیشت اکثربه دنبال گرفتن تسهیلات بیشتر هستند، و هرگز قدردانی نمی

 آور بود.شان شد، واقعاً تأسفهایخانه

-با کم شدن پتانسیل تخریبی هیدرودینامیکی سیلاب، پتانسیل هیجانی و احساسی امدادرسان نیروهای مردمی و دستگاه زمانهم

 گردد. زده عـادی میهای مردم سیلشود و شنیدن گـلایههای دولتی هم دچار افت می

هایشان در روستاها، زندگی کنونی مردم، چند ماه پس از سیلاب با زندگی پیش از سیلاب بسیار فاصله دارد. افرادی که خانه

کنند. یا زوجی پیر هستند، یا عروس و شان در یک اتاقک مسقف با وضعیت بدی زندگی میای از زمین خانه، در گوشهشدهتخریب

ها تاب برداشته است. تنها وسیلۀ تحمل گرما برایشان یک جای کوچک مستقرند. کف گلی این اتاقکدر همان  هاآندامادشان هم کنار 

 پنکه است و وضع روحی خوبی ندارند.
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درصد تخریبی 011خانۀ  01خانه از  2اقدامات مهمی انجام شده است بهزیستی در حال ساخت  هاآناما برای جبران خسارت 

 زدهسیلدر مناطق « یک مسجد یک خانه»اهالی مسجد یک روستا، با طرح همچنین  ی دیگر است.خیل و برخی روستاهاروستای برج

ها را درصد تخریبی هستند، اما توقع دارند که خود صاحب خانه هم وام بگیرد و بخشی از هزینه011های در حال ساخت یکی از خانه

زدگان، ضامن هم باشند شده است. به گفتۀ او در آغاز بنا بود سیلتقبل کند. صاحب این خانه در خصوص دریافت وام با مشکل مواجه 

ضامن، دو ضامن با فیش حقوقی و دو ضامن  1خواهد. و او به میلیون، یک ضامن می01و وام بگیرند، اما حالا بانک سپه از او بابت هر 

ها بدهی او را خواهند پرداخت یا مرد بیاید آیا بازماندهکند که اگر بلایی سر کند، و فکر میبا دسته چک نیاز دارد، که کسی اعتماد نمی

خواهد از درخواست وام بانک سپه انصراف دهد و از طریق بانک ملی اقدام کند که گویا نه، و او معطل گرفتن وام مانده است. حالا می

 ضامن نیاز دارد.  4برای مبلغ مورد نظر به 

باشد. بوط به جبران خسارت بخش مسکونی تا حد زیادی برای مردم رضایت بخش میاز نگاه فرمانداری منطقه زیرآب: عملکرد مر

در بخش مربوط به جبران خسارت کشاورزی تا حد متوسطی مردم رضایت دارند. بزرگترین منبع عدم رضایت مردم مربوط به بازسازی 

های روستایی سبب شده تا ها و جادهخت و ترمیم راهای برای ساهایی نظیر راه و جاده است. مشکلات مالی و بودجهو ترمیم زیرساخت

 نارضایتی مردم در حال افزایش است.

مناطق روستایی و شهری زیرآب هنوز به شرایط عادی زندگی بعد از سیلاب برنگشتند. مردم و مسئولین معتقد بودند نهادها در حد 

بور و مرور یک لاینه باز کردند ولی همینطور رها شد. شهروندان هم ها را در حد عرفع مشکل در مراحل اولیه سیلاب وارد شدند و جاده

ها و مناطق دیگر در کنار بستگان خود و حتی بعضًا در اداره بهزیستی زیرآب ساکن هستند و بخاطر تخریب منازلشان فعلا در مکان

 گذرد، آواره هستند.ماه که از وقوع سیلاب می 4هنوز بعد از 

 

 از پیمایش در باره تاثیرات اقتصادی سیلاب نتایج حاصل. 5-2-6-1
 خسارت بر منزل مسکونی. 5-2-6-1-1

 هاآندرصد افراد اظهار داشتند که در جریان سیلاب اخیر منزل مسکونی  14دلالت بر این دارد که حدود  04-3جدول های داده

درصد بوده و میانگین خسارت بر منزل  011درصد تا حداکثر  01از حداقل  هاآندچار خسارت شده است. میزان خسارت منزل 

دچار آسیب و خسارت شده  هاآندرصد خانه  11درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر بطور میانگین  11حدود  هاآنمسکونی 

 است. 
 توزیع پاسخگویان برحسب منزل مسکونی خسارت خورده -14-5جدول 

 درصد فراوانی خسارت بر منزل

 14 000 بله

 1 8 خیر

 011 001 کل

 

 توزیع پاسخگویان برحسب جبران خسارت منزل مسکونی -15-5جدول 

 درصد فراوانی جبران خسارت منزل

 27 27 خیر

 17 11 تا حدودی

 1 1 بله

 011 17 کل

 

جبران  هاآندرصد( اظهار داشتند که تاکنون تا حدودی خسارت منزل  17حاکی از آن است که اکثر پاسخگویان ) 01-1جدول 

 جبران نشده است. هاآندرصد افراد اظهار داشتند که هنوز خسارت منزل  27شده ولی جالب اینکه حدود 
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 خسارت بر مزرعه کشاورزی. 5-2-6-1-2

اظهار  هاآندرصد  13نفر از پاسخگویان دارای مزرعه کشاورزی بودند که حدود  73دلالت بر این دارد که  01-3ی جدول هاداده

درصد تا  1از حداقل  هاآندچار خسارت شده است. میزان خسارت مزرعه  هاآندر جریان سیلاب اخیر مزرعه کشاورزی  داشتند که

درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر بطور میانگین  10حدود  هاآندرصد بوده و میانگین خسارت بر مزرعه کشاورزی  011حداکثر 

 شده است. دچار آسیب و خسارت هاآندرصد مزرعه  10
 

 توزیع پاسخگویان برحسب مزرعه خسارت خورده -16-5جدول 

 درصد فراوانی خسارت بر مزرعه

 13 18 بله

 7 1 خیر

 011 73 کل

 

 توزیع پاسخگویان برحسب جبران خسارت مزرعه کشاورزی -17-5جدول 

 درصد فراوانی جبران خسارت مزرعه

 11 31 خیر

 34 21 تا حدودی

 - - بله

 011 11 کل

 

درصد  34جبران نشده و حدود  هاآندرصد افراد اظهار داشتند که تاکنون خسارت مزرعه  11حاکی از آن است که  07-1جدول 

که هیچیک از پاسخگوان کشاورز معتقد جبران شده است. جالب این هاآنافراد اظهار داشتند که تاکنون تا حدودی خسارت مزرعه 

 جبران شده است. هاآننبودند که بطور کامل خسارت مزرعه 
 

 خسارت بر باغ. 5-2-6-1-3

اظهار داشتند که در  هاآندرصد  11نفر از پاسخگویان دارای باغ بودند که حدود  72حاکی از آن است که  08-1جدول های داده

درصد بوده و  011درصد تا حداکثر  21از حداقل  هاآندچار خسارت شده است. میزان خسارت باغ  هاآنجریان سیلاب اخیر باغ 

دچار آسیب و  هاآندرصد باغ  71درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر بطور میانگین  71حدود  هاآنمیانگین خسارت بر باغ 

 خسارت شده است.
 خوردهتوزیع پاسخگویان برحسب باغ خسارت  -18-5جدول 

 درصد فراوانی خسارت بر باغ

 11 11 بله

 01 7 خیر

 011 72 کل

 

 هاآندرصد  31جبران نشده و حدود  هاآندرصد افراد اظهار داشتند که تاکنون خسارت باغ  11حاکی از آن است که  01-1جدول 

یک از پاسخگویان باغدار معتقد نبودند که هیچکه جبران شده است. جالب این هاآناظهار داشتند که تاکنون تا حدودی خسارت باغ 

 جبران شده است. هاآنبطور کامل خسارت باغ 
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 توزیع پاسخگویان برحسب جبران خسارت باغ -19-5جدول 

 درصد فراوانی جبران خسارت باغ

 11 30 خیر

 31 07 تا حدودی

 - - بله

 011 48 کل

 دهد: میطور کلی نشان بررسی نتایج در بخش خسارات به

 .اندشدهدرصد پاسخگویان اظهار نمودند که در هر سه زمینه: منزل مسکونی، مزرعه کشاورزی و باغ دچار خسارت  11بیش از  . 0

 درصد بوده که نشان دهنده عمق خسارت وارده می باشد. 11در هر سه زمینه، میزان خسارت وارده طبق گفته مردم بیش از  . 2

 از باغ، مزرعه و منزل مسکونی. اندعبارتبیشترین میانگین درصد خسارت وارده به مردم به ترتیب  . 3

به نظر می رسد در طی شش ماه گذشته بیشترین جبران خسارت معطوف به منزل مسکونی بوده و در زمینه جبران خسارت  . 4

 مزرعه و باغ، طبق اظهارات مردمی کار زیادی صورت نگرفته است.

 

 نهاد و مدیریت سیلابهای مردمداوطلبان مردمی، سازمان .5-2-7

در مورد مخاطرات سیلاب و  هشدار دهیخود عملا در حال  محیطیزیستهای ها در زمان قبل از وقوع سیلاب با نوع فعالیتسمن

فرسایش خاک، تجاوز به عرصه رویه درختان جنگلی، از قطـع بی اندعبارتها هشـدارهای همه روزه سمن ازجمله. اندبودهطوفان 

 . و... دارشیبها و در اراضی جنگل، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت و سازهای غیراصولی در حریم

در محل فعالیتی نداشتند. در این زمان امداد و نجات بیشتر  27/02/17های استان، به شهادت خودشان، پیش و حین سیلاب سمن

احمر انجام شد. در منطقه کاکلا تنها رانان بابلسر، سپاه و هلالی محلی، و بعد هیئت ورزشی و قایقهاتوسط خود مردم محلی و ظرفیت

سمن فعال حین سیلاب سمن انجمن دوستداران طبیعت سبز سیمرغ بود، که پس از فعالیت در عملیات امداد، در کنار بقیۀ مردم 

ها گیری این سمنهای استان طی روزهای بعد بود. پس از این ارتباطر سمننقشی که ایفا کرد، ارتباط گرفتن با سای ترینمهممحلی، 

کنند و با یک روش سیستماتیک  آوریجمعهای نقدی و غیرنقدی به میزان قابل توجهی موفق شدند از ببرون از شهرستان کمک

در حد کمک رسانی مالی  صرفاً ها نند. نقش سمن)شناسایی نیازها و توزیع پول و اقلام بر مبنای نیازسنجی( بین مردم نیازمند توزیع ک

 ها در سیلاب نبودیم.آفرینی سمنوجه شاهد نقشهیچو غیرنقدی بوده است. در منطقه زیرآب به

های زیادی نیستیم. زده به جهت ماهیت اجتماعی و اقتصادی مناطق شاهد حضور سمنلازم به ذکر است که در هر دو منطقه سیل

وجود دارد که فقط یک یا دو سمن عملا فعال هستند. بر خلاف سمن زیرآب،  محیطیزیسته تعداد اندکی سمن در هر دو منطقه ب

استان برخوردار بود و موفق شد از روز دوم وقوع  محیطیزیستهای سمن منطقه کیاکلا از ظرفیت برقراری ارتباط با شبکه سمن

های کمک رسانی این شبکه استانی برخوردار شود ولی سمن زیرآب به ظرفیت سیلاب این شبکه استانی را وارد منطقه خود کند و از

 علت فقدان ارتباط با بیرون و ضعف تشکیلاتی خود عملا نقشی در مدیریت سیلاب این منطقه نداشت.

لی را داشت. تنها های اصانتظار ترمیم زیرساخت هاآنتوان از ها نمیبا توجه به محدودیت امکانات مالی، لجستیکی و اداری سمن

 سازی مردم قبل از وقوع سیلاب و کمک به فرایند امداد و نجات در دوران سیلاب استفاده کرد. برای آگاه هاآنتوان از می

های فعال استان وارد کیاکلا شد و بازدید محلی و نیازسنجی را آغاز کرد و کوشید مایحتاج اولیۀ مردم را تا از روز دوم یکی از سمن

 هاآنگذاشتند. که توان داشت تأمین کند. با شناختی که از سمن محلی سیمرغ داشتند اقلام را برای توزیع در اختیار آنان می جایی

های دولتی جا مانده بودند و بیشتر افرادی بودند که از کمک هاآنکردند. گروه هدف هم با کمک دهیارها، افراد نیازمند را شناسایی می

 رفتند. های دولتی نمیراغ کمکبه دلیل نجابت س

زده ارسـال کردند و های سیلتومان کمک نقدی و جنسی برای استـانمیلیون111کلی  طوربهمحیطی مازندران های زیستسمن

 های آنان نیز بودند.کنندۀ کمککننده و توزیعهای دیگر جلب کرده بودند، دریافـتبه خاطر اعتماد زیادی که از اسـتان
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زدگان، دیده شده ها بیشتر پس از سیلاب، برای بازگشت به وضعیت عادی و تأمین خوراک و وسایل ضروری سیلمشارکت سمن

 است. 

ها دو دسته بودند. دسته اول که کند و معتقد است که این کمککلی مثبت ارزیابی می طوربهرا  هاآنخیل عملکرد دهیاری برج

تر باشد و بستۀ امدادی به همه ها عادلانهکردند که توزیعشان میکمک هاآنکردند و دهیاری توزیع می شان را با هماهنگی باهایکمک

 عدالتیبیرسید، و این کردند. در نتیجه به برخی از افراد چیزی نمیها را توزیع میای که خودشان بدون هماهنگی بستهبرسد، و دسته

 دیدند.را از چشم دهیاری می

دهد، و در ها دخالت نمیریزیرا در برنامه هاآنکند، حساب نمی هاآنها معتقدند دولت، روی ظرفیت اجتماعی نفعالان سم

بیند. برخی معتقد بودند که را مقابل خود می هاآنکند. برخی از این فعالان معتقد بودند که دولت، اعتماد نمی هاآنکارهای اجرایی به 

اگر یک سمن در سطح منطقه یا کشور مطرح شود با  ویژهبهیروهای امنیتی روی آنهاست، های نها، حساسیتمشکل سمن

 شود.های امنیتی بیشتری مواجه میحساسیت

مشکلی که مشخصاً در این سیلاب با آن مواجه بودند این بود که تا یک هفته اجازه نداشتند شماره حساب بانکی اعلام کنند. به 

 های ارسالی خود را پوشش خبری ندهند که مبادا جلویشان گرفته شود.کردند کامیونسعی می هاآنگفتۀ یکی از اعضا، 

ی که در برخی موارد، اعضای امدادرسان طوربههاست. های دولتی به آنها، عدم اعتماد دستگاههای جدی سمنیکی از محدودیت

ان دولت باید در این زمینه بازنگری کلی و اساسی داشته شدند. مدیران و مسئولها حین امدادرسانی دچار مشکلات جدی میسمن

 باشند.

با « های اجتماعیسمن»آورد، و به این که ثبت نمی حساببهدید ولی را می هاآنها نسبت به این نکته که ستاد بحران سمن

 ات مدیریت بحران دعوتی بعمل نیامد.یک از جلسدر هیچ هاآنها از مشکل مواجه است، انتقادات زیادی داشتند. بنا به اظهار سمن

اولین هشداررسان و امدادرسان در هر دو منطقه: کیاکلا و زیرآب شبکه محلی شامل نظام خویشاوندی و نظام همسایگی بوده است. 

رادی کمک انف صورتبهکردند. برخی افراد نیز در وهله بعدی، اکثر مردم روستاها خدمات سپاه و بسیج را بسیار مثبت ارزیابی می

 کردند.رسانی می

ای ندارند( نقش بسیار مهمی در لحظات اولیه بحران داشتند. ولی این نیروهای خودجوش مردمی )که مدیریت بومی تعریف شده

 نیست. هاآننیروها عموماً پس از فروکش کردن شرایط بحرانی خیلی سرع پراکنده شده و در ادامه عملیات امدادرسانی اثری از 

 

 های سیلابنهادهای رسمی فرهنگی و آموزش .5-2-8

عامل  عنوانبهگیری از سیلاب هستند. این که مردم آموزش ببینند که چطور خود ها مربوط به مسائل پیشبرخی از این آموزش

سانۀ ملی و تریبون نماز هایشان در برابر آزادسازی حریم بکاهد. در این مورد رتواند از مقاومتانسانی در بروز این فاجعه نقش دارند، می

 ها مهم به روستاییان باشند.های خوبی برای انتقال این آموزهتوانند کانالجمعه می

که  صداوسیماها بارها اذعان شد که آموزش عمومی مردم در باره سیلاب تاکنون بسیار ضعیف بوده است. در جریان مصاحبه

و  آبیکمای فراگیر است می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. در کشوری که بحران آب همواره در آن مشهود است و رسانه

های ملی و فراگیر همواره و به دفعات برای مردم برنامه داشته باشند و راه سازگاری و سیلاب هر دو خطر بزرگی است اصولا باید رسانه

از شناخت اقلیم،  اندعبارتهای مهم آموزشی که الان اصلا چنین چیزی وجود ندارد. برخی از سرفصلدر حالیمقابله را آموزش دهند 

 ها و... .های حفظ خاک، نتایج تجاوز به حریم رودخانهحوضه آبخیز، اهمیت وجود جنگل و مرتع، راه

های آموزان، کانونهای زیادی در قالب دانشگروه احمر سالانه بهها، مربوط به عملیات حین سیلاب هستند. هلالبرخی آموزش

آموزان، طلاب و دانشجویان شوند ها وارد مواد آموزشی مصوب دانشدهد. اما اگر این آموزشنونهالان، طلاب، و دانشجویان آموزش می

 رسد که کاربرد بیشتری بیابند.به نظر می
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تواند وسعت یابد می هاآنها( دارند که اگر برد ی و طرح خادم )دم در خانههای هلال روستایهایی در در قالب خانهاحمر طرحهلال

تر مستلزم تجهیزات، ابزارهای آموزشی و تجهیزات اولیۀ نجات و اعتبارهای هایی در ابعاد گستردهکارآمدتر عمل کند. اجرای چنین طرح

 احمر قرار داده شود.مالی است، که باید در اختیار هلال

های ها نیز در قالب اردوها و آموزشها که عملی و مربوط به شرایط بحرانی هستند، بهتر است آموزشماهیت این آموزش با توجه به

 آموزان و دانشجویان روحیۀ جمعی بیشتری دارند.عملی صورت پذیرند؛ در فضایی خارج از کلاس؛ جایی که دانش

 

 زدهجرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل. 5-2-9

جرم و  سیلاب جرم، و رفتار نابهنجار خاصی در این مناطق رخ نداده است. تأثیربه گواهی فرمانداری، دهیاری و خود مردم، تحت 

توان به ماهیت بافت اجتماعی و فرهنگی این مناطق اشاره رفتار نابهنجاری بر اثر سیلاب تجربه نشده است. در تحلیل این موضوع می

های تی و انسجام مکانیکی بین این افراد و عدم استمرار سیل در طول زمان سبب شده که تاکنون نه در گزارشنمود. وجود بافت سن

 ای نشود.رسمی و نه در اظهارات غیررسمی مردم به رفتار نابهنجاری در سطح عمومی اشاره

-و اعتماد اجتماعی بین فردی و درون میزان سرمایه اجتماعی بالا رفتن،  زدهسیلاز نکات جالب توجه در صحبت مردم مناطق 

شد ولی در اغلب مناطق مردم زده توسط نیروهای سپاه و بسیج امنیتشان تامین میگروهی در مناطق مذکور است. برخی مناطق سیل

م یا کردند و هیچ گزارشی در مورد وقوع جرهای مسجد شبانه روز امنیت منطقه خود را حفظ میخودجوش با کمک پایگاه صورتبه

 سرقت از سوی مردم در مناطق مختلف دریافت نشده است.
 

 زدهسیلجرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق . 5-2-9-1

پرسیده شده که نتایج  زدهسیلسوالاتی از ساکنین مناطق  زدهسیلجهت بررسی وضعیت امنیت بعد از وقوع سیلاب در مناطق 

 می گردد. ارائهدر قالب جداول زیر  آمدهدستبه

 
 دید؟آیا در ایام سیلاب، شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال خودتان بو -21-5جدول 

 پاسخ فراوانی درصد

 بله 03 3/01

 خیر 002 1/88

 بی پاسخ 0 8/1

 جمع 021 011

 

آیا در ایام سیلاب، شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال » سؤالدهد که در پاسخ به نشان می 21-1از جدول  آمدهدستبهنتایج 

اعلام کردند شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال  هاآندرصد  1/88اند و درصد از پاسخگویان جواب مثبت داده 3/01، «خودتان بودید؟

 خود در ایام سیلاب نبودند.

به دلایل  ترینمهمرسد از لایل متعددی را برشمرد ولی به نظر میتوان دبرای رسیدن به این یافتـه به همـراه مشاهدات میدانی می

های بسیج مساجد بخوبی توانستند امنیت را در مناطق ، نیروهای امنیتی و پایگاهاًآمدن این نتیجه می تواند این باشد که اول دست

زده نشان از کارکرد مثبت کنترل اجتماعی و ای سیلها از اهالی روستاهنتایج مشاهدات و مصاحبه ثانیاً؛ زده تامین نمایندآشفته سیل

دیده در سیلاب معتقد بودند در روزهای اول دهد. مردم روستاهای آسیبهای کوچک روستاها میهای اجتماعی حاکم بر محیطسرمایه

تی را در روستاهایشان های امنیتی بسیار خوب عمل کردند و توانستند ثبات امنیکه همه در شوک این حادثه طبیعی بودند نیروی

های بسیج مساجد، برای حفظ برقرار کند ولی در روزهای بعد، سرمایه اجتماعی بالا بین روستاییان کمک کرد تا با کمک هم و پایگاه

 امنیت در روستایشان نگهبانی دهند.
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 زدهتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت امنیت در مناطق سیل -21-5جدول 

 دانمنمی پاسخبی جمع میانگین
خیلی 

 زیاد
 کم متوسط

خیلی 

 کم
 سؤال هیچ

 

04/0 

 

011 

 

1/0 

 

3/1 

 

8/1 

 

8/1 

 

8/1 

 

1/0 

 

0/88 

اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنی مشاهده آیا در ایام سیلاب، موردی از بی

 کردید؟

 

00/0 

 

011 

 

1/0 

 

1/7 

 

8/1 

 

8/1 

 

8/1 

 

1/0 

 

1/81 

همسایگان یا آشنایان وجود داشت که مالی از او آیا در ایام سیلاب، کسی از 

 سرقت شده باشد؟

 

که روزهای سختی را در رغم ایناند علیدرصد پاسخگویان اظهار داشته 11حدود  دهدمینشان  20-1از جدول  آمدهدستبهنتایج 

یا به قدری ناچیز بود که مشکلی برایشان اخلاقی و ناامنی مشاهده نکردند گذاشتند، اما هیچ موردی از بیایام سیلاب پشت سر می

 ایجاد نکرده بود.

اعلام کردند هیچ مالی از همسایگان یا  هاآندرصد  1/81دهد از مجموع افراد مورد مطالعه، حدود علاوه جدول فوق نشان میبه

در این زمینه  هاآنان و آشنایان درصد پاسخگویان اظهار کردند مشکلاتی برای همسایگ 8/1 صرفاً سرقت نشده است و  هاآنآشنایان 

 بوجود آمده است.

نشان دهنده مرکزیت میانگین بر گزینه  1از  00/0و  04/0فوق یعنی  سؤالاز پاسخ افراد به دو  آمدهدستبههای مقایسه میانگین

-های میدانی هم تاییدمصاحبهزده بود. نتایج مشاهدات و هیـچ است که بیـانگر رضایت حداکثری مردم از امنیت حاکم بر مناطق سیل

دیده در سیلاب ایجاد امنیت در ایام سیلاب خصوصا در روزهای ابتدای این حادثه را باشد. مردم آسیبهای این جداول میکننده یافته

ند و امکان دیده بودها و دیوارها و حصارهای حیاط و باغ و... آسیببسیار مهم و ضروری اعلام کرده بودند چراکه بسیاری از خانه

ها مقدور نبود، ولی با تامین امنیت توسط نیروهای امنیتی آوری کلیه اموال در روزهای اول بطور کامل برای خانوادهحصارکشی یا جمع

ها در مورد حفظ اموالشان برطرف گردید و با های خانوادهکردند بخشی از فشار روحی و نگرانیاظهار می هاآنهای مردمی، و تشکل

 های خود بپردازند. ش بیشتری توانستند پیگیر دریافت خدمات و امکانات جهت برطرف کردن مشکلات خانوادهآرام

 

 مواجهه مردم و امدادگران. 5-2-11

 کنیم.را طرح می هاآنصورت خلاصه در خصوص مواجهۀ مردم و امدادگران در استان مازندران چند نکته وجود دارد که به

 هم  هاآنی که مدیر منابع آب اظهار داشتند که برای خدمت رسانی به مردم طوربهاحمر بسیار وجهۀ مثبتی داشته است هلال

 احمر شده بودند.ملبس به لباس هلال

 رد نیاز آلات موها عموماً همراه بودند البته به جز چند نقطه خاص که برخی از مردم به دلیل عدم حضور ماشینمردم با امدادرسان

 ) لودر و کمپرسی و...( اقدام به برخورد نمودند. رفع این موارد مستلزم آموزش مردم و همچنین آموزش به امدادرسانان است.

 طور کلی در مناطقی که امدادرسانان با تمام توان وارد شدند ارتباط متقابل خوبی بین مردم و امدادرسانان وجود داشت اما در هب

و ادوات سنگین، ارتباط خوبی بین مردم و امدادرسانان وجود  سازیراهمکانات وجود داشت مثلاً نبود وسایل مناطقی که کمبود ا

 نداشت.

  بودند. البته این نیروها بعد از موج اول هراس جمعی، پس از این  هاآنکسی از عملکرد امدادرسانان شکایتی نداشت و همه قدردان

قدم شده بودند، رسیدند. برخی از افراد که در آغاز بحران، توسط اقوام خود از سیلاب خارج که نیروهای محلی در امدادرسانی پیش

ای ای با نیروهای امدادرسان، حرفهشده و منطقه را به قصد خانۀ اقوام خود در نقاط امن استان ترک کرده بودند، اصلاً مواجهه

 نداشتند.



      417    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان مازندران -فصل پنجم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 احمر معتقد بودند که این نیروها در حد امکانات موجود خود بخوبی ی هلالهااکثر افراد با درک مشکلات و محدودیت درمجموع

ست که نیروهای امدادرسان با استانداردهای موجود به دلیل کمبود امکانات سخت افزاری و عدم عمل کردند. البته بدیهی

 ملکرد رضایت بخشی داشتند.های تخصصی هنوز فاصله زیادی دارند ولی از نگاه مردم و مسئولان عبرخورداری از آموزش

 احمر فاصلۀ خودشان را با مردم کمتر کنند و با مردم بنشینند و مردم های انجام شده نشان داد که هرچه امدادگران هلالمصاحبه

ظر او هر تر عمل کنند. از نرسانی موفقتوانند در کمکمی هاآنرا بیشتر بدانند،  هاآنرا بشناسند، و اهداف و وظایف  هاآنبیشتر 

 رود.تر پیش میاند، کارها سریعاحمر آشنا شدهجا که مردم از قبل با امدادگران هلال

 

 ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب. 5-2-11

اداره هواشناسی هشدارهای لازم را داده بود و ظاهرا شبکه استانی سیما هم در زیرنویس و هم در بخش خبری خود گزارش 

هواشناسی را به مردم ارائه کرده بود. ول این سیستم هشدار کارایی لازم را نداشت و کافی نبود. مسئولان مدعی هستند که چون شبکه 

های میدانی تیم تحقیق نشان داد که اولا فقط در رد لذا ارائه هشدار از این طریق کافی بود ولی بررسیاستانی سیما بینندگان زیادی دا

های طنز محلی و موسیقی محلی این های روستایی شبکه استانی سیما پرطرفدار است و ثانیا مردم روستا فقط بخاطر برنامهمحیط

 های این شبکه را جدی میگیرند. برنامه ها، مردم روستا بندرت پیامشبکه را تماشا می کنند و اتفاقا بخاطر ماهیت این 

های عادی خود را قطع نموده و به شکل خاص مردم را در جریان خطر رود رادیو و تلویزیون برنامهدر چنین شرایطی انتظار می

توسط اقوام و  رسانیاطلاعق سازِکار سیلاب قرار دهد. اکثر مردم در لحظات آخر متوجه وقوع سیلاب شده بودند و بیشتر از طری

 همسایگان و سپس از طرق هشدارهای خودروهای امدادرسان متوجه خطر شده بودند.

برخی از مسئولان نظیر فرمانداری کیاکلا و مدیریت منابع آب، در درجۀ اول به عملکرد  27/02/17در خصوص هشدار برای سیلاب 

تواند به بار آورد را گوشزد بینی کرده بود اما جدیت و میزان خسارتی که میدگی را پیشهواشناسی انتقاد داشتند. هواشناسی بارن

ای دریافت نکرده بود. اما در خصوص ها ناشی از آن بود که کسی هشدار جدیدر این سیلاب، همۀ تخریب هاآننکرده بود. از نظر 

رده بود، بخشداری به دهیاری و دهیاری از بلندگوهای مسجد به ، هواشناسی به بخشداری اعلام ک18فروردین  02احتمال سیلاب در 

دانستند که حجم بارندگی به اندازۀ سیل اول در اواخر اسفند نخواهد شد، کسی با مردم هشدار داده بودند. اما این بار هم چون همه می

 این هشدارها، روستاها را ترک نکرده بود.

 

 پوشش هشدار سیلاب. 5-2-11-1

برسد، مقامات  هاآندرصد( اظهار داشتند قبل از اینکه سیلاب به خانه  84نفر ) 018پاسخگو،  021دهد که از بین نشان میها یافته

درصد پاسخگویان اظهار نمودند که از قبل هشدار سیلاب را شنیده بودند. این یافته جالبی است  01هشدار ندادند و فقط  هاآناصلاً به 

 هشداری در باره سیلاب دریافت نکردند. گونههیچظهار نمودند که درصد پاسخگویان ا 84که 

ای نشده بود. در این سیل هشدارهایی از سوی تلویزیون اعلام شده بود، ولی به جدیت احتمال سیلاب اشاره 27/02/17در سیل 

ز وسایل ارتباطی گوناگون )تلویزیون، بعد از تجربۀ تلخ قبلی، هشدارها ا 02/10/18مردم بیشتر غافلگیر شدند. اما در خصوص سیلاب 

 شد.های مردمی، بلندگوی مساجد روستا( به مردم داده های تلگرامی، شبکهکانال

 
 مقامات به شما هشدار سیلاب دادند؟ ،که سیلاب به خانه شما برسدچند قبل از این -22-5جدول  

 درصد فراوانی پاسخ

 84 018 اصلا هشدار ندادند

 01 08 شدهشدار دریافت 

 011 021 کل
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های عمومی مثل رادیو و تلویزیون اعلام شده بود ولی مردم جدی نگرفته بودند. در منطقه زیرآب هشدار سیلاب از طریق رسانه

های اجتماعی مجازی وقتی در مناطق بالادست زیرآب سیل شروع به جاری شدن کرد، مردم آن مناطق از طریق فضای مجازی و شبکه

 خواهد رسید. بدین روش مردم پایین دست مطلع شدند. هاآنکه سیل در ساعات دیگر به منطقه به مناطق پایین دست اطلاع دادند 

های دهیاری داشتند که مدام از طریق تماس تلفنی ترک نکرده بودند، گوش به توصیه 02/10/18ای که روستا را در زدهمردم سیل

 کردند.اک نبود، مردم را دعوت به آرامش میشدند، و با توجه به این که اعداد دبی خطرندبی آب را جویا می

از یک زاویۀ دیگر، به گفتۀ مقام فرمانداری و شهرداری، در زمان بروز سیلاب، مردم حتی با وجود دریافت هشدار هم توجهی به آن 

ار تحصیل کرده در مناطق گرفتند. این نوع رفتار حتی در بین اقشکردند و فیلم میرفتند و تماشا مینداشتند و به کنار رودخانه می

 نیز مشاهده گردید. این رفتار خطرجویانه از نظر بسیار از افراد ریشه در فقر فرهنگی داشت. زدهسیل

تاخیر در دریافت و تاخیر در باور به هشدار سیلاب سبب گردید تا مردم خیلی دیرهنگام اقدام به جابجایی اموال و اثاثیه خود نمایند 

 ر اموال مردم وارد آمد.لذا خسارت سنگینی ب

انگاشتند، تا قبل از این که آب گرفتگی کاملًا مردم تا پیش از دست و پنجه نرم کردن با سیلاب، هشدارهای سیلاب را شوخی می

ین خندیدند. ولی اکنون نوع نگاه به مخاطرات سیلاب تغییر کرده است البته اگرفتند و میمی ساز شود، از موقعیت فیلمجدی و مشکل

 احتمال هم هست که این جدی نگری پس از مدتی به فراموشی سپرده شود.

 

 واکنش مردم به هشدار سیلاب. 5-2-11-2

درصد( اظهار داشتند اولین  1نفر )حدود  7پاسخگویی که اولین هشدار سیلاب را دریافت نمودند،  08دهد از بین ها نشان مییافته

درصد( اظهار داشتند اولین هشدار سیلاب را در حد زیاد و خیلی  7نفر )حدود  00اند و گرفتههشدار سیلاب را خیلی کم و کم جدی 

 هشدار سیلاب را جدی گرفتند. هاآندرصد  7توان گفت که از مجموع کل پاسخگویان فقط بدین ترتیب می زیاد جدی گرفتند.

 
 را جدی گرفتید؟ اولین هشدار سیلاب که داده شد، چقدر آن سؤال -23-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 2 3 خیلی کم

 3 4 کم

 3 1 زیاد

 4 1 خیلی زیاد

 81 018 اظهار نمودند اصلا هشداری دریافت نکردند

 011 021 کل

 

 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل. 5-2-12

در منطقه کیاکلا، با وجودی که در فرمانداری به تیم پژوهش گفته شد که چند روستا و چند منطقۀ شهری تخلیه شدند اما بنا به 

خیل، به جز یک خانوار که تحت پوشش بهزیستی بودند، خانوارها تخلیه نشدند. در پژوهش میدانی مشخص شد شهادت دهیاری برج

و  هاآنهای اقوام خود در بابل، قائمشهر و نقاط دیگر رفتند، اما این اقدام خود اشتند به خانهکه کسانی که تخریب قابل توجهی د

رود گرفتند و وقتی دیدند، دبی از حدی بالاتر نمیخیل اعلام کرد که مرتباً تلفنی آمار دبی رودخانه را میاقوامشان بود. دهیاری برج

 د ندارد.اعلام کردند که خطر بالا آمدن بیشتر آب وجو

هم کسی در  هاآنها را با قایق از روستا خارج کردند، اما در مورد البته در روستای تالارپشت، وضعیت متفاوت بود، و ساکنان خانه 

 های اقوام خود رفتند. برخی که قوم و خویشی نداشتند، به مساجد منتقل شدند. کمپ موقت ساکن نشد. افراد به خانه
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ها بسیار کم بود. در زمینه اقناع و ضوع تخلیه منازل چندان موضوع مهمی نبود چون تعداد این نوع خانوادهدر سیلاب مازندران مو

مجاب سازی مردم برای تخلیه منازل نیز مشکل خاصی وجود نداشت و خود مردم در این زمینه همکاری لازم را داشتند یعنی خود 

 اوندی اقدام به تخلیه کرده بودند.مردم قبل از ورود نیروهای دولتی با کمک نظام خوش

 

 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل. 5-2-12-1

ی کنند خواسته شد منزلشان را تخلیه هاآندرصد( اظهار داشتند که از  31نفر ) 31پاسخگو،  021دهد که از بین ها نشان مییافته

درصد پاسخگویان بیان نمودند 71نخواستند که منزل خود را تخلیه کنند. بنابراین، حدود  هاآندرصد( بیان کردند، از  11نفر ) 87و 

 نخواست که خانه خود را تخلیه کنند. در سیل استان مازندران، بحث تخلیه فقط در برخی نقاط اندک صورت گرفت. هاآنکه کسی از 

 
 تان را تخلیه کنید؟آیا از شما خواسته شد که منزل -24-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 31 31 بله

 11 87 خیر

 011 021 کل

 

 قاعد کنند که محل را تخلیه کنید؟امدادگران یا مقامات چقدر تلاش کردند تا شما را مت سؤال -25-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ 

 باجواب

 7 01 خیلی کم

 3 1 کم

 1 7 متوسط

 3 1 زیاد

 3 4 خیلی زیاد

 24 30 کل

 جواببدون 

 1 8 نمیدانم

 11 87 شودمشمول نمی

 71 11 کل

 011 021 کل

 

درصد(  48نفر ) 01بحث تخلیه مطرح گردید. از این تعداد  هاآنپاسخگو اظهار نمودند که در محل  30نفر پاسخگو، فقط 021از 

درصد( اظهار نمودند که مقامات تلاش  12نفر ) 01انجام دادند ولی  هاآناظهار کردند که امدادگران یا مقامات تلاش اندکی برای تخلیه 

 جهت تخلیه انجام دادند.  هاآنزیادی برای متقاعد کردن 

 
 ون مقاومت، منزل را تخلیه کردید؟آیا از همان اول که از شما خواسته شد، بد سؤال -26-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ 

 باجواب

 01 21 بله

 02 01 خیر

 28 31 کل

 بدون جواب

 2 3 بی پاسخ

 11 87 شودمیمشمول ن

 70 11 کل

 011 021 کل
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 44درصد بدون مقاومت اقدام به تخلیه منزل نمودند ولی  11نفری که در معرض درخواست تخلیه منزل قرار گرفته بودند،  31از 

نمودند. این دسته از افرادپس از دریافت اعلان هشدار، نسبت درصد این افراد خود ابراز نمودند که در مقابل درخواست تخلیه، مقاومت 

های خود ماندند. بدین ترتیب حدود نیمی از افرادی که از خطر وقوع سیل باخبر شدند، به تخلیه خانه خود مقاومت نمودند و در خانه

 هایشان اقدام نکردند.نسبت به تخلیه خانه

 
 تان مقاومت کردید؟بالا خیر است، چرا در مقابل تخلیه منزل سؤالاگر پاسخ  -27-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ 

 باجواب

 1 0 کردم سیلاب زیاد باشد و هشدارشان را جدی نگرفتمفکر نمی

 2 3 تخلیه وسایل منزل سخت بود

 1 0 انتقال دادن احشام سخت بود

 3 1 کل

 بدون جواب

 00 04 بی پاسخ

 84 017 شودمیمشمول ن

 11 020 کل

 011 021 کل

 

دلیل مقاومت در برابر تخلیه  سؤالنفر پاسخ معتبری به  1هایشان مقاومت کرده بودند فقط از شانزده نفری که در برابر تخلیه خانه

بوده اشت. این نگرانی هایشان اند و بیشتر نگرانی آنان مربوط به تلاش حداکثری آنان برای نجات وسایل خانههایشان، ارائه دادهخانه

توان نتیجه گرفت قدرت بیشتر به سبب قیمت بالای وسایل خانگی و دشواری خرید مجدد این وسایل پس از سیل بوده است و می

 ها توسط آنان شده است.پایین اقتصادی مردم منطقه و ترس از دست دادن وسایل ضروری، مانع تخلیه خانه

 

 تماعی سیلاب اجو  پیامدهای اقتصادی. 5-2-13

شان در جریان وقوع سیلاب وارد شد و منجر به ایجاد مشکلاتی در زندگی خساراتی که به مردم و زندگی ترینمهمبردن به برای پی

دیدگان مورد مطالعه پرسیده شد که نتایج آن شود، سوالاتی از آسیباحساس می هاآنگشته است و نیاز به اقداماتی جهت ترمیم  هاآن

 اول زیر قابل ملاحظه است.در جد

 
 در سیلاب اخیر هاآنخسارات وارد شده به  ترینمهمتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب  -28-5جدول  

 میانگین پاسخبی دانمنمی زیاد خیلی زیاد متوسط کم کم خیلی اصلا/نداشتم مورد

 11/1 1/7 1 1 1 1 1 8/1 1/11 دادن اعضای خانواده به علت سیلاباز دست

 38/2 8/1 8/1 1/21 0/01 1/1 0/7 8/27 3/08 سکونتنداشتن/نامناسب بودن منزل برای 

 2 3/1 1 4/20 1/1 8/4 8/4 3/08 1/34 ،...(ی)فرش، لوازم برقل زندگی ینداشتن/کمبود وسا

 83/2 4 1 01 1/34 7/8 2/3 4 2/21 خسارات وارده به مزرعه و باغات

 20/0 1/7 8/1 8/4 3/04 1/7 1/0 4/2 3/11 هاخسارات وارده به دام

 12/0 7/8 8/1 1/7 8/4 4 1/1 3/01 1/17 وکارل کسبیخسارات وارده به وسا

 31/4 7/8 1 1/13 3/04 8/4 2/3 1/0 4 خانوادهاعضای روانی های بیآس

 12/0 3/01 8/1 1/1 4 4 1/1 8/23 41 مشکلات مدرسه و آموزش فرزندان

 14/1 1/1 4/2 1 4 4/2 1/0 4/20 7/18 به آبناکافی دسترسی 

 38/1 7/8 4/2 1 1/0 1/0 8/1 1/21 3/14 به برقناکافی دسترسی 

 41/1 7/8 1/0 1/0 1/0 8/1 1/0 1/21 1/13 یبه امکانات بهداشتناکافی دسترسی 

 41/1 3/01 8/1 1/0 4/2 1/0 1/0 0/01 7/11 لابیت پس از سیبودن امنناکافی 
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شان را خسارت وارد شده به خود و خانواده ترینمهمدرصد پاسخگویان  71دهد که حدود نشان می 28-1های جدول یافته

توان متوجه حاد بودن این خسارت در نیز می 1از  31/4اظهار کردند که با مشاهده نمره میانگین « های روانی اعضای خانوادهآسیب»

و نداشتن یا نامناسب بودن منزل برای  1از  83/2ارده به مزرعه و باغ با نمره میانگین زده شد.خسارات وبین ساکنین مناطق سیل

 خسارات و مشکلات از نظر پاسخگویان اعلام شد. ترینمهمهای دوم و سوم به ترتیب در رده 1از  38/2سکونت با نمره میانگین 

های نماید. آسیبهای فوق میزده نشان از تایید یافتهطق سیلهای فوق با مشاهدات میدانی و مصاحبه با ساکنین منامقایسه یافته

ها بقدری قابل وضوح و مشاهده بود که در زمان مشاهدات میدانی و مصاحبه به محض روانی ایجاد شده در بین اعضای خانواده

با بغض  هاآنگیرش شده بودند، اش دراحوالپرسی و چند جمله همدردی در مورد وضعیت بسیار سختی که فرد مورد مصاحبه و خانواده

دادند و از دست دادن زندگی و اموالی که در شرایط سخت اقتصادی تصور تامین و گریه حال و وضعیت خودشان را برای ما توضیح می

 شده بود. هاآنهای روحی و روانی تر شدن تالمات و آسیبنمود، باعث عمیقغیرممکن می هاآنمجدد برای 

های این تحقیق باشد چراکه زمانی که بحث حوادث طبیعی مثل سـیل پیش واند جز یکی از ارزشمندترین یافتهتاین یافته می 

شود، تلاش جهت تامین امکانات اولیه است تا ها، مردم و خیرین ارائه میها، ارگـانخدماتی که از سوی سازمـان ترینمهمآید می

بگیرد و بحث نیاز به مشاوره و کاستن از تالمات روحی به موازی کاستن از تالمات  خانواده بتواند زندگی خودش را دوباره از سر

 اقتصادی یا حتی جسمی در اولویت جدی قرار ندارد. 

های متولی برای ارائه چنین خدماتی مثل بهزیستی و... از قبل جهت پوشش دادن به چنین مشکلی به گردد سازمانپیشنهاد می

به اندازه  هاآنین زمینه بپردازند تا در زمان وقوع حوادثی اینچنین، تیم روانشناسان و مشاوران که اهمیت آموزش نیروهای خود در ا

های های روحی و روانی افراد و خانوادهاهمیت تیم پزشکی و درمانی است بتوانند خدمات مهم در زمینه مشاوره و کاستن از آسیب

 اسیب دیده را ارائه نمایند. 

های مردم در این باره اثرات سیلاب بر مهاجرت، سوالاتی در پرسشنامه طراحی گردیده بود که در زیر به جواب بمنظور بررسی

 پرداخته شده است.
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به مهاجرت بخاطر سیلاب -29-5جدول 

 سوالات
 جمع بی پاسخ خیر بله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

  آیا ممکن است بر اثر سیلاب تصمیم بگیرید به جای دیگری مهاجرت کنید؟

00 
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  شناسید که بر اثر سیلاب مهاجرت کرده باشند؟آیا در بین همسایگان یا آشنایان کسانی را می
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درصد پاسخگویان اعلام کردند ممکن است بخاطر  7/8از مجموع افراد مورد مطالعه، فقط  دهد کهنشان می 21-1های جدول یافته

ای برای مهاجرت به مکان دیگر درصد پاسخگویان سیلاب را انگیزه 88سیلاب تصمیم بگیرند به جای دیگری مهاجرت کنند و 

شناسند که به خاطر سیلاب ان اظهار داشتند در بین همسایگان و آشنایانشان کسانی را میدرصد پاسخگوی 3/1 صرفاًعلاوه به. ندانستند

 دادند. سؤالدرصد پاسخگویان جواب منفی به این  11مهاجرت کردند و 

یلی که دلا ترینمهمتواند دلایل بسیاری داشته باشد ولی با توجه به مشاهدات میدانی، یکی از فوق می سؤالاز  آمدهدستبهنتایج 

توان به آن اشاره کرد این است که اغلب مناطق آسیب دیده از سیل مناطق روستایی در سه شهرستان ساری، زیرآب، سیمرغ بودند می

ها در این مناطق بسیار قابل لمس است. لذا این افراد های مرکبات و دامهای کشاورزی و باغو پایبندی و وابستگی روستاییان به زمین

به خاطر  هاآنهای دیگر شوند بلکه ها یا مکاننشین نبودند که با دیدن خسارت منزل، راهی مهاجرت به شهرافراد خوشدیده آسیب

شان علی رغم خسارت وارده ولی حاضرند در محل زندگیشان بمانند و دوباره تلاش کنند های ناشی از سبک زندگیتعلقات و وابستگی

 را احیا نمایند.های خود تا بتوانند زندگی و زمین
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 مدیریت اجتماعی امور بعد از سیلاب. 5-2-14

درصد( از  74نفر ) 14دهد. مطابق با جدول شرایط اسکان پاسخگویان پس از فروکش کردن سیلاب را نشان می 31-1جدول 

اند که پس از اظهار کردهدرصد( از پاسخگویان  22نفر ) 28اند، ولی اند که اکنون در خانه خود ساکن شدهپاسخگویان اظهار کرده

 اند.فروکش کردن سیلاب پس از گذشت چند ماه هنوز در خانه خود ساکن نشده

 
 اید؟خانه خود ساکن شده ، آیا درگذردحالا که مدتی از فروکش کردن سیلاب می سؤال -31-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 74 14 بله

 22 28 خیر

 11 022 کل

 31 4 بی پاسخ

 011 021 کل

 

درصد( از  0/11نفر ) 70دهد. مطابق جدول فوق، میزان بازگشت افراد به زندگی عادی پس از سیل را نشان می 30-1جدول 

اند درصد( از پاسخگویان اظهار کرده 8نفر ) 00اند. تنها اند که به میزان کم و خیلی کم به زندگی عادی بازگشتهپاسخگویان اظهار کرده

 اند.و خیلی زیاد به زندگی عادی بازگشتهکه به میزان زیاد 

 
 اید؟دازه به زندگی عادی بازگشتهشما تا چه ان -31-5جدول 

 درصد فراوانی پاسخ

 0/01 01 هیچ

 0/38 48 خیلی کم

 08 23 کم

 01 21 متوسط

 1 7 زیاد

 3 4 خیلی زیاد

 011 021 کل

 

 زدهسیلدهد از نگاه مردم باشد که نشـان میمـی 1از  2زندگی عادی بر اساس محاسبه انجام شده، نمره میانگـین بازگشت به 

پرسیده شد که :  زدهسیلاند. در ادامه از مردم هنوز پس از گذشت چند ماه به میزان بسیار اندکی به زندگی عادی خود برگشته

 کاری که انتظار دارید دولت برای شما انجام دهد چیست؟ ترینمهم
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 د دولت برای شما انجام دهد چیست؟کاری که انتظار داری ترینمهم -32-5جدول 

 درصد فراوانی فراوانی انتظار از دولت

 00 04 /رسیدگی به مشکلات مردمزدهسیلحمایت از مردم 

 00 04 جبران خسارت ناشی از سیل

 1 02 وام بلاعوض باشد

 4 1 بازسازی منازل/ساخت منزل مسکونی

 4 1 رودخانه و اتصال به دریالایروبی کردن 

 3 1 حمایت مالی

 3 1 جبران خسارت محصولات کشاورزی/دادن وام برای کشاورزی

 8/12 10 های روستایی، اعطای مسکن، اعطای وام و...(سایر موارد )ساخت راه

 2 3 بی پاسخ

 8/11 023 جمع

 011 021 کل

 

 22نفر ) 28دهد. مطابق جدول فوق، انجام دهد را نشان می هاآنکاری که افراد انتظار دارند دولت برای  ترینمهم 32-1جدول 

، رسیدگی به مشکلاتشان و جبران هاآنکاری از دولت انتظار دارند، حمایت از  ترینمهماند که درصد( از پاسخگویان اظهار کرده

کاری است که از  ترینمهماند که وام بلاعوض، درصد( از پاسخگویان اظهار کرده 1)نفر  02باشد. همچنین، خسارت ناشی از سیل می

های روستایی، اعطای مسکن، اعطای وام و... درصد( از پاسخـگویان مواردی همـچون سـاخت راه 8/12نفر ) 10دولت انتظار دارند. 

 ند. اکارهایی که از دولت انتظار دارند، اظهار کرده ترینمهم عنوانبه

 

 بندی جمع. 5-3

بندی نمود: پیش از وقوع سـیلاب، در حین سیلاب، و پس توان در قالب سه بخش دستهگانه تحلیل سیلاب را میمحورهای چهارده

 شود.های آنان پرداخته میها و زیر شاخهاز سیلاب. در ادامه به هر کدام از این بخش

 

 یلابتحلیل عوامل مرتبط با پیش از وقوع س. 5-3-1

اند، روال اعلام هشدار بدین شکل است که اداره کل هایی که تاکنون انجام شدهاز مصاحبه آمدهدستبه: طبق اطلاعات رسانیاطلاع

کند. گرچه در ها، بخشداریها و... ارسال میهای اجرایی ازجمله استانداریمدیریت بحران اطلاعیه و اخطاریه هواشناسی را برای دستگاه

های دولتی در سطح شهر با بلندگو اعلام هشدار کردند و فرمانداری پیامک داد ولی این شیوه های سازمانبل از سیل، ماشینزیرآب، ق

های مجازی از وضعیت های صدایی و سیمایی و کانالهای شبکهشده نیست و در کل، مردم از طریق برنامه دهیسازمانتعریف شده و 

 شوند. مطلع می

ور بودند که مردم از طریق هشدار از وقوع سیلاب اطلاع داشتند و برای مواجهه با آن نیز اقدام کردند ولی به دلیل برخی بر این با

ها و گروههای اجتماعی، هشدارها جدی و دقیق نبودند. در در کل از نظر سازمان .وسعت سیل، کنترل شرایط بیش از این ممکن نبود

ای و جدی وجود ندارد و غیر به اندازه کافی دقت وجود ندارد. اصولا یک سیستم هشدار حرفه هانآتعیین درجه و نوع هشدارها و اعلام 

شان به وضعیت جوی وابسته است، سایر افراد به هشدارهای از برخی از افراد همچون باغداران یا کشاورزان که فعالیت اقتصادی

 کنند. هواشناسی توجه نمی

شود در هشدار هواشناسی دچار مدیریت زدگی شدیم. در موارد قبلی، هشدارها گفته می توجهی مردم بهدر تبیین علل بی

یت اتفاقی رخ نداد، در نتیجه درواقعهواشناسی مقصر شناخته شد و برای احتیاط، درموارد زیادی هشدار درجه یک را اعلام کرد که 

هشدار جدی داده شد، نیروها بسیج شدند و اتفاقی نیافتاد. پخش شدن خبرهای  11یک نمونه، در سال  عنوانبهزدایی شد. حساسیت
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رسانی معرفی شده است در ابزار اطلاع ترینمهم صداوسیمارا تشدید کرد. از طرف دیگر،  زداییاشتباه در فضای مجازی نیز حساسیت

شدارها مانند هشدارهای زمان جنگ جدی باشد تا جدی گرفته شود. فرهنگ توجه حالی که کافی نبود. برخی بر این باورند که باید ه

ها بر جامعه متکی است و اولین قدم، شنیدن و به هشدار نهادینه شده نیست، در حالی که در دنیای امروز، آمادگی در مقابل بحران

 جدی گرفتن هشدار است.

ی به هشدارها در ساکنین بستر یا محدوده رودها، به دلیل ترس از دست دادن توجهعلاوه بر عدم اعتماد به اطلاعات هواشناسی، بی

سازند، افرادی از متوسط به پایین هستند و با وجود دریافت هشدارها به ها خانه میهایی که در بستر رودخانهزندگی و دارایی بود. آن

احمر در زیرآب، قبل از وقوع کنند. با این وجود، هلالدثه مقاومت میهای امدادی قبل از حااعتماد نداشته، در مقابل فعالیت ارگان هاآن

 های در معرض خطر جدی را تخلیه کرد.سیل، با تلاش برای اقناع مردم، ساکنان و لوازم برخی از ساختمان

ها در ش بیمه داراییتوانند منابع خود را برای گسترهای دولتی نمیگران دولتی اعتقاد دارند سازمان: کنشبیمه حوادث طبیعی

های در معرض خطر را بشناسند و باید ساختمان هاآنجامعه صرف کنند و پوشش بیشتر بیمه باید به نمایندگان بیمه سپرده شود. 

 توانند برای آنان تبلیغ کنند.ها نمیبیمه کنند. از آن جایی که بیمه یک صنعت و حرفه درآمدزاست، دولتی

 های بستر رودخانه فاقد پروانه هستند و قابل بیمه شدن نیستند. ماناز طرفی، بسیاری از ساخت

های بدون هویت و نظارت هستند کند، ساختمانمشکل ایجاد می آنچهسازی نیز بیشتر در برابر زلزله معنادار است. در سیل، مقاوم

های ها در تجربهد بیمه در زمان پرداخت خسارتاند. ضمن این که عملکرهای قانونی شهر و روستا ساخته شدهکه در خارج از محدوده

متقابل، بیمه نیز بر مبنای رفتارهای قبلی مشتریان، به اعلام خسارت بیمه شدگان  طوربهاعتمادی شده است. البته قبلی موجب بی

 اعتماد ندارد.

و بیشتر(، آموزش ممکن  011، 71، 11) های شدیدتکرار بارندگییاین اعتقاد وجود دارد که به دلیل طولانی بودن دوره آموزش:

تواند بیشتر بر آمادگی های عمومی در رابطه با سیلاب میها مؤثر نباشد. آموزششود برای مواجهه با سیلاباست تاحدی که تصور می

جمعی است که هم افراد جهت مشارکت در کنش جمعی مفید باشد. زیرا مدیریت سیلاب یا مواجهه با انواع بلایای طبیعی، یک فعالیت 

گذاشتن بر نحوه عملکرد  تأثیردادن در طول زمان و قبل از سیلاب، با مردم و هم مسئولان در کیفیت انجام آن نقش دارند. آموزش

 مردم، بر کاهش میزان خسارات ناشی از حوادث طبیعی تاثیرگذار است. 

-جمعه و صداوسیما برای آموزش توصیه شده است اما برنامه های نمازگرچه استفاده از امکاناتی همچون آموزش و پرورش، تریبون

های هلال و ترین سازوکارهای موجود برای مقابله با بحران هستند که در قالب دو طرح خانهاحمر، جدیهای آموزش اجتماعی هلال

های هلال بر این دا نکرد. طرح خانهخادم )خانواده آماده در برابر مخاطرات( اجرایی شدند. طرح خادم به دلیل مسائل مالی تداوم پی

دیده، توانمندشده و ماهری ای به وقوع بپیوندد، بهترین راه این است که مردم آموزشاگر در روستایی حادثه منطق استوار است که

تر از اعزام سیار سریعداشته باشیم که اینها خود اولین افرادی باشند که برای امدادرسانی در دسترس هستند. امدادرسانی از این مجرا، ب

های روستایی و شهری، خانه هلال داشته باشند ساله، همه محله 1تیمواکنش سریع خواهد بود. در مازندران قرار بود در بازه زمانی 

 .دارد بر عهدهگری گری و نه نقش متولیاحمر در زمان بحران، نقش تسهیلوهلال

ان حضور دارند اما با مشکلاتی همچون بازتوزیع نامناسب تجهیزات و امکانات و مرکز دهست 21های هلال در در حال حاضر، خانه

ضعف در مدیریت مواجه هستند. دهیارها بدون گذراندن هیچ دوره آموزشی یا داشتن هیچ معیار روشنی که با الزامات مدیریت بحران 

ی این انتخاب، تلاش برای لحاظ کردن سرمایه اجتماعی اند. دلیل اصلهای هلال تعریف شدهرسمی مسئول خانه طوربههماهنگ باشد، 

های هلال مدیریت نمایان شده و ساختار مدیریتی خانه ناکارآمدیافراد و تعامل بهتر نهادهای دولتی با روستاها بود اما در طول زمان 

های هلال و تفاوت سطح معیشت خانهنیاز به بازسازی دارد. تفاوت سطح توانمندی دهیاریها برای جلب مشارکت اجتماعی جهت تجهیز 

 های هلال است.عوامل تاثیرگذار بر تفاوت میزان موفقیت خانه ازجملهمناطق مختلف، 

استان  0318و فروردین ماه سال  17: در ارتباط با سیلابی که اواخر اسفند نقش عوامل انسانی و سازمانی در بروز سیلاب

کلی بیانگر بارش باران بیشتر از نرم معمول با شدتی زیاد  طوربه آمدهدستبههای ی و دادههای کارشناسمازندران را دربرگرفت بررسی
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باشد. این بارش اگرچه شدتی بالاتر از نرم های مرکزی و شرقی استان مازندران نظیر تالار و تجن میدر بالادست برخی از رودخانه

حلی در خود نشان داده است اما نوع و میزان خسارات آن ورای انتظارات و معمول داشته و شواهد زیادی از نوعی اختلال اقلیمی و م

ها بوده است. متاسفانه در بسیاری از نقاط استان مازندران تجاوز به حوضه آبریز، استفاده نامناسب از منابع جنگلی و مرتعی، بینیپیش

های که های مهندسی و سازهو حریم رودخانه، و فعالیت معدنکاری بی رویه، شهرسازی لجام گسیخته و حساب نشده، تجاوز به بستر

 اند همگی باعث شد تا خساراتی فراوان به مردم و به استان تحمیل شود. رژیم طبیعی حوضه آبریز و رودخانه را به هم زده

اعث کاهش آبگذری در توجهی به ساخت و ساز در حاشیه رودخانه و تاسیسات متقاطع عملا بتجاوز به حریم و بستر رودخانه و بی

-توانستیم به راحتی از رخداد آن جلوگیری کنیم. بررسیبه دلیلی بوده که می اساساً مقطع رودخانه و خسارت به اموالی شده است که 

های ها بر اساس داغابساله رودخانه 011و  11استان به ما نشان داد که پهنه سیلاب  زیستمحیطهای فنی انجام شده در کارگروه 

ای از رودخانه که در این سیلاب به رغم بارشهای شدید به زیرآب رفته است اقیمانده و شکل سیلاب دشت بیانگر آن است که پهنهب

حد و حصر به رودخانه و مهندسی نامناسب باشد، لکن به دلیل تجاوز بیبسیار کمتر از سیلابهای تاریخی رخ داده در رودهای فوق می

تقاطع با آن، این سیلاب قابل عبور طبیعی به وقوع چنین خسارت سنگینی منتج شده است. اکنون دولت  تاسیسات در مجاورت و در

توجه به جان و مال خود و حقوق عمومی اقدام به ساخت و ساز در بسیاری از مواد مجبور به پرداخت خسارت به متخلفینی است که بی

 اند تقاضای جبران خسارات از منابع عمومی را هم دارند. که آسیب دیده بی پروانه و غیرقانونی در کنار رودخانه کرده و حال

ها به منظور کاهش تلفات و صدمات لازم است تا ضوابط در راستای جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه

 د.بینی گردپیش هاآنگیرانه بازبینی شود و ضمانت اجرای قوی برای موجود با نگاه سخت

توجهی به منابع کنترل آب در بالادست حوضه آبریز، توان گرفت این است که بیای که از رخداد سیلاب اخیر میدرس بسیار جدی

های کشاورزی در کنار بی توجهی به های جنگلی، تغییر کاربری اراضی، نابودی و زهکشی نامناسب تالابها، مراتع و زمینتخریب پهنه

بینی و هشدار سیلاب های مرتبط با پیشور دبی سیلاب، عدم مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، عدم هماهنگی ارگاننیاز رودخانه برای عب

ای وزارت نیرو( سبب شدند تا یک رخداد اقلیمی قابل مدیریت در بسیاری از نقاط به یک سیل )سازمان هواشناسی و دفاتر آب منطقه

 ا مسببین این فاجعه خود از منابع عمومی برای جبران خسارات به نادرست بهره ببرند.ویرانگر و خانمان برانداز تبدیل شود و بعض

ها در زمان لازم و ها و عدم احیا و ساماندهی رودخانهعامل اصلی تشدید خسارات همانا تجاوزات و تصرفات بستر و حریم رودخانه

با سیلاب،  مؤثردولتی است. عدم آمادگی مسئولان برای مقابله های مرتبط مناسب بوده که خود نشانگر عدم هماهنگی و جدیت دستگاه

اثربخش از دیگر عوامل تشدید کننده بوده  رسانیاطلاعهای شهری و روستایی و فقدان ملاحظات فنی نامطلوب در طراحی زیرساخت

ای و راهکارهای هکارهای سازهتوان گفت که در هر دو دسته راهکارهای کنترل و مدیریت سیلاب اعم از رااست. بدین ترتیب می

گیری و درس آموزی از مواردی ناظر بر تجربه گونههیچای، نواقصی مشاهده گردید. نکته مهم این است که در سیلاب اخیر غیرسازه

 شود.در شهر زیرآب مشاهده نمی 14های قبلی نظیر سیل سال سیل

سازی مردم و مثل منطقه کیاکلا و زیرآب باید اقدامات مربوط به آمادههای تکراری هستند اصولا در مناطقی که مستعد وقوع سیلاب

-ای این مناطق دیده شود. از اینجاست که ضرورت توجه به مدیریت جامع خطر سیل در طرحهای توسعهاقدامات پیشگیرانه در برنامه

 گردد.های هادی روستایی مناطق مستعد سیلاب برجسته میهای جامع شهری و طرح

پل بتونی برجخیل  ازجملهها ای روی رودخانهاندازی به حاشیه رود تلار و احداث بناهای فنی غیر حرفهنطقه کیاکلا، دستدر م

-ها، آب راه خود را ادامه مـیاندازیاند. چه بسا در صـورت نبود دسـتترین دلیل سیل بود که هر دو از عوامل انسانی ناشی شدهاصلی

آورد، زدایی نیز علاوه بر مشکلاتی که در جذب و نفوذ پذیری خاک به وجود میآمد. جنگلبه وجود نمـی داد و سیل و آب گرفـتگی

های پل را مسدود کرده و بر های بزرگ و فراوان بریده و رها شده توسط سیل شد که دهنهها و شاخهموجب به حرکت در آمدن تنه

 شدت مشکلات برآمده از مسائل فنی افزود.

ها تعیین کننده است. عواملی مانند ساختار فنی ابنیه، کانالیزه کردن مصنوعی عوامل انسانی در زیرساخت عنوانبهلین نقش مسئو

ها ازجمله مواردی هستند که در شدت پیامدها تاثیرگذار بوده و دولت در وساز در حریم و گاهی در بستررودخانهها، ساخترودخانه
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های غیر مجاز به طبیعت نقش دارد. این باور وجود دارد که وقتی در مقابل اولین دست اندازی هانآایجاد و یا نظارت و کنترل بر 

شود تا جایی که پس از آن، اصلاح امور بسیار دشوار و هزینه شود، منافعی ایجاد شده و بر تعداد تخلفات افزوده میمقاومت جدی نمی

 بر خواهد بود.

وسازهای غیر مجاز است و شوراها در رابطه با ها موجب ایجاد بخشی از ساختبا شهرداریجالب است که لابی مشاوران املاک 

ها، عملکرد ورارونه دارند. به این شکل که به جای کمک به اجرای قانون، به دور زدن آن مجوزهای ساخت و سازها در حریم رودخانه

و نقش سیاسی خود به حمایت مردم نیاز دارند. بنابراین برای برآورده  کنند. شوراها نماینده مردم هستند و برای تداوم فعالیتکمک می

وجود  بلندمدتکنند. در زمان تصمیمگیری و رفتار، نگاه کردن انتظارات آنان، از قدرت نفوذ خود در ساختارهای اداری استفاده می

وقتی حرف از مجوزهای عجیب و غریب باشد، به تهران ها هستند و زنند، دولتی، آدمهای با نفوذی که قانون را دور میدرواقعندارد. 

 دهند. آدرس می

ها نیز به ایجاد خانه در زیرآب در حریم رودخانه ساخته شد. تداخل و همپوشانی حوزه عمل سازمان 111در برخی موارد، حدود 

مثال،  طوربهگرفتند زیرا سیلاب را می ها قبل ازمشکلاتی از نوع دیگر منجر شده است. برخی از مسئولان جلوی ساماندهی رودخانه

زاده آسیب حیاط امامبه هاآنگیرد زیرا اصلاحات ای را میکند. اوقاف جلوی عملکرد آب منطقههای گاز از بستر رودخانه عبور میلوله

 ها را گرفته است. ای، در برخی موارد جلوی عملکرد درست سازمانزند. بازرسی هم با داشتن نگاه جزیرهمی

تغییر مهندسی رودخانه ذیل قانون اجاره بستر رودخانه نیز از عوامل انسانی اثرگذار بر سیلاب اخیر بوده است. وزارت نیرو برای 

حریم ها مثل دامداریها، مرغداریها و .. که بستر طغیان را محدود کنند، مجوز صادر کرده است. تعریف فعالیت کشاورزی یا برخی پروژه

ها غیرفنی است. بر مبنای رودخانه تعریف نشده و بین مالکیت افراد و رودخانه اختلاف نظر وجود دارد. گاهی اوقات حریم را رودخانه

، تعاریف متعددی علاوهبهآید. گیرد و تعارض منافع به مشکلات جدی پدید میگیرند که املاک خصوصی، ذیل بستر قرار میآنقدر باز می

 وجود دارد که خود، موجب آشفتگی بوده )حریم اجتماعی، حریم فنی و... ( و در موارد زیادی با منافع مردم در تضاد است. از حریم 

افزایش جمعیت و نیاز به زمین بیشتر به دلایل اقتصادی و تامین مسکن، یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار انسانی بر طبیعت و افزایش 

ها نام گرفته است به لحاظ جغرافیایی شهری طولی است و شهر حریم سویکوده است. منطقه زیراب از های اخیر بهای بارندگیآسیب

کردن فضای زندگی )حریم رودخانه، حریم جاده، حریم راه آهن و...(، از سوی دیگر جمعیت در آن در حال افزایش است. لذا برای فراهم

 ه شده در حریم رودخانه هم مجوز صادر شده است.های ساختمشکل وجود دارد و برای برخی از ساختمان

عامل انسانی، باید علاوه بر کارهای اشتباهی که انجام شده، به کارهای درستی که انجام نشده نیز توجه کرد. استفاده  تأثیردر بحث 

-رفیت سنتی مهار آب بودند میها که ظاین موارد است. احیای آب بندان ازجملهاز دانش بومی و عرفی برای مواجهه با حوادث طبیعی 

هکتار رسید. یکی از  03111به کمتر از  21111ها از بنداندو دهه اخیر مساحت آب-توانست به کاهش خسارات منجر شود. در یکی

، روان بود که در نتیجه آن، هر بار هاآندلایل سیل منطقه میاندورود در سالهای اخیر، از بین رفتن آب بندانها و زهکشهای متصل به 

های موجود نیز کم شده است. معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی در این شوند. حجم آب بندانها سرگردان و در منطقه جاری میآب

ها نیز ها و تصرف بستر از بین رفته است. اقدام برای تثبیت و ساماندهی رودخانهها به دلیل ویلاسازیحوزه مسئول است. تراکم زهکش

های متفاوتی دارند. رود هراز با رود تلار و رود تجن ها شخصیت و ویژگیمهم است. باید توجه شود که هر کدام از رودخانهموارد  ازجمله

 اند نیز فرق دارد.هایی که دیدهفرق دارد و نوع آسیب

مشخص مدیران بومی  طوربهگذاشت، کیفیت عملکرد مدیران و  تأثیرعامل مهم انسانی دیگری که بر شدت خسارات ناشی از سیل 

هستند. شیوه انتخابات مدیران بومی اشتباه  ناکارآمدبود. این نکته مطرح شده که مدیران بومی و محلی مانند شوراها و دهیاریها، بسیار 

یقی از اند و حتی آمار و اطلاعات دقبرای مواقع بحران، ادوات ندارند و آموزش ندیده هاآنای است. قبیله-و مبتنی بر روابط قومی

 های محلی و منابع موجود در منطقه تحت نظر خود در اختیار ندارند. امکانات، ویژگی

و بازگشایی محورهای اصلی و فرعی استان کلیه دستگاهای اجرایی  زدهسیلبمنظور ساماندهی مناطق  27/02/17در سیلاب مورخ 

این است که چطور  سؤالشد. حال  آوریجمعتجهیزاتی  دستگاه 413و امدادی به کار گرفته شدند ولی طبق گزارش رسمی فقط 
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دستگاه جرثقیل  01دستگاه تراکتور یا فقط  11کامیون یا فقط  71دستگاه بیل مکانیکی یا فقط  41میشود در کل این استان فقط 

ای که هیچ پایگاه داده دهدمیوجود داشته باشد؟ این امر بیانگر دو نکته و دلالت مهم برای مدیریت بلایای جمعی است: اول: نشان 

 وجود ندارد. هاآنجامع از امکانات لجستیکی بخش دولتی در استان وجود ندارد و دوم: توان بسیج این امکانات و مدیریت جامع 

 

 تحلیل عوامل مرتبط با حین وقوع سـیلاب . 5-3-2

 مواجهه مردم و امدادگران. 5-3-2-1

های امدادگر با جامعه در خصوصی درگیر در سیلاب اخیر، هرچه تعاملات قبلی سازمان بر اساس دانش و تجربه کنشگران دولتی و

افزایی بیشتری همراه خواهد بود و در تسـریع و تسهیل معرض آسیب یا سطح آگاهی عمومی بالاتر باشد، تعامل مردم و امدادگران با هم

ردم از طریق آموزش و تعاملات پیشین قابل پوشش است و بخشی کننده است. البته بخشی از فاصله با ممدیریت بحران بسیار کمک

دیگر دلایل ساختاری دارد. اگر قبل از حادثه، مشکلات ساختاری موجب نارضایتی اجتماعی شده باشند، جامعه در طول بحران، 

، فاصله با مردم باید درمجموع. دهدمیدلخوری و خشم تاریخی خود نسبت به ساختارهای نابرابر و ناعادلانه توزیع منابع و منافع را بروز 

 احمر آشنا شوند. کاهش یابد و مردم باید با نیروهای اصلی امداد مثل امدادگران و نجاتگران هلال

های اولیه کند. در ساعتقبل از ورود نیروهای امدادی و دولت، نظام انسـجام مکانیکی در شهرهای کوچک و روستـاها عمل می

ات مردمی فعال بوده و مردم به داد یکدیگر رسیدند و سرمایه اجتماعی بالا بود. در سیل اخیر در مواجهه با مسئولان بحران، امداد و نج

دادند. عملکرد کردند. امدادگران و مسئولان پاسخی نمیو امدادگران، در موارد قابل توجهی مردم عصبانی بودند و با همه بد برخورد می

 روانی مهارت ندارند. -یل زدگان در سیل دوم بهتر بود اما هنوز در مواجهه با مسائل روحیامدادگران در بحث کمک به س

 

 هانقش سمن. 5-3-2-2

های مرکزی، محلی و معتمدین محلی در نیازسنجی، شناسایی افراد نیازمند و توزیع اقـلام نقدی و جنسی ها در سه لایه سمنسمن

های های مازندران یا از اینجا برای سمنکردند مثلا از تهران برای سمنیکدیگر حمـایت میها در سطح ملی نیز از نقش داشتند. سمن

ها سازوکارهای سیستماتیک ارتباطی وجود ندارد و بیشتر بر تعاملات و روابط فردی جنوب، کمک ارسال شد. با این وجود، بین سمن

-های فرهنگیها، به سرمایه اجتماعی اعضای سمن، فعالیتدر بحرانها در ایفای نقش مؤثر ، سطح موفقیت سمنعلاوهبهمتکی است. 

های ها در دستگاههایی که با دولتیدر سازمانهای دولتی وابسته است. سمن هاآنها قبل از سیلاب و شبکه روابط اجتماعی سمن

هایی که مات بیشتری را به سمت مناطق و محلهای از روابط گسترده و پویا بودند، در زمان بحران نیز امکانات و خدمختلف دارای شبکه

ها و مناطقی که در زمان فعالیتهای قبل از بحران، های فعال منطقه کیاکلا، سمنمورد نظرشان بود هدایت کردند. به زبان یکی از سمن

اجتماعی(، در مـواقع -سیدینی، مشارکـت در تحولات سیا-های فرهنگیکنند )برگزاری جشنوارهبرای معرفی خـود بیشـتر هزینه می

 شوند. مند میبحران از مزایای بیشـتری بهره

ها، سرعت گیر کرد. ضرورت اخذ مجوز برای پیشبرد برنامهها را نیز زمینساختارهای بوروکراتیک، سمن ناکارآمدیاز طرف دیگر، 

 عنوانبهها در شورای بحران، حضور نـدارند. سمن گیریو یا در زمان تصمیم گذاریسیاستها در زمان کرد. سمنفعالیتها را کند می

ای برای آنان وجود ندارد. اطلاعات در اختیار فعالان غیر دولتی شوند. جایگاه و نقش تعریف شدههای اجتماعی، نادیده گرفـته میسرمایه

ی مطرح در سطح منطقه یا کشور هاگرفت و از سوی دولت اعتماد وجود ندارد. نیروهای امنیتی معمولا نسبت به سمنقرار نمی

 را جهت داده یا کنترل کنند.  هاآندادن اسپانسرها، عملکرد قرار تأثیرحساسیت بیشتری دارند تا جایی که ممکن است با تحت 
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 ها در سیلابها نسبت به نقش سمننوع نگاه برخی از دولتی. 5-3-2-3

ها را اند. تعدادی، سمنهای سیاسی تبدیل شدهها به حیات خلوت بازیبرخی از مسئولان دولتی بر این باور بودند که سمن

دانند که غالبا حاضر نیستند تحت نظارت و حسابرسی قرار بگیرند و شفافیت و پاسخگویی در مورد نحوه مجراهایی برای پولشویی می

ها با ورود به منطقه، نظم و تعادل را به هم ارند سمنهای دولتی اعتقاد د. از سوی دیگر، سازمانتابندبرنمیعملکرد را در غالب موارد 

های سیاسی و انتخاباتی شدند. در دیدند و خیلی از آنان وارد عرصههای تبلیغاتی را میها جنبهتخصص ندارند. سمن هاآنزنند. می

ها به درستی رنگی نداشتند. سمنکنند. اغلب نقش پراند، مشکل ایجاد میزمان بحران، به جای ایجاد آرامش، چون آموزش ندیده

شوند و خود، زده میشناسی و یا هماهنگی وارد منطقه بحـرانکنند. اغلب بدون آسیباند. اغلب خودمحور عمل مینشده دهیسازمان

 برد. از بین میشود که تعادل و توازن را هایی منجر میآورند. عملکرد آنان در برخی مواقع به تولید موجآسیبهای جدیدی به وجود می

بین این  مؤثرتوان انتظار همکاری ها نمیقدرمسلم با وجود چنین نوع نگرشی از سوی برخی از کنش گران دولتی نسبت به سمن

 دو بخش را در مدیریت سیلاب داشت.

 

 نقش اعتماد و سرمایه اجتماعی. 5-3-2-4

یگر که در ساعات اولیه بحران و قبل از ورود نیروهای دولتی بسیار های غیردولتی اعتقاد دارند اعتماد مردم به یکدها و گروهسمن

های دولتی، ضریب اعتماد ها و بازتوزیع نابرابر و غیر شفاف امکانات و خدمات ضایع شد. از منظر دستگاهبالا بود، پس از ورود دولتی

شده است که  تأکیدهای مختلف اما در مصاحبهاجتماعی با عملکردهای خوب حین سیل، آوردن تجهیزات، بازسازی و... تقویت شد 

 ها است. استمرار خدمات رسانی و اجرای وعده تأثیرتداوم اعتماد، تحت 

در حین بحران، دو گروه امدادگر در صحنه حضور دارند که به لحاظ تعداد کاملا متفاوت هستند. دسته اول و با تعداد کمتر، کسانی 

گیرند. دسته دوم با تعداد بیشتر، کسانی هستند که کنند و مورد اعتماد مردم قرار مینرم می هستند که با خاک و آب دست و پنجه

به «. عکس با عمل برابر است»المثل شده است که های اجرایی این جمله تبدیل به ضربحضورشان نمادین و نمایشی است. در دستگاه

یک نفر بیل به دست دارد و بقیه در حال مستند کردن ماجرا هستند. این  آیند،نفره که به صحنه بحران می 1همین دلیل، از یک تیم 

و سطح  هاآنکند. تجربه مردم از عملکرد نیروهای امدادی و سازمانها، معیاری برای داوری خودنمایی، اعتماد مردم را سلب می

دلیل انشعاب  ترینمهماعتمادی، ، وجود بیاعتمادشان در حوادث و مشکلات بعدی است. در بین نیروهای امدادی سازمانهای مختلف

 افزا باشد، رقابتی است. ها بیشتر از آن که رفاقتی و همها بود. روابط بین دستگاهکمک رسانی

 

 وضعیت هماهنگی بین کنشگران دولتی و غیردولتی. 5-3-2-5

توان تعریف کرد. در بخش اول، برخی می ها با کنشگران غیر دولتیها با یکدیگر و بین دستگاهها را بین دستگاههماهنگی

العملی رسانی وجود داشت. همه ادارات، روابط عمومی دارند اما هیچ عکسهای جدی در رابطه با سازوکارهای هشدار و اطلاعناهماهنگی

-مان بحران پاسخ نمیدر ز هاآندر بحران اخیر نشان ندادند. این بخش در ادارات در حد یک موقعیت اداری صوری باقی مانده است. 

گوید و رسانی مشخصی در زمان بحـران نداریم. هر کسی حرفی میکنند. کمیته اطلاعدهند و با خبرنگاران یا مردم ارتباطی برقرار نمی

رسان در زمان بحران و عدم تمرکز و یکپارچگی مدیریت بحران، مشکلی جدی است. های امدادکند. تکثر سازمانآشفتگی ایجاد می

از هماهنگی دستگاهها رضایت  درمجموعدیدند. گرچه اداره کل مدیریت بحران های دولتی را ناهماهنگ می، مردم دستگاهرمجموعد

ها با اندازه کافی با یکدیگر تعامل نداشتند، از عملکرد یکدیگر شاکی بوده و اختلاف داشت اما برخی بر این باور بودند که سازمان

 داشتند. 

های قبلی نیاز دارد. مدیریت قبل از بحران، قانونمند و تابع جدی به هماهنگی طوربهای بوده و یکپارچه نیست و رهها جزیمدیریت

شده و مداوم با یکدیگر به  دهیسازمانهای بحرانی باید با تعاملات های درگیر موقعیتها مشخص نیست. سازمانضوابط نیست. اولویت

و هماهنگی برسند تا در زمان بحران بتوان از امکانات بالقوه و بالفعل، استفاده حداکثری داشت. رابطه  هازبان و فهم مشترکی از وضعیت
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بینند. اند زیرا هر دو طرف یکدیگر را به چشم رقیب میها و شورای شهر تشبیه کردهها با دولت را نیز به رابطه بین شهرداریبین سمن

 حساسیت و مقاومت وجود دارد. ها در بدنه ادارات دولتی نسبت به سمن

 

 تخلیه. 5-3-2-6

برای تخلیه، اقناع زبانی به کار رفت و در اکثر موارد خود مردم با دیدن حجم آب متقاعد به تخلیه شده بودند و نیازی به توسل به 

 خطر بودند تخلیه کردند.  هایی که شدیدا در معرضخانواده را از ساختمان 21احمر قبل از وقوع سیل، زور نبود و نیروهای هلال

 

 لتحلیل عوامل مرتبط با پس از وقوع سیلاب شام. 5-3-3

 اجتماعی سیلابتاثیرات اقتصادی. 5-3-3-1

ها آسیب دیدند. ابزارهای معاش، ها و باغبینند. در این سیلاب نیز راهها را میها بیشترین آسیبمعمولا فقیرترین مردم، در بحران

آسیب دید. در سیلاب کیاکلا آسیب اصلی بر مزارع و باغات مردم بود ولی در سیلاب زیرآب آسیب اصلی بر منازل و کشاورزی 

دهد زیرساختها کیفیت مناسبی ها بسیار بالا است که نشان میزیرساخت هایی نظیر راه و جاده وارد شد. رقم آسیب زیرساخت

ثباتی اقتصادی و تغییرات نرخ تورم بر نحوه عمل گیرد. بیمورد سؤال قرار مینداشتند. نحوه گزینش پیمانکاران و نظارت بر کار آنان 

 پیمانکاران بسیار مؤثر است. 

فرایند جبران خسارت نیز دچار مشکل است. در بحران، آمارها دقیق نیستند. آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بالاتر از واقعیت 

توانند سایر مشکلات خود را برطرف کنند. برای تعیین میزان خسارت باید مرجع دقیق و هستند تا منابع بیشتری جذب کنند و با آن ب

 ها. ها بود باید فرصت داد برای ارزیابی دقیق خسارتفنی وجود داشته باشد. نباید از اول به دنبال رقم خسارت

جلسه بحران از سیل آسیب نی که طبـق صورتهای مالی را در مراحـل مختلف دریافت کـردند. پروانه رایـگان به کسـامردم کمـک

ها جبران نشده و همین نقیصه بر اعتماد اجتماعی های کشاورزی محدود بوده ولی خسارت به جادهدیدند داده شود. جبران خسارت

 منفی دارد.  تأثیر

 

 نگرش مردم نسبت به عملکرد متولیان و داوطلبان. 5-3-3-2

ها راضی نبودند. حتی در درون یک شهر، متفاوت بود. مردم از عملکرد سازمان هاآنیت نوع عکس العمل مردم و میزان رضا 

نیست  ناکارآمدیمدیران در دل بحران حضور نداشتند. ضمن این که باید توجه شود آگاهی وجود ندارد و نارضایتی مردم دقیقا نشانه 

شد. پس از سیل، خدمات رسید اما محلی مردم و نارضایتی آنان می زیرا در موارد زیادی، انجام عملیات فنی، موجب رد کردن مطالبات

رسانی ها به جایی میرسید که اگر حضور نیروهای سپاه و بسیج برای امدادتوزیع، ناعادلانه بوده است. گاهی نارضایتی از عملکرد سازمان

نسبت به عملکرد مدیریت بحران نداشتند ولی ارزیابی ها مردم نگرش مثبتی در اکثر ارزیابی آمد.نبود، مشکلات امنیتی به وجود می

 مثبتی از عملکرد سپاه در سیلاب داشتند.

 

 هاآموختهدرس. 5-3-4

توان به شرح زیر می آمدهدستبههای های موجود را بر اساس یافتههای این سیل و تحلیل جامعه شناختی وضعیتدرس آموخته

 .بیان نمود
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 به هشدار هشدار و واکنش. 1-4-3-5

سیستم هشدار سیلاب هم یک فرایند مهندسی است و هم یک فرایند سازمانی. سیستم هشدار فراتر از تکنولوژی است و شامل 

شنیدن  از اندعبارت، مراحل مختلف واکنش مردم به هشدار سیلاب درواقعارتباطات انسانی، مدیریت و تصمیم گیری هم میشود. 

 واکنش به هشدار از طریق انجام کنش محافظتی. باور به معتبر و دقیق بودن هشدار، و در نهایت، شدارفهمیدن محتوای پیام ه، هشدار
در تک تک مراحل فوق مشکلاتی وجود داشته که سبب شده تا واکنش مناسبی از سوی مردم به در سیلاب اخیر رسد بنظر می

 هشدار سیلاب صورت نگیرد.

اکنش مردم به سیلاب دارد. آیا ما سیستم کارآمدی برای انتقال هشدارهای سیلاب به شهروندان زیادی بر نوع و تأثیر موقعبههشدار 

سیستم  صرفاً در معرض خطر سیلاب داریم؟ آیا مسیرهای چندگانه برای انتقال هشدار طراحی شده است؟ واقعیت این است که ما 

عد به فرمانداری و بعد به شهرداری و به بخشداری و در نهایت به هشدار رسمی از طریق اداره هواشناسی به سازمان مدیریت بحران و ب

رسمی. مسیر دیگر از طریق پخش اخبار هواشناسی و زیرنویس در شبکه استانی  صرفاًدهیاری داریم و این یعنی یک سیستم هشدار 

 است. فقط همین دو مسیر.
ای که در کشور صنعتی و پیشرفتهمشهود بوده است. در حالیدر سیلاب اخیر فقدان سیستم هشدار مبتنی بر اجتماع محلی کاملا 

های محلی داوطلبانه هم استفاده کرد. وجود مثل انگلستان معتقدند که حتما برای اثربخشی هشدارهای رسمی حتما باید از کانال

ار رسمی، خود اجتماع محلی ای بسیار ضروری است. به دلیل سطح پایین اعتماد به سیستم هشدسیستم هشدار سیلاب در سطح محله

ای در مراحل بعـدی رسانی از طـریق افراد قابـل اعتماد را دنبال نماید. این گروه محلهباید فرایند مشاهده رودخانه و سیسـتم اطلاع

  سازی اجتماع محلی و نوع واکنش اجتماع محلی به سیلاب، تصمیمات لازمه را اتخاذ نماید.تواند در مورد نحوه فعالمی

یکی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فرایند مقابله با بحران، در سیل اخیر در مازندران دچار  عنوانبهرسانی سیستم هشدار و اطلاع

اعلام شده و این در حالی است که میزان تاثیرگذاری صدا سیما از  صداوسیمارسانی به مردم، ابزار اطلاع ترینمهمچالش بوده است. 

ریب نفوذ در بین افراد و از سوی دیگر به جهت شیوه و شدت اعلام هشدارها، مورد تردید است. ضمن بازنگری و به جهت ض سویک

مند کنشگران، کمک گرفتن از نیروهای محلی و ها و سازمانهای دولتی، طبق تجربه زمینههای اعلام هشدار توسط رسانهارتقاء شیوه

 رسمی باشد. رسانیاطلاعد تواند مکمل فراینای میشبکه رسانیاطلاع

 اعتمادیبیجدی گرفته نشدن هشدارهایی که به جامعه هدف رسیدند، سطح بعدی مشکل در این بعد بوده است که معمولا با 

های بینیشود. در این مورد باید بررسی شود که درصد صحت پیشهای سازمان هواشناسی توضیح داده میبینیمردم نسبت به پیش

تری از میزان کارآمدی آن ناسی در مازندران، نسبت به میانگین کشور و استانداردهای جهانی چگونه است تا بینش واقعیسازمان هواش

 به دست آورد و پس از آن در جهت رفع مشکلات این سازمان یا افزایش آگاهی مردم اقدام نمود. 

های دولتی و غیردولتی مربوط است ثه و نحوه عملکرد سازماندادن روند حادها در پوششبه فعالیت رسانه رسانیاطلاعجنبه دیگر 

های سیاسی قرار دارد، تا جایی که برخی از اصحاب رسانه، نسبت به اصلاح جریانات و سوگیری تأثیرتحت  شدتبهرسد که به نظر می

های مختلف، جایی که بارها در دولت آن ناامید هستند. در این مورد به هدفمند بودن خبررسانی و حتی خبرسازی اشاره شده است تا

شده و  دهیسازمانمستقل،  رسانیاطلاعنحوه خبر رسانی، به مجرایی برای مطالبه رانت از دولت تبدیل شده است. تشکیل یک کمیته 

دان کمیته تواند به ساماندهی تولید و انتشار اخبار کمک کند. فقه مدیریت بحران که سیاست زده نباشد، میدرمجموعبا برنامه 

 داشتند. تأکیدهای مدیریت سیلاب اخیر بود که بسیاری از اصحاب رسانه بر آن ضعف ازجمله رسانیاطلاع

 

  مسئلۀ پیشاسیلاب. 2-4-3-5

، گذاریسیاستای که مستلزم ارزیابی مخاطره، تدوین راهبرد و یعنی مرحله .است لابیاز وقوع س شیمشکل در مرحله پ نیشتریب

سازی مردم برای وقوع سیلاب کمتر از مرحله های ارتباط بین کنشگران مختلف است. آمادهسازی زمینهآموزش، و فراهمسازی و آگاه
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-سازی و آمادهپذیری دارد ولی اهمیت آن بمراتب بیشتر از مراحل بعدی است. ظرفیتوقوع سیلاب و مرحله پسا سیلاب، قابلیت رویت

 شود. ن زیادی نیاز دارد و معمولا اهمیت زیادی به آن داده نمیسازی جامعه برای وقوع سیلاب به زما

 

 ریزی فضایی توجهی به نقش برنامهبی. 3-4-3-5

های مربوط به پیشگیری از سیل پرداخت و هم به اقدامات ریزی فضایی این مناطق هم به تقویت راهبردکه باید در برنامهدر حالی

ریزی باید به تقاضاهای فضایی جامعه است. در این برنامه دهیسازمانریزی فضایی برنامه مربوط به کاهش تاثیرات سیلاب. وظیفه

توجه صورت گیرد. گاهی اوقات توجه به موضوعات  زیستمحیطگاهی و حفظ های اقتصادی، نیاز سکونتبه فعالیت توأمانبصورت 

قی مانده است و جنبه اجرایی نیافته و فاقد اثربخشی می باشد. در سطح نوشتاری و روی کاغذ با صرفاً ریزی فضایی سیلابی در برنامه

های موجود در زمینه توسعه فعالیت اقتصادی یا تقاضا برای احداث واحد مسکونی در تضاد با مدیریت اغلب اوقات برخی از اولویت

 یرند.گمخاطره سیلاب قرار دارند. معمولا در چنین مواردی مخاطرات سیلابی در اولویت قرار نمی

ریزی فضایی شاهد تعارض ریزی فضایی است. در برنامهیکی از بهترین راهکارهـا برای مواجهه با سیلاب استفاده از ظرفیت برنامه

منافع هستیم: تعارض منافع اقتصادی مربوط به استفاده از مناطق سیلابی و منافع مربوط به کاهش خطر سیلاب. در بسیاری از کشورها 

فضایی برای پیشگیری از سیلاب یا کاهش مخاطرات سیلاب عملا وجود دارد. ولی مسئله اصلی فقدان  ریزیبرنامهدر قواعد فراوانی 

ای در ضمانت اجرا برای این قواعد و قوانین است. برای این کار نیاز به سیستمی است که کنترل و نظارت چند سطحی و چند مرحله

-ها پرداخت. سیاست محدودریزی سکونت گاهی و تدوین مقررات کاربریمخاطرات به برنامهآن صورت گیرد. باید با استفاده از نقشه 

 تواند یک از اقدامات اساسی برای کاهش خطر باشد.سازی استقرار جمعیت در این مناطق می

 

 کاهش اثرات سیلاب نه محافظت در مقابل سیلاب. 4-4-3-5

حافظت در مقابل سیلاب بود نظیر احداث دایک یا سیستم زهکش تا بتوانیم اصلی بر انجام اقداماتی برای م تأکیددر گذشته 

احتمال سیلاب را کاهش دهیم ولی در دو دهه اخیر توجه دنیا معطوف به رهیافت جامعی برای کاهش اثرات سیلاب شده است. دنیا 

رات سیلاب منجر شود. در این رهیافت جامع علاوه تواند به تنهایی به کاهش اثامروز به این نتیجه مهم رسیده که اقدامات مهندسی نمی

های اقتصادی های تشویقی و استفاده از محرکای بدنبال تغییر رفتار از طریق تدوین مقررات، سیاستسازه هایروشبر استفاده از 

آوری در یت است. تابآوری هر دو به یک اندازه دارای اهمافزاری تابهای سخت افزاری و نرمگذاری در مولفههستند.سرمایه

ابزارها برای مدیریت مخاطره سیلاب  ترینمهممثال، یکی از  عنوانبهسازی توام باشد. ها و مهندسی باید با آموزش و آگاهزیرساخت

 داد.پذیری جامعه در مقابل سیلاب را کاهش مربوط به کاربری اراضی است. با کاربری اراضی میتوان آسیب ریزیبرنامهاستفاده از 

 

 دانش و اطلاعات کافی شهروندان . 5-4-3-5

در مورد پیامدهای احتمالی سیلاب بر مایملک خود، و همچنین در مورد احتمال وقوع سیلاب در منطقه خود، و اینکه در هنگام 

، دشت سیلابی و.....( وقوع سیلاب باید چکار کنند، ندارند. زبان فنی مدیران و کارشناسان )نظیر دوره بازگشت سیلاب، بستر و حریم

 رسد مشکل ارتباطی در این زمینه بین مردم و مدیران وجود دارد.بسختی برای مردم عادی قابل فهم است و بنظر می

 

 مسئلۀ بیمه. 6-4-3-5

بخش یک  عنوانبهها ، به منطق عملکرد بیمهبیمههای در معرض خطر از رسد موضوع استفاده یا عدم استفاده خانوادهبه نظر می

تواند ذیل اقتصادی، مشکلات ناشی از هنجارهای فرهنگی و شرایط اقتصادی مربوط است که در فضایی خارج از پژوهش جاری می

اعتمادی کامل شاهد بی درمجموعهای این حوزه مورد بررسی قرار گیرد. تعهدات متقابل سازمانهای حمایتی خصوصی و مردم و آسیب

 ای هستیم. های بیمهن دولتی نسبت به عملکرد شرکتگراها و حتی کنشمردم و سمن
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 آموزشمسئلۀ  .5-3-4-7

های مهمی است که هم در کاهش خسارات ناشی های مقابله با حوادث طبیعی به گروههای مختلف اجتماعی یکی از بخشمهارت 

 عنوانبهبسیار اثرگذار است. یکی از مسائل بیان شده این است که آموزش و پرورش  هاآناز این حوادث و هم در کمّ و کیف مدیریت 

 سویکاحمر نیز از هایی مانند هلالهای سازمانکند. برنامهسازی مردم از سیلاب نقشی ایفا نمیفراگیرترین نهاد آموزشی، در مورد آگاه

 زنگری ندارد. به اندازه لازم فراگیر نیست و از سوی دیگر پیوستگی و با

تواند در طول زمان، نوعی از آگاهی و نگرش را در جامعه هاست که میرسانی آنهای آموزشی و بازنگری و به روزتداوم برنامه

احمر به دلیل ثمر سازمانی فراتر نخواهد رفت. طرح خادم هلالهای موقت و بینهادینه کند، در غیر این صورت از سطح دستورالعمل

های هلال نیز با مشکلات نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت دست به گریبان هستند. مشکلاتی از جه در کماست و طرح خانهکمبود بود

این دست، پیامدهای نامبارک یک ساختار بوروکراتیک بیمار است که به جای جاری بودن عقلانیت دراز مدت جمعی از طریق شایسته 

های روابط غیررسمی در آن جریان دارد. همین فردی از طریق شبکه مدتکوتاهپیگـیری منافع  ،بلندمدتهای شغـلی سالاری و پاداش

وری منابع صرف شده در شوند و سطح بهرهجاست که در غالب موارد، طرحهای در دست اجرا با عوض شدن مدیران از اولویت خارج می

 یابد. کاهش می شدتبه هاآن

 

 ایجاد سیلاب نقش عوامل انسانی در .5-3-4-8

شود که منفعت طلبی یا تر میکنندهدیده، زمانی پررنگتر و تعیینهای سیلاب، مدیریت آن و بازسازی مناطق آسیبافزایش آسیب

خواهی برخی از افراد جامعه، با ضعف ساختارهای سازمانی و اداری توام گردد. بخش اول همواره وجود دارد و برای پیشگیری از زیاده

قانونی، اجرای قانون و نظارت کارآمد بر اجرای آن، باید کارآمدی ساختارهای اداری را ارتقا داد تا بوروکراتها از زهای غیرصدور مجو

های بوروکراسی و راههای رفع فروش قوانین در سطوح مختلف خودداری کنند. این یافته، بار دیگر اهمیت تلاش برای شناخت آسیب

 کند. آن را برجسته می

 

 مواجهه مردم و امدادگران  . 5-3-4-9

سطح مشروعیت کلی نظام سیاسی در بین مردم، تجربه عملکرد امدادگران در حوادث پیشین، شفافیت و هماهنگی در توزیع 

فرهنگی -دیده و بافت قومیامکانات و خدمات در کنار سطح تعاملات قبلی امدادگران با مردم محلی، وسعت و جمعیت مناطق آسیب

 کند.رابطه با کیفیت مواجهه مردم و امدادگران نقش مهمی ایفا می آن، در

 

 سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی. 5-3-4-11

بین مردم و بین مردم با کنشگران فعال در محل حادثه در زمان بروز سیلاب و پس از آن، طبق تجربه زیست کنشگران در سیل 

های دولتی و غیردولتی واردان، سازمانواردان به محیط محلی قرار دارد. این تازهازهنحوه عملکرد ت تأثیرتحت  شدتبهاخیر مازندران، 

دوستانه و با به دلایل بشر صرفاًها هماهنگ نبوده و شود. حضور غیرکارشناسی افرادی که با سایر نهادها و سازمانحمایتگر را شامل می

زند. ایجاد مشکلاتی برای امدادگران، تعادل نسبی محل را به هم میشوند، ضمن ای محلی وارد میدان میتکیه بر روابط شبکه

ها را در راستای مدیریت شرایط تواند انرژی و امکانات بالقوه سمنهای لازم میهای سازمان یافته پیشین و دریافت آموزشهماهنگی

های شفافیت و عدالت آنان در عملکرد و پیگیری وعدهبحرانی، بالفعل نماید. ایجاد و تداوم اعتماد نسبت به سازمانهای دولتی نیز به 

 داده شده منوط است. بنابراین هماهنگی و مدیریت یکپارچه و کل نگر، لازمه اعتماد و کارآمدی است.
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 فقدان توزیع متوازن مسئولیت بین بخش دولتی و مردم. 11-4-3-5

سیلاب را بر دوش مسئولان دولتی قرار دهند که با ابزارهای مهندسی راه در اغلب موارد مردم تمایل داشتند تا مسئولیت مواجهه با 

حل دفاعی در مقابل سیلاب پیدا کنند. نگرش عموم مردم این است که کاهش خطر سیلاب وظیفه دولت است نه مردم، ما باید مردم را 

ها سطح اموال و مایملک خود انجام دهند. در مصاحبههای مربوط به سیلاب را بپذیرند و اقداماتی در تشویق کنیم تا برخی از مسئولیت

فقدان مشارکت عمومی مردم در جلوگیری  اینگونه دیده شد که از نظر مردم تمام مسئولیت مدیریت سیلاب فقط بر دوش دولت است.

این توازن مسئولیتی جامعه در مقابل سیلاب است. برای اینکه  آوریتابهای سیل، مانع بزرگی برای بهبود وضعیت و کاهش آسیب

توان به برقرار شود لازم است تا این موضوع در معرض گفتگوی باز عمومی قرار گیرد. باید توزیع مسئولیت صورت گیرد. برای نمونه می

 .در این زمینه اشاره کرد (Community Flood Emergency Plans) تجربه کشور انگلستان

وط به سیلاب با مشارکت مردم و مسئولان دولتی تدوین گردد. نه اینکه بخش دولتی به های مربلازمه این کار این است که سیاست

ها باشند. مشارکت مردم در مراحل اولیه مدیریت گران اجرایی این سیاستها باشد و مردم فقط کنشکننده سیاستتنهایی تعیین

ها و ت مشارکت بخش دولتی، بخش خصوصی، سمنضرورسیلاب سبب افزایش مشروعیت کل این فرایند خواهد شد. این به معنی 

 شهروندان در حکمرانی مخاطره سیلاب است.

 

 های پیونددهنده انواع سازِکارنیاز به  .12-4-3-5

های مختلف مدیریت مخاطره سیلاب، پیوند بین سطوح مختلف مثلا پیوند بین راهبردنیاز داریم. های پیونددهنده انواع سازِکارما به 

-گران پیوندریزی فضایی و مدیریت بحران. در سیلاب اخیر کمبود کنشهای مرتبط با سیلاب نظیر برنامهپیوند بین سیاستدولتی، 

های اجرایی و نهادهای ذینفع در موضوع سیلاب فقدان تعاملات لازم بین دستگاه کننده کاملا محسوس بوده است.دهنده و هماهنگ

 ب را با چالش فراوان مواجه ساخته بود. مواردی است که مدیریت سیلا ازجمله

 

 بزرگترین مشکل بخش جبران خسارت  .13-4-3-5

 صرفاًاین است که فقط به فکر بازگرداندن جامعه به حالت عادی خود است. در حالیکه باید کاری کرد تا جامعه پس از وقوع سیلاب 

آموزی داشته باشد و بتواند خسارات آتی را به رویداد سیلاب درس به فکر بازگشت به حالت عادی و نرمال نباشد بلکه جامعه باید از

ها و اقدامات بخش جبران خسارت سیلاب رخ دهد مثلا تقویت رفتارهای حداقل ممکن برساند. این کار می تواند از طریق سیاست

 پیشگیرانه.

