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 چکیده

آوری است. این تحقیق به روش کیفی و  های مشارکتی در تاب هدف این پژوهش بررسی سهم رسانه

پذیر  مقاله به گروه آسیببا استفاده از پنج گروه کانونی انجام شده است که برای تمرکز بیشتر در این 

آوری،  های مشارکتی، تاب اشاره خواهد شد. در این پژوهش به ادبیات نظری و مفاهیم مرتبط با رسانه

های این پژوهش  های حکمرانی مطلوب توجه شده است. یافته ارتباطات بحران، سرمایه اجتماعی و مؤلفه

، ضعف ارتباطات بحران از سوی نهادهای های مشارکتی توجهی به ظرفیت رسانه دهد که کم نشان می

های  اعتمادی پیشین مردم به نهادهای دولتی، پایین بودن سرمایه اجتماعی و ضعف شاخص رسمی، بی

آوری مردم پس از وقوع سیل داشته است.  حکمرانی مطلوب پیش از بحران، تأثیر بدی بر میزان تاب

دیده، تا حدودی  حلی و مشارکت افراد آسیبهای مشارکتی با تکیه بر ارتباطات م همچنین رسانه

ها  پذیر سهم اندکی از این رسانه های آسیب اند به حل مشکالت کمک کنند. اگرچه گروه توانسته

های عمومی  گیری ها، در میان تصمیم های این گروه و شرایط ویژه آن اند و مشکالت و دغدغه داشته

 نادیده گرفته شده است.

آوری، ارتباطات بحران، سرمایه اجتماعی، حکمرانی  های مشارکتی، تاب رسانه واژگان کلیدی:
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 مقدمه و طرح مسئله

توسعه است. با توجه به گزارش  های اصلی کشورهای درحال بالیای طبیعی یکی از چالش

الیای طبیعی، افزون بر بر اثر وقوع ب 2۲11تا  2۲۲۲های  سازمان ملل متحد از حوادث، در سال

میلیارد دالر نیز خسارات مادی بر جای مانده  1۹۱اند و بیش از  میلیون نفر کشته شده 1/1

ها علیرغم  سیالب (.1۹۳۱زاده،  به نقل از رمضان – Nammari & Alzaghal, 2014 Al)است 

اعث از منافع محیطی و اقتصادی عظیمشان همچنان رتبه نخست فجایع طبیعی را دارند و ب

گذارند. در گذشته اغلب،  شوند و بر توسعه پایدار تأثیر می ها می دست رفتن جان انسان

شد و به اجتماعات  عنوان مسئولیت دولت در نظر گرفته می کارکردهای مدیریت سیل صرفاً به

شد که منتظر اقدامات دولتی است، اما امروزه  مستعد سیل به چشم قربانیانی نگریسته می

عنوان رویکردی چندوجهی و پیوسته مدنظر است که با در نظر  ر مدیریت جامع سیل، بهتأکید ب

های  مندی از ظرفیت های اجتماعی، بهره ها و امکانات، تقویت مشارکت گرفتن همه ظرفیت

 پذیر است. های حکمرانی مطلوب امکان ای و توجه به شاخص رسانه

وساز در  های گسترده به ساخت توجهی یبا توجه به تغییرات اقلیمی در فالت ایران و ب

های مختلف ایران امری  های جنگلی، بروز سیالب در بخش ها و تخریب پوشش حریم رودخانه

ها در  نقش رسانه  تأمل است، های اخیر قابل های سال طبیعی است. آنچه در مطالعه سیالب

ریت بحران، ارائه دیده، ایجاد هماهنگی در مدی بخشی جوامع آسیب رسانی، آگاهی اطالع

گری و پیگیری  دیده، مطالبه آفرینی اجتماعی در میان مردم آسیب موقع، نقش هشدارهای به

 دیدگان است. شرایط خسارت

، پنج گروه کانونی درنظر 1۹۳۱در این تحقیق با توجه به تجربه سیل لرستان در فروردین 

های  وهی که متشکل از افراد و گروهگرفته شده است، اما برای تمرکز بیشتر در این مقاله به گر

های  پذیر است اشاره خواهد شد. بنابراین هدف از این تحقیق توجه به شرایط گروه آسیب

 آوری این گروه است. های مشارکتی در تاب پذیر و سهم رسانه آسیب

 مفهومی -چارچوب نظری

های ارتباطی و  شبکه زا و مشارکتی با تأکید بر اهمیت توجه ویژه این تحقیق به توسعه درون

 یتیاقتصاد و توسعه موقع ،نوبل یزهجا هاقتصاددان و برند یاسنآمارتمشارکتی است. از منظر 



 23 آوری های مشارکتی در تاب پذیر در سیل لرستان و سهم رسانه های آسیب گروه 
 

 

استوار شود  2«یمشارکت محور»و  1«یحقوق مدار» یهبر دو پا یدکه بای است آزاد یبرا

 یره،فر یالگو . از سوی دیگر، براساس(1۹۱۷ یکی،به نقل از خان 2۷۴ -2۴۳: 1۳۳۱ یاسن)آمارت

ای  جایگاه ویژه دوطرفهشود و محاوره و گفتگوی  دوسویهجریان ارتباطات باید تبدیل به کنشی 

جایگزین  است.فرض این کنش  بخش پیش در ارتباطات پیدا کند. گفتگوی انتقادی و رهایی

کردن  گویی، تالشی برای رهاسازی ستمدیدگان از ابزار رام تک جای بهکردن گفتگو 

رهیافت، تماس و ارتباط واقعی هنگامی  ایندر (. 1۹۳1به نقل از آریان،  Freire,1970است)

گیرد که با همگرایی و اعتماد دو طرف ارتباط توأم باشد. هرچه همگرایی افراد بیشتر  شکل می

معتقد است انتقال  یرهفر .(1۹۷۳ زاده، یشود )رضو ها مؤثرتر می باشد، جریان ارتباط بین آن

منفعل، تأثیری در  ای کننده یافتبه در یمنبع قو یکاز  یو عمود سویه یکت اطالعات به صور

همچنین  .شود یمنجر نم یو مشارکت اجتماع یو توانمند یندارد و به خودآگاه یترشد شخص

کند. از نظر مدل لرنر، شهرنشینی، سواد،  لرنر مشارکت را در قالب الگوی نوسازی مطرح می

یاسی و اجتماعی مراحلی است که یک جامعه برای رسیدن به ای و مشارکت س مشارکت رسانه

کند. از نظر لرنر شخصیت افراد جامعه در حال تحول به سه دسته تقسیم  تکامل طی می

شود: سنتی، در حال گذار و متجدد. هر چه شخصیت سنتی به طرف شخصیت متجدد پیش  می

ها و مشارکت زیادتر  از رسانه برود، همبستگی آن با چهار عامل سواد، شهرنشینی، استفاده

( با توجه به الگوی لرنر، بسط و گسترش 1۹۷۳(. به گفته ازکیا )1۹۳1شود )فیض اردکانی،  می

های گروهی، سوادآموزی و ارتقای سطح تحصیالت، شهرنشینی و مشارکت از جمله  رسانه

 کنند. می ها در مسیر تجدد کمک عناصر و متغیرهایی هستند که به آمادگی روانی انسان

ها در تغییرات  ای که از سوی کاستلز مطرح شده است نیز به تأثیر شبکه جامعه شبکه

کند که در آن  ای عزمی اجتماعی ایجاد می از نگاه کاستلز منطق شبکهکند.  اجتماعی اشاره می

پویایی هر شبکه  شبکه،گیرد. غیبت یا حضور در  های قدرت پیشی می ها از جریان قدرت جریان

ای که به این  ها، منابع حیاتی سلطه و تغییر در جامعه ما هستند. جامعه برابر دیگر شبکه در

