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Earthquake is a kind of natural crises that has caused a lot of damage to the 

affected communities in different dimensions throughout history. In this 

regard, NGOs, along with governmental organizations, can play an effective 

role in minimizing these harms and achieving maximum recovery and 

sustainability of these communities, if are planned properly. The main 

purpose of this research is to analyze of the role of non-governmental 

organizations (NGOs) in the rehabilitation and sustainability of earthquake-

stricken areas in Kermanshah province. This research has applied a 

qualitative approach and directional content analysis method. The study 

population of this research is the NGOs active in the earthquake affected 

areas of Kermanshah province. The purposive sampling (a kind of snowball) 

has been used to select interviewees. Sampling continued to reach the 

theoretical saturation. In this study, theoretical saturation is obtained by 

reviewing 23 samples from the study population. Data collection is carried 

out through interviewing, observing and taking field observations, examining 

documents and often a combination of these methods. The findings reveal 

that the major activities of the NGOs in the areas of the earthquake include 

Needs Assessment and Information, Collecting and Distributing Goods, 

Providing Medical Services, Providing Psychological Advice, Providing 

Services to Children, Providing Services to Women, Providing Residential 

Services, Providing Health Services, Providing Environmental Services, 

Providing Social Services and Providing continuing education services. The 

results indicate that NGOs have played a significant role in rehabilitation and 

sustainability of earthquake-stricken areas, and with the right planning and 

policy, the maximum participation of active NGOs can be used as powerful 

arms in the reconstruction and sustainability of affected areas in future crises. 

Finally, some suggestions are provided based on the findings. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 فراوانفی را بفه جوامف     هفای  مختلف  آسفی    ابعاد در که در طول تاریخ است طبیعی های بحران انواع از یکی زلزله وهشیمقاله پژنوع مقاله: 

در کنفار   تواننفد  صفحی  مفی   ریفزی  برنامفه  صفور   هفا در  تأثیر خود وارد کرده اسفت، در ایفر راسفتا سفمر     تحت

هفا و دسفتیابی بفه حفداکار بازاحیفا و       آسفی  رساندن ایر  حداقل های دولتی نقش مؤثری را در راستای به سازمان

هفا  در   نهفاد سسفمر   های مردم هدف کلی از انجام ایر پژوهش واکاوی نقش سازمان پایداری ایر جوام  ایفا نمایند.

کفارگیری روش   زده استان کرمانشاه است. ایر پفژوهش بفا رویکفرد کیففی و بفا بفه       بازاحیا و پایداری مناطق زلزله

نهفاد فعفال در    های مردم ار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه ایر پژوهش شامل اعضا سازماند تحلیل محتوا جهت

گیری هدفمند از نفوع گلولفه برففی     شوندگان از نمونه زده استان کرمانشاه بودند. برای انتخاب مصاحبه مناطق زلزله

در  ی کفه داده جدیفدی یاففت نشفد.    گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت یعنی تا زمفان  نمونهاستفاده شد. 

هفا از طریفق    آوری داده نمونه از جامعه مذکور، اشباع نظری حاصل شد. جمف   3۳ایر تحقیق از طریق مصاحبه با 

هفا صفور     برداری میدانی، بررسی اسناد و مفدار  یفا ابلف  ترکیبفی از ایفر روش      مصاحبه، مشاهده و یادداشت

هفا در   دهند که فعالیفت عمفده سفمر    ها نشان می سازی حاصل شد. یافته گرفت. قابلیت اعتماد از طریق فر مالث

آوری و توزیف  کاههفای موردنیفاز، اراخفه خفدما        رسانی، جمف   های نیازسنجی و اطالع زده در زمینه مناطق زلزله

در زمینفه  روانی، اراخه خدما  به کودکان، اراخه خدما  به زنفان، اراخفه خفدما      - های روحی پزشکی، اراخه مشاوره

محیطفی، اراخفه خفدما  اجتمفاعی و اراخفه خفدما  در زمینفه         اسکان، اراخه خدما  بهداشتی، اراخه خدما  زیست

 انفد  داشفته  بسفزایی  نقش زده زلزله مناطق پایداری و بازاحیا در ها سمر که دهند می نشان ادامه تحصیل بود. نتایج

 بازوهفای  عنفوان  به فعال های سمر حداکاری مشارکت از توان می صحی  گذاری سیاست و ریزی برنامه صور  در و

هفا   در پایفان نیفز بفر اسفاف یافتفه      .برد بهره های آینده در بحران دیده پایداری مناطق آسی  و بازسازی در پرتوان

 پیشنهادهای کاربردی نیز اراخه شد.
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 مقدمه
 مسفاخل ده اسفت. در پیفدایش   مواجه بفو  «انسانی»و  «طبیعی» ریپذ ینیب شیپعام  مسئلهزندگی جمعی بشر همواره با دو گونه 

 خفراش  دلهایی  د و فاجعهنده رخ می یهرازگاهندان در کار نیست و ایر حوادث انسانی، دست بشر چ مساخلبرخالف طبیعی، 

 مسفاخل ندارنفد. در بفیر    ییکارا ولهای معم روش که در چنیر حالتی،کنند  ها، وضعیتی بحرانی ایجاد می ر فاجعهآفریند. ای می

شفود   ای انسانی مبدل مفی  نبود قدر  پیشگیری و آمادگی جامعه به فاجعه صور  ، بافلگیری زلزله بیشتر است و درها بحرانو 

گفذارد. ایفر شفرایط،     و ثانویه برجفای مفی   بیرمستقیماثرا  تخریبی مستقیم، اش  و هم بر زیستگاه او و جامعه انسانکه هم بر 

  .13۳2، یآقابخشکند س می ناپذیر اجتنابای را در بحران  فردی، گروهی و جامعه امدادرسانیهای  لزوم فعالیت

خفدما  ویفژه احسفاف     ها، نیاز به مسکر، مشاوره و سفایر  در جوام  دارد که بعد از وقوع آن توجهی قابلتأثیر  ها بحران

برنفد و ایفر    رنج می ها بحرانها نفر از اثرا   بیش از میلیون هرساله  .Lawther, 2009؛ 1455خسروی و همکاران، سشود  می

از  تفوجهی  قابفل اد ، تعفد انفد  گرفتفه  قفرار  ریتفأث  تحترسد که در حال افزایش است. همراه با رشد افرادی که  رقم به نظر می

طبیعفی   هفای  بحفران چنفیر  اثفرا   مجهفز، بفرای مقابلفه بفا      1 اهف  سسفمر  نهفاد  مردمهای  یا سازمان یدولتهای بیر سازمان

انتففاعی بفودن، در   مستقل از دولت بوده و در عیر بیرهای داوطل ،  ایر سازمان .(Charles et al., 2010) اند شده لیتشک

ا، نمفاد و واسفطه مشفارکت مفردم هسفتند و      هف  شوند. سفمر  خدمت مردم هستند و به همیر دلیل، صدای مردم نامیده می

عفدالتی در سفالمت جوامف  اسفت سدمفاری و       مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سالمت، کفاهش فقفر و بفی   

در تفالش   تفوجهی  قابفل کننفد، مشفارکت    مستقل یا با همکاری یکدیگر کار می طور بهکه  ها ایر سازمان . 1353همکاران، 

 دهنفد  را انجفام مفی   امدادرسانیهای  از تالش ریناپذ ییجداهای دولتی، بخشی  اند و در کنار سازمان ا کردهبرای بازسازی پید

(Mohanty, 2008). هفا در بازسفازی    توان در مفواردی هموفون نقفش آن    های بیردولتی را می هایی از نقش سازمان نمونه

های مسکر داخمفی پفس    کمک در پروژه، (Shaw & Goda, 2004)در ژاپر  1555ساختاری اجتماعی پس از زلزله کوبه 

در بفنگالدش   155۳های امدادی به قربانیان پس از سفیالب   اراخه کمک ،(Johnson, 2007)در ترکیه  1555از زلزله سال 

(Paul, 2003)  در هنفد یاففت    2554در سفال   پس از سونامی ویرانگفر  بخشی توانو اجرای یک برنامه معیشت(Kilby, 

 اند.   نقش پررنگی داشتهها  سمر، شده مطرحا باید اذعان داشت که در تمام موارد لذ ،(2008

کفاری  منففرد   دسفتگاه توسط یفک   ،ریزی مناس  در جهت توسعه برنامهمشکال  فراوان فراروی بشر،  به باتوجهامروزه 

، زده بحفران  جوامف  معیشفت   ونیفاز اسفت کفه بفا بررسفی نیازهفا       هفا   سمر مانند هایی بنابرایر به سازمان ؛استدشوار بس 

یک متفولی اصفلی در رونفد     عنوان به و (Christoplos et al., 2001) به کار گیرند مناس  یراهبُردهاو  نموده ریزی برنامه

. (Sharma, 2004)د نف شفناخته گرد   پسفابحران سقبل از وقوع بحران  و بازسازی و باز احیا سدر حیر و  اقداما  پیشگیرانه

 ;Gupta, 2006) عمفل نماینفد   درازمفد   انفداز  چشموارده با یک  های  در جهت کمک به کاهش آسی ند توان می ها سمر

Pugh, 1998) هفای  گیری تصمیمتسهیل بودجه و  موج  ،میانجی میان جوام  مردمی و ساختارهای قدر  باه عنوان به و 

، بازیفابی  ها بحرانپس از وقوع ایر مسئله که  به هباتوج عالوه به .(Benson et al., 2001)گردند کلیدی در سیاست و بیره 

هایی که سفالمت   های اجتماعی روزمره و حمایت از شبکه ؛ لذا بازسازی رویهخواهد بودها  انسانی فراتر از بازسازی زیرساخت

 ;Weisler et al., 2006) اسفت دهند، بسیار حاخز اهمیت  کنند و رفاه و آسایش را ترویج می جسمی و روحی را تقویت می