 

 سیلاب ریزی فضایی و سیستم مدیریت مخاطراتضعف ارتباط بین سیستم برنامه. 5-3-4-14

-ریزی فضایی و مدیریت مخاطرات سیلاب در سه بعد میبر کاهش مخاطرات سیلاب همانا انسجام و یکپارچگی برنامه مؤثررهیافت 

پر  معنایبه گذاریسیاستعد . دوم بهای استحفاظی سرزمینیحل تداخلات مربوط به حوزه معنای، بهبعد سرزمینی. نخست باشد

طراحی نهادهایی که  معنای، بهبعد نهادیو سوم  ،های منطبق با همو تدوین سیاست گذاریسیاست هاینمودن خلاهای بین حوزه

های مرتبط با مدیریت مخاطرات ریزی فضایی و سازمانهای مرتبط با برنامهایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری بین سازمان هاآنوظیفه 

 سیلاب است.

 

 مخاطره سیلابهای مدیریت راهبردتعیین  .15-4-3-5

های ساختاری برای دفاع در مقابل سیلاب دارند یعنی رهیافت: دور نگهداشتن آب از بر راه حل تأکیدها بطور سنتی این راهبرد

های حلباشد: راهحـل میاند که مدیریت مخاطره سیلاب مستلزم ترکیبی از دو نوع راهمردم. اگرچه الان در دنیا به این نتیجه رسیده
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پنج راهبرد مدیریت مخاطره سیلاب  های مبتنی بر کاهش پیامدهای رویداد سیلاب.حلبر کاهش احتمال وقوع سیلاب و راه مبتنی

 از  اندعبارت

 .ها مربوط به مرحله قبل از وقوع سیلاب استسه مورد از این راهبرد

راهبرد پیشگیری از مخاطره سیلاب: که هدف آن کاهش پیامدهای سیلاب از طریق کاهش در معرض قرارگیری مردم و  .0

 شوند.فضایی مانع از ساخت و ساز در مناطق مستعد سیلاب می ریزیبرنامهاموال است. بدین ترتیب که با استفاده از 

کاهش احتمال سیلاب هستند. تحقق این راهبرد با استفاده از  راهبرد دفاع در مقابل سیلاب: یعنی اقداماتی که بدنبال .2

های موجود و افزایش گیرد نظیر دایک، افزایش ظرفیت کانالهای زیرساختاری دفاعی در برابر سیلاب صورت میسازِکار

 فضا برای آب.

طریق انجام اقداماتی در  آن بر کاهش حجم سیلاب یا کاهش پیامدهای سیلاب از تأکیدراهبرد کاهش مخاطره سیلاب: که  .3

 ها. بندی سیلاب، یا تدوین مقرراتی برای مقاوم سازی ساختمانپذیر است نظیر زونمناطق آسیب

 .ها مربوط به زمان وقوع سیلاب استیک مورد از این راهبرد

ان و طرح سازی مدیریت بحرهای هشدار سیلاب، آمادهراهبرد آمادگی و واکنش به سیلاب: که شامل طراحی سیستم .4

 تخلیه در زمان وقوع سیلاب است.

 .ها مربوط به زمان بعد از وقوع سیلاب استیک مورد از این راهبرد

 باشد.های بازسازی، جبران خسارت، و نظام بیمه سیلاب میراهبرد بهبود و ریکاوری: که شامل طرح .1

پذیر در مقابل سیلاب نظیر زیرآب و سیمرغ در سیبباشد. مناطق آها در کشورهای مختلف، متفاوت میاهمیت نسبی این راهبرد

اجرا  زمانهمهای مختلف مدیریت مخاطره سیلاب را بطور آوری زیادی خواهند داشت که راهبرداستان مازندران در شرایطی تاب

، در درواقعکاهش داد. توان خسارات معیشتی، اقتصادی و اجتماعی را به حداقل ممکن ها چندگانه مینمایند. با ترکیب این راهبرد

 چنین شرایط حتی با شکست یک راهبرد، راهبرد دیگر نقش پشتیبان را ایفا خواهد کرد. 

ها امکان پذیر نیست. در چنین شرایطی انتخاب راهبرد مناسب بستگی به شرایط تمام این راهبرد زمانهمگاهی اوقات اجرای 

 ها دارد. یت حکمرانی برای اجرای این راهبرداجتماعی، شرایط نهادی و ظرفمحلی، وضعیت اقتصادی

های مختلف را به هم ها ، قوانین و ابزارهایی وجود داشته باشند که این راهبردگران، سیاستنکته مهم این است که باید کنش

 نگری اجتناب شود.لینک کنند و با هم تنظیم کنند تا از بخشی

های مدیریت سیلاب، نحوه انتخاب راهبرد اجرای راهبرد درواقعفنی نیست.  موضوعی تکنیکی و صرفاً مدیریت مخاطره سیلاب 

 ها، بیشتر جنبه حکمرانی دارد.سازی این راهبردمناسب و هماهنگ

 

 حکمرانی مخاطره سیلاب. 16-4-3-5

ریزان فضایی، نظیر برنامه ،گران مرتبطکنش. نخست های مدیریت سیلاب مبتنی بر چهار عنصر استآمیز راهبرداجرای موفقیت

گران باید مسئولیت خود های بیمه و نظایر آن. هر یک از این کنشمدیران آب، نیروهای ارائه کننده خدمات در مواقع اضطراری، شرکت

رد انتخابی راهب ، به این معنا کهگرانگفتمان کنشدوم  را پذیرا باشند و در اجرای راهبرد مورد نظر نقش خود را بخوبی ایفا کنند.

قواعد رسمی و  که شامل قواعدسوم  .هاآنهای گران حک شدگی داشته باشد یعنی در تفکر، مباحث و سیاستبایست در گفتمان کنش

این کنشگران بایستی از قدرت  ، به این معنا کهقدرت و منابعو چهارم  غیررسمی باید پشتیبان و حامی اجرای راهبرد مورد نظر باشند.

تمام این ابعاد چهارگانه  زم )نظیر دانش، منابع مالی، قدرت سیاسی و...( برای اجرای راهبرد مورد نظر برخوردار باشند.و منابع لا

حکمرانی باید با هم کار کنند و هرگونه اخلال در یکی از این ابعاد و یا اخلال در پیوند این ابعاد با هم سبب مشکل در اجرای راهبرد 

 خواهد شد.
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ها بطور دقیق و روشن، پیش بینی ساختاری برای تبادل از تقسیم مسئولیت اندعبارتادین برای موفقیت راهبرد هم الزامات بنی

 ها و مقررات کافی، تامین منابع مالی، و شفافیت در امور مالی. اطلاعات، مشارکت و همکاری تمام ذینفعان، وجود سیاست

های مختلف )مسولان گرانی از سازمانگران متنوعی دخیل هستند: کنشهای مدیریت مخاطره سیلاب کنشدر اجرای راهبرد

 ریزیبرنامههای مختلف )مدیریت آب، ها، بخش خصوصی، شهروندان، محققان دانشگاهی و...(، کنش گرانی از بخشدولتی، سمن

، استانی، شهرستانی، محلی(، و کنش فضایی، مدیریت بحران، استانداری، فرمانداری، و....(، کنش گرانی از سطوح مختلف )سطح ملی

ها، و ها، سیاستگران دارای سطح دانش، ایدههای مختلف در حوضه آبریز )بالادست و پایین دست(. همه این کنـشگرانی از مکان

د و منابع انسانی و مادی خاص خود هستند. در سیلاب اخیر چنین سیستم پیچیده حکمرانی دچار کژکارکردی و آشفتگی زیادی بو

 گران دخیل در سیلاب بوده است.نیازمند سطح بالایی از هماهنگی و همکاری بین تمام کنش

نگری و د تا بتوان بر بخشیهای پیوند دهنده و اتصالی وجود دارنکته مهم این است که در این ساختار نیاز مبرمی به سازِکار

های مربوط های مختلف به هم افزایی لازم دست یافت تا بتوان تلاشبردگران مختلف فایق آمد و با پیوند راهکردن کنشای عملجزیره

 به کاهش مخاطره سیلاب را با هم یکپارچه و منسجم نمود. 

های مدیریت که نیاز به تدوین راهبرداول ایـندر خصوص حکمرانی سیلاب وجود دارد.  دو نیاز جدیدر انتها باید اشاره کرد که 

های مربوط به مدیریت مخاطره سیلاب بخوبی اجرا شوند نیاز به یک حکمرانی که راهبردکه برای اینوم اینمخاطره سیلاب داریم و د

 قوی داریم.



 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 

 خوزستان استان سیلاب در یفرهنگ و یاجتماع ابعاد
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 . مقدمه6-1
دیدۀ استان خوزستان و ای مختصر از موقعیت شهرهای آسیبگزارش حاضر از شش بخش تشکیل شده است. بخش نخست ارائه

های کارگروه اجتماعی و یافته ترینمهمها در این استان است. بخش دوم به وری و تحلیل دادهکار رفته برای گردآتحقیق به هایروش

ها بر این استان گوییم که سیلابطور مفصل دربارۀ تأثیرات مختلفی سخن میفرهنگی استان خوزستان اختصاص دارد. در این بخش به

 لابیرسانی سگزارش مطالعات اطلاعتواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. بخش سوم گزارش به شرح یگذاشته است. این تأثیرات م

 داد. میکارگروه بوده است ارائه خواه یپژوهش یهاپرسش و پاسخ، که پرسش یبخش را در قالب تعداد نیگزارش ااختصاص دارد. 

صورت تیتروار و ان خوزستان اختصاص دارد. در این بخش بهی استته بهداشت، سلامت روان و مددکاریکمبخش چهارم به گزارش 

های مربوط به وضعیت خدمات، مشکلات و راهکارهای مربوط به سلامت روان در زمان ها و تحلیلداده ترینمهمایم تا خلاصه تلاش کرده

و در بخش ششم تعدادی  کنیمر میی سیلاب استان خوزستان را مروملاحظات اجتماع ترینمهمسیل را ارائه کنیم. در بخش پنجم 

 کنیم. پیشنهاد اجرایی برای این استان ارائه می

شهر،  81شهرستان،   27و شامل و  ترین استان در نیمۀ غربی کشور استلومتر مربع، وسیعیهزار ک 14استان خوزستان با مساحت 

میلیون و 4انجام شد جمعیت خوزستان  0311ل روستا دارد. بر اساس آخرین سرشماری که در سا 111هزار و بخش، و سه 17

سد بزرگ در استان وجود دارد. سد کرخه، دز، گتوند، عباسپور،  1 درصد شهری هستند.71.1نفر است که از این جمعیت هزار701

 میلیارد متر مکعب است. 22این سدها هستند. ظرفیت سدهای استان نزدیک به  ازجمله، مارون 4و  3کارون 

شهرستان شوشتر، شوش، اهواز، کارون، دزفول، دشت آزادگان، هویزه، حمیدیه و دشت آزادگان، آبادان  00، در 0318ماه سیل فروردین

دیدۀ استان خوزستان که محدوده مورد مطالعه این موقعیت شهرهای آسیب 0-1تصویر  در روستا جاری شد.  211و خرمشهر و 

 پژوهش است، آورده شده است.

 
 دیده در استان خوزستانموقعیت شهرهای آسیب -1-6ویر تص
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 خوزستان  مشخصات سیلاب -1-6جدول 

 
 

 شناسی مطالعه  روش. 6-1-1

گیری نامه و نمونهتحقیق حاضر با استفاده از دو روش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کمی با استفاده از تکنیک پرسش

های اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه، شادگان و شوش مورد بررسی قرار گرفتند و در روستا از شهرستان 01زده تصادفی بین مناطق سیل

های گروهی های مصاحبه، مشاهده، مراجع به اسناد و مدارک موجود و بحثاستفاده از تکنیک های تحقیق بابخش کیفی داده

 است.  آمدهدستبه

 

 کارگروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 6-2
 ادراک خطر سیلاب. 6-2-1

بر اساس شرایط موجود های مورد نیاز را از محیط پیرامون اخذ کرده و آن گاه ادراک محیط، روندی است که انسان طی آن داده

گیرد، در این ها نسبت به محیط در شرایط عادی صورت میسازد. در خیلی از موارد واکنش انسانزمینه واکنش خویش را فراهم می

عادی درآیند. اما زمانی که شرایط نامعمول و اضطراری است به عبارت دیگر واقعه یا  صورتبهها وضعیت حتی ممکن است واکنش

ها معمولا با مفهوم شوند. این نوع واکنش انسانها مجبور به واکنش خاصی میدهد انسانها رخ میدر محیط پیرامون انسان ایحادثه

 ادراک خطر توام است.

های مختلف درگیر سیلاب اخیر در استان خوزستان با توجه با ماهیت و نوع سیل رخ داده پیش تر از مردم روستاهای شهرستان

های گذشته و با اعتنا به تجارب پیشین آن را جدی قلمداد وجود یک خطر آگاهی نسبی پیدا کرده بودند و مانند دههوقوع سیل از 

های اجتماعی از وقوع سیل ، دوستان و بستگان و برخی دیگر از طریق شبکهمایسازمان صداوساز طریق  هاآنکردند. برخی از می

 کردند. و برخی مناطق دیگر مطلع شدند؛ اما تصور اینکه چه چیزی دقیقا قرار است در اینجا رخ دهد را نمی دخترپلویرانگر در شیراز، 

بندها از صدها سال پیش مردم را از خطر سیل»گوید: عبدالرضا که خود متولد روستای خسرج است درباره درک خطر سیلاب می

ر سیل همیشگی بوده؛ اما این بار با مدیریت نادرست استانداری و مدیریت کردند، بنابراین خططغیان رودخانه کرخه محافظت می

بدن و کار به اینجا نکشد. ما  موقعبهتونستن دستورات هامون اومد. نمیگم اونا باعث مستقیم سیل شدن؛ اما میبحران سیل توی خونه

 دهد: او ادامه می« رو احساس نکردن؟.ها که مسئول بودن چطور خطر کردیم که مردم عادی بودیم اوناحساس خطر می

دفعات مختلفی سیل و  هاآنزده احتمال وقوع سیل در این مناطق بسیار بالا بوده و در حافظه تاریخی از نظر اهالی روستاهای سیل

ی به آن عادت از نظر تاریخ هاآنای بوده که شده است. سیل پدیده هاآنآبگرفتگی رخ داده و موجب ایجاد زحمت و خسارت برای 

دهد که اکثریت ساکنین این مناطق از زده نیز نشان میکرده و با آن کنار آمده بودند. نتایج پیمایش صورت گرفته در مناطق سیل
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اند که قبل از بروز درصد پاسخگویان گفته13خطر سیلاب آگاهی داشتند. همانگونه که در جدول زیر نشان داده شده است، نزدیک به 

 دانستند.ی اخیر، خطر سیلاب را جدی میهاسیلاب

 
 دانستید؟های اخیر، خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را جدی میآیا قبل از بروز سیلاب -2-6جدول 

 

 

 

 

 

تاکنون به دفعات  0371نگاهی به آمار و اطلاعات مرتبط با فراوانی وقوع سیل در این مناطق نیز موید دیدگاه مردم است. از سال 

 دهد:آماری از این پدیده را نشان می 3-1اند. جدول های آبریز خوزستان سیل را تجربه کردهحوزه

 
 تاکنون 1371های خوزستان از سال سیلاب -3-6جدول 

 
 

دهد با وجود آنکه در استان خوزستان در دهه اخیر خشکسالی شدیدی رخ داده است؛ اما حتی در این نشان می 3-1جدول 

ای اند. به دلیل همین فراوانی بالای وقوع سیل است که مردم رودخانه را شمشیر دولبهها متوقف نشدههای خشک نیز سیلابسال

سیل رو ما از »دهد: آورد و از سوی دیگر رنج و محنت. عبدالرضا ادامه میرحمت و برکت برایشان به ارمغان می سویکدانند که از می

دونیم خونه مون همیشه در معرض سیله چون زدیم. اینجا خونه آبا و اجدادی ماست و ما مییک هفته پیش هم حدس می

 گوید:این باره میمحمد در « ترین رودخانه ایران اینجا پیش ماست.خروشان

 درصد فراوانی 

 40.4 221 خیر

 12.8 212 بله

 1.8 32 پاسخنمی دانم/ بی

 011 113 کل
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نست در برابر سیل اروستای خسرج خلف حمیدیه که دو روز اول مقاومت زیادی از خودش نشان داد هم در نهایت نتو»

های اطراف رفتن؛ اما بعد از دو بندش نصف شب شکسته شد. اهالی روستا رو ترک کردن و به جنگلایستادگی کنده و سیل

استان معین روستای ما بودند و امدادگران محلی  عنوانبهها که بند با کمک کرمانیروز فروکش کردن آب کار ترمیم سیل

خطر « دهد:او ادامه می« شروع شد. بار اصلی کار روی دوش خود مردم بود؛ اما متاسفانه مدیریت دولتی خوب عمل نکرد.

منطقه بخش کرخه است. حیات این مردم سیل در اینجا همیشه مطرح بوده و بخشی از زندگی روزمره ماست. اصلا اسم این 

 «وابسته به کرخه است؛ اما طبیعتا از خطرات طغیان کرخه هم بی خبر نیستیم.

 گوید: رضا که خود از امدادگران حاضر در سیلاب اخیر حمیدیه بوده است می

کیلومتر از این  01 بند سنتی مسیر خسرج یکی از نقاطی بود که در سیل متحمل خسارت متعددی شد.کیلومتر سیل41»

کیلومتر دچار خسارت شد و بخش  41بخشی شده بود؛ اما در سیل اخیر همه این کیلومتر در سیل سال گذشته استحکام41

بندهای سنتی معمولی در مسیر داشتیم که کار حفاظت را انجام در گذشته سیلبیشتر اون به جز یک نقطه از بین رفت. 

بند معمولی هم از بین رفته بند اطراف خسرج، این سیلتوجه به فشار آب و شکستگی سیل دادند؛ اما در سیل اخیر بامی

بینی لازم، روستای خسرج خلف زهکشی به عرض دو متر داشت؛ اما به علت عدم پیش .اندیشیده شودای است و باید چاره

بندی با یک لوله و این نقطه با احداث سیلمتر تبدیل شد.  1متر با عمق  01ای با عرض این زهکش پس از سیل به رودخانه

 «. ...خاکریز درست نشد

اند؛ اما شدت طغیان اخیر که منجر به بروز سیلاب شده است را های همجوار را همواره جدی گرفتههای مکرر رودخانهمردم طغیان 

میدانی اهالی برای محافظت از روستاها کردند به همین دلیل شاهد از دست رفتن روزهای طلایی پیشگیری و بسیج بینی نمیپیش

ای اندازهبندها در دفعات پیشین و بر حسب تجربه بهایم. میان مردم روستاهای مختلف این اتفاق نظر وجود داشته که ارتفاع سیلبوده

اند. به دانش بومی داشتهکند و به همین دلیل امید فراوانی به مدیریت چالش با اتکا بوده است که جدی ترین خطرها را نیز مهار می

توصیف کرد که در ابتدا امید به حل چالش و عبور از بحران و خطر بالا آمدن آب  گونهاینتوان شرایط روحی مردم را از این منظر می

یدن خبر میان مردم بسیار فراگیر بود؛ اما بتدریج و با افزایش مستمر سطح آب دستپاچگی اهالی روستاها بیشتر شد و در این حین رس

داد. سنتی مقابله با سیلاب کاهش می هایروشبندها در روستاهای همجوار تردیدها را نسبت به موفقیت شکسته شدن برخی سیل

برخی از اهالی در واکنش به این شرایط شروع به خارج کردن زنان و کودکان و پیرمردان و سپس برخی از وسایل اساسی زندگی خود 

را به مناطق امن انتقال دادند. مشاهده میدانی روستاهای شهرهای شادگان و بامدژ اهواز نیز موید این دیدگاه  هاآناز روستا کرده و 

، شودمی هاآنری از خطرها و؛ امادگی در برابر یشگیماتی برای پیدهد آنچه موجب مشارکت جوامع در اتخاذ تصماست و نشان می

سیل چندان برجسته نبود یا حداقل نسبت به دفعات پیشین بالا آمدن آب خطر بیشتری  زان و نحوۀ ادراک خطر است. در ابتدا خطریم

 شد؛ اما افزایش تدریجی حجم آب خروجی از سدها افزایش تدریجی اضطراب را نیز در پی داشت. احساس نمی

ها ه افزایش چشمگیر بارشمشخصا درباره جدی تلقی کردن خطر سیلاب از سوی مردم باید گفت در سال آبی گذشته و با توجه ب

شده؛ اما درباره شدت و پهنه درگیر در آن مردم هرگز چنین تصوری خطر سیلاب از سوی مردم همواره احساس میاز همان ابتدا، 

 ها گردکردند. مردم در این روستاها حتی پیش از وقوع سیل و تنها با مشاهده بالا آمدن سطح آب در نتیجه افزایش دبی رودخانهنمی

توانند خطر را با اتکا به توان محلی دفع معتمدان محلی جمع شدند و به چانه زنی و تقسیم کار پرداختند؛ اما تصورشان این بود که می

اندک، البته مغلوب قهر متوالی با موفقیت انجام داده بودند و در دفعاتی طوربهکنند. کاری که تا پیش از این نیاکان شان و خودشان 

 بودند. طبیعت شده

 کند: تجارب پیشین خود درباره خطر سیل را چنین بیان می« علاونه فای»ابوحمزه از ساکنان 

چند باری سیل ما رو با خودش برده، دارایی ما رو؛ اما صدها بار هم از ما شکست خورده. ما چندین روستا کنار رود »

که بارندگی شدید همین جا بود؛ اما توی هیچ کدوم اینقدر ایم. قبل از این هم سیل داشتیم. نه فقط سیل از رودخانه کرخه

شد؛ اما این سیل خیلی فرق داشت چون دولت سد بند مهار میاومد با سیلآسیب به ما وارد نشد. هر چه سیل قبلا برا ما می
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هر و به همین خاطر خواست آب بره توی شرا برای بردن زندگی ما باز کرد. دولت نتونست جلو آب رو بالادست بگیره و نمی

 «خطر رو برا ما بیشتر کرد.

زده حمیدیه در امتداد رودخانه کرخه شامل چندین روستاست که البته به دلیل تفاوت ارتفاع از دیده و سیلبخش بیشتر آسیب

علاونه فای و  یشتری دیدند وبسطح رودخانه همجوار شرایط یکسانی ندارند. از میان این روستاها شیخ طعمه و خسرج عوده آسیب 

 دیدگی هستند.ضعیف، سدره و جنادله در سطح دوم آسیب

مشابه بوده است. روستاهای هوفل، علی آباد، حمودعاصی،  تقریباًهای الله اکبر و بستان در شهرستان سوسنگرد نیز اوضاع در بخش

ها در این مناطق کاملا از بین رفت. علی رساختسبهانیه، شاکریه و... در معرض مستقیم سیلاب قرار داشتند و بسیاری از ابنیه و زی

 گوید: دغاغله درباره خطر سیل در این مناطق می

کردند؛ اما مردم بر این باور احمر اعلام هشدار میزده مستقر بودیم. ارتش و سپاه و هلالما چند روز در این روستاهای سیل»

های عمومی را افزایش دهد و از مردم بخواهد بیشتر مواظب خواهد حساسیتبودند خطر چنان جدی نیست و دولت فقط می

 «باشند.

شدند و شیوخ در جهت کنترل اوضاع به رایزنی با آمد اهالی روستاهای مختلف دور هم جمع میسطح آب کرخه که بالاتر می

شد. بدین ترتیب منتقل میپرداختند و بعد از هر نشست سطح حساسیت بیشتری به افکار عمومی روستاییان مسئولان محلی می

نبوده و احساس خطر چندانی از سوی اهالی روستاهای مختلف احساس  توان گفت در روزهای نخست ادراک از خطر چندان دقیقمی

ها و انتشار تصاویر سیلاب شیراز و استان لرستان به تدریج احساس خطر را های کمک رسان و پخش کلیپشد؛ اما اصرار سازماننمی

 ش داد.افزای

درباره بازتاب درک خطر سیل در زندگی مردم باید گفت در میان مردم این اراده و تمایل وجود دارد که با توجه به اثبات سیل خیز 

التفات ویژه داشته باشد یک جابحایی محدود به مناطق مرتفع تر اطراف داشته باشند و  هاآنبودن محل اسکان شان اگر دولت به 

بییند که بتواند چنین کاری را به پیش آنان دولت را از نظر اراده در این شرایط نمی حالدرعیندیگری به پا کنند؛ اما روستا را در جای 

بندها و بیمه محصولات و دام هاست. درباره بیمه منازل مسکونی و لوازم زندگی ببرد بنابراین بهترین استراتژی تقویت مجدد سیل

دارند و هنوز برای قضاوت در این باره به گذر زمان بیشتری نیاز است. نکته قابل تأمل درباره بیمه روستاییان آگاهی و اطلاع کمی 

اند تحت حمایت بیمه تمام کشت پاییزۀ اهالی )گندم و جو( بر مبنای آنچه خود اظهار کرده تقریباًمحصولات کشاورزی این است که 

به الزام ارائه بیمه نامه در برابر دریافت حق آبه بوده که این  برداریبهرهبوده است و علت این رویدا نیز اجبار وزارت نیرو و شبکه 

یجاد کرده است. در حالی که بیشتر روستاییان دام و منزل خود را بیمه موضوع برای روستاییان پوشش حمایتی بسیار خوبی را ا

 اند.اند و اتفاقا بیش از همه نگران جبران خسارات خود در این زمینهنکرده

ریزی آینده و با وجود اینکه ضربه سهمگین سیل بر زندگی و اقتصاد روستایی به وضوح از سوی روستاییان درک شده در برنامه

ایمنی اند؛ اما جز تعدادی واکنش محدود و یا تصمیم به مهاجرت کلی در زمینه افزایشپیامدهای آن در زندگی روزمره مواجه است و با

ها سخن گفت که یکی ادامه زندگی در این مناطق کار چندانی از دست اهالی ساخته نیست. در این باره باید از مجموعه محدودیت

ها به مصرف پیوسته های مالی پیشین، ضرورت ادامه اسکان در حاشیه رودخانه به علت وابستگی دامیتدیگر از آن ها، علاوه بر محدود

توان ای است که در وضعیت کنونی و با این سبک زندگی نمیآب است. موقعیت استقرار روستاها و قرار گرفتن منازل مسکونی به گونه

های سبک و سنگین کرخه ( را داشت زیرا بیشتر اهالی دام ویژهبهها )شیه رودخانهانتظار دور از ذهن جابجایی داوطلبانه اهالی از حا

 کنند.کنند که برای مصرف آب به شکل مستقیم از رودخانه تغذیه مینگهداری می

د که گردبعد دیگری از ادراک خطر سیل نزد شهروندان درگیر سیلاب در استان خوزستان به رابطه روستانشینان و طبیعت باز می

اند. حسین از ها و یا مزارع در حریم قانونی رودخانه اعتراف کردهزده به قرار گرفتن خانهبر مبنای آن بسیاری از اهالی روستاهای سیل

 گوید:ساکنان یکی از روستاهای حاشیه رودخانه کرخه می
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و به سمتش آمدن و اشغالش کردن. رودخانه یک حریم داره که اگه بخوایم دقیق بهتون بگیم مردم اون را حفظ نکردن »

تونه مسیر اصلی خودش را بره. معلومه که وقتی مسیرش باز نباشه احتمال طغیانش بالا رودخانه راهش بسته شده و نمی

های توی حریم تذکر دادیم با واکنش نامناسب اهالی مواجه شدیم. به هر حال هر شورا هر وقت که به خونه عنوانبهمیره. ما 

 «اقلی باید به طبیعت محل زندگی خودش احترام بگذاره.انسان ع

بخش مرکزی اهواز درمیان سه رودخانه کارون، دز و بامدژ در شمال اهواز یکی دیگر از مناطقی بود که دچار آبگرفتگی شدید شد. 

روجی سدهای دز و کرخه های سیلابی و بحرانی خوزستان بودند. در نهایت خکرخه محصور است که هر سه در سیلاب اخیر از حوضه

بندهای این روستاها از روستای بخش بامدژ، همه سیل 03چند برابر شده و روستاهای اطراف را با سیلاب مواجه کرد. بر اثر آبگرفتگی 

 بود. ها بالا رفتهبین رفته و آب در بعضی از روستاها تا سقف خانه

 گوید: ام رسول از ساکنان بامدژ درباره خطر سیلاب می

ها بالا هامون. بلکه مرتب رودخانهاومده. نه که توی خونهگیر بوده. یعنی سیل مرتب میمحل زندگی ما همیشه سیل»

بند ساختیم. هر کردن. نه از بارون اینجا از بارون بالاتر. ما همیشه؛ آماده سیلابیم. نگاه کنید چقدر سیلاومدن. طغیان میمی

ها رو بالا ها رو و خونهبند چقدر لازمه. حتی طویلهدونن سیلکنن. مید را ترمیم میبنسال پاییز مردم جمع میشن سیل

 «گرفتیم که آب نیاد توی خونه؛ اما این سیل خیلی زیاد بود. خیلی آب بالا اومد.

به سمت مدارس های خود های ذکر شده در منطقه بامدژ، اهالی با احساس خطر سیل و با ترک خانهبا افزایش خروجی آب رودخانه

 های قطاری رفتند که دیگر توان عبور از خط راه آهن منطقه بامدژ را نداشتند و متوقف شده بودند.محل اسکان و یا واگن

عوامل  تأثیرتوان گفت ادراک مردم از شدت و جدی بودن خطر سیلاب تحت های انجام شده میبا توجه به مطالب فوق و دیگر مصاحبه

 زیر بوده است:

زده از خطر سیلاب در این مناطق آگاه بودند اما های موفقیت آمیز در برابر سیل: اکثر ساکنان مناطق سیلهای مقاومتبهتجر .0

 هاآنکردند. اند، وقوع سیلاب با این شدت و گستردگی  را پیش بینی نمیهای پیشین داشتهای که از سیلاببا توجه به تجربه

اب توانسته بودند در برابر آن مقاومت کنند و از پس مواجهه با آن برآیند. بنابراین با توجه حتی در بدترین تجارب خود از سیل

 های پیشین، توقع وقوع سیلابی با این شدت و گستردگی را نداشتند.به تجربه

 ملهازجهای صورت گرفته با مقامات رسمی استان، عدم جدی گرفتن مستمر خطر سیلاب توسط نهادهای رسمی: در مصاحبه .2

های دولتی در برابر سیل اشاره شده است. براین اجتماعی استانداری به غافلگیری دستگاه -دکتر حسین زاده معاون سیاسی

های دولتی خطر سیل را تا پیش از وقوع آن خیلی جدی نگرفته بودند. و این به نوبه خود بر توان گفت، دستگاهاساس می

گرفته با یکی از اهالی مناطق  صورتبهثیرگذار بوده است. همانگونه که در مصاحسیل تأخطر ادارک  در خصوصذهنیت مردم 

خطر سیل صورت نگرفته بود، در زمان  در خصوصمستمری  رسانیاطلاعزده آمده است، از آنجا که تا پیش از وقوع سیل، سیل

 وقوع سیل، هشدارهای رسمی خیلی از سوی مردم جدی گرفته نشدند.  

رخدادهای جوی، باعث شده بود که هم نهادهای  در خصوصهای نادرست سازمان هواشناسی نادرست: پیش بینی رسانیاطلاع .3

سیل مورد بی توجهی قرار گرفته و خطر سیل خیلی  در خصوصهای رسمی دولتی و هم عموم مردم، هشدارها و اطلاعیه

 جدی گرفته نشود.

 

  های عمومی درباره سیلابآگاهی. 6-2-2

 های عمومی و همگانیآموزش .1-2-2-6

ایمنی و امدادی برای هایهدف آموزش ایجاد آمادگی در برابر سیلاب، لزوم توجه به هشدارهای صادره در این زمینه و ارائه پیام

و... انجام تواند از طریق چاپ و انتشار پوستر، بروشور، کتاب، تهیۀ فیلم و برگزاری کارگاه و نمایشگاه کاهش خسارات سیل است که می
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شود. های فرعی تخصصی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه انجام مییتهیشود. انجام این پروژه از طریق کم

 های آمادگی در برابر سیل در سنین مختلف نیازمند رشد ذهنی مناسب با ماهیت مباحث و موضوعات آموزشی است.آموزش اثربخشی

گیرند که این وظایف به سه دسته کلی ها و وظایف مختلفی را بر عهده میز نظر ارتباط با مسائل مختلف، نقشکلی افراد ا طوربه

دارند و  مؤثردارند. دوم گروهی که بر حسب قدرت شغلی نقش  مؤثریشوند. نخست گروهی که بر حسب قدرت قانونی نقش تقسیم می

 هستند. مؤثرسوم گروهی که از نظر نفوذ فکری دارای نقش 

گیرند: دانش آموزان پیش دبستانی، های کلی افراد در سه طبقه کلی قرار میخصوصیات و ویژگی بر اساسهای مخاطب گروه

 دبستانی، راهنمایی، متوسطه، دانشجویان و عامه مردم.

های عمومی را نیز ببینند. زیرا اغلب شود باید آموزشدر نظر گرفته می هاآنهای خاص که برای ها، علاوه بر آموزشتمام گروه 

توانند عامل شوند و احتیاجات و نیازهای متفاوتی دارند که هم میای دارند خود یک شهروند محسوب میکه نقش و وظیفه حالدرعین

 له با آن را دارند.بروز خطر باشند و هم در مواقع اضطراری نیاز به داشتن آگاهی و توانایی مقاب

شود. متولی آموزش رسمی آموزش و پرورش و دانشگاه است و متولی شیوه آموزش به دو صورت رسمی و غیررسمی تعیین می

احمر و فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت بحران، بهزیستی، بهداشت و درمان و صداوسیما هستند. های هلالآموزش غیر رسمی سازمان

مدت و درازمدت، ، میانمدتکوتاههای آموزش صورتبهشود. شیوه غیر رسمی ش و پرورش و دانشگاه اعمال میشیوه رسمی در آموز

شود. در این روش معمولاً افراد برای آموزش دادن یا های آموزشی انجام میها، سمینارها و کارگاهکنفرانس ها،ها، سمپوزیومگردهمایی

احمر، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت های هلالها توسط سازمانآیند. عمده این آموزشدهم میآموزش دیدن، تبادل اطلاعات و... گر

 شود.بحران، بهزیستی، بهداشت و درمان و صداوسیما داده می

 

 پرورش ووضعیت آموزشی سازمان آموزش. 2-2-2-6

؛ یعنی 0317اجباری است که از اول مهرماه  ساعت برنامۀ درسی ویژۀ مدارس در مقطع متوسطه از امسال 11و پرورش آموزش 

ای شده هر نوع محوری را که متناسب با شرایط محلی و منطقهو پرورش این اختیار را به مدارس داده که در این زمان تعیین آموزش

های ه فقط در کتابدهد کهای درسی نشان میاست، برگزار نمایید مانند ریزگردها و چیزهایی از این قلیل. تحلیل محتوای کتاب

کتاب آمادگی دفاعی  02و  00، 01هایی دربارۀ شرایط بحرانی وجود دارد. در پایه نهم در دروس آمادگی دفاعی پایه نهم و دهم درس

باید کرد.  ایمنی در برابر زمین لرزه و در زمان وقوع زمین لرزه چهآمادگی در برابر زمین لرزه، اند: پایه نهم این عناوین توضیح داده شده

ایمنی، انواع حادثه، اهمیت پیشگیری و اند:کتاب آمادگی پایه دهم این عناوین توضیح داده شده 013تا  14پایه دهم در صفحات در 

(. در پایه دهم 010ایمنی در سیلاب )ص ( و بررسی17-11علاج واقعه قبل از حادثه، عملکرد مناسب در زمان وقوع سیل )صفحه 

شناسی خوزستان )جغرافیای استان( پایه دهم صورت گرفت. بر اساس این تحلیل در این از محتوای کتاب استانهمچنین تحلیلی 

 شوند.های سیلاب و آشنایی با منابع آبی استان نیز تدریس میبررسی علل سیلاب، آسیبدرس 

 

 حمر وضعیت آموزشی هلال .3-2-2-6

طرح خادم اقداماتی برای آموزش عمومی مردم انجام داده است. در طرح دادرس احمر نیز با اقداماتی چون طرح دادرس، و هلال

شود. با وجود ( برگزار می8جلسه آموزشی در مدارس دوره متوسط اول )پایه  01آموز آماده در روزهای سخت است که در دانش

ل کشور در حال اجرا است. در این طرح سال است که در ک 7ای که در خصوص اجرای این طرح وجود داشت این طرح مشکلات عدیده

و پرورش و نیز مدیریت بحران،  های زندگی افراد آموزش خواهند دید. لازم است تا آموزشمحور آموزشی نجات و امداد و مهارت 8در 

طرح خادم افرادی در  .آموزان پرداخته و نظارت بر اجرای آن داشته باشد و کمک به رشد این طرح نمایدبر آموزش این طرح به دانش

ها دهند. این کار بدین علت است که ها مراجعه کنند و آموزش در حوزه مخاطرات را به خانوادهعنوان مربی آموزش دیدند که به خانهبه

 های لازم رااند با مراجعه به درب منازل آموزشدیدهبا توجه به عدم مراجعه افراد برای آموزش، افرادی که در این خصوص آموزش
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ها متفاوت و توجه به کودکان )یونیسف پیشنهاد شد تا آموزش مسائل بهداشتی و نوع فرهنگداده شود و درنهایت  هاآنباره به دراین

ها و وقایعی چون سیل و زلزله که در هنگام بروز این مخاطرات چه مشکلاتی روز در ارتباط با بحران 01ای برگزار نمود در حدود دوره

توان به این موضوع اشاره باید در اولویت در نظر گرفته شود. از این گذشته میهاست و میپیش خواهد آمد( از ضرورتبرای کودکان 

  .دیده شده بودند، بهتر صورت گرفتجاهای که آموزش رسانی بهکرد که کمک

اند و رقم به دیدهاندکی از مردم در خصوص سیلاب آموزش به دلیل پراکندگی و وسعت استان خوزستان متأسفانه بخش بسیار

های عمومی و همچنین اجرای طرح ملی های اخیر و از طریق برگزاری کلاساحمر طی سالرسد. جمعیت هلالدرصد میکمتر از یک

آموزی( سعی و تلاش های روستایی، دانشجویی، طلاب، دانشمحور )کانونهای داوطلب و جامعهخادم و طرح ملی دادرس و ایجاد کانون

های مالی نتوانسته های عمومی را در سطح جامعه بگستراند؛ اما به دلیل کمبود امکانات، اعتبارات و محدودیت بخشکرده آموزش

های عمومی مخاطرات که در حال اجرا هست در نظر طرح آموزشاکثریت جامعه را پوشش دهد. در حال حاضر آموزش مردم از طریق 

 پذیر و مناطق مستعد حادثه افزایش دهد. های مورد نظر را در جوامع آسیبدارد آموزش

اند، ها در بحث آموزش عمومی قبل از بحران فعالیت جدی نداشتهصورت کامل فراگیر شود. سمناحمر نتوانسته بههای هلالآموزش

ها و نهادهای پذیر، سمنهای آسیبها و نفوذ آن در جوامع مختلف و گروهاعتماد برای گسترش آموزشی از ابزار مهم و قابل لیکن یک

 های مسئول باشند. بایست در این امر یاری گر سازمانمردمی هستند که می

احمر رکنان و سایر اشخاصی که با هلالاحمر در دو حوزه آموزش مردمی و آموزش تخصصی )آموزش کاهای آموزشی هلالفعالیت

های تحت پوشش آموزش های اولیه و خانواده اماری برخی از حوزهگیرد. مخاطرات محیطی، امداد و کمککنند( صورت میهمکاری می

سو، تأسیس  به این 0311کرده است؛ اما از سال میهای شهری محدود های خود را به حوزهفعالیت عمدتاًاحمر احمر هستند. هلالهلال

احمر را در دستور کار خود قرار داده است. ضریب آموزش بسیار کم است. ضریب نفوذ آموزش را های هلالهای روستایی و خانهکانون

 درصد اعلام کردند. 1زیر 

احمر در زمینۀ آموزش های هلالعنوان یکی دیگر از فعالیتبه 11و  11اجرای طرح خادم )خانواده؛ آماده در مخاطرات( در سال 

شده است. این طرح شامل دوازده مرحله است هزار خانواده در سطح استان خوزستان پرداخته 43بوده است. در طرح خادم به آموزش 

 ها بوده است. صورت حضوری و رفتن به در منازل خانوادهی اجرای طرح بهیشده است. نحوهو هر ماه نیز یک مرحله از آن انجام می

احمر تعامل و همکاری نکرده است. به نحوی که احمر از صداوسیما گلایه کرد که در اجرای این طرح با هلالنمایندۀ جمعیت هلال

پس از اینکه طرح خادم به صداوسیما برده شده است، صداوسیما تقاضای دریافت هزینه برای کمک به اجرای این طرح کرده است. 

هایی که کارکرد آموزش عمومی دارند، با جمعیت بخشی و تبلیغ دربارۀ طرحاوسیما برای آگاهیصددهد که مرکز شواهد نشان می

احمر را پیش از وقوع سیل در سه طرح دادرس، طرح خادم و توان خدمات آموزشی هلالکلی می طوربهاحمر همکاری نکرده است. هلال

 دادرس همکاری محدودی داشته است.طرح مخاطرات طبیعی خلاصه کرد. دانشگاه فقط در اجرای طرح 

و پرورش  آموز؛ آماده در سوانح( هستند. آموزشو پرورش در حال اجرای طرحی مشترک به نام دادرس )دانش احمر و آموزشهلال

 ت. احمر اسهای دانشجویی یکی دیگر از کارهای هلالکند. دایر کردن کانوناحمر کمک میآموز به هلالدر زمینۀ مدرس و دانش

 

 بودن ضریب نفوذ آموزش اندک .4-2-2-6

زده با این وجود ضریب نفوذ آموزش در بین عموم شهروندان بسیار پایین بوده است. نتایج پیمایش صورت گرفته در مناطق سیل

این در حالی است  آموزش داده شده بود. هاآنها به سیلاب در خصوصاند که درصد شهروندان بیان کرده00دهند که کمتر از نشان می

 اند.سیلاب و مخاطرات آن آموزش خاصی ندیده در خصوصاند که درصد دیگر پاسخگویان گفته 81که 
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 آموزش درباره خطر سیلاب بر اساستوزیع فراوانی پاسخگوها  -4-6جدول 

 درصد فراوانی 

 01.7 1 بله

 4 خیر

432 
78.0 

 00.2 12 پاسخبی

 011.1 113 کل

 

تمرکزگرایی موجود در کشور متاثر از  تأثیرها نیز تحت های آموزشی، محتوای این آموزشاما علاوه بر ضریب نفوذ بسیار کم برنامه

باشد. در یکی از های مرکز یعنی تهران بوده و متناسب با شرایط بومی و محلی مخاطرات طبیعی موجود در استان نیز نمیاولویت

 های آموزشی با شرایط اقلیمی و محلی استان را اینگونه بیان شده است: عدم تناسب اولویتهای انجام شده، مصاحبه

الان با آموزش و پرورش در ارتباط بودیم جلسه داشتیم بحث این هست که الان آموزش زلزله هست و مانور هر سال برگزار »

کند خطر زلزله است احتمالاخیلی خطر می می کنند چرا چون از تهران دستور میاد. تهران بیشترین خطری که احساس

اند و زنگ زلزله در همه اقصی نقاط کشور کند. به هر حال زلزله رو بعنوان یک خطر بزرگ پر رنگ کردهسیل را احساس نمی

تأثیر هم نیست ...... ولی خوزستانی که یک مرکز زده میشه. یک مانوری حالا هرچند نمایشی هم برگزار میشه حالا بی

خوام بگم ذهنشون هاش. میسیل اصلا نیست در برنامه در خصوصگیر بود و سالیان دراز تجربه سیل داشته ، آموزشی لسی

 «متاثر است از دستورات دولتی. بدلیل تمرکزی که وجود دارد.

 

 های وضعیت امداد و نجات آموزش. 6-2-3

اینکه بتوانند جلوی سیلاب را بگیرند حاضر به ترک محل زندگی خود ها و محل زندگی شان و احتمال به دلیل وابستگی مردم به زمین

 کردند.گرفتند بلکه در مقابل ان مقاومت مینمی جدی تنهانهنبودند و دستور تخلیه را 

کلی آماده مواجهه با این شراط نبودند و آموزش خاصی در این زمینه ندیده بودند. ولی به دلیل این که بالا آمدن اب  طوربهمردم 

تدریجی بود کم کم شرایط مواجهه با آن را پیدا کردند؛ اما همراهی و همکاری با نیروهای امداد و نجات بسیار ضعیف بود؛ زیرا اکثر 

 اشتند.اعتماد ند هاآنمردم به حرف 

های پیشین سیل تا حدودی از دانش بومی برای مواجهه با سیل برخوردار بودند. در بیشتر با این وجود، مردم با توجه به تجربه

های جمعی به این خطر نشان دادند و شاهد یک استراتژی روستاهای درگیر سیلاب و یا در معرض آن در استان خوزستان مردم واکنش

در همه روستاها احداث  تقریباًدهد نفعان  نشان میایم. مشاهدات میدانی و مصاحبه با ذیبا خطر بوده جمعی فوری در مواجهه

در شرایط  هاآنای بومی است بین روستاییان اشتراک داشته و این اقدام استراتژی اصلی بند که متکی بر یک دانش چند سدهسیل

بندهای شاکریه و دهلاویه در سوسنگرد نماد استفاده خرد جمعی روستایی و استفاده از ها بوده است. سیلبحرانی بالا آمدن آب رودخانه

نظران، امدادگران و دیگر افراد حاضر در جریان مهار و گفتگو با صاحب انمشاهدات میدانی محقق .بند استدانش بومی احداث سیل

رای مقابله با این سیلاب منحصر به فرد در حدی که تماما به دهد مردم از دانش کافی و آگاهی لازم بسیلاب و امدارسانی نشان می

آمیزی انجام داده و در نتیجه های موفقیتهای کم قدرت تر پیشین مقاومتتهدید آن پاسخ دهند برخوردار نبودند ولی در برابر سیل

در تفاق پاسخگویان دوره آموزشی رسمی رغم اینکه اکثریت قریب به اتجارب ارزشمندی داشتند. درپاسخ به سوالات پیمایش نیز علی

بیان کرده بودند تا حدودی از کارهایی که باید هنگام سیلاب درصد( 41.4)    درصد قابل توجهیمواجهه با سیلاب ندیده بودند، خصوص

آگاهی کمی درصد پاسخگویان گفته بودند که در این خصوص از اطلاعات و 11انجام دهند آگاهی داشتند. البته همچنان حدود 

 برخوردار بودند.
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 اطلاع از اقدامات لازم برای مواجهه با سیلاب بر اساستوزیع فراوانی پاسخگوها  -5-6جدول 

 درصد فراوانی 

 4 2 خیلی زیاد

 2.7 01 زیاد

 37.3 211 متوسط

 31.0 014 کم

 20.1 001 خیلی کم

 3.1 21 بی پاسخ

 011.1 113 کل

 

به علت اتکا به همین تجارب پیشین بود که با وجود هشدارهای متعدد حاضر به ترک منازل خود نبودند. احمد از ساکنین  

 گوید:حمیدیه می

داد که روستاهای علاونه تا خسرج و جنادله همه باید خالی بشن. کسی نمونه توی خونه ها. برید به دولت مدام هشدار می»

ست. موندن بعضیا و جونشون هم به خطر هاسیلابکردن اینم مثه بقیه شهر حمیدیه. مردم قبلا سیل دیده بودن و فکر می

 « گرفتن.تری میاسبافتاد؛ اما اگر بهتر متوجه بودن تصمیم من

پناه بردن به مناطق امن و فرار از صحنه وقوع سیلاب اگرچه در بسیاری از روستاهای استان هزینه مدیریت سیلاب را افزایش داد؛ 

ها را در ها و تدارکات لازم برای جابجایی احشام و دامبینیتوان مدیریت ضعیف بحران دانست که پیشاما یکی از دلایل این امر را می

ها در زندگی شکننده روستایی واقف نبوده و یا اینکه نتوانسته با برقراری تعامل صحیح ود و به ارزش و اهمیت نقش دامروستاها نکرده ب

را برای جابجایی مهیا کند. فقدان دانش کافی مردم و پیوند آن با آشفتگی و بی  هاآنبا مردم زمینه جلب رضایت و آرامش خاطر 

های فراوانی را از روزهای آبگرفتگی و اری به همراه مدیریت نامناسب بحران سبب شد اهالی گلایهرسانی و بخشی کسازمانی در خدمات

 وقوع سیلاب در ذهن داشته باشند و مکرر آن را بازگو کنند. 

بندهای محلی در ممانعت از ورود آب تا آخرین لحظات دلخوش به احتمال موفقیت سیل هاآنناآگاهی مردم سبب شد بسیاری از 

به روستا را داشتند و حداقل همکاری را در وقت طلایی مدیریت بحران با مسئولان داشتند و از سوی دیگر احتمال بروز خطر را برای 

 شان را افزایش دادند.خود، خانواده و احتمال آسیب به وسایل اساسی

 گوید:حسن از روستای شاکریه درباره آگاهی از سیلاب نزد روستاییان می

سالی یکبار خطر سیل برای ما مطرح میشه؛ اما مقامات محلی و استانی  تقریباً ما در معرض سیل بوده همیشه. روستای »

زنن. وگرنه اگر روستاییان مطلع هیچ اقدام عملی برای افزایش سواد عمومی در مقابله با سیلاب نکردند. فقط حرف کلی می

 «باشد آن وقت قطعا سطح واکنش شون متفاوت خواهد بود. تواند داشتهباشند که سیل چه پیامدهای ویرانگری می

بدیهی است به هر میزان که کشاورزان از دانش بالاتری نسبت به علل، اثرات و خطرات سیل برخوردار باشند، رفتار سازگاری آنان  

ییرات آب و هوایی دارند، تلاش بیشتری توان گفت که کشاورزانی که دانش بالاتری در مورد اثرات تغیابد. به عبارت دیگر، میافزایش می

برای کاهش اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی خواهند داشت. همچنین، دانش درباره اثرات تغییرات آب و هوایی منجر خواهد شد تا 

سازگاری  هایروش، دانش بالاتر نسبت به علاوهبههای این پدیده شده و در جهت کاهش آن تلاش کنند. کشاورزان بیشتر متوجه آسیب

کشاورزی بتوانند روشی را که تناسب بهتری با شرایط آنان خواهد داشت را انتخاب  هایروشمنجر خواهد شد تا کشاورزان از بین انواع 

 .کنند

دهد میان تحصیلات و ها نشان میکسب آگاهی درباره خطر وقوع سیل برای اهالی از منابع مختلف صورت پذیرفته است و بررسی

های دهد هر چه میزان سواد و تحصیلات افراد بیشتر شده است سهم شبکهها نشان میبع کسب آگاهی رابطه وجود دارد. بررسیمن

سواد بیشتر خبرها را از اقوام و بستگان پیگیری منبع کسب خبر از سیلاب افزایش یافته و در نقطه مقابل افراد بی عنوانبهاجتماعی 

 اند.کرده
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خلاصه موارد  طوربههای استان درباره آگاهی عمومی از سیلاب اهالی روستاهای مختلف دچار سیلاب در شهرستاندر مصاحبه با 

 زیر به دست آمد:

شد؛ اما خیلی بی نظم و های اولیه در آنجا توزیع میترین محل امدادرسانی رساندیم، غذا، البسه، و کمکخودمان را به نزدیک . 0

 درهم ریخته بود.

ع از وضعیت و گرفتن دستور لازم به رادیو، تلویزیون و یا اعلام بلندگوهای عمومی گوش دادیم، در صورتی که دستور برای اطلا . 2

 .دادیمتخلیه داده شد، فوراً این کار را انجام می

 یم.کودکان و زنان را قبل از بالا آمدن سطح آب نزد بستگان در شهرها و روستاها و مناطق همجوار که امن بود فرستاد . 3

 کردیم هر چند کمیاب بود و البته گرم.آب آشامیدنی را از امدادگران دریافت می . 4

 در سرکشی به خانه مواظب جریان برق بودیم و آن را قطع کرده بودیم. . 1

بندها خواستیم از جریان آب فاصله بگیرند و دور شوند زیرا رودخانه خروشان بود و خطر شکسته شدن سیلمدام از اهالی می . 1

 داشت. وجود

ها ممکن است به خاطر ها و جادهنشینی کرده است مراقب باشید، زیرا خیابانعقب هاآنهنگام حرکت در مناطقی که سیلاب از  . 7

 .باشد و در اثر وزن خودرو فرو برودجریان سیل ضعیف شده 

 با روی گشاده پذیرفتند. کشی آب و گاز منزل ما را کنترل نمایند کهاحمر خواستیم تا لولهبارها از مسئولان هلال . 8

 های امن باقی بمانند.خواستیم در همان مکان هاآنتا زمانی اعلام وضعیت عادی نشد خانواده را به خانه نیاوردیم و از  . 1

 است، دور شدیم؛ زیرا این احتمال وجود داشت فرو بریزند.هایی که اطرافش را آب احاطه کردهاز ساختمان . 01

دیده باشد؛ ولی در ابتدا خرابی دیده نشود و های ساختمان آسیبکردیم، ممکن بود پیاحتیاط میهنگام ورود به منزل نهایت  . 00

 .ظاهر خانه سالم به نظر بیاید

اگرچه نیروهای امدادرسان پیوسته در حال کمک و امدادرسانی بودند؛ اما در مواقع ضروری از غذاهای کنسرو شده استفاده  . 02

 .کردیممی

 کردندها ایجاد میپشه خصوصبهها بودیم؛ زیرا شرایط مناسبیی را برای رشد حشرات ه در گودالشدهای جمعبه فکر آب . 03

دیده سلامتی و های زهکشی آسیباند را تعمیر کردیم؛ زیرا سیستمدیدههای بهداشتی و تأسیسات منزل که آسیبسرویس . 04

 اندازد. بهداشت افراد را به مخاطره می

 

 باره مسائل مرتبط با سیلابهای مردم درنگرش. 6-2-4

 نگرش مردم به علت بروز سیلاب .1-4-2-6

توان به زده، کارشناسان، امدادرسانان و ... میهای مختلف مردم مناطق سیلهای انجام شده با گروهبا توجه به مشاهدات و مصاحبه

های اشاره شده، لزوما های ناشی از آن اشاره کرد. البته روایتعلت سیلاب و خسارت در خصوصوجود چند روایت در بین مردم، 

های به هم پیوسته و روایت صورتبهنفر یا یک گروه و ها از سوی یکهای جدا و مجزای از هم نیستند، بلکه در برخی مصاحبهروایت

های و افراد، ترکیبی از این عوامل موجب وقوع سیل و شدت خسارت ها. به تعبیر دیگر از نظر برخی گروهاندشدهمرتبط با هم بیان 

 ناشی از آن شدند.

 
 عمدی بودن سیلباور به  . 1-1-4-2-6

)به معنی عام نظام سیاسی(، بنا به دلایل مختلفی تعمدا موجب وقوع سیل و آب گرفتگی مناطق عرب نشین  در این روایت، دولت

علت سیل اینگونه بیان  در خصوصهای مردم های فعال در امدادرسانی در نقل روایتدر خوزستان شده است. یکی از اعضای سمن

 کند:می
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ثلا منفی ترینشون بدبینانه ترینشون این که آره این یک نمایش است حرف هایی که می شنیدم بوی منفی می داد یعنی م»

ها رو دارم میگم. این هم یک پروژه است برای اینکه آب کارون رو ببرند اصفهان. چقدر علمی و اینا نمیدونم. بازتاب ذهنیت

 «نند.مثل نیشکر. که مردم عرب اینجا رو زمین هاشون رو]ازشون بگیرند[.. مجبورشون کنند بار ک

ها مدیریت آب به تشدید اینگونه ذهنیت در خصوصهای اتخاذ شده ذهنیت مردم از تجربه طرح توسعه نیشکر و همچنین سیاست

کند که عدم واگذاری آب به کشاورزان تا چندماه قبل از زده به این موضوع اشاره میکمک کرده است. یکی از بخشداران مناطق سیل

وقوع سیل دردامن زدن به روایت تعمدی بودن سیل تأثیرگذار بوده  در خصوصو سپس هشدار به مردم  بیآکمسیل با استدلال وجود 

شهرستان ما یک شهرستان کشاورزی است. یعنی راه ارتزاق مردم همش از کشاورزی است. نه صنعت نه  درواقعاستحضار دارید »است: 

هایی که به ما میخواستند کشت شلتوک کنند. ... سازمان آب و برق طی اعلامیهکه کشاورزهای ما  17معدن و نه کارخانجاتی دارد. ..... 

داشتند  گفتند آب نیست. البته منظور این بود که برای بحث کشت تابستونه مثل شلتوک آب نیست و اجازه نمیدیم مردم کشت کنند. 

ما هشدار دادیم که سیل بسیار  02و  00. ... بعد در برج ما هم بالطبع .... به کشاورزان ابلاغ می کردیم که کشت شلتوک انجام ندید 

کشاورزها از من بخشدار اینه که چرا تا دیروز میگفتی آب نیست حالا میگی  سؤالعظیمی وجود دارد. و این نکته اش اینجاست اولین 

ها میگفتند تعمدی است .... خب اینها از آب فرار بکنید؟ پس قصدی دارید و غرضی. ... روزهای اول دقیقا باورشون این بود که بعضی

غیر قابل پذیرش بودن « گفتند اومدی آب رو بر ما بستی الان چطور داری این رو میگی؟.قابل پذیرش نیست براشون که تا دیروز می

 وقوع طبیعی سیلاب در صحبتهای یکی از اهالی روستای عطیش نیز مشهود بود:

خشکسالیه آب نداریم. چند تا چاه حوض ماهی خشک شده است. خسارت به شیلات ما آب ندادند. گفتند امسال »

 « تومانی خوردیم. همه خشک شدند.میلیون11

نتیجه تناقض بین رفتار مدیران آب در واگذاری آب به روستاییان و وقوع سیل، در این گفته یکی از مدیران کارگروه استانی سیلاب 

 به خوبی بیان شده است:

کش یعنی چه؟ می گفتند یعنی هر موقع دلشون خواست آب رو ول گفتم عربکش است. میعربگفتند این سد می»

 «میریم. یعنی این ذهنیت بود.بنندنش از گشنگی میبردمون. هر موقع خواستند میکنند آب میمی

ازمان و آب و برق س در خصوصزده این موضوع باعث شده که  مردم منطقه ذهنیت بدی به گفته بخشدار یکی از مناطق سیل

دشمن خودشان بدانند. ذهنیت منفی مردم نسبت به سازمان آب و برق  عنوانبهمنطقه خوزستان داشته باشند و این سازمان را 

های دیگر نیز منعکس شده بود. یکی از دلایل این دهنیت منفی و شدید نسبت به این سازمان مباحث مطرح خوزستان در مصاحبه

انتقال آب از خوزستان به مناطق دیگر و عدم مقاومت این سازمان در برابر این مباحث و یا حتی همکاری با طرح  در خصوصشده 

در های انتقال آب بر ذهنیت مردم طرح تأثیرمشاهدات خود در میدان اینگونه به  بر اساسباشد. یکی از امدادگران انتقال آب می

 کند:علت سیل اشاره می خصوص

و برق یک عقبه طولانی داره. .... سازمان آب و برق رو عامه مردم بعنوان یکی از متهمان اصلی انتقال آب  سازمان آب»

کند. هر موقع بحث گردوخاک دونستند. و همین سرمایه اجتماعی سازمان آب و برق استان رو ضعیف میخوزستان می

بردند به طرف سازمان آب و برق مدیران استان که اینها شد یا خبری یا گزارشی از انتقال میامد تمام مردم هجمه میمی

کنند تا آب خوزستان منتقل بشه. حتی من خیلی ساده بگم در مورد همین کارگروه هم یکجاهایی دارن کوتاهی می

جمهوری که دستور داد گزارش تهیه بشود خودش سمنانیه، رئیس کارگروه هم گویند رئیساعتمادی وجود داره. میبی

انی است. این کارگروه تهش به انتقال آب خوزستان منجر نشود. ... از اینکه یک اصفهانی مسئول کارگروه است اصفه

ترسند چهار سال دیگه بگن خوزستان سیل اومد آب رو ببریم طرف سمنان و کرمان و بقیه جاها. یعنی این ترسن. میمی

 «اعتمادی حتی در مورد این کارگروه هم وجود داره.حس بی
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 مدیریت مغرضانه سیل. 2-1-4-2-6

 بر اساساین روایت،  بر اساسشود. هدایت سیلاب به مناطق مسکونی و مزارع اشاره می در خصوصدر این روایت بر تعمد دولت 

یافت و هم خسارت کمتری درپی گرفت، هم مدت زمان کمتری تداوم میاش را در پیش میتجارب پیشین، سیل چون مسیر طبیعی

. اما در این سیل دولت با هدف جلوگیری از تخریب سدها، مبادرت به رهاسازی آب ذخیره شده پشت سدها کرده و سپس برای داشت

اش به سمت روستاها تاسیسات نفتی در هورالعظیم، آب سیلاب را از مسیر طبیعی ویژهبهجلوگیری از زیر آب رفتن تاسیسات دولتی 

 ها اینگونه به این موضوع اشاره شده است: صورت گرفته با یکی از سمنهای هدایت کرد. در یکی از مصاحبه

آدم هایی که اونجا هستند دلشون نسوخته. نگهداری چند تا چاه شرکت نفت از زندگی مردم براشون مهم تره. باید برای »

بزرگی بود. اگر میرفت  خروج آب مسیر مشخص می کردن. آب باید هدایت میشد. بهترین جا هم هور بود. هور ظرفیت بسیار

 .«های مردم پخش نمیشد... ی مون درست میشد و هم ذخیره میشد. هم در زمینزیستمحیطهور هم بحث 

گرفته با کارگروه استانی، در احداث تاسیسات نفتی، توپوگرافی منطقه مورد توجه قرار نگرفته بود و احداث  صورتبهمصاح بر اساس

لی صورت گرفته بود. البته در خصوص اینکه هور ابتدا خشک بوده و سپس تاسیسات احداث شده یا شرایط خشکسا بر اساستاسیسات 

برای احداث تاسیسات نفتی اقدام به خشک کردن هور شده است نیز بین مردم و روایت رسمی اختلاف نظر وجود دارد. با این وجود، 

ها مقاومت کرده یر آب رفتن تاسیسات نفتی در مقابل شکستن داکتکه مسئولین نفت ابتدا برای جلوگیری از ز دهدمیشواهد نشان 

 بودند، هرچند در نهایت در اثر فشار افکار عمومی ناچار به اینکار شدند. 

ها به آن اشاره شده بود، سد کردن راه طبیعی سیلاب توسط تاسیسات توسعه نیشکر و در مورد دیگری که در برخی از مصاحبه

تاسیسات شرکت نیشکر بر  تأثیرزده اینگونه به نتیجه زیر آب رفتن روستاها بود. یکی از اهالی روستای ابومشیلش از روستاهای سیل

 بود:آب گرفتگی روستا اشاره کرده 

و به طرف هور و شادگان می  شدمیهای نیشکر نبودند. قبلا مسیرهای آب باز بود. آب قشنگ سرازیر های گذشته طرحدر سیل»

متر بین  011بودند به ایشان گفتند  زیستمحیطرفت. وقتی که شرکت نیشکر را احداث کردند اهالی و کسانی که مطلع بودند و در 

ها نگهبانی فاصله نگه دارید که راه آب باشد و از اینجا بگذرد و برود تا هور. ... ]وقتی سیل آمد[ سر دایکهای خودتون ها و طرحشرکت

ها رو شکستند. بعد دارند پیگیری قانونی می کنند که چرا مردم دایک رو شکستند. شکستند گذاشتند. مردم با بیل دستی رفتند دایک

این  ...هاتون رو در مسیر آب زدید. آب خیلی تحمل کرد و از دایک سرازیر شد. شما دایکو آب رفته داخل شیرین شهر. مردم گفتند 

هکتار و باغات و چندین روستا باید زیر آب بروند و شما حاضر نیستی بری زیر آب؟  هزار هزاران مردم و کشاورزان با زمین کشاورزی

 «یعنی اینها جزو این مملکت نیستند؟
 

 و ضعف مدیریت نهادهای رسمی در مواجهه با سیل کوتاهی . 3-1-4-2-6

کند. می تأکیدخوشبینانه در مقایسه با دو روایت قبلی بر کوتاهی و ضعف مدیریت نهادهای رسمی در مواجهه با سیل  نسبتاًروایت 

ایده اصلی در این روایت را می توان اینگونه مطرح کرد که به دلیل غلبه ذهنیت خشکسالی در بین مدیران، علی رغم شواهد نشان 

های سدها امتناع کرده و هنگامی که با حجم آب زیاد ناشی از بارش و دهنده ترسالی و وقوع سیل از بازکردن زودهنگام دریچه

 جه شدند اقدام به باز کردن سدها کردند که منجر به سیل و آب گرفتگی روستاها در خوزستان شد. های بالادست مواسیل

های قبل، احتیاط علت شدید بودن سیل امسال در مقایسه با سال در خصوص سؤالیکی از اهالی روستای خسرج مزبان در پاسخ به 

 :داندبیش از حد مسئولین در رهاسازی آب سدها را علت اصلی می

حتما یکدفعه آب ذخیره شده زیاد است. یا نتونستن جلوش رو بگیرن همینطوری رهاش کردن. حتما یک مشکلی هست که »

مشکل مثلا اگر پارسال به ما کشت میدادند. میذاشتند مردم بکارند. حداقل هم مردم کاشتند و هم چیزی نصیبشون شده. 

 « سیل اینطور نیامد.
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خشکسالی در بین مدیران و در نتیجه عدم مدیریت مناسب آب پشت سدها در صحبتهای یکی از احتیاط ناشی از غلبه ذهنیت 

مردم این دور و زمان آگاه شدند. مردم همه خبره و باسواد شدند. اکثر مردم »اهالی روستای ابومشیلش نیز مورد اشاره قرار گرفته بود: 

و یکدفعه آب اومد باران اومد آب سدها بالا اومد. آب سد بیشتر از  محاسباتشون این هست که آب رو پشت سدها نگه داشته بودند

سطح بالا اومد مجبور شدند که تخلیه کنند. که تخلیه آب بصورت محاسباتی هم نبود. یک دفعه بود. تخلیه کردن آب اگر محاسباتی 

چرا یکدفعه تخلیه  شدمیاشته باشیم. باید تخلیه بود از اوایل زمستان تخلیه می کردند. اگر میدونستند که شدت بارندگی امسال زیاد د

 «کردند؟ باید این کار کارشناسی شود.

کند که غلبه ذهنیت خشکسالی در بین مدیران به حدی بود که حتی زده به این موضوع اشاره مییکی از بخشداران روستاهای سیل

 کردند: علی رغم شواهد ترسالی، بازهم مدیران در رهاسازی آب پشت سدها تعلل

افتاد. یک نکته ظریفی اینجا هست برج ده سازمان آب و برق به تلاطم بزنم به سیل که این اتفاق نمیخوام یک برگشت می»

تا. ما تا  111تا. در برج یازده که بحران است چقدر  211تا  311تا  411کردند افتاد که خبری است. چقدر رهاسازی می

کرد. ما خوشحال تا رد می 811تا  0111شد.  .... نمیخواد کنند. سیل گرفتارمون نمی نستند رهاسازیاتوتا رو می 0111

 «افتاد.نستیم اوضاع را کنترل کنیم. هیچ مشکل و اتفاقی نمیاتوشدیم هیچ مشکل نداشت. میمی

مواردی است که  ازجملهیز ن هاآنهای هادی روستایی و اجرای بی توجهی دولت به ترمیم سیل بندها و یا عدم دقت کافی در طرح

ذیل همین نگاه، در بیشتر  های ناشی از آن ذکر شده بودند.عامل تشدید کننده شدت سیل و خسارت عنوانبهاز سوی برخی افراد 

آب کردند و بر این باورند که دولت با وجود آنکه فرصت کافی برای مدیریت حجم روستاها مردم از واکنش دولت به سیل ابراز گلایه می

رسانی به مردم غنیمت نشمرد و نتوانست جامعه روستایی در معرض سیلاب را با خود ورودی به سدها را داشت فرصت را برای اطلاع

اندازه همراه کند. آنان معتقدند دولت آمادگی کافی برای مواجهه با این حادثه طبیعی را نداشت و اگر نگوییم بیشتر از مردم، ولی به

 ایم. رسانی دچار بی سازمانی و آشفتگی در نهادهای مسئول بودهافلگیر شد. و به همین دلیل در خدماتآنان از سیلاب غ

بر نقش دولت در ایجاد سیل یا تشدید شدت و خسارات ناشی  تأکیدها در های فوق، این روایتهای موجود در روایتبا وجود تفاوت

نقش دولت در ایجاد یا  در خصوصزده نیز بیانگر اتفاق نظر ت گرفته در مناطق سیلاز سیل با هم اتفاق نظر دارند. نتایج پیمایش صور

های ناشی از آن داشته است، عدم لایروبی از نظر مردم عاملی که بیشترین نقش را در ایجاد سیل و خسارتباشند. تشدید سیل می

درصد مردم اعتقاد داشتند که مدیریت 81بعد، بیش از درصد مردم چنین نظری داشتند. در رتبه 11باشد. بیش از ها میرودخانه

های مختلف نیز خیلی به آن نامناسب سدها نقش زیادی در ایجاد سیلاب و خسارات ناشی از آن داشته است. موضوعی که در مصاحبه

عوامل  عنوانبهها، ودخانههای بعد، وضعیت نامناسب سیل بندها، وسپس ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی راشاره شده بود. در رتبه

مواردی هستند که بیشتر در حوزه وظایف دولت  ازجملههای ناشی از آن اشاره شده است. این عوامل بر ایجاد سیلاب و خسارت مؤثر

ر ایجاد اند. یعنی مردم بیشتر نقش دقرار دارند. دو عاملی که ناظر به نقش خود مردم یا عامل طبیعی است در پایین جدول قرار گرفته

 کوتاهی داشته است.  هاآنسیلاب را برای عواملی قائل هستند که در حوزه وظایف دولت بوده و دولت در انجام 

 
 نقش داشتند؟های اخیر و خسارات آنبه نظر شما هر کدام از عوامل زیر چقدر در ایجاد سیلاب -6-6جدول 

 عامل خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد میانگین

 هالایروبی نکردن رودخانه 7.2 1.0 1.1 7.41 4.41 33.4

 مدیریت نامناسب سدها 3.0 1.3 8.01 1.10 1.33 032.4

 بندهاوضعیت نامناسب سیل 2.2 1.3 1.1 8.11 1.33 011.4

111.3 1.30 1.42 8.01 1.3 8.2 
ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی 

 رودخانه ها

141.3 1.08 2.40 1.28 1.8 1.2 
ها و مزارع در نزدیکی خانهایجاد 

 هارودخانه

 مقدار زیاد بارش باران 1.3 1.00 4.08 2.10 1.04 112.3
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دیگری که ناظر به همین موضوع است نیز نتایج فوق یعنی قایل بودن مردم به نقش بیشتر دولت در ایجاد  سؤالنتایج مربوط به 

شد از سیلاب جلوگیری درصد پاسخگویان اعتقاد داشتند که مقدار بارش باران زیاد بوده و نمی01کند. تنها نزدیک به سیل را تایید می

خگویان، هرجند مقدار بارش زیاد بود اما امکان مدیریت سیلاب وجود داشت. حدود درصد پاس11کرد. در مقابل از نظر بیش از 

 درصد نیز گفته بودند مدیریت نامناسب عامل ایجاد سیلاب بوده است. 00

 
 نگرش مردم به علت سیلاب -7-6جدول 

 درصد فراوانی علت

 01.1 81 جلوی سیلاب را گرفت شدمیمقدار بارش باران خیلی زیاد بود و ن

 10.3 331 ها را مدیریت کردسیلاب شدمیمقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی 

 01.8 11 ها ایجاد شدها هم زیاد  نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش

 4.1 27 در این مورد نظری ندارم

 7.4 40 بی پاسخ

 011 113 کل

 

 تأثیرگذار بر کنش مردم در قبال سیلابهای ها و شناختذهنیت. 2-4-2-6

در برابر تخلیه بود.  هاآنساز تلقی شده بود، مقاومت  مسئلهزده در مواجهه با سیل که رفتارهای مردم مناطق سیل ترینمهمیکی از 

لاش کردند با ماندن زده مردم، علی رغم هشدارها و حتی فشارهای رسمی، در برابر تخلیه مقاومت کرده و تدر بسیاری از مناطق سیل

توان موارد زیر را های صورت گرفته میمصاحبه بر اساسدر روستاها در برابر سیل مقاومت کرده مانع ورود سیل به روستاها شوند. 

 دلایل مقاومت مردم در برابر تخلیه برشمرد: عنوانبه
 

 های پیشینتجربه مقاومت موفقیت آمیز در برابر سیل .1-2-4-2-6

های قبل مطرح شد، استان خوزستان به کرات تجربه سیل را داشته است و بدین ترتیب اکثریت روستاییان، همانگونه که در بخش

اند. بدین ترتیب رفتار و کنش روستاییان در مواجهه با سیل اخیر به میزان زیادی از تجربه چندین بار مواجهه با سیل را داشته

یافته بود. یکی از  تأثیرها، های پیشین و همچنین و تجربه موفقیت خود درمواجهه با این سیلسیلشناختشان درباره شدت و وسعت 

های کرخه بالا کند که قبلا سیل تا لبههای قبل بیان میسیل اهالی روستای خسرج مزبان در نزدیکی رود کرخه، در خصوص تجربه

مربوط به دلایل مقاومت  سؤالد. بخشدار مرکزی حمیدیه نیز در پاسخ به انهای قبل چنین وسعتی نداشتهآمد و هیچیک از سیلمی

گردیم. میرو داشتند. گفتند دو سه روز میریم در جنگل بعد بر 72مردم دو تجربه سیل »دهد: مردم در برابر تخلیه اینگونه پاسخ می

بدین ترتیب « لی اومد مثل سیل لرستان. و تموم شد.چرا چون اون قبلا اتفاق افتاده است. سد کرخه هنوز آبگیری نشده بود. یک سی

 باشد.های قبلی خود بر این باور بودند که در برابر این سیل هم می توانند مقاومت کنند و نیازی به تخلیه نمیتجربه بر اساسمردم 
 

 های پیشیناعتمادی ناشی از عدم پرداخت خسارت سیلبی. 2-2-4-2-6

شد های قبل از سوی دیگر، باعث میهای ناشی از سیلو تجربه عدم پرداخت خسارت سویکمیز از های موفقیت آتجربه مقاومت

گوید: ها در این خصوص میهای خود مانده و از منازل و مزارع خود محافظت کنند. یکی از فعالین سمنمردم ترجیح دهند در خانه

ها رو جبران کند. سیل شعیبیه. دولت تصویب کرد که خسارت 11سیل دلیل دوم این است که سیلی که سال قبل اتفاق افتاده بود »

ریال به روستاییان داده نشد. دلیلش چیه؟ دلیلش رو اگر به شما بگم خیلی قابل توجه است. نامه یی دقت کردید مصوب شد. ولی یک

و در مسیر سیلاب ساخته اند لذا تجاوز کردن به از سازمان آب و برق خوزستان میره به مرکز که آقا اینها خونه هاشون رو و مزارعشون ر

مسیر سیل و رودخانه. نیازی به پرداخت خسارت نیست. نامه اش موجود است. جناب آقای شمسایی که عواقب این کارش رو در اون 

به گفته این « شد. دنیا خواهد دید. این نامه رو نوشته است و این نامه در استانداری موجود است. در فضای مجازی هم دست به دست
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ناشی از این تجربه، باعث شده بود که مردم هرگونه جبران خسارت توسط دولت را باور نکرده و در برابر تحلیه  اعتمادیبیفعال مدنی، 

 مقاومت کنند. 

استانی سیلاب ها بر مقاومت مردم در برابر تخلیه و ترک خانه در صحبتهای یکی از مدیران تیم تجربه عدم پرداخت خسارت تأثیر

 نیز اینگونه منعکس شده بود: 

دادند کشتشون زیر آب برود یا ذهنیت مناسبی در مورد جهاد کشاورزی وجود نداشت. یکی از دلایلی که مردم اجازه نمی»

پرداخت نشده است. این ذهنیت مناسبی رو  11کردن در برابر خسارت کشتشون علت این بود که خسارت سال مقاومت می

 «اده بود و مردم اعتماد نداشتند که اگر الان هم کشتشون بره زیر آب آیا خسارت پرداخت میشه.شکل ند

هایشان تأثیرگذار بوده است، بیمه نبودن بر محافظت از دارایی هاآن تأکیدموضوع دیگری که بر مقاومت افراد در برابر تخلیه و 

های کشاورزان را پرداخت ها سه سال متوالی خسارتهای یکی از اهالی روستای ابومشیلش، بیمهگفته بر اساسبرخی مزارع می باشد. 

نکردند و کشاورزان هم تصمیم گرفتند که دیگر اراضی خود را بیمه نکنند. به همین دلیل ناچار بودند که خودشان از مزارعشان 

 : محافظت کنند

ن سه سال قبل که بیمه کردیم سه سال پشت سرهم بیمه کردیم ضرر دیدیم. امسال بیمه نکردیم. میدونی چرا؟ ما چو»

خسارت ما رو ندادند. ضرر خشکسالی بود پریسال. پرداخت نکرد و زیربار نرفت. امسال تمام کشاورزهای شهرستان کارون 

ست شدیم. ورشکست متحد شدیم بیمه نکردیم. چهار پنج سال پیش خسارت می دادند. اصلا جوابگو نیستند. میگه ورشک

 «شدید ما چه گناهی کردیم این وسط.
 

 نگرانی از سرقت. 3-2-4-2-6

باشد. مردم روستاها نگران های خود مییکی از دلایل ذکر شده برای مقاومت مردم در برابر تخلیه، عدم اطمینان از امنیت دارایی

سرقت قرار گیرند. بنابه گفته برخی از روستاییان، نیروی خاصی مورد  هاآنهای این موضوع بودند که در صورت تخلیه منازل، دارایی

 برای تامین امنیت روستاها و مناطق در صورت تخلیه درنظر گرفته نشده بود. 

زد. بنا به گفته یکی از زده نیز به این موضوع دامن میها و مناطق سیلبه نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در اردوگاه اعتمادیبی

ای بود که گویی هدفشان از حضور نه تامین امنیت عال در امدادرسانی، شیوه خاص حضور و آرایش نیروهای انتظامی به گونهافراد ف

اش باید صحبت کرد، تعریف نقش نیروی انتظامی است. کنم باید دربارهیک بحثی که من فکر می»بلکه سرکوب شورش احتمالی باشد: 

ود. چون من شخصا بگم حس بدی، پیام بدی از نیروی انتظامی به مردم رسید. که همش آماده تعریف نقش نیروی انتظامی باید بش

 «ایستادند.های آنچنانی میرفت احتمالا با لباسبودند برای سرکوب شورش احتمالی. این پیامی بود که در مسیرهایی که می
 

 جنگ ۀتجرب. 4-2-4-2-6

باشد. مردم در زمان جنگ، در بدترین شرایط ثیرگذار بوده است، تجربه جنگ میتجربه دیگری که در مواجهه مردم با حوادث تأ

سد »کند: مقاومت کرده و حاصر به ترک منازل خود نبودند. فرماندار شهر کارون تأثیرپذیری رفتار مدرم از جنگ را اینگونه بیان می

گفت ترسونی. میآتش]جنگ[ ایستادیم از آب ما رو می استدلالشون دقیقا این بود ما در برابرشکسته شده بود آب داشت میامد. 

هامون رو ول خب جنگ بود اینجا دیگه. این منطقه جنگی است جبهه جنگ بوده اینجا. ... همه میگن در برابر جنگ ایستادیم خونه

 «ترسونیم.نکردیم بمباران شد ایستادیم. از آب می
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 سیلاب اخیرها در نحوۀ انجام وظیفه سازمان. 3-4-2-6

های گر این است که کمیته امداد، سازمان هواشناسی و وزارت نیرو و مدیریت سدها دارای بدترین عملکرد و سازمانها بیانداده

تر اند. )توضیح اینکه هر چه میانگین بیشتر شده عملکرد منفیاحمر و ارتش بهترین عملکرد را داشتهرسان مردمی، سپاه، هلالکمک

 بوده است(.
 ها در سیلآمارهای توصیفی مربوط به انجام وظیفه سازمان -8-6جدول 

 انحراف معیار میانگین گزینه

 43/0 41/3 سازمان هواشناسی

 31/0 02/3 وزارت نیرو و مدیریت سدها

 07/0 73/2 احمرهلال

 22/0 11/2 رسانی دولتهای کمکسازمان

 32/0 82/2 ارتش

 37/0 32/2 سپاه

 37/0 11/2 صداو سیما

 21/0 20/2 های کمک رسان مردمیسازمان

 31/0 70/3 کمیته امداد

 

 های مختلفارزیابی کیفیت خدمات و نحوۀ فعالیت سازمان . 4-4-2-6

ها و ادارت فعال در مقابله با سیلاب یکسان زده شهرهای خوزستان از عملکرد کلی سازمانارزیابی مردم در مناطق مختلف سیل

های مختلف رسانی و حتی از هشدارهای سیلاب گله مند هستند و برخی دیگر عملکرد سازماننیست. برخی از مردم از نحوۀ خدمات

کنند. یکی از دلایل ارزیابی منفی مردم آشفتگی و نابسامانی مدیریت ب با شرایط مثبت ارزیابی میدولتی و نهادهای مردمی را متناس

های آنان است. هنوز و با وجود دارند بی توجهی به مطالبات و خواسته تأکیدامدادرسانی و بحران بوده است. دلیل دیگر که مردم بر آن 

 ش کشاورزی پرداخت نشده و روند بازسازی منازل با انتظارات مردم انطباق ندارد.های بخگذشت چندماه از فرونشستن سیلاب، خسارت

 گوید: حسین از اهالی روستای سبهانیه درباره مدیریت بحران می

خوایم گفتن ما از فلان اداره اومدیم و میشدن و میاومد و افراد کت و شلوارپوش پیاده میدو سه ماشین شاسی بلند می»

رفتن. روی اعصاب کردن منطقه رو و میگرفت و اونا هم یه وراندازی مینفر ازشون عکس میریت کنیم. یهبحران رو مدی

رسد سطح انتظار مردم در آن لحظات طلایی مهار به نظر می« مردم بود رفتارشون. چون در عمل هیچ خیر و برکتی نداشتن...

مردم منتظر اقدامات عملی برای محافظت از زندگی و  سیلاب بسیار بیشتر از صرف حضور فیزیکی مسئولان بوده و

هایشان بودند زیرا بقایشان تهدید شده بود. اکنون و پس از گذشت چندماه هنوز هم سطح انتظار مردم بالاست. یکی از خانه

زی و توی مرکز استان یه قرارگاه بازسا»گوید: اهالی روستای حمودعاصی در اطراف بستان در شهرستان سوسنگرد می

تشکیل شده؛ اما در عمل اینا به سود مردم روستا که مشکلات دارن تموم نشده. اوایل از  زده خوزستاننوسازی مناطق سیل

های دیگه امدادرسانا اومدن و خیلی هم دستشون درد نکنه؛ اما حالا که کار موند و نیروهای خوزستانی خودمون، استان

 «مشکلات حل نشده برا مردم.

های مواصلاتی میان شهرها و روستاها گردید و توان گفت با توجه به اینکه سیل سبب از بین رفتن زیرساخته کلی میدر یک نگا

های بسیاری مواجه شد تا حدودی گله مندی اهالی امدارسانی به مردم و توزیع اقلام غذایی، بهداشتی و... متأثر از این شرایط با دشواری

از سوی دیگر سازمان ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی امدادرسان در صحنه بسیار زیاد و متنوع بل درک است. ااین روستاها ق

پاسخ بودن های آنان شاهد بخشی کاری، از قلم افتادگی برخی امور و موارد دیگر که سبب بیبودند و طبیعتا در بحبوحه فعالیت

توان بخش دیگری از نارضایتی در این زمینه را کشف کرد. رضا از امدادگران شد میمیشد و یا در آن تاخیر ایجاد نیازهای اهالی می

رسانی به سیل زدگان حضور داشته است و از نزدیک شاهد کسی که در صحنه خدمات عنوانبه»گوید: احمر در این باره میهلال

احمر با بالگرد یا خودرو ل نداشته باشند. اقلامی که توسط هلالدهم که از نحوۀ ارائه خدمات رضایت کامام به مردم حق میاتفاقات بوده
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رسد؛ اما از این سوی ماجرا هم نباید به ادگی زده نمیشد دقیقا به دست نیازمندان سیلشود، و به سوی مردم پرتاب میتوزیع می

 ه است.ها بسیار زیاد بودند و امنیت کافی برای توزیع دقیق از هر نظر مهیا نبودگذشت، تنش

دم نیز در این باره واجد اهمیت است. برخی از مردم علاوه بر باور به بی نظمی در امدادرسانی به رهای مها و نگرشذهنیت

 گوید: گویند. ابوجلال از ساکنان سوسنگرد میزده سخن میکلی در نگاه به مناطق سیل عدالتیبی

ها بود. گم هیچ کمکی نشد؛ اما حق مردم رسیدگی بهتر از ایننمیکردن. اومد هم این طوری عمل میاگر تهران سیل می»

 روایت حسون لحن ملایم تری دارد: « خواست.شد بلکه مدیریت استان دلش نمینه اینکه نمی

از همون لحظات اول سیل شاهد بودیم که مردم و دولت پای کار اومدن و بسیج شدن برا ما، از نظر نیرو و امکانات چیزی »

اشتیم؛ اما در زمینه مدیریت مشکل داشتیم. متاسفانه مدیریت متمرکز وجود نداشت و همه بنا به توانایی خودشان پای کم ند

احمر نیز زحمات زیادی کشیدند؛ اما در توزیع اقلام ضروری نیز توزیع مناسبی صورت نگرفت تا کار بودند. ستاد بحران و هلال

اقلام ضروری توزیع شد و در برخی مناطق اصلا اقلام توزیع نشده بود و با ما موارد جایی که در برخی محلات دو الی سه بار 

  «این چنینی نیز مواجه بودیم.

 

 سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب. 6-2-5

ند و یا برعکس تواند ابعاد خسارت را بیشتر کمی هاآنهای مهم اجتماعی فرهنگی دارند که بی توجهی به های طبیعی جنبهپدیده

تواند سازمان دهی خوب برای مواجهه با بلایای طبیعی ایجاد کند.اگر چه سیل اخیر مصیبت و فاجعه ملی بود؛ اما می هاآنتوجه به 

 .خوشبختانه نوعی خودآگاهی را در سطح جامعه به وجود آورده است

دایمی است و مردم به آن پیش آگاهی دارند؛ اما به دلیل فقر معیشتی و امکانات ناچیز تنها سعی بر  ۀیک پدید تقریباًوقوع سیل 

اساسی اقدامی نمایند. دوم این که انتظارات کمک از دولت و  طوربهتوانند حفظ جان و اموال خود دارند و برای حل معضل نمی

بینی و شکاف میان حاکمان محلی و مردم را به دنبال داشته است، سوم این ای ایجاد بدهای بی اساس مدیران ومسؤولان منطقهوعده

محیطی و اقتصادی،  مسائلطبیعی قابل کنترل است که علاوه بر  ۀپیامدهای نامطلوب این حادث ۀکه تلفات انسانی و دامی از جمل

 .کندهای اجتماعی چندی به دنبال داشته، منطقه را آبستن تحرکات ضد امنیتی میتنش

های اجتماعی های اجتماعی بکارگیری سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در بحرانلذا یکی از راهکارای نوین درتبیین و مدیریت بحران

  .بهتر خواهد شد هاآنهای اجتماعی در است. به عبارتی هرچه بر میزان سرمایۀ اجتماعی شهروندان افزوده شود مدیریت بحران

، درواقعکند. بارت است از یک ظرفیت که هماهنگی و همکاری را در جامعه و گروه، تسهیل میسرمایه و اعتماد اجتماعی، ع

توان سرمایۀ اجتماعی را یک مفهوم مرکب که دارای سه بعد ساختار، محتوا و کارکرد است، تلقی کرد که ساختار اجتماعی آن، می

د و هنجارهای اجتماعی است و کارکرد آن نیز همان عمل متقابل همان شبکه ارتباطات اجتماعی است و محتوای آن، عبارت از اعتما

 اجتماعی است. 

های سرمایۀ اجتماعی در ساختار ابعاد از شاخص یکی عنوانبهدر سیلاب خوزستان از منظر اجتماعی قابل بررسی است اعتماد  آنچه

ی در استان خوزستان خود را نشان داد و متجلی شد و در بحران سیلاب، بخش قابل اعتنا و اتکایی از این سرمایۀ اجتماع .آن است

واکنش مردم به بحران سیل، یک واکنش  درواقعنتایج ارزشمندی نیز در اختیار مدیران و پژوهشگران و افکار عمومی قرار گرفت. 

در  تنهانهای که روحیه توانند جلوی سیل را هم بگیرند.غریزی؛ اما درخشان بود. مردم خوب فهمیدند که با هم و در کنار هم می

 تواند به نیکی استفاده شود. شرایط مقاومت بلکه به هنگام سازندگی و در زندگی روزمره می

هایی همچون اعتماد، مشارکت اجتماع بایست مؤلفهگمان میگوییم بیقتی از بحث سرمایۀ اجتماعی در ارتباط با سیل سخن میو 

باطات در سطوح مختلف را در این زمینه در نظر گرفت. سیلاب در بخشی از استان خوزستان محلی در فرایند سیل و همبستگی و ارت

های خاص این رویداد از نظر رخ داد که اکثریت مطلق جمعیت ساکن در آن از قومیت عرب هستند و از این نظر مختصات و ویژگی

کلی در فضای زندگی روستایی اعراب استان خوزستان روحیه مشارکت و همیاری محلی  طوربهاجتماعی و فرهنگی جالب توجه است. 
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بندهایی دریافت که به شکل مداوم دفع کننده تهدیدات ناشی توان از ترمیم و محافظت سالانه از سیلدر سطح بالایی است، این را می

ی هنگامی که اولین تهدیدات سیل احساس شد اهالی تصور کرخه هستند. در چنین فضای ویژهبهرودهای مهم غرب استان از طغیان 

بند کنونی برای پاسخگویی به آن کافی است. کردند قرار است سیل دیگری مانند دفعات پیشین رخ دهد و تقویت و ترمیم سیلمی

های ردند و نقش شیوخ عشیرهطبق روال عادی همه افراد روستا که توانایی و بضاعت فعالیت در این زمینه را داشتند اعلام آمادگی ک

 گوید: این مناطق از این نظر واجد اهمیت است. ابوسعید ساکن روستای هوفل در این باره می مستقر در

مردم عرب همیشه کنار هم هستن. نه فقط برای این سیل. قبل از این هم ما کنار هم بودیم. توی روستا فاتحه و عروسی و »

 «یم. ما یکی هستیم.گیرجشن و عزا رو هم با هم می

های جمعی و زده خوزستان و تلاشاشاره مستقیم به مشارکت پذیری بالای اعراب مناطق سیل درواقعهای ابوسعید این صحبت

بندها، انتقال زنان و گروهی آنان برای محافظت از روستاهایشان است. مشارکت در سیل در این روستاها به شکل ترمیم و اصلاح سیل

فراد مسن به مناطق امن، گردهمایی و دورهم نشینی برای بررسی بهترین راهکارهای مدیریت بحران محلی و...بوده است. کودکان و ا

 گوید: حسین در این باره می

دونستیم به کمک همدیگه نیاز داریم. یک تهدید جدی تر شد اول به خدا و بعد به همدیگر پناه بردیم. می عنوانبهسیل که »

 «ک تک مردم روستا، به همت تک تک جوانان روستا، به پشتیبانی همه زنان روستا....به بازوان ت

هایی ماندگار از همبستگی در چنین بستر و زمینه مثبتی از همکاری و تعامل میان مردم روستا بدیهی بود که شاهد خلق صحنه

 گوید: جریان سیلاب بوده در این باره میروستاییان با یکدیگر باشیم. محمدباقر که از نیروهای امدادگر و فعال در 

هایی از عشق به همدیگر و یاری رساندن به هم روستایی را در روستاهای سوسنگرد به من نشان داد سیل خوزستان پرده»

دل شده بودند. احمر ندیده بودم. مردم دوشادوش هم و برای هم و علیه تهدید طبیعت یکهای خدمتم در هلالکه در سال

 «بند افزایش پیدا کند.کردند تا ارتفاع سیلکردند و شن جابجا میان و دلشان گونی پر میبا ج

مشارکت در قصه سیل بعد دیگری هم دارد. مشارکت مردم در کنار نیروهای امدادگر و مسئولان. مشاهدات میدانی و گفتگو با 

مکاری کمتری با مسئولان نشان دادند؛ اما سطح همکاری شان دهد مردم در روزهای درگیر سیلاب هنفعان  پدیده سیلاب نشان میذی

 گوید:احمر بیشتر بوده است. یاسر از اهالی روستای شاکریه سوسنگرد در این باره میبا نیروهای عملیاتی ارتش، سپاه و هلال

ای بهتری داشتن به همین هخواست دستور بده این کار رو بکنین که برا محافظت روستا بهتره؛ اما مردم ما ایدهدولت می»

گفت روستا رو ول کنید برید جنگل؛ اما این توهین به ما بود. ما در جنگ هم روستامون رو رها پذیرفتیم. دولت میدلیل نمی

 «نکردیم. سیل که جای خود دارد.

ه این بار سطح هشدار فراتر مردم اصرار داشتند که از تجارب خود در مدیریت سیلاب استفاده کنند و دولت این ملاحظه را داشت ک

های بسیاری را در ایمنی بیشتری را برای مردم مهیا کند؛ اما عدم تفاهم درباره این مسئله چالشاز دفعات پیشین است و قصد داشت

تند و بر دانسهای مدیریتی میبه شیوه اعتمادیبیجریان مدیریت بحران ایجاد کرد. برخی دیگر از مردم دلیل همکاری نکردن خود را 

سبب  درمجموعها دهند که کار صحیح در این شرایط چیست. این اختلاف دیدگاهاین باور بودند خودشان بهتر از دولت تشخیص می

 یک بعد مهم از سرمایۀ اجتماعی نیازمند توجه و اهتمام بیشتر باشد. عنوانبهشد از منظر همکاری و مشارکت مردم و دولت 

در بعد اعتماد نیز باید گفت مسئله اعتماد نهادی در ایران بسیار مهم بوده است. یک بعد این اعتماد به اعتماد مردم به یکدیگر 

های مردمی و اعلام آمادگی مردم از مناطق بازمی گردد. در این سطح از همان لحظات اولیه در کنار سیلاب، شاهد سیل خروشان کمک

های کشور را جابجا های داوطلبانه مرزهای جغرافیایی و خرده فرهنگایم. این کمکزده بودهدر مناطق سیلمختلف کشور برای حضور 

 گوید: زده سوسنگرد در این باره میزده نیز شد. فرحان از اهالی روستاهای سیلکرد و حتی سبب غافلگیری مردم مناطق سیل

اومدن و برامون غذا درست ، تهران، اصفهان. همه جای ایران. میمردم از مناطق مختلف کشور اومدن اینجا. از کرمان»

 «رسوندن دست مون.شد و میناهار و شام مون تهیه میکردن. ها پخش میکردن. آب بین خانوادهمی

 گوید: های مردمی محدود به توزیع غذا نبوده بلکه در ابعاد دیگر نیز در جریان بوده است. محمد میکمک 



      117    فرهنگی سیلاب در استان خوزستانابعاد اجتماعی و  -فصل ششم هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

شدن با جوانان روستا و از بس ی میطکردن. قابند درست میبرامون سیلاومدن و بزرگوارانه وطلب مردمی مینیروهای دا»

 «کردن.خاکی و فروتن بودن قابل شناسایی هم نبودن. برا رضا خدا این کارا رو می

های این نیروها و کمک دهیسازمانای بوده که زده به گونهشور و اشتیاق برای کمک و یاری رساندن در مناطق مختلف سیل 

 گوید: داوطلب خود نیز به معضلی قابل توجه در آن شرایط سخت تبدیل شد. رضا از امدادرسانان حاضر در آن لحظات می

دیدیم که بدون هیچ های فرعی رو تخریب کرده بود؛ اما کسانی رو میهای اساسی رو محاصره کرده و راهسیلاب راه»

بردن و سعی داشتند های فرعی روستایی میها ترافیک به راههای شخصی شون رو بعد از تحمل ساعتنای ماشیملاحظه

  «اقلام تهیه شده را برسانند.

 .پردازیمبه نظرات مردم در باب سرمایه و اعتماد اجتماعی که بوسیله سوالاتی پرسیده شده است میادامه در 

 

 رسانهای مردمی کمکازمانمشارکت و همکاری بین مردم و س. 6-2-5-1

گر این است ها بیاندهد. دادهها را نشان میمشارکت و همکاری بین مردم و سمن بر اساستوزیع فراوانی پاسخگویان را  زیرجدول 

یابی رسان در منطقه زیاد و خیلی زیاد ارزهای مردمی کمکزده با سازماندرصد از پاسخگویان میزان مشارکت مردم سیل72که حدود 

 اند.درصد این همکاری را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده00اند و فقط حدود نموده

 
 رسانهای مردمی کمکمشارکت بین مردم و سازمان در خصوصتوزیع فراوانی پاسخگویان  -9-6جدول شمارۀ 

 درصد معتبر درصد فراوانی گزینه

 7/41 8/44 208 خیلی زیاد

 1/24 4/24 001 زیاد

 1/08 7/07 81 متوسط

 3/1 2/1 31 کم

 1/1 1/4 24 خیلی کم

 011 1/17 477 جمع کل

 

 اعتماد بین مردم و نهادهای عمومی جهت مدیریت سیلاب. 6-2-5-2

گر آن های جدول بیاندهد. دادهاعتماد بین مردم و نهادهای عمومی را نشان می بر اساستوزیع فراوانی پاسخگویان  01-1جدول 

زده با نهادهای عمومی در منطقه زیاد و خیلی زیاد ارزیابی درصد از پاسخگویان میزان مشارکت مردم سیل 73است که حدود 

 اند.دهدرصد این همکاری را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کر 1اندو فقط حدود نموده

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص اعتماد بین مردم و نهادهای عمومی -11-6جدول شمارۀ 

 درصد معتبر درصد فراوانی گزینه

 0/48 4/74 230 خیلی زیاد

 4/24 1/24 007 زیاد

 7/20 4/20 014 متوسط

 1/4 1/3 01 کم

 1/0 8/0 1 خیلی کم

 011 1/18 481 جمع کل
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 کمک مالی و معنوی مردم محله به یکدیگر در هنگام بروز خطر. 6-2-5-3

گر این است ها بیاندهد. دادهتوزیع فراوانی پاسخگویان را بر اساس کمک مالی و معنوی در مرحله بازسازی نشان می 00-1جدول 

اند و فقط خیلی زیاد ارزیابی نموده درصد از پاسخگویان میزان مشارکت و کمک مالی و معنوی مردم به یکدیگر را زیاد و84که حدود 

 اند.درصد این مشارکت را در حد کم و خیلی کم ارزیابی کرده4حدود 

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان در خصوص کمک مالی و معنوی در مرحله بازسازی  -11-6جدول 

 درصد معتبر درصد فراوانی گزینه

 1/12 1/12 312 خیلی زیاد

 1/20 0/20 013 زیاد

 1/00 3/00 11 متوسط

 3/3 3/3 01 کم

 8/1 8/1 4 خیلی کم

 011 1/18 481 جمع کل

 

دست آمد نشان داد همبستگی بین مردم خوزستان و همبستگی بین های پیمایشی بهها و دادهطور کلی آنچه از تحلیل مصاحبهبه

 عمومی به نهادهای دولتی و حکومتی پایین است.نسبت بالاست، اما اعتماد مردم استان خوزستان و سایر مناطق کشور به

 

 هااجتماعی سیلابتأثیرات اقتصادی. 6-2-6

اند. ها قرار گرفتهجریان سیل و سیلاب تأثیرشهرستان بطور مستقیم و غیر مستقیم تحت  08تعداد  آمدهدستبهبر اساس اطلاعات 

درصد کل استان( در این 78) نفر میلیون 3.7روستایی با جمعیتی معادل در مناطق شهری و  هزار خانوار111دهد اطلاعات نشان می

 نفر بوده است.3.7اند. بعد خانوار در این مناطق حدود زده ساکن بودهحوزه جغرافیائی سیل

الاعات و وری؛ آمار و اطآتاکنون و جمع 18تۀ مستندسازی سیلاب خوزستان در استانداری خوزستان از تاریخ فروردین یبررسی کم

زده های سیلبر اساس سرشماری کل جمعیت ساکن شهرستان های تخصصی با افراد مطلع و مشاهدات میدانی نشان داده استنشست

)سازمان  درصد بوده است04.1نفر و نرخ بیکاری هزار147نفر، جمعیت شاغل هزار010نفر، جمیعت بیکار هزار2701استان خوزستان 

 خوزستان(. زیریبرنامهمدیریت و 

اند که مجموعاً خسارتی بالغ رأس دام )سبک و سنگین( دچار تلفات شده4847شهرستان استان به تعداد  01استان خوزستان 

شود شهرستان به ترتیب ایذه، دزفول، اهواز، باغملک، گونه که در نمودار زیر مشاهده میگردد. همانریال برآورد میمیلیون008204

ها بوده درصد؛ آمار کمی تلفات مربوط به این شهرستان0/12توان گفت اند که میشک بیشترین آمار تلفات دام را داشتهاندیم هفتکل و

اند که میتوان های دزفول، اهواز و ایذه دارای بیشترین حجم خسارت بودهاست؛ اما در بعد حجم خسارت مالی به ترتیب شهرستان

(. لازم به توضیح است که از 0318مربوط به سه شهرستان مذکور است )استانداری خوزستان،  درصد حجم خسارات10عنوان نمود که 

رأس(  4103درصد ) 13های سنگین و رأس( مربوط به دام334درصد)1های )سبک و سنگین( دچار تلفات شده، مجموع تعداد دام

گردد، لیکن به درصد از کل تلفات را شامل می1ای سنگین تنها ههای سبک بوده است. شایان ذکر است اگرچه تلفات داممربوط به دام

 درصد را به خود اختصاص داده است.  43ریال( معادل میلیون 17111لحاظ میزان حجم خسارت وارده بخش زیادی از خسارت بالغ بر )

 

 های وارده در بخش آبزیان بررسی تعداد تلفات دام و حجم خسارت. 6-2-6-1

پروری، تأسیسات )بخش دولتی، در بخش خصوصی( دچار شهرستان استان مزارع آبزی 02سیل در استان خوزستان بر اثر وقوع 

پروری هکتار از مزارع آبزی8/1113پروری و هکتار از تأسیسات آبزی 381اند. بر اثر حادثه سیل در استان خوزستان خسارت گردیده
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گردد لازم به ذکر است در بخش دولتی تأسیسات ریال ارزیابی میمیلیون0431703خسارت وارده شده است که مجموع خسارت 

 ریال خسارت اعلام شده است.میلیون112741پروری آبزی

شهرستان خرمشهر به لحاظ میزان سطوح بیشترین مساح خسارت را داشته است؛ اما در بعد مالی این خسارت شهرستان شوشتر 

 بیشترین خسارت وارده شده است.