ای نامید که ویژگی آن برتری ریخت اجتماعی  آن را به درستی جامعه شبکه توان یترتیب م

 (.۹۹۷: 1۹۳۱یزاده، برکنش اجتماعی است )مهد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Right-Oriented 
2 Participation-Oriented 
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 یداند. به نحو یمرتبط م یجمع های یمرا با مشارکت در تصم یجان سرواس توانمندساز

به  یرا کنترل کنند و به نوع یماتحاصل از تصم یجمشارکت، مردم بتوانند نتا یندکه در فرآ

ارتباط  ینارتباط رها از هر نوع سلطه است و طرفی ارتباطات مشارکت در .خودشان کمک کنند

اجتماع و  یازهاین ییشناسا یازمندن یافتی،ره ینو معنا مشارکت دارند. چن یامدر تبادل پ

ضرورت وجود  ی،در ارتباطات مشارکت. مشخص است یها حال راه یو اجرا ها یآگاه یشافزا

 یو طرفداری از تکثر، محل شود یدولت رد مزیر نظر ای و  حرفه یارو بس ینههای پرهز رسانه

واس، )سرگیرد  یبودن آن مورد توجه قرار م یبودن ارتباطات و تعامل یافق یی،بودن، نهادزدا

ی سنت های یاستراتژ ،سرواس 1۳۳1سال  . در(۱2: 1۹۳1 ی،، به نقل از کاووس۳۱: 1۹۱۴

 ی،سنت های ی. در استراتژکند یم یسه( مقایک)ارگانی مشارکت های ی( را با استراتژیکی)مکان

انسان فعاالنه  ی،مشارکت های یدر استراتژ که درحالی گیرند یموضوع در نظر م عنوان بهانسان را 

ارتباطات  یهآن را اصول نظر توان یکه م یکدر مدل ارگان .(1۹۳1 یان،)آر است یرموضوع درگ با

خود  در این دیدگاه،است.  «پایان بی یندیفرا»نگرش نسبت به مشارکت   مشارکتی دانست،

 یهستند و برقرار یاو پو یررسمیغ یک،ها در مدل ارگان هستند. سازمان ییرمردم عامل تغ

است که  ینفرض ایست و مشاوره ن یا ییگو از تک یخواهد بود و خبر وگو گفت لهوسی بهارتباط 

 توسعه خود را دارند. ییمردم توانا

 یآورساز تاب و افراد یرفع موانع موجود در برابر آزاد یاست برا یتالشی توسعه انسان

کردن هم ، فراشانحقوق ینو تضم تأمین بهافراد محروم و طردشده کردن  عبارت است از قادر

 برای یاجتماع های یتو فعال شدن عامل یشانشدن صدا یدهها و شن آشکار خواسته یانامکان ب

آور  تاب یگرد یتممکن است نسبت به گروه و جمع یتجمع یاگروه  یک تحقق مطالباتشان.

مختلف و  یها گروهین ها ب نها و عدم تقار نظام ممکن است برحسب موازنه یک یآور شود. تاب

سه راهکار مهم  2۲1۴ یتوسعه انسان . گزارش(1۹۳۱ ی، )مدن شود یابیدرون آن نظام ارزافراد 

پاسخگو و جوامع  یدوم( نهادهای، اول( تعهد همگان :کند یم یهجوامع توص یآور بهبود تاب یبرا

در جامعه تنها  آورسازی . تاب(1۹۳۱ ی،)مدن ییها و پاسخگو از بحران یشگیریسوم( پ، منسجم

و مشکالت  یشترب یتدر برابر سقوط در فقر و محروم پذیر یبآس های یتحفظ جمع یبه معنا

 خصوص به یتوسعه انسان یتوانمند و تداوم ارتقا یطمح یجادا یبلکه به معنا یست،ن تر یچیدهپ

این موضوع زمانی بیشتر . شوند یروبرو م یشتریاست که مردم با مخاطرات ب یندهآ یها در دهه
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پذیر در رفع مشکالتشان ناتوان باشند و در  های آسیب بحران رخ بدهد و گروهتأمل است که  قابل

 پذیری افراد بیشتر شود. های برابر میزان آسیب نبود عدالت و فرصت

اند.  آوری رسیده تری از تاب ( به تعریف مناسب و کاربردی2۲۲1کارپنتر و همکاران )

وسیله پایداری و  ای ویرانگر بهآور است که ظرفیت جذب فشارها یا نیروه سیستمی تاب

سازگاری، ظرفیت اداره، حفظ ساختارها و عملکردهای اساسی و ویژه در طی سوانح و نیز 

 پس از سانحه را در خود داشته باشد. « برگشت به تعادل»ظرفیت بازیابی 

 آوری در مفهوم آوری ذکر شد؛ رویکرد پایداری، بازیابی و گذار. در تاب سه رویکرد به تاب

گذار، نقش افراد بسیار مهم است و پویایی جوامع و تعامل بین انسان و محیط اهمیت بسیاری 

پذیری، به ظرفیت سازگاری باید اهمیت داد.  جای توجه به آسیب دارد. در چنین رویکردی، به

به معنای تغییر به حالت جدید اشاره دارد. حالتی که   جای بازگشت به حالت قبل، این مفهوم به

کند. این رویکرد به حوادث،  یدارتر است و سازگاری و انطباق جوامع با حوادث را مشخص میپا

کند و مفاهیمی مانند نوسازی، احیا و  به چشم فرصت برای توسعه و نوآوری نگاه می

راستا  پذیر هم شود. نگرشی که با مدیریت بحران و رویکرد بحران دهی همراه می خودسازمان

کند.  پذیر، به بحران به چشم فرصتی برای توسعه و تحول اجتماعی نگاه می است. رویکرد بحران

هایی است که  آوری در برابر سوانح طبیعی، شاخص های مطلوب در سنجش تاب یکی از شاخص

شود. ابعاد  محیطی تعریف می-در قالب ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، نهادی و کالبدی

های اجتماعی، درک  ، آگاهی، سرمایه اجتماعی، شبکههایی همچون اجتماعی شامل شاخص

ای، سالمتی و رفاه، کیفیت زندگی، سن، دسترسی، دلبستگی به  محلی از خطر، خدمات مشاوره

عنوان مفهوم مشترک در  شود. سرمایه اجتماعی به مکان و تمایل به حفظ معیارهای فرهنگی می

ها بر روی یک یا دو بعد  است. برخی مدلآوری موردتوجه قرارگرفته  های تاب میان همه مدل

اند. سرمایه اجتماعی ابزاری برای  متمرکز هستند و برخی سهم مشارکت محلی را در نظر نگرفته

منزله  مند به رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی است. در جامعه مدنی نهادهای قانون

اعی است. سرمایه اجتماعی ای میان مردم و دولت هستند که این، محصول سرمایه اجتم واسطه

کند و نقش مهمی در میزان مشارکت و  به انسجام روابط و حس اعتماد در جامعه کمک می

 توسعه اجتماعی و سیاسی دارد.
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بستر تحقق همه موارد ذکر شده، در حکمرانی مطلوب نهفته است که آن را بنیان توسعه 

اصول مهم حکمرانی خوب را  1آرامدانند. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوس  می

 گیری وفاق عمومی، حقوق مساوی مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، شکل»

 کند. همه این اصول مانند زنجیر به عنوان می« پذیری عدالت(، اثربخشی و کارآیی و مسئولیت)

شوند. براین اساس  اند و در نبود یکی، باقی اصول از کارکرد و هدف غایی خود دور می هم متصل

های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه  هر چقدر ویژگی

ثباتی سیاسی و خشونت کمتر شود، حکمرانی در آن  بیشتر باشد و فساد و مقررات اضافی، بی

ه تری خواهد انجامید. سیاست حکمرانی خوب راهگشای توسع جامعه به توسعه اقتصادی مناسب

هایی با ابعاد  ها اهمیت دارد. دولت ها و توانمندسازی دولت مطرح شده و مسئله ابعاد دولت

گیری و حل مسائل برخوردارند و همین، زمینه بروز  بزرگ از چابکی کمتری در تصمیم

 کند. حکمرانی نامطلوب را ایجاد می

پذیر در بحران،  بهای آسی آوری و درک شرایط گروه بنابراین برای درک بهتر وضعیت تاب

باید به میزان آگاهی افراد، وضعیت سرمایه اجتماعی پیش و پس از وقوع بحران، میزان توجه به 

ها، ادراک خطر و تجربیات پیشین، نیاز به مشاوره و گفتگو، سطح رفاه و سالمتی، وضعیت  رسانه

 معیشت و اقتصادی و کیفیت زندگی توجه کرد.