Sizer & Evans, 2009) ها انجام گردد. سمرتواند توسط  که ایر مهم می 

هفای گونفاگون    هفای بیردولتفی در حفوزه    اگرچه بسیاری از سفازمان با ایر اوصاف، باید به ایر مورد نیز اشاره گردد که 

ضفروری   بفا آنفان  بخش دولتفی   تو حمای ها به ایر معنی است که همکاری امدادرسانی تخصص دارند، اما مناب  محدود آن

هفای   سازمان درنتیجه ؛ 1355ب؛ خسروی و همکاران،  1351ال ؛ خسروی و همکاران،  1351سخسروی و همکاران،  بوده

در ایفر   ؛(Lukaszczyk and Williamson, 2010)اند  انتخاب کرده یکردهای مشارکتی را برای حل مساخلبیردولتی رو

هفای   مفیفد اسفت. سفازمان    با بخش دولتفی بسفیار   های بیردولتی ت که همکاری سازمانمعتقد اس  1555س Meier زمینه
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و استفاده مشتر  از مناب  با یکدیگر همکاری دارند و موجف  اثربخشفی بهتفر     گیری تصمیمدر زمینه  ها و دولت بیردولتی

منفاب    بفردن  ریازبتواند منجر به  ه میهای دولتی در هنگام بروز فاجع با سازمانها  سمرها خواهند شد. عدم همکاری  برنامه

بفم در   2553های اداری شود. به گفته یکی از مقاما  وزار  بهداشفت ایفران پفس از زلزلفه      زیاد و همونیر افزایش هزینه

 155هفا داشفت، نماینفدگان بفیش از      های صحرایی و دفر مفرده  بیمارستان اندازی راهسعی در  شد  بهاو  که درحالیایران، 

و ایر امر موج  تسهیل در  (Wood, 2004) جداگانه خواستار همکاری با آنان شدند طور به المللی بیربیردولتی سازمان 

 .  شده بودروند امدادرسانی 

 منفاطق  یبازساز و امدادرسانی یها پروژه در که گفت توان می بیردولتی یها سازمان و دولت رابطه مورد در ،طورکلی به 

و  (Aota & Murosaki, 2004)شفوند   مفی  محسوب یکدیگر یشرکا بیردولتی به نحوی یها انسازم و دولت ،دیده آسی 

 ،اقدام کننفد. در صفور  وجفود ایفر مشفارکت      دیده آسی در راستای کاهش آسی  وارده به افراد و بایست در کنار هم  می

تواننفد در تمفامی مراحفل     رففی مفی  از ط گیفرد؛  عت و کیفیت باهتری صفور  مفی  و با سر خوبی بهها  مدیریت بحران مسلماً

 کنفار  در مفؤثری  بفازوی  تواننفد  مفی که  مردمی نیز نشان دادند نهادهای دیگر و ها سمر .نمایندمدیریت بحران ایفای نقش 

کارهفای   از یکفی  واقف   باشند. در زلزله در دیده آسی  شهروندان به رسانی کمک برای های دولتی سازمان دیگر و احمر هالل

 بفه  آن انتقفال  مردمفی و  هفای  کمفک  جلف   زمینفه  در که است ایر ،دهند انجام توانند می نهاد مردم های مانساز که مهمی

 ایفده،  داشفتر  بفا  هفا  سفازمان  ایفر  و وسفی   مفادی  و مالی و امکانا  داشتر بودجه با دولت. باشند فعال دیده آسی  مناطق

 و ریختگفی  هفم  بفه  از ،کنند می بازسازی را زدگان زلزله شده ویران های خانه اینکه بر عالوه، مردمی جل  مشارکت و خالقیت

 منفاطق  بفه  آن انتقفال  مردمفی و  هفای  کمفک  جلف   زمینفه  در و کننفد  مفی  جلفوگیری  نیز زده زلزله جامعه پاشیدگی ازهم

   . 1355، و همکاران سشمس گردانند یبازم شان زندگی عادی به روال را آنانباشند تا از ایر طریق،  فعال دیده آسی 

در کشفور مفا    چراکفه نباید از زلزله بفلت کفرد؛   ریب ریدراطبیعی بسیاری مواجه است. طبیعی و بیر های بحرانا با کشور م

خسفارا  جفانی، مفالی و    گیفرد و   ای را مفی  زلزلفه مهیبفی جفان عفده     بار یکوقت  هرچند تقریباًبودن،  زلزله خیر به باتوجه

های مختلفی در جهت پیشگیری از ایر سوان  و بالیا و پس از وقوع نیفز،   ها و گروه آورد. سازمان زیادی به بار می زیرساختی

 . 1353نیفا،   درگیر هستند سبخشی دهید سانحهدیده و بازسازی مناطق  در کاهش خسارا  و تلفا  و ساماندهی مردم آسی 

 یکیلفومتر  32ری بخفش ازگلفه،   کیلفومت  11ریشفتری در   3/0ای بفا   زلزلفه  1351 مفاه  آبفان  21در همیر راستا در تاریخ 

 گذاشفت.  یجفا  هزار مصدوم بر 12کشته و  555که بیش از شهرستان سرپل ذهاب در برب مرکز استان کرمانشاه رخ داد 

ایر زلزله به هفت شهرستان استان کرمانشاه و بیش از یک هزار روستای استان خسفار  وارد کفرده اسفت. در ایفر زلزلفه      

 انفد  شفده  یجزخف کامل تخریف  و یفا دچفار خسفار  کلفی و       طور بهدر کل استان کرمانشاه هزار واحد مسکونی  35حدود 

    .21: 1350کرمانشاه،  استان ریزی برنامه و مدیریت سسازمان

کرمانشفاه نیفز    لرزه زمیرگذارد که  د و قربانیان بسیاری را برجای میافت زیادی در سراسر جهان اتفاق می های لرزه زمیر 

و بازسفازی را پفس از زلزلفه ایجفاد      بخشفی  توانسیستمی برای تسکیر،  عمدتاًها  ود. در چنیر حالتی، دولتیکی از موارد ب

هفای خفود را    هفای بیردولتفی فعالیفت    ، سفازمان ریبف  ریدرادهند.  کنند و به اکاریت قربانیان خدما  استاندارد اراخه می می

بتوانفد   تنهفایی  بفه بیرممکر است کفه دولفت    تقریباًبزرگ،  های لرزه رزمیدر  ویژه بهرسانند.  ها، به انجام می متفاو  از دولت

های بیردولتی و شفهروندان نیفز بایفد در کنفار دولفت،       های خصوصی، سازمان مشکال  به وجود آمده را حل نماید. شرکت

ای  کاهفد و جامعفه   مسئولیت آمادگی، پاسخگویی و بازسازی را به عهده بگیرند. همکاری کامل در جامعه از شد  فاجعه می

های بیردولتفی در بازسفازی    امر را برای همگان به همراه خواهد آورد. از ایر منظر، وجود تحقیقاتی در زمینه نقش سازمان

؛ (Aota & Murosaki, 2004)های بیردولتی بسیار مهفم اسفت    پس از وقوع زلزله ضروری خواهد بود. زیرا نقش سازمان

اسفت؛ لفذا    گرفتفه  صفور  های بیردولتی در بازسازی پس از فاجعفه   ی در زمینه نقش سازمانتحقیقا  اندک، وجود باایراما 

 اسفتان  زده زلزلفه  منفاطق  پایفداری  و بازاحیفا  در  هفا  سفمر س نهفاد  مفردم  هایسازمان نقش واکاوی» از مطالعه حاضر،ف هد

   .است «کرمانشاه
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 از یکفی هفا   سمر شود؛ ها پرداخته می ری  سمراو تعی مبانبه بررسی  ادامه در راستای بررسی مبانی نظری پژوهش، در 

 امفور  اداره در مفردم  مشارکت میزان بررسی و سنجش جهت ها مال  معتبرتریر و مؤثرتریر از یکی و توسعه مهم ابزارهای

وب ای جدید در حیا  اجتماعی جوام  محسف  پدیده ها، ایر سازمان  .1352 همکاران، و محسنیس روند می شمار به کشورها

ها، بروز و ظهفور   ها به دنبال بسیج نیروهای مردمی و داوطل  برای بهبود وضعیت جامعه، رف  کاستی شوند. ایر سازمان می

در سفال   بفار  ریاولف بفرای   بیردولتیهای  سازمان  .13۳4راد و حسینی،  ها و دستیابی به توسعه پایدار هستند سقانعی دیدگاه

بفه نفام    بیردولتفی  هفای  سازمانسدر کشور ما طبق مصوبه وزار  کشور  قرار گرفت مورداستفادهتوسط سازمان ملل  1545

داوطلبانفه از   یرانتفاعیبهر گروه »ه است  و ایر اصطالح را در مورد شد یگذار نامسمر  اختصار بهیا  نهاد مردم های سازمان

صفنفی   ، اجتماعی، خیریفه، تخصصفی و  برای اهداف متنوع فرهنگی المللی بیرشهروندان جهانی که در سط  محلی، ملی و 

 هفا  سفازمان اصفطالحا  مختلففی بفرای توصفی  ایفر       حفال  تابفه   .42: 13۳۳د سزاهدی، نبر به کار می «تشکیل شده باشد

 لیقب ریازاهای مردمی  ، سازمانبیردولتیهای توسعه  بیرانتفاعی، سازمان مؤسسا بانه، داوطل مؤسسا است که  کاررفته به

هفای جامعفه مفدنی را تشفکیل      ، بخش مهمفی از سفازمان  نهاد مردمهای  سازمان سالمت جهان، سازمان  هستند. در تعاری

  .  55: 13۳1دهند سگلشر پژوه،  می

 یمردمف  از برآمفده  و خودجوش و یانسان نهادهای و ها گروه ها، تیجمع شامل یردولتیب های سازمان ،یجهان  یتعار در 

