
57

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

ر: 
حو

ع م
ما

جت
ن ا

حرا
ت ب

یری
مد

در 
ی 

حل
ع م

وام
 ج

ی
ساز

ت 
رفی

ظ
دز

نو
ی 

ح
صال

ما 
اس

ی/ 
نگ

ره
ل ف

وام
ش ع

 نق
سی

برر

 شمـاره بیستم
پاییز و زمستان

 1400

بحـــران  مدیریـــت  در  محلـــی  جوامـــع  ظرفیت ســـازی 
فرهنگـــی عوامـــل  نقـــش  بررســـی  اجتماع محـــور: 

اسما صالحی نودز: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش توسعه منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
نورمحمد یعقوبی: استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

aleme.keikha@entp.usb.ac.ir ،عالمه کیخا*: استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
تاریخ دریافت: 1399/10/01

تاریخ پذیرش: 1400/04/26
چکیده

کرمان  استان  استانداری  در  فرهنگی  رویکرد  با  اجتماع محور  بحران  مدیریت  در  محلی  جوامع  ظرفیت سازی  به منظور  حاضر  پژوهش 
انجام  فراترکیب  کیفی  روش  به  الگو  ارائــه  است.  آمیخته  داده هــا  ع  نو برحسب  و  کاربردی  هدف،  برحسب  پژوهش  این  روش  شد.  انجام 
کدهای مربوطه  کمک تحلیل محتوا، ابعاد و  که با استفاده از روش فراترکیب 106 مقاله حوزه مدیریت بحران بررسی و با  شده؛ بدین صورت 
کارکنان  کلیه  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعه  شد.  تعیین  شانون  آنتروپی  کمی  روش  کمک  به  یک  هر  اولویت  و  اهمیت  میزان  و  استخراج 
به منظور  شد.  توزیع  آن ها  بین  تحقیق  پرسشنامه  و  انتخاب  نفر   126 تعداد  کوکران،  فرمول  طریق  از  که  هستند،  کرمان  استان  استانداری 
یافته های  طبق  گرفت.  قرار  استفاده  مورد   )2 )نسخه  پی ال اس  اسمارت  نرم افزار  با  تأییدی  عاملی  تحلیل  روش  از  داده ها  تجزیه وتحلیل 
گاهی، سرمایه اجتماعی و فرهنگی، مشارکت نظری، سرمایه  تحقیق، شاخص های استخراجی از مقاالت در سه بعد قبل از بحران )آموزش و آ
اجتماعی، رسانه  از بحران )خاطرات جمعی، مشارکت  ارتباطات، مدیریت احساسات مردم( و پس  معنوی( حین بحران )مشارکت عملی، 
جمعی و هویت بخشی( دسته بندی  شده اند. در این میان، ابعاد قبل، حین و پس از بحران به ترتیب 99، 98 و 98 درصد از تغییرات الگوی 
که تمامی  مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فرهنگی را تبیین می کنند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد 
گرفتند. در مرحله سوم پژوهش به منظور اولویت بندی مؤلفه ها  مؤلفه ها و شاخص های مدل پژوهش با اطمینان 99 درصد مورد تأیید قرار 
آموزش  داد مؤلفه های  نتایج نشان  اولویت بندی شدند.  و مؤلفه ها و شاخص های پژوهش  استفاده  از روش سوآرا  و شاخص های پژوهش 

عمومی، مشارکت عملی و مشارکت اجتماعی به ترتیب با اوزان نهایی 0.42، 0.35، 0.27 رتبه های اول تا سوم را دارا هستند.
کلیدی: ظرفیت سازی جوامع محلی، مدیریت بحران اجتماع محور، عوامل فرهنگی واژه های 

Capacity Building of Local Communities 
in Community-Based Crisis Management: 
A Study of the Role of the Cultural Factors
Asma SalehiNodez1, Noormohammad Yaqubi2, Aleme Keikha*3