هکتار 8/1113گردد. نظر به این که اشتغال مستقیم ایجاد می 2هکتار یک اشتغال مستقیم و توجه به این نکته که به ازای هر سهبا 

نفر بصورت 3727بصورت مستقیم و  0803توان عنوان نمود که سیل اخیر بر اشتغال اند میپروری دچار خسارت شدهاز مزارع آبزی

 ه است.غیر مستقیم تأثیرگذار بود

پروری، تأسیسات )بخش دولتی، در بخش خصوصی( دچار شهرستان استان مزارع آبزی 02بر اثر وقوع سیل در استان خوزستان 

پروری هکتار از مزارع آبزی8/1113پروری و هکتار از تأسیسات آبزی381اند. بر اثر حادثه سیل در استان خوزستان خسارت گردیده

گردد لازم به ذکر است در بخش دولتی تأسیسات ریال ارزیابی میمیلیون0431703مجموع خسارت خسارت وارده شده است که 

 ریال خسارت اعلام شده است.میلیون112741پروری آبزی

ریال به صنایع نیشکری در میلیون44812721بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در پی حادثه سیل در استان 

درصد خسارت مالی وارده مربوط 22درصد این خساررات مربوط به بخش زراعی و تنها 88ه شده است که شایان ذکر است خسارت وارد

 به تأسیسات صنعت مذکور بوده است.

واحد صنعتی و صنفی خسارت وارد کرده است که خسارت ناشی از این حادثه  271حادثه سیل در استان خوزستان بر  

نفر 01881واحد صنعتی و صنفی  271رزیابی و اعلام شده است. بر اساس اعلام استانداری خوزستان مجموع ریال امیلیون8480711

 )نفر( شغل از دست رفته است. 7181درصد اشتغال معادل73اند که پس از این رخداد اشتغال داشته

شهرک  4اند؛ مجموع خسارت وارده به های اهواز، ایذه، خرمشهر و سوسنگرد دچار آسیب شدهچهار شهرک صنعتی در شهرستان

واقع در  2درصد خسارت مربوط به شهرک صنعتی 72دهد بالغ بر های نشان می)واحد( ارزیابی شده است. بررسی 311311صنعتی 

 دصد این خسارت ناشی از آسیب وارده راه و معابر بوده است.011شهرستان اهواز بوده است که 

توان اند، بر اساس اطلاعات واصله میهای صنعتی مشغول به کار بودهاحدها تولیدی مستقر در شهرکنفر در و1313لازم بذکر است 

 گذار بوده است.  تأثیرگفت حادثه منجر به از دست رفتن شغل نشده است، لیکن بر وضعیت اشتغال آنان 

 

 بررسی وضعیت خسارت در بخش صنایع نیشکری استان خوزستان. 6-2-6-2

ریال به صنایع نیشکری در میلیون44812721م سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در پی حادثه سیل در استان بر اساس اعلا

درصد خسارت مالی وارده مربوط 22درصد این خساررات مربوط به بخش زراعی و تنها 88خسارت وارده شده است که شایان ذکر است 

 به تأسیسات صنعت مذکور بوده است.

هکتار از راضی شرکت توسعه نیشکر و کشت و صنعت هفت تپه دچار خسارت 11881رت سیل در استان خوزستان بر اثر خسا

هکتار( گردد، از مجموع خسارت وارده) مساحت زمین، برآوردمالی(ریال برآورد میمیلیون31130124اند، خسارت مالی اراضی شده

 شرکت توسعه نیشکر بوده است  درصد مالی مربوط به13درصد اراضی و 18خسارت دیده 

محصول )نیشکر، گندم،  4)شرکت توسعه نیشکر و هفت تپه( به زیر کشت  اراضی متعلق به صنایع نیشکری در استان خوزستان

درصد مالی 11درصد تولید و  17درصد مساحت اراضی،  13توان گفت در ارزیابی خسارت وارده اند که میبوده کلزا و چغندر قند(

)شرکت توسعه نیشکر و  لازم به ذکر است خسارت وارده به صنایع نیشکری در استان خوزستان ق به محصول نیشکر بوده است.متعل

 ریال اعلام شده است.میلیون 1330012هفت تپه( 
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واحد صنعتی و صنفی خسارت وارد کرده است که خسارت ناشی از این حادثه  271وقوع حادثه سیل در استان خوزستان بر 

گردد، بیشترین خسارت مربوط به به ترتیب ریال ارزیابی و اعلام شده است. همانگونه که در نمودار زیر مشاهده میمیلیون 8480711

 های شادگان، اهواز و شوشتر بوده است.شهرستان

اند که پس از داشته نفر اشتغال 01881واحد صنعتی و صنفی  271لازم به ذکر است بر اساس اعلام استانداری خوزستان مجموع 

 )نفر( شغل از دست رفته است. 7181درصد اشتغال معادل 73این رخداد 

شهرک  4اند؛ مجموع خسارت وارده به های اهواز، ایذه، خرمشهر و سوسنگرد دچار آسیب شدهچهار شهرک صنعتی در شهرستان

واقع در  2درصد خسارت مربوط به شهرک صنعتی  72ر دهد بالغ بهای نشان می)واحد( ارزیابی شده است. بررسی 311311صنعتی 

 درصد این خسارت ناشی از آسیب وارده راه و معابر بوده است.011شهرستان اهواز بوده است که 

اند، بر اساس اطلاعات واصله های صنعتی مشغول به کار بودهنفر در واحدها تولیدی مستقر در شهرک1313لازم به ذکر است 

 گذار بوده است. تأثیرادثه منجر به از دست رفتن شغل نشده است، لیکن بر وضعیت اشتغال آنان توان گفت حمی

 110141ها اند که مجموع خسارت وارده به واحدواحد تولید دچار خسارت شده 0031بر اثر حادثه سیل در استان خوزستان 

درصد( بوده 34ها )درصد( و در مرتبه بعد مرغداری 13) هادامداریگردد، بیشترین خسارت متعلق به ریال ارزیابی و برآورد میمیلیون

 است.

 شودهای ناشی از سیل گفته مینفر اعلام شده است که بر اثر آسیب 0221دیده های تولید آسیبواحد درمجموعمیزان اشتغال 

 اند.نفر شعل خود را ازدست داده 148
 

 11/13/1398های زیربنایی و شخصی دراستان خوزستان تا تفکیک خسارت برآورد اولیه خسارات وارده به -12-6جدول 

 ریال()میلیارد جمع کل نوع خسارت عنوان خسارات

 11880 هابندراه و ساختمان، تاسیسات، ماشین آلات و تجهیزات، احداث و ترمیم سیل زیربنایی

های های سوخت، واحد)کشاورزی و جایگاههای اقتصادی اشخاص های وارده به فعالیتخسارت های شخصیخسارت

صنفی و صنعتی و...(، خسارت وارده به تجهیزات منازل اشخاص شهری و روستایی، خسارت وارده 

 به ساختمان منازل شهری روستایی

14488 

 010311  مجموع
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 11/13/1398برآورد اولیه خسارات دراستان خوزستان تا  -13-6جدول 

 ریال()میلیارد جمع نوع خسارت

های اقتصادی اشخاص های وارده به فعالیتخسارت

 های سوخت و..()کشاورزی و جایگاه

های اقتصادی خسارت وارده به فعالیت

 کشاورزی

 

77218 
81788 

 8413 های صنفی صنعتیوارده به واحد خسارت

 27 ی سوختهاوارده جایگاه خسارت

 34733 راه و ساختمان

 ها، خطوط لوله، ایستگاه پمپاژ و....() کانالتاسیسات 
24744 

 3147 ماشین آلات و تجهیزات

 3418 هابنداحداث و ترمیم سیل

خسارت وارده به تجهیزات منازل اشخاص شهری و 

 روستایی
0138 

 خسارت وارده به ساختمان منازل شهری روستایی
1710 

 010311 مجموع

 

 های اقتصادی سیلاب در خوزستان خسارتبندی کلی از جمع. 6-2-6-3

های عمده های عمده کشاورزی، صنعتی و خدماتی استان خوزستان مشخص گردید که بخشهای سیل بر بخشدر بررسی خسارت

های اقتصادی یشترین میزان آسیب کسب و کارهای استان خوزستان در حوزه فعالیت. بانددیدهکسب و کار که در محورهای زیر آسیب

دیده بخش کسب و کارهای رسمی و غیررسمی در خدمات شهری و دومین بخش آسیب. رسمی و غیررسمی کشاورزی بوده است

های صنعت بویژه صنعت نیشکر استان دیده بخش کسب و کارهای رسمی و غیررسمی در بخشروستایی است. سومین بخش آسیب

 بوده است. 

ها، کارکردهای کسب کار یعنی: ساختاری کسب و کار و اشتغال، منابع و مزیتهمچنین عمده مشکلاتی که در پنج بخش بازار 

های هدف در استان خوزستان با عدم تعادل مواجه شده است. لذا سیلاب موجب شده ساختار گذشته پشیتبان، قوانین و مقررات و گروه

ررات بیش از بیش ضعیف تر و ناهماهنگ تر گردد. مسائلی ها، اصلاح کارکردهای پشیتبان، بازسازی قوانین و مقدر تامین منابع و مزیت

 زده خوزستان مورد توجه قرار گرفته شود. که نیاز است در راهبردهای اصلاح و بازسازی و بازتوانی بازار کسب و کار مناطق سیل

اموال افراد در سطح خرد تا سیل اخیر دارای اثرات متنوع اقتصادی و اجتماعی در سطوح خرد، میانه و کلان بود. از خراب شدن 

های مثبت و منفی از این پدیده مشکلات بیکاری و مهاجرت و افزایش یا کاهش اعتماد اجتماعی بین مردم و نهادهای دولتی تا برداشت

 در سطح کلان جامعه. به عبارتی در این سیل فقط مردم خوزستان درگیر نبودند بلکه کل ایران و حتی کشورهای دیگر هم در آن

تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد، در اینجا به مواردی از این اثرات از نگاه مردم و همچنین ها میمشارکت داشتند که این مشارکت

 های پژوهشگران اشاره خواهد شد. یافته

اموال و جبران کل خسارت وارد شده به اموال، قابلیت استفاده از  توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب 04-4جدول شمارۀ 

اند که وسایل زندگیشان خسارت دیده است و درصد پاسخگویان ذکر کرده10/01گر این است که ها بیاندهد. دادهخسارت را نشان می

اند که خسارت وارد شده بر اموال درصد بیان نموده 12/20اند که وسایل زندگی قابلیت استفاده را دارد و درصد ذکر نموده71/01

 شده است.  جبران
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 توزیع فراوانی پاسخگویان را بر حسب میزان کل خسارت وارد شده به اموال  -14-6جدول 
 حداکثر خسارت حداقل خسارت میزان خسارت وارده شده

 21111111 211111 منزل مسکونی

 21111111 111111 مزرعه کشاورزی

 81111111 0111111 باغات

 311111111 1111111 محل کسب و کار

 21111111 0111111 ابزار کسب و کار

 21111111 0711111 یخچال

 41111111 311111 تلویزیون

 31111111 811111 فرش

 81111111 0111111 لوازم آشپزخانه

 41111111 111111 کولر

 711111111 7111111 خودرو شخصی

 41111111 3111111 موتورسیکلت

 

 درصد کل خسارت وارد شده به اموال توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب -15-6جدول 
 حداکثر خسارت حداقل خسارت انحراف معیار میانگین درصد خسارت وارده شده

 011 01 13/27 17/42 منزل مسکونی

 011 1 37/21 11/10 مزرعه کشاورزی

 011 21 87/21 33/17 باغات

 011 31 77/21 13/12 محل کسب و کار

 011 41 11/24 83/81 ابزار کسب و کار

 011 21 74/02 78/11 یخچال

 011 01 01/01 17/11 تلویزیون

 011 1 73/27 14/80 فرش

 011 01 14/28 18/11 لوازم آشپزخانه

 011 01 03/07 03/14 کولر

 011 21 11/34 11/12 خودرو شخصی

 011 21 02/33 13/70 موتورسیکلت

 

دستی سد دز آغاز شد. پژوهشگران و کسب اطلاع از مسئولان و مقامات محلی، سیل ابتدا از مناطق پایینبر مبنای مشاهات 

روستا( در شمال شهرستان اهواز، شهر گوریه و بخش شعیبیه شوشتر را فراگرفت  03روستاهای حاشیه رودخانه دز یعنی منطقه بامدژ )

رخه نیز چندین روستا در حومه شهرهای شوش، الوان و الهایی زیر آب رفت. کرخه در در ادامه و در حاشیه رودخانه ک .و به زیر آب برد

بندها، اوضاع شهر رسد که هرچند سیلاب آن وارد شهر و روستاهای اطراف هم شد که با ترمیم سیلادامه به شهرستان حمیدیه می

های اطراف پناه های شنی و جنگلییان این مناطق به تپهتحت کنترل قرار گرفت؛ اما چند روز در معرض تهدید بود. بسیاری از روستا

 اند. برده

رسد که تا پیش از رسیدن به هورالعظیم، به شهر رفیع می« نیسان»شود که یک شاخه آن یعنی کرخه در سوسنگرد دو شاخه می

در حوضه رودخانه کارون  .زه منتقل شونداعلام شده اهالی این شهر و روستاهای اطراف آن نیز باید منازل خود را ترک کنند و به هوی

نیز سیلاب، دهستان عنافچه چند روستای شهرستان باوی را فراگرفت و شهر شیبان نیز در این شهرستان در معرض تهدید قرار گرفت. 

متوجه این شهر بندها موجب شده خطر کمتری مترمکعب بر ثانیه( به اهواز رسید که تقویت سیل 3211کارون در ادامه )با دبی حدود 

شود. آبگرفتگی ورودی شمالی اهواز نیز به علت شکستگی کانال انتقال آب کرخه بود و ارتباطی با کارون نداشت. کارون در ادامه، شهر 

را قطع کرد؛ کمی  هاآنکوت عبدالله و روستاهای آن را در معرض سیل قرار داده و تعدادی روستا نیز به زیر آب برد و راه ارتباطی 
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تر در بخش دارخوین شادگان نیز مردم و مسئولان در حالت؛ آماده باش قرار گرفتند و به تدریج سیل جاده شادگان و برخی ایینپ

وضعیت مشابه  نسبتاًهای آبادان و خرمشهر ها را به زیر آب برد. در شهرستانروستاهای آن را مورد تهدید جدی قرار داد و برخی مکان

 انجام شد. ربطذیروزی توسط مردم و نهادهای شبانه صورتبهبندها د که در این منطقه نیز کار تقویت سیلشادگان بوده است هرچن

ها و... را های اجتماعی، بیماریتواند در چند بخش صورت پذیر که طیف وسیعی از آسیبپس از وقوع سیل ارزیابی تأثیرات می

ترین اتفاق از دست دادن توان گفت: در حادثه سیل ابتداییسیل در استان خوزستان می تأثیراجمالی و درباره  طوربهدهد. پوشش می

تواند فرد یا افرادی را درگیر کند و به افسردگی بکشاند و این شود که میاندوهی میگیریعزیزان بود که این خود موجب شکل

تحمیل هزینه بر خانواده و جامعه خواهد شد. از این منظر تواند به از دست دادن نیروی کارآمد بینجامد و همچنین افسردگی می

 خوشبختانه تلفات انسانی در حداقل بوده و کم ترین رنج متوجه افراد ساکن در روستاهای درگیر سیلاب بوده است.

بایست میهای احتمالی سیلاب در خوزستان است که های اجباری و اسکان غیر رسمی در محیط جدید نیز از دیگر چالشمهاجرت

دهد تمایل به مهاجرت پس از سیل افزایش قابل مورد توجه قرار گیرد. مشاهدات میدانی پژوهشگران و مصاحبه با افراد مطلع نشان می

ها بسیار زیاد که ذکر شد با توجه به بضاعت کم افراد درگیر سیلاب احتمال حاشیه نشینی این خانوار طورهمانتوجهی یافته است. و 

اند در هویت مردم جدید حل شوند و یا فرهنگ نشینی نیز تبعات مورد نظر خود را دارد، اگر افرادی که مهاجرت کردهیهاست. حاش

شود، جلوگیری خود را همخوان با فرهنگ جدید کنند از موضوعی به نام تقابل فرهنگی که به دلیل تفاوت فاحش دو فرهنگ ایجاد می

 خواهد شد.

رسد مسئولان وزارت زده نیز از همان ابتدا مورد توجه مسئولان بوده و به نظر میواگیردار در مناطق سیل هایاحتمال شیوع بیماری

های واگیر دار را رقم اند. انباشت آب و مرطوب بودن محیط شیوع بیماریبهداشت در استان خوزستان این موضوع را مدیریت کرده

منفی دارد و  تأثیرهستند و این خود هم بر روحیه افراد و هم در اقتصاد خانواده ها به سرعت قابل انتقال زند و این بیماریمی

 تر کند.توانست بحران سیل را عمیقمی

اثر بعدی رخداد سیل از دست دادن سرپناه است که در هرم مازلو در جایگاه اول و ابتدایی قرار دارد. در صورت تخریب یا صدمه 

گیری موجی از ناراحتی و افسردگی خواهد شد. این موارد در کنار شر که سرپناه است موجب شکلدیدن آن یکی از اولین نیازهای ب

زند که بر بسیاری عرصه از خانواده، تولید، عرضه و فرهنگ اثر بسیار سوء خواهد داشت. لازم یکدیگر موجی از یاس و ناامیدی را رقم می

های شخص احتمالاً در این های انسان در سطح یک شکل نگیرد، عمده فعالیتتبه ذکر است تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالی

سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد. از این منظر بسیاری از ساکنان روستاهای مناطق درگیر سیلاب اخیر استان 

آورند که منزل، مزارع و باغات خود سخن به میان میخوزستان از وارد آمدن جزئی و کلی خسارت به منازل مسکونی، وسایل و لوازم 

 ضرورت دارد مسئولان رسیدگی لازم را انجام دهند.

 

 نهاد و مدیریت سیلاب های مردمداوطلبان مردمی، سازمان . 6-2-7

دیگر سعی کردند  نهادمردم هایسازمان های مذهبی گرفته تاهای مردمی از هیئتباش تمام نهادهای دولتی، گروهبا اعلام آماده

های مردمی در خوزستان کننده برای جلوگیری از پیشروی سیلاب باشند. تعداد سازمانیا کمک زدهسیل رسانی به مردمجلودار خدمت

نهاد دمهای مرشود باعث شد تا اداره کل امور اجتماعی استانداری خوزستان از خانه سازمانانجمن، مؤسسه و گروه می 111که بالغ بر 

های غیر دولتی انجام وظیفه کند. به همین دلیل مسئولان این خانه بخواهد تا در جایگاه مسئولیت ستاد هماهنگی بحران سازمان

ها، داوطلبان به دفتر مربوطه مراجعه کنند و نهاد و افراد فعال مشغول در این سازمانهای مردمفراخوانی منتشر کردند تا از سازمان

های انجام شده خدمات مختلف خود را ارائه دهند. از زمان خوزستان با هماهنگی زدهسیل ی دریافت کنند تا در مناطقکارت همیار

هم با پشتکار تمام  نهادمردم هایسازمان ای از شهرها و روستاهای شمال غربی تا جنوبی خوزستان، خانهوقوع سیلاب در بخش عمده

 آغاز کرد. زدهسیل رسانی را به مناطقخدماتوارد فعالیت شد و شناسایی و 
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ها که مسئولیت خانه نظارت بر تشکل هیئتاستانداری خوزستان در  نهادمردم هایسازماندر همان روزهای آغازین سیلاب 

ها و فیت تشکلهای غیر دولتی واگذار شد تا از ظردارد مسئولیت ستاد هماهنگی بحران سازمان بر عهدهنهاد را هم های مردمسازمان

 افراد فعال بهره بگیرد.

 ها در مراحل پیش از سیلاب چیست، گفت: های سمننهاد استانداری خوزستان در خصوص نقشهای مردمنماینده سازمان

دیدگان های اجتماعی و کمک به بازتوانی روحی و روانی آسیبپیشگیری از تبدیل حادثه به بحران و همچنین حمایت»

اخلاقی همه ماست. با توجه به اهمیت این موضوع که کشور ما یکی از کشورهای در معرض بلایای طبیعی از وظیفه ملی و 

هایی قبیل سیل، زلزله و خشکسالی قرار دارد و خوزستان هم از این امر مستثنی نیست؛ طی چند سال اخیر درگیر بحران

کسب آمادگی و تمهید مقدمات پیشگیری از تبدیل حادثه ایم، لذا سوزی و خشکسالی بوده، گرد و غبار، آتشسیل همچون

دیدگان وظیفه ملی و اخلاقی همه های اجتماعی و کمک به بازتوانی روحی و روانی آسیببه بحران و همچنین حمایت

 « ماست.

یشترمتمرکز شده های زیر بها در زمینهدر جریان سیلاب خوزستان مشخص گردید سمن هاآنها و کارکرد در بررسی عملکرد سمن

 بوند:

 زدههدیه به مردم سیل کارت توزیع و سازیهای نقدی از مردم و خیرین و؛ آمادهتمرکز بر جذب کمک 

 زدگان رسانی به مردم در خصوص نیازهای سیلاطلاع 

 زدگان بین سیل هاآنهای مردمی و توزیع آوری کمکجمع 

 رسانی آن به خیرین محلی برای مسکونی و اثاثیه و لوازم خانگی و اطلاع شدهتخریبهای آوری آمار و اطلاعات لازم از حوزهجمع

 مساعدت و حمایت

 های دولتی و نظامیها و سازماناحمر، موکبهای خودجوش، هلالگرم تسوط گروه غذای توزیع و تهیه مایحتاج روزمرده و پخت 

  زده ها و جوانان سیلشناسی به مردم، خانوادهارائه خدمات مشاوره و روان 

 آموزان ه خدمات تربیتی به دانشئارا 

  ارائه خدمات هنری و ورزشی و تربیتی به کودکان 

 زدهای سیلهای هنری، فرهنگی و سرگرمی به خانوادهارائه برنامه 

 استانیبروند درون و منارائه گسترده خدمات پزشکی توسط پزشکان علاقه 

 زدگان کمک در شناسایی خیرین و جلب نظر آنان برای حمایت و کمک به سیل 

 بندی هستند:های فعال در سیل خوزستان در چند گروه قابل دستهکلی سمن طوربه

 اند. به کار شدهمشخصی مشغول  مأموریتاند و بر اساس مجوز رسمی و با هایی که در وزارت کشور به ثبت قانونی رسیدهسمن 

 بند، هایی مانند ایجاد سیلهایی خودجوش تشکیل شده و با هماهنگی همدیگر در بخشها و گروههایی که در قالب هیئتسمن

های بهداشتی و زده، محافظت از اموال روستائیان، مراقبترسانی به مردم سیلزدگان، تهیه و کمکهمکاری در تخلیه سیل

 بیمارستانی، و...

 زدگان مشغول بودند.به اموری مانند پخت و تهیه غذای گرم به سیل« موکب ها»هایی که در قالب سمن 

 شدند و ظایف خاصی را در جریان سیل و بعد از خروج سیل بر نفره تشکیل میهای دو یا چندهایی که بعضا در قالب گروهسمن

 اند. عهده داشته

ها استانداری خوزستان در هیئت نظارت بر تشکل نهادمردم هایسازماناقدام در آغازین روزهای سیلاب آن بود که  ترینمهماما 

های غیر دولتی واگذار شد تا از دارد مسئولیت ستاد هماهنگی بحران سازمان بر عهدهنهاد را هم های مردمکه مسئولیت خانه سازمان

  از: اندعبارتها در جریان سیل خوزستان که قابل مشاهده بوده های سمنویژگی ترینمهم .بگیردها و افراد فعال بهره ظرفیت تشکل
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 گزاری شده بودند. چنین نیرویی در دوستانه وارد عرصه خدمتها که با عشق و علاقه و انسانحرکت خودجوش مردمی و سمن

 پذیری بسیار سازنده و بی نظیر بود. تقویت سرمایۀ اجتماعی مردم و احساس دلبستگی، مشارکت، همکاری و مسئولیت

 زدگان و همه وقت در بین سیل رسانی و امکان حضور بیست و چهار ساعتهسرعت کمک 

 ها شناسی و مشاوره که توسط مردم و سمنهای تخصصی عمرانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و بهداشتی و روانامکان حضور تیم

های تخصصی بخش دولتی و نظامی بسیار ارزشمند هایی برای رفع کمبود تیمچنین تیم درواقعگردید. می ریزیبرنامههدایت و 

بندها کمک سازی امکانات سیلها، لودر، وانت، و بیل مکانیکی بخش خصوصی و مردمی که در؛ آمادهمثال کمپرسی عنوانهببود. 

 فراوانی داشتند.

نهاد در ها مردمهای مردمی سازمانجایگاه تشکلتوان گفت می ها و مردم در مراحل مختلفساختار ارتباط سمندر خصوص 

در  هاآنو نقش  تأثیرهای انسانی کشور و نیز عنوان یکی از سرمایههای مردمی بهوجه به جایگاه تشکلخوزستان گسترده است. با ت

مندی سازی و آموزش آنان و همچنین بهرهدیدگان در زمان وقوع بلایای طبیعی، باید بر افزایش توانمندرسانی و امداد به آسیبکمک

نفر که در 711تشکل و با حدود  411همین دلیل بر اساس فراخوانی که داده شد بیش از کرد. به  تأکید هاآنبیشتر استان از ظرفیت 

 های تخصصی خود وارد شدند.کردند در بخشنهاد فعالیت میهای مردمگروه

نهاد مدیریت بحران استانداری خوزستان تشکیل شد و های مردمدر شروع سال جدید اولین جلسه کارگروه تخصصی سازمان 

نهاد مدیریت بحران استان صادر گردید. و اقدامات لازم در برای استفاده مؤثر از های مردمشد که شبکه هماهنگی سازمانمصوب 

ها اتخاذ شد و با محوریت انجمن مدیریت بحران خوزستان که تنها تشکل تخصصی در حوزه مدیریت بحران در استان ظرفیت سمن

های اندازی شده و جلسات متعددی با حضور مدیران تشکلمدیریت بحران استان راه ادنهمردم هایسازمان است، شبکه هماهنگی

استان به فراخور  نهادمردم هایسازمان اندازی شود و از توان بیشترکارگروه زیرمجموعه شبکه راه 02مختلف برگزار و مقرر شد که 

 ها درآیند. توانایی و تخصصی که دارند به عضویت کارگروه

 ستاد و استانداری خوزستان فرهنگی و اجتماعی امور کل اداره هماهنگی با سیل وقوع بدو در خوزستان استان نهادمردم هایسازمان

 و نمودند استان هایسمن خانه مرکزیت نهاد بامردم هایسازمان بحران مدیریت هماهنگی شورای تشکیل به اقدام استان بحران مدیریت

 باشاعلام؛ آماده خوزستان استان در فعال هایسمن تمام دقیق موضوع، به رسانیاطلاع ضمن یک خودۀ شمارۀ اطلاعی طی اقدام در اولین

 که خوزستان عرب عشایر سران جمعیت بویژه استان هایسمن اعضا و مردمی داوطلب جذب نیروهای با مذکور شورای گردید، فعالیت

مناطق  و روستاها وضعیت از اطلاعات دقیق ارسال و زدهسیل مناطق به اعزام برای داشتند سیل درگیر مناطق را در نفوذ بیشترین

 تشکیل به منجر کار به وسعت توجه با نهایت در که آغازشد اولیه هایکمک ارسال برای دقیق نیازسنجی همچنین و سیل از دیدهآسیب

یک  و ملی سمن 01بود که  سمن 001اخیر  حوزه بحران در فعال هایسمن تعداد که است ذکر به گردید. لازم مختلف هایکارگروه

 اند.بوده المللیبین سمن

هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم، نیازمند توان گفت میها آفرینی در مدیریت سیلابها برای نقششکلات سمندر خصوص م

ه از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده جایگاهی در ساختار و نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشئت گرفت

ها بر اساس اصل عدم انتفاع و خدمت رسانی به سایر انسان« ایثار»نهاد هم از آنجا که بر پایه ارزش بنیادین دهد. سازمان مردمنشان می

نهاد های مردمهدف ایجاد و تقویت سازمان ترینمهمتواند در کنار نظام سیاسی، محقق کننده این اهداف باشد. شکل گرفته است، می

تر های بالقوه است. به عبارت دقیقغیر دولتی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندی

زی مردم و افزایش توان در تحقق اهدافی چون کوچک سازی دولت، توانمند سانهاد را میهای مردمضرورت ایجاد و تقویت سازمان

ها ها و مقابله با آسیبتر سازی برنامهو عملیاتی ریزیبرنامهسرمایۀ اجتماعی، کارآمدتر سازی نظام اقتصادی، بهینه سازی فرآیند 

 دانست.

و  صدیکقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و 

فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت آن برای پذیرش  ویژهبهچهارم به مشارکت مردم در امور تصریح دارد. وجود همین قوانین و 



101            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

تواند نیز از آنجا که نظام سیاسی به تنهایی نمی 0414انداز های مردمی در مدیریت جامعه است. در مورد اهداف سند چشممشارکت

ایجاد هر گونه تحول و بالاتر از آن نهادینه شدن و تداوم آن تحولات، هنگامی میسر است که شرایط محقق کننده اهداف سند باشد و 

انداز ایفا در تحقق اهداف چشم مؤثریتوانند نقش نهاد میهای مردمفراهم باشد. به همین دلیل سازمان هاآناجتماعی برای پذیرش 

مومی مردم و ایجاد انگیزه در آنان به منظور رفع مسائل و مشکلات اجتماعی، زمینه های عنهاد با جلب مشارکتهای مردمکنند. سازمان

 آورند. های نظام سیاسی فراهم مییگیرها و تصمیمو بستر مناسبی را برای تسهیل در اجرای سیاست

آثار ماندگاری را در ساخت کنند خودجوش از بطن و متن جامعه رویش پیدا می صورتبهنهادهایی که  ویژهبهنهادهای اجتماعی 

دهند و حاکمان قرار می تأثیرگذارند. این نهادها بعد از پیدایش خود، مناسبات و شکل ساختاری جوامع را تحت جامعه بر جا می

زایش سازند. افکنندگان امور جامعه، ملزم به ایجاد تدابیری برای حذف، پذیرش، تعدیل، سازگاری و... میتدبیر عنوانبهسیاسی را 

عللی محسوب  ازجملهمدیریت یک جانبه از سوی دولت، ضرورت مشارکت مردمی در پیشبرد امور و...  ناکارآمدیهای اجتماعی، آگاهی

ها به همراه ها این است که این سازماناند. رویکرد سازنده و مثبت به این سازماننهاد شدههای مردمشوند که باعث ایجاد سازمانمی

از:  اندعبارتنهاد های مردمکارکردهای سازمان ترینمهمشهروندان خواهند شد؛ اما  مندیرضایتباعث افزایش  رمجموعدنظام سیاسی 

های بندی تقاضاهای اجتماعی، مشاوره به حکومت، نقد عملکرد حکومت، تأثیرگذاری فعالیتپر کردن شکاف جامعه و حکومت، اولویت

های اجتماعی مردم، توان بالا برای ولتی، ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی، افزایش آگاهینهاد بر نهادهای دهای مردمسازمان

 جذب نخبگان اجتماعی، ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی و کاهش خشونت اجتماعی.

توانند صی مینهاد در جریان سیل خوزستان به لحاظ ساختاری فقط در موضوعات خاها مردمشود سازمانکه مشاهده می طورهمان

ها مثال مساجد، هیئت عنوانبهورود کنند چرا که جامعه ایران هنوز در بسیاری از مسائل خود سازو کارهای درونی خود را دارد. 

ها برای تاسیس و بقای خود باید دهند و لذا سمنها همچنان در بسیاری از موارد کارکردهای خود را به درستی انجام میوخانواده

توانند به وظایف خود به درستی عمل اسی دقیق و درستی را انجام دهند تا در آنجایی که دیگر ساختارهای حمایتی نمیشنمسئله

 وارد شده و نیازهای جامعه را پوشش دهند. هاآنکنند، 

های رد سمندر بررسی و مشاهده عملکتوان گفت میها ها برای تأثیرگذاری بر مدیریت سیلابمشکلات ارتباطی سمندر خصوص 

ها مشکل سمن ترینمهم. مختلف رسمی، اجتماعی و فردی و گروهیی در جریان سیلاب خوزستان چند مسئله اساسی قابل تأمل بودند

زده؛ اما در موارد متاسفانه کارهای برای مقابله با سیلاب و کمک به مردم سیل هاآنرغم فصل مشترک عدم پذیرش همدیگر بود. علی

نیز از موارد زده ها از همکاری و مشارکت با همدیگر برای حل سریع مشکلات مردم سیلعدم استقبال سمن پوشانی داشتند.هم هاآن

ها و پرهیز از همکاری با همدگیر و حتی در موارد نفی و وجود اختلافات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در بین سمندیگر بود. همچنین 

 ای از این مشکلات را مشاهده کرد.توان خلاصهدر جدول زیر می شد.مینیز مشاهده  تخریب همدیگر
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 ها در استان خوزستانمشکلات اساسی سمن -16-6جدول 

های اساسی چالش

 های خوزستانسمن
 های خوزستان در جریان سیلابهای اساسی سمنمشکلات مهم ناشی از چالش

 سیاسی

 ها بین مدیران ارشد و میانی استانی مختلف در استان خوزستان در خصوص ماهیت سمنهای تشتت دیدگاه

ها بتوانند از رانت دولتی بویژه در حوزه ها و یا به تعبیر بعضی از مدیران سمنها برای وابستگی بیشتر به دولت تا در آینده بتوانند از حمایتتمایل سمن

 های معاونت سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند. بودجه

 مها در نقد کارکرد و عملکرد دولت در حوزه سیلابها به مدیران دولتی و عدم توانایی آوابستگی مدیران بعضی از سمن

اجتماعی یا به تعبیری همه کاره و  -های رسمی و مجوز دار و یدک کشیدن عناوین کلی مانند فرهنگیها بویژه سمنسمن مأموریتاشفتگی ماهیت و 

 فاقد تخصص

ها ذ باعث شد در جریان سیلاب امکان همگرایی بین فعالیت سمنهای قدرت سیاسی و حزبی و اشخاص متنفها به بعضی از پایگاهوابستگی سمن

 کاهش یابد شدتبه

 مشکل زا شده بود. شدتبهها در جریان سیلاب خوزستان نیز سمن فقدان قانون جامع و کارا برای تشکیل و فعالیت

 اجتماعی

 منفی بر جای گذاشت تأثیر هاآنها از تجربه همتایان داخلی و خارجی خود که در جریان سیلاب خوزستان نیز بر عملکرد عدم اطلاع سمن

ها در جریان سیلاب به خوبی ها باعث شد از ظرفیت سمننهاد در کنار تشتت بین مدیریت سمنهای مردمناآگاهی جامعه نسبت به کارکردهای سازمان

 ستفاده به عمل نیایدا

 مأموریتها، غلبه بعد احساسی و هیجانی رفع سیل به ماهیت و سمن مأموریتها به دلایل سیاسی، عدم آگاهی از تعامل و ارتباطات ضعیف سمن

 ها را کاهش داد.ها در جریان سیلاب بخش مهمی از ظرفیت سمنتشکیل سمن

 مدیریتی

های تخصصی شوند. این مسئله به اسم سمن وارد حوزه ناکارآمدباعث شده بود که افراد  های مرتبطاز تعدادی از سازمان زمانهم صورتبهکسب مجوز 

احمر، آموزش و پرورش، های وابسته به استانداری، هلالبهدشت خانواده بین دستگاه مسائلشناسی و های تخصصی و روانبویژه در زمینه مشاوره

 شناسی قابل مشاهده بود. ی تخصصی مانند انجمن مشاوره و روانهادانشگاه و انجمن

 های استان قبل و بعد از جریان سیل بودمعضل سمن ترینمهمها در یک محل مشخص نداشتن بانک اطلاعاتی کارآمد از همه تشکل

ها از مردم و استانهای معین در مواردی های دریافتی سمنکمکنداشتن سازوکار مناسب برای نظارت واقعی اعضا بر عملکرد مالی و... و هزینه کرد 

 ساختشبهاتی در خصوص ماهیت سمن و جنبه سودزایی و اقتصادی ان را به اذهان متبادر می

ا مشهود بود. دلیل همعضلاتی بود که در جریان سیلاب و بعد از آن در عملکرد سمن ترینمهمساختار کمکهای حمایتی به مردم به جای توانمندسازی از 

ها در وابسته کردن هر په بیشتر مردم ها بود. و حتی در مواردی سمنو احساسی و هیجانی سمن گیریشکلچنین ضعفی ناشی از ساختار نامناسب 

 کردند. دیده به دولت و ایجاد انتظارات نامعقول از دولت نقش منفی بازی میآسیب

و  آموزش

 توانمندسازی

 های در قبل و بعد از سیلاب قابل مشاهده بودای سمنتوانمندسازی و عملکرد حرفهنبود 

 های آموزشی مرتبط با بحرانفقدان دوره

 اقتصادی
آوری مطلوب منابهع حمایتی از بخش دولتی و مردمی باعث کاهش کمیت و کیفیت خدمات به جمع هاآنها و عدم اهتمام ناکافی بودن بودجه سمن

دراک ها گردید و حتی در مورادی کارهای خوبی که شروع کرده بودند به دلیل فقدان منابع مالی کارها ناقص رها گردید که خود این مشکلاتی در اسمن

 .ها به وجود آوردمردم نسبت به کارکرد سمن

 

ها در جریان سیلاب پایین بود و ضرورت دارد این ظرفیت در بعد سرمایۀ اجتماعی، تشکیلات و کلی ظرفیت مدیریت سمن طوربه

رسانی، منابع جذب شده، ارتباط با نهادهای رسمی و نظامی و مردمی، تقویت های کمکرسانی، شیوهساختار، فرایندهای کمک

 بازسازی و اصلاح گردد.زده و امثالهم مشارکت مردم سیل

نهادهای امدادرسان در   توان گفت که اولاً نیز میها با نهادهای امدادرسان رسمی مناسبات و مشکلات احتمالی سمندر خصوص 

های دولتی بود که ناچارا در جریان سیل از بخش دولتی که شامل کلیه سازمان. یکی بخش دولتی در دو گروه قابل تفکیک هستند

ها نظامی مانند ارتش و سپاه و بسیج سازندگی که در بخشو دیگری  هایی برای آنان تعریف شده بودنداری مأموریتطرف استا

ها دارای ظرفیت مناسبی بودند؛ اما متأسفانه در بسیاری علیرغم اینکه سمن کردند.های عمرانی، حمایتی و نظارتی ایفای نقش میحوزه

ها به ها قابل مشاهده بود. بویژه نهادهای نظامی اجازه ورود سمنبخش دولتی و نظامی و سمناز موارد ناهماهنگی بین نهادهای 

 گردید.دادند و معمولا وقت زیادی اتلاف میمشغول بودند را کمتر رضایت می هاآنهایی که حوزه

در ایجاد و توسعه مشارکت مردمی با نهادهای امدادرسان بود.  هاآنغیردولتی ناشی از عدم توانایی  هایسازمان هایچالش ترینمهم

زده نشان های سیلزده آثار اجتماعی نامطلوب خود را در مطالبات فزاینده خانوادهارائه خدمات بدون تقویت و همکاری مردم سیل
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مردم بومی در مرکز همکاری و مشارکت کردند که ای با نهادهای امدادرسان همکاری میها باید به گونهداد. در حالی که سمنمی

 باشند نه در حاشیه.

ها و نیروهای مردمی درون و بیرون استان مشکلات زیادی برای کمک پدید آورده بود ناهماهنگی و شلوغی و عدم انسجام در سمن

 گردید. زدگان میهای مردمی و ایجاد نارضایتی در بین سیلکه در بسیاری از موارد موجب هرز منابع و زحمات مشارکت

حضور مکرر مسئولان بدون اینکه در آن مقطع بتوانند نقش مثبتی در حمایت و کمک به مردم داشته باشند باعث گردید بخشی از 

 ها نیز در کنار این مسئولان هدر برود. زیرا ناگزیر به ارائه توضیحات و یا بعضا همراهی... بودند که متاسفانه چنین مراجعاتیانرژی سمن

 هایی نیز به دنبال داشت.آسیب

ها با نهادهای امدادرسانی مشکل مهم دیگری بود که بخشی از ظرفیت و فقدان سیستمی برای ارتباط و اتصال سمنهمچنین 

 کرد. توانمندی همکاری را تضعیف می

خودجوش دیگری نیز  هایهای که مجور رسمی از وزارت کشور برای همکاری در جریان سیلاب داشتند سمنعلاوه بر سمن

های غیر رسمی گروهی و حتی انفرادی شکل گرفتند که در زمان سیلاب نقش مهمی در امداد و نجات داشتند؛ اما این شبکه صورتبه

 به تدریج بعد از اتمام سیل از صحنه کنار رفتند.

بایست در ماعی خود را ایفا کنند؛ زیرا میتری نخبگان استان در جریان سیل نتوانستند مسئولیت اجتها و به تعبیر کلیدانشگاه

های رسانی دعوت کنند، آنان را به سمت مشارکت اجتماعی از طریق سازمانکنار مشارکت مستقل، مردم را به مشارکت و کمک

عه در مواقع ای و محبوبیت در جامهای رسانههای دانشگاهی شناخته شده به دلیل برخورداری از ظرفیتنهاد هدایت کنند. چهرهمردم

های شناخته شده یا نخبه در جوامع پیشرفته، توانستند مردم را برای کمک به همنوعان خود بسیج کنند؛ اما از آنجا که چهرهبحران می

اند، دعوت شان از مردم امری فردی نیست. آنان یا خود ها آموزش دیدههای جمعی مانند سمناز کودکی برای فعالیت مدنی در قالب

امروزه برای گرفتن پذیرش در  .پردازندهای مردمی میکمک آوریجمعخیریه دارند یا در همکاری با بنیادهای خیریه به تشکل 

 رود. امتیاز به شمار می عنوانبهها های معتبر دنیا فعالیت مدنی و عضویت در سمندانشگاه

هایی های مادی و.. داشت که چنین شبکهستیک و منابع و حمایترسانی نیاز به لجادامه کمک عبارت بود از: هاآندلایل کنار رفتن 

ها و نهادهای دولتی و نظامی که امکان ادامه های غیر رسمی با سمنفقدان سیستمی برای ارتباط و اتصال شبکه، فاقد آن بودند

با حوزه مأموریتی شبکه دولتی تداخل های فاقد اختیارات لازم برای ادامه همکاری بودند و چنین شبکه و نیز همکاری را کاهش داد

 های دولتی و نظامی گردید. هایی بین شبکه غیر رسمی و دستگاهوظایف پدید آمد و در مواردی حتی منجر به بروز اختلافات و درگیری

 

 های سیلاب نهادهای رسمی فرهنگی و آموزش. 6-2-8

هایی به هایی را و با چه روشپرورش باید چگونه آموزشآموزش و »های کارگروه در این بخش این بود که یکی از پرسش

به  بایست آب و هوا در استان آموزش داده شودهای درسی میدر کتابدر پاسخ به این پرسش باید گفت که « آموزان ارائه کند؟دانش

ها در کجا جریان دارند، دخانهها در استان )روشناخت جریان رودخانه، رسانیآبهای هشناخت سد و شبک، شناخت سیلنحوی که به 

کمک  با زندگی مردم هاآنرسانی و ارتباط های آبشناخت مسیرها و شبکه، شوند و...(اگر سرریز شوند به کجاها ممکن است وارد می

ایی استان آموزشی در این زمینه قطعاً بسیار حائز اهمیت است. با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافی هایعلاوه وجود بستهبهکند. 

خوزستان بهتر است که به مسئله سیلاب بیشتر در کتب درسی پرداخت شود. بنابراین در این استان توجه به سیلاب بیشتر حائز 

 اهمیت است تا زلزله. 

های مربوط به سیلاب و مدیریت سیلاب در آموزش و پرورش، آموزش »های کارگروه در این بخش این بود که یکی دیگر از پرسش

در این خصوص موارد زیر توسط کارگروه مشاهده شدند و از  لاخص در مناطق در معرض سیلاب، چه کیفیت و کمیتی داشته است؟با

 دست آمدند.ها یهمصاحبه

 زدگان در مدارس قابل سکونتاسکان موقت سیل 
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 زده و ارسال گزارش به وزارت آموزش و پرورششناسایی و براورد میزان آسیب مدارس سیل 

 ها و هشدارهای تأیید شده از سوی مدیریت بحران استان به مدیران و همکاران فرهنگی درگیر در سیلاب از طرف ارسال پیام

 روابط عمومی آموزش و پرورش

 های تقویتی دروس دوره دوم آموزش متوسطه با همکاری صداوسیمای خوزستانبرگزاری کلاس 

 زدگان برای بررسی وضعیت معیشتی و رفاهی و ارتباط مستقیم با سیل زدههای سیلحضور همکاران ستادی در شهرستان

 زدگانسیل

 های کنکوری و مشاوره درسی با همکاری صداوسیمای خوزستان برگزاری کلاس 

 های تقویتیزده برای برگزاری کلاسهای سیلهای آموزشی در شهرستانبرپایی پایگاه 

 زدگانهای سیلطفی( در اردوگاهعا-برگزاری جلسات مشاوره درسی/فردی )روانی 

 های مداوم با وزارت آموزش و پرورش برای در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای برگزاری امتحانت داخلی و نهایی و کنکور رایزنی

 18-17سال 

 های اسکان موقت توسط مربیان پیش دبستانیهای شادی در اردوگاهبرگزاری جُنگ 

 آموزان و همچنین حفظ اسناد آموزش و های درسی دانشش و پرورش استان را تعطیلی کلاسبیشترین دلمشغولی و نگرانی آموز

 پرورش و انتقال اسناد به مناطق امن دانستند.

 آموزی بوده است، تمهیداتی نیز برای همکاران های انجام شده آموزش و پرورش در زمینۀ سیل در حوزه دانشگرچه بیشتر فعالیت

دیده پس از شناسیایی تحت پوشش و حمایت قرار خواهند ته شده است. به این معنا که همکاران آسیبدیده در نظر گرفآسیب

هزار به اردوهای خارج از استان برده شود و دیده، پنجآموز آسیبهزار دانشگرفت. همچنین بیان داشتند که در نظر داریم از ده

 .یبانی شونددوهای درون استانی پشتهزار دیگر نیز از طریق ارپنج

 

 ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب . 6-2-9

نقطه عطف این ماجرا سیل شیراز و پل دختر استان لرستان  .های مختلفی صورت گرفترسانی سیل امسال به شکلهشدار و اطلاع

و سایرین را جدی  بود که زنگ خطر جدی برای مردم استان به صدا درآورد و مردم خطر سیل و هشدارهای اعلام شده از سوی دولت

 ها در این رابطه بررسی خواهد شد.گرفتند. در زیر منبع هشدار سیل اخیر به همکراه عملکرد سازمان

هشدار سیل از همان روزهای اول احتمال بروز سیل توسط مدیریت بحران استانداری و نهادهای بر اساس مطالعات مشخص شد 

ها با برگزاری نشست و جلسه با معتمدین سعی فراوانی کردند محلی نیز بخشداریدیگر و به شکل مکرر مطرح شده است. در سطوح 

 گوید: تا خطر سیلاب پیش رو را برای اهالی برجسته کنند. عبدالرضا از ساکنین روستای خسرج در شهرستان حمیدیه در این باره می

وستا رو ترک کنین. بخشدار میومد بقیه هم همین دادن که سیل در پیشه و بهتره راومدن توی روستا و اطلاع می مدام می»

 «طور....

شد؛ اما با وجود عوامل بازدارنده و با وجود جدی تر شدن خطر با این هشدارها در سطح عمومی سبب افزایش آمادگی مردم می

 را بر جای بگذارد. تأثیرتوانست در عمل حداکثر افزایش سطح رودخانه، نمی

کردند و مردم را در های ملی و استانی به شکل مستقیم موضوع افزایش سطح دبی آب را گزارش میاز این نظر علاوه بر اینکه رسانه

دادند مقامات محلی سعی داشتند از نفوذ محلی معتمدین و شیوخ در جهت تنویر افکار عمومی ها قرار میجریان روند تحولات رودخانه

 گوید: ر این باره میبهره برند. دغاغله د

شد این موضوع شنیده نشود. یکی از این شد؛ اما مسائل مهم تری وجود داشت که باعث میهشدار سیلاب زیاد تکر می»

های تونستن دام هاشون رو توی این شرایط اقتصادی رها کنند و برند. ضمن اینکه تجربه سیلها بودن. مردم نمیمسائل دام

از دو جهت. اول اینکه خسارتی به مردم پرداخت نشده بود و مردم امیدی به دولت نداشتن که حالا های قبل هم بود. سال
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داد سیل هر چقدر هم قدرتمند حرفش رو گوش بدن و خونه زندگی شون رو رها کنند و برن. دوم اینکه تجربه نشون می

 « بند مهار میشه....باشه بازم با سیل

 گوید: باره هشدارها میحسین از مسئولان وزرت نیرو در

های هورالعظیم و گذاری، پیشروی اراضی روستایی، کشاورزی و کاهش ظرفیت تالابهای طولانی خشکسالی و رسوبدوره»

 .ها شده استگیری سیلابها و شکلای نفت باعث کاهش ظرفیت رودخانههای توسعهبامدژ در اثر مداخله انسانی و فعالیت

 ای شده بود. از طرف دیگر،م وضعیت و هشدار نسبت به شرایط پیش رو، در همان زمان هم رسانهنکته اینکه، این اعلا

یکی دیگر از مسئولان ادامه « شد، در این جلسه و دیگر موارد مورد توجه قرار گرفته بود.هایی که باید اجرا میفعالیت

ابلاغ شد و آمادگی لازم برای ساماندهی مردم این  هاآنه دستور تخلیه مناطق در معرض خطر بسیار دیر ب حالبااین»دهد: می

که بتوانند مدت وجود نداشت و ندارد؛ چنانچه بسیاری از مردم این مناطق که دامدار هستند، برای اینمناطق در کوتاه

دند تا حداقل در اندکی از روستاهای خود چادر زها سر باز زدند و در فاصلههای خود را حفظ کنند، از رفتن به کمپدام

های در مسیر سیل، چنان های خود باشند. اعلام خطر وقوع سیلاب در استان خوزستان و تخلیه مناطق و خانهنزدیکی خانه

که خانه و وسایل بر اینهای خود را بردارند و علاوهدیرهنگام انجام شد که این مردم حتی نتوانستند علوفه لازم برای دام

 «هایشان را نیز از دست دادند.فت و بسیاری از مردم دامشان را آب گرزندگی

گردد. حتی در کشورهایی که در زمینه حفاظت سیل هر ساله در نقاط مختلف جهان باعث بروز خسارات جانی و مالی فراوان می

های عظیم و غیر اله سیلاند، هر سهای مخزنی با هدف کنترل سیلاب پیشرفتهای چشم گیری داشتهها و ایجاد سدسواحل و رودخانه

آورد. امروزه اهمیت مدیریت سیلاب افزایش یافته و کنترل سیل با استفاده از قابل کنترلی اتفاق افتاده و خسارات فراوانی ببار می

باشندکه در کنترل سیل از شاخص مدیریت سیلاب می هایروشهای هشدار سیل یکی از مدیرت سیل بیشتر مطرح است. سیستم

ها توسط انواع خاکریزها و زمان واقعی از مخازن نقش اساسی دارد. از آنجائیکه حفاظت حریم رودخانه برداریبهرهعمال سیاست طریق ا

و دلایل دیگر غیر معقول است، لذا ایجاد سیستم  محیطیزیستهای غیر اقتصادی و مشکلات ای به دلیل هزینهسازه هایروشسایر 

مشکلات باشد. یکی از  گونهاینتواند راهگشای ای همراه با حفظ وضعیت طبیعی رودخانه میغیر سازهیک روش  عنوانبههشدار سیل 

ها کاهش خسارات سیل از طریق هشدار به ساکنین مناطق سیل گیر و تعیین های هشدار دهنده سیل رودخانهای ایجاد سیستمانگیزه

های سیلابی در کشور وجود ها است. از طرف دیگر بسیاری از رودخانهودخانهزمان واقعی از سدهای احداث شده بر روی ر برداریبهره

 .ای بی نتیجه خواهند ماندعملاً عوض شده و در نتیجه اقدامات سازه هاآندارند که در اثر طغیان آب، مسیرهای 

های مردم در دهی نگرشرسانی بر جهتها بخش جدایی ناپذیر سیل در خوزستان بودند و در این میان با اطلاعستا، رسانهاردر این

های زده و تلاشفرسای مردم مناطق سیلهای طاقتها واقعاً به خوبی تلاشزده نقش ایفا کردند. بعضی از این رسانهمناطق سیل

فضای مجازی را های دولتی و نیروهای مسلح و همراهی همه با هم را به تصویر کشیدند و بعضاً برخی تصاویر تا چند روز توجه دستگاه

های دیگری را انتقال دهند؛ اما عمده فعالیت خواستند ذهنیتهایی هم بودیم که میهمچنین بعضاً شاهد فعالیت .کردبه خود جلب می

 .ها به سمت به تصویر کشیدن چهره واقعی خوزستان در این زمینه بودرسانه

کردند به نحو دیگری موضوع را جلوه دهند و مدام با کسانی که در خارج نشسته های خارج از کشور سعی میبعضاً برخی رسانه

 هاآنکرد؛ اما ممکن بود کار را نقش بر آب می هاآنهای داخلی کار بودند درباره سیل مصاحبه نموده است هر چند مصاحبه

مسئولان دولتی و حاکمیتی در میان مردم،  موقعبهما در برخی مناطق وارد کند که با حضور های اجتماعی هایی به سرمایهآسیب

 .به حداقل رسید هاآنتبعات تلاش 

شد و ممکن بود شد، اعتماد مردم به ما و حاکمیت و دولت دچار خدشه مییک مسئله دیگر هم این بود که اگر درست رفتار نمی

کردند تا این مسائل به چالشی در فرایند بروز عدم اعتماد مردم به نهادهای نیز تحریک و تبلیغ می هاشکاف عمیقی ایجاد شود. بعضی

زدند تا به مردم بگویند که مرتباً دامن می 11: مثلاً به موضوع پرداخت نشدن خسارت سیل سال  .دولتی و حاکمیتی تبدیل شود

وص سریعاً با مجوزی که از دکتر روحانی گرفتیم، این خسارات را پرداخت شود. در این خصخسارت سیل امسال نیز به شما داده نمی
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خواستند ایجاد کنند و به آن دامن کردیم و خوشبختانه این نگرانی تا حد زیادی رفع شد و توانستیم این اتهام و عدم اعتمادی که می

 .بزنند را محدود و مهار کنیم

خواستند بین نقاط شهری و روستایی سیل با آن مواجه بودیم، شکافی بود که می هایی که در اینها و آسیبیکی دیگر از شکاف

خواستند در بین مردم روستاها این تصور را ایجاد و القا کنند که مسئولان برای عدم رسیدن سیل به شهرها، آب را به ایجاد کنند. می

کاف عمیقی بین نقاط شهری و روستایی ایجاد کنند که با پرداخت اند و با این القاء شهای کشاورزی هدایت کردهسمت روستاها و زمین

 .های کشاورزی این مسئله نیز تا حدود زیادی کنترل شده استها و ساخت منازل و تأمین منابع برای پرداخت خسارتخسارت

های لازم در همچنین رسیدگیها و بودن در کنار مردم تا آخر و بر پرداخت خسارت تأکیدحضور نهادها در میان مردم روستاها و 

 ه است.مان امکانات ارائه شدهای غیررسمی نیز در حد بضاعتهای رسمی موجب رضایتمندی مردم شد و حتی در کمپکمپ

های جدی در خوزستان، نسبت و ربط منابع و منافع ملی با منابع و منافع استانی مردم خوزستان بود. منابعی یکی دیگر از چالش

اند، در خوزستان هستند و این منابع، وجه ملی آب و سدهای عمیقی که نیمی از ذخایر آبی کشور را در خود جای دادهمانند نفت، 

ای شود، یک سد استانی و منطقهدارند و تنها وجه استانی ندارند. ممکن است سدی که صدمیلیون مترمکعب آب پشت آن جمع می

 .ای نداردکند و وجه منطقهکند، یک وجه ملی پیدا میمترمکعب آب را ذخیره میباشد ولی سدی که سه یا پنج یا هفتمیلیارد 

نهادها و کارشناسان فشار آوردند که آب را رها کنید و  سویکبعضاً ممکن است این دو وجه ذکر شده تعارضاتی پیدا نمایند. از 

دست و سیل تبعات آن را کنترل کنند و نگذارند انند پایینمان کم کنید و از یک طرف مسئولان برای اینکه بتوفشار را از روی سدهای

 .ها را کم کنند و این، تعارضی بین منافع ایجاد کرده بودناپذیری ایجاد شود، سعی کردند خروجیهای جبرانکه خسارت

کردیم و ناع میهای علمی را در خصوص ظرفیت سدها اقتلاش جهت اقناع سازی کردن، با کارهای کارشناسی و مطالعاتی، جمع

کنیم و نگران این موضوع نباشید. سعی کردیم تعامل و تعادلی بین مسائل ملی و استانی و گفتیم که ظرفیت سدها را رصد میمی

 .تا جایی که امکان دارد به مقصود برسیم حالدرعیندست ایجاد کنیم تا حداقل تبعات را داشته باشیم و بالادست و پایین

کردند و ها تبلیغ میهای نفت در مناطق غرب کارون بود. خیلیهایی که ایجاد کرده بود، بحث چاهدیگر از چالشسیلاب اخیر یکی  

گفتند ها زیر آب نروند و مشکلی برای نفت پیش نیاید، یا میکنند تا چاههای نفت رها نمیکردند که آب را به خاطر چاهبه مردم القا می

داد سمت کردند که نشان میهایی هم در این زمینه منتشر میاند و عکسها رهاسازی کردهزی و خانهکه آب را به سمت مزارع کشاور

ای بگویند که چنین چیزی صحت های ماهوارهکردند که با انتشار عکسوستان در وزارت نفت هم سعی می. دهای نفت خشک استچاه

 .ندارد

کرد و بر اعتماد بین مردم و مناطق، مدیریت بحران را با چالش مواجه میاین تعارض بین مدیران و مسئولان و بعضًا مردم  

 مسئولان تأثیرگذار بود. این مورد جز مواردی بود که ما واقعاً سعی کردیم تعادلی در آن ایجاد کنیم و در این زمینه افراد متنفذ را به

 .ه باید در کنار مردم باشندکردیم که اصل مردم هستند و هم تأکیدمنطقه بردیم تا بازدید کنند و 

های نفت را آب بگیرد؛ اما وقتی خواهد چاهرا بر مردم گذاشته بودند که دولت نمی تأثیروی بیان کرد: واقعًا در ابتدا یک مقدار این 

ید. این ها نیز به حداقل رسهای نفت را آب گرفته است، تأثیرگذاری آن حرفکه متنفذین مردم و خود مردم مطلع شدند که چاه

 .ها و مطالعات خود برای مسائل آتی در نظر بگیریمموضوع نیز یکی از مواردی است که ما باید مراقب باشیم و در برنامه

ای که در خوزستان پیش بیاید، ای در خوزستان با مسائل ملی گره خورده است و هر مخاطرهاین موارد نشان داد که مسائل منطقه

خود قرار خواهد داد و اینکه مسئولان مملکتی و رئیس جمهور و معاون اول ایشان و وزیر  تأثیررا تحت  مثل مسائل نفت؛ کل ایران

 .کشور چندین بار به استان سفر کردند، نشان از گره خوردن مسائل خوزستان به مسائل ملی است

مردم نیز مناطق پر  و مسئولیت دارند؛ کلی با توجه به هشدارهای صورت گرفته توسط برخی نخبگان و کسانی که مشروعیت طوربه

دارای  ها که مناطق روستایی است، ساکنینبعضی قسمت اند.های امن منتقل شدهخطر را آرام آرام ترک نموده و به مکان

 اند.دادهتری انتقال را به جای امن هاهای شان را دارند. نیروهای امدادی به کمک مردم حتی این دامهستند و دغدغه دام احشام

زدگان استان اند. در پیمایش سیلدست آمد مشخص کرد مردم توجه اندکی به هشدارها داشتهآنچه از نتایج کمی به حالبااین
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دهندۀ نشان 07-1جدول  را جدی گرفتید؟اولین هشدار سیلاب که داده شد، چقدر آندهندگان پرسیده شده بود خوزستان از پاسخ

 اند. که اولین هشدار سیل را جدی نگرفته اندکردهذکر  درصد افراد 2/40نفر معادل  011ها بیانگر این است که دادهاست.  هاآنپاسخ 

 
 توزیع فراوانی پاسخگوها در خصوص اولین هشدار سیل -17-6جدول 

  فراوانی درصد درصد معتبر

 خیلی کم 17 02.0 07.7

 کم 011 28.2 40.2

 متوسط 81 01.1 22.7

 زیاد 11 00.8 07.2

 خیلی زیاد 1 1.1 0.3

 کل 371 18.1 011

 بی پاسخ 1 1.1 07.7

 شودمیمشمول ن 011 31.1 

 کل 074 30.1 

 

ها بیانگر این دهد. دادهنیز توزیع فراوانی پاسخگوها را در خصوص چرایی جدی نگرفتن اولین هشدار سیل را نشان می 08-1جدول 

 اند.را ذکر کرده «نگرفتم/انتظار نداشتن ی/جد کردمیفکر نم»گزینه  درصد افراد 1/24نفر معادل  77است که 
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 توزیع فراوانی پاسخگوها در خصوص چرایی جدی نگرفتن اولین هشدار سیل -18-6جدول 
درصد معتبردرصدفراوانی 

جدی نگفتند صورتبه
فکر کردم سیل آسیبی وارد نمیکند

دست دادن اموالترس از 
قبلا سیل آمده بود ولی وارد خانه نشده بود یا کم بود جدی نگرفت

بالا آمدن آب دیدن مقدار آب/
فکر نمیکردم وارد شهر شود یا به  اینجا برسد یا زیاد باشد

شدمیباورمان ن
تجربه نداشتم
حفاظت جانی

فکر نمیکردم /جدی نگرفتم/انتظار نداشتن
از سیل میترسم/ترسیدم/ترس بچه ها/عدم اطمنیان به سیل

عدم سابقه قبلی
قبلا هم اعلام کرده بودند ولی خبری نبود

قبلا هم بارش شدید داشتیم اینطور سیلی نبود
فکر نمیکردم وارد منزل شود یا منزل مادر مسیر مسیل باشد

توان جا به جایی وسایل را نداشتند
نمیخواستیم منزلمان را ترک کنیم

شدت بارش
طغیان آب رودخانه

ترس از حرفهای مردم
ضعف مالی

نمیکردیم در خشکسالی سیل بیایدفکر 
به دلیل تخریبی که در دیگر استانها بوجود آورده بود و دیگر مناطق

آب به نزدیکی مان رسیده بود
ترسیدیم وسیل بند درست کردیم

انتقال دادن خانواده سخت بود
بی توجهی همسایه یا دیگران

هرچه به ما گفتند دروغ بود فکر کردیم اینهم دروغ است
همه هشدار میدادند

فکر کردم شایعه است
دولت را باور نداشتیم
شدت باران کم بود
جایی نداشتیم برویم

آیدمیفکر میکردیم مثل سالهای قبل فقط آب بالا 
سخت بود برایمان از خانه برویم

به علت شدت زیاد بازندگی امکان جابجایی وسایل نبود
احتمال دادیم اعتماد کردیم / باور کردیم /

کل
بی پاسخ

شودمیمشمول ن
کل
کل
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های بسیاری در طول سال درگیر است، نیازمند سیسنم دادۀ کمی نشانگر این است که برای استان خوزستان، که با سیل این

 دست و مطمئنی است که همۀ مردم آن را جدی بگیرند.هشدار یک

 

 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل. 6-2-11

با بالا رفتن احتمال وقوع سیل در استان خوزستان روند تخلیه روستاها نیز در دستور کار قرار گرفت. برخی؛ امارها تعداد کل 

اند. روستاهای تخلیه شده در برخی موارد مقاومت فراوانی از خود روستا ذکر کرده 311روستاهای تخلیه شده در سیل اخیر را بیش از 

 گوید: از ساکنین خسرج در بخش کرخه مینشان دادند. عبدالرضا 

هایی که مشخص کردن. مردم گاو و گوسفند داشتن. ن داخل کمپیربن بیرون. یگفتن روستا رو ترک کنین و بربه ما می»

بند رو تقویت نکردن اون وقت بدون ملاحظه به ما میگن از خونه وسایل کولر و یخچال داشتن. این سیل همیشه بوده. سیل

 «برین بیرون.هاتون 

یک انگیزه اصلی مقاومت در برابر تخلیه روستاها  عنوانبههای افراد پس از تخلیه علاوه بر اینکه نگرانی برای سرنوشت خانه و دارایی

کنند و از اعتماد کم های قبل اشاره میاند. برخی از روستاییان به وقوع سیل در سالمطرح بوده است عوامل دیگری نیز مطرح بوده

 گوید: گویند. احمد در این باره میهایشان میخود به دولت در مدیریت سیلاب و محافظت از خانه

تونستیم سرنوشت زندگی مون رو بدیم دست مسئولانی که امروز هستند و فردا نیستند. چه تضمینی وجود داشت ا نمیم»

های قبل از اون که و سیل 11کردیم خسارات مون جبران بشه. سیل سال که اگر هرف دولت رو گوش بدیم و ترک می

 «کسی پاسخگو هست؟ آنچهجبران نشدن رو ال

های خود در مقابل های مردمی تلاش کردند از خانهدر مقابل دستور تخلیه ایستادگی کردند و با زدن دایکطور کلی مردم به

 سیلاب محافظت کنند.
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 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 فصل هفتم

 ندر استان  گلستا لابیس یفرهنگ ی واجتماع ابعاد
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 مقدمه. 7-1
 نیغازآ در گلستان استان لابیسرا تجربه کرده است. البته  لیس کیهر دهه،  نیانگیطور مهب ر،یگلستان در سه دهه اخ استان

عا کرد که دا توان ینم نها،یبا وجود ا اما. بود زیخلیس استان نیا خیتار شدهثبت لابیس نیتربزرگ مارآ گواه به 0318 سال یروزها

شده باشد. به  گذاریسیاست هاآنمتناسب با  تینها و در لیو تحل یثبت، بررس یبه خوب ر،یاخ لابیو س یهای قبللابیتجارب س

. شودیاز ابتدا دوباره تجربه م زیمحسوب  و همه چ دیای از نو و جدتجربه ییگو دهد،یاستان رخ م نیدر ا یلیهربار که س لیدل نیهم

داشته باشد  0318سال  یاستان گلستان در ابتدا لابیبه مسئله س یو حداقل یاجمال یهپژوهش تلاش دارد که نگا نیاساس ا نیبر ا

استان  نیدر ا گذارانهاستیس یبررس یهای لازم برانهین مقطع، زمآدر  لابیس یو فرهنگ یو ابعاد اجتماع طیکه علاوه بر ثبت شرا

 را فراهم کند.  لابیمستعد س

 لیس ورود هراس گلستان استان مردم از ییهابخش گرفتندیم جشن را نوروز ورود خودۀ خان در رانیا مردم اغلب که ییروزها در

 به را نوروز و فراگرفت را رانیا اعظم بخش 0318 سال غازآ در که بود ییهالابیس از یامجموعه گلستان لیس. داشتند را خود خانه به

بر اساس بحران است.  تیریدر مد یهای مردمو گروه یو دولت یمدن یدارد، درک عملکرد نهادها تیاهمنچه که آ، کرد تلخ انیرانیا کام

بهتر به نقش و  توانیاست م یو بازتوان یو بازساز ،، مقابلهیمادگآ، یریشگیپ ۀکه شامل چهار مرحل بحران تیریمد ۀچرخمراحل 

 است: صورتنیچهار مرحله در هر مرحله بد نیپرداخت. شرح ا یبحران تیبا موقع ینسبت هر نهاد اجتماع

 از کامل یدور به لیم و برداشت بر دلالت یریشگیاجتناب کامل از اثرات مخاطرات و سوانح مربوطه است. پ ی: به معنا0یریشگیپ . 0

 سوانح از یناش یهابیسآ از کامل یریشگیپ نجاکهآاز یمنته. است یقبل ۀگرفتصورت اقدامات قیطر از معکوس بالقوه راتیتاث

 . شودیم ریتعب 2«کاهش» مرحلهبهمرحله نیا خاطر نیهم به ست،ین ریپذامکان

شامل  یمادگآ. دهدیم شیافزا بحران تیریجامعه را در انجام مراحل مختلف مد ییاست که توانا یاقدامات ۀ: مجموع3یمادگآ . 2

. است مانور و نیتمر امکانات، و منابع نیتام موزش،آ ،یتیریمد یساختارها جادیا ،دهیسازمان، یزیراطلاعات، برنامه یورآجمع

 و مناسب در زمان لازم است.  عیپاسخ سر ییتوانا یاست که به معنا 4«بودنمادهآ» ،یمادگآ با مرتبط واژه

 ،یزندگ نجات منظوربه سانحه کی وقوع از پس بلافاصله ایدر طول  یو مساعدت عموم یخدمات اضطرار ۀ: عبارت از ارائ1مقابله . 3

 انجام شامل مقابله. است ثرأمت مردم نیب در هیپا یشتیمع یازهاین رفع و یعموم یمنیا نیتضم سلامت، یرو ان راتیتاث کاهش

و  هاآن یبرا یرفاه نسب نی، تامهاانسان مال و جان نجات هدف با که است بحران وقوع دنبال به یاضطرار خدمات ۀارائ و اقدامات

 . شودیاز گسترش خسارات انجام م یریجلوگ

 تلاش ازجمله ثر،أمت اجتماعات یزندگ طیشرا و معاش امکانات، بهبودِ لزوم صورت در و مِ یعبارت است از ترم: 1یو بازتوان یبازساز . 4

 بازگرداندن یبرا که است بحران وقوع از پس یضرور و لازم اقدامات هیکل شامل یبازساز. سوانح سکیر عوامل کاهش یبرا

 یاجتماع ،یخیتار ،یو مسائل فرهنگ یمنیضوابط ا دار،یتوسعه پا یهایژگیو درنظرگرفتن با دهیدبیسآ مناطق به یعاد تیوضع

 یو روان یروح ،یجسم طیاست که جهت بازگرداندن شرا یشامل مجموعه اقدامات زین ی. بازتوانشوندیانجام م دهیدبیسآمنطقه 

بحران و مشارکت  تیریدارد فهم عملکرد مد تیرو اهم شینچه که در گزارش پآ .رسندیبه انجام م یعیبه حالت طب دگانیدبیاس

 توجه با البته. استای مرحله چهار یالگو نیا حسب بر( یمردم یموقتهای گروه و یمدن و یدولت از)اعم  ان در مختلف نفعانیذ

___________________________________________________________________________________________________________ 

1. prevention 

2. mitigation 

3. preparedness 

4. readiness 

5. response 

6. reconstruction & rehabilitation 
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 مدنظر گزارش بدنه و محتوا در بلکه و اندشدهن کیتفک فرمال صورتهب گزارش میتنظ در مراحل نیا نوشتار، نیاهای تیمحدود به

 .است بوده

 

 در استان زدهلیس مناطق. 7-1-1

 د،یا دست به تیفیباک یرادار ریتصاو کهیدرصورت. است شدهاستفاده یاماهواره ریتصاو از لاب،یس حرکت ریمس دادن نشان منظوربه

. هستند استفاده قابل ابر فاقد یروزها یبرا تنها ،یفعل یاماهواره ریتصاو. پرداخت لابیس یحرکت روند لیتحل به یبهتر دقت با توانیم

 داشتن دست در و گلستان سد زیسرر یدب ثبت به توجه با. شد اغاز گنبد شهر یورود پل از لابیس خسارت شروع و یگرفتگاب

 یامنطقه اب اطلاعات به توجه با عدد نیا ساعت، 4 حداقل ییبالا دقت با شدیم گنبد شهرستان یهاپل از لابیس یگذرده تیظرف

 . کرد ینیبشیپ را است شده اورده

 

 
 یورود پل و گنبد گلستان، سد تیموقع -1-7تصویر 

 

 لابیس وستنیپ با گنبد از یخروج لابیس. است شده اورده یاماهواره ریتصو کی در گنبد شهرستان و گلستان سد 0-7تصویر  در

 سد یخروج یدب. است وردهآ بار به را یخسارات ریمس در و کرده حرکت ریوشمگ سد سمت به یچا چهل نرماب و رود خرما یهاحوضه

 از و نداشته را یدب نیا عبور تیظرف ریوشمگ سد دستنییپا در رود گرگان. است شدهثبت هیثان بر مترمکعب 111 حدود در ریوشمگ

 داکردهیپ جنوب سمت به گرید یریمس و شمال سمت به را یریمس و شدهخارج رودخانه از لابیس دلریس یروستا به کینزد یاهیناح

 . است
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 1398 نیدر فرورد لابیس یو جنوب یشمال یهاشاخه تیموقع -2-7تصویر 

 

 و شده اترک زیۀ ابرحوض وارد یۀ شمالشاخ. است شدهداده نشان 2-1 شکل در رودخانه ریمس از هاآن خروج و لابیس یهاشاخه

 کرده وارد شانیگم شهر یشرق بخش به یخسارات و داده ادامه را خود حرکت شمال سمت به خسارات جادیا و قلااق از عبور از پس

 و شده سوقره وارد لابیس یجنوب ریمس. است کرده پر را ترکمنستان و رانیا مرز در یمیقد یتالاب لاب،یس یشمال ریمس تیدرنها. است

 مزارع و یرساختیز ساتیتاس از یبخش به خسارت و یگرفتگاب باعث لابیۀ سشاخ نیا. است شده متوقف ازابادین پل شرق در

 .است شده اورده 3-7 شکل در 0318 نیفرورد اواخر در استان یگرفتگبآۀ پهن .است شده یکشاورز

 

  
 1398 نیفرورد در گلستان استان لیپهنه س -3-7تصویر 

 

 استان گلستان لیمهم در س یهاخیتار. 7-1-2

مازاد بر  ی، رواناب0318 نیفرورد 2 تیلغا 0317اسفند  27، از 0318 نیو فرورد 0317در اواخر اسفند  ینزول بارندگ یدر پ

خسارت به اموال مردم و  جادیباعث ا لابیس صورتبهاب مازاد  نیکه ا جادشدهیا رود گرگاناز رودخانه  ییهاقسمتدر  تیظرف

روز پس از  41تا حدود  یگرفتگاباست که  ذکرقابلکم ارتفاع استان گلستان شده است.  یاز نواح یدر برخ یعمران یهارساختیز

 ادامه داشت. لابیوقوع س
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 تاثیرتحت تیجمع. 7-1-3

 باشندیمواحد ان بدون اسکلت  031111واحد بود که  080111مذکور  ییدر مناطق روستا یمسکون یواحدها تعداد . 

   نفر  844111 بربالغ یتیکه جمع  شدهواقعگستره  نیشهر در ا 21شهر استان  32ز تعداد ا لیدر س ریدرگ یهاشهرستاندر

 .باشندیمفاقد اسکلت  واحد 007111حدود  ،یمسکون یتعداد واحدها نیو از ا انددادهیجا یواحد مسکون 241111را در 

  انیم نیکه از ا دهیواقع گرد لابیمعرض س در یدر مناطق شهر یواحد مسکون 17111 لیس یدانیمشاهدات م اساس بر 

 است. ییساختمان بنا صورتبهاسکلت و  فاقد یشهر یواحد مسکون 32111

 است.  شدهلیتشک ییبنا صورتبه ون فاقد اسکلت آدرصد  84حدود  لیس ریدرگ ییواحد روستا 21111 انیاز م نیهمچن

 شتریاستحکام لازم را ندارند و ب یگرفتگابو اثر رطوبت و  لابیدر مقابل بار س هاآنواحدها با توجه به نوع مصالح  نیکه ا

 شدهانجام یمسکن انقلاب اسلام ادیتوسط بن یدانیو م یکارشناس یابیاز ارز یخواهند شد که بخش بیدچار استهلاک و تخر

( یسر زدانهیر یهاهنهشتب و اشباع شدن خاک )عموما جنس خاک از آدر  هاساختمان ییبا توجه به مانا گرید یاست و بخش

 .شودیممتصور  یمیتحک یهانشستبحث 

 

 روش تحقیق. 7-1-4

مانند مصاحبه، مشاهده و مراجعه به اسناد و  یمعمول در علوم اجتماع هایروش قیو اطلاعات حاصله از طر هادادهگزارش  نیا در

 هاسازمان یهاگزارششامل  ی. اطلاعات اسناد0است.  امدهدستبه قیگزارش از سه طر نیا اطلاعات است. شدهیگرداورو  هیمدارک ته

 ساختارازاد و  صورتبهبا استفاده از  مصاحبه  صرفاً. مصاحبه  اطلاعات بدون استفاده از پرسشنامه و 2. لیدر س ریدرگ یهادستگاهو 

 تیبه دلخواه خودشان روا زدهلیسو کارشناسان و مردم  رانیاغلب اجازه داده شد تا مد هامصاحبه انیاست. در جر امدهدستبه افتهینا

امده  قیکه در چهارچوب ساختار گزارش تحق یسؤالات. سپس با استفاده از ندینما انیب لیخود را از س موردنظرو مشکلات  مسائلو 

و نهادها و  هاسازمانه به علاوه بر مراجع سؤالاتپاسخ  هیته یشود. برا هیته سؤالات یبرا یدرخور یهاپاسخاست تلاش شد تا 

. اطلاعات 3 .دیاستفاده گرد زیمرتبط ن ییاجرا یهادستگاهو  هاسازمان یاسناد یهاگزارشاز  ل،یمرتبط با س ییاجرا یهادستگاه

 برآمده از پیمایش.

 یهالیفا هیشد و کل یورآجمعو صوت جامعه هدف  لمیو با استفاده از عکس و ف یمراجعه حضور قیاز طر ازین مورد اطلاعات

از  ج،یو نتا هاافتهی انیارائه و ب یبراپژوهش  نیا در. باشدیم مهیگزارش، ضم وستیو اسناد و مدارک مربوطه به پ یریو تصو یصوت

 شده است.استفاده کیتمات ای یمضمون لیتحل زیو ن یشیمایو پ یاسناد یهاداده لیو تحل فیتوص یهاکیتکن

 استان یدرمان یبهداشت خدمات و یپزشک علوم دانشگاه، گلستان دانشگاه ازجملهیی هادستگاه ها وسازمان و کارشناسان رانیمد

، گلستان استان یاسلام انقلاب مسکن ادیبن، ستیزطیمحکل  اداره، گلستان استان یکشاورز جهاد سازمان، گلستان یاستاندار، گلستان

 تیجمع، گلستان یاستاندار بحران تیریمد ستاد، استان گلستان یامنطقهاب  سازمان، گلستان استان یشهرساز و راه کل اداره

 یو اقا ی)خانم کوچک شانیگم نهادمردم یهاسازمان، قلااقشهر  یشورا، استان گلستان یمایصداوس، استان گلستان احمرهلال

و  رنایا هاییخبرگزار ی،سبل چن یروستا یاریدهی، لقیسقر یروستا یاریده، (یزدی)خانم ا قلااق نهادمردم یهاسازمان، (یتیحما

 مشاوران، )ره( ینیخم امام امداد تهیکم، گلستان استان یستیبهز کل ادارهی، عیطب منابع کل ادارهی، هواشناس سازمان، میتسن

 .اندبوده لیو اطلاعات دخ هادادهبه  یدر دسترس گلستان استان یانتظام یروینو  روانشناس

 

 انیپاسخگو یانهیزم مشخصات. 7-1-5

 انیدرصد پاسخگو 11. حدود دهدیمنشان  شانیو گم قلاقآدو شهرستان  یبرا کیرا به تفک یمارآ یهانمونه یمایس 0-7 جدول

 پلمید از کمتر انیگوپاسخ اغلب لاتیتحص.سطح است بوده سال 1/38 انیگوپاسخ سن نیانگیم. اندبودهنان مرد آدرصد  40زن و 

 .بودند یملک مسکن یدارا انیگوپاسخدرصد  81 از شیب. بودند متاهلدرصد(  1/88) انان تیاکثر ودرصد(  1/13)
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 مشخصات عمومی پاسخگویان -1-7جدول 

 ها / طبقاتگزینه مشخصات عمومی
 گمیشان قلااق

 درصد یفراوان درصد یفراوان

 جنس
 2/44 11 2/38 028 مرد

 8/11 021 8/10 217 زن

 سن

 3/01 23 1/8 31 سال 24- 01

 8/31 11 2/31 012 سال 34 – 21

 1/21 11 7/33 004 سال 44 – 31

 1/21 41 1/07 11 سال 14 – 41

 1/8 21 8/1 33 سال به بالا 11

 3/38 7/38 میانگین

 تحصیلات

 1/1 03 3/1 20 سوادیب

 1/23 10 1/27 11 ابتدایی

 1/21 11 1/24 82 ییراهنما

 8/01 24 1/3 02 متوسطه

 2/21 11 3/24 80 پلمید

 8/1 01 1/02 43 یو کارشناسکاردانی 

 4/0 3 3/1 0 ارشد و دکتریکارشناسی 

 1/1 0 1/1 3 حوزوی

 وضعیت تاهل

 1/81 013 0/11 311 متاهل

 8/01 24 1/7 21 مجرد

 3/2 1 4/2 8 طلاق و فوت / همسر بدون

 وضعیت مسکن

 7/81 012 8/81 211 ملکی

 2/2 1 3/1 08 استیجاری یا رهنی

 0/02 27 1/8 31 سایر

 

 یفرهنگ واجتماعی  مطالعات. 7-2
 برعکس ای کند شتریب را خسارت ابعاد تواندیم هاآن به یتوجهیب که دارند یفرهنگ و یاجتماع مهم یهاجنبه یعیطب یهادهیپد

 از متاثر گلستان استان در لیس یشرویپ و وقوع .0کند جادیا یعیطب یایبلا با مواجهه یبرا را یخوب دهیسازمان تواندیم هاآن به توجه

 یبانیپشت و گانهی تیریمد از یبرفرمان در یناسازگار ،ینیبشیپ زاتیتجه به یدسترس و یروزرسانبه عدم. است یاجتماع و یفن عوامل

 ،یدیکل نیمطلع و نیمسئول زبان از گلستان لیس یهاعلت تیروا در.هستند لیس یشرویپ در یاستیس و یاجتماع عوامل از رهنگامید

 با. است یدرپیپ یهایکشاحداث سد و زه قیاز طر لیباسان مقابله  یهااستدلال که یدولت یدگاهید. است حاکم یاسازه دفاع ینوع

 ییسدها یروبیلا ابد،ی صیتخص کارهمهین یبه سدها یاعتبار تیشود، اولو شتریب یصرف احداث سدها یدولت یهابودجه دیبا تز نیا

 .ردیقرار گ تیانباشته از رسوبات شده در اولو هاآنکه مخازن 

 یهاشهرستان یتوپوگرافنقشه  متاسفانهموجود است.  طیدانش از شرا ازمندین یعیدر برابر حوادث طب یو دفاع یامقابله یزیربرنامه

 .داد شیافزا را یریگمیتصم یخطاها و ریتاخ فقدان، نیا و ستین موجود لیس ریدرگ

روز  3-4با  ل،یبحران س تیریمد یدستگاه نیب یجلسه هماهنگ نیاول وجودنیبااشد.  یلابیکاملا س قلااق شهر نیفرورد اول روز

 شد.  لیتشک قلااق یدر فرماندار ریتاخ

___________________________________________________________________________________________________________ 

 با کارشناسانه، نشست خوزستان، و فارس لرستان، گلستان، یهااستان در لیس یفرهنگ یاجتماع یهاجنبه یبررس(. 0318) رانیا یشناس جامعه انجمن. 0

   .تهران یشهردار یفرهنگ یاجتماع معاونت تیحما
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 اریاخت یواگذار جلسه مصوبات از. شد برگزار گنبد شهر در لیس بحران تیریمد العادهفوق جلسه، 0317 اسفند 21 چهارشنبه روز

کاهش خسارت بوده است.  منظوربه هادشتلابیسبه  لیس لیشکاف رودخانه و تبد خصوص در یو جهاد کشاورز یامنطقه اب به

مثال  یاست. برا شدهگزارشفراوان  لیس تیهدا یکشکانال و هاشکاف جاده ندیدر فرا بانفوذو افراد  هاتداخل دستگاه وجودنیباا

 باز یبرا روین ریمجلس با تماس با وز یهاندهیاز نما یکیسد برگزار کرد  چهیدر کردن باز یبرا یجلسه فن یامنطقه ابکه  یزمان»

 بر اهنراه انفجار تأثیر به معتقد استان یفن کارشناسان. است قلااق اهنمرتبط با شکافتن راه گریمورد د«. دستور گرفت چهیدر کردن

 .شد اهنراه شکاف به منجر قلااق شهر یشورا و جمعهمجلس، امام ندهیفشار نما وجودنیباانبودند.  قلااق شهر در لابیس خروج

مهم را تجربه کرده  لیسه س ریاخ یهاسال در گلستان استان. است لیس مستعد استان نیا گلستان، یژئومورفولوژ طیشرا لیدل به

-لیاستان س نیمتاسفانه در ا وجودنیباابا تلفات فراوان داشته است.  لیس کیو دهه هشتاد تجربه  لیدو س 71استان دهه  نیاست. ا

 بهرا  لابیورود و خروج س ریمس هاآن از یاریبس صحراترکمن شهروندان با هااست. در مصاحبه نشدهانجام لیمطالعات جامع س زیخ

 داشتند. خاطر

 خطرات کاهش در یدیکل یهاتیاولو از. ان از قبل نه و شد انجام حادثه زمان در هاکیدا تیتقو و لیس برابر در یحفاظت اقدامات

بتوانند اقدامات  هاآن کهیطوربهاز فاجعه است  یاز خطرات ناش یاگاه زانیو مردم، م نفعانیذ رندگان،یگمیتصم یبرا یافاجعه هر

 را انجام دهند.  یحفاظت

 

 لابیس خطر ادراک. 7-2-1

  لابیس خطرکردن  یتلق یجد زانیم. 7-2-1-1

که بر ان  یگریهر نام د ایمازاد و  یهااب روان شدن یجار ای گلستان استان لیس حادثه بروز تیوضع کهکرد  اشاره دیبا ابتدا در

 در کشور داشته است. شدهحادث یهالابیس ریمتفاوت از سا یحالت م،یبگذار

امده و  وجود به یکثرت بارندگ خاطر هاز اب که ب یادیحجم ز اداوریهمواره  شود،یم یدر ذهن جار لیکه از کلمه س یذهن ریتصو

گر  رانیو و دهگستر یبه روان اب لیتبد هاآن وستنیبالادست و به هم پ یاز روان شدن باران در اراض یناش یبارهایجو وستنیپ هم بهبا 

فروکش  یپس از اتمام بارندگ یکوتاه عمدتاًنموده و در مدت  بیخود هر چه که هست را تخر ریخواهد شد که در مس لیبنام س

 تانیدر محل زندگ لابیبه خطر بروز س ر،یاخ یهالابیس وقوع از قبل شما کهاز مردم منطقه شده  یرابطه سؤال نیدر هم خواهد نمود.

 شده است.در قالب دو جدول ارائه جیکه نتا د؟یداشت تیچقدر حساس

 
 لابیبه خطر سافراد  تیحساسافراد مورد مطالعه برحسب  یفراوان عیتوز -2-7جدول 

 درصد تعداد لابیس وقوع از قبل تیحساس

 7/34 011 کم یلیخ

 1/21 001 کم

 1/01 002 متوسط

 1/20 023 ادیز

 8/2 01 ادیز یلیخ

 .2 0 دانمنمی

 011 112 جمع

 1از 38/2ها داده نیانگیم

 

  یدر محل زندگ لابیقبل از وقوع س تینفر که نسبت به بروز حساس 112از مجموع  دهدینشان م 2-7موجود در جدول  یهاداده

درصد  1/21کم داده،  یلیخود  جواب خ  یدر محل زندگ لابیقبل از وقوع س تینسبت به بروز حساس 7/34 اند،کرده اظهارنظرخود  
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. بدون پاسخ 2و  ادیز یلیخ نهیدرصد به گز 8/2و  ادیز نهیدرصد به گز 1/20متوسط و نهیدرصد گز 1/01کم و  نهیبه گز

 خود یزندگ محل در لابیس بروزنسبت به خطر مورد مطالعه افراد   1از   38/2 نیانگیم طوربه دهدیفوق نشان م یهادرصدسهیمقا

 یجد را خود خانه گرفتن قرار لابیس در خطر ر،یاخ یهالابیقبل از بروز س ایآشده که  سؤال نیهمچن .اندداشته تیحساس

 دانستید؟می

 
 کردن خطر سیلاب یقتل برحسب جدیافراد مورد مطالعه  یفراوان عیتوز -3-7 جدول

 درصد تعداد لابیس خطر خصوص در افراد تیجد

 7/31 223 یبل

 8/11 331 ریخ

 4/1 2 دانمنمی

 2/1 0 پاسخ بدون

 011 112 جمع

 

-یم یقرار گرفتن خانه خود را جد لابیس در خطر به نسبت که نفر 112 مجموع از دهدیم نشان 3-7 جدول در موجود یهاداده

فوق  یهادرصدسهی. مقااندداده نظر دانمینم نهیگزدرصد .2 و ریخ نهیگز بهدرصد  8/11 اند،داده مثبت جوابدرصد  7/31،نستنداد

 .اندنگرفته یجد خودشان یمسکون یهاقرار گرفتن خانه لابیس خطردرصد(  8/11)مورد مطالعه افراد  تیاکثر دهدینشان م

 دهیدخسارتمناطق  ریو سا شانیگم قلا،اق یهادر شهرستان جادشدهیااز ان است که حادثه  یان حاک جیو نتا یمارآ یهاداده

سطح اب  شیشاهد افزا هارودخانه انیطغ خاطر هنبود، بلکه ب کنندهبیتخرگسترده با سرعت و حجم  رواناب ،یاستان خلاف تصور ذهن

که مشکل  کردیم یااهسته یشرویپ به اقدام قلاو در دشت گرگان و شهرستان اق امده بالا یارام بهکه  میمنطقه بود یدر رودها یجار

 مانده منطقه سطح در اب هاهفته بعضا دیکه شا یاگونهبهان بوده است.  ییماندا مسئلهمنازل،  یگرفتگبآاز  رین غآ یزنخسارت یاصل

 .دیگرد یادهیعد خسارات جادیا باعث و

مقرر شد روستاها و محلات  شدهانجام یرساناطلاع اساس بر یوقت و نداشته لابیس از یدرست و حیصح درک مردم لیدل نیهم به

 در که شد گفته یحت و کردندیم مقاومت یامداد و یتیامن و یانتظام و ینظام یروهاین مقابل در ند،ینما هیتخل را( قلا)اق یشهر

 روستا نمودند. هیمردم را وادار به تخل ییهوا صورتبه گلوله کیشل با یانتظام یروین روستاها یبرخ

 یهاکه خسارت شدهحادثدشت گرگان  منطقه در 0341  سال در یمیعظ لیس که گرددیم مشخص استان، خچهیتار یبررس با

که  خوردیبه چشم م سالهپنجاه یدو اتفاق در بازه زمان نیا نیب یادیشواهد شباهت ز اساس بربه منطقه وارد نموده است که  یادیز

را تجربه نکرده بودند،  لذا با توجه به سطح  41سال  لیبودند س ریاخ لیس انیکه در جر ی. غالب مردمگذردیاز ان م یادیز زمانمدت

 به نداشتند.  لابیاز س یحیدرک صح هذایعل گرفت،یم قرار ارشانیاخت در هارسانه یاز سو یفراواناطلاعات  نکهیباوجودا یسواد حت

در رسانه  یلی کی دیها اموزش دادم هرکدام باور کنوقت گذاشتم و به بچه هاساعت» شوندهمصاحبه عنوانبه خبرنگاراناز  یکینقل 

 08در استان را از رتبه  موردنظرشده بود. ما در رتبه روزنامه  یکار قو یلی. خمیکار کرد یسال کیخودشان. چون ما  یشده بودند برا

را درواقع بخواهد قبول کند. و  یگرمطالبهبر  یمبتن یعلمو  یکه رسانه جد ستین یاگونهبه. البته تفکر استان 3 ای 4به  میرساند

مردم ترکمن شما صد  یبرا شوندهمصاحبه دگاهید از «مردم ترکمن بودند. لیس یارتباطات با مردم هم ندارند. منطقه اصل هانیا نکهیا

 .دیباش کارکرده هاآنمطالبات  یبشناسند.  و رو شمارااز قبل  نکهیبا شما ندارند. مگر ا یکار دیهم ببر یتا رسانه تخصص

کم  یلیمن خودم خ لیدل نیبه هم قایدق. و هاآن یدهایسفشیرمهم است.  هاآن یبرا هاآن یهایاشولی شتریب هاترکمن دینیبب»

 هاآن یهایاشولی. ما با شدیم یرسانانجا مانع کمک دیکه باور کن یلشکر یاهیندارد. س یادهیفا اصلا دمید واقعابه مناطق رفتم. چون 

کار  هاییاو.یج.ان کار قلااقرا که نقل شده. که در  یانکته کیمرتبط بودند.  هایاشولیکه با  هاآن یهاهم جوان یکیو  میارتباط داشت

ارتباط  هانیا. که میداشت شانیگم درخوب  یلیجوان خ یرویچرا؟. چون ما سه تا چهار ن دیدانیبود. م یقو شانیاما در گم فیضع

گذشته  یهالیس از یتیذهن کی مردم کردند،یچرا مردم گوش نم کهنیا ر. و سمیدر ارتباط بود گریداشتند. دائما ما هرروز با همد
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رفتم صحبت کردم. بعد از  رزنیو پ رمردیبا ده تا دوازده تا پ دیشا یسبلچن یکار کردم. من در روستا یلیخ هانیا یداشتند. من رو

 ای 4ساعت  نیبود که حدود ب یخانم مثلا هاآنبه ما ندارند. همه  یاست. کار یفقط امدادرسان لیس انیدر جر لیقبل از س اصلا. لیس

گفتند به  واقعاگوش نکرد.  کسچیهمن گفتم چرا  ی. ولدیکن هیصبح اذان صبح که گفته شد از مسجد اعلام شد که روستا را تخل  1

. میداشت ادیز میقد هالیس نیما از ا دینترس گفتندیما م یرمردهایو پ هارزنیپ نکهیا یبرا گفتیگفتند اما گفتند. م رید اگرچه. هاآن

 جهینت حاتیتوض نیا با. «شودیمدرست  مینیچیم سهیما را خراب کند. ک یکه بخواهد زندگ ستین ی. اب جوررودیو م دیایاب م

به سراغ بزرگان  دیاولا با کنیول ندینما یتلق یرا جد لیکرد تا مردم خطر س یسازیبومرا  یرساناطلاع وهیدارد ش ضرورتکه  میریگیم

روستاها و  ازجمله لابیس یرهایو بزرگان محل در مس دهایسفشیرو بعد از قانع کردن  میجمع کن کجایرا در  هاآنمحل رفت و 

مردم ان منطقه برنامه ارائه  یبرا دیبا ازانپسمردم استفاده کرد و  یاگاه یبرا عیوس هیبلندگودار و پخش اطلاع یهانیماششهرها از 

 دیکن هیروستا و شهر خود را تخل ندیگویمصورت نگرفته و به مردم  یکار خاص لابیدادن از س یتنها با اگاه چراکهکرد که چه بکنند 

خوراک دام دارند انبار محصولات و بذر و  ریاغلب انبوه ذخا انی. روستائنداشت یابرنامه شانیبرا یو کس م؟یکجا برو پرسندیمانان  نایقی

 جاجابهبوده  هاآنتلاش  عمرکیرا که حاصل  هانیادر مدت چند ساعت چطور  گفتینم یدارند که کس ینیچننیاو موارد  وریط ودام 

از  پسامکانات  دهمکیبا  شد،یمهر شهرستان و هر روستا انجام  ژهیو ستاد بحران و انیمتصدساده توسط  ینیبشیپ نیکنند. اما اگر ا

جابجا  شدهفیتعر شیاز پ یهامکانرا به  شانیهاییداراهم خود و هم  توان استندیمبا ادوات و امکانات خود مردم  شتریو ب لیس

 .ندینما

 یهاوعدهعدم اعتماد لازم به  رندیگینم یجد شود،یمگوشزد  نیرا که توسط مسئول لابیکه چرا مردم خطر س یگریمورد د

 هرگونه نایقی حاتیتوض نیابا  است. دهیمردم از انان گرد یکه منجر به سلب اعتماد اجتماع  شدهعنوان نیاز طرف مسئول شدهداده

در  تواندیمخواهد شد که خود  یو فرهنگ یو نظم و انضباط اجتماع قیدق یزیربرنامهافراد منتج به  یخاص در زندگ یاز موضوع یاگاه

 رو،ین ،یکشاورز جهادمثل  ییاجرا یهادستگاهمقابله با بحران گردد و نقش  یهاراهموجبات فراهم نمودن بستر و  لیموضوع س

 خواهد بود. اثرگذار اریبس لابیخود در مهار س یادار فیمتناسب با وظا کیو... هر مهی، بیستیبهز احمر،هلال

 

 مردم یزندگ یزیربرنامه در لابیس خطر نقش. 7-2-1-2

 نیبا زم سطحهم هاخانه قلادر منطقه اق کهیدرصورتبماند.  منیا لیتا در مواقع س سازندیم ارتفاع یکم به را هاخانه لانیگ در

است. مردم  دهید یخسارات کمتر شدهساخته لوتیپ یرو نکهیا لی. فقط مسکن مهر به دلدندید یادیز بیاس لیدل نیبه هم اندبوده

 شانیو گم قلااقشهر  یکینزد خاطر به. اما اندنکرده ینیبشیخود پ یزندگ وهیدر مسکن و ش لابیمقابله با خطر س یبرا یدیتمه چیه

وجود داشته که در  ادیدر منطقه به تعداد ز یموتور چندنفره قیقا ای یشکار نفرهکی قیبود قا یادیو شغل اکثر مردم که ص ایبه در

را تحت  زدهلیسمردم مناطق  یهایزیربرنامه هیکل لابیس خطر .است شدهیمحسوب م یامدادرسان یبرا یکمک بزرگ لابیزمان س

 یرهایکه در مس نیاز جانب مسئول دیبا یزیربرنامه کنیول. گرددیم اختلال دچار روزمره نیروت یهابرنامه یشعاع قرار داده و تمام

که قبل از وقوع  باشدیم اتیضرور از لابیس ریمس رییتغ یبرا یانحراف یهاحفر کانال ایو  ردیانجام نگ یساخت و ساز گونههیچ لابیس

توسط  زین هادام هیتغذ یوساز، علوفه برا برساختعلاوه  رودخانه ریدر مس یحت هارودخانه میدر حر شدهمشاهده بعضاانجام شود.  دیبا

لازم را با توجه به اطلاعات  یهااموزش یمتصدو افراد  نیهست که مسئول یزنگ خطر و هشدار ذکرشدهدامداران دپو شده بود، موارد 

 نیمحوله در زمان قبل، ح یهاتیمسئول یو... برا یو زمان یمکان تیسن، شغل، موقع برحسب زدهلیسساکنان در مناطق  یجامعه امار

 . دین عمل نماآمشخص باشد و به  قایهر فرد دق یمند فهیانجام تا نقش و وظ لیو بعد از وقوع س

 

 مردم یزندگ در لابیس خطر درک بازتاب. 7-2-1-3

مردم را مختل نمود.  روزمرهو  یعاد یهارا تحت شعاع قرار داده و برنامه زدهلیسمردم مناطق  یهایزیربرنامه هیکل لابیس خطر

 نیانجام شود. و همچن یو اطلاعات فن یدانش بوم ات،یو استفاده از تجرب ندهیبا نگاه به ا نیاز جانب مسئول ستیبایم یزیربرنامه کنیل
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محوله  یهاتیمسئول یبرحسب سن، جنس، شغل و... برا زدهلیسساکنان در مناطق  یلازم با توجه به اطلاعات جامعه امار یهااموزش

را درک نکرده  لابیمشخص گردد. چون خطر س قایدقانجام تا نقش هر فرد  لیو بعد از س لیهنگام وقوع س ل،یزمان قبل از وقوع س

با توجه به عمق خسارت متحمل شده نسبت به احداث سد و  توانندینداشته است. مردم م یبروز گونههیچ شانیا یبودند لذا در زندگ

 .ندیاقدام نما یندگموقت محل ز ایدائم  ییجابجا نیو همچن یانحراف یهاکانال جادیا

گرفته  لابیاز افراد ساکن در مناطق س لیامکانات در مقابل س گرید و یو دام یو محصولات  کشاورز یخانه مسکون مهیمورد ب در

 است. شدهارائهدر قالب دو جدول  جیشده که نتا سؤال

 
 یمنزل مسکون مهیبرحسب ب عیتوز -4-7جدول 

 درصد تعداد یمسکون منزل مهیب به اقدام

 1/1 30 یبل

 1/11 100 ریخ

 4/3 01 دانمنمی

 011 110 جمع

 

 اند،دهکر اظهارنظر خود یمسکون منزل مهیب انجام به نسبت که نفر 110 مجموع از دهدیم نشان فوق جدول در موجود یهاداده

 مهیب مورد در دانمینم نهیگزدرصد 4/3 و ریخ نهیگز بهدرصد 1/11 داده، مثبت جواب خود یمسکون منزل مهیب انجام بهدرصد  1/1

منزل  مهیدرصد( به عدم ب1/11)مورد مطالعه افراد  تیاکثر دهدیفوق نشان م یهادرصدسهی. مقااندداده نظر خود یمسکون منزل

 خود یمسکون منازل مهیب انجام به یاعتقاد منطقه در ساکن افراد که دهدیم نشان فوق یدرصدها .اندخودشان نظر داده یمسکون

 .اندنداشته

 لیدر جدول ذ شدهارائه یهابوده است؟ جواب مهیب لابیاز خانه در برابر س ریشما غ یهاییدارا ریسا ایشده که ا سؤال نیهمچن

 .باشدیم موردنظر سؤال یایگو
  هاتوزیع بیمه سایر دارایی -5-7 جدول

 درصد تعداد  لابیاز خانه را در برابر س ریغ هاییدارا ریسا مهیب

 3/02 11 یبل

 8/81 488 ریخ

 .1 1 دانمنمی

 011 112 جمع

 

خانه  رازیغبهخود  یهاییدارا ریسا مهیب انجام به نسبت که نفر 112 مجموع از دهدیم نشان 1-7 جدول در موجود یهاداده

درصد به  8/81جواب مثبت داده،  یخانه مسکون رازیغبهخود  یهاییدارا ریسا مهیب انجام بهدرصد 3/02اند،کرده اظهارنظر یمسکون

فوق  یهادرصدسهی. مقااندنظر داده یخانه مسکون رازیغبهخود  یهاییدارا ریسا مهیب مورد در دانمینم نهیدرصد گز. 1و  ریخ نهیگز

 .اندنظر داده یخانه مسکون رازیغبهخود  یهاییدارا ریسا مهیدرصد( به عدم ب 8/81)مورد مطالعه افراد  تیاکثر دهدینشان م

 ،اندخود نداشته یخانه مسکون مهیبه ب یاعتقاد نکهیعلاوه بر ا لابیاز س دهیدحادثهکه افراد از ان است  یحاک شدهداده یهاجواب

 و یرساناطلاع به ازین که اندنداشته ینظر مثبت زین یو تجار یصنعت ،ی، دامیمثل محصولات کشاورز هاییدارا ریسا مهیب به نسبت

 .دارد یعموم یسازفرهنگ

ک خودمان یل که مشخص است ما هم از نزدین سیدر ح شدهانیب زین نهادمردم یهاۀ مشارکت مردم و نقش سازماننیزم در

ن تشکل یشان ایل شکل گرفتند. که در شهر گمیدر هنگام بروز س جاهمانخودجوش  هاآناز بعضی  نهادمردمی هام سازمانیدید

لی یبود خمردمی  کاملاکند و  دهیسازمانگر را ید یهاسازمانان که بتواند تمامی ک سازمانی یعنی ی نهادمردم یهاسازماندرواقع 

 دارد. قیو تحق یبررس یتر بود. که البته جافیک مقدار ضعین موضوع یا قلااقتر بود. و یقو
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 لابیس درباره یعموم یهایگاه. آ7-2-2

 یهاامیپو ارائه  نهیزم نیصادره در ا یلزوم توجه به هشدارها لاب،یدر برابر س یامادگ جادیا یو تخصص یهمگان موزشآ هدف

با  نیو همچن ،یو مل یمحل یداریو شن یدارید یهارسانه قیاز طر تواندیم. که باشدیم لیجهت کاهش خسارات س یو امداد یمنیا

 طیو شرا یو... متناسب با سطح سواد و اگاه یتخصص یهادورهکارگاه و  یو برگزار لمیف هیچاپ و انتشار پوستر، بروشور، کتاب، ته

و  لابیمناطق تحت خطر س هیتخل یبرا هشداردهنده یهاهیاطلاع عیپخش وس یاضطرار طیشرا در افراد  انجام شود. یو شغل یسن

 مستعد مناطق در را باران پراکنش و زانیم که یهواشناس یهاهیاطلاع راهگشا باشد. تواندیمانان  ین براام یهامحل و مکان نییتع

 خطرات کاهش و یریشگیپ جهت در درست و حیصح یریگمیتصم به یکمک تواندیم د،ینما یرساناطلاع منطقه ان مردم یبرا خطر

 اند.وار در زیر طرح شدهصورت خلاصهتوانند راهگشا باشند بهسایر مسائلی که می .باشد لابیس

 با مردم یو کمک و همدرد زدهلیساسکان  یهاکمپدر  حضور .0

 دهندهیاگاه لابیس یرهایمسنصب بنر و تابلو در  .2

 یجمع یهارسانه قیاز طر لابیپسا س یهایماریب یهشدار برا .3

 انان یو روان یتوجه به مسائل روح نیانان و همچن یشتیمع حتاجیما نیدر مناطق امن و تاماسکان کودکان و سالخوردگان  .4

 افراد شدن غرق از یریجلوگ یبرا یکمک لیوسا و قیقا نیتام .1

خشک  ییغذا یهابسته ه،یاول یهاکمک رینظ لابیس وقوع از قبل زدهلیس مناطق یهاخانواده هیکل یبرا نجات و امداد بسته هیته .1

 و البسه گرم و چادر و... 