 تیف فعال بفا  یردولتف یب هفای  سفازمان  امفروزه . نفد ینما یمف  ریفی تب دولت از استقالل در را خود شاخصه ریتر مهم که هستند

 بانفک   یف تعر بفر  بنفا  هفا  سفازمان  ریف ا. پردازند یم تیفعال انجام به یعموم خدما  و رفاه جهت در داوطلبانه و یرانتفاعیب

 فعفال  یملف  اجتمفاع  توسفعه  و یاجتمفاع  خدما  ریتأم ست،یز طیمح حفظ و فقرا مناف  شیافزا و دردها کاهش در یجهان

 و یرففاه  امدادی، امور از ها آن تیفعال دامنه و ندینما یم تیفعال یالملل ریب و یمل های عرصه تمام در ها سازمان ریا. هستند

 و یجمالونفد س گفردد  یمف  شفامل  را جوانفان  و زنفان  امور و یفنّاور و علوم توسعه و یپناهندگ بشر، حقوق از دفاع تا یمذهب

  .  1353 ،یدجمالون

توان بفه بیردولتفی بفودن، بیرانتففاعی بفودن، تمایفل بفه اسفتقالل،          می نهاد مردمهای  های سازمان تریر ویژگی از مهم

، یمفدار  قفانون و داوطلبانه بودن، استقالل هویفت، اشفترا  اهفداف،     نهاد مردمخودجوشی و نیاز طبیعی، بیرسیاسی بودن، 

  .  ۳4: 13۳0های مالیاتی آنان اشاره نمود سعلوی،  اری از معافیتآزادی عضویت، استقالل مالی و برخورد

، نماد و واسطه مشارکت اجتماعی هستند و مشارکت اجتماعی نیفز یکفی از بازوهفای اصفلی ارتقفای سفالمت،       ها سمر 

اسفت    فتهیا  . مشارکت اجتماعی فرایندی سازمان1353عدالتی در سالمت جوام  است سدماری و همکاران،  کاهش فقر و بی

هفای معفیر و مشفخص، منجفر بفه       هفدف  درنظرداشفتر صور  آگاهانه، داوطلبانه و جمعی و بفا   که طی آن افراد جامعه به

    .13۳5گردند سازکیا و بفاری،  در مناب  قدر  می شدن میسه

 یمبفان  ادامفه  در لفذا  اسفت؛  پرداختفه  کرمانشاه استان زده زلزله مناطق در ها سمر نقش یبررس به قیتحق ریا ازآنجاکه 

 یعف یطب نوع 2 به یطورکل به ها بحران. است شده اراخه بحران تیریمد ندیفرا و زلزله بحران بخصوص بحران  یتعار و ینظر

 از یناشف  یامفدها یپ و هفا  بحفران . هسفتند  تیریمد ازمندین ،یبند طبقه نوع از ها بحران اما شوند، یم یبند دسته ساز انسان و

 از یکف ی ریبف  ریف درا. (Ghafory, 2005) دارد وجفود  آنفان  داد رخ احتمفال  شفه یهم و سفت ین یشدن حذف جهان در آنان

 از اسفت  عبفار   زلزلفه  . 1355 همکاران، و شمسس است زلزله ر،یزم کره سراسر در ها بحران ریتر تیاهم حاخز و ریتر مهم

 در. دهفد  یمف  رخ کوتاه اریبس زمان در اشابتش بروز صور  در که ریزم پوسته ریز در حد از شیب یانرژ یناگهان شدن آزاد

 :Erdik et al., 2005) دیف آ یم وجود به ریزم پوسته یها سنگ در شده انباشته یانرژ یناگهان شدن آزاد از لرزه ریزم واق 

 و هفا  هویش از استفاده و  یصح یزیر برنامه قیطر از فقط و است ریپذ امکان همواره زلزله مانند ییها بحران وقوع احتمال. (2

 همکفاران،  و یپورطاهرس کاست زدگان زلزله یفرارو مشکال  و ها  یآس گوناگون، یامدهایپ از توان یم یتیریمد دیجد ابعاد

1355  .  

 از کننفد  مفی  تفالش  و جوام  ها گروه افراد، آن طریق از است که پیوسته فرایندی بحران مدیریت دارد: می اذعانمیلتی  



 04 زده استان کرمانشاه مناطق زلزلهبازاحیا و پایداری در ها(  نهاد )سمن های مردم واکاوی نقش سازمان
 

را  خفود  آن، برابفر  در یفا  و برسفانند  بفه حفداقل   را آن یفا  و نماینفد  جلوگیری خطرنا  وقای  از ناشی های و آسی  خطرا 

 کفاهش  و 3بازسفازی  ،2مقابلفه  ،1آمفادگی  مرحلف   4بفه   بحفران  مدیریت . فرایند(Mileti, 1999) کنند احیازو با بازسازی

 کفاهش  نیفز  و خفاص  ای سفانحه  زا ناشفی  ریسفک  تقلیفل  در جهت اقداماتی کاهش خطر بر مفهوم شود. می تقسیم 4خطر

 بفه  جامعفه  پاسفخ  کفارایی  ارتقفا   موجف   که شود اقداماتی می آمادگی شامل و دارد تمرکز آن برابر در جامعه یریپذ  یآس

 نیازهفای  تفأمیر  بفرای  تفالش  شامل و افتد اتفاق می وقوع سانحه از پس مقط  در بازسازی و پاسخ گردد. سانحه می رخداد

 انسفانی، خسفارا    تلفا  بحران کاهش مدیریت مرحل  4 ایر هدف مجموع در شود. می جامعه ندمد بل بازسازی اساسی و

 بحفران  مفدیریت  چرخه 1  . شکل2511، 5کانادا ستیز طیمحس است سانحه رخداد از و پس حیر پیش، در کالبدی و مالی

   .دهد می نشان را

 
 .(35: 1331 حسینی،) بحران جامع مدیریت چرخه .1 شکل

که در زیفر بفه بررسفی مفواردی      گرفته صور تحقیقا  اندکی  ها سمرتر اشاره شد، در زمینه نقش  که پیش طور انهم 

 پردازیم. چند از آن می

هفای محلفی در    های بیردولتفی و دولفت   همکاری بیر انواع مختل  سازمان ندنشان دادبرخی از مطالعا  مورد بررسی  

وجفود  اثفرا  بفه    کفاهش در  توجهی قابلو تأثیر  وجود داشت سامانهونووان مانند یک  زمینه بازسازی زلزله اتفاق افتاده در

 .(Xu & Cui, 2011; Xu & Du, 2010; Xu & Meng, 2011; Xu & Zhuo, 2011) داشته است آمده

ی هفا  دولتفی کمفک  هفای بیر  اه با طوفان آیک، سازمانهمر 2555های سال  که در طوفان ندنشان داد وق نتایج مطالعه 

، توانایی جوامف  بفرای طراحفی خفدما  بیردولتفی      حال ریباا. (Waugh, 2006) ها نمودند مهمی در جهت بهبودی انسان

های نامناس  و حمایفت   های بیردولتی در مقابله با سیاست های سازمان بسیار متغیر بوده است. در بسیاری از موارد، فعالیت

هفای هزم بفرای حمایفت از     های بازسازی شده است. عالوه بر ایر، سیاسفت  لیتمالی قرار دارد که مان  مشارکت آنان در فعا

، حفدود  255۳سفال   ونوفوان دهد که پفس از زلزلفه    است. آمار نشان می موردنیاز بیردولتیهای  خدما  ضروری و شرکت

شفرکت   دیفده  ی آسف سازمان بیردولتی در نظر گرفته شده برای بیش از سه سال در کار بازسازی در سراسفر جوامف     135

هفای   سفازمان  المللفی  بیری ها سمر. شد را شامل می المللی بیر های سمر ملی و هم های سمرها هم  ایر سازماناند.  داشته

هفا در   ای بفرای توانفایی آن   فزاینفده  به طور ها سمرد. رون می زده زلزلهمناطق به یاری  سایر کشورهااز بیردولتی هستند که 

  .Madon, 1999س هستندمانند کاهش فقر، توسعه پایدار و حقوق بشر مهم  مقابله با مساخل توسعه

 -1 زیفر ایففای نقفش کننفد:     های توانند در زمینه می زده زلزلهدر مناطق  ها سمر که دهند نشان می های مختل  پژوهش 
آحفاد مفردم جهفت    جلف  مشفارکت    -2؛ پذیری جوام  و فقرزدایی آنفان  تسهیلگری در راستای کاهش آسی  یها فر اراخه

مفردم   بفه رسفانی و آمفوزش    کمفک  -4؛ از بحران دگانید  یآس تسری  در اراخه خدما  به -3؛ مشارکت در مدیریت بحران

                                                                                                                                                                          
1- Preparedness 

2- Response 

3- Recovery 

4- Mitigation 

5- Environment Canada (EC) 
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؛ ای با تاکید بفر فقرزدایفی   مشاوره و خدما  فنی دهنده اراخه -5، از بحران یریپذ  یآسکاهش  راستایدر  دیده آسی  محلی
 -0؛ عملیففاتی یراهبُردهففاکالبففدی جهففت اراخففه  اقتصففادی و  - ییط اجتمففاعمحفف تففر از تففر و جففام  تحلیففل واقعففی -1
 ODI, 2005; Sharma, 2004; Benson et) یدولتف  هفای  سازمان یسه بادر مقااراخه خدما  بیشتر در  «یریپذ انعطاف»

al., 2001; Twigg et al., 2000; Chopra, 1989).  
هفا در    بررسفی اقفداما  سفمر   بفه   هفا  برخی از پژوهش هرچندت که توان گف چنیر می بررسی شدهمطالعا  بر اساف 

