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ای خود و اهداف  شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای توسعه نقش مشاوره

ای سریع از مناطق سیل زده و تحلیل شرایط مبتنی بر آن با تاکید بر نقش  زیر، مطالعه

 انجام داده است. 8931های غیردولتی را از اواخر فروردین تا اوایل خردادماه  سازمان

 خالصه اجرایی

 اهداف

 

 های غیردولتی در سیل اخیر ( آشنایی بیشتر با نقش سازمان8

 های غیردولتی در سیل اخیر (کمک به مستندسازی تجارب سازمان2

 های غیردولتی فعال در سیل اخیر (کمک به یکپارچگی، همگرایی و اثربخشی مشترک سازمان9
 

ها و اخبار، مشاهده میدانی و بازدید از مناطق )از سه استان خوزستان،  این گزارش که از طریق مطالعه گزارش

اندیشی انجام شده در چهار بخش: ضرورت  های هم های فردی و جمعی و نشست لرستان، و گلستان(، مصاحبه

های غیردولتی و راهکارهای بهبود مدیریت بحران تنظیم شده  ها، نقش سازمان و اهداف، دامنه سیل و آسیبب

 است.

 93مصاحبه فردی و جمعععی بعا  83های غیردولتی،  نفر از سازمان 811اندیشی با  نشست هم 1در مجموع 

معدیعر  7جلسه با  1جلسه با دانشگاهیان و فرهنگیان،  9مسئول دولتی،  81جلسه با  1سازمان غیردولتی، 

بازدید از انبارها طی معدت  9بازدید از کمپ سیل زدگان و  5بازدید از مناطق سیل زده،  84بخش خصوصی، 

  مطالعه سریع انجام شده است.
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 های مطالعه، اختصاص دارد. به ضرورت، اهداف، روش مطالعه و محدودیت بخش اول

 

 ها و نیازهای مناطق سیل زده پرداخته است. به دامنه سیل و دامنه آسیب بخش دوم

 

های غیردولتی در سیل اخیر، نقاط قوت، نقاط قابل  که محور اصلی مطالعه است شامل حوزه فعالیت سازمان  بخش سوم

های غیردولتی با یکدیگر، همینطور با دولت و به طور  های جمعی سازمان های آنها و نیز رویکرد و نوع همکاری بهبود و چالش

 های حاصل از موارد فوق ارائه شده است.  خاص با هالل احمر است. پایان این بخش درک و دریافت

 

 های غیردولتی مطالعه شده، شامل چهار وجه سرمایه انسانی، ارتباطی، اطالعاتی و منابع مالی است. های سازمان قوت

 نقاط قابل بهبود از سه جنبه ظرفیت سازمانی، منابع اطالعاتی و پیوندهای همکاری مورد بحث قرار گرفته است.

 

های غیردولتی مورد مطالعه در سیل اخیر، در مجموع در چهار وجه اجتماعی، اطالع رسانی، مداخله و  های سازمان چالش

چنین در این بخش سه رویکرد مورد مشاهده همکاری  مدیریت خود رانشان داده که مورد تحلیل قرار گرفته است. هم

های غیردولتی شامل همکاری مشترک و متصل به دولت، همکاری مشترک مستقل و فعالیت مستقل از هم ، تشریح  سازمان

 شده است.

 

گزارش به راهکارهای بهبود در مدیریت بحران اختصاص یافته که شامل توسعه ظرفیت مدیریت   بخش چهارم

های همکاری است که هر یک پیشنهاداتی را  های غیردولتی و پروتکل های غیردولتی ،ارتقای نقش و اثربخشی سازمان سازمان

 شود. در مسیر اصالح و یا تغییر شامل می
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 بنام خدا

 

 

 مقدمه

 

 
های  ای خعود و نعیز کمعک بعه اثربخعشی سعازمان شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در راستای توسعه نقش معشاوره

ای سریع از مناطق سیل زده و بعا  غیردولتی بویژه اعضای شبکه که در حوادث غیرمترقبه فعال هستند، نسبت به انجام مطالعه

 های غیردولتی و تحلیل شرایط مبتنی بر آن به عنوان یک ضرورت مبادرت ورزید. تاکید بر نقش سازمان

 

برای این منظور، موضوع در شورای تخصصی مدیریت حوادث غیرمترقبه شعبکه معورد بررسعی قعرار گرفعت و سعه اسعتان 

 دیده بودند برای مطالعه تعیین شدند. 8931خوزستان، لرستان و گلستان که بیشترین آسیب را در سیل فروردین ماه 

 

مطالعه میدانی و مبتنی بر مشاهده و گفتگو و دریافت و جمع بندی نظعرات جمععی از فععامن معدنی، معسئولین مربوطعه، 

دانشگاهیان و فرهنگیان و آسیب دیدگان در سیل است، اما برای مراقبت علمی آن از نظرات کارشناسانه صاحبنظران و برخی 

 از اساتید نیز استفاده شده است.

 

های تخصصی متعدد مورد بررسی و  گانه، جمع بندی مقطعی آن در نشست های سه همچنین تقریبا پس از هر سفر به استان 

هم اندیشی قرار گرفته است، تا مطالعه ضمن توجه به زوایای جدید در روند خود، جوانب موضوع را بعه طعور عمیعق بررسعی 

 کند.

 

ها، نقعش  در مجموع گزارش حاصل شامل چهار بخش است که به ترتیب به اهداف و روش مطالععه، دامنعه سعیل و آسعیب

 پردازد. های غیردولتی و راهکارهای بهبود مدیریت بحران می سازمان
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  ضرورت و اهداف

 بخش اول

 

 / اهداف8-8

 هدف از انجام مطالعه سریع مناطق سیل زده توسط شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه عبارت است از؛

 های غیر دولتی در سیل اخیر آشنایی بیشتر با نقش سازمان 

 های غیردولتی فعال در سیل اخیر کمک به یکپارچگی، همگرایی و اثربخشی مشترک سازمان 

 های غیردولتی در سیل اخیر کمک به مستندسازی تجارب سازمان 

 

 /روش مطالعه2-8

 ها و اخبار مطالعه گزارش 

 های غیردولتی محلی( ها، سازمان زده، کمپ مشاهده میدانی )بازدید از مناطق سیل 

 های غیردولتی و گفتگوهای موردی در بازدیدها( مصاحبه فردی و جمعی) مدیران دولتی، سازمان 

 های غیردولتی، دانشگاهیان و معلمان( های هم اندیشی)سازمان نشست 

 

 های مطالعه / محدودیت9-8

 های زیر مواجه بود مطالعه با محدودیت: 

 اطالعات مستند در مورد مناطق آسیب دیده 

 دیدگان برحسب مناطق آمار و اطالعات دقیق آسیب 

 دیدگان بر حسب مناطق نیازهای دقیق آسیب 
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 ها /فعالیت 4-8

 

معصاحبه  83عضو سازمان غیردولعتی،  811اندیشی با  جلسه هم 1های انجام شده در این مطالعه شامل  در مجموع فعالیت

جلسه با دانشگاهیان  9نفر(،  81جلسه با مسئولین نهادهای دولتی) 1نفر(،  93های غیردولتی) اختصاصی با مدیران سازمان

بازدید از  5زده و گفتگو با مردم،  بازدید از مناطق سیل 84نفر(، 7جلسه با مدیران بخش خصوصی) 1نفر(،  83و فرهنگیان)

های غیردولتی است. شعرح  مورد مستندسازی عملکرد سازمان 41بازدید از انبارها و  9کمپ سیل زدگان و گفتگو با مردم، 

 گانه در جدول زیر قابل مشاهده است: های سه آن به تفکیک استان
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  ها دامنه سیل و آسیب

 بخش دوم

 