Abstract

The aim of this study is to investigate Capacity-Building of local communities in community-based crisis 
management with a cultural approach in the governorate of Kerman province. The method of this research is 

applied and mixed according to the type of data. The presentation of the pattern is done in a qualitative meta�hybrid 
method; thus, using the meta�combined method, 106 articles in the field of crisis management were reviewed and with the 
help of content analysis, the relevant dimensions and codes were extracted and the importance and priority of each was 
determined using the Shannon quantitative entropy method. The statistical population of the present study is all of the 
employees of the governorate of Kerman province. Through Cochran's formula, 126 people were selected and a research 
questionnaire was distributed among them. In order to analyze the data, confirmatory factor analysis with SMART PLS 
software version 2 was used. According to the research findings, indicators extracted from articles are in three dimensions: 
before the crisis (education and awareness, social and cultural capital, theoretical participation, spiritual capital), during 
the crisis (practical participation, communication, managing people's emotions), and after the crisis (collective memories, 
social participation, Mass media and identity). Among these, the dimensions before, during and after the crisis explain 99%, 
98% and 98% of the changes in the community�based crisis management model with a cultural approach, respectively. 
Also, the results of confirmatory factor analysis showed that all components and indicators of the research model were con�
firmed with 99% confidence. In the third stage of the research and in order to prioritize the components and indicators 
of the research, the Soara technique was used and the components and indicators of the research were prioritized. 
The results showed that the components of general education, practical participation and social participation with 
the final weights of 0.42, 0.35, 0.27 have the first to third ranks, respectively.
Key words: Capacity building of local communities, community-based crisis management, cultural factors.
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مقدمه
حوادث و سوانح طبیعی از دیرباز به عنوان مخرب ترین عوامل 
این   از  است.  بوده  زیست گاهش  و  جامعه  انسان،  به  آسیب رسان 
گشایش  به  منجر  حــوادث  این  با  مقابله  بــرای  بشر  تالش های  رو 
موسوم  مطالعاتی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  از  جدید  دریــچــه  ای 
اخیر  سال های  در  دیگر  سوی  از  اســت.  شده  بحران1  مدیریت  به 