در آن هفم   زده زلزلفه منفاطق   و پایداری بازاحیادر  ها سمربه بررسی نقش  یا مطالعهاما کمتر اند  زده پرداخته مناطق بحران
یکفرد  ای کفه بفا رو   مطالعفه  بررسی شدهانسانی و زیرساختی پرداخته است و در بیر مطالعا   ابعاد مختل  با تاکید بر ابعاد
، ویژه اسفتان کرمانشفاه پرداختفه باشفد     به طور و ایران زده زلزله مناطق ها در بازاحیا و پایداری کیفی به بررسی نقش سمر

 زده زلزلفه  مناطق پایداری و بازاحیا در  ها سمرس نهاد مردم های سازمان نقش واکاوی» حاضر، مطالعه از هدف لذا یافت نشد،
 .است «انشاهکرم استان

   ها و روش مواد

 موردمطالعهمنطقه 
راف  21/5۳/1351  در روز یکشفنبه مفورخ   24 :1350ریزی اسفتان کرمانشفاه س   اساف گزارش سازمان مدیریت و برنامه بر

ریشتر با مرکزی ازگله در شهرستان ثالث باباجانی اسفتان کرمانشفاه در نزدیکفی     3/0ای به بزرگی  لرزه زمیر 21:4۳ساعت 
در  لفرزه  زمفیر در سراسر استان کرمانشاه حس شد اما کانون اصلی ایفر   لرزه زمیرکه ایر  هرچندز ایران و عراق رخ داد. مر

هایی از شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشفاه قفرار داشفت.     بخش ازگله در شهرستان ثالث باباجانی تا بخش حدفاصل
گذاشفت.   تفأثیر روسفتا   1535 و دهسفتان  12بخفش، و   24شهرستان،  15ر ثانیه ادامه یافت و ب 35لرزه به مد   ایر زمیر

روستای مرزی در استان کرمانشاه بفه سفب  آن تخریف  شفدند.      ۳5سرپل ذهاب و  درصد روستاهای شهرستان 05حدود 
هرهای ربفو  بفه شف   نفر اعالم شد که بیشتریر آنان م 0۳10نفر و مصدومان و مجروحان آن  121باختگان زلزله  تعداد جان

زیفادی بفر    تفأثیرا   1351 مفاه  آبفان  . زلزله 45: 1350ذهاب، کرند برب، قصر شیریر و ثالث باباجانی بودند سهمان،  سرپل
هفای سفرپل    شهرسفتان  ویفژه  بفه دیدگان منطقه  اجتماعی آسی  -ها و همونیر بر عوامل روانی حیا  اقتصادی، زیرساخت

کفانون اصفلی زلزلفه دو شهرسفتان      کفه  ازآنجفایی  . 1355و همکفاران،   لدینیو ثالث باباجانی، بر جای گذاشت سعال اذهاب 
سرپل ذهاب و ثالث باباجانی بودند و ساکنیر ایر دو شهرستان بیشتریر آسی  اقتصفادی، اجتمفاعی و روانفی را از بحفران     

  .2دند سشکل انتخاب ش موردمطالعهمنطقه  عنوان بهزلزله دریافت نمودند لذا در ایر پژوهش ایر دو شهرستان 

 
 در پژوهش حاضر موردمطالعههای  و شهرستان و مناطق زلزله استان کرمانشاه ها شهرستان. 2شکل 
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 ها مواد و روش
انجام  1دار پژوهش حاضر جز  تحقیقا  توصیفی است که از نظر رویکرد، کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا جهت

 و زنفدگی  روزمفره  هفای  پدیده از افراد در  کش  برای که است تحقیق روش یک کیفی محتوای پذیرفته است. تحلیل

 ابفزار  یک صرفاً کیفی محتوا تحلیل روش . 1351 همکاران، و منوچهریس رود می کار به ذهنی های داده محتوای تفسیر

 هفا  داده یآور جمف   و پفژوهش  انجفام  بفرای  که است نیز پژوهش روش یک بلکه نیست ها داده وتحلیل تجزیه برای فر و

 از پژوهشفگرانی  دیگفر  عبفارتی  بفه  ، 1352 همکفاران،  و راد مفومنی س شفود  مفی  گرفتفه  بکار مختلفی پژوهشگران توسط

 ;Krippendorff (1980); Morgan (1993); Neuendorf (2011) Kerlinger (1973); Weber (1991)قبیفل 

Aloe & Kings (2007)محتوا تحلیل پژوهش روش که نمودند بیان  1305س باردنو   13۳۳س زاده یوس  و معروفی ؛ 

 جهفت  هفا  داده بفه  دادن سفازمان  و هفا  داده تحلیفل  گفردآوری،  بفرای  ساختاری دارای و شناسی معرفت مفروضا  دارای

 مفذکور  توضفیحا   بفه  عنایفت  بفا  لفذا  . 152: 1352 راد و همکفاران،  مومنی از نقل بهس است نظریه یا مدل به دستیابی

 تلخفیص  و توصی  ها، مدل به رسیدن راستای در که است مستقل پژوهش روش یک کیفی محتوا یلتحل گفت توان می

 طفورکلی  بفه  ، 153: 1352 همکفاران،  و راد مفومنی س گیفرد  می قرار مورداستفاده مدل تدویر و ها آن از استنبا  ها، داده

 است. نمایان 3 شکل در کرد یط باید پژوهش سؤاه  پاسخ به رسیدن برای کیفی محتوا تحلیل در که مراحلی

 
 (1332راد و همکاران،  . مراحل انجام روش پژوهش تحلیل محتوا کیفی )مومنی3شکل 

دو شهرسفتان سفرپل   زده  منفاطق زلزلفه  فعفال در   نهاد مردمهای  ایر پژوهش شامل اعضا سازمان موردمطالعهجامعه  

 امفدادگری،  هفای  حفوزه  در موردمطالعفه  هفای  سفمر  الیفت فع .هسفتند اسفتان کرمانشفاه   ذهاب و ثالث باباجانی از تواب  

 و سرپرست یب زنان و ایتام کودکان از حمایت بخصوصس حمایتی ای، مشاوره خدما  درمانی، - یبهداشت ،یطیمح ستیز

 .بودند...  و یشناخت روان خاص، های بیماری به مبتال بیماران

 و اعضفا  آوری جمف   جهفت  فراخوان به اقدام زلزله وقوع زا پس بالفاصله ها سمر عمده شوندگان مصاحبه اظهار طبق

 مختلف   هفای  حفوزه  در و یافتنفد  حضفور  دیفده  آسفی   منفاطق  در ممکفر  زمان کمتریر در و نموده اجتماعی مشارکت

 نیازهفای  ریتفأم  موقفت،  اسکان حمایتی، اقداما  ،یشناخت روان های مشاوره درمانی، - یبهداشت امدادگری، آواربرداری،

اففراد   اظهارنظر. طبق داشتند فعالیت... و مردمی های کمک توزی  و آوری جم  دیده، آسی  خانوارهای و افراد برای اولیه

                                                                                                                                                                          
1 Directed content analysis 
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هفا متففاو  بفود و از     بسته به نوع فعالیت و نقش سفمر  موردمطالعهها در مناطق  حضور سمر زمان مد مورد مصاحبه 

از نفوع گلولفه    1گیری هدفمند متواتر ناسایی افراد، از روش نمونهبرای شپس از وقوع زلزله متغیر بود.  دوسالچند ماه تا 

نفر اشباع داده حاصل  3۳استفاده شد. معیار تعییر حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود و از طریق مصاحبه با  2برفی

 ستان کرمانشفاه کفه  زده ا ها در بازسازی مناطق زلزله با عنوان بررسی نقش سمرها در حاشیه یک گردهمایی  نمونه .شد

میزبانی فرمانداری شهرستان  به استان کرمانشاه بودند و زده زلزلههای فعال در مناطق  مدعویر آن مسئولیر اصلی سمر

هفای شناسفایی    نمونهپس از گردهمایی مذکور با  متعاقباًبرگزار گردید، شناسایی و  1351در اسفندماه سال  ذهاب سرپل

سفاختاریافته انففرادی    عمیفق و نیمفه   مصاحب ابزار پژوهش، های هزم به عمل آمد.  گیجهت انجام مصاحبه هماهن شده

هفای   بفا صفحبت   زمان همبود. ها  میدانی، بررسی اسناد و مدار  یا ابل  ترکیبی از ایر روش برداری یادداشتمشاهده و 

 دقیقه به طول انجامید. 15تا  35میانگیر  طور به، نظرا  آنان ثبت شد. هزم به ذکر است هر مصاحبه شونده مصاحبه

پفذیری بفه    پفذیری، تأییدپفذیری و اطمینفان    با استفاده از چهار مفهوم مرتبط ازجمله مفاهیم اعتبارپفذیری، انتقفال  

در ایر راستا جهت اعتبارپذیری سعی شد تفا    .Schwandt et al., 2007س بررسی روایی و پایایی پژوهش پرداخته شد

های متنوع از افراد کلیدی و بحث و تمرکز بیشتر بفر سفؤال اصفلی پفژوهش،      ها با طرح سؤال هآوری داد در مرحله جم 

پذیری، از راهبفرد درگیفری بیشفتر     افزایش انتقال منظور بهدر ایر بخش  عالوه بهزوایای مختل  مورد بررسی قرار گیرد. 