 / دامنه سیل8-2

 ها عبارت است از: روستا بوده که بر حسب استان 927شهر و  98استان، شامل  9سیل در مجموع 

 روستا 892شهر و  84استان خوزستان:  

 روستا 811شهر و  1استان لرستان:  

 روستا 35شهر و  3استان گلستان: 
 

 ها /دامنه آسیب2-2

های مطالعه بوده است. از ایعن  همچنانکه اشاره شد دستیابی به اطالعات دقیق در مورد مناطق آسیب دیده از جمله محدودیت

 شود. رو به اطالعات پراکنده مقامات رسمی استناد می

 

  هزار میلیارد تومان برآورد شده است. )وزیر کشور، رحمانی فضلی( 95تا  91میزان خسارات سیل اخیر بین 

 25  روستا درگیر باران و سیل بودند. 411هزار و  4استان و بیش از 

  هزار نقطه دچار آسیب شدند. )وزیر راه و شهرسازی، اسالمی( 11های کشور در بیش از  هزار کیلومتر از جاده 84بیش از 

  ابنیه فنی شامل آب نما، پل و آب رو آسیب دیده است. 311هزار و 81بیش از 

 725 .پل تخریب شده است 

 811  کیلومتر آن آسیب جدی دیده است. 41کیلومتر از جاده اصلی پلدختر به خرم آباد تخریب شده است که 

  است. هزار واحد اعالم شده851تعداد واحدهای مسکونی تخریب شده 
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 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است. 89های اخیر  سیل 

  .مرغعداری  9واحد مرغداری و  111بیشترین خسارت مربوط به بخش زراعت، باغبانی، دام، زنبورداری و مرغداری است

 مادر آسیب جدی دیدند و آسیب زیادی به مزارع پرورش ماهی وارد شده است.

 2811  روستا بعه علعت سعیالب قطعع  952هزار و  2میلیارد تومان خسارت به تاسیسات آب و برق وارد شده است. برق

 شد.

  هزار خانواده )رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر، محمد نصیری( 821زیاندهی به 

 

  / نیازهای مناطق سیل زده9-2

 کش  کش و لجن تجهیزات پاکسازی منازل مانند پمپ کف 

 )لوازم خانگی)یخچال،اجاق گاز، پنکه، فرش ماشینی، تلویزیون، پتو، ست ظروف ترجیحا مالمین، سرویس قابلمه 

 مسکن 

 خدمات بهداشتی و درمانی 

 خدمات آموزشی و فرهنگی 

 وکار کسب 
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  های غیردولتی نقش سازمان

 بخش سوم

سازمان غیردولتی را شامل شعده اسعت کعه بعه  893مطالعه و مشاهده انجام شده در سطح سه استان مورد نظر در مجموع 

 تفکیک عبارتند از:

 مورد مشاهده شده( 85سازمان )71خوزستان: 

 مورد مشاهده شده( 89سازمان )22لرستان : 

 سازمان 91گلستان : 

 سازمان 88در سطح ملی: 

 های غیردولتی /حوزه فعالیت سازمان8-9

 های زیر فعال بودند: های غیردولتی مورد مشاهده و مطالعه در حوزه سازمان

های مردمی  از طریق اعالم حساب بانکی معشخ  سعازمان غیردولعتی مربوطعه  جذب کمک  های نقدی:  جذب کمک

          انجام شده است.                                                                                                               

سازی دفاتر محلعی  های غیردولتی فعال بر اساس فراخوان عمومی و یا فعال سازمان  جمع آوری و توزیع نیازهای اولیه:

اند.                         و مرکزی خود نسبت به جمع آوری مواد غذایی، بهداشتی، پوشاک و دارو اقدام کرده  

های   برخی از سازمان های غیردولتی پیشرو در امر اجعرای برنامعه  جذب و اعزام اکیپ های پزشکی، هنری، خبری: 

زدگان رفتعه و  فرهنگی با هدف شادی بخشی و ارتقای سطح روحی و نشاط اجتماعی، به محعل اسعکان سعیل      

کردند. همچنین بسیاری از موسسات غیردولتی برای جلوگیری از ایجاد شایعه های تفریحی را اجرا می برنامه  

اند.     های خبری کرده های خود اقدام به تشکیل گروه در فضای مجازی در خصوص ابعاد سیل و انعکاس فعالیت  
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های نقدی جذب شعده  های غیردولتی کمک برخی از سازمان  های نقدی به موسسات یا معتمدین محلی: جذب کمک

اند تا از این طریعق نعسبت بعه  های سه گانه ارسال کرده را به موسسات محلی و یا معتمدین مورد نظر خود در استان

 تامین نیازهای اساسی مردم آسیب دیده اقدام شود.

ها آن است تا به جای رفت و آمد مکرر کعه گاهعا باععث ازدحعام و شعلوغی خواهعد شعد از  اعتقاد این دسته از سازمان

های غیردولتی محلی استفاده شود. همچنین به منظور گردش اقتصادی شهرهای سیل زده حتعی  معتمدین و سازمان

 اممکان از بازار محلی کامی مورد نیاز خریداری شود مگر آنکه در آن شهر کامی مورد نیاز یافت نشود. 

های محلعی پعس از بررسعی  های غیردولتی، به خصوص سعازمان بعضی سازمان  زده: شناسایی و بررسی مناطق سیل

هعای معورد نیعاز کعرده و بعه  دقیق مناطق آسیب دیده اقدام به تهیه آمار و اطالععات افعراد آسعیب دیعده و کمک

کردند. البته این موارد در سطح یک یا چنعد محلعه امکانپذیعر  های غیردولتی دیگر و یا هالل احمر اعالم می سازمان

 بود.

دیده بهتر نیازهای  های غیردولتی بر این عقیده بودند که افراد آسیب برخی از سازمان سازی و توزیع کارت هدیه: آماده

های خعود را در قالعب کعارت هدیعه بعه  توانند آنها را برآورده کنند به همین علت کمک خود را تشخی  داده و می

 کردند. ها اهدا می سرپرستان خانواده

هعا و نیعز   های غیردولتی، موکب هرروزه پخت و توزیع غذای گرم توسط هالل احمر، سازمان  پخت و توزیع غذای گرم:

 گرفت. زدگان انجام می های کوچک داوطلبانه در بین سیل مردم به صورت انفرادی و یا گروه

های  افرادامدادگری که در سیل حعضور داشعتند ععالوه بعر فعراهم کعردن ضعرورت تمرکز بر تامین نیازهای کودکان:

های تفریحی و سرگرمی شادکننده سعی داشعتند آسعیب  بهداشتی و یا مهدهای موقت برای کودکان، با اجرای برنامه

 های موجود را تاحدودی کاهش دهند.

های سخت مانند وقوع سیل عبور کننعد. در  کند تا از بحران آوری اجتماعی به جوامع محلی کمک می طرح تابآموزش: 

هعایی در  زده به ویژه در لرستان با حمایت انجمن جامعه شناسعان، آموزش های سیل مشاهده صورت گرفته در استان

 های غیردولتی قرار گرفته بود. آوری، مورد توجه سازمان زمینه تاب

توجه به نیازهای روحی و روانی به ویژه برای کودکان و زنان یکی از مسائل بعسیار   مشاوره )مددکاری و روانشناختی(:

های غیردولتی و کمک گرفتن از مشاوران و روانشناسان تا  مهم مناطق دچار بحران است که این امر با حمایت تشکل

  حدودی مورد توجه و پیگیری بود.