 لابیس خسارات کاهش یریگمیتصم و هیتخل یبرا لابیس وقوع از قبل یانتظام و یرانندگ و ییراهنما یروهاین استقرار .7

 نیو معتمد یرهبران محل عنوانبهکه  رگذاریتاث یو بوم یافراد محل اتیلازم به ذکر است که استفاده از دانش و تجرب نیهمچن و

 نکهیا ضمن. دارد و داشته مردم یاگاه و یاریهوش جهت در یاارزنده اریبس نقش انان به لازم دانش انتقال و شوندیم اطلاق ییروستا

بوده و  یاموزش زانیربرنامه موردتوجه رستانیتا دب ییابتدا مقطع در مدارس سطح در یبحران هر از قبل دیبا یهمگان اموزش که

 و اجرا گردد. یریگیپ انیمستمر توسط مجر صورتبه

 

 نجات و امداد تیوضع یهاموزش. آ7-2-3

در  یمردم محل یفعال بودند نشان از امادگ درصحنهکه  یامدادگرانبا  شدهانجام یهامصاحبه و گرفته صورت یهایبررس گزارش

-سهیک یسدها جادیدر ا یمحل یهاتیظرف یریکارگبه لیشروع بحران س هیاقدامات در مراحل اول نیاز ا ییهانمونهامداد و نجات دارد 

 قیافراد از طر یهایاموال و دارائ ییجابجا ل،یافراد گرفتار در س هیدر تخل نیو همچن استاب  شرفتیاز پ یریجهت جلوگ یا

 کهینحوبهدر امداد و نجات  یانسان یروهایحضور فعال ن نیهمچن ونت،یو کام ونیمثل تراکتور،کام یمردم هینقل لیوسا یریکارگبه

 یاریبحران اسکان موقت با هم هیدر مراحل اول یصورت گرفته است از طرف یجستجو نجات توسط مردم محل ندیاز فرا یبخش اعظم

 ندیفرا لیمردم منطقه در تسه یاز امادگ یحاک نیو مناطق مجاور به روش دعوت از افراد گرفتار جهت اسکان موقت بود ا یمردم محل

 شوندگانمصاحبهکه به نقل  شدهگزارشافراد  یاز طرف بعض یهامقاومتهم طبق معمول  یبوده است. البته در موارد یامدادرسان

 در. دادیم کاهش ینوعبه و دیکشیم چالش به منازل هیتخل یبرا را انان یامادگ زانیم منازل هیتخل برابر در مردم مقاومتاوقات  یگاه

 با مردم یهمکار عدم از یگرید نمونه(. ییغذا مواد عیتوز هنگام) خوردندیم کتک مردم دست از یحت امدادگران موارد یبرخ

 دچار که شانیا هیهمسا اطیح به را واناتیح برامدند ددرصدهاان نجات یبرا امدادگران و داشتهگاو  راس 03 که یمرد امدادگران

و مواجهه مردم در ابتدا  هامقاومت گونهنیا. اندنکرده یهمکار و کرده مخالفت گاوها مالک کنند منتقل بود نشده یگرفتگاب

 دیکامل اجرا نگرد صورتبه هیتخل هیبود در مراحل اول لابیدر س یبرخ یباعث گرفتار یعدم درک خطر بوده که در موارد دهندهنشان

از  یحاک یمردم محل انیمات رسان بود بخد یهاسازمان ریبا کمک سا هیدر تخل یاریو هم یاب واکنش مردم همکار شرفتیاما با پ
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 هاگزارش ملی سیلاب

 ریتاخاز  یبخش رسدیم نظر بهاز خطر در حال وقوع نداشتند  یدرک مناسب نیبود بنابرا کینزد درگذشته یطیشرا نیعدم تجربه چن

 .باشدیممورد  نیاز هم یناش زیصورت گرفته ن
 

 لابیس با مرتبط مسائل درباره مردم یهانگرش. 7-2-4

 افراد توسط بحران یتیریمد یهااستیس و هایریگمیتصم در مداخله. داشت ییناروا تأثیر لیس بحران تیریمد در یاجتماع فشار

 داد.  شیرا افزا یریگمیتصم یخطا واحد، تیریمد از هاآن نیتمک عدم و بودند لازم یفن دانش فاقد که یشهر بانفوذ

 مجلس، ندهینما مداخلات شد،یم اخذ شهرستان بحران تهیکم و کارشناسان توسط دیبا یاستیس و یفن ماتیتصم انکه رغمیعل

بودند،  زدهلیس افراد به یامدادرسان خواهان که حادثه از متاثر افراد و یشهر نیمسئول نیب یناهماهنگ جمعه،امام ندهینما ای جمعهامام

 یاز موضوعات اصل یکی یریگ میمراکز تصم یاشفتگ نیا لاب،یس تیریهای مردم در خصوص مدصحبت درشده است. فراوان گزارش

 تیمتمرکز بود که عامل موفق تیریمد نیاتفاقا هم شان،یدر گم شیقرن پ میحدودا ن لابیاز افراد مسن، در تجربه س خیبر ریبود. به تعب

نقد  یشده باشد، اما عملا از ان برا یخیتجربه تار یاجزا رییممکن است دستخوش تغ تیروا نیشده بود. هرچند ا لابیمواجهه با س

 . شودیاستفاده م شانیدر گم لابیامروز س تیریمد یعدم تمرکز و اشفتگ

 ترینمهماز  یکی. است گسترده روین ریوز و بحران ستاد سیرئ با یشهر بانفوذ افراد تماس در یکارشناس ریغ ماتیتصم شعاع

 فشار و یتیریمد یناهماهنگبود.  شانیهای جاده خواجه نفس تا گمشکاف ، هاسیلاب تیریبر مد یفشار اجتماع تأثیر قیمصاد

 قطع بر علاوه جادشدهیا یهاشکاف. است شده لابیس خروج یبرا شانیگم به نفسخواجه جاده در نقطه 08 شکاف به منجر ،یاجتماع

 یاب ریمس کی ،یعملا در کنار جاده اصل لاب،یاز س یناش طیشرا لی. هرچند به دلشد یامدادرسان در ریتاخ به منجر ،یمواصلات یدسترس

 یارتباط یرهایو مس لابیس تیریعدم مد طیشرا نی. اما همشدیانجام م ریها در ان مسقیقا قیشکل گرفته بود که نقل وانتقالها از طر

 انتقال اب بود، شد.  یاصل ریاز جاده که مربوط به پل و دو مس یکشته شدن شش نفر از هموطنان در بخش نهیبود که زم

 برخلاف. است یکارشناس ریغ مداخلات نمونه اهنراه شکافتن با مرتبط یفن دانش فاقد بانفوذ افراد مداخله یکارشناس ریغ تأثیر 

 ستاد ،یاجتماع فشار از یناش یتیامن مسائل نکردند؛ دیتائ را اهنراه شکافتن یامنطقه اب و یفرماندار ،یاستاندار کارشناسان انکه

مورد  یکیدرولوژیو ه ینکات از لحاظ فن نیا ستیبا یم یرسد در گزارش مل ی. به نظر مکارکرد نیا به ملزم را شهرستان بحران

 نیابهام ا رایتر روشن کرد. ز قیرا بهتر و دق لابیس یفن تیریدر مد یفن ماتینقاط ضعف و قوت تصم قایتا بتوان دق دیقرار بگ یبررس

 خواهند شد.  ندهیمشابه ا یدر رخ دادها لابیس تیریدر مد یدولت ینسبت به نهادها یتر قیعم ینیمسئله عملا منجر به بدب

 ریدرگ شهرستان و منطقه بر یمبتن لابیس تیریمد گلستان استان در. شود تیریمد و فیتعر زیابر حوضه به توجه با دیبا لابیس

 نیب یکیزیف یریدرگ متعدد موارد. شد لابیس با مقابله و دفاع یبرا یارهیجز عملکرد به منجر یتیریمد وهیش نیا از یبخش. بود لیس

 تیریمد کیاز عدم اعتماد به  یناش یهای محلنزاع نی. ااست شدهگزارش لابیس ریمس کردن منحرف یبرا مجاور یروستاها یاهال

 تیهدا یاب را به سمت رینجات خودشان مس یبرا صرفاً روستاها مجبور شده بودند  یسبب برخ نیجامع و مشترک بوده است. به هم

 بزند.  یبعد یبه روستاها یشتریهای ببیتوان است اس یکنند که احتمالا م

 ،یمتعدد موارد در شهر دو هر در درمجموع. داشت یپ در متفاوت جهینت نوع دو شانیگم و قلااق شهر دو در یاجتماع فشار

منتج به  شانیو گم ییبا واگرا قلااق شهر در یجمع فشار. بود یاجتماع فشار از متاثر یدولت یروهاین توسط یفن یهایریگمیتصم

 شد.  یداوطلب و دولت یروهاین ییهمگرا

 روزانه زدهلیس افراد. بود دهیدبیاس افراد یهاگله ترینمهم از زدگانلیس به واردشده خسارت یازسنجین و یابیارز در یانضباطیب

 ازاد و رانیامارگ انبوه خصوص در مردم یهاگله دییتا با یاستاندار یاجتماع رکلیمد یبرزن. بودند مواجه مختلف یهاریامارگ با

 خودش، برا احمرهلال گرفت،یم امار خودش برا بهداشت. دینفرست ما یبرا ریامارگ قد نیا اقا که کردندیم گله مردم» گفت زدگانلیس

 «امار» تهیکم مانند یاتهیکم قالب در بحران ستاد تیفعال از یبخش خصوص نیا در بود یضرور. «گرفتیم امار خودش برا یاستاندار
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 زائد فاتیتشر. 0بگذارد هاآن اریاخت در را هادستگاه یدرخواست اطلاعات و دهد انجام را یریامارگ هماهنگ و منظم طوربه و شود فیتعر

 یهادستگاه ریسا و احمرهلال امکانات از یبخش. بود بحران تیریمد یهاچالش از یبخش یکشور رانیمد و مسئولان ریگ وپادست و

 .2شد زدهلیس مناطق از دیبازد جهت رانیمد و مسئولان ییجاجابه صرف یامداد

 وزارت کارشناس و یاسلام انقلاب مسکن ادیبن توسط زدهلیس منازل به واردشده خسارت زانیم یکارشناس در ینظارت یدوگانگ

 ناظران)مشمول  مسکن ادیبن یکارشناس جهینت که است یحال در نیا. است کرده جادیا دولت یبرا یمضاعف یمال نهیهز رفاه

 .است رصد قابل سامانه نیا در اطلاعات شیپا و کار شرفتیپ ،یابیارز و شودیم ثبت «مسکن ادیبن شیپا یمل سامانه» در( ییروستایفن

. طبق امار شوندیها موام از بانک افتیکمتر حاضر به در دار،بهره یبانک یهاوام دانستن یربو لیدل به رانیا سنت اهل جامعه

 یهااستان ریهستند نسبت به سا تیاکثر هاآناهل سنت در  تیو بلوچستان که جمع ستانیاز کشور مانند کردستان و س ییهااستان

اهل سنت استان گلستان  زدگانلیاز س یباعث شده بخش یمسئله شرع نی. حال ارندیگیم یاز نظام بانک دار بهرهکشور کمتر وام 

درصد  4بهره  یوام دارا نیداشته باشند چراکه ا یمسکن انقلاب اسلام ادیتوسط بن ییمسکن اعطا یوام بازساز رشیدر پذ ییهامقاومت

 استانمسکن در  یبازساز یبرا دار بهرهوام  یکه اعطا ی. از زمانشودیربا و حرام محسوب م هاآنهم ازنظر  زانیم نیهم یاست و حت

 نیمحافل مکرر در خصوص حرام بودن ا رینماز جمعه و سا یهابونیو ائمه جمعه اهل سنت در تر تیشده است، روحانگلستان مطرح

سن سرپرستان خانوار  شیبا افزا یدارد ول یاخذ وام بانک یبرا یشتریب رشیتر پذنسل جوان زیموضوع ن نیاند. در اها هشدار دادهوام

 شانی)گم ترندیوام در شرق استان که سنت افتیدر رشیپذ تی. حساسابدییمسکن کاهش م یبازساز دار بهرهوام  افتیدر یبرا لیتما

 .است شتریب( قلااق و

شده است. عملا مسئله وام با  ینید یعلما یعنیمناطق  نیهای مرجع ر اگروه یاجتماع هیبه سرما یهایآسیبموضوع منجر به  نیا

 نهیمضاعف به دولت در زم ینیبدب یمنجر به نوع ییشده که ان را گرفته اند و از سو یکسان یبرا یبرچسب منف یسود منجر به نوع

داده  شنهادیها پوام نینام و فرم ا رییتغ یبرا ییها، راه کارها یشده است. هرچند دولت لابیپس از س یبازساز یهای لازم براتیحما

مانده و فقط اسمش عوض شده است.  یباق شیسود همچنان سرجا یعنی هیکه اصل قض اندداشته حیمنطقه تصر ینید یعلما یاند، ول

 نیخانه و شکاف ب یبه بازساز ازیضرورت نمردم و علما بواسطه  نیدرصد( منجر به شکاف ببا چهار یهای با بهره )حتعملا مسئله وام

 مردم شده است.  نیا یاتیح اتیاهل سنت با دولت و حکومت بواسطه عدم ملاحظه شرع ندارانیو د ینید یعلما

نسبت به  ینااگاه لیبه دل کهیطوربهاثر گذاشته است.  لابیشهروندان در قبال س برکنش یبهداشت یهایاگاهو  هاشناختفقدان 

 .شدندیم یو روان یجسمان یهایماریباز شهروندان دچار  یادیتعداد ز لابیمقابله با س یندهایفرادر  یاصول بهداشت

 ینهادهابود که  نیا یقوم یهاتیذهناز  یکی اندحضورداشته لابیس درصحنهاز امدادگران که  یر اساس اظهارات تعدادب

 صرفاً  مثلا. نمودندیماز اقوام  یخود را محدود به برخ یخدمات امداد یتعلقات قوم لیو.. به دل جیامدادرسان مانند ارتش، سپاه، بس

 یناش یرواج داشته که تاحد ییدر بخش ها عهینگرش بصورت شا نی. البته اداشتندیم لیترکمن گس ای یستانیس تیمورا به ق هاکمک

 یندارد. هرچند م یادیز یریفراگ عهیشا نیا تیها بوده است، اما در کلو کمککننده منابع  عیاز افراد توز یبرخ یشخص یاز عملکردها

 ان را کنترل و اصلاح کرد.  زیدر حد محدود ن ستیبا

با  سهیمسن در مقا شوندگانمصاحبهشد:  یابیارز صورتنیبدنگرش مردم  قلااقشهر  زدهلیسبا مردم  شدهانجام یهامصاحبه در

 دانستندیمموجود در جامعه  یاقتصاد یاجتماع یفسادها جهیو البته نت ینوع خواسته اله کی شتریرا ب یحوادث نیوقوع چن نیریسا

و شرکت اب  یزداریسدها و ابخ تیریحوزه جنگل و مراتع، مد یهاسازمانعملکرد  میمستق جهیان را نت  ترهاجوان کهیدرحال

روز از  11حدود  باگذشت. کردندیم یابیارز قلااقداخل شهر  ضینکردن رودخانه عرجنگل، بستن سدها و لایروبی بیدر تخر  یامنطقه

نکردند و  دایپ یبه حالت عاد شانیزندگنشدن منازل، احساس کامل نسبت به برگشت  بیتخر باوجودهنوز ساکنان شهر  لیواقعه س

___________________________________________________________________________________________________________ 

 .71ی، صجمهوراستیر کیاستراتژ یهایبررس مرکز گلستان، لیس یامدهایپ و لیدلا(. 0318. )محمد ،یفکر و محدثه ،یلیجل .0

 .70همان، ص .2
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های در باران یکرده است. نقطه مشترک همه افراد ان است که فارغ از اراده اله صلمستاانان را  لیدر س یریدرگ نیشدن ا یطولان

فاجعه و کشته شدن هموطنان شده است. به  کیها به باران نیا لیو مسئولان منجر به تبد رانیمد یتیکفا یو ب یتوجه یامسال، ب

از مسئولان در منابع  یهای برخمسئول و مداخله ینامناسب نهادها تیریمد ،یاجماع نسب کیها در همه گروه تیدر نها لیدل نیهم

مردم شده است.  تیدولت/حکومت در ذهن تیصدمه به مشروع تینوع تجارت در نها نیفاجعه شده است. لذا ا نیمنجر به ا یعیطب

به  صرفاً  لابینموده که س تیرا تقو تیانگاره و ذهن نیرخداد ان از جانب مردم ا لیو دلا لابیس تیروا -توان گفت که  یم درمجموع

  رخ داده است. یبخش دولت رانیو مد نیمسئول تیریضعف مد لیدل

 از متاثر روز دو یگنبد شهروندان باانکه. بود گلستان استان در لیس از متاثر شهرستان نیاول 0317 سال اسفندماه 21 و 21 گنبد

 نیا در بحران تیریمد تفاوت. نبود یعموم دغدغه موضوع جوار،هم یشهرها نسبت به شهرستان نیا در لیس یریفراگ اما بودند لیس

 سطح در مسئله شد موجب هاآن موقعبه عملکرد و یشهر نیمسئول ریتداب درواقع. است دهندهحیتوض سمیمکان ترینمهم شهرستان

 .شود حل شهرستان

به  یمطلوب و اعتماد اجتماع یاجتماع هیداشت. سرما یعموم رشیستاد بحران پذ ریعنوان مدفرماندار به تیریمد شانیدر شهر گم

 تیساز شد. عدم تبعقلا کاملا مسئلهبحران در شهر اق تیریشهرستان محسوس بود. اما خلا مد نیبحران ا تیریفرماندار در عملکرد مد

 شتریب یاجتماع یهایهمبستگ و تریسنت گبافرهن قلااق و گنبدسؤال برد.  ریواحد عملکرد دولت را ز تیریعنوان مداز فرماندار به

 شاخص دو. بود رگذاریتاث لیس تیریمدفرماندار دو شهر در نحوه  یتیشخص یژگیبعلاوه و ط،یشرا نیبا ا ییاند. شهرهاشدهشناخته

 نیا فرماندار از قلااق شهروندان یتینارضا. است بوده مؤثر لیس بحران تیریمد یخروج در مردم با فرماندار ارتباط یبرقرار و تیریمد

 .شد لیس امیا در شانیا با یکیزیف برخورد به منجر( ریضم یاقا) شهر

غالبا  شانیو گم قلااقگنبد،  یشهرهاو امداد و نجات در  یرسانکمک اتیاز عمل زدگانلیس یابیبتوان گفت ارز دیشا درمجموع

و امداد و نجات  یرسانکمک اتیو عمل لابیس تیریمد دربارهدر اغلب موارد  یطورکلبهمردم کشور  یابیارز کهیدرحال. باشدیممثبت 

 یطرف و مسئله کمک رسان کیو مسئولان منطقه از  یعیدولت در منابع طب تیریمد انیم کیتفک یمسئله اصل اما .باشدیم یمنف

هستند، که  یمقصر اصل یدولت یمردم، ناهدهااز نظر  ،یعیمنابع طب تیریمد یعنیاست. در بخش اول  یمرحله بازساز ایفاجعه  نیح

 لیبه دل یکرده است. مسئله کمک رسان جادیهای بحران و فاجعه را انهیزم یعیدر منابع طب یهای رانتمداخله ای تیریبواسطه سوئ مد

هرچند در مرحله . کندمی جادیرا در مقطع بحران ا ینسب تیرضا کی تیاز نهادها، در نها یعیوس فیخاص و مداخله ط طیشرا

 یهای مربوط به بازسازتیهای غلط در حمااستیها و سعدالتیبیبه  یاریبس یو نقدها کندیم دایپ شیافزا یتیباز هم نارضا یبازساز

 . شودیهای مرتبط به کمک به بحران زده ها( مطرح م)ازجمله وام

 گرفت،ینممتمرکز صورت  یدااه کهانمرتبط با نحوه اهدا بود. با توجه به  ییمواد غذا عیمرتبط با توز یعموم یهاهیگلااز  یبخش

اهدا در  یبرا نینبود. ماش زدهلیسبر احترام به افراد  یجا ماندند. بعلاوه نوع اهدا مبتن یبرخ وداشتند  افتیبار شانس در نیچند یبرخ

وصول خدمات از  یبرا کیمانند کش یتبعات عینوع توز نی. اکردندیم افتیاقلام را در شدندیمکه متوجه  یکسان و کردیمتوقف  یمکان

از اصطلاح   مکررا مردم و نیداشت. مسئول یپ دررا  یعموم یتینارضا و یازینیببر  یمبتن افتیناعادلانه، در عیتوز زده،لیسافراد  یسو

 ازیمتناسب با ن صحراترکمن زدهلیساقلام در مناطق  عی. توزکردندیمخصوص استفاده  نیخود در ا یمندگله انیب یبرا یپرتاب عیتوز

مطالبه  یان، نوع امدیمردم بود که پ یبالاتر از متوسط توان اقتصاد ،یارزش مال ازنظر ییاز اقلام اهدا یمنطقه انجام نشد. بخش یعموم

 یباشد هدف اهدا هیاول یهاکمکشامل  ییاهدا یهابستهکه  تیواقع نیا دیاقلام با عیامد. در توز دیدر جامعه پد ندهیفزا توقع و یاضاف

 . گرفتیمقرار  یعیاقلام توز

و  لیاقدامات مقابله با س ییا کار یو ضرورت اصل یاساس ازین لابیس تیریو مد گرید ینهادهاو  هاسازمان کپارچهیواحد و  تیریمد

زیر  است. شدهدادهنشان  زیبرانگچالشدچار مشکل بوده و  ریاخ یهالابیسکه در  باشدیم یرسانکمک اتیعمل یاجتماع تیریمد زین

 شود کارهای زیر برای بهبود وضعیت انجام شوند.سایۀ یک مدیریت واحد پیشنهاد می

 میحر به تجاوزبرای به حداقل رساندن  ییاجرا یسازِکارها ضوابط یازادساز .0
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 اهم اقدامات یمستندساز .2

  بنادردر سواحل و  دیدج یوسازهاساخت یبرا یالتزام ضوابط علم .3

 از بحران پس و نیح تیریمد .4

  امدهشیپدر فرصت  یفرسوده شهر یهابافت یبازساز .1

  شیپا ونظارت  تیتقو .1

 میبپرداز لابیس تیریبه مد لابیکنترل س یجابه .7

 خطرکمبه نقاط  یاب یاز مجار هاساختمان و هیابنانتقال -8 .8

 لوتیپ یبر الزام به ساخت مسکن رو یمبن ضوابط و نیاصلاح قوان .1

 هاعرصه یازادساز قیاز طر ینینشزاغهاز  یریجلوگ .01

 به مردم  یدولت یاراض دادن قرار اریاخت دردولت و  تملک و هاعرصه یازادساز .00

 لیس یمجار ریدر مس هاساختماننساختن  .02

 

 یعموم خدمات کارکرد به نسبت مردم نگرش. 7-2-4-1

 دیکنیفکر م»مضمون که:  نیبا ا یسؤال یشیمایپ قاتیدر بخش تحق یسنجش نگرش مردم نسبت به کارکرد خدمات عموم یبرا

 درحاصله  جیشد و نتا ی، طراح«خود را خوب انجام دادند؟ فهیچقدر وظ ریاخ یهالابیدر س ریدرگ یهادستگاهو  هاسازماناز  هرکدام

 است. شدهمنعکس لیجدول ذ
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 یعموم خدمات کارکرد به نسبت انیپاسخگو یابیارز -6-7جدول 

 

کمتر از حد انتظار بوده  قلااقدر شهر  یمردم از کارکرد خدمات عموم تیو رضا یابیکه ارز دهدیمنشان  یارتبه نیانگیم شاخص

 بالاتر از حد انتظار بوده است.  یکم شانیدر شهر گم کهیدرحال

 نیانگیم ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان لیس در ریدرگ ینهادها و هاسازمان فیرد

 یهواشناس 0

 1/0 3/1 1/8 1/20 1/21 1/48 قلااق

 11/2 3/3 3/01 1/41 1/08 3/01 شانیگم

 07/2 3/0 2/02 7/27 1/21 8/38 گلستان

 سدها تیریمد و روین وزارت 2

 4/0 1/1 1/2 1/7 1/01 1/73 قلااق

 17/2 1/0 3/7 0/01 7/48 1/21 شانیگم

 11/0 4/1 3/4 1/00 7/28 1/11 گلستان

 احمرهلال 3

 70/2 1/0 1/21 1/40 1/01 3/01 قلااق

 11/3 3/08 7/43 0/22 3/01 1/1 شانیگم

 11/3 0/8 1/21 0/34 0/01 0/02 گلستان

 بهداشت وزارت 4

 12/2 0/2 2/07 4/37 3/27 1/01 قلااق

 21/3 3/01 1/30 8/33 3/08 1/1 شانیگم

 81/2 4/1 1/22 1/31 7/23 2/02 گلستان

 ارتش 1

 88/2 8/1 1/23 1/27 1/20 1/01 قلااق

 44/3 4/00 7/11 1/00 1/1 1/02 شانیگم

 01/3 4/01 4/31 1/20 1/01 3/01 گلستان

 سپاه 1

 14/3 1/00 8/27 7/28 3/01 0/03 قلااق

 10/3 1/04 1/14 3/00 1/7 7/02 شانیگم

 23/3 4/02 3/38 1/20 4/04 1/03 گلستان

 مایصداوس 7

 11/2 1/2 4/00 1/21 4/01 2/11 قلااق

 73/2 1/0 1/01 1/10 1/01 1/01 شانیگم

 37/2 7/0 1/04 0/31 1/01 7/32 گلستان

 امداد تهیکم 8

 12/0 1/2 1/1 1/21 2/03 1/12 قلااق

 33/2 8/0 2/01 1/08 3/40 8/22 شانیگم

 01/2 1/0 0/00 8/20 1/21 4/31 گلستان

 یشهردار 1

 18/0 4/1 0/4 8/04 8/04 7/11 قلااق

 31/2 0/0 1/1 1/40 1/27 1/23 شانیگم

 81/0 7/1 0/1 1/21 1/21 1/48 گلستان

 هاسمن 01

 33/3 3/27 0/07 2/31 7/00 7/03 قلااق

 11/3 1/43 3/33 8/8 7/3 1/01 شانیگم

 11/3 1/31 4/21 2/01 1/7 0/02 گلستان

 جیو بس یجهاد یهاگروه 00

 11/3 2/24 0/40 4/08 1/8 3/8 قلااق

 88/3 7/41 1/31 0/1 0/1 1/02 شانیگم

 74/3 8/31 3/31 0/03 8/1 1/01 گلستان

 هاهیریخو  مردم 02

 71/3 8/28 8/41 1/01 7/7 8/1 قلااق

 31/4 3/18 0/01 1/1 4/0 0/01 شانیگم

 11/4 7/44 1/31 0/02 0/1 1/7 گلستان

 نیانگیم

 17/2 قلااق

 01/3 شانیگم

 82/2 گلستان
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 یبندرتبهرا  لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمان نیانگیو بر اساس شاخص ممورد مطالعه  یهاشهرستان کیبه تفک کهیصورت در

که  یو گروه نیانگیبالاتر از م هاآن یابیارز نیانگیکه م یهستند. اول گروه یبندگروهو نهادها قابل  هاسازماندو گروه از  م،یینما

 یبندطبقه 7-1به شرح جدول  لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمانمبنا  نی. بر ااست نیانگیاز م ترنییپا هاآن یابیارز نیانگیم

 :شوندیم
 شهرستان کیو به تفک فهیوظ انجام تیفیک برحسب لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمان یبندگروه -7-7 جدول

 فهیوظ انجام تیفیک لیدر س ریدرگ یو نهادها هاناسازم تیوضع شهرستان فیرد

 قلااق 0
 خوب هاهیریخمردم و  ج،یو بس یجهاد یهاها،گروهسمنارتش، وزارت بهداشت، سپاه،  احمر،هلال نیانگیم از بالاتر

 بد یشهردار)ره(،  ینیخم امام امداد تهیکم ما،یصداوسسدها،  تیریو مد رویوزارت ن ،یهواشناس نیانگیاز م ترنییپا

 شانیگم 2
 خوب هاهیریخمردم و  ج،یو بس یجهاد یهاگروه ها،سمن سپاه، بهداشت، وزارت ارتش، احمر،هلال نیانگیم از بالاتر

 بد یشهردار)ره(،  ینیخم امام امداد تهیکم ما،یصداوسسدها،  تیریو مد رویوزارت ن ،یهواشناس نیانگیاز م ترنییپا

 

 یواحد یدر هر دو شهرستان از الگو لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمانتوسط  فهیوظانجام تیفیک شود،یمملاحظه  کهچنانهم

در  لیاز تقدم وقوع س یناش تواندیمتفاوت  نیاست که ا یاملاحظهقابلتفاوت  یایگو یارتبه نیانگی. لکن مقدار مدینمایم یرویپ

و فرصت استفاده  یاگاهشیپبا  شانیدر شهرستان گم لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمان بیترت نیباشد. بد شانینسبت به گم قلااق

 ان پرداختند. تیریو مد یزیربرنامهبه  یترمناسب داتیبا تمه قلا،اق لیس یهااموختهو درس  اتیاز تجرب

 دییو مواجهه با بحران را تا یمردم به نحوه امداد رسان دگاهید در خصوص یفیو ک یدانیهای ماز داده یاریبس 7-7جدول  جینتا

های وجود دارد ودر یو شهردار صداوسیماسدها گرفته تا  تیریو مد رویمستقر از وزارت ن یدولت یاز نهادها یتینارضا یشتری.  بکندمی

 نیاست. ا یهای جهادها و خود مردم و سپس گروههیریمانند سمن ها، خ یمردم یها و نهادهااز گروه قایدق تیرضا یشتریمقابل ب

ها را انمواجهه با بحر یلازم برا یهامهارت تنهانه یرانیموجود در جامعه ا کیو بوروکرات یرسم یکه ساختارها دهدیمسئله نشان م

به مردم بحران زده شده است. انچه  شتریمنجر به صدمه ب یریگ میو تکثر مراکز تصم هاآننامناسب در  یهایندارند بلکه گاه قانون گذار

در هر بحران  یرانیکه در جامعه ا یان مختلفنفعذیاست.  لابیس تیریدر مد یهای مردمتیدارد لزوم استفاده از ظرف تیاهم

 یها و جهادهای سمنو نهادها و گروه یان مردمنفعذیو  یرسم یان نهادهانفعذیتوان به دو گروه  یدارند، را م ای وجودیعیطب

 شیو پ یمانند امادگ یدر مراحل قبل یحضور را در مرحله مواجهه با فاجعه دارند، ول نیشتریان بنفعذیکرد. گروه دوم  یبند میتقس

شوند.  یطرد هم م یرسم یحضور و مشارکت را دارند و عملا از طرف نهادها نیکمتر هانآ یبرا یریگ میها و تصمفاجعه ینیب

 رسدیهم وجود دارد. لذا به نظر م تیرضا یشتری، باندبوده یهای جهادها و گروهو سمن یمردم اینهاده انیهرکجا  حالدرعین

ان نفعذیگروه از  نیمنجر به مشارکت خلاقانه تر ا تواندیها مهای فعال در حوزه بحراناز سمن ییگونه ها قیها و تشوسمن سازیآماده

پس از بحران شود. البته تجربه موجود در گلستان نشان  یبازساز تیاز بحران، مواجهه با ان و در نها یریشگیپ یبرا یریگ میدر تصم

 یهای جهادها و گروهبه مردم اجازه حضور و ورود به سمن ین و کمک رساندر موقع بحرا صرفاً  یو دولت یرسم یکه نهادها دهدیم

 . رندیگ یبحران را به دست م تیریمد یبسته و انحصار وهیبه ش یدولت یمراحل قبل و بعد از بحران، نهادها ریدهند، در سا یم

 

 در سیل هادستگاهاز عملکرد  زدگانلیس یابیارز. 7-2-4-2

 یژگیو نیخود را ابراز نمودند که ا تیرضا زانیم لیدر س ریدرگ یهاسازمانو  هااز عملکرد دستگاه زدهلیسمردم  لاب،یاز س پس

 است. شدهمنعکس لیدر جدول ذ
  



144            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 (هاسازماناز عملکرد  تیرضا زانی)م لابیپس از س هادستگاهعملکرد  یابیارز -8-7 جدول

 ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان لیس در ریدرگ ینهادها و هاسازمان فیرد
 یلیخ

 ادیز
 نیانگیم

 بهداشت( یهاخانهو  هادرمانگاه ها،مارستانیب) یدرمان یبهداشت مراکز 0

 12/3 4/02 1/14 0/20 1/1 0/1 قلااق

 41/3 7/8 4/41 1/21 1/03 4/2 شانیگم

 11/3 8/01 1/10 7/24 1/1 1/3 گلستان

 هابانک 2

 11/0 1/3 8/02 4/01 7/1 2/17 قلااق

 11/2 0/0 3/24 1/07 0/47 0/01 شانیگم

 31/2 4/2 7/08 4/08 4/27 0/33 گلستان

 یانتظام یروین 3

 34/2 0/2 2/01 1/32 1/00 7/37 قلااق

 14/2 1/1 1/03 1/11 1/03 1/3 شانیگم

 14/2 3/0 1/04 3/10 2/02 1/21 گلستان

 وپرورشاموزش 4

 21/2 2/1 1/8 1/34 3/01 4/40 قلااق

 41/3 1/4 7/11 7/22 8/1 3/1 شانیگم

 88/2 1/4 3/34 1/28 1/8 7/23 گلستان

 مسکن ادیبن 1

 01/2 1/2 1/07 3/20 0/03 3/41 قلااق

 83/2 1/3 4/21 4/23 1/34 1/1 شانیگم

 41/2 1/3 1/22 2/22 1/22 2/31 گلستان

 )ره( ینیخم امام امداد تهیکم 1

 81/0 2/3 8/01 3/07 2/1 1/11 قلااق

 30/2 3/4 1/8 7/01 1/14 4/01 شانیگم

 11/2 7/3 8/1 1/07 1/31 1/38 گلستان

 یاریده/  یبخشدار/  یشهردار 7

 77/0 0/0 1/1 1/07 2/07 3/17 قلااق

 48/2 1/1 2/7 1/48 1/21 4/04 شانیگم

 17/2 1/1 8/1 1/31 4/22 1/31 گلستان

 یستیبهز 8

 10/0 1/1 1/4 1/02 7/8 2/73 قلااق

 84/0 1/1 7/2 0/8 1/11 7/21 شانیگم

 11/0 3/1 1/3 1/01 4/30 8/13 گلستان

 نیانگیم

 11/0 قلااق

 74/2 شانیگم

 41/2 گلستان

 
 شهرستان کیو به تفک فهیوظانجام تیفیک برحسب لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمان یبندگروه -9-7 جدول

 فهیوظانجام تیفیک لیدر س ریدرگ یو نهادها هاسازمان تیوضع شهرستان فیرد

 قلااق 0
 خوب یدرمان یبهداشت مراکز نیانگیم از بالاتر

 بد یستیبهز ،یشهردار)ره(،  ینیخم امام امداد تهیکم مسکن، ادیبن وپرورش،اموزش ،یانتظام یروین ها،بانک نیانگیاز م ترنییپا

 شانیگم 2
 خوب وپرورشاموزش ،یدرمان یبهداشت مراکز نیانگیم از بالاتر

 بد یستیبهز ،یشهردار)ره(،  ینیخم امام امداد تهیکم مسکن، ادیبن وپرورش،اموزش ،یانتظام یروین ها،بانک نیانگیاز م ترنییپا

 گلستان 3
 خوب یدرمان یبهداشت مراکز نیانگیم از بالاتر

 بد یستیبهز ،یشهردار)ره(،  ینیخم امام امداد تهیکم مسکن، ادیبن وپرورش،اموزش ،یانتظام یروین ها،بانک نیانگیاز م ترنییپا

 

 هاسازمانو  هامردم از دستگاه تیرضا تیفیک م،یمورد انتظار قلمداد کن یابی( را در حد ارز1از  3) نیانگیشاخص م کهیدرصورت

و استان  قلااقکه در سطح شهرستان  دهدیمنشان  جیصورت، نتا نیشود. در ا میتقس نیانگیاز م ترنییپابالاتر و  دوطبقهبه  تواندیم

 یابیقرار دارند و عملکردشان خوب ارز نیانگیبالاتر از م تیدر وضع یدرمان یمراکز بهداشت صرفاً ( شانیو گم قلااقگلستان )شامل 

 هیاز بق تیرضا کهیدرحالاست،  امدهدستبه نیانگیدر سطح بالاتر از م زین وپرورشاموزشاز  تیرضا شانی. در شهرستان گمشودیم



      141    ابعاد اجتماعی و فرهنگی سیلاب در استان گلستان -فصل هفتم هیأت ویژۀ       
 هاسیلابگزارش ملی 

 
 

)ره(،  ینیامداد امام خم تهیمسکن، کم ادیبن وپرورش،اموزش ،یانتظام یروین ها،بانک: شامل)  لیس در ریدرگ یهاو دستگاه هاسازمان

نگرش مردم نسبت به عملکرد  بیترت نیبدقرار دارد.  نیانگیتر از م نیو استان در سطح پائ قلااق یبرا ی(، همگیستیبهز ،یشهردار

 دهنده رضایت نیست. نشان لیدر س ریدرگ یهاسازمانو  هادستگاه

 

 مشکلات  بروزها و دستگاه یعملکرد برخ. 7-2-4-3

مشکلات  ،یوماز خدمات عم یفقدان عملکرد درست برخ زیو ن ییاجرا یهاها و سازماناز دستگاه یعملکرد درست برخ فقدان

 کرد.  جادیا زدگانلیس یرا برا یادهیعد

 
 مردم یزندگ بر هاسازمان و هادستگاه از درست عملکرد فقدان تأثیر یابیارز -11-7جدول 

 نداشتم اصلا شهرستان مورد فیرد
 یلیخ

 کم
 ادیز متوسط کم

 یلیخ
 ادیز

 نیانگیم

 لابیس علت به خانواده یاعضا دادن دست از 0
 13/1 3/1 1/1 1/1 3/1 1/1 8/18 قلااق
 02/1 2/2 1/1 1/1 4/1 1/1 3/17 شانیگم

 11/1 0/0 1/1 1/1 4/1 4/1 2/18 گلستان

 سکونت یبرا منزل بودن نامناسب/  نداشتن 2
 18/2 1/04 1/23 0/24 3/8 1/04 1/01 قلااق
 73/1 4/1 0/3 1/02 0/7 4/1 1/70 شانیگم

 11/0 1/8 4/01 1/01 1/7 1/01 7/37 گلستان

 ...(،یبرق لوازم)فرش،  یزندگ لیوسا کمبود/  نداشتن 3
 11/0 7/7 1/01 0/08 1/8 1/8 1/38 قلااق
 18/1 4/1 1/4 1/00 1/4 0/3 1/71 شانیگم

 41/0 8/4 7/03 1/01 8/1 0/1 0/13 گلستان

 باغات و مزرعه به وارده خسارات 4
 11/1 3/3 1/1 3/3 1/1 1/0 1/84 قلااق
 14/1 1/3 7/00 1/8 3/0 3/0 1/73 شانیگم

 70/1 4/3 1/8 4/1 0/0 4/0 2/81 گلستان

 هادام به وارده خسارات 1
 02/1 1/1 2/0 1/1 1/1 3/1 4/11 قلااق
 04/1 1/1 8/0 1/1 4/0 1/1 1/11 شانیگم

 02/1 4/1 4/0 7/1 0/0 1/1 1/11 گلستان

 وکارکسب لیوسا به وارده خسارات 1
 13/1 8/4 8/4 0/2 1/0 1/1 3/81 قلااق
 07/1 1/1 3/0 8/0 4/1 1/1 1/14 شانیگم

 31/1 2/3 4/3 1/2 0/0 7/1 1/81 گلستان

 خانواده یاعضا یروان یهابیاس 7
 11/2 7/1 1/23 7/34 1/7 4/1 4/08 قلااق
 31/3 7/00 3/12 0/8 2/2 2/2 1/03 شانیگم

 17/2 1/01 4/31 1/24 1/1 2/4 4/01 گلستان

 فرزندان اموزش و مدرسه مشکلات 8
 31/1 3/0 1/0 1/3 1/0 8/8 1/83 قلااق
 41/1 4/0 1/1 2/3 2/7 3/00 1/71 شانیگم

 41/1 3/0 1/0 3/3 1/3 8/1 0/81 گلستان

 اب به یناکاف یدسترس 1
 20/0 4/1 3/1 2/01 1/3 0/01 3/13 قلااق
 07/1 4/1 3/0 8/0 3/0 3/0 8/13 شانیگم

 71/1 4/3 3/4 8/1 1/2 2/01 1/11 گلستان

 برق به یناکاف یدسترس 01
 21/0 1/1 1/8 4/03 1/1 1/03 4/13 قلااق
 8/1 1/1 1/1 4/1 1/1 3/0 4/11 شانیگم

 71/1 4/3 2/1 2/8 1/3 7/8 1/71 گلستان

 یبهداشت امکانات به یناکاف یدسترس 00
 00/0 4/2 8/7 1/04 0/1 8/01 1/14 قلااق
 1/1 1/1 4/1 3/0 4/1 7/2 0/11 شانیگم

 71/1 4/0 8/4 1/8 2/3 1/01 1/70 گلستان

 لابیس از پس تیامن بودن یناکاف 02
 17/1 1/1 4/2 7/2 3/1 1/21 1/13 قلااق
 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 3/2 4/11 شانیگم

 37/1 4/1 1/0 8/0 4/3 3/01 1/71 گلستان
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 هاگزارش ملی سیلاب

 دهدیم نشان  ،یاز خدمات عموم یفقدان عملکرد درست برخ زیو ن ییاجرا یهاها و سازماناز دستگاه یعملکرد درست برخ فقدان

 ینهادها ناکارآمدیو محسوس  یو جد میاثر مستق گریاست. به عبارت د یهای روانبیمشکل، در مردم بحران زده، اس ترینمهمکه 

 تنهانه یتیریمد ناکارآمدیکه  دهدیداده نشان م نیبوده است. ا یوروان یباشد، خسارت روح یماد یاز انکه خسارت شیمسئول، ب

 یرا برا یهای اجتماعلیپتانس تنهانه تواندیم بلندمدتدر  نیجامعه دارد و ا یبرا یو روان یبلکه مهمتر از ان عواقل روح ،یعواقب ماد

 بیمردم را مستعد اس ،یبغرنج بحران زدگ تیشود. وضع یتر یجد یهای بعدبیتواند منجر به اس یبهبود اوضاع کاهش دهد، بلکه م

در  ده،ید بیمردم اس یزندگ یایبحران و اح تیریهای مداستیدر تمام س دیمسئله با نی. اکندیم شتریب یو روح یهای روانیدگید

 . ردیقرار گ تیاولو

 

  کرد اقدام هاآن میترم یبرا دیبا که یمشکلات ترینمهم -7-2-4-4

 تیلفه اهمؤدو م انیم نی. اما در ااستو طرق مختلف  هازبانبه  یو معنو یماد یهاتیحماانتظارات مردم از دولت،  ترینمهم

ان است. به عبارت  یلازم برا ریو تداب لابیاز س یریشگیپ یگریهاست و دتیحما عیعدالت در توز یکیاز نظر مردم دارند،  یشتریب

 یدیکل یتیاهم لابیس تیریدو مولفه در مد نی. اتیامن یگریعدالت است ود یکیمردم در اقدامات لازم،  یبرا یدو مسئله محور گرید

 زیبا مردم ن یدانیم یاز بحران دارد. در گفتگوها یناش یبحران و بازساز تیرینفعان در مدیمردم و ذ شتریدر حضور و مشارکت دادن ب

بوده است. چون عموما از  یو بازساز یمردم در مواجهه با امداد رسان یبرا یاریبس یو فکر یهای ذهنمسئله عدالت، منشا بحران قایدق

 داشتند.  هیمنابع موجود گلا عیعدالت در توز تیو عدم رعا عدالتیبی ینوع

 
 دولت از مردم ازین مورد یهاکمک -11-7 جدول

 درصد تعداد شهرستان انتظار ردیف

 زدهکمک مالی و حمایت از مردم سیل 0
 1/18 011 قلاآق

 1/10 038 گمیشان
 8/11 334 گلستان

 بینی سیلاب و پیشگیریپیش 2
 1/1 2 قلاآق

 1/1 2 گمیشان
 7/1 4 گلستان

 گیری در ضمانت بانکیعدم سخت 3
 1/1 1 قلاآق

 3/0 3 گمیشان
 1/1 3 گلستان

 ها و منابع مالیعدالت در توزیع امکانات و کمک 4
 3/1 20 قلاآق

 2/2 1 گمیشان
 1/4 21 گلستان

 پرداخت خسارت 1
 7/1 01 قلاآق

 0/3 7 گمیشان
 1/4 21 گلستان

 جلوگیری از وقوع سیل مجدد 1
 1/3 02 قلاآق

 1/8 08 گمیشان
 4/1 31 گلستان

 سازی سدهای ساحلیمدیریت مناسب سدها/ ایمن 7
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 آب و برق را گران نکنند 8
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 انتظاری ندارم 1
 1/8 27 قلاآق

 1/4 01 گمیشان
 1/1 37 گلستان
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 درصد تعداد شهرستان انتظار ردیف

 بازدید بیاید/ از نزدیک زندگی ما را ببیندحداقل یکی از مسئولین برای  01
 1/1 2 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 4/1 2 گلستان

 لایروبی کردن رودخانه و اتصال به دریا 00
 4/2 8 قلاآق

 3/0 3 گمیشان
 1/2 00 گلستان

 گوش کردن به حرف مردم 02
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 خسارت محصولات کشاورزی/دادن وام برای کشاورزیجبران  03
 3/1 0 قلاآق

 7/2 1 گمیشان
 3/0 7 گلستان

 های موردنیازسرعت در کمک 04
 1/1 1 قلاآق

 1/1 2 گمیشان
 4/1 2 گلستان

 اشلایروبی کانال و حصارکشی و بازسازی 01
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 تر منازلخانه در حال ساخت قبل از زمستان تکمیل شود/ ساخت سریع 01
 1/1 3 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 7/1 4 گلستان

 زمان به وقوع پیوست تجهیزات کامل باشد 07
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 مدیریت کامل هنگام وقوع حوادث 08
 3/1 0 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 4/1 2 گلستان

 بازسازی شهر و بهسازی و نوسازی مبلمان شهری 01
 3/1 0 قلاآق

 1/1 2 گمیشان
 1/1 3 گلستان

 ساخت حمام و سرویس بهداشتی 21
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 دادن تسهیلات مسکن 20
 1/1 2 قلاآق

 1/1 2 گمیشان
 7/1 4 گلستان

 شغل ایجاد 22
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 جبران خسارات شغلی 23
 1/1 3 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 1/1 3 گلستان

 جبران خسارت منزل 24
 1/3 02 قلاآق

 2/2 1 گمیشان
 1/3 07 گلستان

 ما را بیمه کنند 21
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 برقراری امنیت 21
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان
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 درصد تعداد شهرستان انتظار ردیف

 مدیریت بهتر 27
 1/1 3 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 1/1 3 گلستان

 آسفالت سطح شهر 28
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 امداد 21
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 موقع جهت بروز حوادثبهرسانی اطلاع 31
 1/1 2 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 4/1 2 گلستان

 حمایت دولت 30
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 های کشاورزی/پرداخت خسارت زمین/تأمین زمین کشاورزیکمک به بازسازی زمین 32
 3/1 0 قلاآق

 2/2 1 گمیشان
 0/0 1 گلستان

 بحران مدیریت 33
 1/0 1 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 1/1 1 گلستان

 مهلت کافی برای بازپرداخت وام داده شود 34
 1/1 1 قلاآق

 1/1 2 گمیشان
 4/1 2 گلستان

 شده را هم بدهندوام را کامل پرداخت کنند/ نیمه بلوکه 31
 1/1 1 قلاآق

 3/0 3 گمیشان
 1/1 3 گلستان

 مدیران دقت  نمایند تا دچار مصیبت نشویمدر انتخاب  31
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 در نظر گرفتن مزایای معیشتی برای خانواده شهید 37
 1/1 1 قلاآق

 4/1 0 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 دادن زمین/ جای مناسب 38
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 حمایت با توجه به اینکه تحت پوشش کمیته امداد هستند 31
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 یکسان کمک کردن به آسیب دیدگان 41
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 کمک به کودک معلول برای تأمین مخارج 40
 3/1 0 قلاآق

 1/1 1 گمیشان
 2/1 0 گلستان

 سایر 42
 1/1 3 قلاآق

 8/1 2 گمیشان
 1/0 1 گلستان
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  لابیمردم نسبت به علت س نگرش. 7-2-4-5

و  تیمردم نسبت به کم یابیاست که در ارز ییهانگرشو  هاتیذهن یبرخ کنندهنییتعان  تیو روا لابیاز علت س یعموم درک

 . شودیمواقع  مؤثر زدگانلیسبه  یرسانخدمات تیفیک

قرار  سنجش مورد ترند؟درست لابیدر مورد وقوع س هاعبارتاز  کیکدامکه  سؤال نیدر پاسخ به ا لابیاز علت س یعموم تیروا

 است. شدهخلاصه 03-7حاصله به شرح جدول  جیگرفت و نتا

 
 شهرستان کیتفک به لابیس علت از یعموم ادراک -21-7 جدول

 گلستان شانیگم قلااق لابیس علت فیرد

 2/2 1/3 2/0 را گرفت لابیس یجلو شدینمبود و  ادیز یلیبارش خ مقدار 0

 1/11 3/13 1/88 کرد تیریمد را هالابیس شدیم یبود ول ادیز یلیبارش خ مقدار 2

 4/7 0/3 2/01 شد جادیا هالابیس نیبد ا تیریمد ۀجیدرنت لینبود و س ادیبارش هم ز مقدار 3

 011 011 011 مجموع 4

 

در  یکم یهاتفاوتکرد.  تیریرا مد هالابیس شدیم یبود ول ادیز یلیاست که مقدار بارش خ نیا یغالب در اذهان عموم تیروا

معتقدند که  انیدرصد پاسخگو01از  شیسوم پاسخ ب ۀنیدر گز کهیطوربهوجود دارد،  شانیو گم قلااقشهرستان  انیپاسخگو نیب

 شانیمردم گم انیپاسخگو انیدر م کهیدرحالاتفاق افتاده و مقدار باران علت ان نبوده است  رانیبد مد تیریمد ۀجینت صرفاً  لابیس

 یلیکه مقدار بارش خ اندنموده انیدوم را انتخاب کرده و  ب ۀنیگز یشانیگم انیداشتند و اغلب پاسخگو ینظر نیدرصد چن 3حدود 

از عملکرد  قیعم یتینارضا ی. نوعدیهای مردم هم دپاسخ ریتوان در سا یمسئله را م نیا. کرد تیریمد را هالابیس شدیم یبود ول ادیز

به باران، مسئله  ی. مسئله اراده الهدهدیمردم از فاجعه هم خودش را نشان م ینیو د یاخلاق یابیمسئله در ارز نیوجود دارد. ا رانیمد

و  یهای منفیابیمسئله در ارز نیفاجعه بودند. ا نیا یهستند که عامل اصل یمقصران انسان یمردم نبوده، بلکه مسئله اصل یبرا یاصل

 کرده است.  دایو مسئولان تداوم پ رانینسبت به مد یدائم یسوء ظن

که در  یقرار گرفت. عوامل موردسنجش یو انسان یپرسش از نقش عوامل مختلف فن ۀواسطبه لابیاز علت بروز س یعموم ادراک

 تیها، وضعرودخانه یکیدر نزد یکشاورز یها و اراضخانه جادیها، انکردن رودخانهاز: لایروبی اندعبارتن استه شدند دا مؤثر لیس جادیا

 است. شدهارائه لیدر جدول ذ انیگوپاسخ یابیارز که مربوطه، رانیمد عملکرد و باران بارش مقدار سدها، تیریمد بندها، لیس
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 لابیس جادینقش عوامل مختلف در ا دربارهمردم  دگاهید -31-7 جدول

 ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان لابیس جادیا عوامل رتبه
 یلیخ

 ادیز 
 نیانگیم

 هارودخانه نکردنلایروبی 0

 81/4 8/81 1/1 1/1 1/1 1/1 قلااق

 11/4 1/10 7/1 1/1 4/1 1/1 شانیگم

 11/4 1/11 1/8 7/1 2/1 1/1 گلستان

 سدها نامناسب تیریمد 2

 41/4 2/13 0/44 1/0 1/1 1/1 قلااق

 11/3 0/31 4/37 0/30 1/1 1/1 شانیگم

 28/4 1/44 1/40 3/03 7/1 1/1 گلستان

 بندها لیس نامناسب تیوضع 3

 00/4 3/37 7/37 2/08 3/2 3/2 قلااق

 71/3 7/00 1/14 1/30 1/1 1/1 شانیگم

 11/3 1/21 1/44 1/23 7/0 7/0 گلستان

 باران بارش ادیز مقدار 4

 11/3 1/08 1/10 2/03 1/1 1/1 قلااق

 11/3 4/03 1/71 3/04 3/0 4/1 شانیگم

 12/3 1/01 8/14 1/03 1/4 1/1 گلستان

 هارودخانه یعیوضع طب رییموانع و تغ جادیا 1

 18/3 0/03 7/44 1/32 7/2 7/2 قلااق

 11/3 8/4 4/10 1/38 4/0 4/0 شانیگم

 17/3 1/1 1/47 1/34 2/2 2/2 گلستان

 هارودخانه یکیو مزارع در نزد هاخانه جادیا 1

 84/2 8/1 4/21 8/21 1/01 1/01 قلااق

 20/3 1/0 0/31 4/17 2/1 2/1 شانیگم

 11/2 8/4 1/21 3/40 1/02 1/02 گلستان

 

به  ازان،پساست.  قرارگرفتهدر رتبه اول  یارتبه نیانگیم نیبا بالاتر هارودخانهنکردن عامل لایروبی ،هالابیس وقوع علل در خصوص

 جادیو سرانجام ا هارودخانه یعیوضع طب رییموانع و تغ جادیبارش باران، ا ادیبندها، مقدار ز لینامناسب سدها و س تیریمد بیترت

در  رانیبدعملکردن مد ای یهای انسانیکه کوتاه دهدیعوامل نشان م نیقرار دارند. مجموع ا هارودخانه یکیو مزارع در نزد هاخانه

 بوده است. لابیس یعامل اصل یعیدرست منابع طب تیریمد

 

 لابیس تیریمد در آن نقش و یاجتماع هیسرما. 7-2-5

بودن اعتماد در مورد  نییپا نیا یمنف تأثیربوده است.  ینییپا نسبتاًدر سطح  رسانکمکو  یاسیس ینهادهااعتماد مردم به  زانیم

-که باشد( و گوش ندادن به حرف کمک هرچقدرها )کمک زانینبودن به م یراض ،یدولت یبا نهادها هاآن یعدم همکار زدگانلیس

خاطر تا  نیاعتماد نداشتند و به هم ندهیبه ا هاآنعلت بوده که  نینبودن بد یراض نیا .و... بوده است موقعبه هیۀ تخلنیزم درها رسان

 نی. عدم اعتماد عموم شهروندان منجر به ادیرسینم یزیچ نیریبه سا کهیطوربهها داشتند کمک کردنجمعدر  یتوان استند، سعیم

 یگرید یهاقالب در را شانیهاکمک که باشند لیما شتریامدادرسان ب یبه نهادها یمردم یهاکمک یاهدا یجابه یاریشده بود که بس

 در یواحد تیریها شده بود و مدیامدادرسان در ندهیفزا یناهماهنگ به منجر امر نیکه ا ردیپذ صورت خودشان توسط ایها و سمن چون

 ژهیوبه یدولت_یاسیس یبا نوع رفتار نهادها ییبالا یشهروندان به همبستگ یاعتماد نهاد طبعا. است نداشته وجود یامدادرسان

-یم نهادها نیا به مردم ََاعتماد شیداشتند، منجر به افزا یرسان عملکرد بهترکمک ینهادها نیا درگذشته هرچقدر. دارد درگذشته

 است. مؤثر کاملا نهیزم نیمثال عملکرد دولت در زلزله کرمانشاه در ا یشود. برا

 کردنمسدود  باوجودصورت گرفت و  احمرهلال نظر ریز داوطلب و یمدن یروهاین پوشش یبرا که یاگسترده غاتیتبل رغمیعل

 داتیتمه است یضرور. شد انجام یسختبه نیتمک متاسفانه ،ینقد یایهدا کنندهافتیدر یبرا شدهاعلام یفرد یهاحساب

 سازمان، نیا روزانه خروج و ورود ثبت و جلساتصورتبه توجه با. شود گرفته کار به احمرهلال توسط یاجتماع هیسرما دهندهشیافزا
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ها و سمن یمردم یاعتماد مردم به نهادها درمجموع. است مؤثر خصوص نیا در ییپاسخگو و تیشفاف سمیمکان دو یریکارگبه

از  یناش گرید یاست و از سو یدولت یبه نهادها اعتمادیبیاز  یناش کسویمسئله از  نیرا به خود اختصاص داده است. ا زانیم نیشتریب

 یاجتماع هیدو تجربه سبب شده سرما نیاست. ا یبحران زدگ تیدر موقع یهای جهادو گروه یمردم ینهادها یو کارامد دیعملکرد مف

 راداتیا از یبرخ. است وارد احمرهلال عملکرد نحوه به یفراوان ینقدهاباشد.   زانیم یشتریها بیها و جهادو سمن یمردم ینهادها

 و یامدادرسان ندیفرا در لیتسه لیدل به مثال یبرا. است ازمانس نیا شدهفیتعر فیوظا چهارچوب و پروتکل با مرتبط شدهمطرح

 صورت. است احمرهلال سازمان کار دستور در شده کنسرو ییغذا مواد بسته عیتوز بحران، زمان یعیتوز یهابسته سلامت از نانیاطم

 یاکنندهقانع حیتوض متاسفانه. بود گرم ییغذا مواد عیتوز از ممانعت در احمرهلال فیوظا انجام در قصور شینما تیوضع نیا ناسازگار

 .است نشده داده یعموم افکار به خصوص نیا در

 به ییپاسخگو. گرفتیم بکار مردم از یافتیدر ینقد مبالغ و ایهدا به نسبت یبهتر ییپاسخگو سمیمکان توان استیم احمرهلال -

 ترکمن وطنانهم یکنجکاو به مربوط ییپاسخگو نیا از یبخش. ندارد وجود باشد مشخص نهیهز محل و افتیدر زانیم که یمعن نیا

. است اهداشده ترکمن شهروندان از تیحما یبرا و کشور نیا مهر با که است هیترک کشور ییاهدا یهابسته و اقلام به نسبت

 .است شدهانجام یستانیس شهروندان نیب و شهرستان احمرهلال توسط ییاهدا اقلام عیتوز که است ان انگریب ما یهایبررس

 مناطق در خصوصبه یگلستان شهروندان یسو از یدولت یهاسازمان عملکرد به نسبت قیعم یاعتمادیب ینوع انگریب مشاهدات -

 زمان در استاندار بتیغ نمونه یبرا. است بوده مؤثر یاعتمادیب نوع نیا قیتعم در لیس زمان در سازهیحاش موارد. است زدهلیس

 از یبرخ شینما یبرا بحران فرصت از استفاده شد، احمرهلال توسط یامدادرسان در ینظمیب موجب که حادثه یریفراگ بحران،

 .است رگذاریتاث خصوص نیا در... و مسئولان

 و ینقد یهایافتیدر کردن شفاف با احمرهلال نمونه یبرا. دارد میترم امکان یسازشفاف یسازِکارها انجام با یسازمان یاعتمادیب

 .دهد بهبود یتوجهقابل طوربه را یسازمان اعتماد تواندیم ان کرد نهیهز و اهدا یچگونگ و ینقد ریغ

 و شدند لیس از متاثر یادیز تیجمع. است یدولت یهاسازمان عملکرد به یاعتمادیب کاهش در یمهم عامل ییپاسخگو عدم

 نیا در یعموم افکار به ییپاسخگو ندانستن یضرور. دارد وجود ندهیا در ان دیتهد احتمال و لیس وقوع ییچرا مورد در یپرسشگر

 شد.   یاسیس شیو نماه سوءاستفاد موجب خصوص

 

 هابلایس یاجتماع ـ یاقتصاد راتیتاث. 7-2-6

 نیساکن یبر زندگ یو اجتماع یاثرات مهم اقتصاد شانیگم قلا،اقگنبد،  یدر استان گلستان و در شهرها لابیس وقوع

 یاقتصاد یابیارز یلیتحل جیدر استان داشته است. در گزارش حاضر نتا یو اجتماع یاقتصاد یهانهیهزو  دهیدبیاس یهاشهرستان

نمونه  112)که شامل  لابیس یمل شیمایمستخرج از پرسشنامه پ یهادادهبا توجه به  شانیو گم قلااقدر شهرستان  لابیاثرات س

 نینشان از ان دارد که با ا جی. نتاشودیم لیتحل یلیتفص صورتبهبود(،  شانینفر در شهرستان گم 224و  قلااقدر شهرستان  یمورد

واحد  071،031،011برابر با  شانیخسارت در شهرستان گم زانیم اندبوده لیس ریدرگ شانیدرصد شهرستان گم21فرض که حداقل 

را  قلااقخسارت در شهرستان  زانیم اندبوده لیس ریدرگ قلااقشهرستان  یخانوارهادرصد 11 کهیدرصورت نیبراورد شده است. همچن

 واحد براورد شده است.   0،418،812،121برابر با 
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 قلااقدر  یدرصد خسارات به منزل مسکونیبرا یدرصد فراوان -1-7 نمودار

 

انان  یدرصد اعتقاد داشتند که منزل مسکون1/88بوده و  یمنزل مسکون یدارا قلااقنمونه در شهرستان  یدرصد از اعضا 1/17

در  یفراوان زانیم نیاست. با توجه به شکل بالاتر قلااقخسارت در  زانیهر م یبرا یدرصد فراواننشانگر ریاست. شکل ز دهیدخسارت

است.  دهیدخسارتدرصد 11 یلاانان با یدرصد اعتقاد داشتند منزل مسکون3 تقریباًدرصد قرار داشته است و 21تا  1 زانیم

 477از  کیهر  یبرا نیانگیم صورتبهخسارت  زانیم نهیدرصد بوده است. در زم34برابر با  یدرصد خسارت به منازل مسکوننیانگیم

 است. واردشده دهندگانپاسخواحد به  4201111معادل با  یه خسارتدرمجموعواحد براورد شد که  41471خسارت  دهندهپاسخنفر 

درصد 8/14 نی. همچنباشدیم استفادهقابلانان  یمنزل مسکون واردشده،که با توجه به خسارت  اعتقاددارند دهندگانپاسخدرصد 73

 یحدود تا اعتقاددارنددرصد 0/31جبران شد) خسارتشاندرصد افراد 4خسارت انان تاکنون جبران نشده است و تنها  اعتقاددارند

درصد از افراد نمونه  11 هرچند اندمشمول خسارت شده زین شانیدر گم یدرصد از منازل مسکون 81جبران شده است(.  هاآنخسارت 

در  دهیدخسارت یاز اهال کیمتوسط به هر  صورتبهخود استفاده کنند اما  یاز منازل مسکون توانیم زیپس از خسارت ن دارند اعتقاد

 شانیدر گم ینفر 224نمونه  یاعضا یواحد به منازل مسکون 1101111رد شد و در کل خسارت وا یواحد 31011 انینمونه حاضر ز

 خسارت انان جبران نشده است.  اعتقاددارند زین هادهیدخسارتدرصد  48وارد شد.  سارتخ

 نیزم هادهندهپاسخدرصد 21تعداد،  ازنظر. اندبوده یکشاورز نیزم هکتار 371 یدارا قلانمونه در شهرستان اق یاعضا درمجموع

خسارت داشت،  هاآن یزراع نیکه زم یدرصد از افراد71از  شیخسارت وارد شد. ب نشانیزمدرصد از انان به 21داشتند. که  یکشاورز

درصد 84از  شیب یکشاورز نیدرصد خسارت زمکه متوسط یاگونهبهدرصد بوده است. 011 هاآنخسارت  زانیاعتقاد داشتند که م

واحد خسارت  3184111 درمجموعواحد و  11204برابر با  یزراع نیاز افراد مالک زم کیبوده است. متوسط خسارت واحد شده به هر 

 گریانان د یزراع نیاظهار داشتند که زم دهیدبیاسدرصد از افراد نمونه 71وارد شد.  هادهندهپاسخ یزراع یهانیبه مالکان زم

هکتار  012مالک  شانینمونه در گم یهنوز خسارتشان جبران نشده است. اعضا زین دگانیدرصد از خسارت د10و  ستین استفادهقابل

 شیخسارت داشت و ب هاآن نیدرصد اعضا نمونه اعتقاد داشتند که زم81. شدیدرصد از اعضا را شامل م30تعداد  ازنظربودند و  نیزم

 گریانان د یزراع نیزم اعتقاددارند دهیدخسارت یدرصد اعضا77 تقریباًکه  یاگونهبهکردند.  را تجربه یصددرصد خسارت صددر73از 

که هر  باشدیمواحد  3118111بخش برابر با  نیدر ا شانینمونه در گم یمجموع خسارت وارد به اعضا زانیاستفاده را ندارد. م تیقابل

 واحد را تجربه کرده است.  11033به اندازه  یبیاس دهیدخسارت
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 قلااقدر  یزراع نیدرصد خسارات به زمیبرا یدرصد فراوان -2-7 نمودار

 

خسارت  هاآننفر از  2نفر نمونه(. که تنها به  177نفر از  1باغ بودند ) یدارا قلااق شهرستان در نمونه افراد ازدرصد 1/1 تنها

 یبرا یواحد 21111درصد بوده است. براورد خسارت نشان از مقدار خسارت 21متوسط  طوربه زیدرصد خسارت ناست و واردشده

بخش هنوز جبران نشده  نیدر ا دگانید بیاست اما خسارت اس استفادهقابل دهیدبیاسباغات  هرچنددارد.  دهیدبیاسباغات دو نفر 

 است.  واردشده یواحد 01111نفر از انان خسارت  کینفر( که به  2درصد مالک باغ بودند )1/1تنها  زین شانیاست. در گم

به  واردشدهاست. متوسط خسارت  واردشدهدرصد انان خسارت 31گوسفند و بز بودند که به  راس 121مالک  قلااقنمونه در  یاعضا

 زانیم درمجموعواحد خسارت وارد شد و  22231 دگانیاز خسارت د کی متوسط به هر طوربهدرصد بوده است. 43 هاآناز  کیهر 

و  ستین استفادهقابل گریکه احشام انان د اعتقاددارند دگانیدرصد از خسارت د07. باشدیم 320111برابر با  اظهارشدهخسارت 

 هاآندرصد از 21د و بز بودند که گوسفن راس 221مالک  شانینمونه در گم یدرصد انان هنوز جبران نشده است. اعضا14خسارت 

 نیدر ا شانیبود. کل خسارت وارد شده به نمونه گم یصددرصددرصد خسارت 1/28که خسارت  یاگونهبهمشمول خسارت شدند. 

 وارد امده است.   یواحد 1111خسارت  ده،یدبیاس یاز اعضا کیهر  یازاواحد بود که به  42111بخش برابر با 

 

 
 قلااقدرصد خسارات به گوسفند و بز در شهرستان یبرا یدرصد فراوان -3-7 نمودار

 

درصد از صاحبان 08داشتند و  اریگاو در اخت راس 71 درمجموعصاحب گاو بودند که  قلااقنمونه در شهرستان  یدرصد از اعضا 8

درصد بوده است. مجموع خسارت وارده در 11ثر تا حداک 3 نیب زیدرصد خسارت وارده به احشام ناست. دهیدخسارت هاآنگاو، احشام 

 ینبوده است. اعضا استفادهقابل هاآن یباور دارند که گاوها دگانیدرصد از خسارت د70و  باشدیمواحد  14111بخش برابر با  نیا

نمونه  یاعضا یبخش برا نیخسارت در ا زانیدرصد از انان خسارت وارد شد. مجموع م1گاو داشتند که به  راس 01 شانیدر گم نمونه

 واحد بوده است.  22111برابر با  شانیشهرستان گم
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 واردشدهخسارت  هاآندرصد از 47بودند که به  وکارکسبصاحب محل  قلااقنفر( در شهرستان  72) دهندگانپاسخ ازدرصد  02

خسارتشان کمتر از  زانیم دگانیدرصد خسارت د11از  شیکه ب افتیدر توانیم دگانیخسارت د یدرصد فراواناست. با توجه به نمودار

از افراد  کیمتوسط به هر  صورتبهواحد بوده است که  22411بخش برابر با  نیدر ا واردشدهدرصد بوده است. مجموع خسارت 21

 هاآن وکارکسبهمچنان محل  اعتقاددارند دگانیدرصد خسارت د82است.  واردشدهواحد خسارت  731111 زانیم دهیدخسارت

بودند که  وکارکسبمحل  یدارا شانیدرصد از ساکنان گم8 تقریباًجبران نشده است.  هاآندرصد از 17و خسارت  باشدیم استفادهقابل

 زانیاست اما م استفادهقابلانان  وکارکسبمحل  زیکه پس از خسارت ن اعتقاددارند یهمگ هرچنددرصد از انان خسارت وارد شد. 31به 

 واحد بوده است.  011111بخش برابر با  نیخسارت وارده در ا

 
 قلااقدر  وکارکسبدرصد خسارات به محل یبرا یدرصد فراوان -4-7 نمودار

 

و  لیدرصد از وسا14نفر( که به  80و ابزار شغل و کسب و درامد بودند ) لیوسا یدارا قلااقدرصد از افراد نمونه در شهرستان 04

 زانیم هاآندرصد 11از  شیبه ب ،ینسب یدرصد فراواناست. که با توجه به نمودار واردشدهخسارت  هاآنو کسب و درامد  ابزار شغل

از  کیمتوسط به هر  طوربهکه  استواحد  0471111بخش برابر با  نیدر ا واردشدهاست. کل خسارت  واردشدهدرصد 41 ریخسارت ز

-یم استفادهقابلکه ابزارشان همچنان  اعتقاددارند دگانیدرصد از خسارت د32است.  واردشدهواحد خسارت  31111 دگانیخسارت د

و ابزار شغل و کسب و  لیمالک وسا زین شانینمونه گم یدرصد از اعضا08جبران نشده است.  تاکنوناز افراد  کدامچیهو خسارت  باشد

برابر با  شانینمونه گم یاعضا یبخش برا نیدر ا واردشدهموع خسارت درصد از انان خسارت وارد شد. مج7/01درامد بودند که به 

 واحد بوده است.  11111

 

 
 قلااق در درامد و کسب و شغل ابزار و لیوسا به خساراتدرصد یبرا یفراواندرصد  -5-7 نمودار
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درصد  41 انیم نیکه از ا اندبوده یشخص یخودرو یدارا قلااق شهرستان در نمونه یاعضا ازدرصد  1/41 با معادل نفر 271

 خسارت زانیم ده،یدبیاس هاآن یشخص یکه خودرو یدرصد افراد81به  کینزد یفراوان عیدرصد توز. با توجه به نمودارانددهیدخسارت

 7031برابر با  یموردبررسدر نمونه  یشخص یبه خودروها واردشدهمجموع خسارت  نیا بر علاوه. کنندیم براورددرصد 31 از کمتر را

 در. اندمتحمل شده یشخص یدر بخش خودروها بیواحد اس 1140 زانیم دهیدبیاساز افراد  کیمتوسط هر طوربهواحد بوده است که 

در  دهیدبیاس یدرصد از خودروها 11استفاده را نداشتند. خسارت  تیقابل گرید دهیدبیاس یخودروها ازدرصد 4/1 تنها انیم نیا

داشتند که به  یشخص یخودرو زین شانینمونه در گم یدرصد از اعضا 41همچنان جبران نشده است.  زین یموردبررسنمونه 

در  یفراوان نیشتریبود و ب یدرصد11 خسارت یشخص یخسارت به خودرو زانیم نیاست. بالاتر واردشدهدرصد از انان خسارت 3/20

 224111برابر با  شانینمونه در گم یاعضا یبه خودروها واردشدهجموع خسارت به خودرو اتفاق افتاده است. م یدرصد01خسارت 

 اعتقاددارند یهمگ هرچندوارد امده است.  یواحد 03111خسارت  دهیدبیاس یاز اعضا کیمتوسط به هر  صورتبهو  باشدیواحد م

 جبران نشده است.  هاآناز  کدامچیهاست اما همچنان خسارت  استفادهقابلخودرو انان همچنان 

 

 
 قلااقدرصد خسارات به خودرو  در شهرستان یبرا یدرصد فراوان -6-7 نموار

 

 دهیدخسارت شانکلتیافراد موتورس نیدرصد از ا31نفر( و  318بودند ) کلتیموتورس یدارا قلااقدرصد از نمونه در شهرستان  31

به  واردشدهبوده است. مجموع خسارت  شانکلتیدرصد ارزش موتورس 41درصد از افراد کمتر از 11درصد خسارت نفر( 11است ) 

واحد خسارت  2113 اندازهبه دهیدخسارتاز افراد  کیمتوسط به هر  طوربهواحد بوده است که  043211داران برابر با  کلتیموتورس

. خسارت ستندین استفادهقابل هیاستفاده مجدد را داشته و بق تیقابل دهیدبیاس یهاکلتیز موتورسدرصد ا 1/18است.  واردشده

داشتند که تنها  کلتیموتورس شانینمونه در گم یدرصد از اعضا 4/31جبران نشده است.  زیبخش ن نیدر ا دگانیدبیاز اس کدامچیه

 . باشدیمواحد  01111بخش برابر با  نیدر ا واردشدهخسارت  زانیاست. م واردشدهدرصد انان خسارت 01به 

متحمل خسارت شدند.  هاآندرصد از 21بودند که  ینیفرش ماش ینفر( دارا 141) قلااقنمونه در شهرستان  یدرصد از اعضا17

. کل خسارت اندهشدرا متحمل  یصددرصدخسارت  ینیدرصد مالکان فرش ماش01نشان از ان دارد که  واردشدهدرصد خسارت یبررس

واحد  1322 اندازهبه دهیدخسارتاز افراد  کیمتوسط به هر  صورتبهکه  هبودواحد  171111بخش به افراد برابر با  نیوارده در ا

استفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گرید هاآن یکه کالا اعتقاددارند ینیفرش ماش یهادهیدخسارتدرصد از 71است.  واردشدهخسارت 

بودند که تنها  ینیفرش ماش یدارا شانینمونه در شهرستان گم یدرصد از اعضا4/11جبران نشده است.  دهیدبیاسدرصد از افراد 18

 واحد 021011 زانیم درمجموعبود و  یصددرصددرصد از انان خسارت 21خسارت وارد شد که خسارت وارده به  هاآندرصد از 01به 

 بخش وارد شد.  نیدر ا شانینمونه در گم یخسارت به اعضا
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 نیدر ا بیاس یدرصد از افراد دارا8/23تنها  نیبنیدرالوازم اشپزخانه بودند که  یدارا قلااقنمونه در شهرستان  یدرصد از اعضا11

کمتر از  بیدرصد اسهااناز  یمیبه ن کینشان از ان دارد که نزد دهاید بیلوازم اشپزخانه اس بیدرصد اسی. بررساندبودهحوزه 

در  دهاید بیاز اس کیواحد بوده و هر  713111نمونه برابر با  یاعضا یبراورد بیبخش کل اس نی. در ااندشدهدرصد را متحمل 31

استفاده را  تیقابل گرید هاآن لیوسا اعتقاددارند دهیدبیاسدرصد افراد 71. اندشدهواحد را متحمل  1118معادل با  یحوزه خسارت نیا

لوازم اشپزخانه بودند که به  یدارا زین شانیدرصد از نمونه گم11جبران نشده است.  تاکنون زیدرصد از افراد ن 11ندارد. و خسارت 

نمونه  یبه لوازم اشپزخانه اعضا یپول بیواحد اس 13111بخش نشان از  نیخسارت در ا زانیدرصد از انان خسارت وارد شد. براورد م1

 دارد. 

 یمتحمل خسارت شدند. بررس هاآندرصد از 3/21بودند و  یمعمول ونیزیتلو یدارا قلااقنمونه در شهرستان  یدرصد اعضا11

. اندداشته یدرصد011 بیاس دهیدخسارت یهاونیزیتلودرصد از 1/00بخش نشان از ان دارد  نیدر ا دهیدخسارتافراد  یفراوان عیتوز

معادل با  یخسارت دهیدبیاساز افراد  کیواحد بوده است که هر  21311بخش برابر با  نینمونه در ا یبه اعضا واردشدهکل خسارت 

درصد افراد 11استفاده را نخواهد داشت و خسارت  تیقابل گرید دهیدبیاس یهاونیزیتلودرصد از 71. اندشدهواحد را متحمل  2117

 زانیدر صد از انان خسارت وارد شد م 1/21بودند و به  یمعمول ونیزیتلو یدارا شانینمونه گم یادرصد از اعض82جبران نشده است. 

 یبوده است. مجموع خسارت وارده به اعضا یصددرصدبخش خسارت  نیدر ا شانیدرصد از افراد نمونه گم1/28خسارت وارده به 

 واحد بود.   48111نمونه برابر با 

 واردشدهخسارت  1/73خسارت وارد شد.  هاآن ونیزیتلوبودند به  یای دال ونیزیتلو یکه دارا قلااقنمونه در  یدرصد از اعضا01

 کیمتوسط هر  صورتبهواحد بود که  312111نمونه برابر با  یاعضا یبخش برا نیدر ا واردشدهبود. کل خسارت  یصددرصدخسارت 

 استفادهقابل گرید هاآن ونیزیتلوباور دارند که  دهایدرصد از خسارت د84واحد خسارت متحمل شدند.  1010 دگانیاز خسارت د

داشتند و به  یای دال ونیزیتلو شانینمونه گم یدرصد از اعضا32جبران نشده است. حدود  هاآناز  کدامچیهو خسارت  ستین

 واحد بود.  00111بخش برابر با  نیدر ا دهواردشدرصد از انان خسارت وارد شد کل خسارت 8/8

افراد  اظهارنظر یاست. بررس دهیدبیاس لیدر س هاخچالیدرصد از 37بودند و  خچالی یدرصد دارا18 قلااقنمونه  یاعضا انیم در

 زانی. براورد ماندداشته یصددرصد بیاس هاآندرصد 41نشان از ان دارد که  یموردبررسنمونه  یهاخچالی یدگیدبیاسدرصد در مورد

بخش  نیا یهادهیدبیاسنفر از  018واحد خسارت به  141211 زانیم درمجموعنمونه نشان از ان دارد که  یخسارت وارده به اعضا

درصد از مالکان 1/47. اندشدهواحد خسارت را متحمل  4773 دهیدبیاساز افراد  کیمتوسط هر  صورتبهاست که  واردشده

 زیبخش ن نیا یهادهیدبیاسدرصد از 14استفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گرید هاآن خچالیکه  اعتقاددارند دهیدبیاس یهاخچالی

درصد از انان خسارت وارد شد. 21بودند که به  یمعمول خچالی یدارا شانینمونه گم یدرصد از اعضا11هنوز جبران نشده است. 

 واردشده شانیدر نمونه گم خچالیواحد خسارت به مالکان  302111است اما مقدار  استفادهقابلدرصد انان همچنان 81 لهیوس هرچند

 است. 

 لیدر حادثه س هاآن زریفر اعتقاددارنددرصد 8/01تعداد  نینفر( و از ا 083بودند ) زیفر یدارا قلااقنمونه  یدرصد از اعضا33

انان صد در صد بوده است.  زریدرصد خسارت وارده به فربخش باور دارند که نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 11است.  دهیدبیاس

نمونه دارد  یکل اعضا یبرا یواحد 210411خسارت  زانیبخش نشان از م نیدر ا دگانید بیبه اس واردشدهبراورد مجموع خسارت 

بخش  نیا یهادهیدبیاسدرصد از 13. نداشدهرا متحمل  یواحد 01401خسارت  دهیدبیاس یاز اعضا کیمتوسط هر  صورتبهکه 

بخش هنوز جبران نشده است.  نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 13استفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گریانان د زریاعتقاد دارند که فر

درصد از انان 21به  واردشدهدرصد از انان خسارت وارد شد. خسارت 3/8داشتند و به  زریفر شانینمونه گم یدرصد از اعضا11

واحد  201111. کل ارزش خسارت برابر با ستندیخود ن زریقادر به استفاده از فر گرید دهیدبیاسدرصد از افراد 41بوده و  یصددرصد

 . باشدیم
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امار  یبررس .اندشده لیس انیمتحمل خسارت در جر هاآننفر از  21نفر( که  31مالک کولر بودند ) قلااقنمونه  یدرصد از اعضا 7

داشته است. براورد مجموع خسارت در  یصددرصد بیباور دارند کولر انان اس دهیدبیاسدرصد از افراد 30نمونه نشان از ان دارد که 

از افراد  هرکداممتوسط به  صورتبهاست و  واردشدهنمونه  یاعضا کلبهواحد  71311بخش نشان از ان دارد که خسارت  نیا

 تیقابل گریکه کولر انان د اعتقاددارندبخش  نیدر ا دهیدخسارتدرصد از افراد 38است.  واردشدهواحد خسارت  2118 دهیدخسارت

مالک کولر بودند که تنها به  شانیگم یدرصد از اهال81جبران نشده است.  خسارتشانهنوز  زیدرصد ن1/11را ندارد و  استفاده

 . باشدیمواحد  3111برابر با  شانینمونه گم یوارد شد. ارزش کل خسارت برا بیدرصد از انان اس2/3

واقع  بیمورد اس لیدرصد از انان در حادثه س32نفر( که  411بودند ) ییشولباس نیمالک ماش قلااقنمونه  یدرصد از اعضا80

 یصددرصد بیاس هاآن ییباور دارند دارا دهیدبیاس ییشولباس نیدرصد از مالکان ماش4/10نمونه نشان از ان دارد که  یشدند. بررس

از  کیو هر  باشدیمواحد  413111نمونه نشان از ان دارد که مقدار خسارت برابر با  یداشته است. براورد کل خسارت وارده به اعضا

استفاده  تیقابل گرید دهیدبیاس یهاییشولباس نیدرصد ماش11. اندشده یواحد 3301 انیبخش متحمل ز نیدر ا دهیدبیاسافراد 

 نیمالک ماش شانینمونه گم یدرصد از اعضا71جبران نشده است.  اصلا هاآندرصد اعتقاد دارند خسارت 3/11 انیم نیندارند و در ا

ابر با بر شانیکل نمونه گم یبخش برا نیدر ا واردشدهخسارت وارد شد. مقدار خسارت  هاآندرصد از 1/24بودند که به  ییشولباس

 . باشدیمواحد  70111

 یصددرصد یهمگ بیاس زانیم انیم نیشدند و در ا لیمتحمل خسارت در حادثه س قلااقدر  ییشوظرف نیدرصد مالکان ماش21

از دو نفر  کیهر  یکل نمونه و برا یبرا یواحد 01111بخش نشان از خسارت  نینمونه در ا یبوده است. براورد خسارت اعضا

استفاده نداشته و  تیقابل گریانان د ییشوظرف نیاعتقاد دارند که ماش دهیدبیاسدو فرد  نیواحد دارد. ا 7111خسارت  دهیدبیاس

 بودند.   ییشوظرف نیفاقد ماش شانیجبران نشده است. اعضا نمونه در گم زین خسارتشان

درصد 1/71درصد از انان متحمل خسارت شدند. 7/21ه نفر( ک 71در منزل خود مبلمان داشتند ) قلااقنمونه  یدرصد از اعضا1/03

به مبلمان انان صد در صد بوده است. براورد مقدار خسارت وارده به  واردشدهخسارت  زانیاعتقاد دارند که م دهیدخسارتاز افراد 

 صورتبهاست که  واردشدهنمونه  ینفر از کل اعضا 07به  یواحد 71111خسارت  زانیم درمجموعنمونه نشان از ان دارد که  یاعضا

بخش اعتقاد دارند که مبلمان انان  نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 71. باشدیم یواحد 4007خسارت  دهیدبیاسهر فرد  یمتوسط برا

نمونه  یاعضا به مبلمان یبیاس شانیبخش جبران نشده است. در گم نیاز انان در ا کدامچیهاستفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گرید

 وارد نشد. 

شدند.  انیمتحمل ز لیدرصد از انان در حادثه س8/08نفر( که   012بودند ) تاپلپو  انهیمالک را قلااقنمونه  یدرصد از اعضا08

انان صد در صد بوده است. مجموع خسارت  تاپلپو  انهیرا  بهکه خسارت وارده  اعتقاددارندبخش  نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 14

واحد را متحمل  1121معادل با  یخسارت دهیدبیاساز افراد  کیمتوسط هر  صورتبهواحد بود که  000111بخش برابر با  نیوارده در ا

جبران نشده  زیاز انان ن کدامچیهاستفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گریانان د لهیکه وس اعتقاددارند دهیدبیاسدرصد از افراد 82شدند. 

 واحد بوده است.  1111نمونه برابر با  یاعضا تاپلپبه  واردشدهخسارت  زانیم زین شانیاست. در گم

 لیدر حادثه س هاآن لهینفر اعتقاد داشتند که وس 4نفر( و تنها  32بودند ) کروفریمالک ما قلااقنمونه  یدرصد از اعضا7/1 تنها

 استفادهقابلانان  لهیدرصد باور دارند که وس71. باشدیمواحد  8111افراد برابر با  نیاست. کل خسارت براورد شده به ا دهیدبیاس

 وارد نشده است.   شانینمونه گم یبخش به اعضا نیدر ا یبیجبران نشده است. اس زیاز انان ن کدامچیهو خسارت  ستین

 اعتقاددارنددرصد از انان 7/11نفر( و  33است ) دهیدبیاسانان  لهیباور دارند که وس قلااقدرصد از مالکان تختخواب در نمونه 42

 کیمتوسط هر  صورتبهکه  باشدیمواحد  048111بخش برابر با  نیصد در صد بوده است. کل خسارت براورد شده در ا بیاس زانیم

بخش اعتقاد دارند که تخت خواب  نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 8/78. اندشدهرا متحمل  یواحد 4484خسارت  دهیدبیاساز افراد 

 شانینمونه گم یبخش به اعضا نیدر ا یبیجبران نشده است. اس تاکنوناز انان  کدامچیهاستفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گریانان د

 وارد نشده است.  
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 لیدرصد از انان باور دارند که فرش انان در حادثه س2/02بودند و  بافتتدسنفر( مالک فرش  338) قلااقنمونه  یدرصد از اعضا11

است. کل  دهید لیس انیدر جر یصددرصد انیز هاآن لهیکه وس اعتقاددارند دهیدانیزدرصد از افراد 13شده است.  انیمتحمل ز

 واردشدهواحد  1131معادل با  یخسارت دهیدبیاساز  هرکدامکه به  باشدیمواحد  081111بخش برابر با  نیدر ا واردشدهخسارت 

 زیناز انان  کدامچیهاستفاده را ندارد و خسارت  تیقابل گریانان د لهیوس اعتقاددارندبخش  نیدر ا دهیدبیاسدرصد از افراد 7/11است. 

متحمل خسارت شدند. مجموع درصد از انان 7بودند که حدود  بافتدستمالک فرش  شانیدرصد از نمونه گم1/78جبران نشده است. 

 واحد بود.  7111برابر با  شانینمونه گم یاعضا یبخش برا نیدر ا واردشدهخسارت 

که  یتیگرفته است. جمع دهیناد هاآنشاغلو نوع مشاغل  تیاز جمع یگرفته شده، بخش یهای موجود و امارهاداده انیم در

که  رانیگ یماه یعنیو مهم  یجد اریگروه بس کی ایکارشان( است  یرویروزانه )فروش روزانه ن یکارها ای یاز کارگر یناشدرامدشان 

گروه از مشاغل بودند که بواسطه  نیهم شانیگام لیموفق تر در تجربه س یامدادرسان لیاز دلا یکیبودند و اتفاقا  یقابل توجه تیجمع

از  یاریها و... بکنند. هرچند بسمردم و کمک ییبه جابجا یاریکمک بس لابیس طیتوان استند در شرا ق،یقا یعنی هاآن یهای شغلابزار

و مهمتر از هم  یمشاغل روزمزد و کارگران فصل تی. در نهااندشدهگرفته  دهیو... ناد شتیمانند وام مع یهای بعدتیدر حما هاآن

 زین گریمشاغل د یمسئله در مورد برخ نی. ااندشدهگرفته  دهیناد یدولت یهای بعدها و کمکیدر سرشمار یریگیو ماه یلاتیمشاغل ش

دارد که  تیاهم اریجامعه بحران زده، بس یایو اح یدر مردحله بازساز ریفراگ یسرشمار یالگو کیسبب فقدان  نیصادق است. به هم

 نیاز هم یناش قایدق یهای مردمیتیاز نارضا یمردم راعت کرد. بخش نیب هاآن عیو توز یو دولت یهای مردمتیبتوان عدالت را در حما

 دستفروشان، کارگران و...( شده است.  ران،یگی)ماه یهای شغلگروه یبرخ کیستماتیس یانگار دهیناد

 

 بندی خسارات. جمع7-2-6-1

هر خانوار نمونه  یخسارت برا زانیمتوسط سرانه م صورتبهنشان از ان دارد که  لیخسارت در حادثه س زانیم یبررس درمجموع

 دهیهای نادیروزمزد در سرشمار یو کارها یریگیمانند ماه یکه گفته شد مشاغل طورهمان) یدر سه بخش مزرعه کشاورز دهیدبیاس

بوده  هابخش ریو مغازه بالاتر از سا وکارکسبمحل  نیو ابزار شغل و کسب درامد و همچن لیو وسا یمنزل مسکون ،اند(گرفته شده

رفاه خانوار  یبه منزل مسکون بیکه اس یاگونهبهبا رفاه خانوار مرتبط هستند و  میمستق صورتبهچهار بخش  نیاست ا یهیاست. بد

 قیدق یبررس نیاخانوار مرتبط هستند علاوه بر  شتیبا مع میمستق صورتبه گریقرار داده و سه بخش د الشعاعتحتسکونت را  یبرا

پس  زیاستان گلستان است ن زدهلیسمهم در مناطق  یوکارهاکسباز  گرید یکیکه  یبخش دامدار رینشان از ان دارد که ز رینمودار ز

 یوکارهاکسب تیبه امن ژهیو یتوجه دیبا نیاست. بنابرا قرارگرفته هادهیدبیاس زانیم نیبالاتر گاهیاز چهار بخش فوق در جا

و  یو دامدار یافراد چه در حوزه کشاورز یوکارهاکسبحادثه به بخش  نیوارده در ا بیاس نیربالات رایداشت ز لیس یهادهیدبیاس

 است. واردشده یخدمات یوکارهاکسبچه در حوزه 

واحد خسارت  47411 شانیدر شهرستان گم ی( نفر224از افراد نمونه ) کیمتوسط به هر  صورتبه یینها جیتوجه به نتا با

 دهندهنشان ریز یواحد شدند. نمودارها 214321 انیمتوسط متحمل ز صورتبهشهرستان  نیدر ا دگانیدبیاز اس کیو هر  واردشده

کل نمونه  یو اعضا دهیدبیاس یدر دو بعد اعضا شانینمونه شهرستان گم یدر هر بخش به اعضا واردشدهخسارت  زانیم نیانگیم

 .باشدیم
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 شانیمختلف شهرستان گم یهاربخشیدر ز دهیدبیاس یاز اعضا کیخسارت وارده به هر  متوسط  -7-7 نمودار

 

 
 گمیشانمختلف شهرستان  یهاربخشینمونه در ز یاز اعضا کیخسارت وارده به هر  متوسط -8-7 نمودار

 

واحد  1/11244معادل با  یخسارت قلااقنفر( در شهرستان  112از افراد نمونه ) کیمتوسط هر  صورتبه یینها جیبا توجه به نتا

 دهندهنشان ریز یاست. نمودارها واردشدهواحد  1/288114معادل با  یخسارت هادهیدبیاساز  کیبه هر  نیمتحمل شدند همچن

کل نمونه  یو اعضا دهیدبیاس یدر دو بعد اعضا قلااقنمونه شهرستان  یدر هر بخش به اعضا واردشدهخسارت  زانیم نیانگیم

 . باشدیم
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 قلااقمختلف شهرستان  یهابخش ریدر هر بخش نمونه در ز دهیدبیسآ یاز اعضا کیخسارت وارده به هر  متوسط -9-7 نمودار

 

 
 قلااقمختلف شهرستان  یهابخش رینمونه در ز یاز اعضا کیخسارت وارده به هر  متوسط -11-7 مودارن

 

. میکنیمعمل  لیذ قیبه طر قلااقو  شانیاز دو شهرستان گم کیدر هر  لیخسارت س زانیاز م یبراورد حدود منظوربه

خانوار در نظر گرفته  08474برابر با  0311نفوس مسکن سال  یسرشمار اساس بررا  شانیشهرستان گم یتعداد خانوارها کهیدرصورت

را  شانینمونه مربوط به شهرستان گم جینتا توانیم اندبوده لیس ریدرگ شانیدرصد شهرستان گم 21فرض که حداقل  نیشود و با ا

صورت  نیاز خسارت(. در ا یکل یبه براورد یابیدست یو تنها برا یسازداد )البته با اعمال فروض ساده میشهرستان تعم کلبه

ورد واحد برا 071،031،011را برابر با  شانیخسارت در شهرستان گم زانیم توانیاست، م شدهمشخص لیکه در جدول ذ گونههمان

 کرد. 

خانوار در  31181برابر با  0311نفوس مسکن سال  یسرشمار اساس بررا  قلااقشهرستان  یتعداد خانوارها کهیدرصورت نیهمچن

را  قلااقنمونه مربوط به شهرستان  جینتا توانیم اندبوده لیس ریدرگ قلااقدرصد شهرستان 11فرض که حداقل  نینظر گرفته شود و با ا

صورت  نیاز خسارت(. در ا یکل یبه براورد یابیدست یو تنها برا یسازداد )البته با اعمال فروض ساده میشهرستان تعم کلبه
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واحد براورد  0،418،812،121را برابر با  قلااق شهرستان در خسارت زانیم توانیاست، م شدهمشخص لیکه در جدول ذ گونههمان

 کرد. 