های مختل  اسفتفاده شفد. در ایفر     ر زمانها د آوری و تحلیل داده های مختل  و جم  کننده دارای تخصص افراد شرکت

 گفروه هفا و مففاهیم اسفتخراد شفده در اختیفار       نوشفته  ، دستآمده دست بهپذیری از صحت نتایج  مرحله جهت اطمینان

ها با اسفتفاده   داده وتحلیل تجزیهتأییدپذیری نتایج حاصل، پس از  منظور بهپژوهش و سایر محققان قرار گرفت. درنهایت 

ها و رابطه ایجاد شده بیر آنان مطفرح شفده، نتفایج مجفدد در اختیفار       وا و استخراد مفاهیم، تدویر مقولهاز تحلیل محت

انسفجام بیشفتر نتفایج     منظفور  بفه کنندگان قرار گرفت و پفس از اظهفارنظر، بفه تأییفد آنفان رسفید. درنهایفت         مشارکت

 صالح قرار گرفت.پژوهش مورد بازبینی و ا گروهدیگر نتایج توسط  بار یک، آمده دست به

هسیه و نظریه  بر اسافدار بهره گرفته شد.  ها، از تحلیل محتوای کیفی با رویکرد جهت ه داد وتحلیل یهتجز منظور به

 4، تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعفی 3رویکردهای تحلیل محتوا به سه دسته تحلیل محتوای عرفی یا قراردادی شانون

های پیشفیر دربفاره    ها یا پژوهش . گاه نظریه(Hsieh & Shannon, 2005) شود دار تقسیم می و تحلیل محتوای جهت

یک پدیده مطرح هستند که یا کامل نیستند یا به تحلیل بیشتری نیفاز دارنفد. در ایفر حالفت پژوهشفگر کیففی، روش       

  .  1351گزیند سباغ میرانی و همکاران،  دار را برمی تحلیل محتوا با رویکرد جهت

ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. بدیر صور  کفه ابتفدا    صاحبهتحلیل محتوای م

های حاصل از مصاحبه بازخوانی شده و مفاهیم اصلی استخراد شد. در مرحله کدگذاری  در کدگذاری باز، تمام یادداشت

حوری شکل گرفت و درنهایت در کدگذاری انتخابی های م محوری باتوجه به قرابت معنایی مفاهیم استخراد شده، مقوله

 ها با یکدیگر و با مقوله اصلی مشخص شد. با استفاده از تکنیک مقایسه داخمی نتایج و سیر داستان، ارتبا  بیر مقوله

 نتایج
موضوع ها، جمال  مرتبط با  در مرحله کدگذاری باز با مرور خط به خط دادهآوری شده،  سازی مطال  جم  پیاده زپس ا

مفهوم کلیدی در زمینه موضوع مورد پژوهش بود. سپس با توجه  51پژوهش استخراد شد. حاصل ایر مرحله شناسایی 

داده  رمفز بندی مقدماتی صور  گرفت و به هر یک از مففاهیم مفذکور یفک     مفاهیم و ارتبا  بیر آنان، دستهبه ماهیت 

 Kتفا   Aاز  ییرمزهفا  ،وشفه قفرار گرفتنفد و بفه هفر یفک      هر یک از مفاهیم مستخرد شده در یفک خ ی که طور بهشد؛ 

فعفال در منفاطق    یهفا  سفمر در پایان ایر مرحله، به نظر رسید که ایر مفاهیم کلیه نقفش   . 1اختصاص یافت سجدول 

                                                                                                                                                                          
1 Sequential Sampling 

2 Snowball Sampling 

3- Conventional content analysis 

4- Summative content analysis 
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اشفباع  . درواقف   جعه بعدی مفاهیم تکراری حاصل گردیفد چند مرا در زده استان کرمانشاه را منعکس کرده است و زلزله

   در ایر مرحله مورد تأیید قرار گرفت.نیز ها  اعتبار درونی داده ینوع بهل شد و نظری حاص

 ها )کدگذاری باز( داده یساز مفهوم. 1جدول 

 کد مفاهیم ردیف

 A1 دیده از زلزله شناسایی مناطق و افراد آسی  1
 A2 ضروری به آنان دیده بخصوص در هنگام پخش اولیه کاههای افراد آسی  موردنیازنیازسنجی کاههای  2
 A3 و نیازمند سکونتگاه هستند اند داده ازدستشناسایی خانوارهایی که منزل خود را  3
 A4 زده به مسئوهن مربوطه مناطق زلزله موردنیازدر زمینه کاههای  یرسان اطالع 4
 A5 کشور از طریق فضای مجازی زده به افراد خیر سایر مناطق مناطق زلزله موردنیازدر زمینه کاههای  یرسان اطالع 5
 A6 سایر مناطق کشور از طریق فضای مجازی در ها زده به سایر سمر مناطق زلزله موردنیازدر زمینه کاههای  یرسان اطالع 1
 A7 یکار یموازو  یکار دوبارههای حاضر و فعال در منطقه در راستای جلوگیری از  برقراری ارتبا  بیر سمر 0
 B1 ها   در سایر مناطق با همکاری سایر سمریرنقدیبهای مردمی سنقدی و  آوری کمک جم  ۳
 B2 بسیج افراد بومی جهت توزی  کاهها در سط  منطقه 5
 B3 ها و روستاها جهت نیازسنجی در مراحل توزیعی بعدی و توزی  کاههای موجود ارتبا  با معتمدیر محله 15
 B4 دیده سی های مردمی در بیر افراد آ توزی  کمک 11
 B5 زده های نقدی به افراد زلزله پرداخت کمک 12
 C1 دیده پزشکی و اعزام آنان به مناطق آسی  یها گروهتشکیل  13
 C2 دیده شناسایی نیازهای درمانی افراد بیمار و آسی  14
 C3 ن خاص و... های زلزله نشأ  نگرفته است سبیمارا شناسایی افراد بیمار که حتی بیماری آنان از آسی  15
 C4 پزشکی یها گروهرپایی اعم از بخیه و... توسط های س اقدام به درمان 11
 C5 توزی  آنان ها  و اروها سبخصوص از ارتش و داروخانهآوری د اقدام به جم  10
 C6 درمانی در سط  استان جهت ادامه درمان و مداوای رایگان یها درمانگاهمعرفی بیماران به  1۳
 D1 زده روانی در سط  مناطق زلزله - یهای روح اد پایگاهایج 15

 D2 زده مشاوره روانی به مناطق مختل  زلزله یها گروهو اعزام  لیتشک 25
 D3 بستگان در معرض خودکشی بودند و اراخه خدما  روحی روانی به آنان دادن ازدستشناسایی افرادی که به علت  21
 D4 های روانی نوارها در راستای آرامش و مشاورهترحیم خا یها مراسمشرکت در و  دهید داغهمدردی با افراد  22
 E1 زده سمادی و بیرمادی  کودکان زلزلهشناسایی نیازهای  23

 E2 کاندکو موردنیازتوزی  پوشا  بوه و سایر مواد بهداشتی  24
 E3 دیده تأمیر نیازهای درمانی و دارویی کودکان آسی  25
 E4 زده در بیر کودکان مناطق زلزله یباز اسبابپخش آوری و  جم  21
 E5   در بیر کودکانیدرمان یبازهای گروهی س برگزاری بازی 20
 E6 نقاشی گروهی با کودکان 2۳
 E7 های کشور و دعو  از افراد طناز برگزاری جنگ شادی برای کودکان از طریق هماهنگی با سایر سمر 25
 E8 های طناز بخش کودکان های بهداشتی به گروه س و سرویسکانک قراردادندر اختیار  35
 F1 وانی دختران، زنان و بخصوص زنان باردارر - یشناسایی نیازهای درمانی، بهداشتی و روح 31
 F2 زنان باردار و اراخه خدما  پزشکی و دارویی به آنان قراردادنتحت پوشش  32
 F3 رکز استانمعرفی زنان باردار به مراکز درمانی در م 33
 F4 زنان و دختران موردنیازتوزی  اجناف بهداشتی  34
 F5 ها و زنان از خود در برابر ناهنجاریهای برای دفاع دختران  اراخه آموزش 35
 F6 زده زلزلههای مربوطه در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق  ها به سازمان اراخه طرح 31
 G1 ادر در اسکان اضطراری در بیر خانوارهاتهیه و توزی  چ 30
 G2 تهیه و توزی  کانکس در اسکان موقت در بیر خانوارهای نیازمند سکونت 3۳
 H1 های بهداشتی های سرویس ساخت کانکسهماهنگی جهت خرید و  35
 H2 و ارسال و توزی  آن در بیر مناطق نیازمند آبگرم کرخرید و نص   45
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 .1جدول ادامه 

 کد مفاهیم ردیف

 H3 مانند شامپو، صابون و... در بیر مناطق مختل  ها ندهیشوتوزی  انواع مواد بهداشتی اعم از  41

 H4 زده زلزلههای بهداشتی زیر در بیر افراد   توزی  لباف 42
 I1 افتهی اسکانهای رها شده در مناطق  آوری زباله اقدام به جم  43
 I2 یافته باله در بیر مناطق اسکانز یها اقدام به توزی  نایلون 44
 J1 دیده پایدار مناطق آسی  ییزا اشتغالریزی جهت  برنامه 45
 J2 ها توسط سمر ییزا اشتغالهای  کارگاه لیتشک 41
 J3 ییزا اشتغالهای  دانان مطرح جهت مشاوره در کارگاهدعو  از کارآفرینان و اقتصاد 40
 J4 های مربوطه پایدار به دستگاه ییزا اشتغالجهت اراخه طرح  4۳
 K1 تهیه مناب  درسی جهت ارتقا پیشرفت تحصیلی آنان 45
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 زده زلزلفه های مختلفی به ایففای نقفش در منفاطق     در زمینه ها سمراست،  شده داده اننش 1که در جدول  طور همان 

 .اند پرداخته

، بفه نیازسفنجی کاههفای    دیفده  آسفی  پس از بررسی شرایط موجود و شناسایی افراد  ها سمرکه  ندنتایج نشان داد 

یه حادثه محدود نبود؛ بلکفه نیازسفنجی همفواره    به ساعا  و روزهای اول صرفاًدیده نمودند. ایر امر  افراد آسی  موردنیاز