سعاعته در  24های درمانی به صورت  در بازدیدی که از مناطق سیل زده به عمل آمد مشاهده شد تیم  خدمات پزشکی:

های پزشکی حعضور داشعتند. ازجملعه در  های مراقبت های سیل زدگان تیم مناطق سیل زده حضور دارند. و در کمپ

 1اند که به مدت  ای با یک گروه پزشکی برقرار کرده روستای بابازید در لرستان امدادگران خیریه امام علی تفاهم نامه

ماه هر دو هفته یک بار گروه پزشکی متشکل از پزشکان عمومی، متخص  و دندانپزشکان به این منطقه برای انجعام 

 خدمات درمانی اعزام شوند.

 های سرشناس که فاقد موسسه ثبت شده هستند، برای کمک  بسیاری از خیرین داخلی و خارجی و چهره جذب خیرین:

 های خود را ارسال کردند. های غیردولتی مورد اعتماد کمک زدگان از طریق یکی از سازمان به سیل      
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 وجه سرمایه انسانی

 / نقاط قوت سازمان های غیردولتی2-9

تواند در اثربخشی نقش آنها بسیار موثر باشد. بعه  های غیردولتی مورد مطالعه دارای نقاط قوتی بودند که تقویت آنها می سازمان

 شود: بندی می های آنها در در چهار وجه سرمایه انسانی، ارتباطی، اطالعاتی و منابع مادی جمع طور کلی قوت

های مردم نهاد وجود داوطلبان  ن یکی از نقاط پرقوت سازما روزی: برخورداری از نیروی داوطلب به صورت شبانه

اند بعضی از این  توانمند، متعهد و پرانگیزه است که در بیشتر مواقع بخشی از  زندگی خود را وقف این کار کرده

اند و افرادی کارامد برای زمان بحران هستند.                         های تخصصی بحران را گذرانده داوطلبان، آموزش

برخی  از داوطلبان های تخصصی )عمران، آسیب شناسی خاک و سازه، روانشناسی(:  برخورداری از تیم

های مردم نهاد؛ پزشک، مهندس، روانشناس و.. هستند که از تخص  خود در زمان بحران نهایت  فعال در سازمان

کنند و در نتیجه سبب کارایی و اثربخشی سازمان مربوطه خواهند شد.                                        استفاده را می  

های مردم نهاد چابکی و سرعت عمل در  یکی از نقاط پرقوت سازمان زده: رسانی مناطق سیل سرعت عمل در کمک

های دولتی به علت  گیری های فوری با توجه به بحرانی بودن شرایط داردکه سازمان کارهاست و نیاز به تصمیم

داشتن سیستم بروکراتیک در خیلی از مواقع بخصوص در زمان بحران که نیاز مبرم به این ویژگی است فاقد آن 

های غیردولتی محلی و چند سازمان غیردولتی ملی که از ابتدای سیل به  هستند این ویژگی در بسیاری از سازمان

     منطقه ورود پیدا کردند مشاهده شد.                                                                                             

روی و در  ها با یکدیگر و تمایل به تک هماهنگی و همکاری اکثریت قریب به اتفاق سمن اندک بودن  قابلیت کار تیمی:

های زیادی را نیز به بار می آورد. یکی از  هدررفتن نیرو و منابع مالی بسیار،  نابسامانی کاری و به نتیجه موازی

ها  اند همکاری با هم و استفاده از ظرفیت های مردم نهاد در این سیل به آن دست پیدا کرده دستاوردهایی که سازمان

سازمان مردم نهاد در خوزستان  76و قابلیت های یکدیگر است به طوریکه در این مطالعه مشاهده شد، در زمان سیل 

سازمان در لرستان دور هم گرد آمدند و شبکه هماهنگی بحران را تشکیل دادند هر چند در ابتدای راه برای  22و 

 همکاری تیمی بودند، اما با یکدیگر توانسته اند دستاوردهای نسبتا خوبی را در سیل اخیر به دست بیاورند.             

های غیردولتی مشهود بود که  در برخی از گفتگوها با سازمانهای دولتی و عمومی:  تاثیر در تحرک فعالیت سازمان

های دولتی محلی تاثیرگذار بود.                                                        تحرک آنها در فعالیت برخی از سازمان  

های غیردولتی ازجمله: جمعیت دانشجویی امام علی در عین کمک  تعداد اندکی از سازمانجلب مشارکت مردم محلی: 

 رسانی، در جلب مشارکت مردم محلی برای همکاری مشترک، موفق بودند.                                                   
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تواننعد  های معردم نهعاد بعا دارا بعودن مجعوز مزم می برخی از سعازمان  برخورداری از کمک خیرین خارج از کشور:

های خیرین خارج از کشور را جمع آوری کنند که در شرایط کنونی کشور که در تحریم قرار دارد کمعک بعسیار  کمک

 ها( شایانی است. )از جمله: بنیاد کودک، نیک گامان جمشید، احیاء ارزش

های اثرگذار بعه حعضور در  ترغیب هنرمندان و گروه  های پزشکی و سایر متخصصان: قابلیت جذب هنرمندان، گروه

های معردم  دوستانه از جمله کارهایی است که بعضی از سعازمان های انسان مناطق آسیب دیده و  مشارکت در فعالیت

نهاد در برنامه خود دارند. چند تجربه مطرح شده در جریان این مطالعه تاثیر مثبتی در جامعه آسعیب دیعدگان سعیل 

 گذاشته بود.

رسانی و توانمندسازی موثر، شناخت هعر چعه  نخستین قدم برای کمک  برقراری ارتباط با معتمدین و مسئولین محلی:

های غیردولتی با ارتباط قوی و نزدیک بعا جامععه  بهتر جامعه هدف و ارتباط نزدیک با آنهاست. در واقع بعضی سازمان

های  اند نقش بسیار موثری در شناسایی بهتر نیازها و کمک به رفع آن داشته باشعند. برخعی از سعازمان محلی توانسته

 ها هستند. مردم نهاد مانند سازمان همیاران راه خدا در لرستان و دایان بانو در گلستان از جمله این سازمان

های غیردولعتی فععال در سعیل، تعامعل و  بنا به اظهارنظر بسیاری از سعازمانهای دولتی:  تعامل بیشتر با سازمان     

های گذشته بود.                                             های دولتی بیش از بحران همکاری آنان با دستگاه  

 

 وجه ارتباطی

 

 وجه اطالعاتی

آشنایی با موقعیت موجود و زبان محلی توسط امدادگران به ویژه در خوزستان آوری اطالعات محلی:  توان جمع

است تا  ارتباط با مردم محلی و شناخت نیازهای آسیب دیدگان تسهیل شود. عالوه بر آن شورای  کمک کرده

دانستند و  های مردم نهاد خوزستان با کمک گرفتن ازاعضایی که زبان عربی می هماهنگی مدیریت بحران سازمان

های ارتباطی موثری داشتند، تا حدود زیادی توانستند مشکالت موجود از این دست را حل کنند.             مهارت  
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در جایی مانند لرستان به علت موقعیت جغرافیایی و صعب العبعور بعودن آشنایی و آگاهی کافی از موقعیت محالت: 

های غیرمحلی سخت کرده بود.  های محلی، کار را برای بسیاری از سازمان زده و عدم شناخت راه های مناطق سیل راه

سازمان مردم نهاداست( بعا کمعک گعرفتن از نیروهعای  22شورای هماهنگی سیل در لرستان )این شورا متشکل از 

 محلی و آشنا با مسیرهای رفت و آمد تا حدودی این مشکل را رفع کرده بود.                                               

 

 وجه منابع مادی

هعای نقعدی  های غیردولتی، جذب کمک تقریبا نقطه مشترک تمام سازمانقابلیت جذب کمک های نقدی و غیرنقدی: 

 و غیرنقدی و ارسال به مناطق آسیب دیده از سیل است.