مختلف  یهابخشدر  قلااقو  شانیگم یهاشهرستانخسارات وارده در  یبرا شدهانجاممحاسبات  اتییجز دهندهنشان لیذ جداول

 . باشدیمورد پرسش م

 
 یاز اقلام اصل کیهر  کیبه تفک قلااقنمونه و جامعه در شهرستان  یخسارت براورد شده برا زانیم -41-7 جدول

  
 تعداد

  دهیدخسارت

 درصد

 هادهیدخسارت

 خسارت کل

 نمونه

 نیانگیم

 کل از خسارت

 نمونه

خسارت  نیانگیم

  دهیدبیاسهر 

خسارت در  زانیم

 قلااقشهرستان 

 )براورد(

 810111170.4 41471.1 31442.2 22011111 84.1 477 یمسکون منزل

 211270711.0 11204.3 00820.7 1132111 21.1 002 )زراعت( یکشاورز مزرعه

 718448.4 01111.1 31.1 21111 1.4 2 باغات

 04123174.7 22231.3 172.1 378111 3.1 07 بز و گوسفند

 2411134.1 1042.1 003.1 14111 0.2 7 گاو 

 28403371.1 22411.0 0301.8 731111 1.1 33 )مغازه و...(  وکارکسب محل

 11481117.3 31111.1 2101.7 0471111 7.1 42 درامد کسب و شغل ابزار و لیوسا

 27311081.4 1140.3 0218.7 703111 01.4 011  یشخص خودرو

 1112111.1 2113.1 214.8 043211 1.8 11  کلتیموتورس

 21173111.1 1322.8 0212.8 171111 22.1 027 ینیماش فرش

 31117313.1 1118.2 0402.8 713111 20.7 022 اشپزخانه لوازم

 1732311.1 2117.1 411.7 213311 08.1 010 یمعمول ونیزیتلو

 00113171.8 1010.1 137.4 312111 1.1 33  یای دال ونیزیتلو

 31301870.3 4773.7 0180.1 141211 31.2 018  خچالی

 00211117.1 01401.7 108.7 210411 1.1 28 زریفر

 2811021.3 2118.3 034.0 71311 1.2 21 کولر

 07428411.7 3301.1 817.0 413111 24.4 037 ییلباسشو نیماش

 171331.3 7111.1 21.7 01111 1.4 2 ییشوظرف نیماش

 2181111.4 4007.1 024.1 71111 3.1 07 مبلمان

 4214888.1 1121.4 017.1 000111 3.1 07 تاپلپ/ وتریکامپ

 321111.1 2021.1 01.0 8111 1.7 4 کروفریما

 1181108.0 4484.8 213.3 048111 1.1 33 تختخواب

 7041171.0 1131.4 330.1 081111 1.1 33 بافتدست فرش

 0418812121 288114.1 11244.1    وارده خسارات کل جمع

 

  



112            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 یاصل اقلام از کی هر کیتفک به شانیگم شهرستان در جامعه و نمونه یبرا شده براورد خسارت زانیم -51-7جدول 

  
 تعداد

  دهیدخسارت

 درصد

 هادهیدخسارت

 خسارت کل

 نمونه

 نیانگیم

 کل از خسارت

 نمونه

خسارت  نیانگیم

  دهیدبیاسهر 

 در خسارت زانیم

 شانیگم شهرستان

 )براورد(

 12121117.1 31011.1 21111.2 1101111 83.1 081 یمسکون منزل

 11102170.4 11033.3 01017.0 3118111 21.8 11 )زراعت( یکشاورز مزرعه

 014141.4 01111.1 44.1 01111 1.4 0 باغات

 112771.1 1111.1 087.1 42111 3.0 7 بز و گوسفند

 312882.0 00111.1 18.2 22111 1.1 2 گاو 

 0141414.3 01111.7 441.4 011111 2.7 1 )مغازه و...(  وکارکسب محل

 181178.1 21111.1 217.1 11111 0.3 3 درامد کسب و شغل ابزار و لیوسا

 4124112.1 03111.1 0181.3 244111 8.1 08  یشخص خودرو

 211117.1 0137.1 11.2 01111 3.1 8  کلتیموتورس

 2113471.8 7318.8 118.1 021011 7.1 07 ینیماش فرش

 0134110.8 03281.7 401.2 13111 3.0 7 اشپزخانه لوازم

 810131.1 0278.1 207.1 48111 07.1 38 یمعمول ونیزیتلو

 080440.0 2211.1 41.0 00111 2.2 1  یای دال ونیزیتلو

 1014171.1 1787.1 0311.0 302111 24.0 14  خچالی

 3141348.2 43111.1 111.8 201111 2.2 1 زریفر

 41483.1 0111.1 03.4 3111 0.3 3 کولر

 0071317.1 0132.4 301.2 70111 01.1 37 ییلباسشو نیماش

 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 ییشوظرف نیماش

 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 مبلمان

 82473.2 1111.1 22.3 1111 1.4 0 تاپلپ/ وتریکامپ

 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 کروفریما

 1.1 1.1 1.1 1 1.1 1 تختخواب

 213104.3 4111.1 70.4 01111 0.8 4 بافتدست فرش

 071031011.1 214321.1 47411.4    وارده خسارات کل جمع

 

و خودرو را در بخش خسارات  کلتیموتورسدسته و خسارات وارده به  کیرا در  یبه منازل مسکون واردشدهاگر خسارات  درمجموع

و ابزار  لی)مغازه و...( و وسا وکارکسبباغات، محل  ،یبه گوسفند و بز، گاو، مزرعه شخص واردشدهمجموع خسارات  ونقل،حمل لیوسا

منزل  لیبخش وسا عنوانبهدر جداول فوق را  ماندهیموارد باق ریو سا وکارکسب لیبخش وسا عنوانبهشغل و کسب درامد را 

خواهد بود. با توجه به  ری( به شکل زی)براورد شانیو گم قلااق یهاشهرستان کلبه واردشدهخسارات  یکل ساختار م،یینما یبنددسته

 وکارکسب لید مربوط به وسادرص31و  یمربوط به منازل مسکون شانیدر شهرستان گم واردشدهدرصد از خسارات  13 ریز ینمودارها

درصد مربوط به 21و  یدرصد مربوط به منازل مسکون10ساکن،  یاز کل خسارات وارده به خانوارها قلابوده است. در شهرستان اق

را  یانتظار منطق نیا توانیها وارد شده، مو ساختمان یها به منازل مسکونبیکه حداکثر اس طیشرا نیا با. است وکارکسب لیوسا
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های قرار گرفته باشد و در پروتکل یمورد بررس لابیدر مواجهه با س هاآنضعف  ایو نقاط قوت  یهای منازل مسکونبیاسداشت که 

سازد، مورد توجه و  یم گریهر سازمان د ایمسکن  ادیکه بن ییدر خانه ها نیعمران ان منطقه اعمال شده باشد و همچن ینظام مهندس

 مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.  نیا رسدیو به نظر م ستیدر دسترس ن یاطلاعات نیه باشد. اما متاسفانه چنعمل قرار گرفت یمبنا

 

 
 شانیو گم قلااق یهاشهرستانکل  ی)براورد شده( برا یمجموع خسارات در هر چهار دسته اصل زانیم -11-7 نمودار

 

 

 
  شانیدر شهرستان گم واردشدههر دسته از خسارات  سهم -12-7 نمودار

 

 

 
  قلااقدر شهرستان  واردشدههر دسته از خسارات  سهم -13-7 نمودار
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 لابیس تیریمد و نهادمردم یهاسازمان ،یمردم داوطلبان. 7-2-7

ها نهیزم نیای در اهای حرفهبحران و مراحل ان وجود دارد، هنوز شاهد سمن تیریکه از مد یمختلف یبر حسب مدلها رانیا در

انتظار داشت حسب  توانیوجود م نی. با استیهای فراهم ننوع سمن نیتوسعه ا یهای لازم هم برارساختیگفت ز توانیو م میستین

 لابیجامع س تیریمد یبرا ،یانسان ناکارآمد تیریاز مد یناش محیطیزیستهای های فراوان بحراننهیو زم یرانیبودن جامعه ا زیبلاخ

ها هستند که و سمن یمردم یان، گروههانفعذی نیا ازجملهو  میهست تیریان در تمام مراحل مدنفعذیحضور همه  ازمندین قایعم

گفت  توانیوجود م انیبحران زده دارند. با  تیدر موقع یدولت یبحران زده و نهادها تیتوده جمع انیم یدر واسطه گر یدیکل ینقش

ها در سمن نیشود. همچنیم محدود لابیمقابله با س هایروشو اموزش  یبخشیاگاهبه  شتریب لابیاز س شیها در مرحله پنقش سمن

. در ندیکمک نما هاآن یسازبه مقاوم دوامکمفرسوده و  یمسکون یواحدها یسوبهها کمک تیتوانند با هدایم لابیس از شیمرحله پ

 در لابیس از پس طیها در شرابوده است. سمن یمداوطلبان مرد دهیسازمانو  تیریو مد یامدادرسان غالباها نقش سمن لابیس نیح

 یواحدها یبازساز ازجمله) یاند از الف( کمک به بازسازها عبارتنهیزم نیا که ندینما فایتوانند نقش خود را ایم یمختلف یهانهیزم

-و کار ج( شفاف شتیمع یروند عاد یریو ازسرگ یعاد ی( ب( کمک به بازگشت مردم به زندگدهیدخسارتو  شدهبیتخر یمسکون

 یریجلوگ منظوربه دهیدبیاس یخانوارها انیدر م یخانگلوازم ژهیوبه یو جنس ینقد یهاکمک عیتوز یارهایمع تیکم و تیفیک یساز

 تیریدر مد یاتیمستقل عمل یروین کی عنوانبهها هم ان است که سمن انگریب نهای. همه ایعدالتیو ب ضیو احساس تبع جادیاز ا

دارند.  یدیکل یتیاهم لابیس تیریان  در تمام مراحل مدنفعذی ریسا ییو هم افزا یهماهنگ یوواسطه برا یروین عنوانبهو هم  لابیس

 منطقه یالودگ از متاثر یهایماریب وعیش است یضروراشاره کرد: با توجه به انکه  لیتوان به موارد ذ ینمونه م عنوانبهراستا  نیدر ا

بحران  تیاز موقع یناش یهای جسمانبیهای و اسیماریدرمان ب لیکمک به مردم و تسه یبرا یامام عل تیجمع شود، یبررس تریجد

. است بانوان عفونت وعیش دکنندهییتا ان جینتا که است داده انجام یسبلچن یروستا در لوتیپا و یانمونه یزده، با دعوت از ماما، بررس

 .شود انجام خصوص نیا در دیبا یترقیدق یپزشک یبررس که است یپوست یماریب کنندهانیب یمشاهدات نیهمچن

 ی)نقد یمردم یهاکمک لاب،یس از پس و نیح ش،یپ مراحل یتمام در لابیس تیریمشارکت در مد یها برامنبع سمن ترینمهم

 لابیس از پس و نیز در حیرا ن یزندگ یهاو مهارت یبهداشت یاموزش یهاها دورهسمن از یتعداد نیا بر علاوه. است بوده( یو جنس

  زدگان ارائه نمودند.لیس یبرا

 را هاآن توان یم که دارد وجودهای سمن حضور تجربه بر یینقدها  لاب،یس جامع تیریمد درها سمن حضور تیاهم وجود با

گرفته تا  یمدرم یدولت ایاز نهاده لاب،یس تیریمختلف در مدان نفعذی انیکار درست م میعدم تقس بواسطه. 0: شمرد بر نچونهیا

در مقابل  ثیح نیا از و. شدندیم یتلق یدولت یهاعملکرد سازمان بیرق هاسمننامناسب،  اغلب  یتلق کیها و..، متاسفانه در سمن

 یهاسمن)مانند دادندینم لیس بحران تیریمد بخش به را هاسمن ورود اجازه یدولت یهاسازمان موارد یبرخ در. گرفتندیقرار م هاآن

فقدان نشانه خاص . 3. داشت وجود یموراد در ،یاهیریو خ یدر ارائه  خدمات امداد هاسمن نیب یناهماهنگ. 2( گنبد شهر در فعال

 نیح درمسئول  یو نهادها هاارگانتوسط  هاسمناز  یبرخ تیاز فعال یریامدادرسانان)جلوگ تیهو ییو شناسا هاسمن یاعضا یبرا

 تیفعال بر کپارچهی وواحد  تیریمد عدم -1(. گرفتیم را کار یجلو که هاسمن داوطلبان واعضا  ییعدم شناسا لیبه دل لابیس

 .شدیم هاسمن عملکرد لیتقل و یکاریکه موجب مواز هاسمن

 نییتع شیشبکه روابط منظم و از پ کی در ،یعیهای طببحرانان مختلف در نفعذیها و که گفته شده در عمل، گروه طورهمان

 یهاپروتکل بحران، وقوع زمان در یطورکلبه جهی. در نتاندشدهن فینشان بدهد، تعر یبحران تیهرکدام را در موقع فیشده که وظا

ها و های هرکدام از بخشتیو مسئول فیوظا جهی. در نتستین حاکم یاستان نیمسئول و یمدن یروهاین انیم ارتباط یبرا یمشخص

های متعدد و یریبود. نمونه امارگ میخواه یهای متععدیکار ی، ما شاهد موازفیان مشخض نخواهد بود، علاوه بر ابهام در وظانفعذی

ل ابهام در شکاف جاده مثا طوربه) ر،یگ میتصم ینهادها انیهای میها و ناهماهنگداشته و تداخل فیابهام در وظا نیاز هم یمکرر، ناش

 انیم تعارضاز موارد متعدد  یمدن یهابحران بوده است.  تشکل تیریمد لاتیابهام ونقص تشک نیاز هم ی( ناشقلاآق لیر ای شانیگام

 زمان یهاتیمسئول و فیوظا عیتوز خصوص در. اندگفته لیس حادثه انیجر در یاستان مسئولان و یانتظام یروین ماموران و هاآن
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 درباره که یاطلاعات شد،یم میتقس داوطلب مختلف یروهاین نیب یرسانخدمات لیتسه جهت ستیبایم که یمکان یهامحدوده حادثه،

 جیاز نتا یکی. بودند مواجه یادیز اریبس ابهامات با بحران زمان در کنندههماهنگ واحد منبع و کردندیم افتیدر اقلام یخروج و یورود

 عیبحران و توز تیریمد یکار برا میمناطق بحران زده و تقس عیبحران، عدم توز تیریدر مد لیهای دخگروه  فیابهام در وظا نیا یاصل

 ریکه در مس ییهاان لیدل نیاست. به هم یمرحله بازساز یها برادهید بیاس قیدق ییشناسا نیو همچن یکمکها در مرحله بحران

 . رندیگیخودشان م یها را براتیها، حمامحروم شدن ساکنان دوردست یمعمولا به بهاها باشند، تیمنابع و حما عیتوز

 و بودند دهیندموزشآ یمدن شهروندان اما،. کنند استفاده داوطلب یروهاین تجربه و لیپتانس از توان استند شانیگم شهر نیمسئول

 زیخحادثه به توجه با. دهند شکل یمؤثر یسازشبکه توان استند داوطلب شهروندان. نداشتند یدسترس امداد یبرا هیاول امکانات به

و  انسجام  تیدر زمان حادثه، به اموزش، هدا یمدن یروهاین تیو تداوم عامل یگذشته، ماندگار یهالیس تجربه و گلستان استان بودن

به  هاآناستان گلستان و انتقال  لابیس نیا نیریهای تلخ و شثبت تجربه ،یمسئله اصل گر،یعبارت د بهوابسته است.  هاآن تیفعال

 است.  ندهیمحتمل در ا طیهای تجربه شده و شرایهای لازم بر حسب کاستاموزش نیو همچن یمدن ینهادها

 امکانات به و بودند دهیدناز افراد داوطلب اموزش  یارائه کردند. بخش مهم یخدمات امداد یاموزش گونههیچبدون  یشهروندان مدن

 داوطلبان، با بحران و یمنیا امداد، اموزش انیمتول انیم مؤثر ارتباط جادیتواند با ایم دولت. نداشتند یدسترس امداد یبرا هیاول

 .باشد خصوص نیا در یمؤثر لگریتسه

 وجود عدم که کردند عنوان هایاریدهمثال  عنوانبه: رفتیپذ صورت هایاریده و یمدن نیفعال با ییهامصاحبه رابطه نیهم در

 است قرار که میگفتیم مردم به یوقت ضمن در. میده انجام یخوب یامدادرسان مینتوان که شد باعث یکیمکان لیب همچون یامکانات

و  ینشان از عدم امادگ تیوضع نی. ادیاینم لیکه س گفتندیم و کردندینم باور مردم از یبعض دیکن هیتخل را روستا دیبا و دیایب لیس

و مشکلات  شتریهای ببیموضوع منجر به اس نیمسئول است. هم یمردم نسبت به خطر و اعتماد مردم در برابر نهادها قیادراک عم

 متعدد شده است. 

و  رندینگ یرا جد مایصداوس مردم که شودیاخبار باعث م ژهیوبه مایصداوساعتماد به  عدم که بودند کرده عنوان هم یمدن نیفعال

را گفته بود اما مردم باور نکرده بودند. اعتماد مردم به  هارودخانه انیخبر طغ ونیزیشده است. تلو گودروغچوپان   ییجورا کی درواقع

 اعتماددارند.  بگووبخندو  شوندیجمع م دورهماست که  یمکان صرفاًستاد بحران  تیریمردم مد ازنظراست.  شتریب یلیخ یمجاز یفضا

 بدهند. یمردم یرا به ستادها شانیهاکمک کردندیم یسع و بوده یدولت یستادها از شتریب یمردم یستادها به مردم

 :استشرح  نیان بد جیکه خلاصه نتا رفتیصورت پذ یمحل نینفر از  ساکن  381با  زین ییهامصاحبه پژوهش نیا ادامه در

عدم  لیکردند و دل یزندگ زدگانلیس موقت)کمپ(  هااردوگاهدر  لابیس امیدر ا هاآندرصد 2/01فقط  قیتحق نیا انیپاسخگو از

خانه خود اقامت کرده بودند.در ادامه  یدر طبقه بالا ایبه خانه اقوام و فرزندان خود رفته بودند و  ای اکثرابوده که  نیا هاآنمراجعه 

 شد: یابیدر انجا ارز نیامکانات اردوگاه توسط حاضر

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/71کنان اردوگاه را بد و سا نیغذا ب عیتوز انیدرصد پاسخگو 1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  1/11اردوگاه را بد و  یامکانات بهداشت انیدرصد پاسخگو 1/22

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  1/81اردوگاه را بد و  یخدمات درمان انیدرصد پاسخگو 3/3

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/12را بد و  اردوگاه درمحل استقرار  تیفیک انیدرصد پاسخگو 0/02

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  3/73اردوگاه را بد و  تیامن انیدرصد پاسخگو2/2

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/88اردوگاه را بد و  زدگانلیساز  یمراقبت روان انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  1/11نظم اردوگاه را بد و  انیدرصد پاسخگو1/8

 کردند یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/71برخورد امدادگران اردوگاه را بد و  انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/17به اب در اردوگاه را بد و  یدسترس انیدرصد پاسخگو1/04

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/71به برق اردوگاه را بد و  یدسترس انیدرصد پاسخگو1/03
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 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/71در اردوگاه را بد و  زدگانلیساحترام و عزت  تیرعا انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/10محل استقرار اردوگاه را بد و  تیفیک انیدرصد پاسخگو1/7

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد  8/12در  اردوگاه را بد و  یاخلاق مسائل تیرعا انیدرصد پاسخگو2/2

 :کردندیمرا دنبال  لیاخبار س یاز چه کانال شتریخواسته شد تا عنوان کنند که ب انیاز پاسخگو سپس

را دنبال  لیو همکاران اخبار س انیدرصد از اشنا 21و  یاجتماع یهاشبکهدرصد از  41 ون،یزیو تلو ویاز راد هاآندرصد  2/10

 .اندکرده

موضوع منجر به ان شده  نیساکنان را داشته است. ا هیاول یازهایرفع ن یبرا ینسب تیهای اسکان،  مطلوبتیسا تیفیک درمجموع

، در کنار هم اندداشته نهیریکه اختلافات د یفینامناسب طوا ینیاز همنش ییشهاها نباشند. گزار اردوگاه نیای در ایهای جدکه بحران

های ینیبشیپ ندهیا یبرا نکهیگرفت، مگر ا یرا جد هاآنتوان  یهای اسکان موقت مطرح شده است که در سطح کلان نمدر اردوگاه

 لازم انجام شود. 

 

 لابیس یهااموزش و یفرهنگ یرسم ینهادها . 7-2-8

 لابیقبل از س یهاموزشآ. 7-2-8-1

اقدامات لازم  دربارهدادن به مردم منطقه  یجهت اگاه ییهااموزشچه اطلاعات و  لابیقبل س نکهیدر رابطه به ا شدهمطرح سؤالات

 .شودمیکه در قالب سه جدول ارائه  شدهانجامرا داشته باشند  لابیهنگام مواجهه با س

 
 ونیزیتلو قیطر از لابیس برابر در یامادگ اموزشمورد مطالعه برحسب  یافراد یفراوان عیتوز -61-7 جدول

 درصد تعداد  ونیزیتلو قیطر از لابیس برابر در یامادگ اموزش

 0/01 17 یبل

 1/88 418 ریخ

 0/0 1 دانمنمی

 .2 0 پاسخ بدون

 011 112 جمع

 

 سال پنج در ونیزیتلو قیطر از لابیس در خطر به نسبت که نفر 110 مجموع از دهدیم نشان 07-7 جدول در موجود یهاداده

 نظر دانمینم نهیگزدرصد 0/0 و ریخ نهیگز بهدرصد 1/88 اند،دادهدرصد جواب مثبت 0/01،اندگرفته قرار اموزش پوشش تحت گذشته

 لابیدر برابر س یکه اموزش امادگ انددرصد( اظهار نموده1/88)مورد مطالعه افراد  تیاکثر دهدیفوق نشان م یهادرصدسهی. مقااندداده

 مردم انجام نشده است. یبرا ریاخ سالهپنجدر  ونیزیتلو قیاز طر

 
 ویراد قیاز طر لابیدر برابر س یمادگآموزش آ شنید -71-7 جدول

 درصد تعداد ویراد قیطر از لابیس برابر در یامادگ موزشآ

 1/1 1 یبل

 2/18 112 ریخ

 1/1 1 دانمنمی

 011 112 جمع

 

و تحت  انددهیشن ویراد قیطر از لابیس در خطر به نسبت که نفر 112 مجموع از دهدیم نشان 08-7 جدول در موجود یهاداده

. انددادهنظر  دانمینم نهیگزدرصد  .1 و ریخ نهیگز بهدرصد 18/ 2 اند،دادهدرصد جواب مثبت  .1 اند،قرارگرفتهپوشش اموزش 
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از  لابیدر برابر س یکه اموزش امادگ انددرصد( اظهار نموده2/18)مورد مطالعه افراد  تیاکثر دهدیفوق نشان م یهادرصدسهیمقا

 است. نشدهانجاممردم  یبرا ریاخ سالهپنجدر  ویراد قیطر

 
 دهند انجام لابیس وقوع هنگام دیاکه ب ییو کارها لابیخطرات س درباره یاگاه -81-7جدول 

 لابیدرباره خطرات س یاگاه

 هنگام وقوع  دیکه با ییو کارها 

 دهند انجام لابیس

 درصد تعداد

 1/41 231 کم یلیخ

 0/02 18 کم

 1/08 011 متوسط

 3/07 17 ادیز

 1/1 28  ادیز یلیخ

 2/1 0 دانمنمی

 4/18 113 جمع

 1/0 1 پاسخ بدون

 1از 24/2ها داده نیانگیم              

 

 دیکه با ییو کارها لابیخطرات س درباره ینسبت به اگاه که نفر 113از مجموع  دهدینشان م 01-7موجود در جدول  یهاداده

هنگام  دیکه با ییو کارها لابیخطرات س درباره یدر صد افراد نسبت  به اگاه 41 اند،کرده اظهارنظرانجام دهند  لابیهنگام وقوع س

و  ادیز نهیدر صد به گز3/07متوسط و نهیدرصد گز1/08کم و  نهیدرصد به گز0/02کم داده،  یلیانجام دهند جواب خ لابیوقوع س

 لابیم  نسبت به خطرات سمرد یفوق نشان از اگاه یهادرصدسهی. مقاانددادهنظر  دانمنمی نهی. به گز2و  ادیز یلیخ نهیدرصد به گز1

 .است  1از   24/2 نیانگیم طوربهانجام بدهند  لابیهنگام وقوع س دیکه با ییو کارها

مردم در  یاگاه یبوده با خروج نییپا اریبس تأثیراز  یکه حاک ونیزیتلوو  ویراد قیافراد از طر یهادهیشن جداول یخروج سهیمقا

در  یدارد که مردم اطلاعات در مورد اگاه نینشان از ا  24/2انجام بدهند با عدد  لابیهنگام وقوع س دیکه با ییو کارها لابیخطرات س

 .اندنموده افتیدر یگریو منابع د رهایرا از مس لابیبرابر س

بر مردم  یریو تاث اندداشتهلازم را ن ییبحران کارا یای اموزش برارسانه تنهانه دهدیهای فوق نشان مداده جینتا درمجموع

اصولا با  جهیبحران را ندارند. در نت نیاقدام لازم در ح یلازم برا یهادرک خطر و مهارت یلازم برا یاگاه زی، بلکه مردم ناندداشتهن

نجان  ینخواهند توان است اقدامات لازم برا زیاز خطر و بحران ندارند، بلکه در صورت وقوع ن یادراک تنهانهکه  میمواجه هست یمردم

 ودشان را انجام دهند. خ

 

 لابیپس از س اقدامات و هاموزش. آ7-2-8-2

 یهانیزمو  یبه محصولات و مزارع کشاورز یادیخسارت ز لابیس که یانجائاز  یو اموزش یفرهنگ یرسم یمورد نقش نهادها در

ضرورت  طیدر اقتصاد انان دارد در ان شرا شهیفرهنگ مردم هر منطقه ر نکهیبود و با اعتقاد به ا زدهلیسمردم مناطق گرفتار  یزراع

زراعت،  یهاعرصهاز  یاریبس لیانان که در هنگام وقوع س یرفع مشکل اصل یبرا زیچ هردر کنار مردم و با مردم قبل از  کردیم جابیا

و  بیدچار اس زدهلیسدر مناطق  یاریاب یهاسامانهانتقال اب و  یهاشبکه ،ییربنایامور ز وخاک،ابو  انیو ابز وریدام، ط ،یباغبان

 یبرا وهیش نیتریمنطقو  نیبهتر م،یخسارت مواجه شو ادیز زانیو م یگستردگ نیبه ا یبا موضوع یاست وقت یهیخسارت شده بود بد

بر  یمبن یفن اقدامات و  یجیترو – یو توان اموزش تیاز ظرف یریگبهرهان  یعیاز توان طب نهیو استفاده به لیو کنترل اثار س تیریمد

 یبا مشارکت مردم و همکار تواند،یم لیذ یاتیعمل یهاگامهدف موارد و  نیاست. لذا در جهت تحقق ا ریفراگ یرساناطلاعدانش و 

 که: فرضشیپ نی. با اردیقرار بگ مدنظر یمحصولات کشاورز دیتول یمتول بخش
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فاقد  لیپساس یندهایفقدان اطلاعات در مواجهه با فرا زیو ن ریاگو فر گستردهبه خاطر حجم  لیپس از وقوع س بردارانبهره عموما

 .باشندیم میمساعدت در اتخاذ تصم ازمندیلازم بوده و ن یریگمیتصمقدرت 

در کاهش نرخ خسارات  بردارانبهرهو مشارکت  یدانش یهاتیظرفاز  یریگبهرهو  یرساناطلاع ،یدانیم تیریمد لیاز وقوع س پس

 خواهد بود. مؤثر

 یندهایفرااز  یریگبهرهبا  توانیمکه  دهندیمرا به کاهش و جبران خسارات اختصاص  یمواقع اعتبارات گونهنیادر  مرداندولت

 .دیان را بهبود بخش یاثربخشو  ییا کار ،یاعتبار انیجر تیضمن هدا ،یدانش

)پژوهشگران مروج  یکشاورز جیاموزش و ترو قات،یانتقال دانش در سطح سازمان تحق انیجر یانسجام یریگشکلبه  تیعنا با

در  لیس یرساناطلاعو  شیپا ،یدانش تیریستاد مد لی( و تشکبردارانبهرهو  یدیتول یهاپهنهمروج مسئول  ن،یارشد، محققان مع

 یعلم یهاهیتوصارائه  یامادگ ،یو اموزش یقاتیکز تحقو مرا هاپژوهشکده ،یمادر مؤسساتسازمان شامل  یعوامل فن یتمام یکشاورز

 به استان را دادند. یکارشناس گروهاعزام  نیو همچن یو فن

در  لیس یرساناطلاعو  شیپا ،یدانش تیریبه استان تحت عنوان ستاد مد یکشاورز جهاد ریمعاون وز یاز سو هیابلاغ نیتوجه به ا با

 هیدر کنار کل یو همت کارشناسان فن یسازمان جهادکشاورز راسدر  تیریو مد یزیربرنامهستاد در استان و با  لیبا تشک یکشاورز

را کاهش بدهد  زدهلیساز مزارع  یادیتوان است خسارت بخش ز نکهیضمن ا لیاز س دهیدخسارتکشاورزان  ژهیوبهکشاورزان و 

 یبودند ول دهیخسارت ند لیاز س مایمستقکه  یدر مزارع دیتول شیجبران خسارات وارده تلاش مضاعف در جهت افزا یبرا نیهمچن

مثبت به  جهیباعث کاهش عملکرد محصولات شود در برنامه کار قرار گرفت و نت شدهحادث یجو طیکه شرا رفتیم ادیز یلیاحتمال خ

 یاجتماع مسائلطبق نظر کارشناسان  زین گرید یهادستگاه درو  یرسم یر نهادهادر کنا یررسمیغ ینهادها نیعمل امد. و همچن

 ارائه شود.  وپرورشاموزشتوسط  یاجتماع -یخدمات روان یو اختصاص یعموم یهااموزشدانش اموزان متوسطه  یبرا یستیبایم

 یو کار مشارکت یقیتلف صورتبه یسازفرهنگو  یفرهنگ یهاتیفعال نکهیمختلف و ا یهادگاهیداز  شدهانیبتوجه مطالب  با

 یکارشناسان کشاورز نکهیبا توجه به ا گرددیم شنهادیداشته باشد، پ یمؤثرتر یاثربخش تواندیم یمردم یبا نهادها یدولت ینهادها

منطقه حضور دارند، و  یروستاها نیاستان و همچن یدر سطح مراکز جهاد کشاورز یدیتول یهاپهنهمسئول  مروجانتحت عنوان 

طرف مشورت  یو دام یزراع یهانهیزم هیمورد وثوق و اعتماد مردم بوده و در کل یکشاورز یتسلط به مباحث فن واسطهبه عمدتاً

ا ب توانیم باشدیم یریگ یهم ماه یبرخ یبرا و یپروردامو  یکشاورز زدهلیسشغل اکثر مردم مناطق  ازانجاکههستند، و  بردارانبهره

به مردم نموده  یاگاهشیپاقدام به اموزش و  ج،یترو نیشبکه عامل مؤثر،و عوامل  لگرانیو تسه مددکاران ریو سا مروجان یتوانمندساز

از سطح خسارت انان  شتریهر چه ب نیشیپ یهااموزش( با بکار بستن یاشولی)یرهبران محل عنوانبهو حساس  یتا در مواقع ضرور

 کاسته گردد.

 یمواجهه با ان را ندارند، بلکه نهادها یلازم برا یهاو مهارت یعیاز بحران طب یکه ادراک درست ستندیدقت کرد تنها مردم ن دیبا

با بحران مواجه  ،یبدون انباشت تجارب قبل یدولت ینهادها مینیب یهم م نیهم یدارند. برا یگرید وهیمشکل را به ش نیهم هم یدولت

 ازمندانیوجامع ن قیدق یمشاغل در ان منطقه، و عدم بازشناس قیدق یمسئله در عدم بازشناس نی. اشودیار مو چرخه از نو تکر شوندیم

 یدرست برا سمیان عدم مکان یاست. که نمونه اصل یدر مرحله بازساز یو امداد رسان تیای درست حماوهیعدم ش یو حت تیبه حما

دان  یرا ربو هاآن یاست که مردم محل ییاست. که بصورت وام ها دهید بیهای اسمسکن یبازساز یبرا یهای دولتتیحما یاعطا

 استفاده کنند.  هاآنتوانند از  یاسته اند و عملا نم

 

 زدهلیس مناطق در نابهنجار یرفتارها و جرایم. 7-2-9

 لیروز از واقعه س 11حدود  باگذشت»ان بود که  انگریب قلااقاز ساکنان شهر  ی( با برخ0318)بهار شدهانجام یهامصاحبه جینتا

شدن  یطولاننکردند و  دایپ یبه حالت عاد شانیزندگنشدن منازل، احساس کامل نسبت به برگشت  بیتخر باوجودهنوز ساکنان شهر 

 رسانکمکعوامل  نیب ینظمیب ینوع یرسانکمک حاد مواقع در نکهیا گرید جهیکرده بود. نت مستاصلانان را  لیدر س یریدرگ نیا
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ساکنان  نیرا در ب یو نابهنجار ینظمیباحساس  تواندیم یرسانکمک در کاهش ضمن یهماهنگ در ضعف نیا که. «وجود داشت

 کند.  تیتقو

، هاسمن ای وها سازمان یاز سو ییاقلام اهدا عیدرباره نحوه توز نظراختلاف لیبه دل یلفظ یریسرقت از منازل متروک، نزاع و درگ

بود که در  یاز موارد یمحل یرسم یهاسازمان یاز سو چه وخود مردم  یسو ازچه  هاآنناعادلانه  عیاقلام و توز یو دپو کردن انبار

اختلال  جادیا یحت و هایپراکنعهیشا به توانیم زدهلیسنابهنجار در جامعه  یرفتارها گری. از دخوردیبه چشم م وفوربه زدهلیسمناطق 

-یاعتماد مردم نسبت به ان نهادها صورت م بیتخر قصدبه احتمالامردم اشاره کرد که  یبرخ یمسئول از سو ینهادها یکار ندیدر فرا

 .گرفت

 ومرجهرجاز اشفته بودن و  ی( تلق0318استان )مهرماه یانتظام یرویفرمانده ن نیمصاحبه نگارنده با جانش یهاافتهی نیهمچن

 وجود البته. داشت وجود مردم نیب در یلابیس مناطق در جرایم و نابهنجار یرفتارها بروز لیدلا ینترمهماز  هاینظمیب یاوضاع و برخ

استان( به  یانتظام یرویفرمانده ن نی)به نقل از جانشیاز تخلفات معمول رفتار رانندگ یانتظام یرویاغماض ن رینظ هاینظمیب یبرخ

افراد  یاز سو یاحتمال یهاینظمیب ریسا جزو دینبا را است شدهیم انجام یرسانو خدمات وامدرفت در لیو تسه امیان ا طیشرا یاقتضا

. نمودیم ظهور و بروز انان یدارشتنیافراد و عدم خو یخواهادهیز لینابهنجار به دل یاز جرایم و رفتارها یبرخ نیکرد. همچن یتلق

 و لی. ازجمله دلاشودیم عیتوز هرروزهمانند غذا  یاقلام ضرور نکهیبا علم به ا هاآنکردن  رهیذخ و اقلام ازین از شیب افتیدر مانند

 .نمود اشاره یامداد یروهاین به نسبت یعدالتیب و ضیتبع احساس به توانیناهنجار م یبروز رفتارها عوامل

 تیدر خصوص وضع زدهلیس مناطق ساکنان از ینظرسنج ام،یا نیا در هاینابهنجار تیوضع از اطلاع کسب منابع از گرید یکی

اموال  یبرا یناامن ایسرقت  شاهد افراددرصد 07 که دهدیرابطه نشان م نیدر ا شدهانجام شیمایپ جیان روزها است. نتا یاجتماع

 یدر مصاحبه تخصص زین شانیمطابقت دارد ا کاملااستان  یانتظام یرویفرمانده ن نیمصاحبه با جانش جیبا نتا افتهی نیان بودند. اشخود

 اهیسبا  یخارج یهارسانه ژهیوبه هارسانه یبرخ شانیا زعمبهکه  داشت امیا نیسرقت اموال در ا تیاز وضع یمطلوب یابیارز شدهانجام

 .بودند داده گزارش را یرواقعیغ یتیوضع ،یینما

 11 باشد؟ شده سرقت او از یمال که داشت وجود انیاشنا ای گانیهمسا از یکس لاب،یس امیا در ایشده بود ا سؤالاز مردم  نیهمچن 

 . بودند داده گزارش را یادیز موارددرصد 7 فقط و داشتند اشاره یکم موارد بهدرصد 01 دادند یمنف جواب انیپاسخگو ازدرصد 

درصد 74 د؟یکرد مشاهده یناامن ای مردم به تعرض ،یاخلاقیاز ب یمورد لاب،یس امیدر ا ایشده بود که ا سؤالاز مردم  تیدرنها

 را گزارش دادند. یادیموارد ز انیدرصد پاسخگو3را مشاهده کرده بودند و فقط  یموارد نیدرصد در حد کم چن 03 دادند. یپاسخ منف

-دارد که در اثبات شکل یو ذهن ینیدو بعد ع یمسائل اجتماع ،یمسائل اجتماع لیدر تحل بت زینرابرت  یسازمفهوم اساس بر     

 مردم یاجتماع یهاواکنش ،یذهن بعد لیتحل در اما است مسئله وجود انگریب موجود تیوضع ارقام و امار از استفاده ینیع بعد یریگ

 یهاینابهنجارمسئله  انگریامار و ارقام موجود ب یبررس نیمهم است که در ا یخبر یهاگزارشو  هامصاحبه در اظهارنظر رینظ

 اریبس حد در را مسئله وجود ابعاد یمردم یهاواکنش زین یو در بعد ذهن ستین لیبا س یریخاص درگ امیدر ا قلااقدر شهر  یاجتماع

 سخن گفت.   لیس ریدرگ امیدر ا قلااقچون سرقت در شهر  یاجتماع یهاینابهنجار وجود از توانیکه نم یاگونهبه دادیم نشان یکم

 

 موقت اسکان یهاکمپ یاجتماع تیریمد. 7-2-11

اسکان موقت در  ،یهای اصلاز راه حل یکیمناطق،  یساکنان برخ یبحران و خطر برا شیو افزا لابیس دیتوجه به امکان تشد با

موقت داده  یکاربر رییتغ ،یساخته شده و در مقطع بحران یگریاهداف د یهدف، بلکه برا نیا ینه برا های خاص بود که در لزوماً کمپ

های اسکان در مواقع ما کمپ یاند. با توجه به انکه شهرهابحران قرار گرفته تیریمد اریکمپ اسکان موقت در اخت صورتبهشده و 

 یحت ای یشگاهینما یمانند فضاها یهای عموممکان یلازم برا داتیکه اگر تمه دهدینشان م نینچنیا یرا ندارند، اما تجارب یبحران

 تیریدر مد یهای جهاناستفاده کرد. طبق روال تجربه یکمپ در مواقع اضطرار یبرا هاآناز  توانیها در نظر گرفته شود، مومیاستاد

 ملاحظات توجه شود:  عنوانبه لیبه موارد ذ دیاسکان موقت با یهاکمپ یفرهنگ و یاجتماع تیریمد درها، کمپ
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 هاگزارش ملی سیلاب

  دهیدبیسآ عنوانبه زدگانلیساحترام به  . 0

 ارامش به دعوت یبرا تلاش . 2

  زدگانلیس یروان و یروح تیبه وضع توجه . 3

  زدگانلیسبه  دومدست وکهنه  البسه و لیوسا یاجتناب از اهدا . 4

 هاکمپ در اسکان زمان در هاخانواده یروابط جنس کنترل در تلاش واموزش  . 1

 خود نداشته باشند. کاشانه واز خانه  شیب یادغدغهتا  زدگانلیس یارام برا و امن یفضا جادیا . 1

. نبود مناسب زدهلیس تیجمع به نسبت موقت اسکان یبرا شدهگرفته نظر در یهامکان تیظرفتجربه استان گلستان،  در

 بهداشت افت(. شدند داده اسکان نفر 2111 گرگان شگاهینما در)فقط  شد گرفته نظر در زدگانلیس اسکان یبرا نقطه 22 درمجموع

 مواد کمبود وجودنیباا اما. شد علت بر دیمز استحمام مکان فقدان یموارد در یحت و کمبود و یبهداشت یهاسیسرو بد تیفیک ط،یمح

ها از سر اضطرار و یریگ میو تصم یهای کافینیب شیبواسطه عدم پ معمولاها یکاست نی. ااست نشده گزارش یبهداشت لوازم و ندهیشو

 شوند.  یاول رفع م یدر روزها زیعجله است. معمولا ن

 میبود زدگانلیس انیو دغدغه در م همهمه و یاشفتگ و ینظمیبشاهد  هاکمپاسکان موقت در  یابتدا گلستان،در استان لیس در

 در ومردم  یسو ازاسکان موقت  ران،یمد و نیاز مسئول یرویگرفت. عدم پ نسق و نظم و افتی یاسکان موقت سامانده جیتدربهلکن 

شده بود که  زدگانلیس رنجش و هایتینارضا یبرخ جادیموقت موجب ا اسکان و هاکمپ یاندازراهدر  نیمسئول یتجربگیبموارد  یبرخ

 شد. تیریمد یبهتر انتظام وبانظم  درمجموع و دیاعمال گرد هاکمپ بر یاجتماع تیریمد و یپس از چند روز سامانده

 فیضع اقتصاد. بودند کالا و ییغذا مواد خواهان باشد؛ سلامت و یبهداشت خدمات بهبود یمتقاض انکه از شتریب زدهلیس منطقه مردم

 و منطقه عیسر سازیپاک یبرا امکانات کمبود بهداشت، و سلامت بر الوده اب راتیتاث از ینااگاه ،یگر مطالبه عدم زده،لیس مردم

 .شد بهداشت دیشد افت به منجر درمجموع ییغذا مواد و کالا تقاضامحور فرهنگ

 زدهلیس منطقه در بهداشت افت و ضعف اما نشد گزارش زدهلیس منطقه در یبهداشت اقلام و ییغذا مواد خصوص در یجد کمبود

. است کرده مواجه مشکل با را( یبهداشت سیسرو و)حمام  یبهداشت خدمات از استفاده ینیرزمیز اب سطح امدن بالا. است یجد

 فضله با یهمگان یفضا یالودگ و ییدستشو عنوانبه یعموم مکان از استفاده قبح کاهش انگریب داوطلب و یمدن یروهاین مشاهدات

 .است انسان

به فقدان لوازم  توانیم بردندیمرنج  ان از چادرها و هاکمپاسکان موقت در  هیدر مراحل اول زدگانلیسکه  ییازهاین نیتریاصل از

 ،ییدمپا ف،یلا یزیپوشک بچه، ا ،یحوله حمام، نوار بهداشت ،ییدستشو عیما ،ییپودر لباسشو صابون،مانند شامپو،  هیاول یبهداشت

 یریجلوگ لوازم ،یضدباردار یهاقرصمثل  ازیموردن یشامل فقدان داروها یبهداشت یازهاین یمراحل بعد در وو...  ریزلباس ر،یگناخن

 و... نام برد.  orsپودر مسکن، یداروها ،یحاملگ از

عدم  لیکردند و دل یزندگ زدگانلیس)کمپ( موقت  هااردوگاهدر  لابیس امیدر ا هاآندرصد 2/01فقط  قیتحق نیا انیپاسخگو از

 خانه خود اقامت کرده بودند. یدر طبقه بالا ایبه خانه اقوام و فرزندان خود رفته بودند و  ای اکثرابوده که  نیا هاآنمراجعه 

 :شد یابیارز انجا در نیحاضر توسط اردوگاه امکانات ادامه در

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/71ساکنان اردوگاه را بد و  نیغذا ب عیتوز انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 1/11اردوگاه را بد و  یامکانات بهداشت انیدرصد پاسخگو1/22

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 1/81اردوگاه را بد و  یخدمات درمان انیدرصد پاسخگو3/3

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/12را بد و  اردوگاه درمحل استقرار  تیفیک انیدرصد پاسخگو0/02

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 3/73اردوگاه را بد و  تیامن انیدرصد پاسخگو2/2

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/88اردوگاه را بد و  زدگانلیساز  یمراقبت روان انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 1/11نظم اردوگاه را بد و  انیدرصد پاسخگو1/8
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 کردند یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/71برخورد امدادگران اردوگاه را بد و  انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/17به اب در اردوگاه را بد و  یدسترس انیدرصد پاسخگو1/04

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/71به برق اردوگاه را بد و  یدسترس انیدرصد پاسخگو1/03

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/71در اردوگاه را بد و  زدگانلیساحترام و عزت  تیرعا انیدرصد پاسخگو1/1

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/10محل استقرار اردوگاه را بد و  تیفیک انیدرصد پاسخگو1/7

 کردند. یابیخوب ارز را ان هاآندرصد 8/12در  اردوگاه را بد و  یاخلاق مسائل تیرعا انیدرصد پاسخگو2/2

 :کردندیمرا دنبال  لیاخبار س یاز چه کانال شتریخواسته شد تا عنوان کنند که ب انیاز پاسخگو سسپ

را دنبال  لیو همکاران اخبار س انیدرصد از اشنا21و  یاجتماع یهاشبکهدرصد از 41 ون،یزیو تلو ویاز راد هاآندرصد 2/10

 .اندکرده

 شیاز عدم پ یو ناش دهد،یهای رخ ماسکان موقت درکمپ یکه در ابتدا یمشکلاتها و یرغم کاست یتوان گفت عل یم درمجموع

خاطر و مهمتر از  تیامن طیشرا کسویمسئله دارند. از  نیاز ا ینسب تیمردم رضا یها هست، اما در نهانوع کمپ نیا یبرا هیاول ینیب

 یمردم تیرضا یهای اسکان موقت بانوعبصورت مناسب تر و راحت تر، سبب شده کمپ هیاول جتاجیما نیو تام یهمه امکان امدادرسان

 یبه راحت هاآنرا راحت کرده و  شانیخانواده ها نتیام یسرپرستان خانوارها برا الیها خموضوع اسکان درکمپ نیمواجه شوند. البته ا

 هیهای اولینیب شیپ یاگر برخ تیمزارع و... خود برسند. لذا در نهاها و هیبه اموال و سرما یدگیرس ای یتوان استند به امدادرسان یم

و... با  فیو طوا یتیهای هوگروه انینسبت م یملاحظات جامعه شناخت نیمردم )زن و مرد و بچه( و همچن یضرور جتاجیما نیتام یبرا

 . داشتندیبحران م تیریمد یبرا یشتریب تیها موفققطعا کمپ شد،یهم، انجام م

 

  امدادگران و مردم مواجهه. 7-2-11

 لیس در ریدرگ یرسم یاز عملکرد نهادها انیپاسخگو شتریکه ب دهدینشان م شانیو گم قلااقمردم  تیرضا زانیم نیانگیم یبررس

 هیاز بق تیرضا زانی(  م3.11مردم در حد متوسط بوده است ) تیرضا زانیکه م یدرمان یمراکز بهداشت رازیغبهو  اندنداشته تیرضا

 دهدینشان م نیا.است داشته شهر دو نیا در زدهلیمردم س تیرا در جلب رضا قیتوف نیکمتر یستینهادها کمتر از متوسط بوده و بهز

ها، بواسطه  یستیاست که بهز یدر حال نیمواجهه با بحران رادارد. ا یمناسب برا دهیسازمانلازم و  یحداقل امادگ یستیکه بهز

 یفیاز جامعه داشته باشند. ط فیط نیا یعادللانه منابع برا عیدر توز یدیکل ینقش توانندیم  ت،یبه حما ازمندیهای نشناخت خانواده 

 بیقشر اس نیدر ا جهیمستاجر هستند. در نت ایندارند  یشغل مناسب ای رایشوند، ز ینم دهیهای مشاغل و... دیکه معمولا در سرشمار

 رااز جانب مردم داشته است.  تیرضا نیکمتر یستیدر عمل بهز یمضاعف وجود دارد. ول یریپذ

 
 ریاخ یهالابیپس از س یهااز سازمان هرکداماز عملکرد  تیرضا زانیم نیانگیم -19-7جدول 

 کل شانیگم قلااق نهاد

 3.11 3.41 3.12 یدرمان یبهداشت مراکز

 2.31 2.11 0.11 هابانک

 2.14 2.14 2.34 یانتظام یروین

 2.88 3.41 2.21 وپرورشاموزش

 2.41 2.83 2.01 اد مسکنیبن

 2.11 2.30 0.81 ینیته امداد امام خمیکم

 2.17 2.48 0.77 یاری/دهی/بخشداریشهردار

 0.11 0.84 0.10 یستیبهز

 2.41=  1 تا 0 نیب نیانگیم

 0318 مرداد. هالابیس یگزارش مل ژهیو ئتیو رسانه ه یفرهنگ یکارگروه اجتماع ی: نظرسنجمنبع
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 درمجموع لیامدادگران با مردم منطقه در معرض س یمواجهه اقناع یطورکلبهکه  دهدیم نشان ینظرسنج از حاصل یهاداده

مواجهه کمتر جواب  نیا قلااق در و است افتاده اتفاق شانیگم در شتریب زیامتیمواجهه موفق نیبوده است و البته ا زیامتیموفق نسبتاً

 انجام منزل هیتخل یبرا نانآ اقناع یبرا یتلاش امدادگران که اندبوده معتقد قلادر اق انیدرصد پاسخگو 41حدود  کهیطوربهداده است 

 اندنداده
 محل هیتخل یبرا انیپاسخگو کردن متقاعد یبرا امدادگران تلاش -12-7جدول 

 نیانگیم ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان فیرد

 14/2 1/1 1/01 1/41 8/21 7/20 قلااق 0

 88/3 1/04 1/71 1/7 1/3 1/4 شانیگم 2

 42/3 8/1 8/10 7/08 8/1 2/01 گلستان 3

 0318 مرداد. لابهایس یمل گزارش ژهیو ئتیه رسانه و یفرهنگ یاجتماع کارگروه ینظرسنج: منبع

 

  لابیس هشدار یاجتماع ملاحظات. 7-2-12

به شهروندان انجام نشد.  یرساناطلاع خصوص نیا در. شد یلابیس قهیدق 41 یزمان فاصله در قلااق شهر که داد نشان تیواقع

 هشدار زمان از. شود ارائهبه شهروندان   یاموزش ساده و کاربرد انکنترل  و لیسکاهش روند بحران  یبود در زمان حادثه برا یضرور

 چگونه و داشت خواهد یامدیپ چه اند،مواجه یادهیپد چه با که خصوص نیا در شهروندان، از یبرخ شدن یقربان و ان وقوع تا لیس

 .داشت وجود یاندک یاگاه کنند مقابله ان با توانندیم

 که شد مشخص زدهلیس مناطق به یرسانکمک فعالان و امدادگران زدگان،لیس با یگروه و یانفراد یهامصاحبه اساس بر

 حادثه عمق و دهیدبیاس مناطق درباره یرساناطلاع. است نگرفته صورت یخوببه یخبررسان که دهدیم نشان لیس ندیفرا یهاهیبیتکذ

 نستاگرامیا یهاهشتک قیطر از غالبا و یکندبه نوروز لاتیتعط از متاثر خصوص نیا در یرساناطلاع. است داشته یعموم تیاهم

 .است شدهانجام

 

 لابیس هشدار پوشش زانیم .7-2-12-1

  لابیواکنش مردم به هشدار س یو چگونگ لابیپوشش هشدار س زانیدهنده منشان نهیزم نیدر ا یشیمایپ قیتحق یهاداده

 هشدار هاآن به مقامات برسد، هاآن ۀخان به لابیس نکهیا از قبل مدت چه که کنند انیب تا شد خواسته مردم از نهیزم نیا در. باشدیم

 .است گرفته پاسخ لیذ جدول شرح به است، لابیس هشدار پوشش زانیم یایگو که پرسش نیا اند؟داده را لابیس

 
 لابیپوشش هشدار س زانیم -12-7جدول 

 گلستان شانیگم قلااق مدت فیرد

0 
 اندنداده هشدار اصلا

 (ی)درصد سطر 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

72 3/12 1 7/7 78 011 

 1/03 3 2/33 یستون درصد 2

 0/81 484 17 208 8/11 211 اندداده هشدار 3

 01/0 11/0 21/0 روز نیانگیم 4

 011 112 011 224 011 338 کل جمع 1

 

 صورتبه هاپاسخ یفراوان اند،داده هشدار شما به مقامات برسد شما خانه به لابیس نکهیا از قبل مدت چه که سؤال نیا به پاسخ در

 هاپاسخ. است شدهارائه شانیگم و قلااق یهاشهرستان یبرا کیتفک به که است 22-7 جدول شرح به روز برحسب نیانگیم شاخص

 وقوع از قبل که اندنموده ابراز شانیگم شهر انیپاسخگو ازدرصد 3 تنها و قلااق شهر انیپاسخگو ازدرصد  2/33 که دهندیم نشان
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 لکن اند،داده هشدار هاآن به مقامات که اندنموده اظهار انیپاسخگو ازدرصد  0/81 درمجموع. اندنداده هشدار هاآن به اصلا ل،یس

 .باشدیم لیس وقوع از قبل روز کی از شیب شهروندان، به هشدار زمان و لیس وقوع نیب فاصله زمانمدت

 

 لابیس هشدار به مردم واکنش .7-2-12-2

اساس  نی. بر اشودیهشدار مشخص م نیگرفتن ا یجد یچگونگ قیمرحله، از طر نیدر اول لابیمردم نسبت به هشدار س واکنش

 اند. گرفته یرا جد لابیهشدار س نیشده است که مردم تا چه اندازه اولمشخص لیدر جدول ذ

 
 لابیس هشدار نیاول در مردم واکنش ۀنحو -22-7جدول 

 ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان فیرد
  یلیخ

 ادیز
 نیانگیم

 08/2 1/0 7/01 7/01 3/27 1/37 قلااق 0

 10/2 1/1 7/30 2/04 1/28 1/01 شانیگم 2

 10/2 4/1 4/23 1/01 1/28 1/27 گلستان 3

 

 تریجد شانیواکنش در شهر گم نیمرحله، از مقدار مورد انتظار کمتر است. ا نیدر اول لیگرفتن هشدار س یجد زانیدرمجموع م 

 لابیهشدار س شانیدر شهر گم کهیاست درحال« کم»به  کیقلا در حد نزددر شهر اق زانیم نیا کهیطورقلا بوده است.  بهاز شهر اق

 قرار دارد. « متوسط»به  کیدر حد نزد

 بر و افتیدر منابع گرید از را خود اطلاعات یعموم افکار. نداشت حیصح تعامل رسانه با اطلاعات، تبادل در بحران ارتباطات گروه

 یعامل است. حواش نیدر استان گلستان منتج از ا لیس یامداد تیریاز اختلال مد ی.  متاسفانه بخشکردیم قضاوت ان اساس

 .شد یامدادرسان در اقلام عیتوز ینظمیب و ییواگرا دیتشد به منجر ،یمجاز یفضا در جادشدهیا

 بر مردم واکنش لذا .نداشتند لابیس به باور یمحل رانیمد یحت و مردم از یاریبس ایثان دیرس مردم به رهنگامید لابیس هشدار اولا

 رودیم و دیایم یسطح و خطریب و ضرریب روان اب صورتبه قبل یهاسال همانند لیس که بود گونهنیا یشفاه خیتار اتیتجرب اساس

 مناطق ساکنان از یتعداد موارد از یبرخ در. باشدینم یگرید اقدام هر ای منازل هیتخل مانند عیسر واکنش گونههیچ به ازین لذا و

 مناطق به را خود یهادام مشخص طوربه و نموده توجه لابیس هشدار به خود شتیمع و کار لیوسا و اموال از حفاظت یبرا ییروستا

 . نمودند منتقل امن

 مردم از یاریبس بود دادهرخ دور یهاسال در وسعت و حجم نیا با ییهالیس و افتاد اتفاق ییبالا حجم در ریاخ لیس نکهیا لیدل به

 .نداشتند لیس از یدرست درک بودند نکرده تجربه را گذشته یهالیس

 کار نیهمچن شده یناامن و یاعتمادیب یفضا جادیا موجب امدادگران یهاهیتوص و هشدارها به نسبت مردم یمنف واکنش

 .کردیم مواجه یاریبس یهایدشوار و مشکل با را امدادگران

 

 زدهلیس مناطق هیتخل یاجتماع ابعاد. 7-2-13

 یبرا گفتگو فاجعه، زمان در. بود گلستان استان در بحران زمان یاجتماع مسائل از لیس معرض در ای زدهلیس مناطق هیتخل

 محل ترک به حاضر( شانیگم)شهرستان  تیجمعدرصد 21 تنها. نبود رگذاریتاث یدولت کارگزاران توسط حادثه محل از ییجاجابه

 به یدسترس عدم و لیس تداوم از ساکنان ینگران و شدههیتخل مناطق در احمرهلال توسط ییغذا اقلام عیتوز( 0 عامل دو. شدند حادثه

 استاندار بتیغ. بود رگذاریتاث خصوص نیا در منازلشان از افراد یشخص حفاظت و شدههیتخل منازل از سرقت گزارش( 2 و ییاهدا اقلام

 مسئول هیتنب انتظار کنندهبراورده انکه از شیب استاندار انفصال. شد موجب را یجبران رقابلیغ یتیریمد ینظمیب شانیا یناگهان عزل و

 .بود دهیدحادثه جامعه یاجتماع تیرضا براوردن یبرا کردن یقربان شینما باشد، یخاط
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 بود.  لیمردم به شرح جدول ذ یاگاه د،یینما هیرا تخل تانمنزل که خواستند شما از امدادگران ایا که پرسش نیا به پاسخ در

 
 هیتخل یامداد و نجات برا یهاگروه درخواستمردم نسبت به  یگاهآ -32-7جدول 

 ریخ بله شهرستان فیرد

 7/17 3/32 قلااق 0

 3/01 7/81 شانیگم 2

 7/44 3/11 گلستان 3

 

حدود  قلااق. در اندنموده هیدرخواست تخل هاآناز  نیکه امدادگران و مقامات و مسئول اندداشتهاز مردم اظهار  یمیاز ن شیب

 یرساناطلاعو  یاگاه یبرا یشتریفرصت ب دیداشتند. شا یاگاه هیتخل یدرصد از تقاضا 11به  کینزد شانیدر گم کهیدرحال سومکی

 تفاوت شده باشد. نیوجود داشت و موجب ا شانیبه مردم گم

محل سکونت در حد  هیمتقاعد کردن مردم نسبت به تخل یاز ان است که تلاش امدادگران برا یمردم و امدادگران حاک نیب تعامل

 .دهدیمتعامل را نشان  نیا 21-7مورد انتظار بوده است. جدول  نیانگیاز م شیب

 
 محل هیتخل یبرا مردم کردن متقاعد به نسبت امدادگران تلاش زانیم -42-7 جدول 

 نیانگیم ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ شهرستان فیرد

 14/2 1/1 1/01 1/41 8/21 7/20 قلااق 0

 88/3 1/04 1/71 1/7 1/3 1/4 شانیگم 2

 42/3 8/1 8/10 7/08 8/1 2/01 گلستان 3

 

منزل و محل سکونت مردم کمتر از  هیتخل یمقامات برا ایتلاش امدادگران  قلااقاز ان است که در  یحاک یارتبه نیانگیم شاخص

مردم و امدادگران در  نیتعامل ب درمجموعاز حد انتظار بوده است.  شتریب شانیتلاش در گم نیا کهیدرحالمورد انتظار بوده  نیانگیم

 حد مورد انتظار بوده است.

 یواکنش منف هیاز مردم در مقابل هشدار تخل چهارمکینسبت حدود  کهیطوربهاست  تاملقابل هیمردم به هشدار تخل واکنش

مردم از همان اول که از انان خواسته شد، بدون مقاومت و با  چهارمسهاز  شیب کهیدرحالنمودند  یخوددار هینشان دادند و از تخل

 .کندیمازگو را ب تیواقع نیا 21-7. جدول رفتندیواکنش مثبت درخواست امدادگران را پذ

 
 هیتخل هشدار به نسبت مردم واکنش -52-7 جدول 

 ریخ بله شهرستان فیرد

 1/23 0/71 قلااق 0

 1/22 4/77 شانیگم 2

 0/23 1/71 گلستان 3

 

منزل خود، مقاومت نشان  هیامدادگران نسبت به تخل ایاز انان در مقابل هشدار مقامات  چهارمکیاز مردم در حد کمتر از  یتعداد

 ننمودند.  هیدادند و منزل خود را تخل

 27-7حاصله در جدول  جیو نتا قرارگرفته سؤالمنزل مورد  هیانان نسبت به هشدار تخل یعلت مقاومت مردم و واکنش منف 

 است.  شدهمنعکس
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 هیتخل هشدار به نسبت مردم مقاومت و یمنف واکنش لیدلا -62-7جدول 

 شهرستان فیرد
باشد و  ادیز لابیس کردمینم فکر

 نگرفتم یهشدارشان را جد

 لیوسا دمیترسیم

 منزل از دست برود

 لیوسا هیتخل

 بود سخت منزل

 دادن انتقال

 بود سخت احشام

 یقبل یهالیس یهاخسارت

 را هم دولت نداده بود

 1/1 1/1 1/47 1/1 1/42 قلااق 0

 1/1 1/1 1/21 1/2 1/72 شانیگم 2

 1/1 1/1 8/32 1/4 3/12 گلستان 3

 

موجب شده بود که مردم به  شان،یان در گم یو حجم و گستردگ لابیو عدم باور مردم نسبت به وقوع س قلااقدر  هیکار تخل یسخت

منزل و  لیوسا داندستدر منزل خود سکونت داشته باشند. ترس از  زین لابیو کماکان پس از وقوع س ندیننما یتوجه هیهشدار تخل

از  شیب قلااقکه در  رودیمشمار هب هیبه تخل یمردم نسبت به واکنش منف لیاز دلا زین ینظمیب طیاز شرا یناش یاحساس ناامن

 .دینمایمرخ  شانیگم

 

 



 هیأت ویژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم

 لرستان در استان   لابیس یفرهنگ ی واجتماع ابعاد
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 مقدمه. 8-1

دارند منجر به نادیده گرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی این  محیطیزیسترخداد حوادث طبیعی با این پیش فرض که ماهیت 

که  شده. پایداری این پیش فرض در ساحت اندیشه منجر به در خفا ماندن این پرسش شودمیآن بر زندگی انسانی  تأثیردث و حوا

های ناشی از حوادث طبیعی چه اثری بر زندگی اجتماعی و انسانی دارند؟ هدف از گزارش حاضر، علاوه بر مطرح کردن مسائل و آسیب

د جامعه درگیر در حادثه گزارشی از ارتباط تنگاتنگ زندگی انسانی با حوادث طبیعی رخداد طبیعی در زندگی فردی و اجتماعی افرا

است. این گزارش با بیان ارتباط جنبه خرد زندگی انسان) ابعاد روحی، روانی و جسمی( و جنبه کلان) اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

به زندگی انسان و حوادث طبیعی را در ابعاد خرد زندگی فردی فرهنگی(که در اثر رخداد حادثه طبیعی پدیدار گشته اند، ارتباط دوجان

یکسان و مشابهی بر همه افراد جامعه ندارند و اغلب  تأثیرکند. از آن جایی که حوادث غیر مترقبه و ابعاد کلان اجتماعی نمایان می

های و مشکلات اجتماعی ناشی از یبشوند بررسی و شناخت آساقشار ضعیف و آسیب پذیر تر اجتماعی هستند که متحمل صدمات می

اقشار دارای اهمیت است. در حقیقت سوانح اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این این رخدادهای غیر مترقبه بر زندگی اجتماعی 

های ناشی پذیر شده و خطرات محیطی افزایش یافته اند. میزان قدرت و آسیبای آسیبفزاینده صورتبهموضوع است که جوامع و افراد 

های قربانیان شرایط اجتماعی و میزان ویژگی تأثیرها بیش از آن که ناشی از سیلاب باشد، تحت از بلایای طبیعی مانند سیل در انسان

وع کنکاش مباحث جامعه شناختی نیست، اما به سبب های حمایتی در این مصایب است.اگرچه بلایای طبیعی در ابتدا موضدریافت

است. « عدم تعادل اجتماعی»و « نابسامانی»، «آنومی» وقوع اتفاقات پس از آن، پیامد اجتماعی حوادث عظیمی مانند برساخته شدن

ادهای اجتماعی در عدم چرا که به هم خوردن الگوهای مرسوم و متعارف زندگی اجتماعی و فروپاشی نظم موجود، تأخیر ساختارها و نه

تطابق با شرایط و پاسخ به انتظارات و نیازهای به وجود آمده را در پی خواهد داشت. چنین شرایط و آثار اجتماعی است که به ورود 

 .بخشدعلم جامعه شناسی جهت بررسی وضعیت موجود در شرایط بحرانی و پیامدهای آن مشروعیت می

ها مانند ، جگنی و دلفان موجب خسارات بسیار شدید و در سایر شهرستاندخترپلرستان در سه شه 0318سیلاب فروردین ماه 

 ر ساخت هاگردید. یآباد و دورود نیز باعث خساراتی به زخرم

ایران  0318فروردین  00تا  0317اسفند 21های سیل آسا در ایران بود. از همراه با وقوع بارش0318شروع سال جدید خورشیدی 

فروردین و طی فعالیت دو سامانه بارشی رخ داد که به  00تا  3های استان لرستان در فاصله زمانی مانه بارشی بود. بارشسا تأثیرتحت 

در سیلاب دوم بیشتر  ویژهبهها و دلیل حجم زیاد بارش موجب وقوع دو سیلاب سهمگین در این استان گردید. در طی این سیلاب

در  0318های خرم آباد، دلفان و کوهدشت را آب فرا گرفت. اولین سیل در سال مناطق شهرستان و برخی از دخترپلمناطق شهرستان 

بزرگی  نسبتاًل یز در شهر خرم آباد سیرخ داده است.گرچه در بهمن ماه ن0318ماه فروردین 02ماه و دومین سیلاب در پنجم فروردین

 .ه بودقرار داد تأثیرشهر خرم آباد را تحت 

توان گفت ساکنان این می تقریباًباشد که می 043173، 73744،40714، چگنی و دلفان به ترتیب دخترپلجمعیت سه شهرستان 

 ل شدند.یر سیز به نحوی درگیاند.گرچه ساکنان محلات ساحلی خرم اباد نوبیش به نحوی درگیر سیل شدهسه شهرستان همگی کم

 

 روش تحقیق. 8-1-1

های کانونی، مصاحبه عمیق، استماع، مختلف ازجمله پیمایش، مشاهده مشارکتی، گروه هایروشدر گزارش حاضرسعی شد از 

های ها و سازماناستفاده شود. افراد گروه زدهسیلزده جهت مطالعه نظامند مناطق مصاحبه شخصی، بازدیدهای منظم از مناطق سیل

 بودند. این دسته شامل های غیردولتیسازمانبه چهار دسته تقسیم کرد. دسته نخست توان در تحقیق را می کنندهمشارکت

شد. می شناسی ایران در لرستان، دفتر انجمن جامعهیچگن آباد وهای خرمآباد، شورای هماهنگی تشکلنهاد شهر خرمهای مردمسازمان

های غیررسمی اعضا و شبکه شامل دسته سومبودند.  نظامی و مذهبیهای اداری و دولتی و سا و کارشناسان سازمانؤر شامل دسته دوم

گرفت. را در بر می های برجسته و متخصص درگیر در کاردسته چهارم افراد و شخصیتو روهای جهادی ین و نیریو خویشاوندی، خ

د. برای این مطالعه همچنین از بو الذکرفوق هایروششده از آوریهای جمعتحلیل محتوی دادهراهبرد تحلیل در مطالعۀ حاضر 
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نفر از مناطق  111شاملدر این پیمایش  های مورد مطالعهشهرستانزدگان استان لرستان نیز بهره برده شده است. پیمایش سیل

 از جمعیت (درصد4/80)  نفر 411 دخترپلو معمولان تشکیل داده اند. که در این میان شهرستان  دخترپلدر دو شهرستان  زدهسیل

 .اندشدهاز جامعه مورد مطالعه را شامل  (درصد1/08) نفر 014مورد مطالعه و شهرستان معمولان 

 

 مطالعات اجتماعی و فرهنگی. 8-2
 ادراک خطر سیلاب. 8-2-1

« اند؟مردم خطر سیلاب را در منطقه زندگی خود چه اندازه جدی تلقی کرده»نخستین پرسش کارگروه در این خصوص این بود که 

اند. در صحبت با شهروندان غالبًا مردم درک روشنی از سیل یا ابعاد آن نداشتهبر اساس مطالعات استان لرستان مشخص شد 

تصوراتشان این بود که حداکثر ساکنان مناطق نزدیک رودخانه با سرریز دیوار ساحلی رودخانه مواجه شده و آب وارد این محلات 

حتی کسانی که سیل را نیز ل را رعایت نموده و منازل خود را تخلیه نمایند.ینان این مناطق هشدار سشود و بنابراین لازم است ساکمی

کردند که شدت و اندازه سیل در حدی باشد که قسمت غربی شهر اند. فکر نمیاند در مورد ابعاد سیل درک روشنی نداشتهجدی گرفته

اند که آب پشت درب املاً ویران کند. بنابراین زمانی خطر را جدی احساس کردهو معمولان یا روستاهای نزدیک رودخانه را ک دخترپل

 منازلشان بود و فرصت داشتند تنها جان خود را نجات دهند.

عدم جدی گرفتن سیلاب در حدی بود که بسیاری از ساکنان حتی در مواجهه مستقیم به درب منازل، هشدار را جدی 

ر یکردند و حتی درگشده که در آن مردم به امدادگران اعتراض میدادگران به درب منازل مردم شنیده هایی از مراجعه امنگرفتند)نمونه

ر از مراجعه یدر بعضی مناطق غ .«اد،بابا ولمان کنید بمیریم!یل مید داره سیگیکنید و مچه خبر است هرروز مراجعه می»شدند که می

ادی در ادراک مردم نداشت. البته سیل یز تأثیررسد ان بود. ولی به نظر مییز در میی نیر هوایک تیتک به درب منازل و حتی شلبهتک

اول: برای بعضی از ساکنان نزدیک رودخانه نوعی هشدار بود که . بود مؤثرار ین حس دوگانه بسیدر القای ا18فروردین  1خ یاول در تار

دوم: برای کسانی که دورتر بودند این  منزل خود را جابجا کنند.ل ینشینان رودخانه وسارند و بعضی از ساحلیخطر سیل را جدی بگ

ه مردم ندارد یای گذراست و خطر زیادی برای بقدهیهای دیگر که اخطار داده بودند پدتصور را به وجود آورد که این سیل هم مثل سیل

 لی جدی گرفت.یو نباید آن را خ

آباد( در میان عامه وشان در خرمی)سد ا آبادردن سدهای بالادست در خرمگیری نظریات توطئه مبنی بر باز کدر این میان شکل

ای دولت ساز دهد که درک روشنی از طبیعی بودن سیل وجود ندارد و آن را پدیدهز نشان مییکرده نمردم و حتی افراد تحصیل

سرعت در بین مردم شایع ز بهیهایی ننین دیدگاهخی وجود دارد چیدانند. البته با توجه به شکافی که بین دولت و ملت به لحاظ تارمی

 گو نبوده است.شده و تلاش کارشناسان و مسئولان برای اقناع مردم جوابو پذیرفته

گیری چنین شایعاتی مبنی بر عمدی بودن حادثه و شکل شناختیروانهای اجتماعی و سیاسی و رسد بررسی زمینهبه نظر می

جان و سرپل ذهاب یادی دارد. این موضوع سابقا در حوادث دیگری مانند زلزله بم، زلزله آذرباین ضرورت زغیرطبیعی بودن آن را در ایرا

 نیز تکرار شده است. دخترپلو اکنون نیز در سیل 

ها، تبلیغات محیطی، ها مدیریت بحران از طریق رسانهها، شهرداریهواشناسی، فرمانداری ازجملهها حال که همه قسمتدرعین

آمده بود ولی به دلایل زیاد نتوانسته بود ادراک عملفروردین اخطارهایی به 02فروردین و  1پیامک، دهیاران روستایی، در مورد سیل 

 کردند چنین سیلی بیاید.ر نمیمردم را در مورد سیل شکل دهد و همه اعلام کردند که تصو

ز یل در شهرستان دورود و خطرات سرریتی تمرکز خود را ابتدا بر روی سیریو مد رسانیاطلاعستم ین بود که سیگر ایمشکل د

ن شهرستان متمرکز شده و یشتر امکانات در این تمرکز باعث شده بود که بیشدن سدمروک و حفاظت از مردم دورود گذاشته بودند و ا

امد کم یامد ولی پیش نین شهرستان مشکل پیگر مناطق استان بی توجه باشند.گرچه خوشبختانه در ایل در دیجاد سیسبت به ان

 گر استان مشکل ساز شد.یتوجهی به مناطق د
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انجام  زدهسیلشی که در مناطق یمایبرای ارزیابی علل نحوه واکنش مردم به هشدارهای سیلاب و ادراکی که از آن داشتند در پ 

 را جدی گرفتید؟اولین هشدار سیلاب که داده شد، چقدر آن ها این بود کهیکی از این پرسش .پرسیده شد هاآنگرفت سؤالاتی از 

اد را انتخاب یلی زیدرصد خ3اد و یدرصد ز3درصد متوسط و 1درصد کم و21درصد خیلی کم و 11 سؤالن یان در پاسخ به ایپاسخگو

ل و عدم اعتماد به منابع یلی کم نشان دهنده مقدار بالای بی توجهی به هشدارهای سیرکم و خیدرصد مقاد71بالای زان یکرده اند. م

 باشد.رسمی می

ان یپاسخگو به هشدار سیلاب واکنش نشان دادید؟ گونهایندر سؤالی دیگر از افراد درگیر در حادثه خواسته شد که پاسخ دهندچرا  

 : اندآمده است برشمرده 0-8ل شماره ر را که در جدویدلایل ز

 
 واکنش افراد به هشدار سیلاب -1-8جدول 

 علت عدم ترک منازل فیرد
درصد 

 معتبر

 8.7 موردی ذکر نشد 1

 01.4 لیعدم سابقه قبلی بروز س 2

 00.1 کردم /جدی نگرفتم/انتظار نداشتمیفکر نم 3

 8.8 باشد لیر سیا منزل مادر مسیکردم وارد منزل شود یفکر نم 4

 1.1 جدی نگفتند صورتبه 5

 1.1 اد باشدیا زینجا برسد یا به ایکردم وارد شهر شود یفکر نم 6

 4.1 شدیباورمان نم 7

 3.1 اد بودیلی زیمسافت تا رودخانه خ 8

 3.2 جدی نگفتند صورتبه 9

 2.1 میحفاظت جانی نداشت 11

 2.7 تجربه نداشتم 11

 2.0 رودخانهان یعدم سابقه قبلی طغ 12

 0.1 اد بودیلی زیمسافت تا رودخانه خ 13

 0.3 ا کم بود جدی نگرفتیل آمده بود ولی وارد خانه نشده بود یقبلا س 14

 0.3 ستیل نیر سیخانه ما در مس 15

 0.3 میم /احتمال دادیم /اعتماد کردیباور کرد 16

 0.0 لیان به سیدم/ترس بچه ها/عدم اطمنیترسم/ترسیل میاز س 17

 0.0 قبلا هم اعلام کرده بودند ولی خبری نشد 18

 .8 ل اطلاع دادن کمیبه دل 19

 .8 شدت بارش 21

 .8 میم/انتظار نداشتیکردم /جدی نگرفتیفکر نم 21

 .1 ردیگیها را نمد و خانهیآادی نمییگفتند آب ز 22

 .1 ن مسئله را برای ما روشن نکردندیمسئول 23

 .1 نهم دروغ استیم ایگفتند دروغ بود فکر کردهرچه به ما  24

 .1 شگی بودیهشدارها هم 25

 .1 اد باشدیا زینجا برسد یا به ایکردم وارد شهر شود یفکر نم 26

 .1 شدیباورمان نم 27

 .1 شدت باران کم بود 28

 .1 جدی نگفتند صورتبه 29

 .3 کندیبی وارد نمیل آسیفکر کردم س 31
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 علت عدم ترک منازل فیرد
درصد 

 معتبر

 .3 آب /بالا آمدن ناگهانی آبدن مقدار ید 31

 .3 ر هشدار دادندید 32

 .3 ل جدی استیم سیدیکند فهمید از روی پل که شهر را به هم متصل میپس از بازد 33

 .3 لی نبودینطور سیم اید داشتیقبلا هم بارش شد 34

 .3 یاد و جدی ماموران شهرداریهشدار ز 35

 .3 دیایل بینکه سیامکان نداشتن ا 36

 .3 م جدی استیاقدامی صورت نگرفته بود که حس کن 37

 .3 لین از عاقبت سیاطلاع ندادن مسئول 38

 .3 شدت باران کم بود 39

 .3 دیآم مثل سالهای قبل فقط آب بالا مییکردیفکر م 41

 .3 ابانهایلاب در خیبه خاطر جاری شدن س 41

 .3 به شهر بزندن همه خسارت یم دولت سد را بازکند و ایکردیفکر نم 42

 .3 هشدار داده شده بود 43

 .3 لیت خودمان در سیل حساسیبه دل 44

 .3 میا کم بود جدی نگرفتیل آمده بود ولی وارد خانه نشده بود یقبلا س 45

 .3 لی نبودینطور سیم اید داشتیقبلا هم بارش شد 46

 .3 کردم وارد منزل ما شودیفکر نم 47

 .3 نهم دروغ استیم ایدروغ بود فکر کردهرچه به ما گفتند  48

 .3 میریچ اقامتگاهی داده نشد که جدی بگیاز طرف مقامات به ما ه 49

 .3 ت بد سدها بودیریلاب به علت مدین سیا 51

 

این موارد توجهی خود در مواجهه با هشدارهای سیلاب و جدی نگرفتن آن را ، پاسخگویان علت بیآمدهدستبهباتوجه به اطلاعات 

نکه یو اهای نهادهای رسمی امیبه پ اعتمادیبیل یعدم باور به حجم و گستردگی سیل وجدی نگرفتن س عدم سابقه قبلی واند: دانسته

 ف است.یها فقط هشداری برای رفع تکلامیکردند پامده بود پس اکنون هم تصور مییل نیقبلا هشدار داده بودند ولی س

توان گفت مسئله فراروی بسیاری از گرددکه میشه ان به ضعف اعتماد عمومی و اعتماد نهادی بر مییوق ردر ارتباط با مسئله ف

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. یکی از دلایل کاهش اعتماد عمومی سابقه فعالیت نهادهای رسمی در زمینه مورد نظر و 

قضایا و مسائلی است که به اعتقاد عامه مردم مضر به حال جامعه است. باور به عدم  ها و نهادهای رسمی دراعتقاد و در گیری این دولت

دگاه علمی یت تجربه نگر و ضعف دیشه در ذهنیز ریاتفاق حادثه سیل باوسعت و گستردگی اخیر به علت سابقه نداشتن در گذشته ن

این ویژگی که بیشتر در  درواقعفراد نسبت به وقایع است. دارد واین استدلال ناشی از تفکر معطوف به گذشته و عدم انعطاف پدیری ا

ها تیات شخصی را ملاک واقعیتجرب بر اساسهای ذهنی گذشته و تبیین حوادث زندگی شود باور به پیش فرضجوامع سنتی یافت می

 داند.رون مییدر ب

« چه نقشی را ایفا کرده است؟ هاآندگی ریزی زنخطر سیل در برنامه»پرسش دومی که در این تحقیق بررسی شد این بود که 

اند . نشانه چنین عدم جدیتی، ترک نکردن منزل تا واقعیت این است که عموم مردم خطر سیل را در زندگی خود چندان جدی نگرفته

 وسایل آوریجمعه منازل در خطر جدی حتی یزات اصلی وتخلیلحظه رسیدن آب، بیمه نکردن منزل، جمع نکردن وسایل وتجه

 باشد.ضروری مثل شناسنامه و اوراق هویتی می

ل را در دو نگاه یکرد حاکم بر ذهن مردم درباره سیتوان روده مییهای میدانی از مناطق حادثه دها و دادهمصاحبه بر اساس

های آگاهی و مهارتوساز استاندارد، بیمه کردن منزل و اثاثیه، کسب مدت و بلندمدت دانست. نگاه بلندمدت خود را در ساختکوتاه
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د بتواند بعدا در ساخت وسازها و نظارت فنی و بالابردن آگاهی مردم در ساخت ین نگاه بایدهد.چنلازم برای مواجهه با سیل نشان می

 منازلشان نشان دهد.

و اشیاء آوری مدارک هویتی آوری اسباب و وسایل، جمعزخود را در جدی نگرفتن هشدارهای لازم، جمعیمدت ننگاه کوتاه

اری از مردم بود. یل زندگی بسیامدش از دست رفتن همه وسایدهد که پروز در مورد سیل نشان میقیمت و کسب اطلاعات بهگران

بالا و حجم قی وجود ندارد.از طرف دیگر سرعت یمدت و هم در نگاه بلندمدت ادراک عمپیامدهای سیل نشان داد که هم در نگاه کوتاه

عملکرد  تأثیرتوان العمل مناسب را از شهروندان گرفته است . البته در این میان نمینوعی غافلگیری قدرت عکسل و به یبالای س

 گیری این ادراک نادیده گرفت.سازمانی و دولتی را در شکل

موفق بودند که ن نهادها یجاد آمادگی موفق نبودند. در صورتی ایبینی خطر و ات بحران در پیشیریهای دولتی متولی مدسازمان

افتاد. ین اتفاقی نیکه چنیکردند.در حالز در جای مطمئنی مستقر مییهای اسکان اضطراری برپا نموده و حتی ادارات خود را نمکان

بام در پشت هاآنروند و بسیاری از کارکنان های فرمانداری و شهرداری و بسیاری از نهادهای دولتی زیر گِل میکه ساختمانوقتی

ن ادراک سازمانی یان ادارات دولتی هم ضعیف است و با ایا در میان ادراک سازمانی از بلازمی دهد کهمی شوند این امر نشانر میگرفتا

های دولتی باوجود ارائه ریزی مناسبی داشته باشند. سازمانتوان انتظار داشت که مردم سیلاب را جدی گرفته و بتوانند برنامهنمی

که مردم روستاها)مخصوصا چم مهر در طوریهای اضطراری برای مردم فراهم کنند. بهسیل نتوانسته بودند، کمپ هشدار لازم در مورد

اده خود را به روستاهای یز با پای پروک شبانه یها پناه برده و ها به کوهن کمپی( که از سیل نجات پیداکرده بودند در نبود ادخترپل

 آشنایان در شهر رسانده بودند.مجاور یا به منازل خویشان و 

باشد. در ز مییعوامل اداری و سازمانی ن تأثیرای بلکه تحت تابع عوامل شخصیتی، فرهنگی و رسانه تنهانهبنابراین ادراک سیل 

شده که  یک خطردر اذهان مردم از پاسخگویان پرسیده عنوانبهانجام گرفت برای ارزیابی حادثه سیل  زدهسیلپیمایشی که در مناطق 

 .استهای افراد به شرح زیر کردند. پاسخخطر ارزیابی می عنوانبهچقدر سیلاب را 

 
 میزان حساسیت به خطر حادثه سیلاب -2-8جدول 

 درصد معتبر حساسیت به خطرات سیل 

 01 خیلی زیاد

 01 زیاد

 01 متوسط

 07 کم

 47 خیلی کم

 011 کل

 

ش از نیمی از جمعیت مورد مطالعه نسبت به خطرات یعنی بیدرصد از پاسخگویان،  14 در حدود آمدهدستبهبا توجه به اطلاعات 

 درصد از جمعیت در حدزیاد و خیلی زیادی نسبت به خطرات ناشی از سیل آگاهی و01سیل حساسیت خیلی کمی داشتند و تنها

های خطرات حوادث طبیعی مانند سیل نشان از نبود سیستم توجه به مطالب عنوان شده نبود آگاهی در ارتباط با حساسیت داشتند. با

های لازم در مقابل حوادث طبیعی دارند. ضعف نهادی آگاهی دهی از آن جایی موزشآنهادمند در ارتباط با خطرات و عدم  رسانیاطلاع

نیست بلکه سطح کلان و  مشهود است که این ضعف در ساختارهای اداری رسوخ کرده و تنها معطوف به افراد و سطح خانواده

ادارات در سطح محلی تا سطح کلان را نیز در برگرفته است و نوعی سهل انگاری اجتماعی و بی توجهی  ازجملههای مختلف بخش

 دهد. سازمانی نسبت به خطرآفرین بودن حوادث غیر مترقبه را نشان می

ها اقدام به بیمه منازل داشته است.در قبل از سیل، فرمانداریادی یز تأثیرای مردم ل در رفتار بیمهین ادراک از سیاز طرفی ا

اند. اتفاقا با حادثه اخیر بود که روستاییان بوده توجهبین آا مردم نسبت به ی ری نداشته ویها شکل فراگمهین بیروستایی نموده اند. ا

اجرایی فرمان امام( پوشش فراگیری نداشته  متوجه شدند پوشش بیمه منازل روستایی که به قول خودشان بیمه برکت)بیمه ستاد
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صورت گزینشی انتخاب کرده بودند است.به این معنا که ساکنان یک روستا تحت پوشش کامل بیمه قرار نگرفته بودند و دهیاران به

ده شده و معمولاً با توجه به ها برای بیمه استفاشده این بود که به خاطر عدم استقبال مردم از این نوع بیمه از بودجه دهیاریدلیل اعلام

مه در روستاها به ین عدم پوشش کامل بیمه نبودند. اتفاقا ایشده بودند.وهمه مردم روستا بمحدودیت بودجه، تعداد کمتری انتخاب

 د.ین و حتی در درون خانواده منجر گردین مردم و مسئولیاری از روستاه در بیمشکل اصلی در بس

عه مورد مطالعه درگیر در حادثه خواسته شده بود که به سؤالات در ارتباط با بیمه منزل و اموال پاسخ برای سنجش این امر از جام 

 باشد. دهند که اطلاعات آن به شرح ذیل می

 
 میزان بیمه منازل در برابر حادثه سیلاب -3-8جدول 

 درصد معتبر بیمه بودن در برابر سیل

 21 بلی

 70 خیر

 

درصد در برابر سیلاب  21. و اندبودهدرصد در برابر سیلاب بیمه ن 70در بین پاسخگویان  3-8باتوجه به اطلاعات موجود در جدول 

 . اندبودهبیمه 

باتوجه به اطلاعات  بود، بیمه سیلاب برابر در - خانه از غیر –های شما که آیا سایر دارایی سؤالن ین در مقابل ایهمچن 

درصد از پاسخگویان سایر اموال را بیمه 4و تنها اندکردهدرصد از پاسخگویان سایر دارای هایشان غیر از خانه را بیمه ن 11، دهآمدستبه

 .اندکرده
 بیمه دارایی ها -4-8جدول 

 درصد معتبر ها در برابر سیلبیمه بودن دارایی

 4 بلی

 11 خیر

 

امری که نشانگرحساسیت و احساس خطر در برابر  عنوانبهده به بیمه یحادثه دکه جامعه دهد نشان می آمدهدستبهاطلاعات 

مه برکت( در سیستم یان )بییحوادث است اهمیت لازم را نداده است. مشکل ازآنجا شروع شد که این نوع پوشش بیمه برای روستا

توان از نوعی یان نمین میدر ا .کلات خود را نشان دادفرمالیته و شکلی اجرا شده بود و بعد از بروزحادثه سیل مش صورتبهشتر یاداری ب

مه یهرحال ب به ل تاریخی و اقتصادی هم دارد بی توجه بود. یمه که دلایهای مانند بدهیمقاومت ذهنی وفرهنگی مردم در مقابل پد

 مشکلات را در پی داشت:این برکت در روستاها 

 پوشش ناقص بود،درصد زیادی از روستاها و یا ساکنان شهرها بیمه نشده بودند. .0

کرد تنها نام یک خانواده ذکرشده بود. بعد از سیل وقتی افراد به اداره . در بعضی از خانوارها که چند خانواده با هم زندگی می2

مه ی. بنابراین، فرد باندشدهمه نیها به خانوداهیها ثبت شده و بقمه کننده مراجعه کردند ملاحظه نمودند که تنها نام یکی از خانوادهیب

 د. یار روستا گردیها با دهها و خانوادهه را بدهد واین موجب بروز اختلافات زیادی بین خانوادهیشده هم حاضر نبود سهم بق

 .نبودن بعضی از ساکنان روستامه یبروز اختلاف بین مردم و همچنین با دهیاران و شورای روستا در ارتباط با ب .3

 رآن موردبحث است.یزان پوشش فراگیشیوه بیمه کردن افراد در روستاها و م .4

 رسد تغییر زیادی کرده است.ای در بین مردم در روستا ضعیف است . حتی با حادثه اخیر به نظر نمیفرهنگ بیمه .1 

تواند ناشی کطرف مییکه بیان شد از  طورهمانبا وجود عوامل مختلفی که در امر حاضر وجود دارد، بی توجهی مردم به امر بیمه  

رخدادهای گذشته وغلبه نگاه کوتاه  بر اساستبیین زمان آینده  از تفکر در امنیت ماندن برطبق رخدادهای مشابه امر حاضردر گذشته و

سازمانهای متولی امر بیمه  ازجملهاشد. از طرف دیگر، ناشی از وجود شکاف بین زندگی مردم و نهادهای رسمی نده بیمدت نسبت به ا
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رسد علل عدم توجه به ن به نظر مییبنابرا .مه برکت(یب ی ویستاد اجرا ان ندارند. )مثلاییاست که ارتباط منسجم وسازمانی با روستا

 شتی و عدم درک مزایای بیمه را ذکر کرد.یازهای معی، بودن در نیخیفقر تار مدت،بیمه در بین مردم غلبه نگاه کوتاه

 آگاهی عمومی درباره سیلاب. 8-2-2

ساز ای دولتدهین را پدآل که یشه سین باور درمورد ریری این مردم و شکل گیات مبتنی بر توطئه در بیگیری نظرشکل

ری از یآباد وجلوگسیل در خرم د وبرای مقابله باآباند که دولت برای نجات مردم خرم معتقد بود ، رواج زیادی داشت. مردمدانستندمی

 آباد سدها را باز کرده است.ختن سد بالادست در خرمیفرور

زان یبه عواملی مانند م، شودیمشاهده م هاآنن یادی در بیلکردگان زیستند و تحصیها که تنها عامه مردم نن استدلالیموافقان ا

تنها به  وکردند میتر اشاره ر رودخانه کمیاهی در مناطق مسیف شدن پوشش گیش خاک و ضعیآب در مناطق بالادست و فرسابارش 

 .نمودندیاسی و اداری اشاره میی از مقامات سیهاقولنقل اسی ویل سیدلا

آن وقایع و حوادث مختلف با توجه به یک عامل عمده یعنی توطئه تجزیه  بر اساسگفتمان توطئه روشی تبیینی و ذهنی است که 

های سیاسی و های خاص تاریخ ایران هرچه بحران ها، مشکلات و تنشها و مقاطع زمانی و برههکلی در دوره طوربهشود. و تحلیل می

ه باوری نیز افزایش چشم گیری داشته است. اجتماعی در جامعه بیشتر شده به موزات آن شواهد و مصادیق تفکر مبتنی بر توطئ

ران یدر مناطق مختلف ا سالیایای طبیعی مثل سیل، زلزله و خشکن در تفسیرها و تحلیل درباره وقوع بلیین نوع تبیی که اطوربه

 دا کرده است.یادی پیرواج ز

کی نسبت داده یزیا متافیشه گناه به عوامل مذهبی یخورد.رل به چشم مییشه سیز در مورد ریانه نیرگرایات تقدیگیری نظرشکل

برد حتماً مالشان حرام بوده و یا کاسبان بی ها که مالشان را آب ا اینیمثلاکسانی که گناه کردند مورد غضب خدا قرار گرفتند. ) شود.یم

ها را در حیات اجتماعی به کارکرد نیروها و عوامل گرایی اعتقاد و باوری فرهنگی است که کلیه امور و پدیده..(. تقدیر. و اندبودهانصافی 

 داند.را در همه اوضاع و احوال ناظر بر افعال و کردار خود می دهد و این نیروهافیزیکی نسبت میماورالطبیعه و متا

عدم توجه به های طبیعی و های ربانی و متافیزیکی از پدیدهها مخصوصاً پدیده سیل و داشتن تبیینضعف نگاه علمی به پدیده

نبود ، شدها و منابع رسمی در مورد سیل منتشر میهای که از رسانهنداشتن اعتماد مناسب به اطلاعات و آگاهی، های علمیتبیین

موضوعات برجسته است که نیاز به  ازجمله، ی که بتواند افراد را برای مواجهه باسیل آماده کندطوربههای لازم در قبل از سیل آموزش

 .ویژه داردتوجه 

احمر و یا صداوسیما در مورد مواجهه باسیل نتوانسته بود مردم های امداد و نجات مانند هلالشده از طرف سازمانهای ارائه آگاهی

به این پدیده  زدهسیلفاقد تأثیرگذاری و پوشش لازم بوده است. برای ارزیابی آگاهی که مردم لذا  و دیل اقناع نمایشه سیرا نسبت به ر

تر های اخیر درستده شدکه کدام یک از عبارات زیر درباره سیلابیزده از مردم منطقه پرسدارند در مطالعه انجام شده در مناطق سیل

 باشد. است؟پاسخ سوالات به شرح زیر می

را « ها را مدیریت کردشد سیلابخیلی زیاد بود ولی میمقدار بارش باران »های نهیب گزیفوق به ترت سؤالان در پاسخ به یپاسخگو

مقدار » درصد و گزینه 31را با « ها ایجاد شدها هم زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش» درصد و گزینه 47با 

 ند.را انتخاب کرده ادرصد  08هم با « شد جلوی سیلاب را گرفتبارش باران خیلی زیاد بود و نمی

ن یت بهتر قابل کنترل هستند وایریعی دارند ولی با مدیها در منشاء علت طبدهین پدین نظر موافقند که ایاری با این بسیبنابرا

 ا انسان ساز.یعت ساز یدانند تا طبتی مییریشتر دولت سازو مدیها را بدهیپد

 

 های وضعیت امداد و نجات آموزش. 8-2-3

صورت خودجوش در های مردمی غیررسمی بهتا پاسی از شب ادامه داشت،شبکه صبح شروع شد و 1در روز حادثه که از ساعت 

های سنگین شخصی )مثل کمپرسی، لودر و تراکتور به نجات مردم اقدام نموده و مانع از تلفات انسانی شب حادثه با کمک ماشین

احمر به درب منازل  لروهای هلایهای محلی درکنار نسمی و شبکهز بعضی از افراد در قالب غیرریرسانی نن در بعد اطلاعیهمچن شدند.
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افراد مراجعه و یا پخش اطلاعیه اقدام به هشدار عمومی نموده و مردم را از خطر سیل آگاه ساختند و باعث شدند که بسیاری از کسانی 

 که منازلشان کامل تخریب شد، حداقل بتوانند جان خود را نجات دهند.

شده انجام  دهیسازمانر یصورت خودجوش و غهای مردمی غیررسمی و بهی امداد و نجات اولیه توسط شبکهرساننقش اطلاع

شده و رسمیت داشته  دهیسازمانها ( در صورتی که این شبکهیافراد بر حسب دغدغه شخصی وبدون اموزش و هماهنگ صرفاًگرفت)

 توانند کارایی بیشتری داشته باشند.باشند و بتوانند در قالب سازمانی کار کنند می

سؤالات این برای بررسی و شناخت وضعیت امداد و نجات در ارتباط با عملکرد امداد ونجات از افراد درگیر در حادثه خواسته شد به 

 پاسخ دهند: 

ر داده یدرصد پاسخ خ13درصد پاسخ بله و47 سؤالن یان در پاسخ به ایتان را تخلیه کنید؟ پاسخگوآیا از شما خواسته شد که منزل

 ه کنند. یخواسته نشده تخل هاآنکنند از یمی از مردم اظهار میرسد در حدود ناند.به نظر می

 کنند که محل را تخلیه کنید؟ امدادگران یا مقامات چقدر تلاش کردند تا شما را متقاعد  که سؤالن ین درمقابل ایهمچن

اد یلی زیدرصد خ02اد و یدرصد ز22درصد متوسط،21درصد کم، 21درصد خیلی کم،01ر را ارسال کردند: یهای زان پاسخیپاسخگو

 جواب داده اند .

ان در یپاسخگو آیا از همان اول که از شما خواسته شد، بدون مقاومت، منزل را تخلیه کردید؟شده بود که  سؤالدر پرسش دیگری 

زان ین نکته که به میه کرده اند. ایدرصد با مقاومت منزل را تخل41بدون مقاومت و هاآندرصد 10ن مطالعه اظهار کرده اند که یا

د در جای خود بررسی شود. یگر دارد که بایو عواملی د رسانیاطلاعه کرده اند نشان از عدم آمادگی و عدم یدرصد با مقاومت تخلپنجاه

کردم سیلاب زیاد باشد و فکر نمی»درصد پاسخ داده اند  17تان مقاومت کردید؟ نکه چرا در مقابل تخلیه منزلین در مقابل ایهمچن

درصد هم باور داشتند که 0و« ه وسایل منزل سخت بودیتخل» درصد پاسخ داده اند که2 تقریباًو « میهشدارشان را جدی نگرفت

 لاب را جدی نگرفته اند.یادی هشدار سیت زین اکثریبنابرا« هم دولت نداده بود های قبلی راهای سیلخسارت»

و معمولان با خرم اباد در مرحله امداد و نجات حضور  دخترپلن شهر یک روزه ارتباط بیهابخاطر قطع ارتباط ن سمنیهمچن 

ک روزو برای مرحله امداد و توزیع اقلام خوراکی و یاز  ها و امداد رسانان بعدنداشتند و این مرحله توسط مردم محلی انجام گرفت .سمن

ها های ورزشی و کوهنوردی ابتدا وارد عمل شدند و در کنار اینزده شدند. در مناطق کوهستانی گروهامکانات اولیه، واردمناطق سیل

جهت گِل روبی و تمیز کردن منازل  هاهای مذهبی و جهادی نیز شرکت داشتند. این گروهنیروهای نظامی و مردمی مانند بسیج گروه

صورت داوطلبانه با ن استانی بهیریهایی مردمی و حتی خها شهری اقدامات مؤثری انجام دادند.همچنین گروهها و میدانمردم و خیابان

ارد میدان شدند و با های اربعین نیز وهای بعد نیز موکبهای موقت اقدام به پخت و توزیع غذای گرم کردند. در هفتهایجاد آشپزخانه

 کردند. اقدام به پخت غذا و توزیع آن می دخترپلایجاد کمپ در 

ل فرار از منزل و نجات خود و یهای لازم و کم توجهی مردم :اولین واکنش مردم بعد از سبخاطر عدم امادگی مردم و نبود اموزش

بام منازل وادارات نیز اقدام دیگری بود. همچنبن بقات بالا و پشت برداشتن مدارک و ماشین و طلا و اوراق هویتی بود. پناه بردن به ط

ها یا در منازلشان گرفتارشده بودندتوسط نیروهای محلی بامها پناه بردند.نجات افراد که در پشتگروهی از روستاییان نیز به کوه

 وسازمانی و در بعضی نقاط توسط هلیکوپترهای هلال احمر صورت گرفت.