 روش تحقیق

زدگان استان لرستان هستند که با توجه به اهداف تحقیق، در  حقیق سیلجامعه آماری این ت

های  اند و مصاحبه به روش گروه نفره ۱-۱ها  ها مصاحبه شد. گروه پنج گروه مختلف با آن

و با نقش « قیف»گیری هدفمند است و مصاحبه به شیوه  متمرکز صورت گرفته است. نمونه

یافته آغاز شد و در انتها به  بتدا با رهیافتی کمترساختها در ا کمرنگ میانجی اجرا شد. پرسش

یافته و متمرکز رسید. پنج گروهی که در این تحقیق مدنظر قرار دارند شامل  های ساخت پرسش

کشاورزان و -شهری/روستایی، گروه چهارم -سن، گروه سوم -جنسیت، گروه دوم -گروه اول»

های گروه پنجم  ای تمرکز بیشتر تنها به یافتههستند که بر« پذیر های آسیب گروه -گروه پنجم

 اشاره خواهد شد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) 
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 های پژوهش یافته

 MAXQDAافزار  وسیله نرم ها؛ به سازی گفته سازی و ناشناس ها، پس از پیاده برای تحلیل یافته

ها پنج کد اصلی در نظر گرفته شد: حکمرانی،  روند تحلیل ادامه یافت. برای بررسی مصاحبه

های مشارکتی. هرکدام از این کدها نیز به  آوری، ارتباطات بحران و رسانه عی، تابسرمایه اجتما

شوند که برای تحلیل و درک بهتر گفتگوها ضروری است. براساس مبانی  مرتبط می 1زیرکدهایی

شده چندبار  های پیاده نظری تحقیق و اهداف پژوهش پس از مشخص کردن زیرکدها، مصاحبه

 ها قابل تفکیک باشد. ی آنها خوانش شد تا مؤلفه

 ها و  شده و به مؤلفه های افراد استخراج هایی است که از گفته اعداد نشانگر تعداد مؤلفه

 زیرکدهای تحقیق مرتبط بوده است.

 پذیر های آسیب گروه -های گروه کانونی پنجم مؤلفه – 2جدول 

 پذیر های آسیب گروه –گروه پنجم  کدها

 ۹۱ حکمرانی

 ۴ عیسرمایه اجتما

 221 آوری تاب

 1۳ ارتباطات بحران

 11 های مشارکتی رسانه

 211 مجموع

سرمایه »های مربوط به کد  و تعداد مؤلفه« آوری تاب»بیشترین مؤلفه مربوط به کد 

 ها، بسیار کم است. همانند سایر گروه« اجتماعی

علول دارند تشکیل سرپرست یا مادرانی که فرزند م گروه پنجم از زنان سرپرست خانوار و بی

های مشارکتی بر  شده است. هدف، بررسی خسارت ناشی از سیل بر این گروه و نقش رسانه

آوری این دسته از افراد است. گروهی متشکل از هفت نفر که همگی ساکن شهر  میزان تاب

ز اند. برخی ا شان را از دست داده های کشاورزی هستند و در اثر سیل، خانه و زمین« معموالن»

کنند. سیل به  سال سن دارند و چند فرزند را سرپرستی می ۱۲افراد این گروه بیش از 

هایشان آسیب زیادی زده است و بدون داشتن پشتوانه مالی پس از سیل، با مشکالت  داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Subcodes 
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کنند. این افراد از ابتدای شروع جلسه با چشمانی گریان به سؤاالت  وپنجه نرم می بسیاری دست

شناس و مشاور و خالء آوری پایینشان داشت. نبود گروه روان د که نشان از تابدادن پاسخ می

 زدگان دیده شد. حمایت روحی از این افراد یکی دیگر از نکاتی است که به وفور در میان سیل

یکی از افراد حاضر در این گروه فرزندی معلول دارد و سال گذشته فرزند دیگری را از دست 

فرزند قبلی شرایط بد اقتصادی و ناتوانی در درمان این کودک بوده است. داده است. علت فوت 

این خانواده در زمان سیل، به دلیل شرایط خاص فرزند معلول و وضعیت سخت زندگی در چادر 

ای جز این  دیده بود، اما چاره ای شدند که در سیل هم آسیب و کمپ؛ مجبور به اجاره خانه

ای با دیوارهای مرطوب، دومی را انتخاب  ر یا سکونت در خانهنداشتند و میان زندگی در چاد

سرپرست است. سه دختر و دو پسر  کردند. یکی دیگر از افراد این گروه فرزندی معلول دارد و بی

کنند و پیش از سیل نیز زندگی سختی داشتند، اما بعد از  مجرد که همگی با هم زندگی می

نشینی  به سکونت در خانه بستگان و سپس اجاره سیل، به دلیل تخریب کامل منزل مجبور

ها تحمیل کرده است. شرایط اقتصادی لرستان  اند که همین موضوع مشکالت زیادی به آن شده

پیش از سیل نیز مطلوب نبود و در مناطق مختلف این استان فقر و محرومیت به وفور به چشم 

های کشاورزی این  ، منازل و زمینها خورد. بعد از سیل و وارد شدن خسارت به زیرساخت می

موضوع بیشتر محسوس است و فقر مردم این منطقه بسیار عمیق و وضعیت مردم این استان، 

 پذیر است. بسیار شکننده و آسیب

 مشخصات افراد حاضر در گروه کانونی پنجم -2جدول 

 تر و پنج پسر(مادر )چهار دخ –ساله  ۱۳ –زن  ۱ مادر )دو دختر و دو پسر( –ساله  ۱۲ –زن  1

2 
مادر )چهار فرزند؛ یک فرزند  –ساله  ۴۷ –زن 

 فوت شده و یک فرزند معلول است(
۱ 

مادر )سه دختر و دو پسر که یکی  –ساله  ۷۲ –زن 

 از پسرها معلول است(

۹ 
تازگی طالق گرفته و  مادر )به –ساله  2۷ –زن 

 با یک فرزند به خانه مادر برگشته است.(
۷ 

مجرد و نوه نفر ششم که بعد از  -ساله 2۷ –زن 

 سیل مسئولیت نگهداری از مادربزرگ را دارد.