در زمعان بحعران نیروهعای برخورداری از دفتر نمایندگی)برخی از موسسات در سطح ملی( و داوطلبان محلیی: 

محلی و آشنا به مسیرها، فرهنگ و سنت مناطق آسیب دیده، کارآمعدتر هعستند. از طرفعی حعضور و فعالیعت افعراد 

تعر  های غیردولتی ملی که دفاتر محلی داشتند، چابک غیربومی بار مالی بسیاری تحمیل خواهد کرد. در نتیجه سازمان

 و اثر گذارتر بودند. در این باره سه سازمان غیردولتی دارای دفتر محلی مشاهده شد.

 2و  8های غیردولعتی پعس از اتمعام فعاز  بسیاری از سازمان  تهیه برنامه شش ماهه و یکساله) برخی از موسسات(:

اند.)ماننعد  های میان معدت و بلندمعدت بازسعازی و توانمندسعازی نموده )امدادرسانی و اسکان( اقدام به تعریف پروژه

جمعیت دانشجویی امام علی، خیریه امام علی و طرح توسعه جامعه محلی در روستاهای گلستان توسط آقای احعراری 

 و خانم ابراهیمی در بخش خصوصی(

های غیردولتی و برخی از صاحبان کسب و کار در بخش خصوصی با  تعدادی از سازمانقابلیت توانمندسازی اقتصادی: 

رویکرد توانمندسازی اقتصادی و کمک به شکل گیری کسب و کارهای جدید  توسط جامعه محلی شروع به فعالیت 

 کرده بودند.
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 / نقاط قابل بهبود9-9

های غیردولتی که شرح آن رفت، بسیاری از آنها دارای نقاط قابل بهبودی هستند که به طرق  عالوه بر نقاط قوت سازمان

مختلف سعی در کاهش و رفع آن دارند. در مجموع، نقاط قابل بهبود آنها در سه محور ظرفیت سازمانی، منابع اطالعاتعی 

 و تقویت پیوندهای همکاری قابل مشاهده بود.

 ظرفیت سازمانی      

  :)های مردم نهاد برای مقابله بعا  آموزش تشکلآموزش بیشتر اعضاء در مواجهه با حوادث غیرمترقبه )بویژه سیل

بحران بعنوان یک ضرورت مطرح است. اهداف تشکل ها بایستی از ابتدای حضور در مناطق تا پایان آن کامال روشعن و 

های غیرنقدی به منطقه سیل زده  شد که سازمانی غیردولتی با یک کامیون حاوی کمک مشخ  باشد. حتی مشاهده می

آمده و بدون آگاهی از روند بحران و نیازهای منطقه حضور دارد غافل از اینکه حضور هر امدادگر ناآگاه و آموزش نعدیعده 

 تواند مولد یک بحران باشد. خود به تنهایی می

 :کعاری بعاععث  ضعف در نیازسنجی کامها و خدمات و در نتیجه موازی کاری و پراکنده  تقویت مدیریت کمک رسانی

رویعه  ها و تأکید بعی بندی مزم در مراحل مختلف بحران در نوع کمک اتالف شدید منابع خواهد شد. از طرفی عدم اولویت

شود، بر لزوم تقویت مدیریت کمک رسانی دملعت  ها مشاهده می و مستمر بر توزیع کامها و خدمات مصرفی که در بحران

 دارد.

 زمانی که هر تشکل با توجه به مهارت و تخص  خعود و بعه صعورت ها:  ضرورت تمرکز و نگاه تخصصی در تشکل

متمرکز در مراحل مختلف بحران حضور پیدا کند قطعا نتیجه موثری در پی خواهد داشت. در مطالعه انجام شده، برخعی 

شوند که لزومعا اثعربعخعشعی ازخعود بعه جعای  های غیرتخصصی خود نیز وارد می های غیردولتی در زمینه از سازمان

هایی جدی به چشعم  گذاشت. از جمله در زمینه کمک رسانی مانند غذا، پوشاک که در نحوه توزیع و نوع آن کاستی نمی

 شد. خورد و حتی موجب نارضایتی مردم می می

 :دنبال ثبت و ضبط رویدادها و عملکردها و تعجعارب واقعععی  مستندسازی به  مستندسازی و درس آموزی از تجارب

های غیردولتی و کسب توان مزم برای انجام آن ضرورت دیگری است که بویعژه  است. باور به مستندسازی توسط سازمان

های مستندسازی در مرحله بعد باید مورد ارزیابی قرار گیرنعد و نعقعاط  در این بحران ملموس بود. مضاف بر آنکه  یافته

نحوی منطقی بر پایه این ارزیابی، راه آینعده  قوت و ضعف عملکردهای گذشته، آشکار شوند. در مرحله بعدی باید بتوان به

 را ترسیم کرد. این مهم به غیر از چند سازمان غیردولتی به صورت عمومی مشاهده نشد.

 مشاهدات انجام شده طی این مطالعه نعشان از آن داشعت کعه   ها: گزاری و دیده بانی تشکل تمرکز بر نقش سیاست

های غیردولتی به صورت سازمان یافته، همه جانبه و یکپارچه نسبت به پیعشگیری از  گزاری و دیده بانی سازمان سیاست

 اندیشی برای سازمان یافتگی این نقش هست. رنگ است. از این نظر نیاز به هم ها بسیار کم بحران
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 های غیردولتی بویژه در خوزستان معتقد بودنعد  برخی از سازمان  ها: گری و انتقادی تشکل سازی نقش مطالبه متناسب

های غیردولتی باید متناسب با شرایط باشد. به عبارتی فقط نقاد نباشند و یعا آن  که در زمان بحران، نقش انتقادی سازمان

 تری موکول کنند. برای این منظور نیاز به آگاهی بیشتری دارند. را به زمان مناسب

  :های عملکرد بویژه مالی خود را در مورد منابع  های غیردولتی گزارش تنها تعداد اندکی از سازمانداشتن شفافیت مالی

های مجازی خود قرار دادند. انعکاس عملکرد در معرض عمومی به  و مصارف مربوط به سیل اخیر در سایت و یا کانال

 کند. افزایش اعتماد اجتماعی کمک می

 های غیردولتی مورد  بازنگری و ارزیابی همه جانبه توسط سازمانها:  ارزیابی همه جانبه و واقع بینانه عملکرد سمن

های فعال و برخوردار از نگاه واقع بینانه  مطالعه در سطح محدودی انجام شده است. نیاز به تعمیم در سطح کلیه سازمان

هایی  به عملکرد خود و در مقاطع مختلف به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است. برخی معتقد بودند که چنین ارزیابی

 های غیردولتی بر فرافکنی مشکالت و مسائل به بیرون از خود غلبه پیدا کنند. کمک خواهد کرد که سازمان

  :های پیشگیرانه به نسبت نقش  ترویج فعالیتتاکید بر اقدامات پیشگیرانه به جای صرفا نقش آفرینی در بحران

های غیردولتی بسیار محدود و کم رنگ است. این مهم، موضوعی است که به  موثر در زمان بحران، در مجموع سازمان

های تخصصی بحران که تعدادشان نیز اندک است  های غیردولتی خاصه سازمان های اصلی سازمان ضرورت باید در فعالیت

 قرار گیرد.

 های تخصصی ارائه گزارش سیل برخی از اعضا معتقد بودند  در نشستهای علمی:  تاکید بر استفاده از نظرات و روش

کنند. ضمن آنکه  های علمی استفاده کنند از تجربه عملی خود استفاده می های غیردولتی بیش از آنکه از مدل که سازمان

سازی  های علمی نیز در ظرفیت تجربه عملی بسیار مهم است، اما استفاده از منابع علمی و دانشگاهی و حتی انجمن

 های غیردولتی حائز اهمیت است. سازمان

 های محلعی  برخی از سازمانهای محلی:  های غیردولتی در سطح ملی نسبت به سازمان جویی سازمان حس برتری

های محلعی  های غیردولتی در سطح ملی در طول بحران، انتظار داشتند که آنها با سازمان ضمن تاثیرگذاری نقش سازمان

 همکاری بیشتری داشته باشند و نگاه از بام به پایین نداشته باشند.