ها اذعان کردند که در حفیر پخفش کاههفا در     اعضای برخی از سمر که یطور بهیک فرایند در حال انجام بود،  عنوان به

و ربفط   و از طریق ارتبا  بفا مسفئوهن ذی   «چه کاهها و اجناسی را نیاز دارند»پرسیدند  دیده از آنان می بیر افراد آسی 

هفای مردمفی را بفا کمفک مفردم و       آنان نمودن. سپس کمک خیریر سعی در برآورده نمودن نیازهای نقدی و بیرنقدی

شوندگان  عالوه بر خدما  مادی، برخی از مصاحبهتقسیم نمودند.  زدگان زلزلههای محلی سدهیاری و شورا ، بیر  سازمان

ورود بفه   محف   بهاند و  زده فعالیت داشته ی در سط  مناطق زلزلهروان - یهای روح بیان کردند که نسبت به ایجاد پایگاه

زده و ویزیت افرادی کفه از نظفر    مشاوره روانی به مناطق مختل  زلزله یها گروهو اعزام  لیتشکنسبت به  زده زلزلهمناطق 

تگان در معفرض  بسف  دادن ازدسفت بودند، پرداختند. آنان بیان کردند شناسفایی اففرادی کفه بفه علفت       دیده آسی روانی 

 اند. چک کرده مرتباًخودکشی بودند را در اولویت کار خود قرار داده و روند درمانی آنان را 

شرایط تفری  و سرگرمی برای کودکان اشاره نمودند. در ایر زمینه یکفی از   آوردن فراهمها به  برخی از اعضای سمر 

نقاشی گروهفی  ، های گروهی بیر کودکان، برگزاری بازیدر  یباز اسبابآوری و پخش  جم »بیان داشت  ها سمر اعضای

 نهفاد  مفردم های  ، برخی از سازمانریب ریدرا. «با کودکان بهتریر حسی بود که مر در میان آن فاجعه بزرگ تجربه کردم

نفه کنفار   های هزم به آنان در زمی را در دستور کار خود قرار دادند و به آموزش دیده آسی نیز حمایت از دختران و زنان 

و ارسال و توزی  آن در بیر مناطق  آبگرم کرآمدن با شرایط موجود پرداختند. توجه به مساخل بهداشتی سخرید و نص  

و اسکان خانوارهفا ستوزیف  چفادر و سفپس       مانند شامپو، صابون و... ها ندهیشوتوزی  انواع مواد بهداشتی اعم از ، نیازمند

 به بیان آن پرداختند.  موردمطالعهه کانکس  نیز از مواردی بود که جامع

ها و همونیر دعو  از کارآفرینان و اقتصاددانان مطرح جهفت مشفاوره    زایی توسط سمر های اشتغال تشکیل کارگاه 

 عفالوه  بفه در آن نقش مابتی داشتند و  نهاد مردمهای  از جمله اقداما  دیگری بود که سازمان ییزا اشتغالهای  در کارگاه

پفس از اسفکان خانوارهفای    »شفوندگان بیفان داشفت:     ی از مصفاحبه نیز بافل نشدند؛ در ایر زمینفه یکف   تسیز طیمحاز 

هفا   ، بفا حجفم وسفیعی از زبالفه    افتهی اسکان، به دلیل تراکم باهی ایر خانوارها در مناطق زده زلزلهدیده در مناطق  آسی 

بفا   ؛ لفذا ایفر زبالفه صفحی  و درسفت نبفود      کردنرهفا  محیطفی  زیسفت روبرو بودند که هم از نظر بهداشتی و هم از نظر 

نمفوده و   افتفه ی اسفکان های رها شفده در منفاطق    آوری زباله ها و بسیج مردم بومی اقدام به جم  هماهنگی با سایر سمر

، نتایج تحقیق نشان از اجفرای خفدما  فرهنگفی    عالوه به. «یافته توزی  کردیم ر مناطق اسکانهای را در بی سپس نایلون
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متوجفه   زده زلزلفه در حیر فعالیفت در منفاطق   »بیان داشت که  شوندگان مصاحبها نیز بود. در ایر زمینه یکی از ه سمر

اسفت بفرای ادامفه تحصفیل بفا       جامانفده  بفه آموزان به علت اینکه مناب  درسی آنان در زیر آوارها  شدیم بسیاری از دانش

 .«مناب  درسی اقدام کردیم ، نسبت به تهیهآمده عمل هبمشکال  کتاب، دفتر و... مواجه هستند؛ لذا با هماهنگی 

هفای جفدول و از    شففاف بفودن عبفار     به باتوجه ؛ لذااست شده داده نشان 1مفاهیم اساسی استخراد شده در جدول 

 گردد.  طرفی جلوگیری از هجو و تکرار مکررا ، از بیان دوباره آن خودداری می

هفای   با مقایسه مداوم دادهی که طور بها  تشکیل شده، توسعه داده شد، کدگذاری محوری طبق مرحله بعد یعنی در 

طبقفه   11در نهایفت،  سفامان یافتنفد.   هایی متناس  بفا طبقفا ،    ها در قال  خوشه کدگذاری شده با یکدیگر، زیر طبقه

گفذاری گردیفد کفه بفه      تشکیل و هر یک متناس  با بار مفهومی نام زده زلزلهها در مناطق  ها سمر از فعالیت ومان  جام 

،  B1 – B5س موردنیفاز آوری و توزی  کاههفای   ، جم  A1 – A7س رسانی نیازسنجی و اطالع؛ از اند عبار ترتی  اهمیت 

،  E1 – E8س ، اراخه خدما  بفه کودکفان   D1 – D4س روانی - یهای روح ، اراخه مشاوره C1 – C6س اراخه خدما  پزشکی

، اراخفه   H1 – H4س اراخه خدما  بهداشتی ، G1 – G2س دما  در زمینه اسکانخاراخه  ، F1 – F6س اراخه خدما  به زنان

محققفان در   . K1- K3س فرهنگفی و اراخه خفدما     J1 – J4س ، اراخه خدما  اجتماعی I1 – I2س محیطی زیستخدما  

آنان بر اساف  رابط و در   مرحله پایانی یعنی کدگذاری انتخابی با مرور خط سیر داستانی، تلفیق و توأم کردن طبقا 

بازبینی طرح از لحاظ انسجام درونی و نداشفتر خلفل در منطفق آن، بفه      و با دیدی تجمعی و های مداوم رفت و برگشت

ایفر  نگر مفرور کردنفد؛    را با دیدی کل تمامی مراحل پژوهشو  اقدام نمودند گرفته انجامو پاهیش تحقیق  یساز کپارچهی

هفا را برطفرف نماینفد و سفپس      داد تفا کاسفتی  بفه پژوهشفگران امکفان     دار جهتتحلیل محتوا بازنگری در روش  سامانه

 در میان گذاشفته و پفس از تأییفد نهفایی ایشفان،      شوندگان مصاحبههای خود را با  سنجش اعتبار تحقیق، یافته منظور به

رار گرفتند و مفدل  ق ،«ان جامعهبازوان پرتو ها سمر»یعنی  های استخراد شده، حول یک مفهوم محوری سرانجام، طبقه

  .4شکل س پژوهش شکل گرفت.
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 بحث
زده اسفتان   و پایداری مناطق زلزله بازاحیانقش کلیدی در  نهاد مردمهای  سازمان ندکه نتایج تحقیق نشان داد طور همان

گرفته تا موارد مربو  به تحصیل نوجوانان و جوانان  نیازسنجیها از مرحله اول یعنی  های آن ایفا نمودند. نقش کرمانشاه

در مواردی  برآمده از دل مردم هستند، نهاد مردمهای  سازمان ازآنجاکه. استدر ایر مناطق، بسیار پررنگ و حاخز اهمیت 

هایی را از خود نشان دهند کفه شفاید دولفت     توانند ظرفیت میشود،  مواجه می که جامعه با یک بحران جدی مانند زلزله

در کنفار   هفا  سفمر عالت دولت در ایر موارد نیست بلکفه  بگذارد؛ البته ایر به معنی عدم ف به نمایشها  نتواند آن ظرفیت

 وانند نقش مؤثری را داشته باشند.ت دولت می

اراخه خدما  پزشکی، اراخفه  های مختلفی از جمله  ، در زمینهموردمطالعه یها سمرکه  ندنتایج ایر مطالعه نشان داد 

تفوان گففت    اند؛ در ایر زمینه می به ایفای نقش پرداختهروانی، اراخه خدما  به زنان و کودکان و ...  - یهای روح مشاوره

و  برای آمفادگی و تجهیفز خفود    ریزی منظمی و برنامه مداوم در ارتبا  با مردم هستند به طورنهادهای مردمی  ازآنجاکه

تواننفد در مواقف  بحفران، نیفروی انسفانی، امکانفا  و اففراد متخصفص مافل پزشفکان،            دارند، می همونیر تجهیز مردم

 زمفان  مد های آنان در  بسیج کنند و با استفاده از مهار  یتفور بهو مددکاران اجتماعی را  شناسان جامعه، شناسان روان

 بکاهند.   زده زلزلهو از ایر طریق از آهم مردم  ن یاری رساننددیدگا کوتاهی به آسی 

  در سایر مناطق با همکفاری سفایر   یرنقدیبهای مردمی سنقدی و  مکک ها سمرکه  ندنتایج مطالعه حاضر نشان داد

 زدگفان  لزلفه زهای محلی سدهیاری و شورا ، بیر  نموده و آن را با کمک مردم و سازمان آوری جم و افراد خیر را  ها سمر

 ;Xu and Cui, 2011; Xu and Du, 2010; Xu and Meng, 2011تقسیم نمودند که ایر نتیجه با نتایج مطالعا  