 مادر )سه پسر و یک دختر( –ساله  ۱1 –زن  ۴

 

مؤلفه مشخص شد. بیشترین تعداد مؤلفه  1۱۱پس از بررسی گفتگوها، در این گروه 

 های افراد حاضر در گروه به شرح زیر است: شده از گفته استخراج
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 های مرتبط با پنج کد اصلی ترین مؤلفهبیش -3جدول 

 نام کد بیشترین تعداد مؤلفه

 حکمرانی (1۱گالیه و توقعات )

 سرمایه اجتماعی (۴اعتماد )

 آوری تاب (۹۹) یلسمشکالت ناشی از 

 ارتباطات بحران (۷چهره ) به هشدارهای محلی یا چهره

 های مشارکتی رسانه (۴های مشارکتی ) نقش رسانه

مؤلفه کمترین تعداد  ۴با « سرمایه اجتماعی»مؤلفه، بیشترین و کد  11۱با « آوری تاب»کد 

« مشکالت ناشی از سیل»آوری، بیشترین تعداد مؤلفه مربوط به مؤلفه  مؤلفه را دارد. در کد تاب

های بیشتری را به خود  تعداد مؤلفه« کودکان، زنان و سالمندان»ازآن مؤلفه  است و پس

رقم باالیی را به خود اختصاص « گالیه و توقعات». در کد حکمرانی نیز مؤلفه اند اختصاص داده

 داده است.

آوری، بسیار مهم است. زیرا این گروه شامل  در کد تاب« مشکالت ناشی از سیل»مؤلفه 

هایی که به این مؤلفه  اند. برخی از گفته زنانی بود که پیش از سیل نیز شرایط مطلوبی نداشته

 اند از: بارتمرتبط است ع

 «مشکالت ناشی از سیل»های مربوط به مؤلفه  برخی از گفته -1جدول 

 سکونت قابل گفتن نکردن هم پاکسازی رو ام خونه

 .نیست
 .رفت بین از چیز همه. کردیم اجاره خونه

 سکونت ام قابل خونه گفتن. نیازمندم چیز همه به االن

 .نیست
 .نداشتیم حتی هم لباس. نمونده هیچی

 رو مهمم وسایل شد می که جایی تا. بودم مستأجر من

 دخترم جهاز... رفت دست از وسایل بقیه. دادم نجات

 رفت. کالً

 از بعد بودم گرفتار اینقدر. نداشتم ارتباط کس هیچ با

 میشه. شب کی فهمیدم نمی که سیل

 .رفت همه دخترم جهاز و خودم زندگی وسایل

نابود  همه سایلو و بخاری. ها سوخت برقی همه وسایل

 همه از این. کنیم کاری که نداریم هم زمین حتی. شد

 ...بدتره

 و اینجا شب یه. بودیم شده در دربه دخترم تا دو و من

 ...اونجا شب یه

 با. بمونیم نداشتیم جایی که بود این حالت بدترین

 شدیم. مریض همه چادر توی. گذشت بدبختی
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با توجه به ترکیب افراد حاضر در « ن و سالمندانکودکان، زنا»همچنین توجه به مؤلفه 

 گروه حائز اهمیت است:

 «کودکان، زنان و سالمندان»های مربوط به مؤلفه  برخی از گفته -1جدول 

. باشه ما کار دنبال نبود کسی و دارم دختر من

 .اومد می گیرش چی همه داشت مرد که کسی
 !چهی ما... بگیره کمک تونست می داشت مردی که کسی

. کنم می زندگی اونجا داد بهم. رفتم اتاق دامادم یه

 میده. رو خرجم داماد

 رفتم خودمم. بره بود کسی نه و کارم دنبال برم که دارم پا نه

 .سیل این با شدیم بدبخت... دخترم خونه

 برن شاید مردها. شد کمک بگیریم نمی رومون

 رن. نمی ها زن ولی بزنن حرف

 پرستار و دارو. داریم بدتری وضع هم مداری معلول بچه که ما

 ...بردن هزینه داره که نداریم دکتر و

 تونه بکنه؟ می کار چی سرپرسته بی که زنی مثالً

 کشاورزی زمین نه. باشه کارم دنبال که ندارم سرپرستی من

. مجرد خونه توی دارم دختر هم تا دو... کاری نه و داشتیم

 کنیم؟ چیکار

 و جاده سر رفت می مردی، یا داشتی پسری آگه

 بهت چیزی زیاد وگرنه. آورد می رو ها کمک

 ...رسید نمی

 اومد سراغمون. نمی کس هیچ بودیم خونه گوشه که ما

 چادر بودن. توی بیشتر ها زن اینجا

ای بود  گونه های بیشتری را تحمل کردند. شیوه امدادرسانی به زنان در رخداد سیل آسیب

سرپرست بودند، به دلیل  ن کمتر موردتوجه قرار گرفته و زنانی که بیکه نیازهای زنان در آ

شرایطی که در زمان بحران و پس از آن داشتند؛ از توجه و کمک کمتری برخوردار شدند و به 

اند. از سوی دیگر این موضوع به حکمرانی نیز مربوط  آوری کمتری در بحران داشته تبع آن، تاب

در کد حکمرانی نامطلوب تعریف « تصمیمات ناکارآمد»و « قعاتگالیه و تو»است. دو مؤلفه 

پذیری این گروه خواهیم شد. ابتدا برخی از  شده که با بررسی آن، متوجه شدت آسیب

 کنیم: مرتبط است را مرور می« تصمیمات ناکارآمد»هایی که به مؤلفه  گفته
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 «تصمیمات ناکارآمد»های مرتبط با مؤلفه  برخی از گفته -1جدول 

. کنید زندگی نباید توی خونه قبلی گفته بنیاد مسکن
 بریم؟ کجا. مقصرید خودتون ببینید آسیبی آگه گفتن

 نداره بده. خونه کرایه کسی ولی. کردیم اجاره خونه

 که حالی در. بمونید روستا همون توی باید گن می ما به
 .سکونت برای ای خونه نه و داریم کشاورزی زمین نه

 سنگ از پر خونه، ساخت برای بودن هداد که زمینی
 ...بردارن رو ها سنگ که ای مرحله به رسیدن تازه. بود

 من؟ برای میشه چی این. برنج گونی یه و دادن پتو یه
 رو اسکلتش. سازن نمی رو همه بسازن هم رو خونه تازه

 میاد؟ کجا از وسایل بقیه. سازن می
 خونه برات ایمبی تا بخر زمین و بگیر وام برو میگن االن

 بیاریم؟ کجا از. بسازیم
 بخره؟ تونه می کی رو اینا... و خونه وسایل و سرامیک

 نیز موارد مهمی وجود دارد:« گالیه و توقعات»در مؤلفه 

 «گالیه و توقعات»های مرتبط با مؤلفه  برخی از گفته -1جدول 

. کردن نمی اشاره کسی به خاص طور های محلی[ به ]رسانه

 با مشکالتش و بود سخت خیلی من مادربزرگ عیتوض مثالً

 .داشت فرق عمومی مشکالت

 

 ...شدیم فراموش

 بخریم؟ بیاریم کجا از رو زندگی بقیه
 سیل از چندماه. گرفتارن خودشون مردم

 .نیست ما یاد کسی دیگه. گذشته

 نداریم. اهسرپن. زندگی وسایل هم و خونه هم ...نداریم پولی. معیشت موضوع هم بعد خونه اول

 است. خونه بحث االن مشکل بیشترین وآمد. رفت هم مسیر بعدش. هست آرامش باشه که خونه

ها منعکس شده یا  میزان آسیب پس از سیل زیاد بوده است، اما سهم کمی از آن در رسانه

آوری در گروه پنجم  اگر منعکس شده، به حل مسئله منجر نشده است. درنتیجه میزان تاب

سرمایه »سطح گالیه و توقعات باالست. کمترین تعداد مؤلفه در گروه پنجم به کد  پایین و

هایی که به مؤلفه  است. گفته« اعتماد»مربوط است که بیشترین مؤلفه آن مربوط به « اجتماعی

 اند از: مرتبط هستند عبارت« اعتماد»

 «اعتماد»های مرتبط با مؤلفه  برخی از گفته -1جدول 

 ها خونه گفتن می. بود اشتباه تلویزیون[آمارهای]اخبار 

 آماده هنوز و گذشته چندماه است، اما آماده روز فالن

 .نیست

 اما شناختم، های تلگرامی محلی رو[ می ]کانال

 نه. یا دونن می رو مشکالت دونم نمی

 نوبتت بدی تا پرونده تشکیل ]در کمیته امداد[ باید

 کنن. مکتا ک داره هم بودجه به بسته تازه. بشه
 !هیچی به هیچی اما... اومدن هم خبرنگارها
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زدگان دارد؛ هم از بابت اطالعاتی که از  اعتمادی در میان سیل این موارد، نشان از بی

های دولتی و امدادی. بنابراین در این  شد و هم از بابت کمک ها مخابره می وضعیتشان در رسانه

  گروه نیز میزان سرمایه اجتماعی پایین است.