رد فاقد یگانجام میهم اگر  هات بحران مانند هلال احمر و در رسانهیریهای مدی که در سازمانیموزش هاآتوان گفت یم درمجموع

 کند.ها مناسب عمل نمین در موقع بحرانیباشد. بنابرار نمییاثر گذاری لازم بوده و فراگ

 

 های مردم درباره مسائل مرتبط با سیلابنگرش. 8-2-4

درگیر در حادثه سیل اگرچه این حادثه دارای منشأ طبیعی است. اما اقدامات نادرست ساختاری و زیربنایی، و از دیدگاه افراد 

مدیریت  ها،دانند. با این وجود وجه انسانی و اقدامات )لایروبی نکردن رودخانهمدیریت ناکافی منجر به وقوع و تشدید حادثه می
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..( نسبت به طبیعی دانستن پدیده غالب است. برای ارزیابی نگرش مردم به مسائل مرتبط بندها و..نامناسب سدها، وضعیت نامناس سیل

 خواسته شد تا به سوالاتی در ارتباط با سیلاب پاسخ دهند.  هاآنبا سیلاب از 
 

 سیلابعلت نگرش به  -5-8جدول 
 درصد معتبر نگرش به سیلاب

 08 شد جلوی سیلاب را گرفتمقدار بارش زیاد بود. نمی

 47 ها را مدیریت کردشد سیلابمقدار بارش زیادبود ولی می

 31 ها ایجاد شدها زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش

 

ب یبه ترت 1-8جدول شماره « تر است؟های اخیر درستکدام یک از عبارات زیر درباره سیلاب »که  سؤالان در پاسخ به یپاسخگو

ها هم زیاد نبود مقدار بارش»نه یدرصد و گز47را با « ها را مدیریت کردشد سیلابمقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی می»های نهیگز

« شد جلوی سیلاب را گرفتمقدار بارش باران زیاد بود و نمی» نه یدرصد و گز31را با « ها ایجاد شددیریت بد این سیلابو در نتیجه م

ت بهتر قابل یریعی دارند ولی با مدیها در منشاء علت طبدهین پدین نظر موافقند که ایاری با این بسیبنابرا ده اند.درصد پاسخ دا08با 

 دانند.شتر انسان ساز مییها را بدهین پدیکنترل هستند وا

 
 دیدگاه افراد عوامل مؤثر بر خسارات سیلاب از -6-8جدول 

 ادیخ.ز ادیز متوسط کم خ.کم عامل

 24 38 21 4 1 اد بارش بارانیمقدار ز

 17 28 01 2 3 ت نامناسب سدهایریمد

 08 33 21 02 8 هاکی رودخانهیها و مزارع در نزدجاد خانهیا

 43 33 04 4 1 بندهالیت نامناسب سیوضع

 23 33 28 1 7 هاعی رودخانهیر وضع طبییجاد موانع و تغیا

 13 27 02 1 3 هاروبی نکردن رودخانهیلا

 

ت نامناسب سدها و یریها و مدروبی نکردن رودخانهیان عواملی مانند لایدهد از منظر پاسخگونشان می 1-8های جدول افتهی

 جاد شده نقش داشتند.یر و خسارات ایلاب اخیجاد سیه عوامل در ایشتر از بقیل بندها بیت نامناسب سیوضع

های اخیر چقدر وظیفه خود را خوب کنید هر کدام از مراکز زیر در سیلابمیفکر » که: سؤالن یان در مقابل این پاسخگویهمچن 

 ن پاسخ داده اند.یچن« انجام دادند؟
 درصد(ها از دیدگاه افراد) برحسبانجام وظایف سازمان -7-8جدول 

 ادیخ.ز ادیز متوسط کم خ.کم سازمان

 02 08 30 01 21 یسازمان هواشناس

 3 1 01 08 11 ت سدهایریرو و مدیوزارت ن

 01 20 33 21 01 هلال احمر

 04 34 32 01 01 وزارت بهداشت

 30 31 01 7 8 ارتش

 31 34 23 1 7 سپاه

 00 20 33 01 04 صداوسیما

 1 03 30 21 23 ینیته امداد امام خمیکم

 7 03 24 20 31 یشهردار

 11 01 02 3 1 رسانی مردمی )سمن(های کمکسازمان

 13 21 1 0 00 جیبس های جهادی وگروه

 11 20 1 1 1 هاهیریمردم و خ
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درصد،  7/18 ها()سمن های مردمیهای کمکف سازمانی، نسبت به انجام درست وظا7-8باتوجه به اطلاعات مندرج در جدول 

پاسخگویان نگاه مطلوبی وجود ادی سپاه و ارتش از دیدگاه یدرصد وتا حد ز 1/18ها و مردم و خیریه 1/11 های جهادی و بسیجگروه

 تری وجود دارد.تی نگاه نامطلوبیای دولتی و حاکمدارد ولی نسبت به انجام وظایف نهاده

ن نوع یشه در انتظارات ذهنی هم دارد که نسبت به ایسنجد ولی رن سازمانها را میین نوع نگاه گرچه تا حدی بر اساس عملکرد ایا

ر یهای غداند ولی نسبت به سازمانه نمییکاری اش را قابل توجداند پس کمفه دولت مییکارها را وظ ن نوعینهادها وجود دارد. چراکه ا

 ند.یبرا مثبت می هاآنمسول نگاه مثبت تری دارد و عملکرد 

و های جهادی، مردم گروه ازجملههای مختلف امدادی ن، وجود گروهیش انجام شده و مشاهدات محققیمایپ بر اساسن یبنابرا

دهند. شاوندی در روزهای نخستین وجه غالب حوادث طبیعی در جامعه ایران را نشان مییر رسمی خویهای غها وشبکهخیریه

ز مشاهده شده یزلزله آذربایجان شرقی و سرپل ذهاب در گذشته ن ازجملهها که در حوادث طبیعی رخ داده در سایر استان طورهمان

ران تبدیل شده است. این امر اگرچه نوعی یوسط افراد و نهادهای غیر رسمی به یک امر متداول در ااست ورود به مناطق آسیب دیده، ت

جاد حائلی میان مردم و یروها در بلندمدت باعث این نیکند .ولی کارکرد اجاد مییای و کوتاه مدت را اهمبستگی اجتماعی لحظه

جبهه گیری علیه نیروهای رسمی و نهادهای دولتی سوق دهد.تا جایی که ه ومی تواند مردم را به سمت بدبینی و شدمینهادهای رس

 روهای دولتی در رزوهای اول بحران مشاهده شد.یادی از تقابل مردم ونیموارد ز

 

 سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب. 8-2-5

ن جامعه حاکم یروابط اجتماعی و هنجارهای اانه بر شبکه یشاوندگرایباشد. مناسبات خومه سنتی مییک جامعه نیجامعه لرستان 

ه ین نوع سرمایشتر از نوع سنتی در آن حاکم باشد.ایه درون گروهی و بیای نوعی سرمان جامعهین باعث شده که در چنیاست. هم

است  نهادردممفی که متعلق به سازمانهای یه اجتماعی در کنار شکل مدرن ضعیر بحرانی، وجه غالب سنتی سرمایاجتماعی در دوره غ

 ستی دارند.یباهم همز

ز وارد یگری نیروهای دیزده به هم خورده بلکه نمناسبات اجتماعی درون جامعه سیل تنهانهشود که عی باعث مییبروز حوادث طب

ن ضرورت یا رند.بنابریقرار گ تأثیرز تحت یقرار دهندو خود ن تأثیرن جامعه را تحت یستم اجتماعی محلی شوند و مناسبات درونی ایس

 ن دو سطح را نشان داد.یرات ایک کرد تا بتوان بهتر تاثیه اجتماعی دو سطح برونی و درونی را از هم تفکیدارد در بررسی سرما

لی استفاده کرده یتحل صورتبهگروهی برون گروهی وه اجتماعی درونیک سرماین هدف از تفکیدن به اینجا برای رسین در ایبنابرا

 نم.یها را نسبت به هم بررسی کرونییرات دو گروه جامعه محلی و بیگاه و تاثیجا میم تا بتوانیا

ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی، بین گروهی و تعاملات افراد با گروه منظور از سرمایه اجتماعی شبکه

ها از حمایت اجتماعی و سجام اجتماعی، برخورداری افراد و گروهها و نهادهای اجتماعی است که در راستای همبستگی و انها، سازمان

ت بحران یریه اجتماعی و مدین سرمایدر رابطه ب باشد.ها در جهت تحقق اهداف فردی و جمعی میانرژی لازم برای تسهیل کنش

مثبت بالا بودن  تأثیربه  و اشاره دارند.ها ن بحرانیه اجتماعی در حیت سرمایدگاهها به تقوین دیات قابل توجهی وجود دارد.غالب ایادب

ه اجتماعی که شامل آگاهی و اعتماد یکرد پاتنامی به سرماین گزارش رویکنند. در ات بحران اشاره مییریت مدیه اجتماعی در تقویسرما

ه اجتماعی در مراحل یات سرمین منظر وضعیم از ایکنسعی می باشد.باشد مدنظر ما میر رسمی مییهای رسمی و غو هنجارها و شبکه

ت بحران را یریه اجتماعی بر مدیامدهای سرمایو پ تأثیرن و آر و تحول ییل( را بررسی نموده و تغین و بعد از سیل )قبل و حیمختلف س

 م.نیبررسی ک

جامعه با  نیزان اعتماد ایها و مه اجتماعی درون گروهی به روابط اجتماعی درون جامعه محلی و شبکهیدر نوشتار حاضر سرما

با  هاآنارتباط  رونی با مردم و نهادهای جوامع محلی وین گروههای بیوند بینهادهای دولتی محلی اشاره دارد وبرون گروهی ناظر به پ

های مختلف ،گروهیهای دولت، کارکنان سازمانیشاوندیهای خوباشد. از آن جهت که علاوه برگروهت بحران مییرینهادهای ملی مد
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ن گزارش سعی شده ابعاد سرمایه یدر ا، ن مناطق حضور داشتندینهاد در انهادهای مردم ،یمذهب خیریه و نهادهای ،یجهاد

 رد.یروها مورد بررسی قرار گین نیت بحران با حضور ایریاجتماعی)درون گروهی و برون گروهی( در مد

ه اجتماعی در سه دوره قبل از یانجام شده در مورد سرماهای گروهی ها و مشاهدات و بحثن از مصاحبهیهای محققافتهیج ینتا

 رنشان داده شده است.یجداول ز در ک اورده شده ویل را به تفکین و بعد از سیل و حیس

 

 لیه اجتماعی قبل از سیسرما. 8-2-5-1

ح داده یابعاد ان توضه اجتماعی در سطح ملی و محلی در نسبت به بحران اورده شده و یت سرماین قسمت به بررسی وضعیدر ا

 شده است.
 لیمقولات مرتبط با سرمایه اجتماعی قبل از س -8-8جدول 

 یه اجتماعیت سرمایوضع معنا مشاهدات ها وافتهی انواع

برون 

 یگروه

 صورتبها یه اجتماعی در سطح ملی در هنگامه بلایسرما

 و نهفته وبالقوه وجود داردوتا قبل از بحران مشارکت آشکار

شده وجود ندارد. اعتماد عمومی نسبت به  دهیسازمان

 ف است.یت بحران ضعیرینهادهای رسمی مد

های عمومی درباره مواجهه با بحران و چگونگی آگاهی

 باشد.ن میییگر پایکدیهمکاری مردم با 
 

مشارکت و اعتماد و آگاهی نسبت به 

 بحران در درون جامعه بالقوه به دارد.

 منتظر حادثه است

 دهیسازمانال و یه اجتماعی در حد متوسط ولی سیماسر

 نشده و نهفته وجود دارد.

درون 

 یگروه

 

ه یمه مدرن با سرمایمه سنتی و نیای نلرستان جامعه

 استان( 32ن یدر ب 24ن)رتبه ییپا نسبتاًاجتماعی 

ف شده ومشارکت یت مشارکت اجتماعی سنتی تضعیوصع

 ودرحال رشد است.ف یهای مدرن ضعمدرن در قالب انجمن

شتر یمتوسط بوده وب صورتبهها مشارکت مردم در بحران

 ا گروههای امدادی است.یهای مردمی ودرقالب کمک

 ت بحران است.یریهای تخصصی مدلرستان فاقد انجمن

 اعتماد به نهادهای مدرن ورسمی کم بود.

ف ینهادهای رسمی درباره بحران ضع رسانیاطلاعاعتماد به 

 بود.

 صورتبهه اجتماعی سنتی یسرما

ه مدرن هم یای وجود دارد.سرمارهیزج

در قالب تشکلهای مدرن در حال رشد 

 ف استیولی ضع

 نشده، دهیسازمان صورتبهه اجتماعی محلی یسرما

ای در بافت سنتی نهیوندهای زمیپ ای و بارهیجز نهفته،

ت آزاد یانه در جامعه لرستان وجود دارد وقابلیشاوندگرایخو

 را دارد. هاشدن در بحران

 

ه اجتماعی در لرستان و ملی در حال یقات قبلی انجام گرفته وضع سرماین و تحقین با توجه به مشاهدات و مطالعات محققیبنابرا

 و 0381 ،ی)موسو ه اجتماعی نداردیت مناسبی در مورد سرمایانه وضعین میخلاف انتظار در ا بر زیباشد. حتی لرستان نش مییفرسا

 (0311 غفاری،

ن یها انهفته وجود دارد و در زمان بحران صورتبهثار یت عاطفی و اجتماعی از نوعدوستی و کمک و ایران ظرفیالبته در جامعه ا

مشخصی داشته و مخصوصا در جوامع سنتی به  دهیسازمانه اجتماعی نهفته کمتر شکل ین انرژی و سرمایشود. اانرژی نهفته آزاد می

 کند.ای عمل میفهیهای طار رسمی و حتی گروهبندییای غهشکل شبکه

خته شده و در دوره بحران وارد عمل یهای مجازی به سرعت برانگها بخصوص در دوره شبکهه اجتماعی توسط رسانهین سرمایچن

 شود.

وجوددارد ولی بخاطر عدم  نهین زمیه اجتماعی خوبی در ایشاوندی قوی سرمایوندهای اجتماعی خویز بخاطر پیدر جامعه لرستان ن

 گراخاص ای ورهیجز صورتبه ها نداشته وکپارچه را در موقع بحرانیچ یو نبود آموزش مدرن و ضعف هماهنگی امکان بس دهیسازمان

 (.اهمیت داردش یشتر برایای خودش بفهیل خودش و هم طای)هرکس فام کند.عمل می
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 لین سیه اجتماعی حیسرما. 8-2-5-2

 شودلاب در لرستان بررسی میین بحران سیه اجتماعی در همان دو بعد درون و برون گروهی در حیقسمت سرما نیدر ا
 

 مقولات مرتبط با سرمایه اجتماعی حین سیل  -9-8جدول 

 یه اجتماعیت سرمایوضع معنا ها ومشاهداتافتهی انواع

برون 

 یگروه

یک فضای توده  غلبه فضای عاطفی و تحریک احساسات انسانی افراد در

 ای جدید،ای، دغدغه کسب وفهم تجربه
 

 همدلی و کمک مردمی و انسانی

 زدهافزایش ارتباط جامعه بیرون با مناطق سیل

ده گرفته یشتر به مناطق قبلا نادیافزایش اعتماد به جامعه محلی و توحه ب

 شده

 یت همبستگی ملیتقویت مشارکت نهادها و افراد بیرونی وتقو

 نیریو جهادی و مذهبی و خ نهادمردمگاه و اعتماد نهادهای یارتقاء جا

 روهای نظامی در زمانه بحرانیارتقاء سطح اعتماد به ن

 ت بحرانیریبه کارامدی نهادهای دولتی مد اعتمادیبیش یافزا

 جاد انرژی و جلب کمک هایها به فضای عاطفی و ادامن زدن رسانه

 رونییافزایش مشارکت، اعتماد نهادهای ب

 ت درونی .یو کسب نوعی رضا

 ت همبستگی ملی دریتقو

 حین سیل

 

 

 

 

 

ا و یمهارشدن انرژی اجتماعی نهفته و مزا

 ب آنیمعا

ه اجتماعی برون گروهی یش سرمایافزا

 یمقطعی و عاطف صورتبه

درون 

 یگروه

ت از یل زدگان و احساس رضایتقویت حس نوعدوستی و وطن دوستی س

 افت کمکیقرار گرفتن ودرهموطنان بابت مورد توحه 

 مدتهای روحی ناشی از سیل در کوتاهترمیم و بهبود آسیب

 هاآنضعف مشارکت مردم محلی درمرحله بازسازی و منفعل ماندن 

 ر را ازدولت خواستنیوابستگی به دولت و همه چ

 مشغول شدن جامعه محلی به حدال بر سرجذب کمک ها

 ها و ثبت خساراتکمکزها و اختلافات محلی بر سر یبروز ست

 ین دولتین مردم محلی و مسئولیبروز خشونت ب

 

 ییگورایگان خواهی و دروغتقویت روحیه کاسبکارانه در بین مردم و 

نی وکاهش اعتماد به نهادهای اداری محلی وملی مانند شهرداری یبدب

 لیوبخشداری و فرمانداری و مقصر انگاری دولت در بوجود امدن س

 دسترس یه اقلام و موادغذایی رقابت مخرب در

 ها به سمت خودن محلی در انحراف کمکیی معتمدیخاص گرا

 ان به حای کمپیسکونت اضطراری مردم در منازل اشنا

 لیشه سیه نگر در باب ریبروز نگاههای توط

 زدهر رسمی محلی کمک به مناطق سیلیهای رسمی و غوجود شبکه

 

 مدتافزایش همدلی و مشارکت کوتاه

 

 

 

 

 یی دولتیمقصر انگاری نهادهای اجرا

 

 جدال بر سربقا

 

ر غلمی یه نگرانه و غیتفکرات توط روزب

 لیدر مورد س

ه اجتماعی به رغم فضای یکاهش سرما

 جاد شدهیعاطفی و همبستگی ا

 

و لاب یگفت:با بروز ستوان ه اجتماعی برون گروهی مییشود درباب سرمایمشاهده م 1-8های جدول شماره افتهیکه در  طورهمان

زده و بی خبری از مناطق سیل ساعته در 24های مجازی و قطع ارتباط کامل ها و شبکهن در رسانهآپخش اخبار و اطلاعات مربوط به 

عی ه اجتماین نوع سرمایا ن انرژی اجتماعی و نهفته آزاد شد.یها، ااز شدن راهببا  دی حاکم شده وی، فضای عاطفی و احساسی شدهاآن

ن مناطق یل افراد برای کسب خبر روانه ایروهای امداد و نجات نشان داد و سیا نی ها واقلام و کمک صورتبهدر سطح محلی خود را 

 دخترپلهای کوچکی چون معمولان و هت امدادگران برای شهرجنداشتن امکانات  ن افراد ویازدحام ا که نفس حضور ویطوربهشد. 

م یکند و در ترمت همبستگی اجتماعی ملی کمک مییی به تقویت هاین وضعیرونی در چنینکه حضور افراد بیمشکل زا شد. باوجود ا

افراد درمحل به رغم  زات،یهجفاقد ت ده ویو پراکنده و آموزش ند دهیسازماناست ولی حضور بدون  مؤثرفضای روانی پس از حادثه 

ه اجتماعی ین نوع سرمایار دشوار بود و ایط بسین مهمانان امدادگر در ان شرایان آب و غذای یگردد. تامیت انسانی شان مشکل زا مین

ن یجاد تنش بین، ایریست گونه بعضی امدادگران وخیز در برداشت. حضور توریای خود مشکلات متعددی نیبرون گروهی به رغم مزا
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جاد یدر ا زدهسیلن با مردم یریسی و عاطفی خت بحران به کمک کنندگان و برخورد احسایرین و امداد گران، عدم اموزش مدیریخ

. گر گزارش امده است(یدر قسمت د ها و نهادهای مردمیسمن)مشکلات  و منفی بود مؤثرار یان مردم بسیمرفتارهای کاسبکارانه در 

های بیداد ولی اس شیه اجتماعی را افزاین سرمایرونی کمک کرد و ایل به آزاد کردن انرژی عاطفی و اجتماعی جامعه بیس درمجموع

 جاد کرد.یز این

ب منازل یل و تخریری سیدر روز حادثه بخاطر ناگهانی و غافلگ توان گفتل میین سیه اجتماعی درون گروهی در حیباب سرما در

ن فضا باعث آزاد شدن انرژی یجادشد. ایدر منازل وقطع ارتباط دو قسمت شهر فضای عاطفی خاصی ا هاآنمردم و گرفتار شدن 

های کشاورزی برای نجات هموطنان به نین شخصی خود وماشیه سنگیار از افراد با امکانات نقلید. بسیجتماعی در شب حادثه گردا

ان یکرد همشهرار بالا بود.هرکسی سعی مییخته بسیخود انگ صورتبهزده هجوم اوردند. سطح مشارکت در شب حادثه مناطق سیل

خاطر وجود ه ز بیروزهای بعدی ن در .ری محدود بود(یها امکان خبر گخاطر قطع تلفنه رد. )بیبگ هاآنا خبری از ی خود را نجات دهد و

روهای امدادی و یشاوندی و محلی بود. ولی به مرور با حضور نیهای خوشتر متمرکز بر شبکهیگل ولای در منازل مردم، مشارکت ب

ها را به ح دادند جهادییزده مردم محلی به نوعی انفعال افتاده و ترجسیل ها و اقلام به مناطقر شدن کمکیجهادی در شهر و سراز

ده بودند ولی یل خسارتی ندیان سیدر جر دخترپلمه شرقی یمشارکت گرفته و خود به گرفتن اقلام مشغول شوند. گرچه ساکنان ن

به مناطق و ها ن ورورد کمکیازمند کمک بودند. بنابراین زدهسیلشاوندان یزبانی از خویب و برق و مآلی شهر و نبود یبخاطر رکود و تعط

های اجتماعی باعث انفعال و تفرقه و خشونت و کاهش مشارکت محلی را درمناطق مختلف شهر شد. شبکه هاآنعدم ساماندهی درست 

کرد ولی در عمل میها ای برای جلب کمکهای اضطراری و واسطهنی برای کمپیگزیجا عنوانبهه چشاوندی گریر رسمی و خویغ

ز منفی عمل ین هاآن ستم اداری ومداخله درروند کاریوانحراف منابع ونفوذ در س زدهسیلر یشاوندان غیها به سمت خوجهت دهی کمک

ات منفی گداپروری و یای به رواج روحهیرین دولت و نهادهای مدنی و خیها و نبود هماهنگی بع کمکیوه بد توزین شیهمچن کرد.

 خواهی و با خشونت بدنبال اقلام بودن را در پی داشت. گانیرا

ل، بعد از مدت چند روز یه سیجاد همبستگی در روزهای اولیل به رغم ایدهند بروز سیها نشان متین شواهد و واقعین ایبنابرا

ه اجتماعی یسرماف کننده یخته شده وروابط منفی و مخربی شکل گرفت که تضعیجاد شده از هم گسیای افضای اجتماعی لحظه

 د.ین مناطق گردیت بحران ایریباعث مشکلاتی در مد و گروهی بوددرون

 

 لیه اجتماعی پساسیسرما. 8-2-6-3

سه ماه پس از  تقریباً ها و چادرها )ده شدن کمپیل و در دروه زمانی برچیل پس از سیه اجتماعی سین قسمت به بررسی سرمایدر ا

 .ن مناطق گذاشت یه اجتماعی در ایداری بر روی سرمایل چه تاثرات پایم که سینیم ببیستم و بدنبال ان هیپردازحادثه( می
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 مفاهیم و مقولات مربوط به سرمایه اجتماعی پساسیل -11-8جدول 

 یه اجتماعیت سرمایوضع معنا ها ومشاهداتافتهی انواع

ها در مقابل مصایب جمعی رونییبی تفاوتی ب یبرون گروه

 پس از حادثه

ها به مردم محلی )نگاه رونییکاهش اعتماد ب

نها کاسبکار هستند نه یبدبینانه به مردمکه ا

 زده(سیل

احساس اتمام وظیفه شخصی و سپردن 

 کارها به دولت

ن و تمام یریها وخت انرژی انجمنیریعدم مد

 شدن انرژی در همان مراحل اولیه

 ها به پرداخت پول نقد.ل دادن کمکیتقل

 

ات و عدم ید نمودن تجربضعف در مستن

 .هاآندرس اموزی استفاده از 

 

ها رونییازبین رفتن حساسیت ب

 وعادی شدن وضعیت بحران زده

 

 

 

 

ها به مراحل بی توجهی انجمن

 مختلف بحران

 

 

 

ه اجتماعی یکاهش سطح سرما

ه در یمقطعی نسبت به سطح سرما

ات و یل، به رغم کسب تحربین سیح

موردی و های یابیدستاوردها و کام

 ینهاد

غلبه ناامیدی و تفکرات منفی، بی اعتنایی و  یدرون گروه

بی خیالی، خونسردی، سکوت و ترس و 

وحشت و شرم و محافظه کاری،ضعف 

،ضعف و مسائلاعتمادبه نفس در بیان 

 مسائلحساسیت ودغدغه مندی نسبت به 

 اجتماعی

ها ی و دورویی و قلب واقعیتیرواج دروغ گو

 هاکمکبرای جلب 

 وابسته شدن به کمک دیگران ودولت

 شوداعتماد به نهادهای دولتی کمتر می

کاهش مشارکت مستقیم و سازمان یافته 

 مردم در بازسازی منطقه زندگی خود

 یت سازیعدم شبکه سازی وظرف

دولت وبالارفتن  ناکارآمدیش باور به یافزا

 انتقادات

ری و نزاع بر یجاد درگیفحاشی به خیرین وا

 جلب کمک هاسر

گان یه رایضعف نگرش به کار و رواج روح

 خواهی و گداپروری

 ی و بی کسی مردم .یاحساس تنها

ها مانند ن خانوادهیاجتماعی در ب مسائلبروز 

 اد.یمهاجرت و طلاق و اعت

رواج تفکرات مبتنی بر مقصر بودن مردم و 

 .هاآنگناهکار بودن 

 

 یکاهش اعتماد نهاد

 

 

پذیری اخلاقی تضعیف مسئولیت 

ت طلبکاری و انفعال ورشد یوتقو

 یهای اجتماعبیاس

و مقصرانگاری  اعتمادیبیش یافزا

ع ینسبت به نهادهای دولتی در توز

ها وجبران خسارت و بازسازی کمک

 ر ساخت هایز

 

کاهش مشارکت محلی ووابستگی به 

 نیریدولت و خ

 

انه وسرزنش یرگرایات تقدیرواج نطر

 یقربان

 

ه اجتماعی محلی و یسرماف یتضع

ن یبالا گرفتن اختلافات و تنش ب

 مردم

 

جانی و یل بخاطر فرو کش کردن فضای هیه اجتماعی درون گروهی بعد از سیسرما توان گفتمی 01-8های جدول افتهیبنا به 

ل بودند و چه افرادی که یسر یافته و همه مردم چه کسانی که درگیزده کاهش ل و کاهش اخبار وترک مناطق سیلیعاطفی بعد از س

)حتی  شوندو سرگرم زندگی شخصی خود می ل بی تفاوت شدهیگر نسبت به حوادث سیکردند،دها دنبال میل را تنها در رسانهیس

ر یجاد شده و افراد با حضور غیبحران فضای روانی و اجتماعی خاصی ا که بعد از هر ران تجربه نشان دادهیاصولا در ا .ک(یان نزدیآشنا

شود تا یدر همان جا فراموش م هاآنروند و بحران برای بعد می ن حادثه، بار روحی خود را تشفی داده ویخته در ایسازمانی و خود انگ
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سپارند. ه را به دولت مییف خود را انجام داده دانسته و بقین بعد از مدتی انرژی خود را تمام و تکلیریشتر نهادها و خیگر. بیبحرانی د

 رد.یگها صورت میموزی از تجربهآز تنها به پول نقد خلاصه شده و کمتر مستندسازی و درسیها نکمک

 ل بوجودیی نسبت به سیهارود. آگاهیه اجتماعی برون گروهی به رغم فراز وفرود خود اندکی بالاتر مییتوان گفت سرماین میبنابرا

نهاد تخصصی شکل مردم هایسازمانکمتر شکل سازمانی و نهادی به خود گرفته و ولی در همان نگرش و حالت عاطفی مانده و آید می

 صورتبهل یه اجتماعی برون گروهی در پسا سیدرمجموع سرما د.یآجاد شود تا در بحران بعدی به کار یافته ایرد و مشارکت سازمان یگ

 کند.مثبت عمل می پسماند

رسرمایه شتیسرمایه اجتماعی، نوع سرمایه اجتماعی حاکم در روابط اجتماعی لرستان ببا توجه به مطالب عنوان شده در ارتباط با 

عاملی در جهت مدیریت و مشارکت در فرایند کاهش  عنوانبهتواند سرمایه اجتماعی در مواقع بحرانی می اجتماعی درون گروهی است.

ای ش دهد.ولی عملا بخاطر لحظهیرونی را افزایه محلی و بامدهای ان عمل نموده وهمکاری اعضای آسیب دیده با جامعیمخاطرات و پ

سرمایه اجتماعی درون گروهی در لرستان به علت وجه غالب کند. دار عمل نمییه اجتماعی در بعد درونی پاین سرمایند ایبودن فرا

یابد ه در حین سیل افزایش مییسرمان یکند.اانه عمل مییادی خاص گرایی محدود به اقوام نزدیک و آشنایان بوده وتا حدزیفه گرایطا

زه مشارکت طلبی و بروز اختلافات بر سر کسب یبنابراین با افت سرمایه اجتماعی، کاهش انرژی و انگ .کندو بعد از سیل فروکش می

 باشد.ن مثبت نمیآند یآفراز و فرود بر زعمبهافع محدود موجود را شاهدهستیم و من

روهای وارد چامعه لرستان شده و یاسی نیروهای اجتماعی و سیل و ورود نیست که بخاطر سن ایست ان انچه مشکل زایبنابرا

های سمیقرار داده و بعد بجای توجه به بازسازی اجتماعی جامعه به حال خود رها شده و مکان تأثیرمناسبات اجتماعی جامعه را تحت 

ن یه اجتماعی در این سطح سرمایباشد. بنابران وضع مییل بهبودی ان امکانات بدنبایکند و جامعه با کمترم در جامعه کار نمییترم

 ابد.یل کاهش مییجامعه نسبت به قبل از س

 

 علل کاهش سرمایه اجتماعی  .8-2-6-4

 اند. دهد عوامل زیر در لرستان بر کاهش سرمایه اجتماعی مؤثر بودهبررسی نشان می

 عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی 

  نهاد و دولتهای مردمبین سازمانعدم هماهنگی 

 هاآنهای نهاد و آسیبهای مردمعدم انسجام درونی بین سازمان 

 )غلبه سیاست زدگی این مناطق)پر کردن فضای اجتماعی با سیاست و سنت 

 های درونیضعف حکمرانی دولت و ناتوانی در حل تعارض 

 عدم آمادگی دولت و ناتوانی در کسب تجربه ها 

 فقر و نابرابری جامعه( حلی بر اثر فشار اقتصادیضعف جوامع م( 

 دوگانگی بین اقتدار و مسئولیت( های دولتتعارض بین نقش( 

 ت یپیامدهایی منفی برای وضع با این وجود سیلاب اخیرت یترجیح نهادهای مذهبی و ایدئولوژیک برنهادهای مدنی از طرف حاکم

 سرمایه اجتماعی به همراه داشت.

 به یکدیگر و از همه مهم تر نهاد دولت بدبین شدن نسبت. 

 های اجتماعی و طایفه ایبروز شکاف. 

زده در کنار توجه به بازسازی اجتماعی مناطق سیل توان برای جبران افت سرمایه اجتماعی عنوان کردراهکارهایی که می ازجمله 

اقتدار و مسئولیت(، توجه به نهادهای مدنی و کمک به کی، توجه به رابطه بین دولت و نهادهای مدنی و حل پارادوکس)یزیبازسازی ف

ای برای مقابله با بلایای ، تاسیس نهادهای تخصصی غیردولتی در مناطق توسعه نیافته، آمادگی منطقههاآنحل مشکلات 

 باشند.طبیعی،مستندکردن تجربیات می
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 لابیرات اجتماعی و اقتصادی سیتاث. 8-2-7

و چگنی و  دخترپلی مردم در سه شهرستان یر بنایهای ارتباطی و رفاهی و زر ساختیادی در زیر منجر به مشکلات زیلاب اخیس

های ن رفتن پلید. از بیادی گردیوروستاهای توابع دچار خسارات ز دخترپلشهر معمولان و  شامل دو دخترپلدلفان شد . شهرستان 

ن یادی از بیر رودخانه تا شعاع زیهای کشاورزان در مسنین زمیهمچن ر رودخانه کشکان باعث قطع ارتباط روستاها شد.یی مسیروستا

 ل شد.یبه تلی از شن تبد رفت و

اری از یدنی در بسیسات آبی کشاورزی و آشامین تأسیر ِگل و لای مدفون شد. علاوه بر ایی زیهای مردم روستادر بعضی مناطق باغ

برسانی به مزارع و آه چگونگی یاری از روستاها دغدغه مردم بعد از امداد اولیسکه در بیصورتبهد. یز دچار خسارت عمده گردیمناطق ن

 بود. هاآنهای کشتزار

 

 یرساختی و ارتباطیتاثیرات ز. 8-2-7-1

رهای یای در مسن قطع ارتباط جادهیزده و همچنلیساعت در شهرهای س 24لاب باعث قطع ارتباط کامل مخابراتی به مدت یس

 :دیر گردیز

 دی)کرمانشاه و غرب( بواسطه شکستن پل باباز اسلام آباد غرب-دخترپل . 0

 و خرم آباد دخترپلن یب جاده بی)مرکز استان( بواسطه تخر آبادخرم-دخترپل . 2

 شانیلام(بواسطه شکستن پل گامی)ا دره شهر-دخترپل . 3

 یلام( شکستن پل محلین )ایبخش ماژ -دخترپل . 4

 آباد خرم و دخترپل نیب جاده بیتخر بواسطه معمولان – دخترپل . 1

 می کشکان ی( بخاطر شکستن پل قدیر دوره چگنیکوهدشت به خرم آباد )مس . 1

 مشک بعد از دو روز قطع ارتباط وصل شدیاند -دخترپلجاده  . 7

ی یاپل روست 01باشند)تعداد ی که دارای پل بر روی رودخانه مییو معمولان و چگنی با روستاها دخترپلقطع جاده مناطق شهری 

ی در امداد رسانی ن باعث مشکلاتیان با شهرها شد.واییی باعث قطع ارتباط روستایهای روستاب جادهیهای وتخرن پلیب ای( . تخریاصل

های اصلی و ی از روستاها بعد از چندماه فاقد ارتباط مناسب بودند وبعد از دو الی سه ماه پلاریورد. بسآش یپ هاآنو ارتباط برای 

های موقت ان از پلیین روستایرا حوادثی از سقوط این اخیبا وجود ا باشند.کاملا بازسازی شد. گرچه کاملا استاندارد نمیی یروستا

 زگزارش شده است(ین

د و یی و کوهستانی است برقرار گردیروستا 3ک جاده درجه یج که یق جاده دهلیل از طریهای اول سدر همان روز دخترپلارتباط 

 .(یچ اصلاحی)بدون ه ی برقرار استیچ گونه راهنمایر بدون هین مسیگر ایرهای دیود داشتن مسهمچنان با وج

ی شد و عملا مورد استفاده قرار یهای امداد بازگشانیفقط برای ماش شدهتخریبرهای یآباد با اصلاح مسبه خرم دخترپلجاده 

 باشد.میک جاده اصلی یم راهنمای و استانداردها یرد ولی فاقد علایگمی

ست یک ماه باز شد. در حدود بیم که بعد از حدود یر قدید. مسیلاب دچار مشکل ارتباطی گردیبعد از س دخترپلشهرستان 

نه پرداخت عوارض یار طولانی و هزیق بزرگراه خوزستان به خرم اباد مسافت بسین از طریچنباشد.همیر جاده خاکی میلومتر از مسیک

های های خطرناک و گردنهچیم رانندگی،دارای پیای است که فاقد علاجاده فرسوده ج:ین جاده فرعی دهلینهمچ باشد.ن مییز سنگین

 باشد.سخت می

موقت راه  صورتبهباشد و ر خود خاکی مییلومتر از مسیک01ومعمولان به خرم اباد در حدود  دخترپلن جاده معمولان به یچنهم

ر گرچه در نقاطی اسفالت شده ولی هنوز فاقد یلاب اخی)اکنون شش ماه بعد از س باشد.ای میمنی جادهیاندازی شده است و فاقد ا

 .(باشندای میمنی جادهیهای ااستاندارد
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ک باران یو با  اندشدهاصولی ساخته ن صورتبهولی  اندشدههای مربوطه گرچه در زمان کوتاهی بازسازی ی و پلیهای روستاجاده

 ا مردم روستا شوند.ینده دچار مشکلات جانی و ارتباطی بریاتواند در ن مییسنگ

ن نگرانی وجود دارد که یباشد ولی انکه در حال ساخت و ساز مییز باوجود ایو معمولان ن دخترپلوارهای ساحلی شهرهای ید

 کند.د مییرا تهدو معمولان  دخترپلل بزرگی قسمت غربی شهرهای ینتواند اماده شود و با شروع باران باز س موقعبه

 

 لابیرات اجتماعی سیتاث. 8-2-7-2

 ه اجتماعی بر سرکسب اقلام و کمک هایها و کاهش سرمان گروهیش اختلافات بیافزا 

  فه گرایش نقاط ضعف و قوت ساختار اجتماعی طایی برای نماهایزمینهبروز 

 ش اختلالات روحی و روانی یدی اجتماعی و افزایناام بالا رفتن 

  نهادهای مردمآمدن فرصتی برای کسب تجربه و ارتباط با افراد، نهادها و انجمنبوجود 

 ش به مهاجرتیش گرایافزا 

 یکاهش تعلق مکانی و محله ا 

 ت زندگی افراد یفیکاهش سطح و ک 

 افتی وبدهکار شدن افراد یلات دریعدم جبران خسارات وارده با تسه 

 یویای و رهیهای پوستی، بهداشتی، تغذیماریابتلا به ب 

 ب جاده هایه بودگی بخاطر تخریاحساس طرد و درحاش بالا رفتن 

 لاتیدا کردن ضامن بانکی برای گرفتن تسهیمشکل پ 

 ف انسجام خانواده یهای اجتماعی و تضعش آسیبیافزا 

 

 تأثیرات اقتصادی سیلاب . 8-2-7-3

 مشاغل در دوره بازسازی رونقی داشته باشد(تواند در بعضی از مدت میکاری )هرچند در کوتاهینرخ ب بالا رفتن. 

 ها گردد.ش به فروپاشی خانوادهیتواند باعث گرابا تورم کنونی می زمانهمهای زندگی و از دست دادن مشاغل نهیهز بالا رفتن 

 یدامن زدن به اختلاس و فساد در ادارات دولت. 

 که  حالدرعینست(یل نیش از سیها به پشت خانوادهیندن زندگی ومعها قادر به بازگردالات و کمکیر خط فقر)تسهیش افراد زیافزا

 (!دیایل بیس کنند بازها و اقلام بهره مند شدند.)بعضی دعا میی بدون داشتن خسارات از کمکیخانواده ها

 دهد و را دولت میتومان رهن  01مت کالاها و حمل ونقل)مردم معتقدند که یروی کار و قینه نینه اجاره مسکن و هزیهز بالا رفتن

صاحبخانه  شده است، زدهسیلها باعث فشار بر روی مستاجران متیش قین افزایهمچن دهد( و)اضافه را خود فرد می هیکرا 111

ر از یرسد که غه شودوبعد به مستاجر بعدی با قیمت بالاتری اجاره دهند .به نظر مییمت را بالا برده تا مستاجر مجبور به تخلیق

 تأثیر) منفی داشته است تأثیرر اقشار یمت بر روی سایش قیبوده است.افزا مؤثرت ید وضعیاضا، مداخله دولت در تشدعرضه و تق

مدن کیفیت زندگی آرسد که روند مهاجرت به شهرها و یا روستاها را تشدید خواهد کرد یا باعث پایین دراز مدت(وبه نظر می

 د خواهد کرد(یتاها را تشدوروس ترپایینهای خواهد شدومهاجرت به محله

 (یافتیهای در)استفاده نابرابر از کمک یش نابرابری اجتماعیافزا 

 ید در دوره بازسازیهای اقتصادی جدگیری فرصتشکل 

 ر جاده به آزاد راه پل زالییبعد از تغ دخترپل-آبادر جاده خرمیف تر شدن اقتصاد ساکنان مسیضع 

 مت تمام شده کالاها و..یو ق ونقلحملهای نهیهز بالا رفتن 
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  های غربی ب بخشین و..( و تخریماژ –رومشکان  -به خاطر عدم ارتباط با شهرهای مجاور)دره شهر دخترپلکوچک شدن بازار

 شهر

 ونقلحملهای نهید و فروش محصولات کشاورزی و بالا رفتن هزیخر 

 

 سیلاب سیاسی و اداریتأثیرات . 8-2-7-4

 ادی یرا مقامات دولتی زیکه اخیطوربهش فساد یر بار فشار انتظارات و مطالبات مردم و افزایاداری محلی زستم یف و ناتوانی سیتضع

 ر شده ند!ین باره دستگیدر ا

 ان مردم نسبت به دولتیدی در میوجود نوعی خشم و درماندگی و ناام 

 هاآنی ری اعتراضیی و سوگیر در پاسخگویبخاطر تأخ مدتمیانها در اسی شدن خواستهیس 

 (هابانکن نهادها و ی)سرگردانی مردم بیتی در دوره بحران وبازسازیریهای مدستمین سیعدم هماهنگی ب 

 هاع کمکیستم توزیتی و نگرانی مردم از سینارضا 

 نهادهای مردمن دولت و سازمانیعدم هماهنگی ب 

 ت بحرانیرین درمدیه نمادیکسب سرما روهای دولتی و شبه دولتی و نظامی ومذهبی جهتین نیز بیرقابت وتاحدی ست 

 ون و...( و واکنش مردمیون و فاطمینبیرمتخصص)زیکی خارجی غیدئولوژیروهای ایحضور ن 

 ت بحرانیریف آگاهانه دولت در مدیتضع 

 یهای شخصی در جهت خواستهیهای اهداندگان و مقامات بانفوذ از کمکیاست زدگی و استفاده نامشروع بعضی از نمایس 

 

 سیلاب محیطیزیستتأثیرات . 8-2-7-5

 هاواره رودخانهیها و داهی دامنهین رفتن پوشش گیب خاک و از بیتخر 

 ا ورودی سدهایهای مرغوب به سمت شهرها و ر شدن خاکیسراز 

 یدنیسات آب آشامیها به منازل مردم و تاسانتقال آلودگی 

 یهای بعدلابین در مقابل سیکاهش مقاومت زم 

 ش زباله هایافزا 

 رمجاز یساخت و سازهای غ 

 

 سیلاب فرهنگیتأثیرات . 8-2-7-6

  شیچاره نشان دادن خویبه ب زدهسیلل مردم یها و تمارخواهی مردم و انجمنیه خیک روحیالکتید 

  ه هم( وبی نظمی و..یهای فرهنگی دوران بقاء)نگاه هابزی جنگ همه علدامن زدن به خصلت 

 ن رفتن حد و مرز یا از بیافتی و یهای درهای اجتماعی ) بخاطر نابرابری در جذب کمکشکافز و فعال شدن یجاداختلافات وستیا

 ها کشاورزی (نیزم

 یها خواستن و مستأصل و درمانده شدن و کاهش عزت نفس جمعز از بیرونییگان خواهی و همه چیه رایرواج روح 

 

 لرستانزدگان استان میزان خسارات بر اساس پیمایش سیل. 8-2-7-7

های اقتصادی خود را بیان نموده و اشاره کنند هر از افراد خواسته شد میزان خسارت قیم تحقیها و مشاهدات تعلاوه بر مصاحبه

 چقدر خسارت خورده است؟ وتا چه حد جبران شده است. هاآنها یک از دارایی
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 های اقتصادیمیزان خسارت -11-8جدول 

 عنوان
 داشتید؟

خسارت 
 خورده؟

چند 
 درصد

ن مقدار خسارت برای یانگیم
 هرخانوار

 )هزارتومان(

خسارت تاکنون جبران شده 
 است؟

 بله تا حدودی خیر خیر بله خیر بله
 03.8 41.8 41.8 011110 70.1 1.3 14.7 4.2 11.8 منزل مسکونی

 مزرعه کشاورزی )زراعت(
 0.13نیانگیمچند هکتار؟  دیاگر داشته ا

 هکتار
11.1 44.0 81 00 80.37 038111 14.1 3.8 0.3 

 0.0 1.7 12.0 221111 88.8 02.1 87.1 78.2 20.8 باغات
 دامداری

 راس 3.41نیانگیتعداد گوسفند و بز: م
 

20.4 78.1 74 21 73 33781 13 7  

  1 11 01130 81 34 11 88 02 راس 1.3نیانگیتعداد گاو: م
 8 7 81 13111 81 01 84 81 21 وکار )مغازه و ...(محل کسب

 0 01 81 31111 81 00 81 18 32 وسایل و ابزار شغل و کسب درآمد
 02 7 80 22811 13 14 31 12 48 خودرو شخصی
 1 1 11 1111 71 08 82 74 21 موتور سیکلت
 0 03 81 04311 81 02 88 4 11 فرش ماشینی
 2 00 87 01111 87 07 83 4 11 لوازم آشپزخانه

 0 1 13 1211 17 01 84 17 43 تلویزیون معمولی
 0 3 11 7437 11 24 71 20 71 ای دیتلویزیون ال

 8 21 72 1011 88 01 80 7 13 یخچال
 2 8 11 1184 81 21 81 24 71 فریزر
 3 04 83 1871 12 21 71 7 13 کولر

 0 7 12 7341 11 07 83 08 82 ماشین لباسشویی
 1 2 18 1241 13 22 78 11 01 ماشین ظرفشویی

 0 4 11 7111 11 07 83 11 31 مبلمان
 0 3 11 8111 17 08 82 18 32 کامپیوتر/ لپ تاپ

 1 4 11 3411 11 23 77 71 31 مایکروفر
 1 8 12 1111 17 03 81 11 31 خوابتخت

 1 3 17 7111 17 1 11 70 21 بافتفرش دست

 

درصد عنوان شده است. مزارع کشاوزی و دام به  7/14مسکونی باتوجه به اطلاعات مندرج در جدول، میزان خسارت به منازل 

ها اطلاعات های اقتصادی به اموال و دارایی شخصی خانوادهدرصد عنوان شده است. با توجه به حجم خسارت 73درصد و  37/80ترتیب

شتر اقلام یزده در بمناطق سیل دهد کههای نشان میافتهیهای متحمل شده جبران نشده است دهد، خسارتنشان می آمدهدستبه

ار بالا یزان خسارت بسیها منهی.در اکثر گزاندشدهه منزل دچار مشکل یل واثاثین کشاورزی و دام و وسایاساسی زندگی خود مانند زم

اری از یز بسهای مردمی و دولتی هنوزان بالای کمکیتوجه آنکه باوجود م زان جبران خسارت کم ذکر شده است.جالبیو م اندشدهذکر 

ا در جامعه وجود دارد یه طلبکاری که در هنگام بلایر از وجود روحیتی غیزان نارضاین میدانند. ایمردم خسارات خود را جبران نشده م

ن یی به ایهای اهدان است که به رغم سطح بالای کمکیت ایباشد. واقعع اقلام مییعدالتی در توزض و بیینشان دهنده وجود تبع

 ع شدند.یار ناعادلانه توزیبسسمناطق 
درصد پاسخ منفی داده اند.  21که الان در خانه خود ساکن هستنددر حدود  سؤالن یش در پاسخ به ایمایافراد مورد مطالعه در پ

پاسخ  نیاند. همچنار کم گفتهیا بسیچ یدرصد پاسخ ه 18د در حدود یاکه چقدر به زندگی عادی خود بازگشته سؤالن یودر پاسخ به ا

در « همین حالا و چند ماه بعد از سیلاب، هر یک از مسائل زیر چقدر روی زندگی امروز شما اثر گذاشته است؟»ریز سؤالن یافراد به ا

 نشان داده شده است 02-8جدول 
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 زدهسیلا بر زندگی مردم یرات پسا سیتاث-21-8جدول 

 ادیخ.ز ادیز متوسط کم خ.کم اصلاً/نداشتم مورد

 0 0 1 2 2 14 لابیدادن اعضای خانواده به علت ساز دست 

 32 21 01 1 02 01 نداشتن/نامناسب بودن منزل برای سکونت

 38 22 00 1 1 00 ،...(یل زندگی )فرش، لوازم برقینداشتن/کمبود وسا

 24 04 1 03 4 31 خسارات وارده به مزرعه و باغات

 1 1 1 01 1 12 هاخسارات وارده به دام

 07 02 7 04 7 43 وکارل کسبیوارده به وساخسارات 

 01 20 20 00 8 21 های روانی اعضای خانوادهبیآس

 08 01 08 01 8 31 مشکلات مدرسه و آموزش فرزندان

 01 01 07 00 01 31 دسترسی ناکافی به آب

 7 7 01 00 01 43 دسترسی ناکافی به برق

 8 7 01 01 07 42 یدسترسی ناکافی به امکانات بهداشت

 1 1 01 01 01 14 لابیت پس از سیناکافی بودن امن
 

لاب لرستان کم بوده ولی هنوز نامناسب بودن منزل برای یدهد که خوشبختانه تلفات انسانی سنشان می 02-8های جدول افتهی

مشکلات روانی اعضای خانواده ها و مزارع ومشکلات مدرسه و آموزش فرزندان و ل زندگی،خسارات وارده به باغیسکونت و نداشتن وسا

وانسته جوابگوی اری از افراد انجام شده نتیباشد و جبران خساراتی که برای بسله میئل مسیپس از س هاآناری از یهنوز برای بس

 باشد. هاآنخسارات و مشکلات 
 

 و مدیریت سیلاب  نهادمردمهای داوطلبان مردمی، سازمان. 8-2-8

 ررسمی یهای غشبکهها و سمن. 8-2-8-1
 لابین و بعد از سیح ش،یها در مراحل پنقش سمن -31-8جدول 

 لابیبعد از س لابین سیح لابیش از سیپ 

نقش 

 هاسمن

 احمرهمکاری محدود با هلال
ا درسطح شهرتوسط یل ستادهای مردمی در مدارس و یتشک

 هاسمن

ن یع اقلام خوراکی و بهداشتی و رفاهی در بیتوز

 لیتا حدود دوماه بعد از س زدگانسیل

ن بعضی یل شورای هماهنگی بیتشک

 هاانجمن
 هان تشکلیل شورای هماهنگی بیتشک

ع لوازم اصلی منزل و بعدا لوازم خانگی مانند یتوز

 خچال و کولر و فرش و اجاق گازی

ت یها برای شروع فعالآمادگی بعضی انجمن

 و اعلام آمادگی به استانداری
 ییز مدارس روستایر و یا تجهیکمک به تعم هان انجمنیم کار بیو تقس دهیسازمان

 
اعلام شروع به کار ستاد و معرفی شماره حساب و اعلام آن به 

 احمر کشورسازمان هلال
 کمک به حل مشکلات روحی وروانی مردم

 های مردمی از سراسر کشورجذب کمک 
ن مردم به اشکال مختلف ودر یع پول نقد بیتوز

 سطحی گسترده

 
ها در کل گر انجمنیهای مجازی و ارتباط با دل گروهیتشک

 کشور
 صورت محدودی ولی بهیزاکمک به اشتغال

 
زده های ارسالی به مناطق سیلپیق کیازسنجی از طرین

 ازسنجی انجام شدهیها بر اساس نوارسال کمک
 

  ابانها در شهر و روستاهایکمک به گل روبی منازل و خ 

 

 
های های غیررسمی در شهرستانارتباط با افراد و شبکه

 یهای رسمزده به خاطر نبود سمنسیل
 

 
هماهنگی با نهادهای دولتی در موارد خاص)گزارش موارد 

 از دارند(یرساختی نیا زیخاصی که کمک درمانی 
 

 
اندیشی با حضور مهمانان و افراد های همبرگزاری نشست

 متخصص و باتجربه
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 لابیها در مراحل مختلف ست، مهارت، آموزش و منابع سمنیفیتعداد،ک -41-8جدول 

 لابیبعد از س لابین سیح لابیش از سیپ لابیمراحل س

 تعداد
های مرتبط با کم )همان سمن

 (یه و شهروندیریزیست و خمحیط

های کل کشور چه تخصصی و متوسط)سمن

 غیرتخصصی وارد استان شدند(

ها از استان بعد از چند هفته و شتر سمنیکم)خروج ب

که بیشتر مرتبط با بحث  هاآنشماری از ماندن انگشت

 کی بودند(یزیروحی و روانی و یا بازسازی ف

 تیفیک
ها در رابطه با تخصصی نبودن سمن

 دهیسازمانلاب و نداشتن توان یس

هایی گر تجربهیهای از مناطق دبا حضور سمن

 شکل گرفت

ات یر محلی و عدم مستند شدن تجربیهای غسمنبا رفتن 

 ی آمدیت کار مجدداً پایفیهای محلی کسمن

 هامهارت
و  دهیسازمانن به خاطر عدم ییپا

 نداشتن تجربه مربوطه

نه به خاطر ین زمیهایی در اات و مهارتیتجرب

 لاب به دست آمدیمواجهه با س

ها اری از اعضای سمنین مهارت گرچه در ذهن بسیا

 ل نشده استیند تشکیه و فرایمانده است ولی به رواقیب

 صورت رسمی وجود نداشته استبه آموزش
ا یها و شتر در قالب رسانهیار محدودوبیبس

 ها و افرادن سمنیارتباطات ب

شود ولی با پوشش و های اداری و دولتی انجام میآموزش

 تأثیرگذاری محدود

 هاهای دولتی و منابع درونی سمنبودجه ا بودجه دولتیها و ن و سمنیریخ کمک اعضای سمن ها منابع

 

 ها و مردمساختار ارتباطی سمن -51-8جدول 

 لابیبعد از س لابین سیح لابیش از سیپ 

 ارتباط عمودی محدود یساختار ارتباط

ی یشود و اعضاارتباط افقی وگسترده می

ها همکاری صورت داوطلبانه با سمنبه

 کنندمی

ها بخاطر شود و سمنارتباط محدود می

توانند مشارکت ت سازی نمییعدم ظرف

 مردم را جذب کنند

 

 لابیت سیریمد نی دریآفرها در نقشمشکلات سمن. 8-2-8-2

 ای از مشکلات مواجه هستند. آفرینی در مدیریت سیلاب با طیف گستردهها برای نقشاین بررسی نشان داده است که سمن

  هاآنی و انسجام یها در سطح ملی و همگراای سمنارتباط رسانهعدم 

 ک متکی هستند یت استراتژیریریزی و مد( وکمتر به برنامهیی و سخت افزاری هستند)مرسوم و سنتیشتر اجرایها بانجمن

 .ریزی(، توان برنامهیق،داشتن بانک اطلاعاتی)نداشتن آمار دق

 ای و نقدی استهیریشتر معطوف به خیست بلکه بین ییهای مردمی متکی به اشتغال زاکمک. 

 ردیگده بانی و مطالبه گری کمتر صورت مییهای دولتی همراه با نظارت و دهمکاری با سازمان. 

 م و کمتر هدفمند است.یصورت مستقن مردم و بهیع پول نقد بیشتر به شکل توزیصرف منابع نقدی ب 

 کنندشاوندگرا عمل مییگرا و خوی افراد خاص یهای محلی در شناساشبکه. 

 شودباعث هدررفت منابع می هاآننهاد و احساسی عمل کردن ای مردمن و نهادهیریی خیگرالآدهیا. 

 ها گر سمنیگر و به دین به همدیریخ اعتمادیبی. 

 شود راه وجود دارد سعی می ی که سریها به پول نقد)به خاطر دردسرهال دادن کمکینهاد و تقلهای مردمفی نهادینگاه رفع تکل

 .ع شود(یما توزیشده و منابع و کالاها مستقن راه انتخابیآسانتر

 ت از یده و بار مسئولیزدگان رسهایشان زودتر به سیلعترجلب شود و کمکیکنندگان سرنکه اعتماد کمکیها به خاطر اسمن

ن با خطاهای یشود و ایع مین فردی توزیاساس اعتماد ب ق و تنها برین تحقیسرعت و با کمترها بهسبک شود.کمک هاآندوش 

 ادی همراه است.یز

 ن موارد یر شدن با ایع مناسب وهدفمند سخت و زمانبر است و افراد و نهادها کمتر فرصت و حوصله درگیق و توزیی دقیشناسا

 .کارهای عمیق بلندمدت وماندگارآورند تا دستی روی میها معمولاً به کارهای دماری از سمنیرادارند اینجاست که بس

 دگان به دست ناتوانان و نابلدان!(یدهند.)توانمند کردن بلادت مییها کمتر به توانمندی خود اهمانجمن. 
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 و  انفعال–ی)رابطه و وابستگی اهیریکار خ یضعف ها ازجملههستند.  کنندهعیتوز شتریو ب کنندیم یاهیریها معمولاً کار خسمن

است که کمتر وارد  نی( ایبه خاطر توجه کمتر به مداخلات روان یو روان یروح یهابیآس رشد–یعدم مشارکت جامعه محل

 .شوندیم یموزش و درمان و نهادسازآ یهابحث

 خوردها به چشم میضعف توان علمی و تخصصی در انجمن. 

 هستند ها(های انجمنای )نقشامداد و خیریهدهد بیشتر بانی و نظارت را سمن کمتر انجام مینقش دیده. 

 آموزی دارندها کمتر تجربیات را مستند و درسسمن. 

 گیردسازی و دادن بیلان کار به اعضاء افکار عمومی و دولت صورت نمیشفاف. 

 است:دانی یم های محلی وادی مختص انجمنیر تا حدزیموارد ز

 شد.تی مییجاد نارضایها و اتلاف منابع و اهمپوشانی در کمکگرفت و این باعث تقسیم مناطق صورت نمی 

 ا ینیازهای خاص یک منطقه و  تأثیرگرفت ولی تا حدی تحت ها صورت میرسانی رابطروز بر مبنای اطلاعها بهنیازسنجی

 گرفت .های افراد خاص صورت میانگیزه

 ن حال که مشارکت را بالا یهای استان وعدم هماهنگی درعانآباد و دیگر شهرستهای خرمتکثر ستادهای مردمی در شهرستان

 شد.می هاآنن یهای مخرب بو گاه رقابت هاآنبرد ولی باعث هدر رفت منابع و واگرایی می

 ج فرهنگ رایگان خواهی و گدا پروری یها و نتیجه آن وابستگی مردم و تروه کمک خواهی مردم و کمک دهی انجمنیتشدید روح

 شود.ردم میان میدر م

 شد.ها باعث موازی کاری و تداخل میگذاری اطلاعات و همکاری بین سمنعدم تمایل در اشتراک 

های بعضی روستاها یک کانال در شبکه بودند. ها و نیازسنجی و توزیع و جلب اعتماد مؤثررسانیهای مجازی در سرعت کمکشبکه

کرد.نیازها را از طریق کانال اعلام وخیر مربوطه را شناسایی و بعد از ر جذب مییرسانی و خمجازی درست کرده و از این طریق اطلاع

 گرفت.ر ارسال و اعتماد زایی صورت مییها برای خع کمکیارسال و توزیع کالاها،تصاویر توز

، هاآنحساب انتقال بهحساب، کارت ملی و گرفتن لیست افراد با شماره پول نقد، دادن کارت هدیه، های کمک به مردم اعم از:شکل

 بود. هاآنخانگی برای گرفتن لیست افراد از یک معتمد محلی و ارسال لوازم

 این هایآسیب.بود – پول انتقال – کارت شماره ارسال –زدگان با خیرین با تلگرام و شماره کارت شناسایی ارتباط مستقیم سیل

وسیله لیستی پول نقد و یا به صورتبه.بودند واقعی شناسایی دنبال کمتر خیرین و شدمی خلاصه کارت شماره یک در فرد تیهو: کار

شد )معمولاً به همه مساوی ها رعایت نمین عدالت در پرداختیهمجن. ط طرف مقابل لحاظ شودینکه شرایشد بدون ابانک پرداخت می

ط خاص توان یها به خاطر شرانیریها و خاشند( سمننکه استحقاقش را داشته بیکردند بدون اشد.همه تقاضای پول میپرداخت می

 کردند.جاد مییکردند و هم در کار تداخل و انحراف اع مییق نداشتند. گرچه رابطان محلی هم در کار تسریی دقیشناسا

پول  شد.کمک انجام میی و یسرعت شناساترین روستا تا تهران بهاز دورافتاده ی هم داشت:سرعت کار بالابود،یایع نقدی مزایالبته توز

 وکار(شد )رونق کسبپول وارد اقتصاد محلی می توانست نیازهای را برطرف کند،تر میرمناسب راحتیجای بعضی اقلام غبه

 

 لابیها در تأثیرگذاری در مدیریت سمشکلات سمن. 8-2-8-3

های یر لرستان شورای هماهنگی جمعی از تشکلکردند ولی در سیلاب اخها جداگانه عمل میکه سمنطوریها، بهپراکندگی سمن

ا ستادهای ی زهوشان خرم اباد ویگری در مدرسه تیستاد د د داوودی ویسمن در مدرسه شه 21آباد و چگنی با حدود نهاد در خرممردم

نوراباد و دلفان و  و دخترپلزده ر رسمی با مناطق سیلید و ارتباطات غیل گردیگری باهمکاری انجمن هاوموسسه امام علی تشکید

ن ارتباط نتوانست به خوبی برقرار شود. یا زدهسیلدر شهرهای  نهادمردممتاسفانه بخاطر عدم وجود سازمانهای  کردند.چگنی برقرار می

 ها بودهدی در هماهنگی انجمنیاد نبود ولی تجربه خوبو جدیها زها در کارهای مشارکتی وستادن باوجوداینکه تعداد سمنیهمچن

 ری بود. یقابل الگوگ ار تأثیرگذار ویوبس
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نهاد کشد که حد مرز دولت، مردم،خیرین و نهادهای مردمش میین سؤال را پیها و مردم اف دولت و سمنین تداخل وظایهمچن

دولت در کار جاهایی که  .کردندمی کار دولت بجای نهادمردم نهادهای – دولت کار خیرین –کجاست؟در بعضی موارد خیرین کار مردم 

ها در کار دولت ابی و نظارت و مانیتورینگ وجاهایی که سمنیرسانی، ارزکند: سیستم شناسایی، نیازسنجی و آگاهیها دخالت میسمن

 کند: سیستم توزیع اقلام و..خالت می

صورت ی که مردم بهیجاهادر کنند: سیستم توزیع وها( مشکل ایجاد مین جاهایی که مردم برای این دو)دولت و سمنیعلاوه برا

 شد.نظمی مردم باعث مشکل در کار دولت میبودند بنابراین در بعضی جاها ازدحام و بی دهیسازمانای و کمتر توده

 

 یررسمیهای امدادرسان غنقش شبکه. 8-2-8-4

های ی و پایگاهیدانشجوکوکار، نهادهای مذهبی و ین و افراد نیریهای دوستی، خشاوندی، شبکهیهای خومردم محلی و شبکه

رون یدان حضورداشته و به بیج و طلاب و هنرمندان و افراد برجسته و متخصص همگی در روزهای اول حادثه همگی در میمقاومت بس

 کردند.کردن گل از منازل مردم و تمیز کردن منازل مردم اقدام می

 زدگان مؤثر بود.ن سیلیر نقدی در بیهای نقدی و غع کمکین و جذب و توزیریجاد ارتباط با خیررسمی در ایهای غشبکه

های مثبت ان را داشت ولی به خاطر ررسمی بود گرچه بعضی از خصیصهیهای غها،کارکرد رسمی آن به دوش شبکهدر نبود سمن

 امدهای منفی منجر شودیتوانست به پی مییت و ضعف در پاسخگویرسمی نبودن و عدم شفاف
ن ارتباط را برقرار یهای کوهنوردی که معمولاً ازده مشهود بود. گروههای سیلمردمی در شهرستان ها و نهادهایضعف انجمن

تر ها در تهران و شهرهای بزرگ هر چه ضعیفشود)انجمنتر با جامعه محلی قطع میهای پایینها در حلقهکردند ارتباط انجمنمی

شده هم زمان کوتاهی فعالکند فقط بعد از حادثه آنتظار ضعف هستند و کار نمیری و... و انیگیها در حوزه پشود مخصوصاً انجمنمی

 گردد.رفعال مییو سپس دوباره غ
ررسمی و یهای غشاوندی بود.شبکهیررسمی خویهای غنهاد رسمی به دوش شبکهجای نهادهای مردمها بهن کمکیبار سنگ

واسطه ها بهع بود)خاص گرا بودن(.کمکیی و توزیارای اشکالاتی در شناساکرد ولی دتر عمل میع سریعیشاوندی گر چه در توزیخو

ت و یهای غیررسمی فاقد شفافکرد.شبکهل مییفه میل و هم طایشتر به سمت وابستگان و افراد فامیشاوندی بیهای غیررسمی خوشبکه

،دادن یل بازیها، فساد و هدر رفت منابع، فامی و دفاتر حسابداری و ثبت رسمی هستند.بنابراین با بالا رفتن حجم کمکیپاسخگو

ر رسمی ین فردی وغیهای ارتباطی ب،شبکهمؤثرط باعث شده که در نبود سازمانهای ین شرایشد. ااد مییزده زر سیلیها به افراد غکمک

ن محلی در اتصال ین ورابطیریخت.نقش معتمدحساب معتمد میوارد عمل شده وهر فردی با فرد مورد اعتماد تماس گرفته و پول را به

 باشد.ز داشت .که درجای خود قابل بررسی مییهای خاص خود را نبین در تمام نقاط کشور مؤثر بود. گرچه اسیریمردم به خ

 

 زدهجرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل. 8-2-9

 شدهرفتارهای نابهنجار تجربه .8-2-9-1

شود. در سیلاب اخیر موضوع های اجتماعی مساعد میشد و افزایش و ایجاد جرایم و اسیبدر شرایط بلایای طبیعی زمینه برای ر

های مردمی و دولتی شروع جالب توجه این است که بسیاری از افراد در این سیل اسیب خاصی ندیده اند و بعد از اینکه روند کمک

ر شهرهای دیگر فراخوان کرده و در منازل خود ساکن نموده و ه ودیگر افراد وابستگان خود د زدهسیلشد.بنابراین ساکنان شهرهای 

اقلام و پول نقد بودند. این افراد معمولا از طبقات پایین اقتصادی و منزلتی جامعه بودند) در لرستان  آوریجمعروزها همگی بدنبال 

شوند. ز لحاظ منزلتی فرودست محسوب میها هستند بخاطر تفاوت در رنگ پوست و نژادشان اهایی هستند که زیر مجموعه کولیگروه

ها و دست زدن به درگیر شدن و نزاع دست جمعی برای کسب کمک هاآناین گروه در سیلاب اخیر بسیار فعال بودند(. بنابراین برای 

و دزدی از خیرین و  ها و انبارهای دولتی توسط این افراد غارت شد.بنابراین غارتهرکاری امکان پذیر بود. حتی درروزهای اول محموله
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گدایی کردن و ریختن و فلاکت زده نشان دادن وکاهش عزت نفس و  زدهسیل، خودرا هاآنو دادن اطلاعات غلط به  هاآنکلاهبرداری از 

 های اخلاقی سیل اخیر بود.سیبآشرم وحیا از 

 

 های آشکارجرایم و آسیب. 8-2-9-2

ها را یابد. رفتارهای نابهنجار و آسیبشود امکان شیوع رفتارهای نابهنجار گسترش میزمانی که جامعه با شرایط بحرانی مواجه می 

گری، افزایش توان تکدیرا می زدهسیلمسائل مهم قابل رویت در جامعه  ازجملهتوان به دو دسته آشکار و پنهان دسته بندی کرد می

 )خشونت(، شیوع سرقت قلمداد کرد. افزایش احتکار اقلام غذایی، فحاشی و درگیری اعتیاد، تن فروشی،

ن و کمک کنندگان و ابراز یریز نسبت به خی، رفتار خشونت آمشدهتخریباز رفتارهای مجرمانه مانند: دزدی و سرقت از اموال  

 رمجرمانه مانند: زندگی در کمپ،ی( و از رفتارهای غخشونت و تندی نسبت به مسئولان )کتک زدن و گل پاشیدن به بعضی از مسئولان 

های ناموسی و خانوادگی و گر مخصوصاً برچسبیکدیل زدن تهمت به یکه س حالی ا دریها و مزاگری برای گرفتن کمکه تکدییروح

 ر اخلاقی بسیار مشاهده گردید. همچنین یغ

ها بسیار دیده شد.علاوه بر این مصرف یان زنان در هنگام توزیع کمکهای محلی و خانوادگی و حتی در مها و نزاعاختلافات و تنش

م خصوصی و بی ارزش یها رایج شده بود وبسیاری از جوانان ملاحظه حریم زنان و کودکان را نداشتند.کاهش حرمواد مخدر در کمپ

کردند ها ارتباط برقرار نمیبهیو با مردان غرامدند رون نمییان عموم مرم) مثلا در بعضی جاها زنان بدون چادر بیشدن هنجارها در م

 د و بندها را کنار گذاشتند(.یلی قیخته شد و زنان خیر مسائلن یل قبح ایولی بعد از س

تجاوز  -های در کمپریزورگ – نامشروع روابط -یفروش تن -کار به شیگرا عدم –گان خواهی ی، راینه تکدی گریعلاوه بر این زم 

افتی یهای درا کمکین یگان بر سر زمین افراد خانواده و همسایه سالمندان وجروبحث و نزاع بیخشونت عل -به زنانتجاوز  -به کودکان

 بسیار مساعد گردید.

ها غیر از بی نظمی که بخاطر ماهیت سیل بوجود امد. شلوغی و بی نظمی بود که بخاطر وجود افراد غریبه از علت بسیاری از اسیب

و مهمانان اداری و سازمانی بوجود امد.کثرت وجود این افراد و وجود مسئولین خیرینی  زدهسیلو وابستگان افراد امدادگر و توریست! 

شدند، زمینه را برای رشد به لحاظ عاطفی متاثر می شدتبههای سیل که فقط امده اند که به قولی کارثوابی بکنند و با دیدن صحنه

شد) خیر یا مسول یک بسته چرا که کمکها بر حسب حالات عاطفی توزیع می پروری اماده کرد.های اخلاقی و کلاهبرداری و گدااسیب

 کرد(اهدا می هاآنکارت پول در جیب خود داشت و با رسیدن به هر فرد یک کارت به 

 شتر بود. نبودیب هایها و جلب کمکع کمکیم و رفتارها به خاطر بی نظمی در توزیمقداری از جرا ها :سیبآعلت بروز جرایم و 

جاد رفتار یبینی نهادهای رسمی و مسئولان در مقابله با بحران باعث اعدم آمادگی و ضعف قدرت پیش -هام خصوصی در کمپیحر

ت بحران یریناهماهنگی و عدم فرماندهی مد ن،یرینهاد و خهای مردمری مردم و عدم آمادگی سازمانینابهنجار گردید.همچنین غافلگ

نه یکردند و هزها را جذب و از شهر خارج میر محلی با اقامت در محل،کمکیافراد غ ن فرماندار و شهردار( وی)اختلاف ب لین سیدر ح

 کند. ل مییادی به مردم محلی تحمیز

 

 عناصرکلیدی بحران مثابهبهخشونت و طلبکاری . 8-2-9-3

گر و نسبت ینشان داد خشونت مردم نسبت به همد شدتبهل خود را یل و هم بعد از سین سیاجتماعی که هم درح مسائلیکی از 

 هاآنادگران و افراد کمک رسان گاه با در برخورد با مسئولان دولتی، خیرین و یا امد زدهسیلبه مسئولان دولتی بود. بطوریکه افراد 

 شد.شدند و کار به خشونت کشیده میدرگیر می

ن آمدن استانه تحمل ییعی و از بین رفتن تمام هستی فرد و نبود امکانات و پاالبته سطحی از خشونت بخاطر ماهیت بلایای طبی

 اندبودهز یگر نیده دیب دیها افرادی که در مناطق اسرسد که طبق شواهد و نقل قولط قابل درک است .اما به نظر میین شرایافراد در ا



112            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ه دشوار است ولی ین فرضیی ایط بوده است. گرچه امکان راست آزماه نقایمناطق لرستان بالاتر از بق سطح و نوع خشونت را در بعضی از

 .ینه ایای و زمشهیهای رگری علتیک و دیتوان دو دسته علت برشمرد: علت نزدیزان از خشونت مین میبرای ا

برد ک چشم بر هم زدنی تمام زندگی فرد را با خود مییگر در یعی دیای طبیگردد که برخلاف بلایل برمیت سیک به ماهیعلل نزد 

عصبانی نموده و استانه  شدتبهو دوم :عدم امادگی دولت در مواجهه با بحران و نبود امکانات ارتباطی در روزهای اول حادثه مردم را 

 بود. مؤثرر بالابردن سطح خشونت ع اقلام از همان روزهای اول حادثه دیوه توزین اورده بود. و نکته اخر شییرا پا هاآنتحمل 

 ی تری وجود دارد:یربنایهای زنهیها و زمشهین برای موضوع خشونت ریهمچن 

 کی و نگاه غارتی وبعدا جامعه کوپنی و صف و..یزیلی مبنی بر زور و قدرت فی: جامعه ایخیهای تارشهیر

 وم و اتمام آن بعد از ..: احساس ناامنی اقتصادی توجه منطقی به مناطق محریهای اجتماعشهیر

ا ضعف احترام به حقوق ین و ناراضی.... نسبت به مردم و دولت مخصوصاً در هنگام بلای: نگاه طلبکارانه و خشمگیهای فرهنگشهیر

 گرانیت و حقوق دیمالک

و حتی قدرت  رییاساس دسترس پذ بر صورت بی هدف و کور وها و اقلام بهع کالایوه توزی: شیهای دولتی و سازمانشهیر

رامش آ)با  نگندجد برای گرفتن حقشان بیبا هاآنکند که جاد مییمثلادولت با اقداماتش نوعی احساس ناامنی در مر دم ا .کی افرادیزیف

 ست(.یحق گرفتنی ن

 

 هادیریت اجتماعی کمپم. 8-2-11

ی و چند روستا دخترپلهر معمولان و ش ها در دون کمپیجاد شدند و ایل ایزده بعد از سها در مناطق سیلنکه کمپیبا توجه به ا

خاطر ه ط مسکونی بود. و بیک محی د عملا کمتریها جز در دو روستای چم مهر و بابازن کمپیولی عملا ا وجود داشت. زین شدهتخریب

های نقدی برای جذب کمکشتر یب گرفت وقرار می ن مناطق معمولا کمتر مورد استفاده خانواده هایشاوندی در ایستم خویس کوجود ی

شد. با توجه به فضای خویشاوندی حاکم بر این مناطق افراد ه مییها تخلل شده بود. روزها کالاها جمع شده و شبیی تبدیو کالا

 شدهتخریبهای مردمی و دولتی و یا تکلیف منزل های آشنایان ساکن بودند ولی به خاطر گرفتن کمکزده بیشتر درخانوادهسیل

 کردند در کمپ نزدیک محل زندگی خود باشند.و مشخص کردن حاکمیت خود، سعی میخویش 

ک چادر، دسترسی به آب آشامیدنی، دستشویی وحمام سیار، دادن امکانات حداقلی یها عبارت بود از: امکانات موجود درکمپ

ه اقلام خوراکی و بهداشتی و پوشاک توسط یازندگی برای استراحت و خواب و پخت و پز، ارائه غذای گرم در یک ماه اول بحران وار

 احمرن و هلالیریخ

وجود  ،هاوجود افراد غیر بومی در کمپتوان به این مسائل اشاره کرد: . از این حمله میها دارای مشکلات متعددی بودندکمپ

ها و ارائه نشدن و سالمند در کمپ وجود افراد معلول، ها مشغول هستندآوری کمکزده که با نصب چادر به جمعبستگان افراد سیل

ها در جاهای نامناسب )ورودی استقرار کمپ، ای بودند ) هر طایفه یک کمپ(شکافهای طایفه تأثیرها تحت کمپ، هاآنخدمات برای 

 .شهر،عرصه خیابان، جاهای دور افتاده و ناامن و محافظت نشده(

ها معمولاً چون از ساکنین یک محله تشکیل نشده و طیف نداشتن مدیریت اجتماعی مناسب و مورد قبول ساکنین )این کمپ

شده و این افراد غالباً در مقابل مسائل کمپ صورت معتمد محلی انتخابباشد، مدیریت منسجمی ندارد. افرادی بهناهمگونی می

کنند( افراد نیز ک نماینده غیررسمی در مقابل خیرین و یاسخنگو در مقابل مهمانان عمل میعنوان یمسئولیت پذیرنیستند و)تنها به

کند.نماینده و یا معتمد کمپ غالباً وظیفه صورت فردی مطرح میالزامی برای مراجعه به این معتمدان ندارند . بلکه مسائل خود را به

 را به عهده داشتند. هاآند و دادن اطلاعات به آمدناستقبال از مهمانان کمپ برای احوالپرسی و کمک می

آمدند و شبها ها بودند. زن و بچه روزها میها خانواده ساکن نبودند تنها مردان در کمپها مخصوصاً شبدر بسیاری از کمپ

 رفتند.می

 کردند.جمع می هاآنها اقامت داده و کمک برای بسیاری از افراد وابستگان خود را نیز در کمپ
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ی که با آمدن هر ماشینی به روستا ساکنان کمپ گرد آن طوربهبعد از سیل تغییر کرد  شدتبهزده مسیرجاده رفتار روستاهای سیل

 شد.جمع شده و گاهی کار به خشونت کشیده می

داده بود و باعث شدند،دلیل آن این بود که یک نفر همه بستگان خود را نیز در کمپ جای ها افراد با یکدیگر درگیر میدر کمپ

 ها کمتر شود.شده سهم ساکنان از کمک

دادند . بیشتر به دنبال حرکات پوپولیستی و یا متوجه رسمیت نمی هاآنها توجهی نداشته و به ادارات به مدیریت اجتماعی کمپ

ها بعضا توان مدیریت اوضاع یا دهیاردهیار و شورای روستا بودند.با توجه به اینکه شورای روستا در بسیاری از روستاها وجود ندارد و 

ت اوضاع را ندارند. حتی یریهای اجتماعی را ندارد. توان مدن توان تعامل با گروهییک شخصیت مرضی الطرف عنوانبهبحرانی را نداشته و

ختلافات راکاهش توانست این ادر بعضی روستاها شورا و دهیار و معتمدین محلی با هم اختلافات زیادی داشتند و دولت هم نمی

 های مختلف در روستاها سازگاری ایجاد کنند.نهاد نیز این اقتدار را نداشتند که بتوانند بین گروههای مردمدهد.انجمن

روز  17ن حدود یانگیم صورتبهو اندداشتهها حضور درصد در کمپ 10ان اعلام کرده اند که در حدود یشی پاسخگویمایدر مطالعه پ

شاوندان و سکونت در یهای اجتماعی خوتیها را حماشی علت نرفتن خود به کمپیمایان در پی.پاسخگواندداشتهنت ها سکودر کمپ

 ان کرده اند.یش و....بیکی منازل خویاز به حضوردر نزدیهای مناسب و نده خود، نبود کمپیب دیمه اسیمنازل ن

 
 علل نرفتن به اردوگاه -61-8جدول 

 درصد معتبر علت نرفتن به اردوگاه

 14.4 ان و اقوامیرفتن به خانه آشنا

 1.4 اصلا اردوگاهی نبود

 3.8 یقابل سکونت بودن منزل شخص

 3 طبقه بالای منزل

 2 ماندن در منزل خودم

 0.8 ل نبودیاردوگاه امکانات نداشت، نامناسب بود،تکم

 0.1 نیا والدیرفتن به خانه فرزندان 

 0.1 یل شخصیدلا

 0.2 منزل برای سکونت اجاره کردن

 0.2 دوست نداشتم

 0.2 میگر رفتیهای دبه شهرستان

 1.8 گریگرمان در جای دیرفتن به خانه د

 1.8 ل منزل شان سرقت شودیدند وسایترسیم

 1.8 داخل خانه را آب نگرفت

 1.8 اط خانهیچادر زدن در ح

 1.8 از نبودیده/ بود نیمنزل مسکونی خسارت ند

 1.4 بودن لیمراقب وسا

 1.4 ل داشتن فرد ناتوانیبه دل

 1.4 ک منزل سکونت نمودندیدر مدرسه نزد

 1.4 ردیها قرارگار خانوادهیل در اختیکردم وسایفکر نم

 1.4 دور بودن راه
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 درصد معتبر علت نرفتن به اردوگاه

 1.4 کتر به خانه بودیم نزدیخودمان چادر زد

 1.4 ل نداشتن چادریبه دل

 1.4 دسترسی به کمپ نداشتم

 0.2 ل نبودیامکانات نداشت، نامناسب بود،تکماردوگاه 

 0.1 ان و اقوامیرفتن به خانه آشنا

 1.8 ل داشتن فرد ناتوانیبه دل

 1.4 م مواظب خانه باشمیمجبور بود

 1.4 یتهای اجتماعیحما

 1.4 اجاره کردن منزل برای سکونت

 1.4 کتر به خانه بودیم نزدیخودمان چادر زد

 1.4 یفیبه علت کث

 011.1 معتبر کل

 

ت اجتماعی یشاوندی و حمایستم خویها وجود سل عدم استقبال از کمپیدل ترینمهمق انجام شده یهای تحقافتهین طبق یبنابرا

را نداشت.  زدهسیلن همه یت ایز ظرفیهای موجود نل کمپی مشخص نشده بود و حتی کمپین سینکه مخصوصا در حیبود و دوم ا

ی یهای نقدی و کالال خانه خود باشند و هم از کمکیکی منزل خود چادر زده و هم مواظب وسایدادند در نزدمی حین افراد ترجیبنابرا

 .(0318زده،ش مناطق سیلیمای)پ کردند بی بهره نشوندزدگان میل یم سید کنندگان تقدین و بازدیریکه خ

 زیر جه ان در جدول شمارهیان کرده اند که نتیها بت کمپیوضع ت خود را ازیزان رضایمورد مطالعه م زدهسیلگران افراد یاز طرفی د

 آمده است.
 میزان رضایت از وضعیت کمپ ها -71-8جدول 

 خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد مورد

 08 40 33 4 4 ن ساکنان اردوگاهیع غذا بیتوز

 7 30 31 02 04 ی و حمام(یامکانات بهداشتی )دستشو

 01 40 32 1 3 یخدمات درمان

 1 21 42 01 8 ت محل استقراریفیک

 22 31 30 7 4 ت اردوگاهیامن

 03 34 37 01 1 زدگانلیمراقبت روانی از س

 30 31 21 2 2 نظم اردوگاه

 8 31 42 00 4 زدگانلیبرخورد امدادگران با س

 8 31 38 03 1 دسترسی به آب

 8 37 33 04 8 دسترسی به برق

 28 38 24 7 3 زدگانلیت احترام و عزت سیرعا

 01 33 41 01 7 ت محل استقرار اردوگاهیفیک

 21 37 28 1 3 ت مسائل اخلاقی در اردوگاهیرعا

 

شتر موارد وجود داشته است.تنها دسترسی به آب وبرق یها در بت اردوگاهیت نسبی از وضعیدهد که رضاق نشان مییهای تحقافتهی

ها مشاهده کرده بود ش با انچه محقق در در زمان برگزاری کمپیماین پیج ایرسد نتاذکر شده است.امابه نظر می ترپایینها در کمپ

ها در قبرستان روستا مستقر شده بود از کمپ کی ازیروستای چم مهر که  زدهسیلتاحدی متفاوت است. مثلا در ان زمان مردم 

ز درکنارجاده نصب شده بود یها نه کمپیدانستند .بقعامل افسردگی ساکنان کمپ مین را آناراضی بودند و  شدتبهی کمپ یجانما

ن یها انتخاب نشده بود.ولی از ای مکان مناسبی برای کمپیکرد. روشن بود که به لحاظ فضاجاد مییومشکلاتی برای کودکان و زنان ا
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دن یش دوماه بعد از برجیماینکه پیه راضی بودند! البته اهای مردمی اسان بود همن و کمکیریها برای دسترسی به خجهت که کمپ

 ر نگرش آنهاموثر بوده است. یید در تغیها انجام شده بود شاکمپ

 21ان اعلام کرده اند که هنوز بعد از شش ماه در حدود یده شد ولی پاسخگویها بعد از دوماه برچنکه کمپیرسد باوجود ایبه نظر م

درصد کم و 10) ز به زندگی عادی خود برنگشته اندان کرده اند که هنویز بیدرصد ن18در حدود  و اندشدهد در منازل خود مستقر ندرص

 .چ(یدرصد ه 7لی کم و یخ

 

 مواجهه مردم و امدادگران . 8-2-11
 ل(:ین و پس از سیآمادگی مردم برای مقابله باسیل )قبل،ح. 8-2-11-1

ان یل و حجم طغیها صورت گرفت ولی به خاطر مشخص نبودن ابعاد سق رسانهیطر ل ازیرسانی به مردم در مورد وقوع ساطلاع

ت خارج کندتجربه نشان ین وضعیه منزل را از ایموقع خود و اثاثن نتوانستند بهیقی از آن نداشتند. بنابرایها، مردم برآورد دقرودخانه

گیرند و برای زنده ماندن دست به هر کاری باورها و قوانین را نادیده می، هاارزشها داده است که هرگاه بقا انسان به خطر افتد انسان

زنندبه این علت مسئولین امداد و نجات فرصت اندکی باید نیازهای غذایی، دارویی و امداد و نجات را فراهم کنند در غیر این صورت می

 بی ثباتی و هرج و مر ج جامعه را فرا خواهد گرفت.
 

 سیل قبل از. 8-2-11-1-1

ای و حضوری در حداقل زمان ممکن صورت گرفت که باعث شد بسیاری جان خود را نجات دهند و تلفات جانی رسانی رسانهاطلاع

اد نبود یل زیرسانی شده ولی حجم سل قبلی اطلاعینکه در سیاری از مردم به علت ایکمتری وجود داشته باشد. ولی نقطه ضعف: بس

 در این مرحله عبارت بودند از: نقاط ضعف آمادگی کامل برای مواجهه نداشتند.ن دفعه هم جدی نگرفتند و یا

  هااعتماد به رسانهو عدم باور 

 لیق در مورد ابعاد سیرسانی روشن و دقعدم اطلاع 

 زده برسانند.ساعت توانستند خود را به محل سیل 24ی بعد از طی یه غذایمدادگران با داشتن مواد اولا 

  ه گل و... بودندیها و تخلان گلینی برای عبور و مرور در مزات فیفاقد تجه 

 زدگان نداشتند.ها و آمادگی تخصصی لازم را برای مقابله باسیل و کمک به سیلامدادگران مهارت 

 هایی برای آموزش و سپس اعزام به محل بودند.امدادگران فاقد مکان 

 

 لین سیح. 8-2-11-1-2

آمیز و با ار محبتیها با مردم بس)چه مردم محلی و چه بیرونی ار خوب بودیل با امدادگران بسین سیهمدلی و همکاری مردم در ح

 اند از:در این مرحله عبارت بوده نقاط ضعف ثار و فداکاری بود.یا

 ن یی اول بی درروزهاین و ناراحت بودند و برخوردهایه مردم خشمگیبه علت نبود امکانات و تأخیر در امداد و نجات در روزهای اول

ای بودن بعضی امدادگران مسئولان و مردم و بعضی نهادهای امدادی صورت گرفت و ناهماهنگی وجود داشت. به علت عدم حرفه

 جا صورت گرفت.یدن سؤالات بین امدادگران و مردم مخصوصاً در عکس گرفتن و پرسیبرخوردهای ب

 

 لیبعد از س. 8-2-11-1-3

حضور افراد و از نقاط قوت در این مرحله بوده است. اما  هاج کردن گل و لای از منازل و خیابانها و امداد برای خارتداوم کمک

عنوان امدادگر ها بهحضور بیرونیچنین . همست باعث مشکلاتی برای مردم و امدادگران شدیمسئولان در قالب امدادگر ولی در اصل تور

گفتند ما )می کنندفه کمک دارند نگاه مییکه وظهای را به چشم افرادی بیرونی هاآنباعث انفعال و عدم مشارکت مردم محلی شد و 

 .ریم( اصطلاح کارگر به جای امدادگر و خیاز داریبه کارگر ن
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 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل. 8-2-12

اند که منازل مسکونی را در مجبور شدهم رودخانه قرار دارند یا شهرها که در حریها و زده در روستابسیاری از ساکنان مناطق سیل

ادی مواجه شده است.تا یها با مقاومت زیین نوع جابجایرسد که ارد. به نظر مییی صورت گیگری بنا کنند و نوعی جابجایمناطق د

ست.و رفته اینی کرده و باهمه خطرات موجود درجاسازی در همان منطق پرخطر را پذیی که در بعضی روستاها دولت عقب نشیجا

گذرد و ها از سیل میدهند. به رغم اینکه ماهح مییی ترجیمردم هم بخاطر فشارها و مشکلات برغم وجود خطرات درجاسازی را برجابجا

رود، تا جاییکه باعث شد که در بسیاری از روستاها، سیاست طرح جابجایی بعضی روستاها مطرح شده، ولی این طرح به کندی پیش می

 ی جابجایی پذیرفته شده است.درجاسازی، به جا

 

 بر عدم جابجایی مردم از مناطق خطرخیز مؤثرعوامل اجتماعی و روانی . 8-2-12-1

 تعلق و وابستگی به مکان و خاطرات 

 های جدید(های جدید فاقد تسهیلات زندگی هستند) نبود امکانات در محلمکان 

 ن باشد.آنکه که نوعی حالت اجبار در یاد معمولاً دلهره آور هستند بخصوص یهای جدزندگی در مکان 

 های کشاورزی های جدید تا زمینفاصله مکان 

 دور شدن از آشنایان و دوستان و قرار گرفتن در کنار غریبه ها 

 ناهماهنگی اعضای خانواده در تصمیم گیری ها 

 ها عدم تمایل افراد برای جداشدن از خویشاوندان و قرار گرفتن در کنار غریبه 

 بنیاد مسکن روستایی(_زدگانسیل -نفع )دولتینه مناسب برای گفتگوی بین طرفین ذیناع مردم به وسیله دولت و نبود زمعدم اق 

 اختلاف بین اهالی روستا دررسیدن به یک تصمیم واحد 

 مدت مردم ونداشتن افق بلندمدت در روستاغلبه نگاه کوتاه 

 

 پیامدهای درجاسازی. 8-2-12-2

 سیل در آینده و آسیب پذیربودن قرار گرفتن در معرض •

 ها درو به اصطلاح در طرح قرار گرفتن(عدم پوشش طرح •

 پایین آمدن ارزش دارایی فرد و عدم امکان خرید و فروش در آینده •

 .مدت به صرف ساکنان این مناطق بوده ولی در بلندمدت نهبه لحاظ اقتصادی در کوتاه •

 

 هاآموختهدرس. 8-3
  گاه به تعارض  هاآنکه به خاطر عدم آموزش هر دو رابطه ق دارند. درحالییای دقهای حرفهاز به آموزشیدو نمردم و امدادگران هر

 شود.ده مییکش

 د امدادگران در تعامل با مردم باشند و در کنار یکه باخواستند درحالیچیز را از امدادگران میمردم خود را منفعل نموده و همه

آمده  هاآنمنازل  سازیپاککردند( امدادگری را که برای کمک به گاهی امدادگران را کارگر خطاب می مشارکت کنند.)مردم هاآن

 بود

 هاآناری از یکی و توانمندی کار امدادی بودند و بسیزیفاقد توان جسمی ف هاآنت یرغم حسن نروهای جهادی علییبعضی از ن 

 ود.افززده میحضورشان به ازدحام و مشکلات مناطق سیل

 ف شود که باعث انفعال و کاهش مشارکت مردم محلی نشود.ید رابطه مردم و امدادگران طوری تعریبا 
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 منفعل و وابسته نشوند. هاآنهای جدی مادی و معنوی برای مشارکت مردم محلی در کار فراهم شود تا انگیزه 

 ایصورت تودهوند نه بهای امداد و نجات به مناطق اعزام شهای حرفهامدادگران در قالب سازمان 

 ن زمان ممکن بتواند خود را به منطقه بلازده برسند)منطقه غربیشده باشند تا در کمترای تعریفصورت منطقهامدادگران به- 

 رساند.ای سریعاً امدادگران خود را به منطقه میشرق و جنوب شرق( هر منطقه -شمال -جنوب

 های عمومی نکه همه دارای مهارتیای باشند، نه انهیک متخصص در زمیعنی هر یصورت تخصصی باشند د بهیامدادگران با

م پزشکی یت بحران، تیریع اقلام؛ مدیی و توزیروانی و مداخلات؛ متخصص در شناسا مسائلل؛ متخصص در یباشند)متخصص در س

 و...(

 احمر و های داوطلبانه مانند هلالتوان سازمانیدرک نموده مها را کارهای داوطلبانه و انجمن  در شرایط کنونی که جامعه ضرورت

 های تخصصی را تقویت کرد.دیگر سمن

 ری است.یشگیموقع خسارات قابل پت مناسب و بهیریبا مد 

 رند.یل را جدی تر میگیل دارند و سیر کرده و درک واقعی و ملموستری از سییل تغیادراک مردم از س 

 ها هم به نسبت میزان سیل در ای باشد و آگاهیهواشناسی باید دقیق و نقطه رسانیاطلاعبینی است.بنابراین ل قابل پیشیس

 اختیار مردم قرار گیرد. اطلاعات کلی مناسب نیست.

 سات مورد توجه قرار گیردیرساخت عمومی و شهری زلزله: استحکام بخشی به منازل بناها و تاسیز 

  رسانی شودشود و بعد اطلاعاز قبل آمادگی برای اسکان اضطراری سلزدگان فراهم 

 ده شود.یشتر دیها بی و مغازهیمه منازل روستایا ب 

 بان داشته باشند. و در طبقات بالا مستقر شوندیهای پشتشه نسخهیگانی خود همید برای بایها بادر ادارات و سازمان 

 ها باشند.سازمانار همه یق و در اختید دقیهای اطلاعاتی باستمیامار و اطلاعات بروز باشند. س 

 ستم اطلاعاتی شان یگر به اشتراک بگذارند و سیکدیگر متصل باشند . اطلاعات را با ید به همدینهادهای دست اندرکار در بحران با

 گر وصل شود.یکدیبه 

  نمود.د فکری برای ان یشوند.باابی میید مردم دچار مشکل بیهای شدبر اثر بارندگی دخترپلهر ساله قطع لوله آب شرب 

 می در یرد.خطر لوله اتصال نفت و گاز و مواد پتروشید در دستور کار قرار گیر رودخانه بایهای نفت و گاز و آب از مسانتقال لوله

تواند خطرات جانی جبران نده مییاری مردم شد ولی در آیر گر چه باعث هوشیل اخین سیاد است. در همیار زیر رودخانه بسیکنار مس

 روستاهای مجاور خط لوله داشته باشد.ری برای یناپذ

  محلی صرف  مسائلحضور مهمانان دولتی و روسا و مسئولان اداری بسیار آزار دهنده بود. انرژی مسئولان محلی بجای تدبیر

 پذیرایی از مهمانان گردید.

 داشته باشد.این باعث مشکلات  کرد عملکرد خود را به نمایش بگذارد.بدون اینکه با دیگر سازمانها هماهنگیهرسازمانی سعی می

 شد. زیادی در سطح کارهای مشترک می

 -ی باشد که فرد بداند هر زمان مراجعه کند سهمیه اش محفوظ خواهد صورتبهد یزده و بلازده باع در مناطق سیلیستم توزیس

 ع سبد کالا(یستم توزیماند)س

 رسانی شوداطلاع هاآنی برای ساکنان مناطق بحران زده شارژ شده و به یکارتها 

 ناکارآمدها در توزیع گرداند.زیرا ریشه بسیاری از بی نظمیزده بر میستم باعث آرامش شده و نظم رابه منطقه سیلین سیا 

 ها و مداخله افراد غیر مسئول در این فرایند بودکمک

 ( اجتماعات محلی(CBO ازی وخدماتی و حمایتی و حتی ای داشته وسازمانهای بازسندهیشده و هر محله نما دهیسازمان

 ها را به رسمیت بشناسند.ای و شبکهندگان محلهیها نیزاین نماسمن

 موزانآها و دانش مناطق بر روی خانوادهن یای و فرهنگی در اهای توسعهانجام اقدامات وبرنامه. 
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  دیده که بتواند سطح تنش را کنترل کندای و آموزشارسال مددکاران و امدادگران حرفه. 

  ل و یرسانی در مورد خطرات سها تنها به اطلاعن شهرستانیرسانی محدود نشود در ابه اطلاع صرفاًد مقدمات کار فراهم شود و یبا

ل منزل فراهم یداتی برای انتقال اسباب و وسایا تمهیی جهت اسکان مردم و هایا روستاها اکتفا شد و کمپیها و اتراق در کنار رودخانه

 شود.

  ل را نجات دهند.ینانه برای مردم روشن شود تا مردم بتوانند خود و اسباب و وسایاس بدبید در مقیل بایابعاد س 

  ری از یاحمر و جلوگا امدادگران هلالیو  هاا انجمنیل در حالت عادی برای افراد عادی و یهای آموزشی در مورد سبرگزاری کلاس

 .دانیده به میعدم ورود افراد آموزش ند

  د برخورد کنند.یزدگان چگونه باا ارائه اطلاعات به امدادگران که در صورت مواجهه با سیلیچاپ بروشور 

 لیبالابردن سطح مشارکت مردم در کار بعد از س. 

 ابان مشغول یز کردن خانه و خیکه باعث شود مردم بدون دغدغه به تمطوری، بهیهای مردممند کردن کمکمنظم کردن و قاعده

 شوند و ترسی از بابت از دست دادن اقلام نداشته باشند.

 ادی از خود مراقبتی توسط خود یهای مختلف تا حد زدر مکان هاآنو امکان پراکندگی  هاآناد یامدادگران با توجه به تعداد ز

زات یها و نبود امکانات و تجهبود. ولی به خاطر حجم بالای کار و سختی کار گل روبی از منازل و خیابان امدادگران برخوردار

ها( که بعد از چند هفته همگی کار را رها کردن )مخصوصاً در انجمن کردندشدند و کار را رها میزه،امدادگران زود خسته مییمکان

 کنند.های محدودی در آنجا کار میو اکنون انجمن

 ی بود که از ستاد امده بودند هر روز یروهایا هفتگی برای نیهای سه روزه فتیریزی شن کار توسط برنامهیهای دارای ادر سازمان

 هاآنق یشد تا خستگی مانع از کار دقیاعزام م هاآنروی تازه نفس به جای یشدند و ندان عوض مییروهای اعزامی به میکبار نی

زه، استفاده از امدادگران علاقمند و پر انرژی و ین الات مکانیزات و امکانات و ماشی، استفاده از تجهیروهای بومیشود. استفاده از ن

 ند.یت نمایریهای خودمراقبتی برای امدادگران که بتوانند انرژی خود را مددیده، آموزشآموزش

 

 یریگجهیبحث و نت. 8-4
عی ینکه طبیها صرفنظر از ادهین پدیعی هستند. ایای ما طبیهستند که وقوع شان در دنهای دهیعی پدیای طبیگر بلایلاب و دیس

توان از بروز ت باشند و مییریتوانند ساخت انسان و قابل مدامد مییده شوند ولی هم در علت و هم در منشاء و در پیا انسان ساز دیو

نی و یش بیشرفته امروزه هم در مرحله پیهای پارتباطی و تکنولوژیای و ری کرد. ابزارهای رسانهیامدهای فاجعه بارآنها جلوگیپ

ادی یتوانند تا حدزها گذاشته است که میار انسانیشتری در اختیری و هم در مرحله امداد ونجات و حتی بازسازی قدرت بیشگیپ

 عی را کاهش دهند.یای طبین بلایرات ایتاث

انبار کمتری داشته یرات زیت مناسب تاثیریتوانست با مدعی بود که مییطب ایلک بین منظر ین ماه لرستان از همیلاب فروردیس

م یم و نکردیم انجام دهیتوانستت مراتع مییها و تقوز داری و رشد جنگلینه ابخیی که در بلندمدت در زمیباشد. صرفنظر از کارها

ض و کم توجهی به یم و با بی توجهی و وتبعیجاد کنیام در داخل شهر یتوانستی ساحلی که مییوارهایل بندها و سدها و دیوحتی س

ها را باخود برد و ها و روستاها و پلشهر زیمد شهربدون دفاع شد و همه چآل یم و چنان شد که وقتی سیافته نکردیمناطق توسعه ن

 رفت!