Xu and Zhuo, 2011  همکفاری   ؛ چراکه ایر محققان نیز در مطالعا  خود به ایر نتیجه رسیدند کههستندهم راستا

حلی در زمینه بازسازی زلزله اتفاق افتاده در ونوفوان ماننفد یفک    های م های بیردولتی و دولت بیر انواع مختل  سازمان

ایر نتیجفه نشفان از یفک سفرمایه      داشته است. وجود آمدهدر تخفی  اثرا  به  توجهی قابلوجود داشت و تأثیر  سامانه

بتفوان آن را   یسفخت  بفه ای که شفاید امفروزه    از آن برخوردارند و آن اعتماد است. سرمایه ها سمراجتماعی واه دارد که 

خفود را   یها کمک و اعتماد کردند نهاد مردم های سازمانبه  سایر مناطق زلزله کرمانشاه مردم باز احیا ر ماجراییافت؛ د

 داشتند.  ها آنگذاشته و همکاری خوبی با  ها سازماندر اختیار ایر 

ای بفرای   هفای سفرگرمی، مشفاوره    هدر ایجفاد برنامف   بیردولتفی  هفای  همونیر نتایج مطالعه حاکی از توانایی سازمان

روحی و روانی؛ و همونیر اراخه خدماتی در حوزه سالمت و بهداشت بود؛ ایر امفر نشفان    دیدگان ی آسکودکان، زنان و 

ای  تر از آن، در زمینه روحفی و روانفی نقفش مابفت و ارزنفده      در زمینه مادی بلکه مهم تنها نهها  دهد که ایر سازمان می

ها پس از وقایعی هموون زلزله، بسیار مهم و حیاتی  ایر نقش آنبخش دولتی بودند.  رسان یاریزمینه  داشتند و در ایر

نیازمند توجه اسفت. ایفر   تریر موضوعاتی است که  یکی از مهم دیدگان ی آسهای روانی و اجتماعی از  حمایتزیرا  است

 Twigg et al, 2000; Sharma 2004,ODI, 2005; Benson et al, 2001; Chopra, 198 یافته با نتایج مطالعفا  

ای بفا   اراخه خدما  مشاوره تأکید داشتند. ها سمرای  همخوانی داشت؛ ایر محققان نیز در مطالعا  خود بر نقش مشاوره

ها  روانی و مالی را از بحران - یروحی و روانی و حتی مالی برای افرادی که بیشتریر آسی  روح دیدگان ی آستاکید بر 

 ها قرار گیرد. اند همواره مورد تاکید بوده است و باید در دستور کار مسئولیر در مدیریت جام  بحران دیده
ها به اقداما  اجتماعی فعالیت داشتند. آنان بیان نمودند که پس از  نتایج مطالعه حاکی از آن بود که برخی از سمر

هفایی از قبیفل    انفد و فعالیفت   دیفده پرداختفه   مناطق آسی زایی پایدار  ریزی جهت اشتغال اسکان موقت، نسبت به برنامه

 یهفا  کارگفاه زایی و همونیر دعو  از کارآفرینفان و اقتصفاددانان مطفرح جهفت مشفاوره در       های اشتغال تشکیل کارگاه

 Twigg et al., (2000); Sharmaانفد؛   هفای تلگرامفی بفا آنفان فعالیفت داشفته       ها و کانال و تشکیل گروه ییزا اشتغال

(2004); ODI (2005); Benson et al., (2001); Chopra, (1989   بیفان نمودنفد کفه از     خفود  جداگانهدر مطالعا

باید بفه بعفد    گرید عبار  بهبا تاکید بر فقرزدایی پرداخته شود  دهید  یآسجوام   یتوانمندسازباید به  اقداما تریر  مهم
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، هفا  سفمر ایفر نقفش    ری؛ بنفابرا توجفه شفود   زده بحرانداری مناطق در بازاحیا و پای دهید  یآساجتماعی افراد و جوام  

در زمینه توانمندسازی  نهاد مردمهای  دهد. در ایر مرحله سازمان نشان می خوبی به «بازسازی»اهمیت آنان را در مرحله 

و ایر مهم، نشان  های توسعه پایدار به ایفای نقش پرداختند جوام  محلی و همونیر ارزیابی خدما  اراخه شده با مؤلفه

ظهفور گذاشفتند،    منصهبه  خوبی بهها آن را  که سمر است «محور مردممدیریت بحران »ای تحت عنوان  از اهمیت مقوله

 اند. مدیریت بحران بر ایر موضوع تأکید اساسی داشته المللی بیرهمونان که اسناد 

 گیری نتیجه
 اسفتان  زده زلزلفه  منفاطق  پایفداری  و بازاحیفا  در نهفاد  مفردم  هفای  سفازمان  نقش هدف کلی از انجام ایر پژوهش واکاوی

هفای بیردولتفی تفا چفه انفدازه       تفوان دریاففت کفه سفازمان     می یسادگ به، ها یافتهبا کمی دقت در در کل کرمانشاه بود. 

ازهفای  ، هم در زمینه نیهای ناشی از زلزله داشته باشند توانند نقش بزرگ و مهمی را در تمام مراحل کاهش خسار  می

 تمفام  کفه  اسفت  مشفکلی  زلزلفه  چراکفه ؛ یازهای اجتماعیندر سط   هم و مادی و هم در زمینه نیازهای روحی و روانی

روحی و روانی آن، بفالطب  بیشفتر از صفدما  مفادی      اجتماعی و دهد و صدما  می قرار ریتأث تحت را جامعه یک جوان 

، بایفد  اسفت  زیخ زلزلهبا عنایت به اینکه ایران یک کشور قرار دهد.  ریتأث تحترا  زده زلزلهها افراد  تواند مد  است که می

های بومی مانند مشفارکت اجتمفاعی و    گیری از ظرفیت و با بهره اصولیهای علمی و  ریزی از طریق برنامه سعی گردد که

بفر   دهیف د  یآسمناطق  بازسازی و باز احیا مجدددر جهت  هایی فرصتها به  ا  ناشی از بحرانتهدید جل  اعتماد عموم،

و  در جل  مشفارکت مردمفی   ها در ایر راستا سمر تبدیل گردند.زا  تحقق توسعه درون یطورکل بهو  اساف اصول توسعه

تفوان از توانفایی آنفان     ریزی صحی  می ی دارند که در صور  برنامهسنقش اسا ها اجتماعی بخصوص در زمان بروز بحران

 یهفا  تیف حماهفا و   گیری از توان سمر یافتگی برد؛ لذا باید بهره ا بر اساف اصول توسعهحداکار بهره را در راستای بازاحی

 های سیاستگذاران قرار گیرد. ریزی  از آنان در اولویت برنامه یرمادیبمادی و 

 زیر را اراخه نمود: کاربردی توان پیشنهادهای نتایج تحقیق، می به باتوجههمونیر در ایر زمینه و 

در  کفه  ینحفو  بفه ها در زمینه جل  اعتماد عمفومی نقفش مهمفی را ایففا نمودنفد       نشان دادند که سمر نتایج پژوهش -

مفردم در اراخفه خفدمت بفه      گیفری از مشفارکت   و یا حتی فراخفوان بفرای بهفره    یرنقدیبهای نقدی و  آوری کمک جم 

نیازهفای اولیفه بفذایی،     اراخفه و  زدگفان  هزلزلایجاد سرپناه برای نمونه  عنوان بهدیدگان نقش کلیدی را ایفا نموند.  آسی 

در زلزلفه اخیفر بفود. بفرای      نهفاد  مفردم هفای   ، از جملفه اقفداما  سفازمان   دیده آسی  یها خانوادهدارویی و بهداشتی به 

چون تقویفت اعتمفاد عمفومی بفه      ییها مؤلفهبه گردد  پیشنهاد می نهاد های مردم برداری شایسته از ظرفیت سازمان بهره

هفای   در خصفوص تفرویج سفازمان    مایصداوسف مطبوعا  و ؛ پرداخته شودقویت مشارکت اجتماعی در جامعه ها و ت سمر

گفردد دولفت و نهادهفای     که بایر از ظرفیت آنان بهره گرفتفه شفود پیشفنهاد مفی     در کشور نقش اساسی دارند نهاد مردم

 ماال عنوان بهرکت حداکاری جامعه نمایند ها برای جل  مشا ها اقدام به افزایش اعتمادسازی سمر در کنار سمر ربط یذ

آوری  از اعتماد عمومی و جل  مشارکت حفداکاری، دولفت بایفد وظیففه جمف       یریگ بهره باهدفدر زلزله سرپل ذهاب 

حمفایتی در   - یهفا واگفذار کنفد و دولفت نقفش نظفارت       های دولتی بفه سفمر   را از سازمان یرنقدیبهای نقدی و  کمک

 جل  گردد.ا را ایفا نماید تا از ایر طریق ضمر اعتمادسازی مشارکت حداکاری آحاد مردم ه آوری و توزی  کمک جم 

در انفد؛   ، نقش اساسی داشفته محور مردمزایی پایدار و مدیریت بحران  در زمینه اشتغال ها سمرنتایج تحقیق،  به باتوجه -

هفا   اقتصادی در دستور کار قرار گیفرد و سفمر   های باز احیا و پایداری مناطق باید طرح باهدفبحران زلزله سرپل ذهاب 

 زایفی  اشتغالتوانند  می موردنیازمناب  مالی  آوری جم و  وکارها کس اندازی  جل  مشارکت افراد توانمند در راه واسطه به

هفایی کفه    بفه طفرح  گردد  لذا پیشنهاد میپایدار را در ایر مناطق ایجاد نمایند و زمینه بازسازی و بازاحیا را فراهم کنند 

شفود و در   تری اند، رسیدگی بیشتر و مناس  ه اراخه نمودههای مربوط پایدار به دستگاه ییزا اشتغالطرح  عنوان به ها سمر