 های گروه پنجم در جدول زیر مشخص شده است: ترین یافته مهم

 پذیر های آسیب های گروه کانونی پنجم، گروه ترین یافته مهم -3جدول 

 ردیف پذیر های آسیب گروه -های گروه کانونی پنجم ترین یافته مهم کد یا کدهای مرتبط

 

 آوری تاب

اند. به دلیل  داشتهاین گروه پیش از سیل نیز مشکالت گسترده معیشتی 

های بهزیستی و کمیته  سرپرست بودن، اتکای بیشتر این افراد به کمک بی

ها امداد بوده است. به دلیل ناتوانی مالی، وضعیت درمان و بهداشت آن

شان از امکانات ارتباطی نیز محدود به  چندان مطلوب نبود. برخورداری

 تلویزیون بود.

1 

 

 آوری/ حکمرانی تاب

اند.  مشکل این گروه، مشکالتی است که در اثر سیل متحمل شده بیشترین

سرپناه شدن،  ها، نابودی امکانات و وسایل زندگی، بی از ویران شدن خانه

های دیگران و... از نظر این گروه، بعد از چند ماه که از سیل  آواره خانه

 اند و کسی پاسخگو نیست. ها با مشکالتشان تنها مانده گذشته است، آن

2 

 

 

 آوری / حکمرانی تاب

شوند. سن  پذیر محسوب می عنوان افراد آسیب زنان این گروه همگی به

سال است و مشکالتی که پس از سیل برایشان  ۱۲همگی این افراد بیش از 

شان بوده است. تا حدی که حتی بیان این  رخ داده، بیش از توان و تحمل

شدند. آالم  ریشان میمشکالت هم برایشان گاهی مشکل بود و مدام پ

رؤیت است و کسی برای کاهش  سنگین روحی به وضوح در این افراد قابل

شدت نیاز به گفتگو و مشاوره دارند، اما به  این آالم در دسترسشان نیست. به

 اند. گفته خودشان، فراموش شده

۹ 

آوری  حکمرانی / تاب

های  / رسانه

 مشارکتی

باالست. مشکالت این گروه هم در بیشتر  سهم گالیه و توقع در این گروه نیز

شده است که در روزهای اول حادثه  مانده و تنها مشکالتی حل پاسخ موارد بی

ها بودند. این افراد گاهی از نیروهای امدادی و نهادهای  افرادی پیگیر آن

های مشارکتی، اما به گفته  مدنی بودند و گاهی خیرین و خبرنگاران و رسانه

 کالت باقیمانده تنها توسط دولت قابل حل است و بس.این گروه، مش

۴ 
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 پذیر های آسیب های گروه کانونی پنجم، گروه ترین یافته مهم -3دول ادامه ج

 ردیف پذیر های آسیب گروه -های گروه کانونی پنجم ترین یافته مهم کد یا کدهای مرتبط

 آوری حکمرانی / تاب

سوی حاکمیت و بدون درنظر گرفتن  از دید این گروه تصمیمات ناکارآمد از

هایی که قرار است  مثال، خانه عنوان شود. به شرایط خاص این گروه گرفته می

سازی زمین است( و به  ساخته شود )هنوز بعد از هشت ماه در مرحله آماده

شود، اما این گروه به گفته  صورت نیمه آماده تحویل این افراد داده می

لزومات زندگی را ندارند. از سرامیک و شیرآالت تا خودشان توان تهیه باقی م

باقی وسایل ضروری یک زندگی. موضوعی که مستقیماً به حکمرانی مربوط 

 شود. می

۱ 

های مشارکتی  رسانه

 آوری / تاب

اند.  های مشارکتی در مقطع پیش از بحران، در سطح طایفه مؤثر بوده رسانه

دادگران رسمی و شهروندان از پس از بروز بحران، فعالیت مردم محلی، ام

های  نظر این گروه چندان اثرگذار نبوده است. گرچه بعد از مدتی رسانه

مشارکتی توانستند برخی از مشکالت این گروه را حل کنند، اما مشکالت 

 زیادی همچنان باقی است.

۱ 

 سرمایه اجتماعی

میزان  های دیگر، پایین است. سرمایه اجتماعی این گروه هم همانند گروه

شان بسیار باالست و این موضوع بعد از سیل نیز تشدید شده  اعتمادی بی

 های آتی باشد. تأملی برای بحران تواند نکته قابل است که می

۷ 

 آوری حکمرانی / تاب

پذیر به طور ویژه توجه نشده است. برخی از این افراد  به نیازهای گروه آسیب

داشتند. به گفته خودشان، مردی هم ها را ن توان پیگیری مشکالت و حل آن

باالی سرشان نبوده تا پیگیری کند. لذا مشکالت این افراد در میان 

تصمیمات عمومی گم شده و نحوه مدیریت بحران، نتوانسته میزان گرفتاری 

ها و  بسا در برخی موارد کشف این تبعیض این گروه را کاهش دهد و چه

 ه این افراد وارد کرده است.تری را ب های عمیق ها، آسیب ناتوانی

۱ 

سرمایه اجتماعی / 

 حکمرانی

زدگی است. در  ها توأم با شتاب شیوه مدیریت بحران همانند دیگر گروه

روزهای اول بسیار گسترده و بعد از مدتی کامالً فراموش شده است. این 

های بدی به اعتماد این افراد وارد کرده و نسبت به شیوه  موضوع ضربه

 های اساسی دارند. گالیه حکمرانی،

۳ 

 

 

آوری/ حکمرانی  تاب

 /سرمایه اجتماعی

توجه به فرزندان معلول و مشکالتی که این کودکان دارند در بحران سیل 

خورد. مادرانی که فرزندان معلول داشتند،  لرستان، چندان به چشم نمی

ای به مشکل  خودشان به فکر حل مشکل بودند و در برخی موارد حتی توجه

اند که  ها هم مانند افراد دیگر در چادر سکونت داده شده این افراد نشده و آن

رسد متناسب با شرایط این کودکان نبوده است. عدم پاسخگویی  به نظر می

هایی که به این افراد مرتبط هستند،  پذیری از سوی ارگان و نبود مسئولیت

 د.های این گروه دیده ش نکته منفی دیگری است که در گفته

1۲ 
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 گیری بحث و نتیجه

در  یو توسعه انسان یستیتأکید دارد که به لحاظ ز یبر کسان 2۲1۴ یگزارش توسعه انسان

های گروه کانونی  یافته .پذیرترند یببه طور خاص آس یجهقرار داند و در نت تری یموخ یطشرا

 تحلیل است: موردنظر در این تحقیق، با در نظر گرفتن این موضوع قابل

 های مشارکتی در بحران ش رسانهنق. 2

 اولیه سطوح اند. در ییشناسا قابل مختلفی سطوح در بحران زمان در مشارکتی های رسانه

 و همشهریان و طایفه یک اعضای از متشکل مردمی کوچک های در قالب گروه گیری شکل

 مدیران با تباطار در ها گروه این بعدی سطوح در. است ابتدایی و ساده های شیوه به رسانی اطالع