 منابع اطالعاتی

 هعای  اساسا اطالع رسانی از نظر سرعت و دقت و تسلط بعر انجعام گزارش:  دهی توسعه قابلیت اطالع رسانی و گزارش

 تحلیلی از جمله مواردی است که نیاز آن مکررا مطرح شده است.

 :هر دهیاری باید اطالعاتی از، جمعیت و وسعت روستا و اطالععات جعامعی از   تهیه بانک اطالعاتی دهیاران و شوراها

اهالی روستا داشته باشند که بعد از وقوع حوادث بتوان با استناد به این  اسناد به کمک ها نظم، و بعه توزیعع آن سعرعت 

های غیردولتی قرار  شود. این اطالعات در دسترس بسیاری از سازمان داده شود در این صورت از اتالف منابع جلوگیری می

نداشته و در مدیریت سیل خالء آن نمایان بود. به عبارتی یا اطالعاتی وجود نداشت و یا اطالعات به درستی منتقل نعشده 

 بود.
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 های اطالعاتی و انسجام  نیاز به تمرکز بیشتر در فضای مجازی از نظر پردازش دادهها در فضای مجازی:  تقویت فعالیت

 های غیردولتی مورد مطالعه مطرح بوده است. های غیردولتی، از سوی بسیاری از سازمان بیشتر بین سازمان

های غیردولتی نیاز بعه ظرفیعت  ها و اثربخشی آن در سطح سازمان مدیریت کمپینها:  توسعه قابلیت مدیریت کمپین

 سازی بیشتری دارد.

 های همکاری تقویت پیوند

 زده شعکل  های سعیل های غیردولتی در اسعتان هایی از سازمان با آنکه گروههای غیردولتی:  همکاری مشترک سازمان

کردند که نیاز به ایجاد کمیته معدیریت بحعران دارنعد تعا بعا همعاهنگی بیعشتر  اند، اما بسیاری از آنها مطرح می گرفته

های غیردولتی در مراحل مختلف پیشگیری، حین و بعد از وقوع حوادث غیرمترقبه بتوانند در ساماندهی معسائل  سازمان

 مناطق آسیب دیده بطور موثرتری عمل کنند.

   :های مردم نهاد با استفاده از تجارب قبلی حضور خعود  ضمن آنکه بعضی از سازمانهمکاری بیشتر با معتمدین محلی

ها به این مسئله توجه کرده و ارتباط بیشتری را با معتمعدین محلعی برقعرار کردنعد ماننعد همکعاری شعورای  در بحران

هماهنگی مدیریت بحران خوزستان با آقای بدوی )مدیر جمعیت سران عشایر و مدیر سعتاد ععشایر اسعتان( در کمعک 

مندی از ظرفیت معتمدین محلی موضوعی اسعت کعه معورد نیعاز غالعب  رسانی به مناطق عرب زبان خوزستان، اما بهره

 های غیردولتی فعال در سیل بود. سازمان

 زده حعضور بعسیاری از  در بازدیعد از منعاطق سعیلرسانی:  کمک به ساماندهی داوطلبان غیرتشکیالتی در کمک

شعد. مثعال در خوزسعتان در  داوطلبان که به صورت خود جوش و غیرتشکیالتی مشغول کمک رسانی بودند مشاهده می

روستاهای آسیب دیده شعیبیه تعدادی از معلمان یکی از مدارس غیرانتفاعی اهواز در کمک رسعانی فععال بودنعد. خانعم 

مان برپعا کعردم و بعا همکعاری  از همان روزهای اول سیل، چادری را سر کوچه«علیزاده یکی از معلمان توضیح داد که 

 ».های مردمی کردیم و در میان سیل زدگان توزیع کردیم تعدادی از دوستان و آشنایان شروع به جمع آوری کمک
 هعای تعهعران بعا  و یا در لرستان در بازدید از روستای چم حسین،آقای کرم پور به نمایندگی از اهالی یکی از مجتعمعع

کرد. ضمعن ضعرورت تشعویعق و  کامیونی از کام به منطقه آمده بود و رأساً بسته های غیرنقدی تهیه شده را توزیع می

تعر شعود.  ها نیاز به سازمان یافتگی دارد تا هدف مندتر و اثعربعخعش های داوطلبانه مردمی، اینگونه کمک ترغیب کمک

های غیردولتعی معی  ها به سازمان بسیاری از آنها نسبت به منطقه و نیاز اساسی مناطق ناآشنا بودند. وصل اینگونه کمک

 ها استفاده موثرتری شود. ها، منابع و فرصت تواند به عنوان یک راهکار کمک کند تا از ظرفیت

 دیدگان توسعط  ارزیعابی درسعت نیازهعای آسعیب  تیر نیازهیا: های کارشناسی جهت بررسیی دقیق تشکیل گروه

تر و مفیدتر از انباشت و هدررفت کمک ها و منابع است که متاسفانه در سیل  متخصصین و کارشناسان به مراتب ضروری

 شود. اخیر بسیار مشاهده می
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 های غیردولتی حاضر در منطقعه  باید در نظر داشت که ماموریت سازمان های محلی: کمک به توسعه ظرفیت تشکل

های ملعی  بعه تعدریج کعاهش یافتعه و  ای توانمند شود که نقش سعازمان زده این است که جامعه محلی به گونه بحران

 های محلی بتوانند با قابلیت بیشتری کنترل امور را در دست بگیرند. سازمان

 های محلعی بویعژه در  های استانی از جانعب بعسیاری از سعازمان نیاز به شبکه ها: تشکیل شبکه های استانی تشکل

ای  های غیردولتی کمک زیعادی خواهعد کعرد. چنیعن شعبکه گلستان مطرح شد. این  اقدام به هماهنگی میان  سازمان

های غیردولتی را در هنگام بحران از منظر به اشتراک گذاشتن اطالعات، امدادرسعانی، تعامین منعابع و  عملکرد سازمان

 ارزیابی بحران، موثر و تسریع خواهد نمود.

  :ها در بحعران کعامال از نظعر همعه فععامن در صعحنه  منطق ارتباط کلیه بخشتوسعه ارتباطات با نهادهای دولتی

جانبه، در ترکیبی تکمیل کننده و در سایه اعتماد اجتماعی نیاز مبرمی بعود کعه بعدان  پذیرفته شده بود، اما ارتباط همه

 اشاره شد.