   ربط قرار گیرد و مورد حمایت قرار گیرند. های ذی کار دستگاهدستور 
 زده زلزلفه اقداماتی در منفاطق  ...  و ، مشاورهزیست محیطهای مختل  بهداشت،  در زمینه ها سمرکه  ندنتایج نشان داد -
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را کفه   یمقداری مساخلها  لذا تنها کافی است که دولتی ،و در ایر حوزه توانایی باهیی را از خود نشان دادند اند انجام داده

بنمایند تا زمینه بیشتری برای مشارکت مردمی ها  از ایر سازمان مناس یک حمایت و  پیش پایشان است تسهیل کنند

در کنفار   بیرمالی - یهای مال گردد که دولت با حمایت پیشنهاد می لذا ؛فراهم گردد ها در ایر حوزه قداما  داوطلبانهو ا

 ، مشاوره و... را فراهم کند.زیست محیطهای مختل  بهداشتی،  ها زمینه ارتقا مشارکت در زمینه سمر

اجتمفاعی   مشارکت جل  برای آنان بایست ظرفیت می دهدی ها در بازسازی و بازاحیا مناطق آسی  نقش سمر به باتوجه -

هفا از   عفالوه بفر تعفداد، توزیف  ایفر سفازمان       لذا؛ ها، همواره فعال نگه داشته شوند به بحران موق  بهو اراخه پاسخ مناس  

ر سفطوح  د ویفژه  بفه کشفور و   نقفا   اقصفی ها در  تا ایر سازمان گرددشرایطی ایجاد ای برخوردار است و باید  اهمیت ویژه

نمونفه   عنوان به .فعال شوندزا  توانمندسازی افراد بومی و توسعه درون باهدفو مناطق محروم  محلی سشهری و روستایی 

هفا حتفی پفس از بازاحیفا بحفران       در دو شهرستان سرپل ذهاب و ثاللث باباجانی که از مناطق محروم هستند ایر سمر

فعالیت خود ادامفه دهفد و    بایست به میدایی و توانمندسازی مردم بومی ای، فقرز مشاوره - یاراخه خدما  آموزش باهدف

موقف    منطقه را در راستای پاسفخ مناسف  و بفه    حداکاری مشارکت اجتماعی سرعت بههای دیگر  در صور  بروز بحران

 د.نبرانگیخته نمای

پس از گردهمفایی مفذکور در    موردمطالعه در دسترسی به جامعه سختی بهتوان  های اصلی ایر پژوهش می از محدودیت

 شفدند.  پراکنفده  موردمطالعفه چراکه پس از گردهمایی اففراد مفذکور در سفط  دو شهرسفتان      اشاره نمود شناسی روش

و بازسفازی پایفدار    بازاحیفا هفا در   فراروی سمر های چالش»آتی عنوان پژوهشی  های پژوهشهمونیر در راستای انجام 

 گردد.  اراخه می «نپسابحرادیده در دوران  مناطق آسی 

 منابع 
 ، 11س 3، فصلنامه رفاه اجتماعیبا نگاهی به زلزله بم . س  . منشور مددکاری اجتماعی برای بالیای طبیعی13۳2آقابخشی، حبی  س

133-145. 

علفوم  نامفه   . بررسی رابه اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روسفتایی شفهر کاشفان،    13۳5ازکیا، مصطفی؛ بفاری، بالمرضا س
 .35-25 ، 1س 10. اجتماعی

 یفابی  مسئله مفهومی مدل توسعه . 1351س علیرضا نوروزی، محمد؛ زاده، حسر محمدرضا؛ گیوی، اسماعیلی مصطفی؛ میرانی، باغ

 .40-34 ، 3س 4 ،اطالعا  و انسان تعاملدار.  جهت محتوای تحلیل روش از استفاده با پژوهش

-4۳ ، 4س 3 ،یاجتمفاع  یفصفلنامه مفددکار   .بر زلزله دیبا تأک یعیطب یایدر بال یاجتماع ینقش مددکار . 1353اکبر س ا،ین یبخش

50. 

 در طبیعفی  مخاطرا  بندی رتبه های روش تطبیقی ارزیابی . 1355س طاهره صادقلو، حمداهلل؛ قیداری، سجاسی مهدی؛ پورطاهری،

 .54-31 ، 0س 2 ،روستاخی های پژوهش . زنجان استان: موردی مطالعهس روستایی مناطق

المللی  ششمیر کنفرانس بیر .های بیردولتی مدیریت بحران در زلزله توسط سازمان  .1353س زهرا جمالوندی، ؛محسر ،جمالوندی
، المللفففی مفففدیریت جفففام  بحفففران   دبیرخانفففه داخمفففی کنففففرانس بفففیر   :، مشفففهدمفففدیریت جفففام  بحفففران  

https://www.civilica.com/Paper-INDM06-INDM06_252.html 

 شهر. . چاپ اول، تهران: نشرمدیریت بحران . 13۳0حسینی، مازیار س

کفارآفرینی    تحلیلی بفر عوامفل مفؤثر بفر توسفع       .1355س مرتضی ،اکبری ؛مهدی ،رحیمیان ؛سعید ،بالمرضایی ؛احسان ،خسروی

 .151-۳5 ، 4س 3، مطالعا  کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی. ها یسازمانی در تعاون

 بفر  سازمانی کارآفرینی های مؤلفه اثر بررسی . ال  1351س مرتضی ،اکبری ؛مهدی ،رحیمیان ؛سعید ،بالمرضایی ؛احسان ،خسروی

 . 125-150 , 4س ۳ ،وستاخیر هایپژوهش. کرمانشاه استان داران مرغ های تعاونی اعضای دیدگاه از ها تعاونی عملکرد

 توسفعه  بازدارنفده  هفای  مؤلففه  تفأثیر  بررسفی  . ب1351س مرتضفی , اکبری, مهدی, رحیمیان, سعید, بالمرضایی, احسان, خسروی

-123 , 22س 1 ،کشفاورزی  و تعفاون  فصلنامه. کشاورزی های تعاونی در سازمانی کارآفرینانه گرایش بر سازمانی کارآفرینی

155. 

 حوزه وکارهای کس  صاحبان رفتاری سازگاری مدل بررسی . 1455س حسیر آزادی، بیژن؛ رضایی، نادر؛ نادری، احسان؛ خسروی،

https://www.civilica.com/Paper-INDM06-INDM06_252.html
https://www.civilica.com/Paper-INDM06-INDM06_252.html
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 .02-55 ، 1س 11 ،محیط پایداری و جغرافیا. 15 -د کووی بحران با رویارویی در کرمانشاه استان گردشگری

سفالمت   ینهاد در حفظ و ارتقا های مردم ملکرد سازماننقش و ع . 1353س میبناب، مر یرهبر ی؛محمد عل ا،یدرنیح ؛بهزاد ،یدمار

 .555-541 ، 5س 13 ،شیفصلنامه پا .جامعه

 چاپ اول، تهران: انتشارا  مازیار.  ی بیردولتی در توسعه پایدار.ها سازماننقش  . 13۳۳زاهدی، محمد جواد س

ریفزی   کرمانشاه. کرمانشاه: سازمان مفدیریت و برنامفه   . بررسی زلزله استان 1350ریزی استان کرمانشاه س سازمان مدیریت و برنامه

 استان کرمانشاه.

 یهفا  بحران زلزله در بافت تیریمد ی . بررس1355س سیرح ،یشهبازهرام؛ ش ،یدیسع عفر؛سماکوش، ج پور معصومجید؛ شمس، م

 .11-41 ، 13س 1 ،طیمح شیآما ییایفصلنامه جغراف .آباد  ی: محله فیفرسوده شهر کرمانشاه مطالعه مورد

 ها چالش برخی: سوان  از پس محلی توسع  و بازسازی . 1355س نسیم یگانه، خیام؛ مهر، عزیزی زاده، زهرا؛ فرضی پویا؛ عال الدینی،

 .142-115،  2س 12 ، شهری- روستاخیس محلی توسعه. کرمانشاه استان زدۀ زلزله مناطق در

 رمان: انتشارا  مرکز مطالعا  مدیریت بحران شهرداری کرمان.ک. پاسخگویی به بحران و بهبودی،  13۳0علوی، اکبر س

های بیردولتی سمطالعه تجربی در بیر  ها، شبکه روابط و مشارکت در سازمان  . ارزش13۳4راد، محمدامیر؛ حسینی، فریده س قانعی

 .123-50 ، 3س 1، ی ایرانشناس جامعهمجله جوانان تهران . 

. تهران: موسسه ی فرهنگی مطالعا  و تحقیقا  بیر الملی برای های بیردولتی نمای سازمانراه . 13۳1گلشر پژوه، محمد رضا س

 معاصر.

هفای مفوثر بفر انگیفزه مشفارکت در        . بررسفی عامفل  1352علی؛ ابراهیمی، میتفرا س  فر، بالمرضا؛ بابایی، قربان محسنی، رضا؛ خوش

 .155-110 ، 2س 4، پژوهشی زن و جامعه-فصلنامه علمینهاد.  های مردم سازمان

 دیفدگاه  از دانشفجویی  کفار  هفای  چفالش .  1351مجفد، حمیفد س   علوی شوریده، فروزان؛ زاده آتش ایمانی، الهام؛ هومان؛ منوچهری،

 .35۳-254،  2س 5 ،کومش مجله. محتوا تحلیل رویکرد با کیفی مطالعه یک: پرستاران

 ماهیفت، : پفژوهش  آیفیر  در کیففی  محتفوای  تحلیفل .  1352س ناصر فردانش، هاشم، مزینی، ؛ آبادی، خدیجه علی اکبر؛ راد، مومنی

 .222-1۳0 ، 14س 4 ،تربیتی گیری اندازه فصلنامه. نتایج اعتبار و مراحل
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