 سپس در و پردازند یم ها نیازمندی و مطالبات پیگیری و رسانی اطالع به امدادی؛ های گروه و

 منطقه، در حاضر امدادی های گروه و استانی مدیران مردمی، های گروه شامل یتر بزرگ جمع

 کشور دیگر نقاط در که شوند می متصل شهروندخبرنگارانی و مخاطبان از تری وسیع گروه به

 مدد به تنها مختلف سطوح گیری شکل و چرخه این. هستند امدادرسانی نحوه و بحران شاهد

 سطوح در چه و ابتدایی سطوح در چه ها گروه این همه اتصال خط و دهد می رخ ها رسانه

 .هستند مشارکتی های رسانه یژهو به و ها رسانه تر، گسترده

توان اینطور تحلیل کرد که  از بحران، می های مشارکتی در مقطع پیش با بررسی رسانه

مشارکتی شده است. این  رسانهیک  عنوان بهفردی  توجه بسیار اندکی به ظرفیت ارتباطات میان

محدود و پایین بوده  شدت بهرسانی نبوده یا میزان آن  بخشی و اطالع ارتباطات در خدمت آگاهی

 است.

های  ربه سیل لرستان و در نبود رسانههای مشارکتی در تج گیری و توجه به رسانه شکل

ناموفق بوده و جز در موارد محدود و  درمجموعجریان اصلی و تعطیالت نوروزی مطبوعات، 

های محدود( شکل نگرفته است؛ تجربه عمومی چندان  موردی )براساس اراده افراد یا رسانه

 بحران نبوده است.های مشارکتی در مواقع  متناسب با حجم خسارات و میزان اهمیت رسانه

های مشارکتی بتوانند نقش  توان اینطور تحلیل کرد؛ زمانی که رسانه ها می با بررسی یافته

ها منتقل شود، با  این رسانه واسطه بهزدگان  میانجی را به درستی ایفا کنند و مشکالت سیل

تبع آن  رویکردی پویا و تعاملی نسبت بحران روبرو خواهیم بود که مدیریت بحران نیز به
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ای  پردازند. چنین جامعه ها با خالقیت و انعطاف به بحران می پذیر خواهد شد و سازمان بحران

 کاهش خواهد یافت. مراتب بهآور است و میزان آثار منفی ناشی از بحران  شک در بحران تاب بی

 انعنو بهتواند  نقش طایفه در استان لرستان که بافت اجتماعی و قومیتی سنتی دارد، می

تواند نقش مهمی  یژه در مقطع پیش از بحران میو بهای مشارکتی مورد توجه قرار گیرد.  رسانه

های تحقیق نشان  بخشی ایفا کند. گرچه یافته رسانی، هدایت و انسجام بخشی، اطالع در آگاهی

ند بازوی قدرتم عنوان بههای مشارکتی  است. رسانه نشده استفادهی خوب بهدهد از این ظرفیت  می

توانند به افزایش مشارکت  ؛ می1«سکوی مدیریت بحران یکپارچه»جامعه مدنی یا به تعبیری 

یابد و مردم برای  ای، سرمایه اجتماعی نیز افزایش می اجتماعی کمک کنند. در چنین جامعه

یا نیست و به رؤای  آوری در چنین جامعه کنند. تاب نقشی فعاالنه ایفا می مشکالتشانحل 

 های مشارکتی را بسیار مهم و زیربنایی توصیف کرد. توان نقش رسانه می همین دلیل

 دیده یبافراد آس یآور ارتباطات بحران بر تابتأثیر . 2

یر در مدیریت بحران دیدگاهی تعاملی دارد. بحران بخشی از تحرکات اجتماعی پذ بحرانرویکرد 

کتی در خدمت ارتباطات بحران های مشار رشد و تغییر است. در چنین رویکردی رسانه فرصتو 

های  دارند. ظرفیت آوری جامعه قدم برمی و مدیریت بحران هستند و همگی در مسیر تاب

رسانی گسترده،  بخشی و اطالع ارتباطات بحران عبارت است از هشدارهای زودهنگام، آگاهی

یت. یت پیگیری وضعدرنهاپوشش جامع وقایع و پوشش گسترده آن در گستره جغرافیایی و 

ارتباطات بحران در تجربه سیل لرستان جز در مؤلفه ادراک خطر و تجربیات پیشین چندان 

متفاوت بود و  اساساًمورد ارجاع نبوده است. ادراک مردم از خطر با آنچه در واقعیت رخ داد 

تجربیات پیشین نیز کمکی به درک ابعاد خطر نکرده است. لذا به دلیل جدی گرفته نشدن 

حران و نبود نگرشی یکدست و منسجم، ارتباطات بحران در سیل امسال نتوانست ارتباطات ب

ها فاصله  ها با حجم سیل و خسارت کمکی به وضعیت پیش آمده بکند و ذهنیت مردم فرسنگ

گاه رودخانه کشکان اتفاق عجیبی نبود،  بیو  داشت. برای بیشتر مردم استان لرستان طغیان گاه

پذیری  رخ داد، با تجربیات پیشین مردم متفاوت بود و باعث آسیب ۳۱اما سیلی که فروردین 

 بیشتر شد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1۹۳۱ای از: بصیریان جهرمی، عبدالحسینی و بردبار،  اصطالح به کار رفته در مقاله  1
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دهد سطح اطالعات مردم نسبت به سیل پایین است و اطالعات  ها نشان می تحلیل یافته

ها و نهادهای آموزشی، ضعف  توجهی رسانه دقیق و کافی برای چنین شرایطی وجود ندارد. بی

ها باعث شد که  هشدارها و در نظر نگرفتن همه مردم و طیفارتباطات بحران، ناکافی بودن 

های خبری  برخی از افراد خسارات بیشتری را متحمل شوند و برخی پس از سیل نیز در جریان

انداز این افراد نسبت به آینده اثر سوء  بر چشم شدت بهنشان و اثری نداشته باشند. موضوعی که 

 ا افزایش داده است.گذاشته و آالم روحی و دردهای فردی ر

های تحقیق  پوشش گسترده جغرافیایی و پوشش جامع وقایع اهمیت زیادی دارد و یافته

دهد، این دو مؤلفه در سیل لرستان کمرنگ است. برخی مناطق بیشتر در معرض  نشان می

های مشارکتی را به  ها سهم بیشتری از رسانه رسانی و توجه قرار داشتند و برخی گروه اطالع

پذیر و زنان حاضر در این گروه کانونی، از  های آسیب اند. به طور خاص گروه د اختصاص دادهخو

شده و بعد از  یانبکمتر  مشکالتشاناند.  برده بهرههای مشارکتی کمتر  های رسانه ظرفیت

 اند. گذشت زمان نیز با انبوهی از مسائل تنها مانده

 رانعوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی در زمان بح. 3

در مباحث مربوط به سرمایه اجتماعی، موضوع مشارکت بسیار مهم است. افرادی که در 

تر،  توان به دیگران اعتماد کرد، سالم های اجتماعی مشارکت دارند و اعتقاد دارند که می شبکه

مندی از امکانات  توان بهره ترند. بنابراین می بین و شادتر و نسبت به آینده خوش ثروتمندتر

ای  کند را مقدمه های نوین که به مشارکت بیشتر افراد یک جامعه کمک می اطی و رسانهارتب

گیری اعتماد در جامعه دانست. اگر مشارکت درست و مؤثر باشد، زمینه ایجاد اعتماد  برای شکل

کند. در نتیجه مشارکت ضعیف اجتماعی در مؤلفه  و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم می

از یک سو نشان از ضعف سرمایه اجتماعی یک جامعه دارد و از سویی خود  سرمایه اجتماعی،

توجهی، انکار یا عدم مشارکت نهادهای رسمی در مشکالت یک جامعه است.  محصول بی

های دیگری را تقویت یا تضعیف  گذارند و هر یک انگیزه ای دوسویه که بر هم اثر می رابطه

 خواهند کرد.