دولت  تجویزی  راهکارهای  به کارگیری  کارآمدی  نا شدن  آشکار  با 
محور، برنامه ریزان و مدیران بحران بیش از هر چیز به بهره گیری 
از ظرفیت های اجتماع محلی2 جلب شده اند. رو به رو شدن و یافتن 
پاسخ مناسب برای بالیای احتمالی بستگی به اتخاذ روشی مؤثر و 
کاربردی برای برنامه ریزی و اجرا دارد. در رابطه با مدیریت بحران 
سامانه  اتخاذ  به  اشــاره  اول  رویکرد  دارد.  وجــود  عمده  رویکرد  دو 
دقیق  مراتب  سلسله  یک  با  نظامی  سامانه  نظیر  پایین  به  باال  از 
و  حــوادث  بــرای  برنامه ریزی  رویکرد  این  بر  مبتنی  اســت.  وسیع  و 
از باالترین سطح جامعه آغاز شده و  به سطوح محلی جامعه  بالیا 
می رسد. رویکرد دوم به عنوان رویکردی نوین به مدیریت بحران، 
گر  ا است  معتقد  و  داده  قرار  نظر  مد  را  باال  به  پایین  سامانه  اتخاذ 
نباشد؛ عماًل  همکاری و همیاری مردم محلی و شهروندان منطقه 
بر  سعی  درواقــع  رهیافت  این  بــود.  خواهد  اثر  بی  بحران  مدیریت 
یافتن راه حل برای جبران ضعف ها و مشکالت رویکرد سنتی و بر 
اجتماع محور  مدیریت  لذا  دارد؛  کید  تأ محلی  مردم  توانمندسازی 
گزینه مناسبی برای مدیریت بحران ها محسوب می شود. مدیریت 
ــع نــشــان دهــنــده چــگــونــگــی ایــجــاد  ــ ــحــران اجــتــمــاع مــحــور3 درواقـ ب
جامعه ای تاب آور در برابر بالیا با مشارکت مردم است. در مدیریت 
بحران اجتماع محور عالوه بر شناسایی خطرات تهدیدکننده توسط 
گروه های فعال و  کنان اجتماعات محلی، تالش می شود تا افراد،  سا
تأثیرگذار جوامع به فعالیت و ایفای نقش در تمامی مراحل چرخه  آن 
افراد  افزایش ظرفیت های  به منظور  الزم  و شرایط  فراخوانده شوند 
]1[. ضرورت  گروه های محلی برای مواجهه با بحران فراهم آید  و 
کشورمان بر همگان آشکار است.  توجه به بحث مدیریت بحران در 
کشورهای پرحادثه هستند و بالیای  که جزو  کشورهایی نظیر ایران 
خ می دهد، در حوزه مدیریت بحران بالیای  طبیعی زیادی در آن ها ر
از نظر  که ایران  طبیعی نیازمند ظرفیت سازی4 باالیی هستند؛ چرا 
می  محسوب  جهان  اول  کشور   10 جز  طبیعی  غیرمترقبه  حــوادث 
خطرات  معرض  در  کشور  جمعیت  درصــد   90 اســاس  این  بر  شــود. 
ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. بالیای طبیعی تنها در طی 7 سال 
کرده اند.  کشور وارد  گذشته بیش از 1750 میلیارد ریال خسارت به 
کی از آن است که  بررسی نحوه  مواجهه با بالیای طبیعی در ایران حا
ع  دولت های متفاوت بیشتر به التیام بخشی پیامدهای بعد از وقو
کتفا و همت خود را بر مراحل بازسازی در چرخه  مدیریت بحران  بالیا ا
کرده اند ]2[. در طول دو دهه اخیر بهره گیری از رویکردهای  متمرکز 
با  مقایسه  در  آسیب پذیری  علل  ریشه یابی  بر  تمرکز  و  جامعه محور 
ع بالیا  و تمرکز اصلی بر ظرفیت سازی محلی  توجه صرف به علل وقو
طبیعی،  مخاطرات  مقابل  در  تــاب آوری  قابلیت  افزایش  به منظور 
رواج  یافته  محیطی  تغییرات  با  ســازگــاری  و  بالیا  برابر  در  آمادگی 
است. صاحب نظران معتقدند چنانچه ابتکارهای مدیریت بحران 