 

 های غیردولتی های سازمان /چالش4-9

های غیردولتی موردمطالعه در چهار محور اجتماعی، اطعالع رسعانی، مداخلعه و  های مطرح شده از سوی سازمان چالش      

 شود. مدیریت به شرح زیر خالصه می

 اجتماعی

  :شعد کعه بعسیاری از  احساس یاس و بی اعتمادی عمومی مردم سبب میناامیدی و بدبینی مردم به نیروهای دولتی

های حساس بحران به راحتی قابل توجه قرار نگیرد و از این نظر بعسیاری  هشدارها و برخی اقدامات ضروری در موقعیت

 کردند. ها، باید انرژی و توان بیشتری را صرف می های غیردولتی برای رفع این محدودیت از سازمان

 در مشاهدات و گفتگوهای انجام شده با مردم، برخعی دربعاره آبگرفتگعی   : عدم درک حساسیت حتی از سوی مردم

 کردند که صحبت ها و اخبار منتشر شده درباره میزان بارندگی و سیل را باور نداشتند. منازلشان بیان می

 :هعا و  ا از رونعد برخعی کمک بسیاری از مردم مناطق آسیب دیده حتی در کمپعه نارضایتی مردم از توزیع  کمک ها

های دست دوم و یا توزیع تجمع وار پیرامون یک کامیون که موجب ازدحام و بعی حرمعتی بعه  توزیع آن از جمله لباس

 کرد. مردم می شود، گالیه داشتند. از این جهت به عزت نفس و کرامت آنان خدشه وارد می

 :شد که بسیاری از  افعراد داخعل کمعپ، نشعسته و  ها مشاهده می در بازدید از کمپ عدم مشارکت کافی مردم بومی

شد و خود هیچ مسئولیتی به عهعده نداشعتند.  عموم کارها و وظایف روزانه کمپ توسط داوطلبان و امدادگران انجام می

کرد و هعم از نظعر روحعی و روانعی  های روزمره هم مسئولیت پذیری آنها را حفظ می در حالیکه ایفای نقش در فعالیت

 کرد. شرایط بهتری برای آنها فراهم می

 برخی از مردم به این نکته مععترض بودنعد کعه  های ناشی از حضور مکرر مسئولین در مناطق آسیب دیده: چالش

ای و حتی هزینه زا نیز  کند و صرفا به عکس گرفتن و رفتارهای کلیشه حتی رفت و آمد بعضی مقامات کمک زیادی نمی

 شود. منتهی می



های غیردولتی با تاکید بر نقش سازمان—زده گزارش مطالعه سریع مناطق سیل  

22 

 :در بسیاری از موارد در محل اسکان موقعت سعیل زدگعان  شلوغی ناشی از اعزام نیروهای مردمی از سایر شهرها

رسان و امدادگر بیشتر از نیاز در محل حضور دارند که وجود همین نیروهای امدادگر بعه  شد نیروهای کمک مشاهده می

 شود. هرج و مرج و شلوغی محیط و نیز هدر رفت منابع مالی منتهی می

 اطالع رسانی

 :رفت بعد از پشت سر گذاشعتن  انتظار می نبود سامانه اطالعاتی برای شناسایی دقیق افراد آسیب دیده در سیل

های غیرمترقبه متعدد و مشاهده این نق  در هنگام امدادرسانی در گذشته از سوی دولعت، اطالععات جعامع و  بحران

های غیردولتی با بیان این موضوع معتقد  کاملی از افراد ساکن در هر شهر و روستا وجود داشته باشد تعدادی از سازمان

 ای  باعث از بین رفتن منابع و توزیع ناعادمنه در مناطق سیل زده شد. بودند، نبود چنین سامانه

  نبودGPS: های غیردولتی و حتی سایر امدادگران به دلیل نداشتن اطالعات کافی از معسیرها دچعار  برخی از سازمان

 می توانست سرعت عمل آنها را بیشتر کند. GPSشدند. وجود  سردرگمی می

 :انتقادات به عملکرد صدا و سیما در روزهای بحران کعم نبعود بطوریکعه یکعی از  نارضایتی از عملکرد صدا و سیما

 2کرد که صدا و سیما اعالم کرد سیل تمام شده، در حالیکه آب در بعضی مناطق شهر بعه حعدود  فرمانداران انتقاد می

های غیردولعتی،  رسانی صحیح و به هنگام صدا و سیما موضوعی بود که بسیاری از سازمان رسید. انتظار از اطالع متر می

 حتی برخی مسئولین و مردم بدان اشاره داشتند.

  :نبود ساماندهی اطالع رسانی و نیز تاخیر و یا بعه هنگعام نبعودن اطالععات و در عدم اطالع رسانی دولت در سیل

 مواردی طبق گفته برخی از مردم بومی، مشکالتی در زمینه اسکان آسیب دیدگان و یاس و سردرگمی آنها ایجاد شد.

  :سعاعته  72در فاز اول بحران که اصطالحا زمعان فراموش شدن برخی مناطق آسیب دیده بدلیل نبود اطالعات

هعا ارسعال  است، برخی از اهالی بومی مشکالتی را داشتنداز جمله آنکه  به جاهای دور از جاده و دور از دسترس کمک

شد که حتی  به دپو شدن کام یا فروش آنها منجعر  های کنار جاده و یا در دسترس، توزیع می شد و بیشتر به مکان نمی

 شد. می

 های ایرانیان خارج از کعشور و یعا نهادهعای  کمک های بین المللی: عدم همکاری دولت در خصوص جذب کمک

رسمی عالقمند به حمایت از آسیب دیدگان، فرصتی بود که در صورت ایجاد تمهیدات مزم از سوی دولت امکان نسبتا 

های غیردولتی فعال در سیل از جهعت نبعود موضعع  کرد. برخی از سازمان زده فراهم می های سیل خوبی را برای استان

 مثبت از سوی دولت نقد داشتند.

 مداخله

از جمله مداخالت دولت در سیل اخیر که سعوال و های غیردولتی دارای مجوز رسمی:  های سازمان بستن حساب

ها بود. سعوال اساسعی  های این سازمان های غیردولتی فعال ایجاد کرد، بستن حساب نارضایتی جدی برای سازمان

آنها این بود که با در نظر داشتن مجوز های رسمی از وزارت کشور و سایر نهادهعای دولعتی بعه چعه دلیعل بایعد 

 های آنها بسته شود. حساب
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  :ها نعسبتا خعوب بعود امعا  هرچند که سرعت بازگشایی حسابکسب مجدد مجوز حساب و اتالف زمان ناشی از آن

اعتمعادی، صعرف  های غیردولتی نسبت به بستن حساب ها اعتراض داشتند و عالوه بر تعشدید فعضای بی عموم سازمان

 دانستند. انرژی و اتالف وقت را از جنبه های منفی آن می

  :های غیردولتی مورد مطالععه بعه ایعن مهعم  بخش زیادی از سازمانبی اعتمادی دولت به تشکل ها و مداخله گری

کنعد و باععث  اشاره داشتند که دولت به آنها اعتماد کافی ندارد و این موضوع بی اعتمادی متقابلی را برای آنها ایجاد می

 های مزم در بحران به نحو احسن انجام نشود. شود که همکاری می

 ضعف مدیریت دولتی

 های معدیریت دولعتی نعیز معشکالتی را پیعش روی  ضععفای از پیش تعییین شیده:  عدم آمادگی و نبود برنامه

 دهد. از جمله آنکه برنامه از پیش تعیین شده از طرف دولت، از قبل وجود نداشت. های غیردولتی قرار می سازمان

 :های  هعای معوازی در سعطح سعازمان دهدکه فعالیت مشاهدات در سه استان نشان می موازی کاری در کمک رسانی

دولتی و نیز حاکمیتی، عدیده است. به عبارتی تصاویری از مداخله در کار یکدیگر هم نمایعان اسعت کعه اثعر منفعی در 

 گذارد. محیط می

 طراحی یک سیستم بعرای بعه اشعتراک گذاشعتن اطالععاتی ماننعد نیازهعا و های امداد:  نبود اتصال اطالعاتی گروه

 شد. های غیردولتی مورد مطالعه مطرح می کامهای توزیع شده و شناسایی خانوار از جانب بسیاری از سازمان

 کردنعد کعه چنانچعه  های غیردولتی فععال در سعیل اظهعار می برخی از سازمانرسانی:  نبود منابع کافی برای کمک

توانستند به مردم آسعیب  گرفت، بهتر و بیشتر می های امدادی در اختیارشان قرار می تجهیزاتی از جمله هلیکوپتر و قایق

 دیده بویژه در مناطق غیرقابل دسترس کمک کنند.