اند؛ اعتمادشان به  ین و آنچه در تجربه سیل اخیر کسب کردهافراد براساس تجربیات پیش

نهادهای اجتماعی کاهش یافته است. یکی از موضوعاتی که در این تحقیق مشخص شد، ضعف 
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سرمایه اجتماعی پیش از وقوع سیل در این استان است. طبق آمارهای موسسه لگاتوم رتبه 

بندی  کشور پایین در رده ۹۲ه جزو بود ک 12۲کشور،  1۴2از میان  2۲۲۳ایران در سال 

گیرد یا  شکل می مرور بهسرمایه اجتماعی قرار داشت. سرمایه اجتماعی نیز در طول زمان و 

یتشان از شرایط پیش از سیل نیز مطلوب نبود رضاشود. وضع زندگی مردم و میزان  تضعیف می

های دولتی  رد دستگاهاعتمادی به عملک های مختلفی این موضوع محسوس است. بی و در مؤلفه

نیز به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شده و اندیشیدن به مهاجرت و تغییر وضعیت زندگی که 

های حکمرانی مورد بررسی قرار گرفت، نتیجه کمبود شدید سرمایه اجتماعی در این  در مؤلفه

 استان است.

تکرار شد. بعد از  ها به وفور در گفته« کسی به فکرمون نیست»یا « فراموش شدیم»عبارات 

بروز سیل، توقعاتی در میان مردم شکل گرفت، اما عدم پاسخگویی و شفافیت نسبت به 

ها و مشکالت باعث شد تا مردم بیش از پیش احساس ناامنی را تجربه کنند. به  نیازمندی

بیشتر در میان مردم جاری است و این موضوع ضربه بدی به « تنهایی»عبارتی حس عمیق 

 جتماعی نیز زده است.سرمایه ا

ها اشاراتی  گرایی است. در برخی گروه یکی از موارد مهم در لرستان، پررنگ بودن طایفه

گرایی  عدالتی در زمان امدادرسانی شده که گاهی به بحث طایفه درباره عدم پاسخگویی و بی

های  هها به طایف ازحد به طایفه و تقویت این تصور و ظن که کمک یشبشود. توجه  ختم می

خاص و محدودی اختصاص یافته؛ اثرات منفی بسیاری بر سرمایه اجتماعی وارد کرده است. با 

 توان دالیل زیر را برای کاهش سرمایه اجتماعی عنوان کرد: توجه به تجربه سیل لرستان می

 های امدادی و دولتی و نبود پاسخگوی واحد و بروز  عدم هماهنگی کافی میان دستگاه

 شایعات،

 ها و نبود قانون و حاکمیت قانون در روند امدادرسانی، دالتی در توزیع کمکع بی 

 پذیر شامل کودکان، زنان و سالمندان و نیازهای خاص  های آسیب توجهی به گروه بی

 ها، این گروه

 پذیری نهادها، ها، رها شدن مردم با مشکالت و عدم مسئولیت عملی نشدن وعده 

 نهاد با اصول امدادرسانی و بروز  های مردم مانعدم آگاهی برخی از خیرین و ساز

 کاری، نظمی و موازی بی
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 اعتمادی پیشین نسبت به مسئوالن استانی و عملکردشان برای بهبود کیفیت زندگی  بی

 مردم،

 های قوی و مستقل در استان و نشنیدن صدای مردم پیش و پس از بحران. نبود رسانه 

های این  ن چه باید کرد؟ با بررسی دقیق یافتهبرای تقویت سرمایه اجتماعی و ترمیم آ

شده را  یفتضعساده و عملیاتی دست یافت تا سرمایه اجتماعی  چند نکتهتوان به  یمتحقیق 

 احیا کرد:

  ۳۱لزوم ایجاد رویه منظم برای مدیریت یکپارچه بحران و بررسی نواقص در سیل، 

 مندی از دانش روز  ل و بهرهالمللی مدیریت یکپارچه سی های بین استفاده از پروتکل

 ارتباطات بحران،

 ها، آن شناختنیت رسمها و نهادهای مردمی در استان و به  تقویت سمن 

 ای و قومیتی با هدف حل مشکالت همه مردم، های طایفه کمرنگ کردن نگرش 

 پذیر با هدف تقویت توسعه انسانی و  های آسیب توجه به توانمندسازی مردم و گروه

 وری،آ افزایش تاب

  و شفاف، موقع بهگفتگو با مردم و پاسخگویی 

 ها و حل مشکالت متعددشان، عمل به وعده 

 ها. های اعتمادساز در همه حوزه های مشارکتی و توجه به مؤلفه تقویت رسانه 

 در بحرانمطلوب  یحکمران نقش. 1

توان بودند رمق و نا کم شدت بههای حکمرانی مطلوب  و شاخص ها مؤلفهدر تجربه سیل لرستان، 

ها ایجاد کرده است. در  ینه را برای مشکالت بعدی و کژکارکردی سایر حوزهزمو همین موضوع 

زمان بحران، بیشتر از هر زمانی پاسخگویی، شفافیت، تصمیمات کارآمد و اثربخش، 

کند. هر کدام از این  گیری وفاق عمومی و مشارکت اهمیت پیدا می پذیری، شکل مسئولیت

ها اثرگذار باشد.  تواند در روند مدیریت بحران و چگونگی به کارگیری همه ظرفیت ها می شاخص

پذیر در خدمت مدیریت بحران  توانند با توجه به رویکرد بحران های حکمرانی مطلوب می شاخص

پذیر  ای برای رویکرد بحران تواند مقدمه پذیری می قرار گیرند. شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت

تواند زمینه را برای تغییرات  ت کارآمد و اثربخش، حاکمیت قانون و مشارکت میباشد و تصمیما
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ها در بحران فراهم کند. برای حل مشکالت و  و استفاده از ظرفیت جانبه همهمثبت، توسعه 

های قومیتی و  به شاخص جانبه همهکاهش آثار منفی ناشی از سیل، به حکمرانی در سایه توجه 

 ستان نیاز است.ای مربوط به لر منطقه

نبود سخنگوی واحد و عدم پاسخگویی و نبود شفافیت در زمان بحران، زمینه را برای 

کند. این اتفاق در سیل لرستان رخ داد و شایعات مختلفی از دالیل  حکمرانی شایعات فراهم می

و سریع، اقدام  موقع بهشد. نهادهای رسمی نسبت به پاسخگویی  می دست به دستبروز سیل 

 متأسفانههای رسمی نیز اهمیتی به پاسخگویی در روزهای اول ندادند.  ی نکردند و رسانهثرمؤ

یرش واقع موردپذپایین بودن سرمایه اجتماعی، باعث شد تا شایعات بیشتر از خبرهای موثق 

خبرند و حاکمیت نیز برای اصالح نگرش و  شود. بنابراین مردم از دلیل واقعی بروز سیل بی

 ی و به موقعی نکرده است.مؤثراقدام حذف شایعات 

رسانی سریع و شفاف از جمله مواردی است که در این تحقیق مدام تکرار  پاسخگویی، اطالع

شده است. مردم توقع داشتند که نهادهای رسمی نسبت به وضعیت پاسخگو باشند و با شفافیت 

ع آن اقدام کنند. در تجربه ها حرف بزنند. ایرادات را بشنوند و در جهت رف رسانی از نحوه کمک