گسترده تر  گردهای  فرا در  کلیدی  عنصر  به منزله  بالیا  اجتماع محور 
نهادسازی  و  پایدار  توسعه ی  برنامه ریزی  بحران ها،  از  پیش گیری 
مورد توجه قرار گیرد، اثربخشی بیشتر نسبت به زمانی خواهد داشت 
کوتاه مدِت آمادگی در  که تنها به عنوان یک پروژه محلی با اهداف 
اهمیت  به  توجه  با   .]3[ شوند  گرفته  نظر  در  طبیعی  بالیای  برابر 
بحث مدیریت بحران اجتماع محور، در سال های اخیر تالش زیادی 
بحران  مدیریت  در  مؤثر  عوامل  شناسایی  برای  محققان  سوی  از 
اجتماع محور در ادارات و سازمان های مرتبط با بحران انجام شده 
عوامل  مبحث  کلی  بسیار  بررسی  به  تحقیقات  بیشتر  ولی  اســت؛ 
پرداخته  اند؛ لذا در این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی 
در  اجتماع محور  بحران  مدیریت  در  فرهنگی  مهم  بسیار  عوامل 

کرمان هستیم. استانداری استان 

مبانی نظری پژوهش

ظرفیت سازی جوامع محلی
مفهوم ظرفیت سازی و اصطالح توسعه پایدار5 برای اولین بار در 
اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 معرفی شدند. اصطالح ظرفیت سازی 
ساختارهای  تبدیل  مانند  گذشته  اصطالحات  از  محلی6  جوامع 
گرفته شده است. در دهه های 50 و 60  سازمانی و توسعه سازمانی 
تمرکزشان  که  داشتند  اشــاره  اجتماعی  توسعه  به  اصطالحات  این 
با  بــود.  جامعه  افـــراد  کمک  بــا  فــنــاورانــه  ظرفیت های  افــزایــش  بــر 
نیروهای   ،90 دهه  از  قبل  ظرفیت سازی  پیشگامان  حضور  وجود 
آن  در  ظرفیت سازی  مفهوم  بین المللی  توسعه  بــرای  قدرتمندی 
دهه وجود نداشت. یکی از ابعاد بسیار مهم ظرفیت سازی، ظرفیت 
توانایی  مــی تــوان  را  محلی  جــوامــع  ظرفیت  ــت.  اس محلی  جــوامــع 
اقتصادی،  اجتماعی،  فشارهای  به  کنش  وا بــرای  محله  کنان  سا
و مشاهده سرمایه های محلی  تقویت فرصت ها  و  ایجاد  محیطی، 
جوامع  ظرفیت سازی  در   .]4[ کرد  تعریف  محلی  نیازهای  کنار  در 
که آن را قادر به بسیج،  محلی ویژگی هایی از جامعه تعریف می شود 
که ظرفیت افراد افزایش  تشخیص و حل مشکالت می کند، زمانی 
می یابد منجر به توانمندسازی افراد می شود. ظرفیت سازی جوامع 
که اغلب در ارتباط با  یک رویکرد نظام مند و برنامه ریزی شده است 
که اغلب مقیاس زمانی مشخصی  برنامه  یا یک پروژه خاص است 
دارد و می تواند دربرگیرنده ارتقا مهارت ها، دانش و اعتماد به نفس 
از طریق فرصت های آموزشی و مهارتی، شبکه سازی و مشارکت در 
ارتقا  مقایسه ای،  بازدیدهای  محلی،  اجتماعی  حمایت  گروه های 
پــروژه،  مدیریت  سازوکارهای  و  سامانه  ها  سازمانی،  ساختارهای 
اجتماعات  در ظرفیت سازی   .]5[ باشد  و...  کارکنان، ساختمان ها 
چشم  به  اجرایی  راهبردهای  و  مدل ها  از  فراوانی  تجارب  محلی، 
محلی،  اجتماعات  مشارکت  همچون  مسائلی  در  کــه  مــی خــورد 
برنامه ریزی اجتماعی، نیازسنجی، شکل گیری و توسعه اجتماعات 
گرفته می شوند. در  کار  محلی، ایجاد سرمایه اجتماعی و انسانی به 

ادامه به برخی از این مدل ها اشاره می شود ]6[:
محلی . 1 اجتماعات  ظرفیت سازی  چتر7:  مثابه  به  ظرفیت سازی 

گرفته  کلی ظرفیت سازی در نظر  اغلب به عنوان جزئی از پروژه 
که سازمان ملل در سال 1997 برچسب نظریه چتر را   می شود 
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کرد. در زیر این چتر ظرفیت سازی اجتماعات  ح  برای آن مطر
ظرفیت سازی  همچون  ظرفیت سازی  اشکال  سایر  با  محلی 

سازمانی، فنی و زیرساختی وابستگی و ارتباط متقابل دارد.
ظرفیت سازی . 2 از  خاص  جنبه  یک  بر  مدل فاستر و فیشمن8: 

فرایند  طرحی  ارائـــه  بــا  و  داشــتــه  کید  تأ جمعی  مشارکت  در 
ظرفیت  اعضا،  ظرفیت  سطوح  در  را  تأثیرگذار  مشارکت  ع  وقو
سازمانی، ظرفیت ارتباطی و ظرفیت برنامه ای نشان می دهد؛ 
اجتماعات  ظرفیت سازی  ایجاد  جهت  در  فعالیت  بنابراین 