های اموخته شده را م ودرسیبنگرعی ین حادثه طبیم که با نگاهی فرهنگی و اجتماعی به ایانی گزارش بر ان هستین قسمت پایدر ا

 د بتواند گره گشا باشد.یم شاین باب برسیای در اد تازهیم و به دیمرور کن

ان درازی سه نوع از سبک زندگی را در خود جای داده یمه سنتی که در سالیمه مدرن و نیک ساختار نیای است با لرستان جامعه

شتربوده ید از همه بیخ باستانی اش شایلی به رغم تاریخی جامعه اینکه سابقه تاریا ی و شهری و قابل توجهیلی وروستایاست. زندگی ا

های سنتی که هنوز فضای لات مدرن و رها از شکل بندییو تشک دهیسازمانلی به شهری وفاقد یای در حال گذار از ااست.جامعه
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کی است که همه ین جامعه دارای ساختار بورکراتیر ان مسلط است. دولت دآ ف شدن ساختارها بریی به رغم ضعیفه گرایفرهنگی طا

 ی محلی باخود دارد که باعث معوج ترآن شده است.یفه گرایرانی اش راهمراه با طایمشکلات نوع ا

کی و مدنی محدود هستند و ی. فضاهای فرهنگی و اقتصادی و تکنولوژحدودی برای رقابت محلی وجود داردن جامعه فضای میدر ا

کند. ی و بوروکراسی محلی عمل مییفه گرایای از جناح بندی و طازهیاست در شکل محدودش در آمیشرفت سیک و پتنها راه تحر

 له گرا و بوروکراسی ناکارامد سه ضلع ساختار قدرت در لرستان هستند.یاست زده در کنار فضای فرهنگی قبیفضای س

ف شده است و ساختارهای مشارکتی یای که ساختارهای سنتی ضعتوانست انجام دهد. در جامعهای چه مین جامعهیلاب در چنیس

ن است و یشود چون آمادگی ذهنی ندارد ابتدا شوک زده و خشمگیعی مواجه میک حادثه طبیها شکل نگرفته وقتی با مدرن و انجمن

های انفعال، بدنبال جلب کمکگران منفعل شده وبعد از یه خشم خود و همراهی دیشود.بعد از تخلاز دولت و ملت همه طلبکار می

ن راه به یزند و در اافت اقلام مییل دست به رقابت مخرب جهت دریم سیده و بجای همکاری در ترمیمردمی دست از مشارکت کش

 انجامد.های اجتماعی خود میهیب سرمایتخر

ده لرستانی یب دیسآملی شهروند تگی ند و روح همبسیبای و مردمی را میل توجه رسانهین جامعه در چند روزی که بخاطر سیا

ن روح یده شده است.ولی ایند که او هم بعد از سالها دیبشود. میکشد،خوشحال و شادمان و شرمنده و با محبت میرادر آغوش می

ای سختی اش ت استفاده راببرد.وبرای روزهین دوسه روزه توجه و محبت ملی نهاید از ایابد که بایر لر به فراست درمی یدردمند و فق

خی اش، منش یاز و تمنا و فقرتاریوفقر و ن عدالتیبیض نهفته از یاتی و خشم و تبعیلیر روح سرکش این مسیها را جمع کند. در اکمک

ن اش، یریها وخک وسازمانی ونگاه سخاوتمند واحساسی و بی برنامه انجمنیف بوروکراتیری اش و ساختار ضعیبی نظم وغارتی عشا

ری از بی نظمی و خشونت و نزاع بر سر ین تقلا و مبارزه تصاویدهند تا اوبرای گرفتن انچه دوست دارد بجنگد. است میهمه دست به د

ان سال در مرز بقاء زندگی کرده اند. وبه یک مردمی است که سالیش درد ترادژیکنند که گاه بهانه استهزاست و گاه نمابقاء خلق می

دمی گرگ آشود و به قول هابز نگ فراموش میفره نگه داشته شوند،مرز بقا و فنا  ان سال دریسال اورد که وقتی ادمی راادمان میی

 شود.گر مییکدی

ن نهادها ینی ایش بیهای رسمی و ملی وعدم دقت و پمردم به رسانه اعتمادیبیل خود را نشان داد، ین سیگری که در اید مسئله

ری و خطر یب پذیل و ابعاد ان وآسیان کردند که درک روشنی از سیها و گفتگوها بمصاحبهاری از افراد در یاز ابعاد بحران بود. بس

می از مردم ابراز یل مقاومت کردند و درحدود نیاری هم در مقابل هشدارهای مبنی بر وقوع سیری محل زندگی شان نداشتند.بسیپذ

به نهادها و  اعتمادیبیکی در ید ین بی توجهی را بایه اشیرسد که رل را جدی نگرفته اند.به نظر مییکرده بودند که هشدار س

ن ییها را با نگاه علمی تبدهین است که ماهنوز پدیت ایها دانست. واقعدهیعی پدیهای رسمی و دوم بی توجهی به علم و منطق طبرسانه

ل را به یگرا، وقوع سریه و تقدئات توطیظرم بلکه با نگاههای مبتنی بر نیریگم و نه فقط هشدار علمی هواشناسی را جدی نمییکننمی

ده ین پدیچنم که با نگاه علمی ینآازمند یکه نیم. در حالیدها باز کردن سدها نسبت مییا گرانفروشی و بی انصافی و یگناه کردن مردم و

اری یی که بسی)تا جا ستشده اده ین موضوع نه فقط در متن فرهنگ مردم بلکه در تاروپود فرهنگ سازمانی تنیا .کنیمی را بررسی یها

ن یینکه به مرور نگاه تبآجالب توجه  .ک شب گرفتار شدند(یر شده و در پشت بام اداره شان یزغافلگیاز کارکنان مراکز دولتی خود ن

کنار عنی مردم در یحرکت کرده است.  "خودمقصر پنداری"رامی به سمت آند به یبه نگر که دولت را عامدانه پشت موضوعات میئتوط

 باشد.تواند نقطه مثبتی ن تاحدی مییند. وایریپذز مییها ندهیر خود را در وقوع پدیی، سهم تقصیی و دولت گرایرگرایتقد

اری از یباشد. بسن باره در سازمانها مییدر ا مؤثرهای ها و پروتکلهیل و نبود رویر در مورد سیهای فراگنکته بعدی نبود آموزش

ن است یت ایآگاه بودند. واقعتی خود نایلاب مبنی بر برداشتن اوراق هویدن هشدار سین آگاهی در هنگام شنیهی تریمردم از دانستن بد

ن بالای فرد و تکرار یها در سنامین پینه گردد .گفتن ایستم آموزشی گنجانده شود تا در ذهن فرد نهادید در سیها بان نوع آگاهییکه ا

 مؤثرد در شکل و قالب یها باامین پین ایگذار باشد.بنابرا تأثیرتواند عمومی خودرا از دست داده اند نمی که اعتمادیهایرسانهتوسط  هاآن

قی یهای سازمان دقهین سازمانها همه مدعی بودند که پروتکل مشخص و روینه گردد. همچنین مناسب اموزش داده و نهادیو در سن

تی ناشی از وجود حفره ین واقعیسعی و خطاها بنا کرده اند. چن صورتبهه را یها واقدامات اولو همه برنامه اندداشتهل نیبرای زمان س
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برای زمانه بحران طراحی و  مؤثریی یه اجرایال تکرار بحرانها ولی هنوز روسان یقی در سازمانهای اداری ماست که به رغم سالیعم

ر زمانه مناسب بتوانند با ی برای افراد صورت نگرفته تا دها نه فقط اموزش مناسبهین روین نکرده است. حتی درصورت وجود ایتمر

 گر هماهنگ شوند.یکدیمهارت با 

ت خود متولی انسجام ین نهادها گرچه در ماهیباشد. ان مییریر رسمی و خیهای غو شبکه نهادمردمگر کارکرد نهادهای یمشکل د

بت جمعی را بهبود و یست با حضور خود بتوانند خلاء ناشی از بهم خوردن نظم اجتماعی و مصاز ایاجتماعی هستند و درزمان بحران ن

و  نهادمردمن دولت و نهادهای یت و نداشتن رابطه مناسب بیام بخشند ولی عملا بخاطر ناتوانی و ناآگاهی و غلبه احساس بر عقلانیالت

ها و شکل ای در منابع و کمککه باعث انحراف عمده اندشدهای بدل ت بحران خود به معضل عمدهیرینداشتن سابقه طولانی در مد

اوردن یفای نقش دولت بجا نیشتر وابسته کردن مردم شده وگاه با ایت منفی در مردم و گداپروری وهرچه بیت خصوصیدادن و تقو

د روشن کنند با کدام نقش یها باانجمن .اندشدهری دولت یت ناپذیها و مسئولو تداخل در نقش کاریبیهودهف خاص خود موجب یوظا

ن نهادها ید باشد و ضرورت وجود نگاه به ایردولتی تنها از منظر هنجاری نباین نگاه ما به سازمانهای غیشوند. بنابراوارد بازی بحران می

د گفت: گاهی وجود و ضرر یباها ت احترام به همه زحمات سمنیی که با نهایتا جا رد.یز صورت گیب شناسانه نیسآبحران از منظری  در

و  نهادمردمهای تواند فرصتی برای توانمندی انجمنیباشد. گرچه هر حادثه ممی هاآنده حضور یشتر از فایبرای جامعه محلی ب هاآن

ها توسط رش انجمنیها و عدم پدن انجمنیای و پول پخش کنی در بهیریباشد ولی بخاطر ضعف در سازکارها وغلبه نگاه خن مییریخ

بدون  ،بردارد ها را درباعث حل مشکلات جامعه محلی نشده بلکه تنها تشفی درونی فردی اعضای انجمن تنهانهن فرصت یا در دولت،

 ن لحاظ شود.آامدهای منفی ینکه پیا

ت یریمد در هانان باعث شده که انجمنآگاه مشخصی برای یف جایمشخص نبودن رابطه روشن دولت با نهادهای مدنی و عدم تعر

ز یت نیز وابسته به دولت باقی مانده اند. دولت و حاکمیرشد کنند و حتی در صورت رشد ن نی باقی مانده و نتوانندیبحران در مرحله جن

به  ج و حوزوی(یروهای جهادی و شبه نظامی بسین نی وی) دیدولتریغ نسبتاً روهای ین دهیسازمانبا  ن فرصت استفاده کرده ویاز ا

روهای ین نهادهای مذهبی و نیقات به عمل آمده این نهادها باشد.گرچه طبق تحقیهای اجتماعی برای اهیدر پی کسب سرما ،مناطق

ه اجتماعی یدرتلاش برای بازسازی وکسب سرما هاآنعی نهادی خودموفق بودند و زحمات ه اجتمایادی در بهبود سرمایز حد جهادی تا

روهای مورد یروهای مدنی و سنتی و شبه دولتی با طرفداری از نین نیرقابت ب ت دریاست که حاکمن آت یبود ولی واقع مؤثر مغتنم و

ات یروهای مدنی مدرن و تبادل تجربیش مانع تجربه اندوزی نیبو ر داده و کم ییهای جهادی تغش بازی را به نفع گروهیت خویحما

 ن المللی شد.یهای بسمن

روها نتوانستند در ین نیستی موفق بودند ولی ایت مردمی و وجهه پوپولیحبوبروهای جهادی در کسب مین نیگرچه هم

ها و معابر و تدارک غذای گل و لای از خانه آوریجمعمرحله خاصی و  رد هاآنباشند.کارکرد  مؤثرمشارکت محلی  توانمندسازی و جلب

ان نهادهای مدنی هم نه ین میرها شد. در ا لی به حال خوده جامعه محیگذر از مرحله امداد و نجات و ساماندهی اول گرم بود. بعد از

نجا بود که جامعه محلی بعد از زمان یده بودند. در ایند زیموزش کافی را نآفای نقش مناسب نداشتند بلکه یه کافی برای ایفقط سرما

توجه  رفتند و ازیکردند و مع مییی توزیمدند و پولی و کالاآنی مییریروهای مردمی و مدنی و جهادی خالی شد و تنها خیکوتاهی از ن

 ها خبری نبود.توسط انجمن .ری و ..یشگیموزش و پآانمندسازی و روانی و تو مسائلبه 

ها دچار مشکل میشود. ن است در بحرانآای )دولت و حاکمیت(که ماهیت حقوقی و حقیقی نهاد دولت در ایران با تفکیک دوگانه

ای سعی در ضعیف نشان دادن قوه مجریه هنگی و اطاعت از نهاد اجرایی دولت نیستند وحتی به گونهنهادهای حاکمیتی حاضر به هما

کردند با نگاه اپوزیسیونی دولت را نقد و گاه تخریب که فعالیت می حالدرعینهم داشتند. نیروهای جهادی و شبه نظامی و مذهبی 

که نقد  ای شدت، ناهماهنگی درونی آن و ناکارامدی ان در بحران زمینهخدما ارائهکردند. وجود نقاط ضعف آشکار در دولت در می

افتد و ناکارامدی دولت در همه جا بیان شود. تا جایی که در پیمایشی که انجام شد از منظر افراد مورد مطالعه مناطق  مؤثردولت بسیار 

ضعیف  عنوانبهداد)نهاد حاکمیتی است(بهزیستی و هواشناسی زده : نهادهای اجرایی دولت مانند وزارت نیرو، هلال احمر، کمیته امسیل

موفقترین نهادها بیان  عنوانبهها باوجود اینکه نیروهای جهادی، سپاه و نیروهای مردمی و ارتش و سمن ترین نهادها مشخص شوند.
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انجام امور اجرایی و خدماتی وجود دارد و . بنابراین مشخص است که با توجه به انتظار بالایی که از دولت به خاطر وظایفش در اندشده

البته نباید از ناهماهنگی درون  که به دولت وجود داشته و عملکردش به دیده منفی نگریسته شود. اعتمادیبیشکاف دولت ملت و 

ریت بحران در ایران ای که علت ان هرچه باشد شاه کلید ناهماهنگی مدینبود یک مدیریت واحد و جامع و مقتدر نام برد . نکته دولت و

 است.

خواهد می ، دولتدر هر بحرانکه شود تصور می ،در کشور ما به رغم داشتن تجربه زیاد در بحران یاد برد که نباید ازهمچنین 

کلی در مواجهه با بحران ها دچار  طوربهدولت شود.اش پاک و دوباره بازنویسی مینو تعریف کند و تمام حافظه سازمانی بحران را از

و حتی در مقام  ستندیدولت ن ییاجرا هایو اطاعت از نهاد یحاضر به هماهنگ. در این میان برخی از نهادها و سازمانها شودمیمشکل 

در بحران  نآ یآن و ناکارامد یدرون یخدمات، ناهماهنگ ارائهوجود نقاط ضعف آشکار در دولت در  رقابت با دولت ظاهر می شوند.

که انجام شد از منظر افراد  یشیمایکه در پ ییشود. تا جا انیدولت در همه جا ب یافتد و ناکارامد مؤثر اریشد که نقد دولت بس یانهیزم

و  یستیاست(بهز یتیامداد)نهاد حاکم تهیهلال احمر، کم رو،یمانند وزارت ن ولتد ییاجرا ی: نهادها زدهلیمورد مطالعه مناطق س

ها و ارتش و سمن یمردم یروهایسپاه و ن ،یجهاد یروهاین نکهینهادها مشخص شوند. باوجود ا نیتر فیضع عنوانبه یهواشناس

در انجام امور  فشیکه از دولت به خاطر وظا ییبالا تظارمشخص است که با توجه به ان نی. بنابرااندشده انینهادها ب نیموفقتر عنوانبه

شود.  ستهینگر یمنف دهیکه به دولت وجود داشته و عملکردش به د اعتمادیبیملت و  -جود دارد و شکاف دولتو یو خدمات ییاجرا

 دیعلت ان هرچه باشد شاه کل هک یاواحد و جامع و مقتدر نام برد . نکته تیریمد کیدرون دولت و نبود  یاز ناهماهنگ دیالبته نبا

ای منطقه صورتبهبرای سازمانها نوشته و  مؤثریاست.در این باره ضرورت دارد پروتکل اجرایی  رانیبحران در ا تیریمد یناهماهنگ

 تمرین و اموزش داده شود.

شوندگان اری از مصاحبهیم. بسیق مواجه شدیامتناع تحق عنوانبهق با معضلی یمتاسفانه در انجام تحقدر پایان باید یادآور شد که 

تعدد نهادهای بازرسی و  هاآنکردند. به نظر تی و بی ثمری میین اظهار نارضااو مصاحبه با محقق حتی مردمی از گفتگو دولتی و

های مختلف وارد استان ل و بعد از ان به بهانهیهای مختلف که در طول زمان سپین و اکیهای اعزامی و مهمانان مرکز نشمیت ق ویتحق

ط باعث شده که ین شرایشدند. امی هاآنفه یگرفتند و هم مانع از انجام وظمیشدند و با سوالات تکراری هم وقت مسئولان را می

ت با مشکل مواجه شدند گرچه بعضی اطلاعا آوریجمعدر  زین کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه کمیته استانی و کارشناسان محققان

ار دادند ولی رق ار مایرفتند و اطلاعات لازم را در اختیپذب خاطر یبا ط را ستی مایی چون بهزین در استانداری و سازمانهایاز مسئول

نوعی مقاوم شدن  ده ویبه مانعی برای شناخت کافی پد ،هاآنبودن ای رهیبازرسی و جز قی وین تعدد سازمانهای نظارتی و تحقیهم

اتفاق نظر  هاآنقات و بی ثمری یتحقن نوع یده بودن این همگی بر بی فایهمچن ل شدند.یق تبدیجامعه و ادارات دولتی در مقابل تحق

 داشتند.

های گذشته جلوگیری نموده و این بار تجربه سیل لرستان برای کاریتکرار خطاها و کم این تحقیق بتواند ازاست که نتایج امید 

 موز باشد.آجامعه و دولت درس 

 



 هیأت ویژه 
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104            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 . مقدمه9-1
 این در است. ایلام استان مختلف روستاهای در اخیر هایسیلاب روانی و ایرسانه فرهنگی، اجتماعی، ابعاد از گزارشی حاضر تحقیق

 الامکانحتی و شده تشریح است گذاشته منطقه این مردم بر سیلاب که فرهنگی و اجتماعی تأثیرات ترینمهم تا شده تلاش گزارش

  شود. ارائه آن تکرارنشدن و بحران از رفتبرون برای هاییتوصیه

 و شیروان ،دهلران ،شهر دره ،ایوان ،ایلام ،بدانان است: شهرستان هشت دارای و ایران جنگلی کمابیش هایاستان از ایلام استان

 تبدیل استان به سال آن کشوری تقسیمات اساس بر اما بود، کرمانشاه استان از بخشی 0342 سال تا ایلام .مهران و ملکشاهی ،چرداول

 آبدانان و دهلران شهر،دره شامل ملحقات این شدند. ملحق ایلام به خوزستان و لرستان هایاستان از هاییبخش تقسیمات، این طی شد.

 ،بدره ،ایوان ،ایلام ،ارکواز ،آبادآسمان ،آبدانان اندازعبارت ایلام استان شهری نقاط شد.می خوزستان استان از موسیان و لرستان استان از

 .میمه و مهران ،موسیان ،مورموری ،لومار ،آباد صالح ،سرابله ،زرنه ،دهلران ،شهردره ،چوار ،توحید ،پهله

گونه در دو مقطع سوم تا ششم و یازدهم تا سیزدهم فروردین سال جاری بیشتر مناطق استان ایلام را فراگرفت که در باران سیلاب

شهر، های استان ایلام آسیب وارد کرد. بخش ماژین درهکم حدود هزارمیلیاردریال به زیرساختجریان آن طبق گفتۀ مسئولان دست

 ها شد. تأثیر آن قرار گرفتند و سیلاب وارد خانهشیر بیشتر از دیگر مناطق شهری و روستایی تحتشهر و روستای چمر درهخود شه

های ارتباطی تأثیر سیلاب قرار گرفت؛ ازجمله راههای مناطق مختلف استان تحتافزون بر این سه منطقه، بسیاری از زیرساخت

شدند و آب و برق در روستاهای مختلف قطع شد. سیلاب درمجموع به اراضی کشاورزی، باغات و  مختلف استان بر اثر سیلاب مسدود

های عشایر استان نیز خسارت زیادی وارد کشتزار مردم استان آسیب فراوانی زد. افزون بر این، سیلاب به آثار تاریخی، مدارس، دام و راه

ها بیشترین خسارت را سیل ن ایلام بعد از استان لرستان در بخش زیرساختکرده است. طبق اعلام مسئولان کشوری و استانی، استا

های فیبرنوری و قطعی اینترنت و به گزارش خبرگزاری صداوسیما بارش باران همچنین باعث خسارات جدی به زیرساختدیده است. 

 ماه سال جاری شد. فروردین 02شبکه تلفن همراه در استان ایلام در 

 اثر بر است. دیده فراوانی هایآسیب اخیر سیلاب در که است ایلام استان در سیروان شهرستان روستاهای از شیرچم روستای

 نیز 0373 و 0312 هایمهروموم در رود این طغیان رفت؛ اب زیر شیرچم روستای اعظم بخش سیمره سد بستن و رود آب بالاآمده

 711 به آن آب تراز و شد آغاز روستا این هایخانه و زمین و باغات تملک دونب سیمره سد آبگیری 0314 سال در بود. افتاده اتفاق

 اتفاق آن برای جبرانی هیچ روستا مردم گفته به اما شد وارد منطقه این مردم این معیشت به ناپذیریجبران خسارات سال آن در رسید؛

 معتقدند بسیاری بیاید. وجود به سیل شهرها سایر و زستانخو در شد باعث آساسیل هایباران 0318 سال فروردین هفتم از نیفتاد.

 ازجمله مختلف روستاهای گرفتگیآب و رودخانه طغیان باعث امر این و کردند مسدود را سیمره سد هایدریچه بینیپیش هیچ بدون

 کامل تخلیه دستور استاندار ردین،فرو نوزدهم آخر، روز فقط و بود نشده داده هاآن به جدی هشدار معتقدند روستا مردم شد. شیرچم

 اند.شدهپراکنده سیل از پس که است داشته خانوار 011 شیردهند.چم نجات را شانزندگی تمام داشتند وقت ساعت 24 تنها که داد

 است. شده انجام روستا این مردم با کیفی هایمصاحبه از بسیاری حاضر گزارش در رسید.می نفر 111 حدود به خانوارها این جمعیت

 اشتراکاتی اجتماعی سرمایۀ آموزش و آگاهی و ادراک سطح ازجمله مختلفی متغیرهای در هااستان سایر با نیز ایلام استان گرچه

 مردم تلقی مسئلۀ استان این در است. متفاوت وجوه برخی در زدهسیل هایاستان سایر به نسبت استان این داد نشان تحقیق اما دارد،

 تحقیقات، سایر در گرچه شدت بالاست.احساس تبعیض قومی و احساس طردشدگی به است. جدی بسیار قومیتی تبعیض خصوص در

 بیابند، یکدیگر با بیشتری اجتماعی همبستگی و شده ترنزدیک یکدیگر به مردم که است شده باعث سیل شیراز، استان تحقیق در مثلاً

ها در ی را نیز سبب شده است. سیلابگروهنیب یاعتمادیب نوعی حکومتی، نهادهای به اعتمادیبی بر افزون سیل ایلام، استان در اما

و  ترینمهمدامن زده است. این یافته احتمالاً  هاآنهای قومی بین مردم را از بین نبرده، بلکه بیشتر به تنها کلیشهاین استان نه

 های دیگر است. های مطالعاتی در استانهای گروهترین یافتۀ کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانۀ استان ایلام نسبت به سایر یافتهخاص

 هایروش توضیح بر علاوه آن در که پردازدمی تحقیق روش و مقدمه به نخست بخش است. یافته سامان قسمت دو در رشگزا

 اجتماعی مسائل مشروح گزارش به دوم بخش ایم.پرداخته پیمایش و هامصاحبه پاسخگویانِ عمومی اطلاعات شرح به شده،گرفته کاربه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DA%86%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%87_(%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85)
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این بخش به هشت  است. حاضر گزارش بخش ترینمهم منظر این از و شده استفاده بخش این در هاداده بیشترین پردازد.می فرهنگی و

مردم در ارتباط با  یهاگرشقسمت مجزا تقسیم شده است و شامل ادراک خطر سیلاب، آگاهی و آموزش عمومی دربارۀ سیلاب، ن

زده، در مناطق سیل هایو ناهنجار میرا، جلابیس یاجتماعیآثار اقتصادنقش آن در مدیریت سیلاب، و  یاجتماع هیرما، سلابیس

 شود.های اسکان موقت و  ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب میمدیریت اجتماعی کمپ

 

 تحقیق روش .9-1-2

 روش همراه به محتوا تحلیل و مضمونی تحلیل کیفی هایروش و است شده استفاده 0ترکیبی روش از گزارش این تحقیق طرح در

 روش مطالعه، میدان نخست بخش در کنیم.می ارائه هاروش این بر مختصری شرح بخش این در است. رفته کار به آن در پیمایش کمی

 و شدهانجام کمی پیمایش روش توضیح به دوم بخش در دهیم.می توضیح را مضمونی تحلیل برای هاداده تحلیل شیوۀ و گیرینمونه

 اسناد محتوای تحلیل برای را کیفی محتوای تحلیل تحقیق روش آخر در و پردازیممی ایلام استان در پاسخگویان ایزمینه مشخصات

 دهیم.می توضیح رسانه بخش در مکتوب

 

 مضمون تحلیل روش .9-1-2-1

 )تماتیک( مضمونی تحلیل از کیفی، بخش در است؛ کیفی و کمی کلی روش دو ترکیب حاضر تحقیق روش شد گفته که طورهمان

 از محقق آن در که تحلیلی استقرای بر مبتنی تحلیل از است عبارت مضمونی تحلیل روش است. شده استفاده استقرایی رویکرد با

 تحلیل ساده، بیان به یابد.می دست تحلیلی شناسی سنخ یک به ایداده برون و یاداده درون الگویابی ها،داده بندیطبقه طریق

 و ترینمتعارف از مضمونی تحلیل روش گویند.می چه هاداده که هدف این با هاداده تحلیل و کدگذاری عمل از است عبارت مضمونی

 گیرد.می قرار مورداستفاده نیز تحلیلی هایرهیافت سایر در که است نگاریمردم در ویژهبه کیفی هایداده تحلیل روش پرکاربردترین

 رود. کار به نیز دیگر تحلیلی هایروش در تواندمی است، تحلیلی مستقل روش یک خود اینکه ضمن موضوعی یا مضمونی تحلیل

 تحلیل 2است. شده متنی ایمشاهده هایداده و هامصاحبه متنی، هایداده شامل موضوعی یا مضمونی درروش تحلیل مورد هایداده

 تحلیل و نگارش و هاتم تعریف هاتم بررسی ها،تم جستجوی اولیه، کدهای تولید ها،داده با آشنایی است: مرحله شش شامل مضمونی

 .3نهایی

 و رسانه روان، سلامت بخش هایحوزه در مختلف کارشناسان همچنین و شیرچم روستای اهالی از افرادی بر مشتمل مطالعه میدان

 ساختاریافته نیمه مصاحبه شیوه از اطلاعات گردآوری برای است. هدفمند نوع از گیرینمونه روش است. اجتماعیفرهنگی بخش

  شد. استفاده نیز گروهی و فردی مصاحبه شکل دو از و شد استفاده

 از گزارش این در کند.می دنبال را تفصیلی یا کلی فرایندهای هاآن از هریک که دارد وجود مضمونی تحلیل برای مختلفی هایمدل

 تحقیق این در اند.داده ارائه مضمونی تحلیل برای را ایمرحله سه فرایندی هاروکز و کینگ است. شده برده بهره هاروکز و کینگ مدل

 سازییکپارچه و تفسیری توصیفی، کدگذاری مرحله سه شامل فرایند این است. شدهاستفاده هامصاحبه کدگذاری برای روش این از نیز

 تمام توصیفی کدگذاری مرحله در حاضر تحقیق در فرایند، این اساس بر 4شود.می تشریح ادامه در که است فراگیر مضامین طریق از

 مرحله در است. شده داده اختصاص هاآن به توصیفی کدهای و شده مطالعه دقتبه کامل، شــدن پیاده از پس و شدهضبط هامصاحبه

___________________________________________________________________________________________________________ 

0. Mixed method 

 .11ص  .جامعه شناسان. تهران: یفیک یشناسدر روش یعلم یهاهی: مراحل و رو2ضد روش  یفیک قیب(. روش تحق 0312محمد پور، احمد. ).  2

رساله دکترا علوم  ران،یا ییدوره آموزش ابتدا یبرا یچند فرهنگ یبرنامه درس یالگو ی(. طراح0317فاطمه. ) ،یگیهواس ب از نقل به 2103 براون، و کلارک . 3

 .یدانشگاه علامه طباطبائ ،یتیو علوم ترب یشناسدانشکده روان ،یمطالعات برنامه درس شیگرا ،یتیترب

 شیگرا تیری. رساله دکترا مدرانیا یدولت یهازنان در سازمان یتوانمند یارتقا یالگو ی(. طراح0318پخشان. ) ،یملائبه نقل از  2101. کینگ و هاوکز، 4

 .نیواحد قزو یدانشگاه آزاد اسلام ،یمنابع انسان تیریمد
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 که فراگیری مضامین پایانی مرحله در گرفت. شکل تفسیری کدهای ترتیب بدین و شدهبندیخوشه و تفسیر توصیفی کدهای دوم

 گرفتند. قرار اصلی لایه سه در کدها ترتیببدین و گرفتهشکل کرد،می منتظم خود ذیل را تفسیری کدهای مفهومی، چترهای مثابهبه

 کدها کلیه ابتدا که نیست طوراین یعنی شود؛می انجام متداخل صورتبه سازییکپارچه و تفسیری توصیفی، کدگذاری مرحله سه این

 تولید با بلکه شود، آغاز تفسیری کدگذاری توصیفی کدگذاری اتمام از پس و شده کدگذاری توصیفی صورتبه هامصاحبه تمامی در

 و کامل هاخوشه مجموعه شکل این به و کندمی رهنمون تفسیری یکدها به را محقق ،هاآن مستمر مقایسه توصیفی، کد تعدادی

 یابند.می ظهور فراگیر مضامین بالاتر، سطح یک در هاآن بندیخوشه و تفسیر با و شودمی ترکامل

 

 پیمایش روش .9-1-2-2

 هاآنشود. دستۀ نخست، که بیشترین استفاده از اند به دو دستۀ کلی تقسیم میپیمایشی که در این گزارش استفاده شده هایداده

ها توسط کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه تولید زدگان استان ایلام است. این دادههای مربوط به پیمایش سیلشده است، داده

های پیمایشی در سطح ملی است که استفاده شده است، داده هاآنهایی برای مقایسه از های دستۀ دوم، که فقط در بخشاند. دادهشده

، به سفارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه تولید فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاهی مل هایدفتر طرح یگروه افکارسنجتوسط 

 شده است. 

 هایالؤس از یبرخ به ییپاسخگو نیهمچن و رسانه، و یفرهنگ ،یاجتماع ارگروهک یبرا شده میترس اهداف به یابیدست یراستا در

 هااستان در اجرا یبرا آن ۀپرسشنام و شد یطراح رسانه و یفرهنگ ،یاجتماع ارگروهک ۀانرخیدب در یشیمایپ ،یکم تیماه با گزارش

 مصاحبه صورتبه ملی پیمایش هاینامهپرسش و شده یگردآور حضوری صورتبه ایلام استان پیمایش هاینامهپرسش شد. ارسال

 جزو استان این اینکه به توجه با و محاسبات اساس بر ایلام استان نامۀپرسش در است. شده یگردآور ثابت( خط با )تماس یتلفن

 در زدهسیل افراد از نفر014 رسانه، و فرهنگی اجتماعی، کارگروه نظر اساس بر بود، هااستان سایر با مقایسه در دیدهآسیب کمتر مناطق

 استان مراکزریغ و مراکز یشهرها نیساکن به یتصادف تماس با نفر 2211 ملی سطح پیمایش در گرفتند. قرار پرسش مورد ایلام استان

 به فقط و کنیممی نظرصرف گزارش این در ملی سطح پیمایش جزئیات بازنویسی از ادامه در گرفتند. قرار پرسش مورد و شدند انتخاب

 از استفاده با پیمایش این هایداده ست.ا خرد آن سطح و فرد گزارش از بخش این تحلیل واحد پردازیم.می ایلام استان پیمایش

 است. لامیا استان زدگانلیس شیمایپ در انیپاسخگو یعموم مشخصات دهندۀنشان زیر جدول شدند. تحلیل توصیفی آمار هایروش

 
 زدگان استان ایلام(مشخصات عمومی پاسخگویان )پیمایش سیل -1-9جدول 

 درصد فراوانی های عمومیمشخصه

 47.0 72 زن جنس

 12.1 80 مرد

 1.1 0 پاسخبی

 1.1 01.1 سال01 -24 سن

 08.8 21.1 سال 34 – 21

 24 37.1 سال 44 – 31

 01.1 31.1 سال 14 – 41

 21 38.1 سال به بالا 11

 1.2 8.1 پاسخبی

 41 میانگین

 تحصیلات

 37.7 18 بی سواد

 08.8 21 ابتدایی

 01.1 21 راهنمایی

 4.1 7 متوسطه

 03.1 20 دیپلم
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 درصد فراوانی های عمومیمشخصه

 0.1 3 کاردانی

 1.8 1 کارشناسی

 1.1 0 دکتری

 وضعیت تأهل

 73.4 003 متأهل

 08.2 28 مجرد

 1.1 01 طلاق و فوت / همسر بدون

 0.1 3 پاسخ بی

 وضعیت مسکن

 81.4 033 ملکی

 3.2 1 رهنی/ استیجاری

 1.1 01 سایر

 3.1 1 پاسخبی

 وضع فعالیت

 3.1 1 دانشجو

 0.1 3 دانش آموز

 31.0 14 خانه دار

 04.3 22 بیکار

 24.7 38 کشاورز

 3.1 1 دامدار

 4.1 7 کارگر

 1.1 0 ماهیگیر

 1.1 0 بازنشسته

 1.1 0 راننده،رانندگی

 1.1 0 آزاد

 1.1 0 منبع درآمد ندارد

 1.1 0 مستمری بگیر

 1.1 2 از کار افتاده

 7.0 00 پاسخبی

 نسبت پاسخگو با خانوار

 41.4 71 سرپرست خانوار

 27.1 43 همسرسرپرست

 21.0 30 فرزند خانوار

 1.1 0 عروس خانوار

 0.1 3 بی پاسخ

 نام روستای پاسخگویان

 01.1 31 شوره

 01.4 01 دمرود

 32.1 11 روسته چم روته

 0.3 2 وحدت آباد

 1.2 8 هوادول

 02.3 01 روستای میدان خلف

 1.1 0 سیروان

 1.1 01 شیرچم

 00.1 07 داربلوط

 1.1 0 قره سو
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 فرهنگیاجتماعی تحلیل. 9-2

های کمی پیمایش و مشاهدات گروه مطالعات اجتماعی، های کیفی، تحلیل دادهآید حاصل ترکیب تحلیل مصاحبهآنچه در ادامه می

بخش از هشت قسمت مجزا تشکیل شده است. تفکیک مفهومی این بخش بر حسب ساختار فرهنگی و رسانه در استان ایلام است. این 

 ها سامان یافته است.پیشنهادی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانۀ هیئت سیلاب
 

 . ادراک خطر سیلاب9-2-1

مواجهه با خطر است.  یبرا هاآن یو سطح آمادگ یعیطب یبر کنش مردم در قبال رخدادها گذارتأثیر یرهایادراک خطر از متغ

 نی. نخستدهدیتأثیر قرار متحت زیکنش فرد در قبال خطر را ن ،درازمدت یریگادراک خطر از آن جهت است که جهت ریمتغ تیاهم

خود تا چه  یرا در منطقه زندگ لابیمردم خطر س بود که نیبه آن پرداخته شده بود ا رادراک خط ۀها دربارکه در پژوهش یپرسش

 اند؟کردهیم یتلق یاندازه جد

در میان اهالی استان ایلام  لابیس ۀکردن مسئلیتلق یجدریغهای کیفی پاسخ این پرسش در قالب مقولۀ بر اساس تحلیل داده

گوید: آمدن آب را جدی نگرفته بودند. یکی از حاضرین در حادثه میزده در استان ایلام خطر بالابندی شد. مردم مناطق سیلطبقه

سد  بٱ آمدن بالانبود  لیس نایتمام  .برهیم زویو موج داره و همه چ شهیم یو آب جار باردیم دیآیم دیکه باران شد نطورهیا لیس»

فرد دیگری حتی تا زمان حادثه نیز این خطر را جدی نگرفته .« ادیبالا ب نقدریبذارن آب ا میکردنمی فکر ماچون جلوشو بسته بودن 

 .« کردم باید بریمگفت باید تخلیه کنیم باور نمیهر چی همسرم می»بود: 

قبل از بروز  ایآ»زده پرسیده شده بود که استان ایلام از مردم سیل این دادۀ کیفی کاملاً با دادۀ کمی تطابق دارد. در پیمایش کمی

درصد از مردم پاسخ خیر را 71در پاسخ به این پرسش « د؟یدانستیم یقرار گرفتن خانه خود را جد لابیخطر در س ر،یاخ یهالابیس

درصد از پاسخگویان اعلام کرده بودند که در 18.7درصد گزینۀ بله را انتخاب کرده بودند. این در حالی است که 22داده بودند و فقط 

رسید، اکثریت پاسخگویان این نظر میشان رودخانه وجود دارد. بنابراین با وجود اینکه خطر سیلاب محتمل بهنزدیکی محل زندگی

 خطر را جدی نگرفته بودند. 

های این گزارش، یکی از این علل را توجه به داده تواند نتیجۀ علل مختلفی باشد. بانکردن سیلاب در استان ایلام میجدی تلقی

توان گفت اکثریت پاسخگویان مسئلۀ های طبیعی نسبت به سیل دانست. بر اساس نتایج پیمایش میتوان اولویت سایر بحرانمی

های طبیعی در تجربۀ اننسبت فراوانی سایر بحراند. فراوانی تجربۀ سیل بهخشکسالی، زلزله و ریزگردها را بیش از سیل تجربه کرده

درصد زلزله و فقط 20.1درصد افراد خشکسالی، 33مراتب بیشتر بوده است. بر اساس نتیجۀ پیمایش استان ایلام، زدگان بهزیستۀ سیل

 اند نام بردند. هایی که  تجربهعنوان اولویت اول بحرانهای اخیر بهدرصد سیل را قبل از وقوع سیلاب08.7

ای که جزو زدهشود. نخست اینکه از مجموع افراد سیلها مشخص میکته وجود دارد که با توجه بیشتر به دادهدر این میان دو ن

اند. این داده بر اساس تجربۀ خشکسالی را در یکی از سه اولویت خود ذکر کرده هاآناند، بیش از نیمی از پاسخگویان این پیمایش بوده

ای در سطح کشور و اند که تلقی عمومیها مبین این نکتهشود. این دادهست آمده نیز تصدیق میدهای دیگری که در سطح ملی بهداده

درون استان ایلام وجود داشته است که در دوران خشکسالی هستیم. این تلقی عمومی که در گزارش ملی از آن با عنوان حاکمیت 

تا  لیرا از خطر سمردم این استان درک  نیبنابرام نیز وجود داشت. پارادایم خشکسالی بر اذهان مردم یاد شده است، در استان ایلا

توان های پیمایش مینکتۀ دومی که با توجه به داده .فتدیب یاتفاق نیچن یخشکسال طیدر شرا کردندیکاهش داده بود که فکر نم ییجا

اند که مردم این هایی بودههاست. سه بحران خشکسالی، زلزله و ریزگردها بحرانها در زندگی روزمرۀ آنذکر کرد اهمیت سایر بحران

یین مردم در سیل نقش داشته است را اند. بنابراین عامل دیگری که در ادراک پامنطقه بیش از بحران سیل تا کنون با آن درگیر بوده

 شدن سیل دانست.اهمیتها و کمافزایی سایر بحرانتوان هممی
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 . آگاهی و آموزش عمومی دربارۀ سیلاب9-2-2

 ستهیداشتن تجربه زشدت به های کیفی و مصاحبه با متخصصان و مردم محلی مشخص شد آگاهی مردم از سیلاب بهبر اساس داده

دهی در برخورد با سیل توسط مردم نبودند. ای در سامانیافتهنوع آموزش نظامهای کیفی نشانگر هیچربوط است. دادهم لیدر مورد س

مردم  یآگاه»دست آمد ها بهای که از تحلیل مصاحبهشان با سیل برخورد کردند. مقولهمردم بر اساس تجربۀ خود در زندگی روزمره

های جانبه. این دادۀ کیفی با بسیاری از یافتههای همهمند و آگاهیاست و نه آموزش نظام« ستهیز ۀبر اساس تجرب لیمقابله با س یبرا

زدگان استان ایلام اکثریت مردم سو است. در پیمایش سیلهای کمی در سطح استان ایلام و حتی در سطح ملی همپیمایش

 تیچقدر حساس تانیدر محل زندگ لابیبه خطر بروز س ر،یاخ یهالابیقبل از وقوع س»درصد( در پاسخ به این پرسش که 11.1)

در نزدیکی رودخانۀ دائمی  هاآندرصد 18از میان کسانی که بیش از  درواقعاند. های کم و خیلی کم را انتخاب کردهگزینه« د؟یداشت

حساسیت محلی پایین نسبت به سیل اند. این داده از سویی نشانگر درصدشان به مسئلۀ سیل حساس بوده31.8کنند، فقط زندگی می

 کردن سیل در نظام ذهنی اکثر مردم محلی است. خطر تلقیدهندۀ بیو از سوی دیگر نشان

تر باشد، خطر در دیدن شهروندان پاییندیدگی شهروندان است. هرچه سطح آموزشحاصل سطح آموزش درواقعهایی چنین داده

بیشتر خواهد شد. طی تحقیقات کارگروه استان ایلام تلاش شد تا  هاآنپذیری ت و آسیبجایگاه کمتری خواهد داش هاآننظام ذهنی 

هایی های مختلفی در پیمایش کمی سنجیده شود. نتیجه این بود که در اکثر پرسشدیدگی شهروندان در قالب پرسشسطح آموزش

مربوط به آگاهی  هاآنزه پرسیده شده بودند. یکی از ها در سه حوکه پرسیده شد، سطح آموزش عمومی بسیار پایین بود. این پرسش

های پیش از سیل بود و پرسش سوم دربارۀ دربارۀ کارهایی بود که حین سیل باید انجام داد. پرسش دوم دربارۀ میزان آموزش هاآن

در هر سه متغیر سطح آموزش شد. و دیگران مربوط می هاآنهای طبیعی حین سیل به خود آموزش امداد و نجات و مقابله با پدیده

هنگام  دیکه مردم با ییو کارها لابیخطرات س ۀشما چقدر دربار»زدگان ایلامی پرسیده شده بود پایین بود. در پرسش نخست از سیل

درصد 1.2های کم و خیلی کم را انتخاب کرده و فقط درصد گزینه70.0از میان پاسخگویان، « د؟یداشت یانجام دهند، آگاه لابیوقوع س

 ر،یاخ یهالابیتا قبل از س ایآ»زده پرسیده شده بود افراد گزینۀ زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده بودند. در پرسش دوم از مردم سیل

درصد افراد گزینۀ خیر را انتخاب 11.4« به شما داده شده بود؟ دیکنیم یکه زندگ یادر منطقه لابیدرباره خطر س یهشدار ایآموزش 

امداد و نجات، کمک به  هایروشو  یعیطب یهادهیشما درباره حوادث و پد ایآ»بودند. در پرسش سوم از مردم پرسیده شده بود  کرده

ها هایی را ندیده بودند. همۀ این دادهدرصد افراد چنین آموزش81.1« د؟یادهیحوادث آموزش د نیدر هنگام بروز ا گرانید ایخودتان 

 سو هستند.های پیمایش ملی نیز همها البته با دادهای خطرخیز است. این دادههای عمومی در منطقهشبیانگر سطح پایین آموز

 22.1 اند و فقطدهیند لابیخطرات س ۀدربار یتاکنون آموزشاند که اعلام کرده انیدرصد پاسخگو71.7سطح ملی  تلفنی در پیمایش

درصد( 32.3 ی)با فراوان مردان .است شده ارائه هاآنبه  لیکاهش خطرات س هایمرتبط با راه هایآموزش که درصد افراد اعلام کردند

در  نهمچنی. اندها قرار گرفتهمرتبط با کاهش مخاطرات سیلاب هایآموزشمعرض در  شتریدرصد( ب 21.8 ینسبت به زنان )با فراوان

 هاآن نیکاهش آن ارائه نشده است و در ب هایها و راهمرتبط با خطر سیلاب هایآموزش انیپاسخگو تیاکثر یبرا یسن هایگروه ۀهم

)با  یدانشگاه لاتیبدون تحص انی. پاسخگوانددهیآموزش ند نهیزم نیدر اکه  اندکردهاعلام  شتریسال و بالاتر ب 41 یافراد گروه سن

 لیمرتبط با س های( کمتر در معرض آموزشدرصد 31.4 یراوان)با ف یدانشگاه لاتیتحص ی( نسبت به افراد دارادرصد 24.8 یفراوان

 .دانقرار گرفته

برد احمر با عنوان آموزش مقابله با مخاطرات نام میهای هلالاز آموزشمحمدی، آقای بیگاحمر، امداد و نجات جمعیت هلالمعاون 

 گوید:و می

گیره. سیل هم مخاطرات. چگونگی مقابله با اکثر مخاطرات رو در بر میما یک آموزشی داریم تحت عنوان آموزش مقابله با »

یک آموزش پایه و عمومی حوزه معاونت آموزش ما  عنوانبهها رو ما یکی از این مخاطرات و حوادث است. این آموزش درواقع

ده برای عموم مردم برای عامه در دستور کار قرار داده این آمادگی هم داریم و داشتیم و از قبل هم این آموزش برگزار ش

مردم که به هر حال اونایی که علاقمندند بیاند و این آموزش رو بگذرونند. بحث آموزش نحوه آشنایی مقابله با مخاطرات حالا 
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ای! به هر حال یک اصول و دونم رانش زمین باشه هر حادثهسوزی باشه نمیاین مخاطرات میخاد سیل باشه زلزله باشه آتش

ای مثل سیل اتفاق افتاد اولویت کار مردم چی بی داره که بیایند این آموزش رو ببینند و اگر خدای نخواسته حادثهچارچو

ها ای که اونجا هستند در زمان وقوع سیل اولین کاری که باید انجام بدند چکار باید بکنند؟ این آگاهیزدهسیلباشه؟ مردم 

ها این آمادگی رو داشته باشند رو داره در صورتی که به هر حال سایر نهادها و ارگاناحمر این آمادگی رو داشته باشند. هلال

امداد و نجات آموزش همگانی این آمادگی رو  درواقعبه هر حال مسئول کمیته  عنوانبهو این همکاری رو داشته باشند ما 

 «لاش خودمون رو داشته باشیم.ها به هر حال تداریم که ان همکاری داشته باشیم و در برگزاری این آموزش

آموزان در شرایط سخت و مقابله با شرایط سازی دانشگوید. اولی طرح دادرس در مدارس و آمادهوی از دو دسته آموزش سخن می

هایی است که در مدارس به کودکان های عمومی در برابر مخاطرات است. منظور از طرح دادرس آموزشبحرانی است و دومی آموزش

 توانآموزان در شرایط سخت و مقابله با شرایط بحرانی است. در سنین بالاتر نیز میسازی دانششود. هدف از آن آمادهه میداد

 ارائه داد.های آموزش ضمن خدمت به کارکنان درسها و واحد درسی به دانشجویان دانشگاه عنوانبههای امداد و نجات را آموزش

 های مسئول است.همکاری بین همۀ دستگاهنکتۀ مهم در امر آموزش نیاز 

ها داند و پنج نهاد را برای آموزشها در سطح کل جامعه را پراهمیت میمدیرکل ستاد بحران استان ایلام، آقای کریمیان، آموزش

هاد دوم مدرسه است. تواند آموزش بدهد. نداند. از نظر او رسانه نخستین و بهترین نهادی است که میبهترین فضاها برای یادگیری می

تواند مفید فایده باشد. وی دانشگاه را سومین نهاد مهم برای آموزش از نظر او آموزش به کودکان و گذراندن درس مدیریت بحران می

زیست و اجتماعی را قرار های فعال محیطها و گروهها، سمنهای آموزش ضمن خدمت )محل کار( و انجمندانسته و پس از آن درس

  هد.دمی

های های محلی، اهمیت شیوهرسانیهای عمومی در حوزۀ امداد و نجات، اهمیت یاریشده و اهمیت آموزشبا توجه وضعیت شرح

 ها ارائه شده است. های سیاستی، پیشنهادهایی بر اساس این دادهعمل حین سیلاب و مواردی از این دست، در بخش توصیه

 

 لابیل مرتبط با سمسائ ۀمردم دربار یهانگرش. 9-2-3

های مردم دربارۀ سیلاب است. این یافته از چند منظر اهمیت های بسیار مهم تحقیق حاضر بررسی توصیفی نگرشیکی از یافته

تری از وضعیت اعتماد عمومی به نهادها و وضعیت سرمایۀ اجتماعی در ایران است. اساسی دارد. نخست اینکه راهنمایی برای فهم دقیق

شود و این خود هم به مسئلۀ ادراک و آگاهی های نگرش مردم با آنچه واقعًا اتفاق افتاده است نمایان میتضادها و تفاوت دوم اینکه

های اساسی نگرش مردم به ها و تفاوتعمومی مرتبط است و هم به مسئلۀ اعتماد و سرمایۀ اجتماعی در استان ایلام. سوم اینکه شباهت

های مردم و شدن نگرشهای بهتری برای نزدیکتوان سیاستشود و از این راه میبه آن فاش می بحران سیل با نگرش حاکمیت

تواند پیامدهای های مردم دربارۀ مسائل مرتبط با سیلاب اخیر میحاکمیت به یکدیگر اتخاذ کرد. فرای همۀ این موارد، بررسی نگرش

ها از سویی به ما نشان خواهند داد که چه نوع اشته باشد. این دادههای عمومی و محلی دگذاریمتنوعی در نوع و شیوۀ سیاست

 شود. ها رهنمون میهایی نیاز جامعۀ ایلام است و از سوی دیگر ما را به چگونگی اعمال این سیاستسیاست

ده و بر مسائل طور مشخص بر سنجش نگرش مردم دربارۀ سیلاب متمرکز نبوزدگان استان ایلام بهجایی که پیمایش سیلاز آن

استفاده خواهیم کرد بر اساس مطالعات کیفی و تحلیل مضمونی  هاآنهایی که در این بخش از دیگری متمرکز شده است، عمدۀ داده

 دست آمد. مصاحبه با مردم است. بر اساس این مطالعات چند مقولۀ مهم به

ۀ نخست به مسائل قومیتی مربوط است و دستۀ دوم به نگرش توان به دو دستۀ عمده تقسیم کرد. دستدست آمده را میمقولات به

یافتۀ کل گزارش حاضر نیز هست، سه مقولۀ عمده جای گرفت: یکی  ترینمهممردم به نهادهای مختلف. در دستۀ نخست، که احتمالاً 

ی در این استان های قومی بین مردم. احساس تبعیض قوماحساس تبعیض قومی، دومی احساس طردشدگی و سومی وجود کلیشه

ها و شهرهای دیگر را داشتند. تا جایی که فردی در یکی از در مقابل قومیت بودنیقربان تیذهنبسیار شدید بود. مردم در استان ایلام 

افزون بر این احساس طرد ملی نیز در مردم این .« خوزستان یقربان ،میخوزستان شد یما قربان»ها به وضوح اظهار داشت که مصاحبه
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ی و دیگری رانیو ا رانیاز ا یفاصله اجتماع ۀانگارشد. احساس طرد ملی در قالب دو مفهوم قابل مشاهده بود. یکی منطقه مشاهده می

و  میبار زد لهیچهار صبح وس . تا ساعتمیکرد هیتخل بارهایمان ما خودمون با وانت»شوندگان گفت: احساس رهاشدگی. یکی از مصاحبه

ها قومیتی استان مربوط است. در برخی مصاحبههای درونسومین مسئله به کلیشه.« کس کنارمان نبودچیه[ ...] میو برگشت میبرد

استاندار گفته لرم »شوندگان مشخص است: شود. این مورد در سخن یکی از مصاحبهدیده می نگرش منفی نسبت به مردم عرب منطقه

 .«و از اعراب متنفرم

دست آمد به نگرش مردم به نهادهای مختلف اشاره داشت. این دسته از ها بهدستۀ دوم مقولاتی که از تحلیل مضمونی مصاحبه

. احساس وجود ترس سیاسیو  ضعف مدیریت بحران، احساس تعارض نهادیبندی کرد: توان ذیل سه مقولۀ عمده دستهمقولات را می

را  های شرکت پتروشیمیکمکگذاشتند کاملًا مشخص بود. مثلًا مردم تفاوت ذهنی که مردم بین خدمات نهادها می تعارض نهادی در

شرکت »ها مشهود است: احمر داشتند. این مورد در این دو بخش از مصاحبهدانستند اما نگرش منفی به سازمان هلالمی مفید

ین ]که ما چادر ندادن اما الان برو انبار هلال احمرو بب به.« »بود یکمک بزرگ نیتانکر داد و ا یآب یب طیبه ما در آن شرا یمیپتروش

 « چقدر چادر دارن[.

دومین مقولۀ این دسته است. منظور از ضعف مدیریت بحران لزوماً ضعف سازمان مدیریت بحران نیست و  ضعف مدیریت بحران

شود. در خود دارد که بخشی از آن به ضعف در سازمان مدیریت بحران هم مربوط میاشاره به ضعف نهادهای مختلف در کارکردهای 

است. مردم از عملکرد سپاه ناراضی بودند. این  سپاه ی نهادرسانضعف خدماتقالب این مقوله چند مفهوم عمده وجود دارد. یکی مسئلۀ 

 ارشانیدر اخت یاسپاه کارکردم و خانه یبرا یسال مجان من دو»شده مشخص است: های انجامنارضایتی در این دو بخش از مصاحبه

سپاه حاضر نشدند ما را  یهاقیقا»یا فرد دیگری که گفت .« از زحمات ما را جبران کند یبخش لیس نیدر ا می. انتظار داشتمیقرار داد

 عیمشارکت دادن مردم در توز عدمسئله به دومین م.« گرفتندیم یسلف هاقیقا یو رو کردندیدور مداشتند دور کهیسوار کنند. درحال

 یهاکمک شدیبهتر م شد،دست مردم توزیع میها بهکمک اگرها اظهار شده بود که ی مربوط بود. در برخی مصاحبهمردم یهاکمک

نه  کهیدر برزخلف اسکان دهند درحال خواهندیم»مربوط بود:  در برز خلف یاجبار اسکانسومین مسئله به  کرد. عیرا توز یمردم

« رودیم زیر اب هم خلف برز 711صدتا تراز  یریندارد و در صورت آبگ یچیه ،یکشاورز نیمدرسه دارد نه جاده نه درمانگاه نه زم

مدادگر است؛ از مردی که از شهرستان دیگر آمده و ا»مربوط بود:  خدمات عیدر توز ی و نابسامانیناآگاهچهارمین مسئلۀ مردم نیز به 

ای امن و بعد افراد را به آنجا زدند و در منطقهجا چادر میباید در یک هاآنشناسد که خدمات را توزیع کند؛ کجا مردم روستا را می

 «دادند.برده و هر خانواری را در یک چادر اسکان می

ترسیدند و از سوی دیگر احساس ی میحکومت یدهااز نهامردم از سویی وجود ترس سیاسی در بین مردم بود. سومین مقولۀ عمده 

برن باغ و هیچ مقاومتی در برابر دولت وجود ندارد؛ به زور می« »مردم از حکومت و نهادهای آن ترس دارند. »قدرتی به داشتند: بی

 .«مونوخانه

 

 . سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب9-2-4

های تحقیق مبین سطح پایین اعتماد به نهادهای حکومتی و فرسایش سرمایۀ اجتماعی بود. بر اساس مطالعات کیفی دو مقولۀ یافته

ها نشان داد اعتمادی اجتماعی. تحلیل مصاحبهاعتمادی نهادی و دیگری بیدست آمد: یکی بیها بهعمده از تحلیل مضمونی مصاحبه

به  یاعتمادیب، به سپاه یاعتمادیبی مرتبط با آن، از دولت و نهادها دیشد یتینارضا، هابه ارگان یاعتمادیباعتمادی نهادی شامل بی

دست های کیفی بهشود. نکتۀ جالب که از مصاحبهمی سپاه یهاتیبودن فعالیشینما احساسو  امداد ۀتیبه کم یاعتمادیب، احمرهلال

احمر و احمر بود. این در حالی است که در سطح ملی هلالای چون هلالالمنفعههای عامسازماناعتمادی مردم استان ایلام به آمد بی

مردم ایلام چندان اعتمادی به سازمان  حالباایناند. نهاد بیشترین سطح اعتماد عمومی را به خود اختصاص دادههای مردمسازمان

و  دهیآوردند که ترش یبرد و بعد از چند ماه مقدار کم ،فرستاده بودند مانیق برارا که از عرا ییاحمر خرماهاهلال»احمر نداشتند: هلال

های نهاد زدگان استان ایلام مردم این منطقه تلاشگرچه بر اساس پیمایش سیل« .شانمیختیدور ر نیاز کرم بودند بنابرافاسد و پر 



122            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

به هیچ نهاد مرتبط با حکومتی اعتماد  تقریباًکردند، اما اط مطالعات کیفی مشخص بود که مردم این استان سپاه را خوب ارزیابی می

 شوندگان مشخص است:احبههای یکی از مصعتمادی کاملًا در این بخش از صحبت|بی نداشتند. این

اومد تون ازین بهتر میشه! هر ارگانی میبرج یک اومدن گفتن شما ناراحت خونه نباشید، ناراحت پول نباشید، زندگی»

گفتن فکر هیچی نکنید! یعنی زندگی براتون خواید بکنید؟ میکار برای مردم میپرسید که مثلاً چهصداوسیما ازش می

ه خدا رو شکر آب برامون اومد؛ ولی کلش دروغ بود! کجاست؟ چی برامون ساختند؟ ما بهمون گفتن بسازیم که باید بگید ک

گیریم! ما نه کسی شید! یعنی تصفیه خسارت همه چی براتون میکه مثلاً خود سد هم گفتن که بشه برج دو تصفیه کامل می

ز رفتیم دیدیدم هر چی اومده کلش وام! ما ازین دیدم! ولی دیروخسارت بهمون داد نه ]هیچی[. گفتن خسارت همه رو می

ناراحتیم که ماژین و گلستان همه رفتن زیر آب سیل طبیعی بود! ولی ما طبیعی نبود! ما خودشون به زور بردنمون زیر آب! 

ر آب؛ ولی گفت آقا اینا به زور رفتن زیر آب! زور دولت بردشون زیکرد میما این اذیت مون می کنه! صداوسیما پخش این می

اونم همچین چیزی پخش نمی کنه اون هر چی ]...[ اونم شاید پخش کرده باشه ولی ما از موقعی که آواره شدیم خبر از 

 «چیزی نداریم! چون اعتماد به هیچ ارگانی نداریم!

یمایش سطح ملی نیز های کمی پزدگان استان ایلام و همچنین دادههای کمی حاصل از پیمایش سیلتحلیل کیفی محققان با داده

دهندۀ پاسخ مردم به این زدگان استان ایلام است. این جدول نشانهای مربوط به پیمایش سیلای از دادهچکیده 2-1تأیید شد. جدول

که در  طورهمان« خود را خوب انجام دادند؟ فهیچقدر وظ ریاخ یهالابیدر س ریهر کدام از مراکز ز دیکنیکر مف»پرسش است که 

ها را خوب و خیلی خوب اند. تعداد کسانی که عملکرد دستگاهها ناراضیات جدول مشخص است، مردم از عملکرد اکثر دستگاهجزئی

اند بسیار زیاد است. در پیمایش استان های مختلف ناراضیاند بسیار کم است. در عوض تعداد افرادی که از عملکر دستگاهارزیابی کرده

ها در پیمایش اند. این دادهترین نمرات را دادهشهرداری، وزارت نیرو و مدیریت سدها، ارتش و هواشناسی پایین ایلام مردم به چهار نهاد

احمر ها( و هلالنهاد )سمنهای مردمبیش همین وضعیت را داشتند. در پیمایش سطح ملی عمدۀ مردم به سازمانوسطح ملی نیز کم

زدگان استان ایلام در این نکته های دولتی کمترین نمرات را. تفاوت عمدۀ پیمایش سیلر سازمانبیشترین نمرات را داده بودند و به سای

ها دارد. البته در تحقیقات کیفی این نکته تأیید نشده است که در پیمایش استان ایلام نهاد سپاه وضعیت بهتری نسبت به سایر دستگاه

 ضی بودند. بود و افراد بسیاری از عملکرد این نهاد نیز نارا

 
 زدۀ استان ایلام از عملکرد نهادهاارزیابی رضایت مردم سیل -2-9جدول 

 دانمینم ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نهادها

      یشهردار

       سدها تیریو مد روین وزارت

       ارتش

       یهواشناس

       بهداشت وزارت

       مایصداوس

       ینیامداد امام خم تهیکم

      جیو بس یجهاد یهاگروه

       هاسمن

       هاهیریو خ مردم

       احمرهلال

       سپاه

 

اعتقاد به در تحقیقات کیفی استان ایلام مشخص شد مردم دربارۀ علل سیلاب نیز نظری متفاوت با نظر حاکمیت دارند. مردم 

های رسمی دانستند، در حالی که روایتانگاری مدیریت بحران را نیز مؤثر میراستا سهلبودن علل آب گرفتگی داشتند و در این عمدی
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خواستیم بلندشیم شیر زندگی خوب و مرفهی داشتیم و نمیما در چم»گوید: زدگان میدارند.  یکی از سیل تأکیدها بر زیاد بودن بارش

معنای طبیعی آن در این استان مردم وجود سیل به« هایمان را تملک کند.مینحالا سد این برنامه را دنبال کرد که ما را آواره کند و ز

ورزان بردن روستا توسط سد سیمره داشتند. در این راستا عملگرفتگی و زیر ابکردند و اعتقاد بر عمدی بودن علل آبرا انکار می

به ما روز آخر گفتند که تراز آب بالاتر »دانستند: ر، مقصر میمدیریت بحران را نیز به دلیل هشدار دیرموقع دربارۀ تراز آب و میزان خط

زدگان استان ایلام های پیمایش سیلاین نکته در مطالعات کمی نیز تأیید شد. بر اساس داده« میاد و باید تخلیه کامل صورت بگیره.

درصد افراد نیز معتقد  41.1و  شد جادیها الابیس نیبد ا تیریمد ۀجینبود و در نت  ادیها زمقدار بارشدرصد از افراد معتقد بودند 31

دهندگان نقش مدیریت سیلاب اکثریت مطلق پاسخ درواقع. کرد تیریها را مدلابیشد سیم یبود ول ادیز یلیمقدار بارش باران خبودند 

دهندگان پرسیده شده شدن آن بودند. افزون بر این در پرسشی از پاسخدانستند و معتقد به امکان بهتر مدیریترا جزوی از علت آن می

دهندۀ پاسخ به این پرسش نشان« نقش داشتند؟ و خسارات آن ریاخ یهالابیس جادیچقدر در ا ریبه نظر شما هر کدام از عوامل ز»بود 

که از جدول مشخص است، بیش  طورهماندهد. است. جدول زیر جزئیات پاسخ مردم را نشان می از علت بروز خسارات یادراک عموم

چنانکه در جدول مشخص است دانند. آندرصد افراد مدیریت نامناسب سدها را تا حد زیاد و خیلی زیادی علت بروز خسارات می81از 

 دانند از جنس مسائل مدیریتی و سیاستی است. تمام مسائلی که مردم تا حد زیادی علت بروز خسارات می

 

 زدگان استان ایلام از علت بروز خساراتادراک سیل -3-9جدول 

 دانمنمی ادیزخیلی ادیز متوسط کم کمخیلی عامل

 2 42.1 21.4 07 3.1 1.2 اد بارش بارانیمقدار ز

 3.3 11.0 23.1 1.1 3.3 3.1 نامناسب سدهات یریمد

 2 41.8 01.4 04.1 00.2 01.0 هاکی رودخانهیها و مزارع در نزدجاد خانهیا

 1.8 12.0 03 1.8 7.1 03.7 بندهالیت نامناسب سیوضع

 02 21.1 04.3 01.1 02.2 01.7 هاعی رودخانهیر وضع طبییجاد موانع و تغیا

 

ها، نوعی اکنون نیز از جبران نشدن خسارتنکردن خسارات، بیشتر شده و تعمیم خواهد یافت. مردم همجبراناعتمادی با این بی

شیر دربارۀ دریافت خسارت به خوبی دیده در روستای چماعتمادی به نهادهای دولتی دارند. این گفتۀ یکی از مردان کشاورز خسارتبی

 بیانگر این امر است:

هر کی  حساببهخسارت حرام! مزد اول و آخر یک شاهی! خود استاندار گفت ولی کسی هیچ ندیده! چهل بار دروغ! پول »

دونم دره شهر و اینا حرام! ما که زده شهرستان شیروان و نمیگفت خسارت سیلهزار تومن ریخته ببر نشونش بده! می

هی نگرفته! هزار تومنی! به دروغ گفتن دادیم! ندیدیم! من خودم یکی از مردم هستم تو اولین ردیف! اصلاً نیست! کسی شا

شیری اول نفرش منم، نه فقط من همه این شیر! ولی حرام این چمولی حرام از یک شاهی! گفتن خسارتهای شیروان چم

 «مون به والله بگو هزار تومن! هزار تومن! نبوده!هامون ویران شد زندگیردیف جلو خونه

از علل بروز و خسارات سیلاب، در استان ایلام نوعی  هاآناعتماد مردم به نهادهای مختلف و درک بیافزون بر مسائل مربوط به 

بستگی هایی همچون فارس، بیانگر اعتماد و همخصوص استانها، بههای سایر استانشد. گرچه دادهاعتمادی اجتماعی نیز دیده میبی

شد. بر اساس مشاهدات ی مشاهده میگروهنیب یاعتمادیباعتمادی اجتماعی از نوع بیشتر بین مردم بود، اما در استان ایلام نوعی بی

وجود  اندکه اسکان در برز خلف را قبول کرده ییهادر لومار نسبت به خانواده ریشمردم چم ی زیادی درنیبدبکارگروه استان ایلام، مثلًا 

های شدیدی بین مردم در گرفت و تلاش های کانونی بحثجلسات گروه داشت. تحقیقات کارگروه استان ایلام همچنین نشان داد که در

های بحرانی باعث جلوگیری از انتقال اطلاعات در شبکۀ گروهی در زماناعتمادی بینها مخفی بمانند. این بیشد تا برخی صحبتمی

اعتمادی بین ص تدوین شود و ریشۀ بیهای مشخصی در این خصوزاست. بنابراین ضروری است سیاستشدت آسیبشود و بهمحلی می

 مرور از بین برود. تر شده و بهرنگهای اجتماعی محلی کمگروه
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 هااجتماعی سیلاب. تأثیرات اقتصادی و 9-2-5

کنیم طور عمده زمانی که از ابعاد اجتماعی سیلاب صحبت میبه .گذارندیم یبر جا ی بسیاریاجتماعیاثرات اقتصاد هالابیس

 زین یاجتماع راتییاز تغ یسبب شمار راتیتأثاین  اجتماعی آن است.مدت و درازمدت اقتصادیمنظورمان بیشتر تأثیرات کوتاه

 استان ایلام نیز از این تأثیرات مستثنی نبود.  .شوندیم

زدگان استان ایلام مشخص است. در این پیمایش جدولی وجود داشت که ر در پیمایش سیلبرخی از تأثیرات مستقیم سیلاب اخی

داشتن یا نداشتن ها، درصد خسارات، میزان خسارات و قابلیت استفادهمیزان دارایی دقتبهتوانستند دهندگان در آن میپاسخ

، مغازه( مثل وکار )کسب محلی، دامدار، باغات، )زراعت( یورزکشا مزرعهی، منزل مسکونها هایشان را اعلام کنند. این داراییدارایی

 ونیزیتلوی، معمول ونیزیتلو، آشپزخانه لوازمی، نیماش فرش ،کلتیس موتوری، شخص خودرو، و ابزار شغل و کسب درآمد لیوسا

 4-1گرفت. در جدول را در بر می / لپ تاپوتریکامپو  مبلمانیی، ظرفشو نیماشیی، لباسشو نیماش، کولر، زریفر ،خچالی ی،دیاال

های کارگروه اجتماعی، فرهنگی و تر این جدول در بانک دادهایم. اطلاعات مفصلطور خلاصه آوردهبرخی از مشخصات این جدول را به

اند. گفتنی دهها دارسانه موجود است. اعداد موجود در جدول درصد افرادی است که پاسخ بله، خیر یا تاحدودی را به هر یک از پرسش

 اند. شده درصدهای کل نمونهاست اعداد آورده

 
 زدۀ استان ایلامدرصد تأثیرات اقتصادی سیلاب بر دارایی مردم سیل -4-9جدول 

 خسارت تاکنون جبران شده است؟ قابلیت استفاده دارد؟ خسارت خورده؟ داشتید؟ عنوان

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

 302 27.3 13.1 32.1 12.1 00.7 81.7 0.1 18.0 مسکونیمنزل 

مزرعۀ 

کشاورزی 

 )زراعت(

81.1 1.0 81.4 0.1 23.4 10.1 13.1 08.1 109 

 103 00.1 41.0 48.7 00.1 3.1 10.1 21.0 14.3 باغات

 109 7.0 21.1 21.1 02.3 08.2 40.1 32.1 11.7 دامداری

محل 

وکار کسب

 )مغازه و ...(

04.1 11.4 01.4 1.2 2.1 7.8 8.4 0.3 - 

وسایل و ابزار 

شغل و کسب 

 درآمد

38.3 43.1 30.8 1.1 1.2 21.3 24 1.2 2902 

خودرو 

 شخصی
27.3 47.4 7.0 01.1 4.1 2.1 3.2 2.1 103 

 106 206 901 701 502 26 13 39 3906 موتور سیکلت

 

توان در ارزیابی تأثیرات مستقیم سیلاب در وضعیت زندگی مردم بهره برد از دو جهت اهمیتی اساسی دارد: از سویی می 4-1جدول 

های پس از سیل استفاده کرد. مثلًا در این مورد گذاریعنوان راهنمای مسیر چگونگی تمرکز سیاستتوان از آن بهو از سوی دیگر می

طور مستقیم شان )مزرعه، باغ، دامداری و...( بهشاره کرد که تعداد افرادی که منازل و وسیلۀ معیشتتوان به این نکتۀ مهم ااخیر می

های مشخصی در راستای پوشی است. بنابراین ضروری است تا سیاستچشمقرار گرفته است بسیار زیاد و غیرقابل تأثیرتحت 

درصدشان تا 13.1زدگان استان ایلام، اجرا شود. یا مثلاً از کل نمونۀ سیلشان در این راستا تدوین و بازگرداندن مردم به زندگی عادی

عنصر  ترینمهمزده در استان ایلام تا کنون در مورد اند. یعنی اکثریت افراد سیلشان دریافت نکردهکنون خسارتی بابت منزل مسکونی
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شده و به اعتماد و سرمایۀ اجتماعی به اکثریت ناراضیان تبدیلتواند سادگی میاند. این عدد بهشان هیچ خسارتی دریافت نکردهزندگی

کنیم تا نشان مان تطبیق داده و تلاش میهای کیفیهای کمی را با دادهبین مردم و حاکمیت ضربۀ بیشتری بزند. در ادامه این داده

 کننده باشند. مان کمکهای کیفیتوانند در تبیین دادهها میدهیم چگونه این داده

 ترینمهمآمده از تأثیرات اجتماعی سیلاب استان ایلام، آثار سوء اقتصادی است. این مقوله احتمالا دستهای کیفی بهیکی از داده

اند و معتقدند بسیاری از این ی دیدهدیشد یخسارت اقتصادای است که در استان ایلام باید در نظر گرفت. مردم این منطقه مقوله

های دیدن باغات و زمینی نیز دارند. سوای آسیباقتصاد یناامن احساساست. افزون بر این  تیریعدم مد لیبه دل یمال تاخسار

کل نمونۀ  و ابزار شغل و کسب درآمد لیوسا درصد30.8کشاورزی و دامداری این منطقه که ابزار اصلی کسب معاش مردم آن است، 

ی تأثیرات اقتصادی مستقیم سیلاب بر زندگی روزمرۀ مردم این منطقه است معنازدگان استان ایلام خسارت خورده است. این بهسیل

 های بسیاری داشته باشد.تواند پیامدکه می

دست آمده، احساس طرد اجتماعی در یکی از این پیامدها که در مطالعات کیفی از بررسی تأثیرات اجتماعی سیلاب استان ایلام به

زده ایجاد کرد. یکی از این ابعاد طرد از بازار کار است. در های سیلعد مسائلی را برای خانوادهاین استان است. این احساس از چند بُ

.« میو کار خودمون بود یزندگ سر شی. تا چند وقت پدهدیبه ما کار م ی ]چه کسی[الان ک»زدگان گفته شد: مصاحبه با یکی از سیل

م نیز مختل شده است. با توجه به مطالعات کمی مشخص شد تعداد این افراد کم ساز بسیاری از مردوبرنامۀ باغداری و برنامۀ ساخت

درصدشان  81.4اند که از این میان درصد از کل نمونه زمین کشاورزی )زراعت( داشته 81.1نیست. در مطالعات کمی مشخص شد 

شان آسیب دیده است و اند که صددرصدِ زمینردهدرصد از این افراد اعلام ک 17.2ها آسیب خورده است. اند که این زمیناعلام کرده

شدن و کاردهندۀ بیخوبی نشانهایشان دیگر قابلیت استفاده ندارد. این اعداد بهاند که زمیندرصد از کل این افراد اعلام کرده 72.3

اند که باغاتی که کل نمونه نیز اعلام کردهدرصد افراد از  48.7وجودآمدنِ بحران در بازار کار تعداد کثیری از روستاییان منطقه است. به

شان خسارت خورده اند که دامداریدرصد از افراد کل نمونه نیز اعلام کرده 40.1اند دیگر قابلیت استفاده ندارد. افزون بر این داشته

اند، تمام افرادی که به لومار آمده ریباًتقاند. بر اساس مشاهدات کارگروه استان ایلام دهندۀ افزایش بیکاریخوبی نشاناست. این اعداد به

 اند. چه مرد و چه زن، بیکار شده

بر اساس مطالعات کیفی مشخص شد این افزایش بیکاری با بلاتکلیفی نیز همراه شده است. بازنگشتن به شرایط عادی یکی از علل 

های کمی ها با توجه به دادهشته باشد. این دادهاین بلاتکلیفی است که ممکن است اثرات  اجتماعی و روانی بسیاری بر افراد دا

های خود نیز یکی از مسائلی است کردن وسایل و دارایینکردن مردم به بیمهاند. توجهشده، تأییدکنندۀ عمومیت این بلاتکلیفیگردآوری

درصد افراد بیمه نبوده 81.1های هزدگان استان ایلام خاناین بلاتکلیفی شده است. بر اساس پیمایش سیل تأثیرکه باعث بیشترشدن 

درصد 10.4های غیر از خانه نیز چنین وضعیتی دارد. درصد افراد در مقابل سیلاب بیمه بوده است. دارایی1.0های است و فقط خانه

یمه کرده بودند. این هایشان را در مقابل سیلاب بدرصد افراد دارایی7.2هایشان، غیر از خانه، بیمه نبوده است و فقط افراد سایر دارایی

ای مقابله عنوان یکی از عناصر غیرسازهها باید بهدهد. بیمهها برای مردم را نشان مینکته ضرورت توجه به آموزش ضرورت توجه به بیمه

 با سیلاب مورد توجه قرار گیرند.

من از »اند: استان ایلام با آن درگیر بودهاحساس شرم و ننگ نیز بُعد دیگری از تأثیرات اجتماعی و اقتصادی سیلاب است که مردم  

. هر شدی. اصلاً نممیدیاتاق خواب کیاتاق و مردها سه ماه در  کیها در ام بودم باعث خجالتم بود که زندر خانه پسرخاله نیدهم فرورد

شان دامن احساس طرد اجتماعیتغییر وضعیت معیشتی افراد نیز یکی دیگر از این مسائل بود که به .« شدمیو زنده م مردمیروز م

 .«میبخر زیهمه چ دیالان با یول دمیخرینم یچیه میکننده بود دیما تول»زد: می

ا م» گفتندان میبود. روستائی یانئدست آمد بحث حقوقی تملک منازل روستایکی دیگر از مقولاتی که از تحلیل مصاحبه با مردم به

هایمان را خواهند خانهمی»  کردندو از این بابت احساس ناامنی می« ملاک را پیگیری کند.کسی رو نداریم که حقوق بلد باشه و بحث ا

در  یاهیحاش یهاو گروه یعرف یهاتیمالکباید به این نکته توجه کرد که در زمان بروز هر نوع بحرانی « .ا پول کمب غیرقانونی و ببرند،

ماندن از یی برای جلوگیری از تبعیض و اعمال فشار مضاعف ناشی از محرومسازِکارها تعبیهبنابراین  هستند. یجد ضیمعرض تبع
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های جبران خسارات مورد توجه ویژه قرار گذاریدریافت خسارت برای کسانی چون مالکان عرفی یکی از نکاتی است که باید در سیاست

  گیرد.

تواند دامن مسائل قومی ها بر استان ایلام این نکته است که سیلاب میاجتماعی سیلاباقتصادی تأثیرآخرین نکتۀ مهم در خصوص 

 یختگیگسازهمرا نیز بگیرد. بر اساس مشاهدات محققان کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانۀ استان ایلام مشخص شد مسائلی چون 

، برخی از تأثیرات بر سر مسائل اسکان مجدد اختلافو  ریشممردم چ میاندر  یقوم یوجود آمدن تضادها بهی، قوم یوندهایپ

سازی روند تخصیص اعتبارات به مردم و تنظیم دقیق تخصیص اعتبارات با توجه به اند. برای جلوگیری از چنین مسائلی شفافسیلاب

ها در این استان اجرای سیاستو  گذاریسیاستتواند کارساز باشد. نکتۀ مهم این است که در هر شکلی از خسارات واردشده می

 گروهی و قومی را در نظر گرفت. بایست مسائل بینمی

 

 زدهجرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل. 9-2-6

 73.8اند و شان بودهاموال خود یبرا یناامن ایشاهد سرقت درصد افراد  21.2زدگان استان ایلام های پیمایش سیلبر اساس داده

از او  یکه مالاند را دیده انیآشنا ای گانیاز همسا یکسدرصد مردم 31درصد هیچ سرقت یا ناامنی برایشان پیش نیامده است. حدود 

تعرض به  ،یاخلاقیاز ب یمورددرصد از مردم نیز 27.1اند. حدود درصد نیز چنین چیزی را مشاهده نکرده 18.8. سرقت شده باشد

 اند.ی را مشاهده نکردهناامن ایتعرض به مردم  ،یاخلاقیبدرصد از مردم هیچ نوع  17.0اند و کرده مشاهدهرا  یناامن ایمردم 

ضعف مدیریت پلیس در مشکل مردم در خصوص جرایم و رفتارهای نابهنجار  ترینمهمبر اساس مطالعات کیفی مشخص شد 

ردم در خصوص سه مسئلۀ عمده است: یکی سرقت هنگام برخورد با جرایم بوده است. این مقوله حاصل مشاهدات و مصاحبه با م

زدگان توسط افراد بیرونی. افراد بسیاری شیر و دستگیری برخی افراد روستا و سومی سرقت وسایل سیلتخلیه، دومی اعتراض مردم چم

اعتراض و دستگیری نیز شان به سرقت رفته است. در خصوص هایشان اظهار داشتند که هنگام تخلیه منازل وسایلدر خلال مصاحبه

من به فرماندار »شوندگان جملاتی گفت که از سویی نشانۀ اعتراض و از سوی دیگر نشانۀ نارضایتی از وضع موجود است:یکی از مصاحبه

اه داد. دستور داد مرا گرفتند بردند. در بازداشتگمان گوش نمیکس به حرفاعتراض کردم. شیشه شکستم. واقعاً عصبی بودم؛چون هیچ

ها توسط افراد بیرونی انجام برخی مردم اعتقاد داشتند که دزدی« ام را هم بیارید چون اینجا بهتره از بیرون برامون.گفتم زن و بچه

 «بردن.آمدند با قایق و وسایلمونو میدزدها از آن طرف سیمره می»شد: می

شود مردم در برابر هشدارهای سیلاب نیز مقاومت کرده و یجرایم حین بحران، که باعث م خصوصبهبا توجه به بالابودن جرایم، 

تواند از افزایش ها میهایی اتخاذ شود تا جرایم حین بحران به حداقل برسد. این سیاسترا جدی نگیرند، بهتر است سیاست هاآن

های محدود ت با توجه به زیرساختهای قضایی پس از بحران را در بر گیرد. گفتنی اسخدمات پلیس در زمان بحران گرفته تا پیگیری

عادی است، به  هاآندادن بحران، نیروهای پلیس مناطقی که وضعیت در مناطق روستایی، باید تدابیری اندیشیده شود تا در زمان رخ

ضایی با زده کمک کنند. توجه به مسائل قومی و جلوگیری و مبارزه با تبعیض قومی در برخوردهای قرسانی به مناطق بحرانخدمات

 در استان ایلام به آن توجه کرد.  گذاریسیاستزدگان نکتۀ مهمی است که باید در هر نوع، شکل و روشی از سیل

 

 های اسکان موقتمدیریت اجتماعی کمپ. 9-2-7

شوندگان مصاحبههای اسکان موقت ناراضی بودند. یکی از موقعِ کمپدر مطالعات کیفی مشخص شد بسیاری از مردم از نبود به

تدبیری بیافزون بر این، مردم از « ماه هم روستا برق نداشت. کیجا ول و رها بود. تا  هی یهر ک میکرد هیتخل یوقت»اظهار داشت: 

 موقت خود ناراضی بودند. به گفتۀ یکی از حاضران:  مسئولین مربوطه نسبت به اسکان

دن مردم. ما به فرماندار گفتیم گفت مردم خودشان منتظر اسکان موقت و هیچی ندادن؛ همه چیزو انداختند گر»

شب اومدی میگی بیاین اسکان موقت داده بشین؛ تو از قبل باید اونجا چادر  00نشدند رفتند؛ ما گفتیم تو ساعت 

 .« کردی بعد مردمو اونجا میبردینزدی و آماده میمی
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درصد 12.1، اکثریت مردم )دینرفتهای اسکان موقت کمپچرا به یده شد زدگان استان ایلام زمانی که از افراد پرسدر پیمایش سیل

 درصد از کل نمونه است( پاسخ دادند که اصلًا جایی برای اسکان موقت وجود نداشت.24پاسخگویان که 

داده  های اسکان موقت اسکاندرصد از کل نمونه در کمپ27.1زدگان استان ایلام مشخص شد حدود در پیمایش سیل حالبااین

ها زندگی کرده بودند. در خصوص کیفیت درصدشان یک ماه و بیش از یک ماه در این کمپ01شده بودند. از میان این افراد حدود 

ها پرسیده شده بود. این طور مفصل نظرشان دربارۀ ابعاد مختلف کمپدر قالب جدولی به هاآنهای اسکان موقت از شان در کمپزندگی

ت یامن، ت محل استقراریفیک خدمات درمانی،، ی و حمام(یامکانات بهداشتی )دستشو، ن ساکنان اردوگاهیع غذا بیتوزها شامل پرسش

ت احترام و یرعا، دسترسی به برق، دسترسی به آب، زدگانلیبرخورد امدادگران با س، نظم اردوگاه، زدگانلیمراقبت روانی از س، اردوگاه

های دقیق پاسخ مردم به بررسی کیفیت شد. دادهمی ت مسائل اخلاقی در اردوگاهیرعاو  اردوگاهت محل استقرار یفیک، زدگانلیعزت س

ها از خیلی بد تا خیلی خوب های کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانۀ سیلاب موجود است. این پاسخهر یک از این موارد در بانک داده

طور کلی، نه خیلی از کیفیت از خدمات ر سطح متوسطی قرار داشت؛ مردم، بهها داند. کلیت پاسخ مردم به این پرسشبندی شدهدسته

( تعداد کسانی که راضی بودند ن ساکنان اردوگاهیع غذا بیتوزطور کلی در برخی متغیرها )مثل راضی بودند و نه خیلی ناراضی. البته به

تلقی مردم از کلیت فضای  حالباایند افراد ناراضی بیشتر. ( تعدازدگانلیمراقبت روانی از سبیشتر بود و در برخی متغیرها )مثل 

 های اسکان موقت در وضعیت متوسطی قرار داشت. کمپ

اند. از میان کل درصد از پاسخگویان هنوز در خانۀ خود ساکن نشده00های استان ایلام حدود ها از سیلاباکنون پس از گذشت ماه

ماه بعد از سیلاب پرسیده شده است( معتقدند اصلًا به زندگی عادی خود باز 1ی که پاسخگویان هنوز اکثریت مردم )در پیمایش

های مردم از خواسته ترینمهماند. شان بازگشتهدرصد( به زندگی عادی08.8درصد( و خیلی کم )7.0درصد( یا کم )30.2اند )نگشته

ات ناشی از سیل و رسیدگی به وسایل منزل از طریق ی، پرداخت خسارساخت منزل مسکونیا  منزل یبازساز شامل به ترتیبدولت 

 دادن وسیله یا وجه آن است.

 

 ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب. 9-2-8

شود. پوشش خبری هشدار های رسمی و مردم اعلام میبه دستگاه هاهشدار سیلاب در مقاطع زمانی معینی قبل از بروز سیلاب

ای با ملاحظات اجتماعی است. یکی از های مردم به هشدار سیلاب، مقولهآن، به علاوۀ واکنشسیلاب و سازِکارهای مطلع شدن مردم از 

چگونه بوده و چقدر از مردم  لابیپوشش هشدار سن بوده است که ایرسانههای اصلی پژوهش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و پرسش

آوری شده است. زدگان استان ایلام جمعهای پیمایش سیللیل دادهاز تح عمدتاًهای این بخش داده اند؟کرده افتیرا در لابیهشدار س

 ۀبه خان لابیس کهنی)هفته، روز، ساعت( قبل از ا وقت چند»برای پاسخ به این پرسش در قالب پیمایش از مردم پرسیده شده بود که 

درصد از کل نمونه معتقدند که اصلاً  33.0های مردم مشخص شد بر اساس پاسخ« دادند؟ لابیشما برسد مقامات به شما هشدار س

درصد کل نمونه اعدادی را در خصوص هشدار پیش از وقوع سیلاب ذکر  11.1داده نشده بود و  هاآنهشداری در خصوص سیلاب به 

نمونه( بین درصد کل  31.1گویان )درصد مردم یک هفته یا بیشتر را ذکر کرده بودند. عمدۀ پاسخ 02کرده بودند. از این میان کمتر از 

داشتن دهند که ها در سطح ملی قرار نشان میعنوان پاسخ انتخاب کرده بودند. این اعداد وقتی در کنار دادهیک تا هفت روز را به

 ستمیهشدار هر کدام از سوانح و حوادث س یبرا دیبا رسد.نظر میهای جدی ضروری بهیا بحران لیهشدار مخصوص س ستمیس

 همگان شناخته شده باشد. یاشد که براوجود داشته ب یمخصوص

چه بوده  لابیواکنش مردم به هشدار سپرسش دیگری که کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در پی پاسخ به آن بود این بود که 

ها به مقاومتاند. این مردم استان ایلام در مقابل هشدارهای سیلاب مقاومت کردهبر اساس مطالعات کیفی مشخص شد برخی از  است؟

دهند. دوم اینکه راحتی خود را نجات میتوانند بهسه دلیل بوده است. نخست اینکه برخی معتقد بودند به منطقه آشنا هستند و می

ها در مقابل هشدار سیلاب ایستادگی کردند. شیر مطالباتی را از وزارت نیرو داشتند و به علت پافشاری بر این مطالبهاهالی روستای چم

 ها وجود دارد این مسئله باعث شده است که هشدارهای سیلاب را جدی نگیرند.بینی در بین ایرانیسوم اینکه نوعی فرهنگ خوش و
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امداد معاون پذیر به سایر نقاط نیز هست. این مورد آخر نکتۀ مهمی است؛ چراکه افزون بر شرایط محیطی استان ایلام تا حدودی تعمیم

 گوید:، آقای بیگ محمدی، در این خصوص میراحمو نجات جمعیت هلال

بینیم! یک هشداری که داده میشه اینو جدی یکی از مشکلاتی که ما داریم متأسفانه خیلی نسبت به وقوع حوادث ما خوش»

 هایی بودند از بستگان خودم در ایام سیلگیریم من توی همین وقوع سیل خانوادهگیریم! وقتی این هشدار رو جدی نمینمی

در ایام نوروز چادر زده بودن با یک تلفن من همه چادرها رو رها کردند و اومدند منازل دائمی خودشان و گفتند که سیل که 

فروکش کرد آب و هوا که بهتر شد دوباره میریم زیر چادرها! یکی از مشکلاتی که بعضی از مردم ما دارند این که هشدارها رو 

رفتند در همون ساعات اولیه همکاری کردند. تخلیه کردند. همراهی کردند. کمک کردند. گیرند! اونایی که جدی گجدی نمی

گرفتند. تا زمانی که به هر حال اتفاق افتاد! وقتی اتفاق افتاد دیگه خیلی خوب بود. افرادی بودند که نه واقعاً جدی نمی

خودشون رو از اون منطقه پرخطر دور کنند.  جانشان در خطر بود. احساس خطر کردند. دیگه ناچار بودند که به هر حال

تونستند خیلی از لوازم اسباب و اثاثیه شون رو هم کردند میخیلی هم دیر شده بود واقعًا. چون اینا از قبل این اقدام می

شده بود  گرفتند خب نه موندند ساعات وقوع اتفاق و حادثه و هم برای اونا دیرمنتقل کنند؛ اما وقتی هشدارها رو جدی نمی

 «و هم به نوعی برای ما دیر شده بود!

 لابیواکنش مردم به هشدار س»کرد. در تحقیق کمی برای پاسخ به پرسشِ ها را تأیید میتحقیقات کمی نیز کم و بیش همین داده

هشدارها را تا چه اندازه  اند پرسیده شده بود که ایناز تمام کسانی که اعلام کردند که هشدار سیلاب را دریافت کرده« چه بوده است؟

اند که جدیت نخستین اعلام هشدار زدگان استان ایلام اعلام کردهدرصد از سیل71.1اند. در پاسخ به این پرسش جدی تلقی کرده

ند. ازدۀ استان ایلام هشدار سیلاب را جدی گرفتهدرصد از مردم سیل07.1اند. از این میان فقط سیلاب را کم و خیلی کم تلقی کرده

شنوی مردم از ها را در خصوص حرفای از پرسشهمچنین برای اینکه درک بهتری از واکنش مردم به سیلاب داشته باشیم مجموعه

شان را تخلیه کنند، خواسته شده بود تا منزل هاآندرصدی که از 10ها نشان دادند که از بین هشدار تخلیه تدوین کرده بودیم. این داده

درصد از این افراد 81.1در مقابل این هشدار مقاومت کردند. زمانی که علت اینکار از این افراد پرسیده شد،  هاآن غریب به نیمی از

دهد که بسیاری از خوبی به ما نشان میاین داده به.« نگرفتم یباشد و هشدارشان را جد ادیز لابیکردم س یفکر نم»اظهار کردند که 

 دانند. ه ندارند و نظر خودشان را مقدم بر نظر امدادگران و سایر افراد میافراد اعتمادی به هشدارهای تخلی

واکنش به آن چگونگی و  لابیعوامل مؤثر بر ادراک هشدار سبررسی  به دنبالجایی که کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه از آن

شده بود. زمانی که از پاسخگویان در قالب پرسشی  شان به هشدار سیلاب پرسیدهنیز بود، از پاسخگویان در پرسش دیگری علت واکنش

درصد از کل نمونه( اعلام کردند که 30.2درصد و 12.7) هاآنباز پرسیده شد که چرا به هشدار سیلاب چنین واکنشی نشان دادند، اکثر 

داشتن از وزشی و درک درستهای آماند. این داده بسیار مهم است چراکه ضرورت بحثپیش از این سابقۀ چنین هشداری را نداشته

نداشتن در یک منطقه نباید منجر به عدم واکنش کند. سابقۀ بحرانسیلاب را که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، دوباره مطرح می

ها، های آموزشی مشخصی تدوین و اجرا شود تا مردم هشدارهای بحرانبایست سیاستدر میان ساکنان آن منطقه شود؛ بلکه می

های لازم برای مقابله با آن را دیده باشند. این مسئله ارتباطی با تجربۀ زیستۀ پیشین افراد سیلاب، را جدی تلقی کرده و آموزش جملهاز

 مبنی بر داشتن یا نداشتن تجربۀ بحران ندارد و همۀ افراد باید برای راهکارهای مقابله با بحران را آموزش ببینند.

های کیفی متوجه زیادی به مسئلۀ متقاعدسازی شهروندان نیز گره خورده است. از تحلیل مصاحبه مسئلۀ هشدار سیلاب تا حدود

کنند. زدگان و تخلیۀ منازل و ترک چادرها از دامن طبیعت، چند مورد اساسی را بیان میشدیم که مسئولان برای متقاعدسازی سیل

-شیر برای جبران خسارت و حق و حقوق قانونین به اهالی روستای چم، دومی قول مساعد مسئولا0314ماه سال یکی تجربۀ سیل آبان

های مرتبط و امدادگران با پوشش شان و سومی مراجعه حضوری، اصرارها، هشدارهای مکرر و حضور چهره به چهرۀ مسئولان دستگاه

توان نتیجه گرفت این آنچه از این نکته میاند. هلال احمر. هر سه مورد تا حد زیادی به بستر و شرایط اجتماعی خاص روستاها وابسته

ای هر منطقه است. بنابراین در صورت طراحی یک ها نیز درگیر شرایط زمینهاست که بخشی از نحوۀ پاسخگویی مردم به هشدار سیلاب
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گذار در چگونگی پاسخ زدگان را در نظر گرفت؛ چراکه عاملی تأثیربودن کنشگری سیلمندنظام هشدار سیلاب همگانی، باید این زمینه

 مردم به هشدار سیلاب است. 

 

 های سیاستیتوصیه. 9-3
ها باید توسط نهادهای مختلف با توجه های عمومی در استان ایلام و در سطح ملی بسیار پایین بوده است. این آموزشآموزش .0

شود دو نهاد یت جغرافیایی منطقه و ظرفیت نهادی آن انجام شود. مثلًا در خصوص روستاهای استان ایلام پیشنهاد میموقعبه

احمر دهی به سنین پایین و هلالپرورش وظیفۀ آموزشواحمر این وظایف را بر عهده بگیرند. نهاد آموزشپرورش و هلالوآموزش

ها و توان از ظرفیت نهادی سمنوستاها را در دستور کار قرار دهند. در این راستا میدهی به سنین بالاتر در روظیفۀ آموزش

 در سطح روستاها و شهرها نیز بهره برد.  هاآنکردن فعال

زده جبران شود. در این راستا با توجه به نتایج این تر خسارات مردم سیلدر حوزۀ جبران خسارات مهم است که هر چه سریع .2

 شیر، اولویت دارند. های عمومی روستایی مثل مدرسۀ روستای چمهای وارده به منازل مردم و زیرساختخسارت پژوهش، جبران

ها و شناختن و تقویت سمننهاد بوده است. به رسمیتهای مردمرسانی سازمانیکی از مشکلات استان ایلام کمبود یا نبود خدمات .3

مند بین نهادهای مدنی و نهادهای حاکمیتی، طراحی پروتکلی برای ارتباط نظامهای مردمی، و تدوین و نهادهای مدنی و شبکه

های های حین سیلاب و هم در پیگیریرسانیهای پیش از سیلاب، هم در کمکدهیدهی و آموزشتواند هم در حوزۀ خدماتمی

 کننده باشد.پس از سیلاب کمک

رفتۀ بین مرور بالاتر رود و اعتماد از دستشود سطح سرمایۀ اجتماعی بهمیداده شده باعث پایبند بودن مسئولان به مسائل وعده .4

های آرام بازگردد. با توجه به سطح بالای احساس تبعیض قومی بین مردم استان ایلام، لازم است وعدهمردم و حاکمیت آرام

 تر عملی شوند. شده به روستاییان هر چه سریعداده

استان ایلام احساس تبعیض قومی و احساس طردشدگی بسیار بالاتر از حد معمول بین مردم استان های بسیار مهم یکی از یافته .1

کار گرفته شود. نقطۀ آغاز این کار های بلندمدتی برای کاهش این احساسات در سطح استان بهها و سیاستاست. لازم است برنامه

های تشکیل بخشتواند تمرکز خود را بر جبران خسارات، اندهی میهی دقیق به همین مسئلۀ سیل باشد. این سامتواند ساماندمی

های تفصیلی، دقیق و شفاف از خدمات ارائۀ گزارشو نیز  زدگان به زندگی عادیسازمانِی پیگیرِ مسائل سیلاب تا بازگشت سیل

 باشد. زدگانشده به سیلارائه

ها و منازل دارند، لازم است مشکلات حقوقی مختلفی از نظر مالکیت زمیناند و با توجه به اینکه بسیاری از روستاییان مالکان عرفی .1

 به وجود بیاید.ماندن در خصوص جبران خسارات، سازِکارهایی برای جلوگیری از تبعیض و اعمال فشار مضاعف ناشی از محروم

زده با های سیلتطبیق خانواده های سازمانی مشخصی در استانداری یا سایر نهادها برای رصد و پایش وضعیتلازم است بخش .7

 دیدگان ایجاد شود.شرایط و بازگشت به زندگی عادی و نیز تهیۀ بانک اطلاعات از آسیب

ای قرار گیرد تا اقدامات لازم برای جلوگیری از تلفات جانی و مالی در زمان های نظام مدیریت رسانهرسانی در صدر برنامهاطلاع .8

 مناسب به عمل آید.

بود. لازم است صداوسیمای استانی  هاآنای استان ایلام احساس منفی مردم نسبت به عدم پیگیری مطالبات لات رسانهیکی از مشک .1

 گیری، مطالبات مردمی را از مسئولان استانی پیگیری کند.های دقیق و بدون جهتتر باشد و با تهیۀ گزارشدر عملکرد خود شفاف



 هیأت وژه 

ها   گزارش ملی سیلاب  گزارش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

 

 

 

 

 

 
 

 دهمفصل 

 کرمانشاهدر استان  لابیس یفرهنگ و یاجتماع ابعاد
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 . مقدمه11-1
و  17سیلاب روزهای پایانی اسفند  تأثیرها کمابیش تحت شهرستان است که هرکدام از این شهرستان 04استان کرمانشاه شامل 

در نیمه غربی استان با مرکزیت  0311روزهای آغازین فروردین سال جاری قرار گرفتند. تجربه مدیریت بحران در زلزله آبانماه 

یل اخیر راهگشا بوده و تا هایی را به مسئولان استان و نیروهای مردمی آموخت که بدون شک در جریان سذهاب درسشهرستان سرپل

های ناشی از سیل چشمگیر و طبق مشاهدات میدانی را در پی داشت. اما با تمام این اوصاف زیان هاآنحدودی واکنش سریع و دقیق 

استان کرمانشاه را به  0-01جتماعی چشمگیری در برخی از نقاط استان شده است. شکل شماره های اقتصادیمحققان سبب آسیب

 دهد.شهرستان نشان می تفکیک

 
 استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان -1-11تصویر 

اسفند  27و  21خود قرار داد و طی روزهای  تأثیرای فعال با رطوبت مناسب جو منطقه را تحت سامانه 17در روزهای پایانی اسفند 

و در سرپل ذهاب و  13زه این سامانه در گیلانغرب در گیلانغرب و سرپل ذهاب گردید. جمع بارش دو رو ویژهبههای خوبی سبب بارش

میلی متر به ثبت رسید. شدت و قدرت این سامانه به شکل اطلاعیه و اخطاریه از  1/04میلیمتر و در شهر کرمانشاه  40قصر شیرین 

فروردین بطور متناوب سبب بارش  8تا  4تر از قبلی نشان می داد از ی اجرایی ابلاغ گردید. سامانه دوم که خیلی قویهادستگاهقبل به 

میلی متر و گیلانغرب  007همراه با رعد و برق و در برخی نقاط بارش تگرگ شد بیشترین بارش استان طی این مدت در سرپل ذهاب 

 میلی متر محاسبه گردید. 82میلی متر بارندگی داشت . متوسط بارش استان نیز  73میلیمتر گزارش شد . شهر کرمانشاه نیز  001

شد. این  رسانیاطلاع ایرسانهسومین و مخرب ترین سامانه ناپایدار که به شکل ویژه ای با تشکیل و با بهره مندی از تمام ظرفیت های 

سامانه علاوه بر بارش باران، رعدوبرق و تگرگ، در برخی از مناطق سردسیر با برف نیز همراه بود. بیشترین بارش این سامانه در مناطق 

میلیمتر  11میلیمتری را ثبت نمود. بارش شهر کرمانشاه نیز  010شرقی استان اتفاق افتاد بطوریکه ایستگاه هواشناسی کنگاور بارش 

های میلی متر محاسبه شد. شایان ذکر است که بین این سامانه های اصلی بارش 71گردید. متوسط بارندگی این سامانه نیز  گزارش

 213مختصری هم اتفاق افتاده است که در این محاسبات منظور نشده است. بطور کلی جمع بارش سه سامانه اخیر در کنگاور با مقدار 

 082میلیمتر رسید. متوسط استان نیز  080میلیمتر در رتبه دوم و بارش شهر کرمانشاه نیز به  242میلیمتر و گیلانغرب با مقدار 

 بارندگی استان طی عبور این سه سامانه آمده است.  0-01میلیمتر محاسبه گردید. در جدول 
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 98 نیفرورد 13 یال 97اسفند  26از  ریسه سامانه اخ یبارندگ  -1-11جدول 

 جمع سه سامانه اخیر یازده الی سیزده فروردین چهار الی هشت فروردین 27-26اسفند ایستگاه

 080.7 14.4 72.8 04.1 کرمانشاه

 081 13.1 81.8 00.1 روانسر

 202.2 13.8 007.1 41.8 سرپل ذهاب

 081.0 88.0 81 20 اسلام آباد

 213.1 011.8 11.1 03.2 کنگاور

 081.8 81.7 11.0 01 سرارود

 010.1 44.8 71.2 41.1 شیرین قصر

 022 77.1 31.2 1.3 سنقر کلیایی

 241.8 71.3 001.1 13.1 گیلانغرب

 011 18 11.1 28.4 پاوه

 013.2 72.7 010.1 01 جوانرود

 222.8 020.2 81.3 01.3 صحنه

 202.2 013.2 11.8 03.2 هرسین

 011.1 43.4 42.8 21.4 سومار

 071.0 41.0 010.2 33.8 ثلاث

 011.4 80.4 82.4 21.1 کرند

 020.8 12.4 10.2 8.2 حمیل

 021.1 11.1 41.8 00.2 کوزران

 017.4 11.8 71.8 01.8 گهواره

 011 81 74 01 ماهیدشت

 017.2 11.8 83.4 23 گواور

 080.1 71.2 82.1 21.8 متوسط

 

سیل بوده و طبق آمار بیشترین  تأثیرتوان گفت که نیمه شرقی و غربی استان کرمانشاه تحت می 0-01های جدول داده بر اساس

غرب اتفاق  آبادذهاب، جوانرود، دالاهو، کرمانشاه و اسلامهای کنگاور، گیلانغرب، صحنه، هرسین، سرپلبارش به ترتیب در شهرستان

استان کرمانشاه شرایط اضطراری سیل را یا تجربه کرده یا درحالت نفری  0،112،434نیمی از جمعیت  ترتیباینبهافتاده است. 

 باش قرار گرفتند.آماده

 

 اجتماعی و فرهنگی بررسی. 11-2
کند. سیل سبب و زمین وارد می آسیبی است که به طبیعت .0اهمیت توجه به سیل به دلیل دو پیامد اساسی در جامعه است: 

دهد که ها نشان میدچار فرسایش شوند و باروری و تولید محصول کاهش یابد. پژوهش های حاصلخیز و قابل کشت،شود خاکمی

. آسیب و لطماتی است که به 2گردد. درصد خسارات و تلفات ناشی از بلایای طبیعی به سیلاب و فرسایش خاک برمی 71بیش از 

 0ها وارد خواهد کرد.مهمتر از همه جان و روان انسان ها، تأسیسات زیربنایی وها شامل ساختمانها، کارخانهزندگی اجتماعی انسان

ای قرار گرفت. به این صورت که هنوز با تبعات زلزله و سوءمدیریت استان کرمانشاه در جریان سیلاب اخیر در شرایط حساس و ویژه

های طبیعی و انسانی فراوانی نکند و از طرفی دیگر از دیرباز تاکنون آبستن حوادث و بحرادر کنترل بحران دسته و پنجه نرم می

مشارکت اجتماعی نهادها و نیروهای  تنهانهجنگ تحمیلی با عراق قرار داشته است. حال با توجه به این تجارب، در سطح استان  ازجمله

___________________________________________________________________________________________________________ 

 .228حوادث و سوانح در ایران،چاپ اول: انتشارات دانشگاه تهران.صشناسی فاجعه: کندوکاوی علمی پیرامون (. جامعه0387عنبری، موسی ) .0
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بدیل به فرهنگ مردمی را در کنترل بحران نظاره گر بودیم، بلکه تا حدودی از روحیه تسلیم در برابر حوادث کاسته شده و این رویه ت

 پیشگیری شده است.