ایم. تصمیمات ناکارآمدی گرفته  سیل لرستان، بیش از پاسخگویی، با عدم پاسخگویی روبرو بوده

کرد و نهادی برای رسیدگی و پاسخگویی  ای می آن مردم را دچار مشکالت تازه اثراتشد و  می

های افراد حاضر  گفته در شدت بهها خالء قانون و حاکمیت قانون  نبود. در خصوص توزیع کمک

عدالتی فراهم کرد و در نتیجه کاهش  ی است. این موضوع زمینه را برای بیبررس قابلدر تحقیق 

 آوری را در پی داشته است. سرمایه اجتماعی و به تبع آن کاهش تاب

پذیری قوی، با تصمیماتی اثربخش و  حاکمیتی پاسخگو و شفاف، با مشارکت باال و مسئولیت

آوری جامعه در  تواند باعث ایجاد اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی شود. میزان تاب کارآمد می

کند و با  پذیری و پاسخگویی دقیق و شفاف افزایش پیدا می اثر تصمیمات کارآمد و مسئولیت

توان به اصالح و تقویت روند  های ارتباطات بحران، می های مشارکتی و ظرفیت کمک رسانه

 کمک کرد.

ل اخیر نشان داد نقش شهروندان و خبرنگاران در پوشش جامع وقایع و جلب تجربه سی

های مربوط به  تواند در مؤلفه مشارکت اجتماعی بسیار حائز اهمیت بود. این موضوع می

ای  های رسانه حکمرانی و تمرکز بر مشارکت و اثربخشی، موردتوجه قرار بگیرد. اگر جریان
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ها بهره برد تا به هدف  توان از همه ظرفیت زمان بحران میمستقل و مشارکتی تقویت شوند، در 

 آور رسید. ای تاب مدیریت یکپارچه بحران و جامعه

 بندی جمع

ظرفیت سازگاری به توانایی مقابله با بحران و سطح توسعه آن منطقه بستگی دارد و عوامل 

با توجه به شوند.  پذیری می اجتماعی از قبیل فقر، معیشت و جنسیت موجب تقویت آسیب

درصد بیکاری استان لرستان، وضعیت معیشت و اشتغال نامطلوب و مشکالت پیش از بحران؛ 

توان اینطور تحلیل کرد که ظرفیت سازگاری پیش از سیل نیز پایین بوده است و عوامل  می

 پذیری را افزایش داد. اجتماعی نیز میزان آسیب

اماکن مسکونی و تجاری و مدارس وارد  ای به های فیزیکی گسترده در سیل لرستان، آسیب

اند. در بخش  شماری تخریب شده یسات و تجهیزات بیتأسهای ارتباطی و  شد و زیرساخت

ین رفتن مشاغل متعددی روبرو هستیم و بخش عظیمی از مشاغل بهای اقتصادی با از  آسیب

به وفور در  های اجتماعی نیز اند. آسیب های سنگین شده مرتبط با کشاورزی دچار خسارت

پذیر و سالمند تا  های گسترده به افراد آسیب استان لرستان قابل شناسایی است. از آسیب

 های اساسی به سرپناه و وضع معیشت و سرپرستی افراد.  آسیب

به آن بسیار کم بود. این موضوع با توجه به الگوی نوسازی  توجهمیزان استفاده از رسانه و 

رسد در  بندی لرنر از شخصیت افراد یک جامعه، به نظر می دستهتأمل است. طبق  لرنر قابل

ای سنتی و یا در حال گذار روبرو هستیم که چهار عامل مدنظر لرنر از جمله  لرستان با جامعه

کمرنگ  _در برخی از مناطق_ها  ها و مشارکت، در آن سواد، شهرنشینی و استفاده از رسانه

های  یت رسانهظرفنوین چندان جدی گرفته نشده و  های یژه استفاده از رسانهو بهاست. 

 اجتماعی و ارتباطات مشارکتی بسیار محدود مورد استفاده قرار گرفته است.

آوری را افزایش دهد.  تواند میزان تاب ها نیز یکی دیگر از مواردی است که می عمل به وعده

مند هستند و  یهای که امروز بعد از گذشت چندین ماه همچنان گال دیده جوامع آسیب

بیشتر است،  مراتب بهشان  اعتمادی های بعدی، میزان بی حل نشده است در بحران مشکالتشان

ای هیچ برنامه  زده و آشفته کاهش یافته و با چنین جامعه بحران شدت بهسطح سرمایه اجتماعی 

ابتدا روند  آور باید از رسد. بنابراین برای یک جامعه تاب و تصمیمی به سرانجام مطلوب نمی

 معیوب را اصالح کرد و از تجربیات پیشین درس گرفت.
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 .۴۲-2۲. ۴ریزی و آمایش فضا. شماره  برنامه

 ها و الگوها. گزارش  آوری شهری؛ مدل (. مبانی و مفاهیم تاب1۹۳۱زاده لسبویی، مهدی ) رمضان

 ریزی شهر تهران. . تهران: مرکز مطالعات و برنامه۴۷۹شماره 
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 ( .چ1۹۳1رنانی، محسن. مویدفر، رزیتا .)های افول اخالق و اقتصاد؛ سرمایه اجتماعی و توسعه  رخه

 در ایران. تهران: طرح نو.

 ( دام1۹۳۹روثستاین، بو .) پور، محمود،  های اجتماعی و مسئله اعتماد. ترجمه رهبری، الدن، شارع

 فاضلی، محمد، فتاحی، سجاد. تهران: آگه.

 ( 1۹۳۱صدرایی، سیدصارم« .)ای وضعیت  ی خوب؛ بررسی مقایسهدرآمدی بر مبانی نظری حکمران

 .۹۷-2۹. 1۳، ماهنامه پژوهش ملل، شماره «حکمرانی در امارات و بحرین

 ( 1۹۳۲صلواتیان، سیاوش، روشندل اربطانی، طاهر« .)ای بحران؛ رویکردی  مدیریت رسانه

 .1۷۱-1۴۳. 2های ارتباطی، شماره  ، فصلنامه پژوهش«پیشگیرانه

 ( روز1۹۱۷فرقانی، محمدمهدی .)نگاری بحران؛ دو تصویر ملی. تهران: معاونت امور مطبوعاتی  نامه

 رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. و اطالع

 ( درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه هادی جلیلی. تهران: نی.1۹۳۷فلیک، اووه .) 

 ( 1۹۳1فیض اردکانی، سیدمصطفی« .) بررسی مشارکت اجتماعی به مثابه سازوکاری برای رسیدن

 ارشد. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامه کارشناسی ، پایان«رفاه اجتماعیبه 

 ( عصر اطالعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ. ترجمه علیقلیان، عبداالحد، 1۹۱۴کاستلز، مانوئل .)

 خاکباز، افشین. تهران: طرح نو.

 ( قدرت ارتباطات. ترجمه حسین بصیری1۹۳۱کاستلز، مانوئل .).ان جهرمی. تهران: علمی و فرهنگی 

 ( تئاتر برای توسعه به مثابه ابزار ارتباطی: امکان1۹۳1کاووسی کالشمی، لیدا .)  .سنجی در ایران

 )رسانه دکترا(. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی.

 ( وضعیت توسعه انسانی در ایران. تهران: کتاب پارسه.1۹۳۱مدنی قهفرخی، سعید .) 

 ،نی.: تهران .فتی نصرت ترجمه. کیفی پژوهش مثابه به گروه فوکوس(. 1۹۳۴) دیوید مورگان 

 های انتقادی. تهران:  های رایج و دیدگاه های رسانه؛ اندیشه (. نظریه1۹۳۱زاده، سیدمحمد ) مهدی
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