 :های غیر دولعتی فععال  هر چند که برخی از سازمان عدم هماهنگی الزم بین نهادهای مدنی و سازمان های دولتی

ها و تعامین نیازهعای  در سیل معتقد بودند همکاری با دولت بهتر از حوادث قبلی بوده است، اما همچنان در توزیع کمک

 مردم آسیب دیده هماهنگی مزم بین دولت و آنها بخوبی وجود ندارد.

  :عدم چابکی و سرعت عمل و کندی تصمیم گیری نهادهای دولتی بویعژه در بحعران، موانع اداری در نهادهای دولتی

 شد. های غیردولتی مطرح می چالش دیگری بود که از سوی برخی از سازمان

  :کردنعد کعه  های غیردولعتی اظهعار می بسیاری از مردم آسیب دیده و نیز سازماننبود رویکرد دوراندیشانه در دولت

ها و صعحبت  کنند. همچنین در نشست ای بلند مدت از سوی دولت برای ساماندهی مناطق سیل زده مشاهده نمی برنامه

 ها با مسئولین محلی نیز افق دیدی مالحظه نمی شد.

 :و یعا ضععف جعدی مدیریعت  »کنند برخی از مسئولین، خود بحران ایجاد می«جمالتی شبیه ضعف و بحران مدیریت

 شد. بحران از سوی مردم زیاد شنیده می

 :)در برخی مناطق بویژه در مناطق دورافتاده بسیاری از مردم، کعم  کم رنگ بودن مدیران دولتی در صحنه )در آغاز

کردند. در چند مورد اشاره شد که نیروهای داوطلب زودتر از معسئولین در  رنگ بودن حضور مدیران دولتی را مطرح می

 صحنه حاضر بودند.
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   :تفاوت دیدگاه و در نتیجه ایجاد اختالفات در عملکرد برخی از نهادهعای دولتعیتفاوت دیدگاه های نهادهای دولتی 

کرد. به طور مثال دانشگاه علوم پزشعکی بعه توزیعع طبعا غعذا بعدلیل امکعان بعروز  چالش جدی برای مردم ایجاد می

های غذای سعرد بعود در حالیکعه برخعی از نهادهعای دولعتی و  های رایج در بحران نقد داشت و معتقد به بسته بیماری

 پرداختند. حاکمیتی و حتی داوطلبین سازمان نیافته مردمی، به توزیع غذای گرم در سطح وسیع می

 های  های بعا سعازمان در نشعست های بین المللیی: عدم اطالع رسانی شفاف در خصوص نحوه استفاده از کمک

هعای خعارجی را در  غیردولتی فعال در سیل، در چند مورد مطرح شد که دولت و هالل احمر همانطور که معیزان کمک

کنند، برای شفاف سازی، باید اطالعات مزم را در مورد مصارف و نحعوه  حمایت از مناطق آسیب دیده در سیل عنوان می

 استفاده از آنها به مردم ارائه دهند.

 :المللعی در بحعران بعه  استفاده جدی از تجعارب موجعود بین  عدم استفاده از تجربیات بین المللی در زمان بحران

های غیردولتی به عنوان چالش که  ها توسط دولت موضوعی بود که برخی از سازمان منظور پرهیز از اتالف انرژی و هزینه

 شد. شویم ، مطرح می هر بار شاهد تکرار بحران می
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 های غیردولتی / همکاری جمعی سازمان1-9

 دهد: های غیردولتی فعال در سیل سه رویکرد را نشان می مطالعه سریع و مشاهدات انجام شده در مورد سازمان

 رویکرد همکاری مشترک و اتصال به دولت 

 ها زیر  اند و در نهادهایی مانند خانه سمن های غیر دولتی که سابقه همکاری با دولت را داشته در این رویکرد سازمان

نظر استانداری انسجام پیدا کردند، در جریان سیل اخیر نیز با توافق یکدیگر ارتباط و اتصال شان را به دولت نزدیکتر 

سازمان غیردولتی در  25کردند و به نوعی بازوی نهادهای دولتی فعال در استان خود شدند. این رویکرد میان 

 خوزستان مشاهده شد که در خانه سمن های اهواز و زیر نظر استانداری خوزستان  متمرکزند.

 رسعانی و شناسعایی  این جمع با تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران تحت نظر استانداری همراه بعا نقعش اطالع

های جمع آوری شده خود را به هالل احمر ارسال و با پرهیز از بازگعشایی حعساب خعاص بعرای سعیل،  نیازها، کمک

دادند. نماینده جمع در کلیه جلسات دولتی شرکت کرده وتعامعل  حامیان و خیرین را به حساب هالل احمر ارجاع می

  شوند. )مانند مکان، ماشین، اطالعات( زیادی با نهادهای دولتی دارند و از منابع دولتی نیز  بهره مند می

 رویکرد همکاری مشترک مستقل 

  این رویکرد مبتنی بر استقالل و حفظ هویت غیردولتی خود و نیز کمک بعه  همگرایعی و همکعاری معشترک میعان

سازمان غیردولتی و انجمعن  22سازمان های غیر دولتی است.  با این دیدگاه در جریان سیل اخیر در لرستان ، میان 

جامعه شناسی لرستان اتحادی ایجاد شد و در دفتر یکی از اعضاء متمرکز شدند. این جمع بعا هعم اندیعشی موافقعت 

کردند که حساب یکی از اعضاء بازگشایی و کلیه کمک ها از آن طریق جمع شود. تعامل و تقسیم کاری میعان اععضاء 

آوری،  های شناسعایی، جمعع شد. به طوریکه ستادی متعشکل از کمیتعه متناسب با ماموریت و تخص  آنها انجام می

های دولتی نسبت به کمک رسانی راسعا اقعدام  اند و ضمن تعامل و ارتباط با دستگاه توزیع و اطالع رسانی تشکیل داده

 اند. کنند.گزارش هایی نیز در مورد عملکرد خود و نیز نقد مدیریت بحران ارائه داده می

 رویکرد ایفای نقش به صورت مجزا 

 کننعد.  های خود در جریان سیل فعالیعت می های غیر دولتی به صورت مجزا و برحسب ظرفیت در این رویکرد سازمان

تشکل در گرگعان بعه غعیر از معوارد جزیعی  45این رویکرد در گلستان مشاهده شد. به طوریکه در نشست با حدود 

رسانی نقعدی و جنعسی  همکاری مشترک بین چند تشکل، عمدتا به صورت مجزا از هم نسبت به جمع آوری و کمک

های غیردولتی در اینگونه حعوادث  های مشترک میان سازمان اند. به مرور برخی از آنها به ضرورت همکاری اقدام کرده

 ها اذعان کردند. ها به ضرورت تشکیل شبکه استانی سمن پی بردند. به طوریکه درنشست مورد اشاره، برخی از تشکل
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 های غیردولتی های همکاری مشترک  سازمان / زمینه2-9

اند، زیر چتر یکی از موضوعات و یا ترکیبی از برخی از آنها همکعاری  های غیردولتی که با یکدیگر پیوند برقرار کرده سازمان

 کردند.   می

 
 

 رسانی ریزی جهت خدمت همکاری و برنامه

 های خاص )مانند زنان سرپرست خانوار( کمک به شناسایی گروه    

 شناسایی و کمک به بیماران خاص )مانند سرطان(    

 رسانی نقدی و جنسی کمک    

 همکاری با معتمدین محلی    

 ها ها در کمپ تهیه آمار و نیازسنجی    

 

 های غیردولتی با دولت /تعامل و همکاری سازمان7-9

های زیر با دولت و  های غیردولتی فعال در سیل در زمینه مشاهدات و مطالعات انجام شده، گویای آن است که سازمان

 یا سایر نهادهای حاکمیتی پیوند داشتند.