 

 ادراک خطر سیلاب . 11-2-1

توان گفت های صورت گرفته با نیروهای بومی از جمعه دهیاران و شوراهای روستا و نیز مقامات شهری، میگرچه با تحلیل مصاحبه

های مجازی و سازمان شبکه که مردم با توجه به بحران پیش آمده در سیل گلستان و شیراز و اعلام هشدارهای جدی از طریق

دهد زدگان استان کرمانشاه نشان میهای پیمایش سیلاند، اما دادههواشناسی، شرایط بحرانی برای استان کرمانشاه را جدی تلقی کرده

خطر در  ر،یاخ یهالابیقبل از بروز س ایآ»زده پرسیده شده بود که که چنین نیست. در پیمایش کمی استان کرمانشاه از مردم سیل

درصد از کل پاسخگویان پاسخ خیر را داده بودند و 17در پاسخ به این پرسش « د؟یدانستیم یقرار گرفتن خانه خود را جد لابیس

درصد از پاسخگویان اعلام کرده بودند که در نزدیکی محل  11.1درصد گزینۀ بله را انتخاب کرده بودند. این در حالی است که 08

رسید، اکثریت پاسخگویان این خطر را جدی نظر میجود دارد. بنابراین با وجود اینکه خطر سیلاب محتمل بهشان رودخانه وزندگی

 های مردم مشخص است. زیر جزئیات پاسخ جداولنگرفته بودند. در 

 
 دانستید؟های اخیر، خطر در سیلاب قرار گرفتن خانه خود را جدی میآیا قبل از بروز سیلاب -2-11جدول 

 درصد فراوانی خطر سیلابدرک 

 08.0 27 بله

 17 81 خیر

 8.7 03 دانمنمی

 01.0 24 پاسخبی

 

 هست؟ یاشما رودخانه یمحل زندگ یکیدر نزد ایآ -3-11جدول 

 درصد فراوانی وجود رودخانه

 11.1 031 بله

 4 1 خیر

 1.4 8 دانمنمی

 

اند که اولاً نشان دهنده عدم توجه به بستر و حریم در کرمانشاه بیمه را جدی نگرفته نشینان رودخانههمچنین هیچکدام از حاشیه

 21. در اندکردهغیرقانونی و بدون مجوز ساخت و ساز  صورتبهرودخانه در زمان متمادی خشکسالی است و ثانیاً این مناطق عموماً 

قرار  تأثیرنبوده است که بستر و حریم اصلی رودخانه را تحت  سال گذشته بارندگی در استان و بخصوص شهر کرمانشاه به گونه ای

های ریزیهای صورت گرفته با دهیاران، هشدارهایی که در زمان زلزله برای جلوگیری از بحران داده شد نیز در برنامهدهد. بنابر مصاحبه

 مثال:  عنوانبهتأثیر نبوده است. مردم برای مقابله با سیل نیز بی

های سرپل ذهاب و زده بخصوص شهرستانهای مناطق زلزلهلین در نواحی مستعد آبگرفتگی و مسیها از ساکنکانکسه یتخل . 0

 .یلانغرب و اسکان آنان در محل های کمپ اضطراریگ

 ها.انهه رودخیان ساکن در حاشییو هشدارهای متعدد به روستا ربطذیهای اجرای ق دستگاهیها از طرروبی دهانه پلیپاکسازی و لا . 2

 ل و آبگرفتگی به مناطق مطمئن. یر از نواحی در معرض خطر سینان و عشایانتقال محل های اسکان و چادر کوچ نش . 3

 .هاآنهای ورزشی و مساجد در سطح استان و اسکان مسافران نوروزی در واحد آموزشی، اماکن و سالن 311ز یتجه . 4

هشدارها و جدیت مردم در مورد خطر سیلاب و مشکلاتی است که در صورت  تأثیرتمامی موارد گفته شده در این بخش نتیجه 

دهد. در ادامه با مصاحبه با چند تن از دهیاران و معتمدین در توجهی جان و مال ایشان را در معرض خطر جدی قرار میغفلت و بی
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خسارت به اماکن را  تنهانهمبادرت ورزیده و های کشاورزی زده، متوجه شدیم که کشاورزان به بیمه کردن زمینسطح روستاهای سیل

اند )البته در مواردی نیز مقاومت خیز اقدام کردهاند بلکه در صورت نیاز به جابجایی از مسیل رودخانه و مناطق سیلابجدی گرفته

 ساکنان به دلیل عدم تمکن مالی برای جابجایی گزارش شده است(.

های اند. در جدولشان را بیمه نکردهزدگان استان کرمانشاه مشخص شد که اکثریت مردم خانه و وسایلدر پیمایش سیل حالبااین

 جزئیات پاسخ مردم مشخص است. 1-01و  01-4

 
 بود؟ مهیب لابیخانه شما در برابر س ایآ -4-11جدول 

 درصد فراوانی وضعیت بیمه منازل

 04.0 20 بله

 81.1 021 خیر

 2.7 4 دانمنمی

 2.7 4 پاسخبی

 

 بود؟ مهیب لابیدر برابر س -از خانه  رغی –شما  یهاییدارا ریسا ایآ -5-11جدول 

 درصد فراوانی هاوضعیت بیمه سایر دارایی

 00.4 07 بله

 80.1 022 خیر

 3.4 1 دانمنمی

 3.4 1 پاسخبی

 

 های عمومی درباره سیلابآگاهی. 11-2-2

داد؛ های پی در پی را میهای سالای بود که نوید پایان خشکسالیمیزبان مهمان ناخوانده 18کرمانشاه از همان روزهای اول سال  

میلیارد خسارت روی دست استان گذاشت، اما قطعاً برکاتی هم داشت و  711هرچند این مهمان ناخوانده در موج اول و دومش بیش از 

تر بود که به خیر گذشت. قبل از این سامانه بارشی بخشی از آب پشت سدهای استان که ک بحران جدیآن آمادگی استان برای ی

مدیریت شده سرریز شد و به اذعان کارشناسان و مسئولان به تناسب برآورد سیلاب احتمالی  صورتبهتکمیل بود  تقریباًظرفیتشان 

همجوار کرمانشاه همچون لرستان فاجعه به بار آورد و شهرهای آن را به  هایرهاسازی آب در سدها انجام شد؛ موضوعی که در استان

زیر آب برد. اما بعد از سومین جلسه ستاد مدیریت بحران استان در سال جدید که برای اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص مقابله با این 

رو قرار شد و مردم در جریان اتفاقات احتمالی پیشبحران برگزار شد، اولین پیام هشیارسازی مردم توسط استاندار کرمانشاه صادر 

 سرهم موجب شد که با همکاری مردم استان شاهد اتفاقات ناگواری نباشیم.های پشتگرفتند و شاید همین هشدارهای و اعلان

ای انجام شد که به در باب آنچه که باید مردم در مورد سیل بدانند با یکی از کارشناسان بلایای طبیعی و مدیریت بحران مصاحبه

 نکات زیر دست یافتیم:

اول اینکه باید این واقعیت را بپذیریم که ما در معرض انواع بلایای طبیعی هستیم و نادیده انگاشتن این بلایا خطای بسیار مهلکی 

ها بسیار ایم خسارتردهتجربه هرگاه از تجارب گذشته استفاده ب بر اساساست. دوم اینکه از تجربیات گذشته استفاده کنیم، چرا که 

 پایین بوده است. با توجه به این نکات مدیریت پیشگیرانه شامل:

 بر بلایا و تجارب گذشته تأکیدهای دقیق با مطالعات و پژوهش . 0

سازی مناسب )مانند آنچه که هلال آموزش خودمراقبتی در تمام ابعاد و خطرات بلایای طبیعی در تمام مقاطع تحصیلی و فرهنگ . 2

 ذهاب و استان کرمانشاه برگزار کرده است(هایی در مدارس منطقه سرپلدر قالب برنامهاحمر 

 ها در کنترل و مدیریت بحرانمهم پنداشتن و مؤثر دانشستن نقش سمن . 3
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 زیست و مراقبت از آن. اختصاص دادن بخشی از بودجه مدیریت بحران برای محیط . 4

بخشی به مردم زی دست به دست شده و در هنگام وقوع سیل در روند آگاهیهای مجامستمر در شبکه صورتبهموارد گفته شده 

 .سزایی داشته استنقش به

 1-01های عمومی اکثریت مردم پایین بوده است. در جدول زدگان استان کرمانشاه وضعیت آگاهیدر پیمایش سیل حالبااین

 ت. مربوط به وضعیت آگاهی مردم آمده اس جزئیات پاسخ مردم به پرسش

 
 د؟یداشت یانجام دهند، آگاه لابیهنگام وقوع س دیکه مردم با ییو کارها لابیشما چقدر درباره خطرات س -6-11جدول 

 درصد فراوانی وضعیت آگاهی مردم

 20.1 32 خیلی کم

 34.1 12 کم

 07.4 21 متوسط

 02.8 01 زیاد

 1.4 8 خیلی زیاد

 1 1 نمی دانم

 

 امداد و نجاتهای وضعیت آموزش. 11-2-3

ها تا پلمب درب و باش کرمانشاه برای مقابله با سیل/ از تخلیه منازل و مغازهنوشت: آماده 01/0/18خبرگزاری فارس در تاریخ 

 د.پنجره با ایزوگام. مردم و مسئولان استان کرمانشاه با تدابیر اندیشیده شده، آماده مقابله با وقوع سیل احتمالی در روزهای آینده هستن

های منزل خود ایزوگام اند برخی پنجرههر کدام برای مقابله با این بحران تدابیری را اندیشیده مسئولان مردم استان کرمانشاه در کنار

 کرده تا از ورود آب به داخل منازل جلوگیری کنند.

 دهند.رفتگی هستند، قرار میهای ماسه و شن را برای جلوگیری از ورود سیلاب به داخل منازلی که در معرض خطر آب گکیسه

تخلیه اجناس خود هستند و و  ذهابی که در مسیر احتمالی سیل قرار دارند، از بامداد امروز درحالسرپل داران جوانرودی ومغازه

اهالی  ند.ادر راستای جذب آب به کار گذاشته هاآنهای شن را درب و کیسه پلمب کرده ایزوگام های خود را بابرخی دیگر نیز مغازه

مسئولان مدارس این  در حال تخلیه منازل خود هستند و طبق گفته 01/0/18نیز از صبح روز  آبادغرب اسلام سیدحشمت محله

 شهرستان برای اسکان مردم آماده شده است.

علام آمادگی برای و... واکنش مردم در زمان ا نهادمردمهای های صورت گرفته با امدادگران هلال احمر و سازمانبنابر مصاحبه

شرایط بحرانی احتمالی بسیار چشمگیر و با وسواس بوده است. همچنین تجارب زیسته خود محققان این گزارش نیز اثبات این 

دادند و آموزش ندیده کاری برای برپایی و نصب چادر و دیگر تجهیزات انجام نمی گونههیچمدعاست. حتی افرادی که در زمان زلزله 

 شدند.یاری دیگران شتافته و از تجربه زلزله استفاده کردند و خود نوعی تسکین برای همسایگان و همشهریان خود میبودند، به 

دیدگی شهروندان کرمانشاهی پایین بوده زدگان استان کرمانشاه مشخص شد وضعیت آموزشبر اساس پیمایش سیل حالبااین

 آمده است. 8-01و  7-01ش سیلاب در جداولاست. جزئیات پاسخ مردم به دو پرسش دربارۀ آموز

 
 به شما داده شده بود؟ دیکنیم یکه زندگ یادر منطقه لابیدرباره خطر س یهشدار ایآموزش  ر،یاخ یهالابیتا قبل از س ایآ -7-11جدول 

 درصد فراوانی وضعیت آموزش قبل از سیلاب

 01.8 21 بله

 17.0 011 خیر

 01.0 24 دانمنمی
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حوادث آموزش  نیدر هنگام بروز ا گرانید ایامداد و نجات، کمک به خودتان  هایروشو  یعیطب یهادهیشما درباره حوادث و پد ایآ -8-11جدول 

 د؟یادهید

 درصد فراوانی امدادونجات هایروشوضعیت آموزش 

 31.2 41 بله

 17.0 011 خیر

 2.7 4 دانمنمی

 

 مرتبط با سیلابهای مردم درباره مسائل نگرش. 11-2-4

 با مقابله اصلی مسئولیت . بنابراینگذاردمی جای بر مردم همچنین و دولتها کشورها، بر های گسترد اثرات بحرانی هر عمومی، طوربه

 خود دیگر هایمسئولیت همانند را بحران اثر در آمده نیازهای بوجود تهیه مستقیم مسئولیت هادولت لذا و بوده ها دولت عهده بر بحران

زده و مصاحبه با مردم درگیر این داشت. بازدیدهای میدانی از مناطق سیل خواهند بر دوش ملی توسعه شرایط و نمودن فراهم زمینه در

منطق طبیعت  بر اساسکند که دولت برای فصول آینده که در پیش است دست رو دست گذاشته است و فرایند این نکته را روشن می

آب بالا  هاآنهای شدیدتر نیز وجود دارد. مردم نگران زمستان امسال هستند و چه بسا منازل مسکونی که یکبار تا سقف امکان بارندگی

 رفته است برای بار دیگر قدرت مقاومت خود را از دست داده و این شرایط دردناکتر از سیل گلستان و لرستان شود.

 وارده خسارت جبران و و بازسازی داده روی فاجعه برابر در واکنش بروز هنگام به آمادگی فاجعه، اثرات کاهش عملیات اینکه برای

 و مردم، پول هایاز اطلاعات، توده اندعبارت منبع پنج این کامل دارند. هماهنگی به نیاز که شناسیم می اصلی منبع پنج شود، واقع مؤثر

 در که منابعی چون و چند و ماهیت نیاز، مورد ها( و تجهیزات ساختمان و موجود )اراضی فیزیکی مردمی(، فضای های )کمک اعتبارات

 روبروست. آن با جامعه که دارد بحران از ای مرحله به بستگی شود، اشتراک گذاشته به باید اضطراری شرایط

نفعان و مردم، میزان آگاهی از خطرات گیرندگان، ذیای برای تصمیمهای کلیدی در کاهش خطرات هر فاجعهدرمجموع، از اولویت

 بتوانند اقدامات حفاظتی را انجام دهند.  هاآنطوری که ناشی از فاجعه است به

یکی از این  خواسته شد تا به سوالاتی در ارتباط با سیلاب پاسخ دهند. هاآنبرای ارزیابی نگرش مردم به مسائل مرتبط با سیلاب از 

 مشخص است. 1-01زدگان استان کرمانشاه در جدول شان به علت سیلاب را بسنجیم. پاسخ سیلها این بود که نگرشپرسش

 
 تر است؟درست ریاخ یهالابیدرباره س ریاز عبارات ز کیکدام  -9-11جدول 

 درصد فراوانی نگرش به سیلاب

 24.2 31 .گرفتشد جلوی سیلاب را مقدار بارش زیاد بود. نمی

 28.2 42 .ها را مدیریت کردشد سیلابولی می ،مقدار بارش زیادبود

 21.2 31 .ها ایجاد شدها زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابمقدار بارش

 01.1 21 در این مورد نظری ندارم

 

های اخیرند و فکر معتقد به نقش مدیریت در سیلابدرصد کل نمونه(  14.4اکثریت مردم ) آیدبرمی 1-01که از جدول  طورهمان

ها را فقط مرتبط ها را گرفت. این روایت در مقابل روایت رسمی است که علت سیلابشد با مدیریت بهتر جلوی سیلابکنند که میمی

 داند.با بارش زیاد باران می

و خسارات  ریاخ یهالابیس جادیاعواملی را در همچنین در پرسش دیگری نظر مردم در خصوص این مسئله خواسته شد که چه 

 شده قائلند.دهندۀ سطح تأثیری است که مردم برای هر یک از عوامل پرسیدهنشان 01-01دانند. درصدهای جدول مؤثر می آن

 
  



138            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 نقش داشتند؟ و خسارات آن ریاخ یهالابیس جادیچقدر در ا ریبه نظر شما هر کدام از عوامل ز -11-11جدول 

 تأثیرسطح 

 علت

ها و مزارع در ایجاد خانه

 هانزدیکی رودخانه

اد یمقدار ز

 بارش باران

ت یریمد

 نامناسب سدها

وضعیت نامناسب 

 سیل بندها

ایجاد موانع و تغییر وضع 

 هاطبیعی رودخانه

لایروبی نکردن 

 هارودخانه

 1.4 2.7 7.4 0.3 04.8 01.7 خیلی کم

 4.7 01.0 1.4 01.0 4.1 01.0 کم

 21.8 31.1 31.2 31.2 31.1 31.1 متوسط

 28.1 08.8 08.8 20.1 .28 01.0 زیاد

 31.1 23.1 28.2 32.2 22.0 22.0 خیلی زیاد

 1.4 8.0 3.4 4.7 - 1.4 نمی دانم

 

ها و مدیریت نامناسب سدها را بیش از سایر عوامل در نکردن رودخانهمشخص است مردم لایروبی 01-01 که از جدول طورهمان

 دانند.مؤثر می و خسارات آن ریاخ یهالابیس جادیا

 

 سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب .11-2-5

 و اجتماعی منظر است. از شده تشکیل هنجارها و هاارزش و اعتماد مشارکت، تعاملات، شبکه اصلی بعد چهار از اجتماعی سرمایه

 در و برده بالا را اجتماعی رواداری و تحمل اجتماعی مناسب، سرمایه کرمانشاه، استان یا و کشور چون فرهنگی چند جوامع در فرهنگی،

 سرمایه میزان در ضعف یا فقدان صورت در است بدیهی خواهد افتاد. مؤثر اجتماعی در شرایط بحرانی همبستگی تحکیم و افزایش

 نشان شد. نتایج نهایی خواهد افزوده موجود مسائل بر و نشده برآورده سیاسی و اقتصادی حوزه سیاسی، سه در نامبرده مقولات اجتماعی،

 تحقیقات، سایر با نتایج نتیجه، این دارد. قرار متوسط سطح در درمجموعکرمانشاه  استان در اجتماعی سرمایه کل شاخص که دهدمی

 استان و کل در سرمایه، مختلف ابعاد در هایتفاوت که شد متذکر باید دارد. کامل همخوانی 0314 سال کشور در وزارت پژوهش ازجمله

 است. استان شهرهای همه در سرمایه سطح بودن متوسط کلی بیانگر نتیجه اما است، داشته وجود نتایج در مناطق بر حسب

های های گوناگون علمی قابل بررسی است. حادثه سیلاب در استانرخدادی طبیعی است لکن از منظر حوزهاگرچه سیل در ماهیت 

نوبه خود رهاوردهای بسیار وطنان عزیز کشورمان شد بهمختلف کشور و کرمانشاه که موجب صدمات متعدد جانی و مالی به هم

رسد که مردم و داوطلبان محلی در این سیل نیز همانند طور به نظر میچشمگیری در عرصه سرمایه اجتماعی و امدادرسانی داشت. این

 دوستی، ایثار و فداکاری خود را به منصه ظهور برسانند.زلزله فرصت کردند تا نوع

نظمی و بحرانی بودن شرایطی است که از قبل اعتمادی و افت سرمایه اجتماعی به وجود آمده نتیجه بیشک در زمان سیل بیبی

زده به دلیل تجارب پیشین در زلزله کرمانشاه، دچار نوعی ها این بود که مردم سیلبینی نشده است. نتیجه تحلیل مصاحبهپیش

های فراوان شرایط حین و پس از بحران تغییری نکرده است. در این اعتمادی به دولت و امدادگران دولتی شده بودند. با وجود وعدهبی

بر های آن بوده است. در این شرایط و های غیردولتی بسیار بهتر و بیشتر از دولت و کمکها و کمکسمنمیان بنابر نظر مردم، نقش 

 درواقعشد در صورت تکرار حادثه و بحران در این شرایط، مردم به هم کمک نخواهند کرد و داوری های غلط گفته میپیش اساس

قضیه اتفاق افتاد و بازهم شاهد تقویت بیشتر سرمایه اجتماعی بخصوص در سرمایه اجتماعی اعتماد افت خواهد کرد، که برعکس این 

 اند.استان کرمانشاه بودیم. چرا که مردم امیدشان را به دولت از دست داده

زیر  جدولهای تحقیق مبین سطح پایین اعتماد به نهادهای حکومتی و فرسایش سرمایۀ اجتماعی بوده است. طور کلی یافتهبه

دهندۀ پاسخ مردم به این پرسش است که زدگان استان کرمانشاه است. این جدول نشانهای مربوط به پیمایش سیلز دادهای اچکیده

ها مشخص که از پاسخ طورهمان« خود را خوب انجام دادند؟ فهیچقدر وظ ریاخ یهالابیدر س ریهر کدام از مراکز ز دیکنیکر مف»

اند و بیشترین میزان کمترین نمرات را داده سدها تیریو مد رویوزارت نی و پس از آن به نیامداد امام خم تهیکماست مردم به دو نهاد 

اند.  تر بودهراضی هاآناند و مردم از ها نیز بیشترین نمرات را گرفتهاحمر، ارتش، و مردم و خیریهاند. هلالداشته هاآننارضایتی را از 

های دولتی کمترین نمرات احمر بیشترین نمرات را و به سایر سازماننهاد و هلالهای مردملی به سازمانعمدۀ مردم در پیمایش سطح م
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زدگان استان ایلام در این اند. تفاوت عمدۀ پیمایش سیلوبیش تأیید شدهها کمداده بودند. در پیمایش استان کرمانشاه نیز همان داده

دهد رضایت مردم نشان می 00-01که جدول تری دارند. چنانادهای حکومتی وضعیت متوسطنکته است که در پیمایش استان ایلام نه

 ای از سطح پایی سرمایۀ اجتماعی تلقی کرد.توان نشانهیک از نهادهای مرتبط با حکومت بالا نیست و این امر را میاز هیچ

 
 نهادهازدۀ استان کرمانشاه از عملکرد ارزیابی رضایت مردم سیل -11-11جدول 

 دانمنمی خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم نهادها

 2 7.4 22.8 40.1 04.8 7.4 شهرداری

 08.0 1.4 8.7 34.1 08.8 08.0 وزارت نیرو و مدیریت سدها

 2.7 20.1 32.2 21.2 01.7 2 ارتش

 - 4.7 23.1 43 00.4 04.0 هواشناسی

 1.4 1 01.8 37.1 21.1 4.7 وزارت بهداشت

 2.7 1.7 20.1 44.3 07.4 3.4 صداوسیما

 1.7 1.7 3.7 31.2 38.3 04.8 کمیته امداد امام خمینی

 2 21.0 07.4 21.2 24.8 1 های جهادی و بسیجگروه

 4 03.4 04.0 31.1 24.8 4 هاسمن

 4.7 31.1 01.4 22.8 01.0 7.4 هامردم و خیریه

 4.7 21.2 21.1 21.1 1.4 1.7 احمرهلال

 - 03.4 20.1 38.3 08.0 1.4 سپاه

 

 هااجتماعی سیلاب تأثیرات اقتصادی. 11-2-12

ها هم شامل منزل مسکونی، تجاری و کنند. حال این داراییهای افراد وارد میحوادث و بلایای طبیعی بیشترین خسارت را بر دارایی

آمادگی  اجتماعی که در زمان -گردد. هرنوع هزینه اقتصادیلوازم کار و فعالیت و هم شامل زمین کشاورزی، باغات و سایر اینها می

-زده است. چرا که با آیندهشود هم در حکم خسارت بر دارایی افراد ساکن در منطقه بحرانبرای بحران احتمالی به افراد تحمیل می

های قبل و حین بحران کاست و هزینهتوان از مقدار های احتمالی پیش رو، مینگری مسئولان محلی مدیریت بحران و توجه به بحران

های صورت گرفته با ساکنان ها و مصاحبهچه بسا از خسارت اجتماعی بر جامعه و افراد نیز کاسته شود. بدین منظور پس از بررسی

 برای نمونه: مناطق درگیر با سیلاب، به چند نمونه از این نوع اثرات اقتصادی و اجتماعی که بر جامعه تحمیل شده است دست یافتیم.

های مناطق زلزله زده بخصوص شهرستان های سرپل ذهاب و ها از ساکنین در نواحی مستعد آبگرفتگی و مسیلتخلیه کانکس . 0

های زیادی را برای ساکنان و دولت در بر داشته است و تنها با گیلانغرب و اسکان آنان در محل های کمپ اضطراری، که هزینه

خانوار زلزله زده ساکن در کانکس  13ریال به  0211111111پرداخت  وانست به درستی انجام گیرد.تمدیریت بهینه از قبل می

 این اثرات است. ازجملهریال نیز  21111111های واقع در بستر رودخانه الوند سرپل ذهاب هر خانوار 

و هشدار های متعدد به روستاییان ساکن در حاشیه  ربطذیی اجرای هادستگاهپاکسازی و لایروبی دهانه پل ها از طریق  . 2

های عادی انجام گیرد تا در مواقع حساس و بحرانی نیروها بر روی سایر مواضع بحرانی متمرکز ها. این مورد باید در زمانرودخانه

 دهند.میزان خسارت در سطح استان را نشان می 03-01و  02-01شوند. جداول 

 

 

 
 

  



141            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 یساختمان کشاورز، یعیمنابع طب ،یان پرورشیآبز ،یدام ،یباغ ،ی)زراع یبخش کشاورز خسارت -12-11جدول 
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 یه و صدمات جانیو وسائط نقل ی* صنعت ی*تجار یمسکون یخسارت ساختمان ها -13-11جدول 
 مصدوم 4ن یمصدوم نفر 0ان یمتوف یتعداد صدمات جان

 دهیب دیهای مسکونی تجاری آستعداد واحد

 یشتیمع ییروستا یشتیمع یشهر

 یتجاری صنعت یمسکون یتجاری صنعت یمسکون

 یریتعم یبازساز یریتعم یبازساز 011 یریتعم یبازساز یریتعم یبازساز

013 318 1 1 2132 711 . . 0211 

 

 نهاد و مدیریت سیلابهای مردمداوطلبان مردمی، سازمان. 11-2-13

از  اند. چرا که نیمیها و داوطلبان مردمی بدون شک از بازوان توانای مدیریت بحران و بخصوص سیلاب کرمانشاه بودهوجود سمن

شود که نیروهای و داوطلبان مردمی است. اهمیت موضوع آنجا معلوم می نهادمردمهای های مدیریت بحران بر دوش سازمانامدادرسانی

کنند و این موضوع بیشتر امدادی مردمی و غیردولتی وقتی شاهد و ناظر سردرگمی نیروهای متولی و مسئول باشند خود رأساً اقدام می

توانند دستیار و همراه شوند. ولی اگر بتوانند به متولیان اعتماد کنند حتماً میدیدگان میدر خدمات رسانی به آسیب باعث ناهماهنگی

 خواهند به مردم و میهن خدمت کنند. که عاشقانه و آگاهانه می هاآنخوبی برای همه 

های ری در استانداری هستند، طی یک فراخوان به هیئتکه دارای دفت نهادمردمهای قبل از ورود سامانه به استان، کارگروه تشکل

با  نهادمردمسازمان  201دستگاه ماشین آفرود و  011ورزشی، قایقرانی، شنا، نجات غریق، کوهنوردی و اتومبیل رانی با ظرفیت 

 بود.  11ته و بخصوص زلزله آبان گونه گذشتجهیزات و لباس متحدالشکل اعلام آماده باش کرد. این مهم بیانگر پرهیز از روندهای موازی
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ها هم قبل از بحران و در ها و مشاهدات میدانی محققان، نقش سمنهای صورت گرفته با نمایندگان سمنها و مصاحبهبنابر گزارش

نش در ها در هدایت افکار عمومی و پرهیز از تهنگام هشدارهای آماده باش و هم حین و پس از آن پررنگ و ملموس بوده است. سمن

های ها نقش قابل توجهی را ایفا کرده و نیز در حین و بعد از بحران در کاهش بار روانی و اجتماعی خسارتزمان هشدار و برپایی کمپ

افزایش ظرفیت و آمادگی در برابر »به وجود آمده نقش بسزایی را ایفا نمودند. نیروهای داوطلب دو شاخص مهم را به نمایش گذاشتند: 

 «.اسخگویی شهروندان به بحرانپ»و « سیل

افزایی همیاران محلی شک تجمیع و همزمانی حادثه سیل و تعطیلات نوروز موجب تعلل در امدادرسانی شد. در این شرایط بیهم

 ترین افراد در ایجاد سدهای سنتی برای محافظت از شهر در برابر سیلاب بودند، نقش مهمی داشت.که توانمندترین و متخصص

می  هاآنهمواره در شرایط بحران مردم نظم و کنترل رفتارها و کنش های خود را از دست می دهند و انتظار هر نوع رفتاری از 

ها و تعرضات، بی نظمی، نا رود. در برخی مواقع شاهد بی نظمی، هجوم به سمت نیروهای امدادی برای دریافت اقلام مورد نیاز، تنش

اعتمادی مردم به سیستم توزیع کالاها و نیازهای توان گفت: بخشی از این رفتارها نشانه بیوضعیت می امنی هستیم. در تحلیل این

های پیش آمده برای انباشت کالاها و خدمات و عدم خواهی، سوء استفاده افراد سودجو از فرصتاساسی مردم، نگرانی از آینده، رایگان

مسائلی که موجب تشدید این بحران ها و ناامنی پس از بحران  ترینمهمرسد یکی از آگاهی مردم در شرایط بحرانی است. به نظر می

شود عدم استفاده از معتمدین محلی برای اعتمادسازی در فرایند مدیریت بحران و ارائه کالاها و خدمات مورد نیاز مردم است. زیرا می

ان ناشناس ومعتمدین محلی رفتارهای کاملا متفاوتی از خود بروز بر اساس تجارب موجود مردم در شرایط بحران در ارتباط با مسئول

تواند هم افراد دهند. توزیع کالاها و خدمات و ظرفیت سازی برای مدیریت بحران در مراحل پس از حادثه توسط معتمدن محلی میمی

های خویشنداری و صبوری در حوادث و یدیده به درستی شناسایی شوند و هم آرامش روانی برقرار شود و هم ویژگهای آسیبو گروه

ازدحام و شلوغی برای به دست آوردن نیازها و خدمات از خود  ازجملهبلایا تقویت شود. در این شرایط مردم رفتارهای هیجانی کمتری 

 دهند. آنجا شناخت چهره به چهره از معتمدین محلی دارند همکاری و همراهی نیز خواهند نمود.بروز می

 

 کمبود تسهیلگران اجتماعی. 11-2-13-1

در فرهنگ لغت تسهیلگری به معنای ساده سازی یا کمتر کردن مشکلات با کمک حرکت به سمت جلو است بنابراین فرد تسهیلگر 

یک  تسهیلگر است. فرایند یک کردن ساده و سازیآسان معنی به دهد. تسهیلگریفرآیند ساده سازی و کم کردن مشکلات را انجام می

 تضمین را گروهی اهداف به اثربخش دستیابی گروه، از پویایی حفاظت ضمن تا کندمی مدیریت و طراحی ریزی،برنامه را گروهی یتفعال

 (.2009Borisavjevic,) 0شود نهادینه گروه در یادگیری و اکتشاف بحث، فرایند تا کندمی کمک به گروه کند. تسهیلگر

 و نه عمل در که دانندمی و افراد هاتوسعه سازمان را آن یک عبارت است. در شده ارائه تاکنونهای گوناگونی برای تسهیلگری تعریف

تواناسازی مشارکت مؤثر درکارهای گروهی برای دستیابی  از فرآیند استفاده مهارت و هنر را آن افتد. در تعریفی دیگرمی تئوری اتفاق در

یک  آن قالب در که تسهیلگری گروهی فرایندی است» نویسد:می« تسهیلگری ماهرانه»خود  کتاب در دانند. راجرزمی گروه اهداف به

 حل تعریف، تا شیوه کندکمک می گروه گیری بهتصمیم در انحصارطلبانه اقتدار ای سوگیری یاذره بدون اعضای گروه ازسوی تمام فرد

 (.233: 0383)فمی و دیگران، « بخشداثربخشی گروهی بهبود  افزایش منظور به را تصمیمات اتخاذ و مسائل

کند و ها دارد و فرایندهایی را تسهیل و به جوامع در دستیابی به اهداف کمک میتسهیلگری نقش اساسی در تقویت ظرفیت

 .2رساندهای دولتی و غیردولتی یاری میبه کاهش مشکلات اجتماعی در تعامل با سازمان زمانهم

علت حفاظت از اموال و سرمایه خود نتوانستند از مکان بحرانی نقل مکان کنند و امدادگران محلی  بسیاری از افراد درگیر سیل به

جایی برای حفاظت از زندگی شخصی و برآوردن نیازهای اولیه در اولین نتوانستند برای افراد گرفتار در زمان بحران آمادگی ذهنی جابه
___________________________________________________________________________________________________________ 
1. Borisavjevic., Z. (2009). CooperaTiVa: A Faciitation Guide to Effective Confict Resoution. Washington, DC: CooperaTiVa/AED. 

کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی:  -پ اول، انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی(، تسهیلگری توسعه روستایی )راهنمای تسهیلگران(، چا0317ویسی، هادی ). 2

 .01تهران. ص
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شد. دور دیدن فاجعه سیلاب سهیلگران اجتماعی در این خصوص کاملاً احساس میساعات بعد از بحران را ایجاد کنند. عدم وجود ت

توسط شهروندان، مخصوصاً در شهر کرمانشاه و محلاتی مانند کرناچی در حاشیه رود قره سو تشدیدکننده این شرایط بود. همیاران 

 دند.های حاضر بوتسهیلگران زمان بحران در کنار سایر تشکل ترینمهممحلی تلاش 

 

 های سیلابنهادهای رسمی فرهنگی و آموزش. 11-2-14

 انجام در تأخیر و کندی سبب بلکه بود رسان نخواهند یاری حادثه بهنگام تنهانه ندیده، آموزش داوطلب نیروهای اینکه به عنایت با

سازی تمام مقاطع تحصیلی و فرهنگگردند. آموزش خودمراقبتی در تمام ابعاد و خطرات بلایای طبیعی در می امدادی هایفعالیت

 ذهاب و استان کرمانشاه برگزار کرده است(.هایی در مدارس منطقه سرپلمناسب )مانند آنچه که هلال احمر در قالب برنامه

 های مرتبط با مدیریت سیلاب بسیار مهم و حیاتیو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آموزش نهادمردمهای نقش سازمان

توانند در کنار آموزش و پرورش موفق ظاهر شوند. چرا که در زمان زلزله و پس از آن به بوده و بنا بر گزارشات محققان این دو می

 خوبی با کودکان و نوجوانان ارتباط گرفته و در کاهش استرس و ایجاد اوقات فراغت مؤثر ظاهر شدند.

 

 زدهسیلجرائم و رفتارهای نابهنجار در مناطق . 11-2-15

اند. توجهی از افراد شاهد جرایم و رفتارهای نابهنجار بودهزدگان استان کرمانشاه تعداد قابلهای پیمایش سیلبر اساس داده

اند که درصد از افراد نیز اعلام کرده33اند. شان بودهاموال خود یبرا یناامن ایشاهد سرقت اند که زده اعلام کردهدرصد از افراد سیل01.1

از  یمورداند که درصد نیز اعلام کرده33.1. از او سرقت شده باشد یکه مال هوجود داشت هاآندر کنار  انیآشنا ای گانیاز همسا یکس

های مربوط به جرایم و زده به پرسشاند. جزئیات پاسخ مردم سیلرا مشاهده کرده مشاهده یناامن ایتعرض به مردم  ،یاخلاقیب

 آمده است. 01-01تا  04-01رفتارهای نابهنجار در جداول 

 
 د؟یاموال خودتان بود یبرا یناامن ایشاهد سرقت  لاب،یس امیدر ا ایآ -14-11جدول 

 درصد فراوانی سرقت یا ناامنی برای اموال خود

 01.1 21 بله

 71.1 001 خیر

 7 0 پاسخبی

 

 از او سرقت شده باشد؟ یوجود داشت که مال انیآشنا ای گانیاز همسا یکس لاب،یس امیدر ا ایآ -15-11جدول 

 درصد فراوانی سرقت یا ناامنی برای آشنایان

 43.1 14 هیچ

 01.0 01 خیلی کم

 2.1 3 کم

 1.4 8 متوسط

 8.0 02 زیاد

 7.4 00 خیلی زیاد

 23.1 31 دانمنمی
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 د؟یمشاهده کرد یناامن ایتعرض به مردم  ،یاخلاقیاز ب یمورد لاب،یس امیدر ا ایآ -16-11جدول 

 درصد فراوانی سرقت یا ناامنی برای آشنایان

 41.1 17 هیچ

 7.4 00 خیلی کم

 8.0 02 کم

 1.4 8 متوسط

 1.7 01 زیاد

 1.1 1 خیلی زیاد

 21.8 30 دانمنمی

 1.7 0 پاسخبی

 

روانی بر مردم منطقه انکارناپذیر است و احتمالا این اثرات و پیامدها مسائلی اثرات مخرب سیل در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روحی

ها، بیکاری، فقر، اختلافات خانوادگی، طلاق و افسردگی.. تا نسل های آینده همچون گسست اجتماعی، اعتیاد، زوال اقتصادی، مهاجرت

 تداوم خواهد داشت. بر اساس مطالعات کیفی موارد زیر مشخص شدند.

 زدههای خانوادگی در مناطق سیلافزایش خشونت 

آوری های خانوادگی به دلیل پایین آمدن آستانه مدارا و تابیکی از مواردی که مورد تصدیق بسیاری از مردم بود افزایش خشونت

 هاست.آن

 گسست زندگی اجتماعی 

به دلیل تغییر سبک به چادر  زدهسیلشود که در مناطق منزل مسکونی سبب تشکیل یک ساختار اجتماعی الگومند میاسکان در 

 های اسکان موقت، دچار شکاف و گسست شده است.و کمپ

 زدهمشکلات اعتیاد و سکونت کارگران غیر بومی در مناطق سیل 

زده به وجود آورده زده، مسائل خاصی برای مردم زلزلهمی به شهرهای سیلها و ورود تعداد زیادی از کارگران غیربوشروع بازسازی

 های شبانه و استعمال مواد مخدر در سطح شهرها و محلات.مثال، همجواری و پرسه طوربهاست. 

 

 های اسکان موقتمدیریت اجتماعی کمپ. 11-2-16

ه جای استان کرمانشاه مانند هم نیست، چرا که برخلاف های اسکان موقت در همساختار فرهنگی و اجتماعی برای مدیریت کمپ

دهند که اند، قسمت شرقی استان ترجیح میبخش غربی استان که زلزله واسکان در چادر و کانکس آن هم در فضای باز را تجربه کرده

هایی که مردم و ریان سیلاب و درسهایی بروند که یا سرپوشیده است و یا امکاناتی همچون منازل خودشان دارد. معمولاً در جبه مکان

معتمد یا نماینده  عنوانبهذهاب و ثلاث باباجانی گرفتند، برای هر کمپ یک یا دو نفر ها در سرپلمسئولان از زلزله و برپایی کمپ

در مدیریت در امور مربوط به کمپ نسبی است، در برخی جاها معتمد نقش زیادی  هاآنشود، البته فعالیت و مشارکت انتخاب می

دارد، برخی  هاآنهای ساکنان و تهیه رسانی در مورد نیازمندیهای مرتبط، اطلاعکمپ، رسیدگی به مشکلات، ارتباط با نهادها و دستگاه

کنند. اقدام می هاآنریزی برای مشارکتی و با برگزاری جلساتی با ساکنان نسبت به مسائل و مشکلات و برنامه صورتبهها از این نماینده

 اما در برخی جاها، عملاً نقش و مشارکت زیادی در امور ندارند.

هایی را جهت اسکان جهت اسکان اضطراری افراد در معرض خطر سیل در سطح استان، اداره کل مدیریت بحران و هلال احمر مکان

 آورده شده است. 07-01ها تجهیز کردند که در جدول اضطراری برای خانواده
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 یز شده اسکان اضطراریتعداد اماکن تجه -17-11جدول 

 ز شدهیمدارس تجه ز شدهیتعداد مساجد تجه
 یسالن ورزش

 ز شدهیتجه
 ز شدهیچادر تجه

 تخته 3171 11 811 317

 

گزارش شده  08-01های اسکان موقت مستقر شده در جدول زده استان و کمپتمامی امکانات و تجهیزاتی که در مناطق سیل

 است.
 احمرهلال اسکان موقت هایاستان و کمپ زدهلیمناطق س -18-11جدول 

خانوار زلزله زده ساکن در کانکس های  13ال به یر 0211111111پرداخت  ینقاط امن به منظور اسکان اضطرار عنوانبهسالن ورزشی و سوله  027ر یتجه

 الیر 21111111واقع در بستر رودخانه الوند سرپل ذهاب هر خانوار 

اتی در سطح استان جهت یم عملیت 200ری از خدمات شبانه روزی یگبهره 

 یامداد رسان

 روزه و مادر باردار 01ک نوزاد یی و انتقال یری از خدمات امداد هوایبهره گ

ل شده یروستا که دچار آب گرفتی و س 81ارائه خدمات امدادی به تعدادی 

 بودن

روستای محاصره در  38اکنان درصد از س 011تا  11ه و انتقال یهمکاری در تخل

 لیس

 دگانینفر از حادثه د 1088ارائه خدمات امدادی به  یستی جهت اسکان اضطراریدستگاه چادر امدادی با لوازم ز 3813ی یبرپا

 دگانیب دین آسیی در بیپک غذا 1131ع یتوز ن شدهییخانوار در محل های تع 804اسکان اضطراری 

 ر اقلامیشعله والر و سا 311ع یتخته پتو در سالن ها * توز 03272ع یتوز یمورد واحد مسکون 0280ه آب منازل به تعداد یتخل

 قیدستگاه قا 3ک فروند بالگرد و یاتی یدستگاه خودرو عمل 017ری یبکارگ یبطری آب معدن 2771تخته موکت *  1743ع یتوز

 

استان کرمانشاه سوالاتی شده بود. نخستین پرسش این بود که زدگان های اسکان موقت از مردم در پیمایش سیلدر خصوص کمپ

 آمده است. دستهای بهدهندۀ پاسخنشان 01-01اند. جدول های اسکان موقت زندگی کردهتعدادی در کمپ آنچهاز میان پاسخگوی

 
 کردید؟ زندگی هم زدگانسیل موقت( هایکمپ) هااردوگاه در سیلاب، ایام در شما آیا -19-11جدول 

 درصد فراوانی زندگی در کمپ اسکان موقت

 32.2 48 بله

 17.8 010 خیر

 

پرسیده شده  سؤالایم. در این ها پرسیدهاند نظرشان را درباره وجوه مختلف کمپها اسکان داشتهسپس از میان کسانی که در کمپ

های مردم را به درصد نشان جزئیات پاسخ 21-01جدول  «کنید؟می ارزیابی چگونه را اردوگاه در زیر موارد از یک هر کل، در»بود 

های اند که از بین پاسخگویان در کمپشده درصدهای کل نمونه نیستند، بلکه درصد افرادیهای اعلامدهد. گفتنی است درصدمی

های خوب و خیلی خوب نشانگر ر بخشطور کلی بیشتر ناراضی بودند تا راضی. اعداد موجود داند. مردم بهاسکان موقت زندگی کرده

دست آمده مردم بیشترین نارضایتی را از امکانات بهداشتی )دستشویی و حمام( و توزیع این عدم رضایت مردم است. بر اساس اعداد به

 اند. غذا بین ساکنین اردوگاه داشته
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 های اسکان موقتگاهزدۀ استان کرمانشاه از وضعیت اردوارزیابی رضایت مردم سیل -21-11جدول 

خیلی  های اسکان موقتهای مختلف کمپرضایت از بخش

 بد

 دانمنمی خیلی خوب خوب متوسط بد

 1 1 00.0 24.4 13.3 00.0 ن ساکنان اردوگاهیع غذا بیتوز

 1 1 1.8 21.1 47.7 21 امکانات بهداشتی )دستشویی و حمام(

 2.2 4.4 00.0 33.3 28.1 21 خدمات درمانی

 2.2 1 01.1 28.1 37.8 01.1 محل استقرارکیفیت 

 1 1 01.1 10.0 21.7 1.7 امنیت اردوگاه

 2.3 1 00.1 .31 34.1 21.1 زدگانمراقبت روانی از سیل

 2.2 2.2 03.3 33.3 31.1 03.3 نظم اردوگاه

 1 07.8 22.2 41.7 1.7 1.7 برخورد امدادگران با سیل زدگان

 1 1 22.2 21.7 44.4 1.7 دسترسی به آب

 1 1 21.1 21.1 12.3 1.8 دسترسی به برق

 2.3 1.8 1.0 11.0 08.2 4.1 زدگانرعایت احترام و عزت سیل

 4.4 1.7 03.3 21.7 42.2 1.7 کیفیت محل استقرار اردوگاه

 2.2 1.7 8.1 10.0 22.2 8.1 رعایت مسائل اخلاقی در اردوگاه

 

 ملاحظات اجتماعی هشدار سیلاب. 11-2-17

چگونه بوده و چقدر  لابیپوشش هشدار سن بوده است که ایرسانههای اصلی پژوهش کارگروه اجتماعی، فرهنگی و یکی از پرسش

زدگان استان کرمانشاه های پیمایش سیلبهترین راه پاسخ به این پرسش رفتن به سراغ داده اند؟کرده افتیرا در لابیاز مردم هشدار س

به  لابیس کهنی)هفته، روز، ساعت( قبل از ا وقت چند»است. برای پاسخ به این پرسش در قالب پیمایش از مردم پرسیده شده بود که 

درصد از کل نمونه گفتند که اصلاً  01.8های مردم مشخص شد پاسخ بر اساس« دادند؟ لابیشما برسد مقامات به شما هشدار س ۀخان

درصد کل نمونه اعدادی را در خصوص هشدار پیش از وقوع سیلاب ذکر  77.1داده نشده بود و  هاآنهشداری در خصوص سیلاب به 

های تر از سایر استانه هشدارها حساسدهد که با توجه به تجربۀ زلزله در استان کرمانشاه، مردم بکرده بودند. این اعداد نشان می

 اند.کردهاند و به اعلام هشدارها توجه بیشتری میزده بودهسیل

چه بوده  لابیواکنش مردم به هشدار سپرسش دیگری که کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه در پی پاسخ به آن بود این بود که 

عمدۀ مردم در « د؟یگرفت یرا جدکه داده شد، چقدر آن لابیهشدار س نیلاو»در پاسخ به این پرسش از مردم پرسیدیم که  است؟

جزئیات پاسخ مردم مشخص است. این اعداد  20-01اند. در جدول اند که هشدار سیلاب را کم جدی گرفتهپاسخ به این پرسش گفته

گیرند. این مسئله توجه را را چندان جدی نمیدهد که مردم استان کرمانشاه با وجود تجربۀ بحران زلزله، هنوز هم هشدارها نشان می

 کند.ملی و محلی جلب می هشدار دهیانجام اصلاحات اساسی در نظام  ضرورتبه

 
 د؟یگرفت یرا جدکه داده شد، چقدر آن لابیهشدار س نیاول -21-11جدول 

 درصد فراوانی واکنش به هشدار سیلاب

 02.0 08 خیلی کم

 31.1 13 کم

 27.1 40 متوسط

 1.1 1 زیاد

 0.3 2 خیلی زیاد

 1.7 0 بی پاسخ

 01.8 21 شودمیمشمول ن
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 زدهابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل .11-2-18

اما  .های جابجایی روستاها و شهرها در مناطق بحران زده از دیرباز مورد توجه مدیران و متولیان مدیریت بحران بوده استسیاست

دهد که بدون در نظر گرفتن بازسازی اجتماعی فضای زندگی و توجه ذهاب نشان میزده سرپلتجربه زلزله و بازسازی مناطق زلزله

اهالی روستاهایی که  .هویتی اجتماعی را در پی نخواهد داشتوساز مجدد این مناطق، چیزی جز احسساس بیصرف فیزیکی به ساخت

ن از بین رفته باید کجا بروند، سیل واقعی هنوز برای آن ها نیامده است؛ بازسازی فیزیکی و هویت جدید را محل سکونت و کشاورزی آنا

های درهم مردم منطقه در شبکه .ها تجربه مفیدی در سط کشور موجود نیستخواهند داشت در حالیکه در بازسازی اجتماعی بحران

روانی  -ای نیست و بی شک اثرات روحیها کار سادهبریدن از این شبکه .کنندیای زندگی متنیده خانوادگی، خویشاوندی و همسایه

برخی از فضاهای در حریم رودخانه شهر و روستا برای آینده زندگی  حالدرعین .ناگواری در آینده زندگی به دنبال خواهد داشت

 .آمده استمانند آنچه که در مورد حاشیه رودخانه قره سو به وجود  .ناایمن است شدتبه

کودکان و زنان  .، بعد از حوادث، کارکرد مهمی دارا است«شکستن چرخه دائمی فقر»و « زندگی عادی»آموزش برای بازگشت به 

ای که سیل در منطقه .شان به زندگی عادی فراهم شوددیده از نظر بهداشتی هستند که باید شرایط برگشتهای آسیبگروه ترینمهم

همیاران محلی  .شده است، ضربه اقتصادی بزرگی است هاآندامداری است و موجب از بین رفتن سرمایه کار شغل اصلی ساکنان 

 .های ایمنی مورد نیاز را مدیریت کردندها، هشدارهای بهداشتی و توصیهنیازمندی
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 هاپیوست
 

 

 پرسشنامه  پیمایش ملی )پیمایش تلفنی( کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

  )پرسشنامه اجتماعی پیمایش  استانی )هفت استان خوزستان، فارس، لرستان، گلستان، مازندران، ایلام و کرمانشاه

 کارگروه  اجتماعی، فرهنگی و رسانه 

  پیمایش استانی )سه استان خوزستان، گلستان و لرستان( کارگروه )کودکان و نوجوانان( پرسشنامه روانشناسی

  اجتماعی، فرهنگی و رسانه

 ( کارگروه اجتماعی، سالانبزرگپرسشنامه روانشناسی )( پیمایش استانی )سه استان خوزستان، گلستان و لرستان

 فرهنگی و رسانه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      141    هاپیوست هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



111            هیأت ویژۀ اجتماعی، فرهنگی و رسانهکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 پیمایش ملی )پیمایش تلفنی( کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانهپرسشنامه -1
 

 1398های بهار بسیلاسؤالات مصاحبه تلفنی با مردم درباره 

 پاسخگوی گرامی

با سلام. پرسشنامه حاضر به منظور بررسی نظرات شهروندان در خصوص حوادث طبیعی و فرهنگ طراحی شـده اسـت.  

شما به هر نحوی که بیان شود با ارزش و محترم است. تنها نکته مهم این است که با توجه به این کـه  هایدیدگاهنظرات و 

هـا را داشـته ریزیشود نظرات خود را آزادانه و با دقت بیان نمایید تا قابلیت استفاده در برنامها ثبت نمیهیچ نامی از شم

 باشد.

ها و حوادث طبیعی زیر را تجربه کردهتان کدام یک از پدیدهشما در پنج سال اخیر در شهر یا روستای محل زندگی -1

 اید؟

0      زلزله .2     سیل .3      خشکسالی .4        طوفان .1ها و مراتع     سوزی جنگل. آتش1    ریزگردها . 

8 اولویت اول: .................................    اولویت دوم: .................................    اولویت سوم: ...............     3سؤال  ←. هیچ کدام   .................. 

 . بله2. خیر      0اند؟ ها و حوادث بر زندگی خود شما اثر محسوس و قابل توجهی داشتهآیا این پدیده -2

کنید که در معرض ای زندگی میدانید که در فروردین امسال در چند استان کشور سیل آمد. آیا شما در منطقهمی -3

 خطر سیل است؟

0      بله .2       خیر .3دانم. نمی 

 ای هست؟آیا در نزدیکی محل زندگی شما رودخانه -4

0(      بله .2       خیر .3نمی . )7سؤال  ←دانم 

 ای است؟ )نام ببرید: ...............................................................(چه رودخانه -5

 . خشک است و آب ندارد3. فصلی       2. دائمی      0ای است؟    چگونه رودخانه -6

 آمد آن به شما ارائه شده است؟های کاهش خطر و پیآیا تاکنون آموزشی درباره خطر سیلاب و راه -7

0      بله .2       خیر .3دانم. نمی 

امداد و نجات، کمک به خودتان یا دیگران در هنگام بروز این  هایروشهای طبیعی و آیا شما درباره حوادث و پدیده -8

 . به یاد ندارم3. خیر       2. بله      0اید؟ حوادث آموزش دیده

ای در آمادگی در برابر آن، برنامه های اخیر(، درباره سیلاب و آموزشآیا در دو سه سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب -9

 . به یاد ندارم3. خیر       2بله      . 0اید؟ تلویزیون دیده

ای را از آمادگی در برابر آن، برنامه های اخیر(، درباره سیلاب و آموزشآیا در دو سه سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب -9

 . به یاد ندارم3. خیر       2. بله      0اید؟ رادیو شنیده

 ها کمک کردید؟زدهقدی یا غیرنقدی به سیلن صورتبهآیا شما در حادثه سیلاب اخیر،  -11

0     بله .2 03سؤال  ←. خیر  

 دیده. حضور در مناطق آسیب3. غیرنقدی    2. نقدی     0کمک نقدی یا غیرنقدی بود؟      -11

 هارسانی مردمی و خیریههای کمک. سازمان2. هلال احمر     0از چه طریقی کمک کردید؟      -12

3            دوستان، آشنایان یا کسانی که اطمینان داشتم .4       کمیته امداد امام خمینی .1های بسیج. مساجد و پایگاه 

1ها           های معروف و شناخته شده مثل بازیگران و فوتبالیست. شخصیت7 داوطلب در منطقه حاضر شدم صورتبه. خودم 
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 (04)بروید به سؤال 

 کمک نکردید؟ چرا -13

0      وظیفه دولت است نه مردم .2رسد       ها میزدهها به سیل. اعتماد ندارم که کمک3    توان کمک کردن ندارم .4 .

دانم     اولویت اول: .................................    . نمی7ها کافی است       . احساس کردم کمک1جای مناسبی برای دادن کمک نبود      

 اولویت دوم: .................................      

 بیشتر از چه کانالی اخبار سیل اخیر را دنبال کردید؟-14

0-     رادیو و تلویزیون2-  های خبری اینترنتی     سایت3- ها   روزنامه 

4- ان آشنایان و همکار 1- مثل تلگرام، اینستاگرام و ...  های اجتماعیشبکه 

1- ای          های ماهوارهشبکه7- های داخلی         رسانپیام8-      .................:سایر   1- پیگیری نکردم 

 

 هید؟فوق را برای دریافت اخبار و اطلاعات ترجیح می د هایکانالدر موارد آتی، کدام یک از -15

 به ترتیب نام ببرید: ...................................................

 

 های اخیر چقدر وظیفه خود را خوب انجام دادند؟برم در سیلابهایی که نام میکنید هر کدام از سازمانفکر می -16

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. سازمان هواشناسی: 01-0

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. وزارت نیرو و مدیریت سدها: 01-2

 انمد. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. هلال احمر: 01-3

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. دولت: 01-4

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. ارتش: 01-1

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. سپاه: 01-1

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0: صداوسیما. 01-7

. 7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0رسانی مردمی و خیریه: های کمک. تشکل01-8

 دانمنمی

 دیدگان سیل اخیر کدام سازمان بود؟ ...................................ترین سازمان در امدادرسانی به آسیببه نظر شما موفق-17

 رسانی داشت؟..........................................ترین عملکرد را در کمککدام سازمان ضعیف-18

 های اخیر نقش داشتند؟عوامل زیر چقدر در ایجاد سیلاببه نظر شما هر کدام از  -19

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0باران:  . مقدار بارش08-0

 دانمنمی. 7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. مدیریت سدها: 08-2

. 1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0ها: ها و اراضی کشاورزی در نزدیکی رودخانه. ایجاد خانه08-3

 دانم. نمی7خ.زیاد       

 مدان. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0بندها: . وضعیت سیل08-4

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0. وضع کیفیت مدیریت: 08-1

. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0ها: . ایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه08-1

7دانم. نمی 

 دانم. نمی7. خ.زیاد       1. زیاد      4. متوسط    3. کم       2. خ.کم      0ها: . لایروبی نکردن رودخانه08-7

 شرکت کنید؟ هاآنهای افزایش آمادگی در برابر های آموزشی درباره حوادث طبیعی و راهآیا مایل هستید در کلاس -21
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0      خیر .2بله . 

 داوطلب در عملیات امداد و نجات حوادث طبیعی شرکت کنید؟ صورتبهآیا تمایل دارید  -21

0      خیر .2        بله .3دانم. نمی 

 

 مشخصات فردی:

 ................... سال چند سال دارید؟  -22      زن -2 مرد   - 0 جنس:  -22

 بدون همسر)طلاق/ فوت(              -3مجرد          -2متاهل     -0  وضعیت تاهل: -23

 وضعیت فعالیت: -24

0-       دانشجو2-         سرباز3- آموز        دانش4- دار       خانه1-         بیکار1- شغل آزاد 

7-    کارمند بخش خصوصی 8-        کارمند بخش دولتی1-       نظامی01-        بازنشسته01-  ًسایر)لطفا

 ذکر کنید(:.................

 کاردانی -1دیپلم       -1متوسطه     -4راهنمایی      -3ابتدایی    -2سواد    بی -0 میزان تحصیلات: -25

7-    کارشناسی 8-        کارشناسی ارشد1-           دکتری01- حوزوی 

 سایر )ذکر شود(: .......................................  . استیجاری               2. ملکی                 0    :وضعیت مسکن -26

 منطقه محل سکونت )ویژه پاسخگویان تهران(: ...............................           نام شهر: .................................

 به:.........................                                                        نام پرسشگر: ...........................روز و تاریخ مصاح
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دران، استانی )هفت استان خوزستان، فارس، لرستان، گلستان، مازن پرسشنامه اجتماعی پیمایش-2

 اجتماعی، فرهنگی و رسانه  ایلام و کرمانشاه( کارگروه
 
 

 

 

 

 

 

 

هـا و اخیر( کـدام یـک از پدیـدههای تان )قبل از وقوع سیلابشما در پنج سال اخیر در شهر یا روستای محل زندگی -1

 اید؟حوادث طبیعی زیر را تجربه کرده

0      زلزله .2     سیل .3     خشکسالی .4      بهمن .1        طوفان .1ها و مراتع     سوزی جنگل. آتش7 .

 . هیچ کدام 8 ریزگردها    

اولویت       اولویت دوم: .       بروید.     اولویت اول: 4کدام است به سؤال اگر پاسخ هیچ 

   سوم: 

 ها و حوادث بر زندگی شما اثر محسوس و قابل توجهی گذاشته بودند )تخریب، صدمه به سلامتی و ..(؟آیا این پدیده -2

0      خیر .2بله . 

 ای هست؟آیا در نزدیکی محل زندگی شما رودخانه -4

0(      بله .2       خیر .3دانم. نمی )← بروید. 7دانم است به سؤال اگر پاسخ خیر یا نمی 

 (    ای است؟ )نام ببرید: چه رودخانه -5

 . خشک است و آب ندارد3. فصلی       2. دائمی      0ای است؟    چگونه رودخانه -6

کنید به شما داده زندگی میای که های اخیر، آموزش یا هشداری درباره خطر سیلاب در منطقهآیا تا قبل از سیلاب -7

 شده بود؟

0      بله .2       خیر .3دانم. نمی 

امداد و نجات، کمک به خودتان یا دیگران در هنگام بروز این  هایروشهای طبیعی و آیا شما درباره حوادث و پدیده -8

 دانم. نمی3. خیر       2. بله      0اید؟ حوادث آموزش دیده

ای را از آمادگی در برابر آن، برنامه های اخیر(، درباره سیلاب و آموزشنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلابآیا در پ -9

 دانم. نمی3. خیر       2. بله      0اید؟ تلویزیون دیده

ای را از آمادگی در برابر آن، برنامه های اخیر(، درباره سیلاب و آموزشآیا در پنج سال اخیر )قبل از وقوع سیلاب -11

 دانم. نمی3. خیر       2. بله      0اید؟ رادیو شنیده

 شما چقدر درباره خطرات سیلاب و کارهایی که مردم باید هنگام وقوع سیلاب انجام دهند، آگاهی داشتید؟ -11

0      خیلی کم .2       کم .3    متوسط .4      زیاد .1یاد       . خ.ز1دانم. نمی 

 تان چقدر حساسیت داشتید؟های اخیر، به خطر بروز سیلاب در محل زندگیشما قبل از وقوع سیلاب -12

 بسمه تعالی

 

های شهروند گرامی با سلام. بعد از حوادث سیل در مناطق مختلف کشور این پرسشنامه برای بررسی نظرات کسانی که تحت تأثییر سأیلا 

نه و دقیق شما می توانأد بأه شود. پاسخ های صادقااند طراحی شده و از شما برای مشارکت در این مطالعه دعوت میقرار گرفته 1398بهار 

 .                  ها در حوادث مشابه آینده کمک کند. از همکاری شما سپاسگزاریمهای پیشگیری از  سیل و کمک رسانیبهتر شدن سیاست

 

 کد پرسشنامه:  
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0      خیلی کم .2       کم .3    متوسط .4      زیاد .1       خ.زیاد .1دانم. نمی 

. خیر      2. بله      0دانستید؟ رفتن خانه خود را جدی میهای اخیر، خطر در سیلاب قرار گآیا قبل از بروز سیلاب -13

3دانم. نمی 

 دانم. نمی3. خیر       2. بله      0آیا خانه شما در برابر سیلاب بیمه بود؟  -14

 دانمنمی. 3. خیر       2. بله      0در برابر سیلاب بیمه بود؟  -غیر از خانه  –های شما آیا سایر دارایی -15

 های اخیر چقدر وظیفه خود را خوب انجام دادند؟سیلاب درکنید هر کدام از مراکز زیر فکر می -16

 
 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم سازمان ردیف

       سازمان هواشناسی 01-0

       وزارت نیرو و مدیریت سدها 01-2

       هلال احمر 01-3

       وزارت بهداشت 01-4

       ارتش 01-1

       سپاه 01-1

       صدا و سیما 01-7

       کمیته امداد امام خمینی 01-8

       شهرداری 01-1

       رسانی مردمی )سمن(های کمکسازمان 01-01

       های جهادی و بسیجگروه 01-00

       هامردم و خیریه 01-02

 

دیـدگان سـیل اخیـر کـدام سـازمان/گروه بـود؟ سازمان  یا گروه در امدادرسانی به آسـیبترین موفقبه نظر شما -17

............................ 

 

 رسانی داشت؟..........................................ترین عملکرد را در کمککدام سازمان/گروه ضعیف-18

 

 عاملی که در این سیلاب باعث کنترل سیلاب و کاهش خسارات شد چه بود؟..........................................  ترینمهم-19

 پرسیده نشود.( سؤال)در لرستان این 

 

 های اخیر چقدر رضایت دارید؟از سیلاب پسبرم هایی که نام میاز عملکرد هر کدام از سازمان -21
 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم سازمان ردیف

های ها و خانهها، درمانگاهمراکز بهداشتی درمانی )بیمارستان 21-0

 بهداشت(

      

       هابانک 21-2

       نیروی انتظامی 21-3

       آموزش و پرورش 21-4

       بنیاد مسکن 21-1

       کمیته امداد امام خمینی 21-1

       بخشداری/ دهیاریشهرداری/  21-7

       بهزیستی 21-8
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 تر است؟های اخیر درستکدام یک از عبارات زیر درباره سیلاب -21

0شد جلوی سیلاب را گرفت.. مقدار بارش باران خیلی زیاد بود و نمی 

2ها را مدیریت کرد. شد سیلاب. مقدار بارش باران خیلی زیاد بود ولی می 

3ها ایجاد شد.هم زیاد نبود و در نتیجه مدیریت بد این سیلابها . مقدار بارش 

4.در این مورد نظری ندارم . 

 نقش داشتند؟ های اخیر و خسارات آنبه نظر شما هر کدام از عوامل زیر چقدر در ایجاد سیلاب -22

 
 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم عامل ردیف

       مقدار زیاد بارش باران 22-0

       مدیریت نامناسب سدها 22-2

       هاها و مزارع در نزدیکی رودخانهایجاد خانه 22-3

       بندهاوضعیت نامناسب سیل 22-4

       هاایجاد موانع و تغییر وضع طبیعی رودخانه 22-1

       هالایروبی نکردن رودخانه 22-1

 

 خورده است؟ها شما چقدر خسارت هر یک از دارایی -23

 عنوان ردیف
 داشتید؟

 خسارت خورده؟
چند 

 درصد

 مقدار خسارت

 )تومان(

قابلیت استفاده 

 دارد؟

خسارت تاکنون جبران شده 

 است؟

 بله تاحدودی خیر خیر بله خیر بله خیر بله

            منزل مسکونی 23-0

23-2 
 مزرعه کشاورزی )زراعت(

 ..........اگر داشته اید چند هکتار؟  -0

    
       

            باغات 23-3

23-4 

 دامداری

 .تعداد گوسفند و بز:.........0

 . تعداد گاو: ...........2

    

       

            وکار )مغازه و ...( محل کسب 23-1

            وسایل و ابزار شغل و کسب درآمد 23-1

            خودرو شخصی  23-7

            موتور سیکلت  23-8

            فرش ماشینی 23-1

            لوازم آشپزخانه 23-01

            تلویزیون معمولی 23-00

            تلویزیون ال ای دی  23-02

            یخچال  23-03

            فریزر 23-04

            کولر 23-01

            ماشین لباسشویی 23-07

            ماشین ظرفشویی 23-08

            مبلمان 23-01

            کامپیوتر/ لپ تاپ 23-21

            مایکروفر 23-20

            خوابتخت 23-22

            بافتفرش دست 23-23
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 شما هشدار سیلاب دادند؟که سیلاب به خانه شما برسد مقامات به چند )هفته، روز، ساعت( قبل از این -24

 اصلاً هشدار ندادند.. 1-24. ساعت: .............................       4-24. روز: ....................................   3-24. هفته: ......................   24-2

 را جدی گرفتید؟اولین هشدار سیلاب که داده شد، چقدر آن -25

0   خیلی کم .    2       کم .3    متوسط .4      زیاد .1       خیلی زیاد .1دانم. نمی 

 به هشدار سیلاب واکنش نشان دادید؟ گونهاینچرا  -26

 بیان دلایل: 

 بروید.     30اگر پاسخ خیر است به سؤال  ←. خیر 2. بله      0تان را تخلیه کنید؟   آیا از شما خواسته شد که منزل -27

 امدادگران یا مقامات چقدر تلاش کردند تا شما را متقاعد کنند که محل را تخلیه کنید؟  -28

0       خیلی کم .2       کم .3    متوسط .4      زیاد .1       خیلی زیاد .1پاسخ. بی 

 . خیر       2       30 ←بله . 0آیا از همان اول که از شما خواسته شد، بدون مقاومت، منزل را تخلیه کردید؟    -29

 تان مقاومت کردید؟  بالا خیر است،  چرا در مقابل تخلیه منزل سؤالاگر پاسخ -31

0کردم سیلاب زیاد باشد و هشدارشان را جدی نگرفتم. فکر نمی 

2ترسیدم وسایل منزل از دست برود )سرقت شود و ...(. می 

3تخلیه وسایل منزل سخت بود . 

4ل دادن احشام سخت بود. انتقا 

1های قبلی را هم دولت نداده بودهای سیل. خسارت                                          1سایر . 

                           اگر پاسخ مثبت است، حدودا چند سانتیمتر؟     . خیر2. بله      0آیا آب خانه شما را گرفت؟      -31

 . خیر  2. بله      0م سیلاب، شاهد سرقت یا ناامنی برای اموال خودتان بودید؟     آیا در ایا -32

 آیا در ایام سیلاب، کسی از همسایگان یا آشنایان وجود داشت که مالی از او سرقت شده باشد؟    -33

0      هیچ .2        خیلی کم .3       کم .4    متوسط .1      زیاد .1       خیلی زیاد .7دانم. نمی 

 اخلاقی، تعرض به مردم یا ناامنی مشاهده کردید؟    آیا در ایام سیلاب، موردی از بی -34

0      هیچ .2         خیلی کم .3       کم .4    متوسط .1      زیاد .1       خیلی زیاد .7دانم. نمی 

 ←. خیر 2. بله      0زدگان هم زندگی کردید؟     های( موقت سیلها )کمپگاهآیا شما در ایام سیلاب، در اردو -35

38  

 ماه: ...................... ، هفته: ..........................، روز: ..........................چند مدت در اردوگاه زندگی کردید؟     -36

 کنید؟  ا چگونه ارزیابی میدر کل، هر یک از موارد زیر در اردوگاه ر -37

 
 دانمنمی خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد مورد ردیف

       توزیع غذا بین ساکنان اردوگاه 37-0

       امکانات بهداشتی )دستشویی و حمام( 37-2

       خدمات درمانی 37-3

       کیفیت محل استقرار 37-4

       امنیت اردوگاه 37-1

       زدگاناز سیل مراقبت روانی 37-1

       نظم اردوگاه 37-7

       زدگانبرخورد امدادگران با سیل 37-8

       دسترسی به آب 37-1

       دسترسی به برق 37-01
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 دانمنمی خ.خوب خوب متوسط بد خ.بد مورد ردیف

       زدگانرعایت احترام و عزت سیل 37-00

       کیفیت محل استقرار اردوگاه 37-02

       رعایت مسائل اخلاقی در اردوگاه 37-03

 

 فقط از افرادی که به اردوگاه نرفته اند پرسیده شود( ←چرا به اردوگاه نرفتید؟ ) -38

38-0    .................................................................................................... .38-2 .......................................................................................................... 

 . خیر2. بله      0       اید؟گذرد، آیا در خانه خود ساکن شدهحالا که مدتی از فروکش کردن سیلاب می -39

  اید؟شما تا چه اندازه به زندگی عادی بازگشته -41

0       هیچ .2      خیلی کم .3       کم .4    متوسط .1      زیاد .1       خیلی زیاد .7پاسخ. بی 

 همین حالا و چند ماه بعد از سیلاب، هر یک از مسائل زیر چقدر روی زندگی امروز شما اثر گذاشته است؟  -41

 
 دانمنمی خ.زیاد زیاد متوسط کم خ.کم اصلاً/نداشتم مورد ردیف

        از دست دادن اعضای خانواده به علت سیلاب 40-0

        نداشتن/نامناسب بودن منزل برای سکونت 40-2

        نداشتن/کمبود وسایل زندگی )فرش، لوازم برقی، ...( 40-3

        خسارات وارده به مزرعه و باغات 40-4

        ها خسارات وارده به دام 40-1

        وکارخسارات وارده به وسایل کسب 40-1

        های روانی اعضای خانوادهآسیب 40-7

        مشکلات مدرسه و آموزش فرزندان 40-8

        دسترسی ناکافی به آب 40-1

        دسترسی ناکافی به برق 40-01

        دسترسی ناکافی به امکانات بهداشتی 40-00

        امنیت پس از سیلاب ناکافی بودن 40-02

 

 )فقط دو مورد اول را بنویسید(کاری که انتظار دارید دولت برای شما انجام دهد چیست؟   ترینمهم -42

42-0    .................................................................................................... .42-2 .......................................................................................................... 

 . خیر  2. بله      0آیا ممکن است بر اثر سیلاب تصمیم بگیرید به جای دیگری مهاجرت کنید؟      -43

. 2. بله      0که بر اثر سیلاب مهاجرت کرده باشند؟     شناسید آیا در بین همسایگان یا آشنایان کسانی را می -44

 خیر  

 کردید؟بیشتر از چه کانالی اخبار سیل اخیر را دنبال می -45

0-               رادیو و تلویزیون2-  های خبری اینترنتی     سایت3- ها   روزنامه 

4-  آشنایان و همکاران 1- مثل تلگرام، اینستاگرام و ...  های اجتماعیشبکه 

1- ای        های ماهوارهشبکه7- های داخلی         رسانپیام8-      .................:سایر   1- پیگیری نکردم 

 دهید؟در موارد آتی، کدام یک از موارد فوق را برای دریافت اخبار و اطلاعات ترجیح می-46

 ...................................................به ترتیب نام ببرید: 

زدگان در منطقه منصفانه، عادلانه و و امداد رسانی به شما و سایر سیلکنید کمک بطور کلی، تا چه اندازه فکر می-47

 بدون تبعیض بوده است؟
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  0      هیچ .2    خیلی کم .3       کم .4    متوسط .1      زیاد .1 .       خیلی زیاد7پاسخ. بی 

 مشخصات فردی

 ................... سال چند سال دارید؟ -49     زن -2 مرد   - 0 جنس: -48

 بدون همسر )طلاق/ فوت(              -3مجرد          -2متاهل     -0  :وضعیت تاهل -51

 فرزند خانوار -3همسر سرپرست          -2سرپرست خانوار     -0    گو با خانوار:نسبت پاسخ -51

 وضعیت فعالیت: -52

0-       دانشجو2-         سرباز3- آموز        دانش4- دار       خانه1-         بیکار1-       کشاورز7-         دامدار

8-           کارگر1- ماهیگیر 

01-    کارمند بخش خصوصی 00-        کارمند بخش دولتی02-       نظامی03-        بازنشسته04- 

 سایر)لطفاً ذکر کنید(:.................

 کاردانی -1دیپلم       -1متوسطه     -4راهنمایی      -3ابتدایی    -2سواد    بی -0 میزان تحصیلات: -53

7-    کارشناسی 8-        کارشناسی ارشد1-           دکتری01- حوزوی 

. 54-1       سایر )ذکر شود(: .......................................  . رهنی یا استیجاری          2. ملکی       0    :وضعیت مسکن -54

 ....................متراژ زیر بنا:

 ..................................... نفرتعداد اعضای خانوار:  -55

 .کرد     7.مازندرانی/ گیلکی     1.آذری     1.ترکمن      4.لر      3.عرب      2. فارس   0. قومیت:  55-1

 .سایر .......................8

  توانید علامت بزنید(:منبع اصلی درآمد خانوار )بیش از یک مورد را هم می -56

  0     کشاورزی .2     دامپروری . 3      پرورش آبزیان . 4      خرید و فروش .1   )کارگری )روزمزدی . 1 .

 کارمندی

  7    کسب و کار خدمات . 8       کارگری کارخانه/کارگاه . 1 :سایر .

....................................................................................................... 

 
 اطلاعات مصاحبه و پرسشگر

 نام شهر/ روستا: -2نام شهرستان:                                                                -0 

 شماره خانوار:   -4شماره خوشه:                                                                -3 

 نام پرسشگر:   -1روز و تاریخ مصاحبه:                                                       -1 

 اطلاعات تماس پاسخ دهنده

 آدرس:                                                                                               -1نام و نام خانوادگی:                                                      -1

 شماره تلفن همراه:                                                                        -8شماره تلفن ثابت:                                                       -7
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پرسشنامه روانشناسی )کودکان و نوجوانان( پیمایش استانی )سه استان خوزستان، گلستان و -3

 لرستان( کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه 
 

 پرسشنامه کودکان و نوجوانان

 

 ی گرامی، با سلام دهندهپاسخ

ویژه گزارش ملـی  هیأتی زدگان توسط کمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانهپژوهش حاضر به منظور شناسایی وضعیت سلامت روان سیل

 پزشـکیرواندر جهت بهبود سلامت روان و پیشگیری و درمان بیماری های  ریزیبرنامه. نتایج این مطالعه برای شودمیها انجام سیلاب

 هایپاسـخدقیقه از وقت ارزشمند خود و ارائه  31توسط مسئولان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. خواهشمند است، با اختصاص حدود 

اتفاقی بوده است و اطلاعات شخصی شـما  طوربهمایید. لازم به ذکر است که انتخاب شما کاملاً دقیق، ما را در انجام این پژوهش یاری فر

 جمعی و بدون ذکر مشخصات قابل شناسایی منتشر خواهد شد. صورتبهنزد ما محفوظ باقی خواهند ماند. همچنین نتایج مطالعه 

 

 گزاریمپیشاپیش از همکاری شما سپاس

 مشخصات فردی

     سال تولد: -2   2دختر   0پسر    جنسیت: -1

    2خیر     0بلی  آموز هستید؟آیا دانش -3

    . پایه تحصیلی:2-3   . مقطع تحصیلی:0-3 اگر بله:

     فرزند چندم از فرزندان خانواده هستید؟  -4

 3فقط مادر  2فقط پدر   0پدر و مادر  کنید؟با چه کسی یا کسانی زندگی می -5

  

 سایر:    4پدربزرگ یا مادر بزرگو یا هر دو  فقط    

 

 (KIDSCREEN-27( )27پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت )کید اسکرین 

را  سؤالپرسیم، لطفاً هر می سؤال هفته گذشتهپاسخگوی گرامی، در پرسشنامه حاضر، از شما در باره حال و احوال و احساساتتان در 

 ی مناسب را انتخاب کنید.رسد، گزینهمیبخوانید و بر اساس اولین پاسخی که به فکرتان  دقتبه

این است که به همه سوالات پاسخ دهید. این یک امتحان نیست، بنابراین هیچ پاسخ غلطی وجود ندارد. مهمتوجه داشته باشید که

 ی پژوهشی خواهد شد.اطلاعات این پرسشنامه فقط استفاده

 

 

 

 
  

 کد پرسشنامه:
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 خیر   بله   آیا شما دارای مشکل پزشکی، بیماری یا معلولیت طولانی مدت هستید؟

 در صورت پاسخ بله، مشکل خود را نام ببرید: 

0 

کلی وضعیت  طوربه

سلامت تان چطور 

 است؟

 (0ضعیف) (2متوسط) (3خوب) (4خیلی خوب) (1عالی )

 در طی هفته گذشته....

2 
آیا احساس خوب و 

 داشتید ؟سرحالی 
 (4خیلی) (3متوسط) (2تا حدی) (0اصلاً )

 (1نهایت)بی

3 

آیا فعالیت 

داشتید )مثل جسمی

دویدن، به کوه رفتن، 

 دوچرخه سواری(؟

 (1نهایت)بی (4خیلی) (3متوسط) (2تا حدی) (0اصلاً)

4 
توانستید خوب میآیا 

 بدوید؟
 (4خیلی) (3متوسط) (2تا حدی) (0اصلاً)

 (1نهایت)بی

 طی هفته گذشته....در 

1 
کردید میآیا احساس 

 که پرانرژی هستید؟
 (1)نهایتبی (4خیلی) (3متوسط) (2تا حدی) (0اصلاً)

 در طی هفته گذشته....

1 
آیا زندگی شما لذت 

 بخش بوده است؟
 (1)نهایتبی (4)خیلی (3)متوسط (2)تا حدی (0)اصلاً

 در طی هفته گذشته....

7 

آیا شما از حال و 

حوصله خوبی 

 برخوردار بودید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

8 
آیا شما تفریحی 

 داشتید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

1 
آیا احساس غمگینی 

 داشتید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

01 

آیا آنقدر احساس 

بدی داشتید که 

خواستید هیچ نمی

 کاری انجام دهید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

00 
آیا احساس تنهایی 

 کردید؟می
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

02 

آیا از آنچه که انجام 

دادید خوشحال می

 بودید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

03 
آیا وقت کافی برای 

 خودتان داشتید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه
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04 

توانستید میآیا 

هایی را که مایل کار

بودید در وقت 

 فراغتتان انجام دهید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

01 

آیا والدینتان وقت 

کافی برای شما 

 گذاشتند؟می

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

01 

والدینتان رفتار آیا 

منصفانه و مناسبی 

 با شما داشتند؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

07 

توانستید هر آیا می

خواستید میوقت که 

با والدینتان صحبت 

 کنید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

08 

آیا پول کافی برای 

انجام دادن کارهایی 

شبیه کارهای 

 دوستانتان داشتید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

01 

آیا شما پول کافی 

برای مخارج خود 

 داشتید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

21 
وقتی را با آیا 

 دوستانتان گذراندید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

20 
آیا با دوستانتان 

 تفریح کردید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

22 

آیا شما و دوستانتان 

به یکدیگر کمک 

 کردید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

23 

توانستید به میآیا 

دوستانتان اعتماد و 

 تکیه کنید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3)اوقاتگاهی (2)هیچگاهتقریباٌ (0)هیچگاه

 بعد از سیل ...

24 
آیا در مدرسه شاد 

 بودید؟
 (4)خیلی (3)متوسط (2)تا حدی (0)اصلاً

 (1نهایت)بی

21 

آیا در مدرسه 

وضعیت درسی خوبی 

 داشتید؟

 (4)خیلی (3)متوسط (2)تا حدی (0)اصلاً

 (1نهایت)بی

 بعد از سیل ...

21 

توانستید در میآیا 

کلاس حواستان را 

 جمع کنید؟

 (1)همیشه (4)همیشهتقریباً (3اوقات)گاهی (2)هیچگاهتقریباً (0)هیچگاه

27 
هایتان معلمآیا با 

 خوب سر کردید؟
 (1)همیشه (4)همیشهتتقریباً (3اوقات)گاهی (2)هیچگاهتقریباً (0)هیچگاه
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 (CPSSمقیاس علامت اختلال استرس پس از سانحه کودک )

کنند، در زیر آمده است، هر کدام را میقسمت اول: لیستی از مشکلاتی که معمولاٌ کودکان و نوجوانان پس از یک حادثه ناگوار تجربه  -

ی ناراحتی شما در دو هفته گذشته است را انتخاب کنید. لطفٌا با در ای را که توصیف کنندهگوش دهید و بهترین گزینه دقتبه

 ، به سؤالات زیر پاسخ دهید.هفته اخیر 2ودتان در نظرگرفتن وضعیت خ

 در رابطه با سیل اخیر چه اتفاقی بیشترین ناراحتی را برای شما به وجود آورده است ؟ -

 چه مدت زمانی از آن اتفاق گذشته است؟  -

       

اینکه بخواهید، افکار یا تصورات ناراحت کننده در آیا در طول دو هفته اخیر، بدون-0

 رابطه با حادثه سیل اخیری که برایتان اتفاق افتاده به ذهنتان خطور کرده است؟

اصلاً یا فقط 

 (0)یک مرتبه 

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

های بد در رابطه با حادثه سیل اخیر کابوس یا خوابآیا در طول دو هفته اخیر،  -2

 اید؟داشته

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

آیا در طول دو هفته اخیر، حادثه سیل اخیر مجددا در ذهنتان زنده شده است،  -3

ی که آن طور رفتار کنید یا احساس کنید که حادثه در حال تکرار است؟ طوربه

اینکه دوباره دارد رخ )شنیدن چیزی یا دیدن تصویری در مورد حادثه و احساس

 دهد(می

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

در هفته یا  یک بار

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

آوردید، که حادثه سیل اخیر را به خاطر میمیآیا در طول دو هفته اخیر، هنگا -4

 ...(شدید؟ )مثلا بترسید، خشمگین شوید، غمگین شوید یا میهیجانی 

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

آوردید، میکه حادثه سیل اخیر را به خاطر میآیا در طول دو هفته اخیر، هنگا -1

اید از خواب دادید؟ )مثلا در حالی که عرق کردهمینشان های بدنی از خود واکنش

 بپرید، قلب شما تند تند بزند(

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

اید که در مورد حادثه سیل اخیر فکر نکنید، اخیر، سعی کردهآیا در طول دو هفته  -1

 حرف نزنید یا از احساسات مرتبط با آن خودداری کنید؟

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

هایی که ها، افراد یا محلاید که از فعالیتآیا در طول دو هفته اخیر، تلاش نموده -7

 آورد، اجتناب کنید؟میحادثه سیل اخیر را به یاد شما 

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

ر در بار یا بیشت 1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

از حادثه سیل اخیر وجود داشت های مهمیآیا در طول دو هفته اخیر، هنوز بخش -8

 توانستید به یادآورید؟که نمی

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

لذت  هاآناید که به چیزهایی که از آیا در طول دو هفته اخیر، متوجه شده -1

 اید؟اید، بی علاقه شدهبردهمی

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

 اید؟آیا در طول دو هفته اخیر، احساس بریدن یا دوری از افراد اطراف خود داشته 01
اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

اید؟ )مثلاٌ احساس آیادر طول دو هفته اخیر، از نظر عاطفی احساس کرختی کرده -00

 غمگینی کنید ولی نتوانید گریه کنید، یا نتوانید احساس خوشحالی کنید(

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

خاطر سیل به وقوع پیوسته، اید که بهآیا در طول دو هفته اخیر، احساس کرده -02

آینده ندارید؟  تان از بین رفته است یا امید بههرگونه طرح و نقشه برای آینده زندگی

 و فرزنددار شدن از بین رفته است()مثلاٌ شغلی نخواهید داشت، امکان ازدواج 

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

بار یا بیشتر در  1بار در هفته،  4تا  2یک بار در هفته یا اصلاً یا فقط خواب آیا در طول دو هفته اخیر، مشکلاتی در رابطه با به خواب رفتن یا تداوم  -03
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کمتر، هر از چند  (0) یک مرتبه اید؟داشته

 (2گاهی )

همیشه  تقریباًهفته،  (3از اوقات )نیمی

(4) 

 اید؟خشمگین شده شدتبهآیا در طول دو هفته اخیر، زودرنج یا  -04
اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

بار در هفته یا  یک

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

آیا در طول دو هفته اخیر، تمرکز کردن برایتان مشکل شده است؟ )مثلاٌ در هنگام  -01

اید آوردن آنچه خواندهتماشای تلویزیون داستان فیلم را فراموش کنید، در به یاد 

 مشکل داشته باشید، در کلاس حواستان پرت شود(

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

اید؟ )مثلاٌ چک مراقب و گوش به زنگ شدهآیا در طول دو هفته اخیر، بیش از حد  -01

 کنید و ببینید اطراف شما چه کسی یا چه چیزی وجود دارد(

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

اید؟ )مثلٌا اید؟ یا به راحتی وحشت زده شدهدو هفته اخیر، از جا پریدهآیا در طول  -07

 که کسی پشت سر شما راه برود(میهنگا

اصلاً یا فقط 

 (0) یک مرتبه

یک بار در هفته یا 

کمتر، هر از چند 

 (2گاهی )

بار در هفته،  4تا  2

 (3از اوقات )نیمی

بار یا بیشتر در  1

همیشه  تقریباًهفته، 

(4) 

 

های زندگی شما در دو هفته گذشته اید، بر کدام یک از بخشقسمت دوم: مشخص کنید، مشکلاتی که در قسمت قبل تعیین کرده -

 تاثیرگذار بوده است؟

 خیر   بله    های روزمره و وظایف خانه:فعالیت -     01خیر         بله    انجام تکالیف مذهبی:  -08

 خیر   بله    های سرگرم کننده:بازی و فعالیت -            20خیر        بله           روابط با دوستان:   -21

 خیر   بله      روابط با خانواده: -            23خیر        درس و مدرسه:              بله  -22

 خیر      بله     احساس خوشبختی در زندگی: -24

 
 شگراطلاعات مصاحبه و پرس

 نام شهر/ روستا: -2نام شهرستان:                                                                -0

 شماره خانوار: -4شماره خوشه:                                                                -3

 نام پرسشگر: -1                  روز و تاریخ مصاحبه:                                     -1

 اطلاعات تماس پاسخ دهنده

 آدرس: -1نام و نام خانوادگی:                                                      -1

 شماره تلفن همراه:  -8شماره تلفن ثابت:                                                       -7
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( پیمایش استانی )سه استان خوزستان، گلستان و لرستان( سالانبزرگروانشناسی )پرسشنامه -4

 کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه

 سالانبزرگپرسشنامه 

 

 شهروند گرامی،  با سلام و احترام

ویژه گزارش ملـی  هیأتی زدگان توسط کمیته اجتماعی، فرهنگی و رسانهپژوهش حاضر به منظور شناسایی وضعیت سلامت روان سیل

در جهـت ارتقـای سـلامت روان و پیشـگیری و درمـان بیمـاری هـای   ریزیبرنامـه. نتـایج ایـن مطالعـه بـرای شـودمیها انجام سیلاب

دقیقه از وقـت ارزشـمند خـود و  31تفاده قرار خواهد گرفت. خواهشمند است، با اختصاص حدود توسط مسئولان مورد اس پزشکیروان

تصـادفی بـوده اسـت و  طوربـهدقیق، ما را در انجام این پژوهش یاری فرمایید. لازم به ذکر است که انتخاب شـما کاملـاً  هایپاسخارائه 

جمعـی و بـدون ذکـر مشخصـات قابـل  صـورتبه. همچنین نتایج مطالعه اطلاعات شخصی شما نزد محققان محرمانه باقی خواهند ماند

 شناسایی منتشر خواهد شد. 

 گزاریمپیشاپیش از همکاری شما سپاس

 

 
 مشخصات پاسخ دهنده )که در زمان رخداد سیل در خانوار حضور داشته است(

 محل تولد: .................................... -3                         03سال تولد: ................ -2                   2زن      0مرد جنسیت:     -0

 های مردودی( : ....................................های تحصیل )بدون احتساب سالتعداد سال -4

    4متوسطه     3راهنمایی        2ابتدایی             0سوادبی ه:      شد دریافت تحصیلی مدرک آخرین -1

 1دیپلم         1دیپلمفوق        7لیسانس         8لیسانسفوق      1دکتری        01حوزوی 

    3همسرفوت شده/ طلاق                 2نکرده(مجرد )ازدواج                   0متأهل تأهل:     وضعیت -1

            3دانشجو/ دانش آموز         2دارای درآمد بدون کار           0شاغل وضعیت اشتغال )شش ماه اخیر(:    -7

  4بازنشسته          1خانه دار              در صورت اشتغال، عنوان دقیق شغل: .......................          1بیکار()............................ 

 مندی از خدمات سلامت روانبهره

 ؟ اندکردهآیا بعد از رخداد سیل، کارکنان بهداشتی، هلال احمر یا بهزیستی، برای ارائه خدمات سلامت روان به شما مراجعه  -8

                  0بله       اگر بله چند روز بعد از رخداد سیل؟  -    2خیر...................... 

 های زیر برای ارائه خدمات سلامت روان به شما مراجعه کردند؟کدامیک از گروه -1

 0کارکنان مراکز بهداشتی               2کارکنان هلال احمر         3کارکنان بهزیستی                    ............................... سایر 

 خدمات مربوط به سلامت روان که بعد از رخداد سیل به شما ارائه شد، رضایت داشتید؟ تا چه حد از -01

 0خیلی زیاد              2زیاد                     3متوسط                4کم                         1خیلی کم 

طراب، افسردگی، اعتیاد و امثال اینها( احساس نیاز به دریافت خدمات درمانی یا مشاوره )مثلا از طریق مراجعـه آیا بعد از رخداد سیل به دلیل مشکلات اعصاب و روان )مانند اض -00

  2خیر       0بله به روانپزشک یا روانشناس( داشته اید؟                      

 پاسخ دهید. 14 سؤالخیر است به  سؤالدر صورتی که پاسخ به این  -

اوره مراجعه )مثلـا بـه روانپزشـک یـا آیا بعد از رخداد سیل به دلیل مشکلات اعصاب و روان )مانند اضطراب، افسردگی، اعتیاد و امثال اینها( برای دریافت خدمات درمانی یا مش -02

  2خیر       0بله روانشناس( کرده اید؟                                               

 به دلیل مشکلات اعصاب و روان از خدمات استفاده کردید، تا چه حد از خدمات دریافت شده رضایت داشتید؟ اگر -03

 0خیلی زیاد              2زیاد                     3متوسط                4کم                         1خیلی کم 

  2خیر       0بله          روان )با تشخیص پزشک( داشته اید؟ آیا قبل از سیل اخیر سابقه مشکلات اعصاب و -04

 اگر بله، نوع بیماری:..........................

 کد پرسشنامه:
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 دسترسی به خدمات سلامت 

 ؟اندکردهدرمانی به شما مراجعه -آیا بعد از رخداد سیل، کارکنان بهداشتی، هلال احمر یا بهزیستی، برای ارائه خدمات بهداشتی -01

                  0بله         اگر بله چند روز بعد از رخداد سیل؟ ................... -    2خیر 

 درمانی به شما مراجعه کردند؟-های زیر برای ارائه خدمات بهداشتیکدامیک از گروه -01

 0کارکنان مراکز بهداشتی     2کارکنان هلال احمر         3کارکنان بهزیستی                    4نیروهای نظامی 

 اگر خیر پس از چه زمانی دسترسی داشتید؟...................-  2خیر   0بله آیا بلافاصله پس از سیل به آب بهداشتی دسترسی داشتید؟   -07

 چه زمانی دسترسی داشتید؟................. اگر خیر پس از- 2خیر   0بله آیا بلافاصله پس از سیل به تغذیه بهداشتی دسترسی داشتید؟  -08

 درمانی بعد از سیل اخیر چگونه بود؟-کلی دسترسی شما به خدمات بهداشتی طوربه -01

 0محدودیتی نداشتم         دسترسی محدود به چه دلیلی بوده است؟ .............................-        2دسترسی محدود 

 درمانی داشته اید؟   -های بهداشتیهای جسمانی احساس نیاز به دریافت مراقبتسیل به دلیل مشکلات و بیماری آیا بعد از رخداد -21

  0بله        پاسخ دهید. 23 سؤالخیر است، به  سؤالدرصورتی که پاسخ به این  -                         2خیر 

ایـد؟                    درمـانی )مثلـا بـه پزشـک، پرسـتار، بهـورز و...( مراجعـه کرده -هـای بهداشـتیهـای جسـمانی بـرای دریافـت مراقبتآیا بعد از رخداد سیل به دلیل مشـکلات و بیماری -20

 0بله        2خیر                          

 درمانی که بعد از رخداد سیل به شما ارائه شد، رضایت داشتید؟-یتا چه حد از خدمات و مراقبتهای بهداشت -22

 0خیلی زیاد              2زیاد                     3متوسط                4کم                         1خیلی کم 

 ند؟ ها یا عواقب زیر شدآیا هیچیک از اعضای خانوار شما بعد از سیل اخیر دچار بیماری -23

 اگر بله، چند نفر:                      2خیر        0بله بیماری اسهالی                      -

 اگر بله، چند نفر:                       2خیر         0بله سرفه، عفونت تنفسی              -

 اگر بله، چند نفر:                      2خیر         0بله سرخک                              -

 اگر بله، چند نفر:                               2خیر        0بله غرق شدگی                         -

 اگر بله، چند نفر:                              2خیر         0بله برق گرفتگی                        -

 اگر بله، چند نفر:                                2خیر         0بله مار گزیدگی، عقرب گزیدگی و...(        حیوان گزیدگی )-

 سایر بیماری ها، نام ببرید: -

 

 (PHQ-9پرسشنامه سلامت بیمار )

 قدر شما را آزار داده است؟، هر یک از مشکلات زیر چهدو هفته گذشتهدر طی 

 
 هرروز تقریباً از روزهابیش از نیمی  چند روز اصلاً کم در انجام کارها علاقه یا اشتیاق -0

 هرروز تقریباً از روزهابیش از نیمی  چند روز اصلاً احساس ناراحتی، افسردگی، ناامیدی -2

 هرروز تقریباً از روزهابیش از نیمی  چند روز اصلاً ازحداختلال در به خواب رفتن یا در خواب ماندن، خواب بیش -3

 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً احساس خستگی یا کمبود انرژی -4

 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً کمبود اشتها یا پرخوری -1

 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً خوردگی یا ایجاد ناراحتی برای خود یا خانوادهاحساس بد نسبت به خود یا احساس شکست -1

 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً مشکل در تمرکز روی کارها، مانند خواندن روزنامه یا مشاهده تلویزیون -7

 قراری واند. یا برعکس، بیطوری که افراد دیگر متوجه آن شدهصحبت یا حرکت بسیار آهسته به -8

 طوری که بسیار بیش از معمول تحرک داشته باشید.به می،ناآرا
 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً

 هرروز تقریباً بیش از نیمی از روزها چند روز اصلاً که بهتر است بمیرید یا به طریقی به خود آسیب برسانید.احساس این -1

 مشخص کردید، تا چه حدی  در انجام کارهای روزمره، وظایف خانه و روابط شمامواردی که در سؤالات بالا  -01

 ؟اندکردهبا دیگران مشکل ایجاد  

 0اصلا  2تاحدی  3زیاد   4خیلی زیاد 
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 (GHQ-28)پرسشنامه سلامت عمومی 

تا به امـروز چگونـه بـوده اسـت  گذشته ماهطی یکشما در که سلامت عمومی های پزشکی و اینخواهیم درباره کسالت و ناراحتیمی

خاطر کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنیـد. بـهسؤالات زیر پاسخی را که فکر میدست آوریم. لطفاً در تمامیاطلاعاتی به

یی کـه در گذشـته هـادسـت آوریـم، نـه مشـکلات و ناراحتیهای اخیر شـما اطلاعـاتی بهخواهیم درباره ناراحتیداشته باشید که ما می

با تشکر از همکـاری            سؤالات پاسخ دهید.میاید. سعی کنید به تماداشته

 شما

 ؟اید که خوب و سالم هستیدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده -0
بیشتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

کمتر از حد 

 3معمول

خیلی کمتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟اید که به داروهای تقویتی نیاز داریدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده - 2
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟ایدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده -3
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

بیشتر از حد خیلی 

 4معمول

 0اصلاً ؟اید که بیمار هستیدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده -4
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟ایدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز سردرد داشته – 1
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

بیشتر از حد خیلی 

 4معمول

چیزی مثل  اید که انگار سرتان را محکم باآیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده -1

 ؟شوداند یا اینکه فشاری به سرتان وارد میدستمال بسته
 0اصلاً

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

ها بدنتان داغ و یا سرد اید که بعضی وقتامروز احساس کردهآیا از یک ماه گذشته تا به  -7

 ؟شودمی
 0اصلاً

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟خوابی شده باشیدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی -8
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟شویدها وسط خواب بیدار میآیا از یک ماه گذشته تا به امروز شب -1
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟اید که دائماً تحت فشار هستیدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده -01
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 0اصلاً ؟ایدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده -00
در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

زده وحشتای هراسان و یا کنندهآیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع -02

 ؟ایدشده
 0اصلاً

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

اید که انجام هر کاری از توانائی شما خارج آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده -03

 ؟است
 0اصلاً

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

اید که در تمامی مدت عصبی هستید و یک ماه گذشته تا به امروز احساس کردهآیا از  -04

 ؟شوره داریددل
 0اصلاً

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

 ؟اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه داریدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته -01

 

بیشتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

کمتر از حد 

 3معمول

خیلی کمتر از حد 

 4معمول

 ؟ایدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده -01
کمتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

بیشتر از حد 

 3معمول

خیلی بیشتر از حد 

 4معمول

خوبی انجام اید که کارها را بهطور کلی احساس کردهبهآیا از یک ماه گذشته تا به امروز  -07

 ؟دهیدمی

بهتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

کمتر از حد 

 3معمول

خیلی کمتر از حد 

 4معمول

 ؟کنیدآیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می -08
بیشتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

از حد  کمتر

 3معمول

خیلی کمتر از حد 

 4معمول

اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده -01

 ؟دارید

بیشتر از حد 

 0معمول

در حد 

 2معمول

کمتر از حد 

 3معمول

خیلی کمتر از حد 

 4معمول
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 (IES-Rمقیاس تجدیدنظریافته تأثیر حوادث )

 آید، در زیر آمده است.فهرستی از مشکلاتی که گاهی اوقات بعد از اتفاقات پر تنش زندگی به سراغ افراد می

یک هفته گوش دهید و مشخص کنید با توجه به اتفاق سیل اخیر تا چه اندازه باعث نگرانی شما در طول  دقتبهلطفاً هر مورد را 

 شده است: اخیر
 

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کند.ای احساساتی از آن حادثه را برایم زنده میهر خاطره -0

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ در به خواب رفتن دچار مشکل شدم. -2

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ شود به آن حادثه فکر کنم.میچیزهای دیگری باعث  -3

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم که عصبانی و خشمگین هستم.احساس می -4

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم عصبانی نشوم.میکنم، سعی میاش فکر افتم یا دربارههرگاه به یادش می -1

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم.میبدون قصد قبلی و ناخواسته به آن فکر  -1

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم انگار آن اتفاق نیافتاده و یا واقعیت ندارد.میاحساس  -7

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم.میاندازد دوری میاز چیزهای که مرا به یاد آن  -8

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ آید دوری کنم.میسرعت به ذهنم کنم از تصاویر مزاحمی که بهمیسعی  -1

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ پرم.میزده از جا ناگهانی وحشت سادگی وبهام و عصبی شده -01

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ اش فکر نکنم.کنم که دربارهمیسعی  -00

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ کنم.متوجه شدم که هنوز احساسات زیادی درباره آن اتفاق دارم، اما به آن توجهی نمی -02

 1خیلی زیاد 4زیاد 3متوسط 2خیلی کم 0وقتهیچ حسی دارم.نسبت به آن اتفاق احساس کرختی و بی -03
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