 کسب مجدد مجوز )استانداری ، وزارت کشور ، هالل احمر و دادستانی(-8

 ها( ها و بخشداری ورود به مناطق )از طریق فرمانداری -2

شرکت در جلسات مدیریت بحران )در حد بسیار محدود( و ارائه گزارش عملکرد )از طریق وزارت کشور و  -9

 استانداری(

 غربالگری در شبکه بهداشت )از طریق بهزیستی( -4

 مراقبت از کودکان )با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش( -5

 رسانی )با همکاری بهزیستی، کمیته امداد، حج و زیارت و هالل احمر( کمک -1

های مشترک از جمله استفاده از امکانات و تجهیزات آنها )ارتش، سپاه، دانشگاه علوم پزشکی، اداره  همکاری -7

 کار و امور اجتماعی، هالل احمر، بنیاد مسکن و اتاق بازرگانی(
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 های غیردولتی با هالل احمر / تعامل و همکاری سازمان1-9

 اخذ مجوز -8

 های محلی برای هماهنگی معرفی سمن -2

 زدگان جهت دریافت کمک معرفی سیل -9

 زده و نیازمند کمک دریافت اطالع از مناطق سیل -4

 ها از طریق امکانات و نیروهای هالل احمر انتقال کمک -5

 ها در انبار هالل احمر همکاری در تفکیک کمک -1

 توزیع غذای گرم از طریق هالل احمر -7

 های نقدی و جنسی به هالل احمر ارسال کمک -1

 های هالل احمر جهت انتقال خبرنگاران و هنرمندان استفاده از قایق -3

 استفاده از اطالعات هالل احمر -81

 کمک برخی داوطلبان سازمان نیافته از طریق هالل احمر اما با نظارت خود -88

 مورد( 7تعامل بهتر با هالل احمر نسبت به گذشته ) -82

 مورد( 4عدم اطمینان به هالل احمر) -89

 ها از هالل احمر )طرح موضوع از سوی یکی از مسئولین هالل احمر( گری تشکل انتظار مدافعه - 84

 / درک و دریافت ها3-9

ها و نعیز نکعات مهعم قابعل  ها و مشاهده ها،  نشست های غیردولتی در مصاحبه در مجموع،  با مالحظه نقطه نظرات سازمان

دیده و حتی مسئولین محلی، درک و دریافت@های کلی مطالعه سعریع حاضعر در چهعار محعور  اشاره بعضی از مردم آسیب

 شود: ها خالصه می های غیردولتی و طرح اولویت بحران مدیریت، ضعف سرمایه اجتماعی، اهمیت نقش سازمان

 ضعف و بحران مدیریت

 نبود متولی و مدیر مشخ  در منطقه 

 نبود ظرفیت مدیریت علمی 

 عدم اقدامات پیشگیرانه 

 نبود درک تفاوت موقعیت و شرایط ناشی از سیل و زلزله 

 ضرورت استفاده مؤثر از نیروهای مردمی 

 ضعف سرمایه اجتماعی

 اعتمادی میان مردم و دولت بی 

  گاها نبود اعتماد میان مردم 

 های معتمدان محلی عدم استفاده مناسب از ظرفیت 
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 های غیر دولتی و نیروهای داوطلب مردمی اهمیت نقش سازمان

 های غیردولتی اقبال مردم به سازمان 

 های محلی های غیر دولتی فعال در مناطق بویژه سازمان تاثیرگذاری اجتماعی سازمان 

 های مردمی )سازمان نیافته( وفور کمک 

 های حاکمیتی های غیر دولتی توسط دولت و دستگاه ضرورت درک و باور نسبت به نقش موثر سازمان 

 دیده  دهی به معاش و درنتیجه کسب و کار مردم آسیب اولویت

 های کسب و کار شناسایی و بهره مندی فرصت 

 زایی و کسب و کار فراهم ساختن زمینه های اشتغال 

 کمک به حفظ و توسعه عزت نفس و کرامت مردم 
 

 

 

 

بر اساس نتایج مطالعه سریع انجام شده، سه محور اصلی به عنوان راهکارهای بهبود مدیریت بحران با تاکید بر نقعش موثعر 

شعود. بعرای ایعن  سازی، اثربخشی و همکاریهای موثر منجر می های های غیردولتی مطرح است که عمدتا به ظرفیت سازمان

منظور مزم است از همه امکانات موجود دولتی از جمله )وزارت کشور، هالل احمر ( و غیردولعتی و حعتی جلعب معشارکت 

 مند شد. بخش خصوصی بهره

 

  کارهای پیشنهادی بهبود مدیریت بحران راه

 بخش چهارم
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 های غیردولتی /توسعه ظرفیت مدیریت سازمان4 -8

های غیردولتی برای آمادگی و توسعه ظرفیت در حوادث با لحاظ قرار دادن اهداف و  طراحی و اجرای برنامه آموزش سازمان

 رویکردهای زیر:

 های غیردولتی با رویکرد اجتماع محور تقویت نقش تسهیلگری سازمان 

 های غیردولتی تقویت رویکرد تخصصی سازمان 

 های مستمر های غیردولتی از طریق مستندات و ارائه گزارش تاکید بر اصل شفافیت سازمان 

 های غیردولتی /ارتقای نقش و اثربخشی سازمان2-4

های غیردولتی مورد مطالعه در جهت تعیین راهکارهای مناسب برای ارتقای نقش  تجمیع نظرات و نیازهای سازمان 

 اثربخشی آنها عبارت است از:

 های غیردولتی های استانی سازمان تشکیل شبکه 

 های محلی غیردولتی  تشکیل تیم مدیریت بحران در هر استان توسط سازمان 

 )برگزاری کنفرانس بین المللی در موضوع حوادث غیر مترقبه و با هدف انتقال تجربه )در سطح ملی 

 های غیردولتی مدیریت بحران تشکیل سازمان 

 های غیردولتی فعال در بحران و نهادهای دولتی و عمومی مربوطه تهیه سامانه جامع اطالعاتی با مشارکت همه سازمان 

 های غیردولتی از دولت و سایر نهادهای حاکمیتی در اجرای وظایف قانونی و  گری سازمان توسعه ظرفیت مطالبه

 مدیریت پیشگیرانه )آب، سد، خانه سازی، زراعت(

 های مناطق آسیب دیده در مراحل مختلف به دولت )از جمله  ای جهت تبیین و ارائه اولویت توسعه ظرفیت مشاوره

 زایی و درامدزایی و نیز خطرات ناشی از مسایل اجتماعی و روانی آسیب دیدگان( توجه بیشتر به حمایت از اشتغال

 های غیردولتی نقش آفرینی شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در یکپارچگی سازمان 

 های تخصصی یافته میان شبکه تعامل و همکاری سازمان 

 های مردم نهاد جدی گرفتن بحث کار داوطلبانه و ترویج کار داوطلبانه از سوی تشکل 

 های کوتاه، تاثیرگذار و آگاه کننده در حوزه بحران  تهیه و تولید کلیپ 

 های مردم نهاد با همکاری وزارت کشور در اساسنامه تشکل »مداخله در بالیا« درج عبارت 

 های همکاری /پروتکل9-4

 های غیردولتی در قانون )وزارت کشور(  ضرورت تعریف نقش سازمان 

 ها های غیردولتی در ستاد بحران کشور و نیز  ستاد استان کسب کرسی رسمی نمایندگان منتخب سازمان 

 های غیردولتی فعال و تعریف پروتکل همکاری فیمابین  تشکیل کارگروه مشترک هالل احمر و سازمان 

 های علمی مرتبط با موضوع برای ورود علمی و عملی به مسائل اجتماعی و همکاری موثر با  ها و انجمن ترغیب دانشگاه

 های غیردولتی سازمان
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