گرو توجه به ارتقای ظرفیت در هر سطح است. محلی در 
مدل . 3 ایــن  سالمت:  ارتــقــای  در  محلی  اجتماعات  ظرفیت سازی 

بر  را در  بــخــش ســالمــت  چـــارچـــوب ظــرفــیــت ســازی مــخــتــص 
ظرفیت سازی  توصیف  در  هــمــکــاران  و  کــریــســپ9  مــی گــیــرد. 
گرفته  اجتماعات محلی در سالمت، رویکرد سیستمی را در نظر 
مشارکتی،  محلی،  اجتماعات  )سازمان دهی  رویکرد  چهار  و 
پایین به باالی و باال به پایین سازمانی( جهت فعالیت و تغییر 
ح  طر  ،)2001( گلیدزویل10  سالمت  مؤسسه   .]7[ می کند  بیان 
نمود  ایجاد  سالمت  در  ظرفیت سازی  بــرای  شــده ای  شناخته 
کار و تخصیص  که سه حوزه فعالیت توسعه )سازمانی، نیروی 

منابع( را به تصویر می کشد.
مدیریت بحران اجتماع محور

ح شد و اولین ساختار  واژه بحران بیش از پنج قرن پیش مطر
رسمی مقابله با بحران در جهان به قرن هفدهم بازمی گردد. بحران 
خ  ر انسانی  و  طبیعی  بالیای  اثر  در  که  دانست  حوادثی  می توان  را 
می دهند و با خود خسارات جانی و مالی به دنبال دارند. مدیریت 
بــرای  بــرنــامــه ریــزی  جنبه های  همه  کــه  اســت  اصطالحی  بــحــران 
از  با بحران شامل فعالیت های قبل، حین و پس  و مرتبط  بحران 
ارزیابی  و  برنامه ریزی  پیشگیری،  درواقع  و  برمی گیرد  در  را  بحران 
بحران هاست  احتمالی  عواقب  رساندن  حداقل  به  و  کاهش  برای 
]8[. مدیریت بحران به عنوان علمی تخصصی و کاربردی، مستلزم 
گاهی  که آ گونی است  گونا برخورداری از مهارت ها، ابزارها و عوامل 
و دانش از مهم ترین این پایه ها و ملزومات می باشد. دانش شامل 
بهینه  استفاده  و چگونگی  اطالعات  از  و درک مجموعه ای  گاهی  آ
شده  بــارور  و  شده  غنی  شکل  دانش  دیگر،  به عبارت  آن هاست؛  از 
اجرای  و چرایی همراه است.  با درک چگونگی  که  اطالعات است 
ک متناسب با  گاهی و ادرا مراحل مدیریت بحران نیازمند داشتن آ
ع اطالعات موجود را بکار  که به بهترین نحو مجمو هر اقدامی است 
می گیرد ]9[. مدیریت بحران از سه مرحله اصلی قبل، حین و بعد 
که برای هر یک از این مراحل باید  ع بحران تشکیل می شود  از وقو
سه گانه،  مراحل  این  با  متناسب  کرد.  دسته بندی  را  فعالیت هایی 
شده  گرفته  نظر  در  بحران  مدیریت  فعالیت های  بــرای  چرخه ای 
به  مربوط  آمادگی،  و  پیشگیری  فعالیت های  چرخه  این  در  است، 
ع بحران و بازسازی  ع بحران؛ مقابله مربوط به زمان وقو قبل از وقو
که  این است  بر  ع بحران است. فرض  از وقو زمان پس  به  مربوط 
کاهش یافته و در  ع سانحه، یک درجه آسیب پذیری  با هر بار وقو
دور  پایین  بسیار  آسیب پذیری  به  رسیدن  دور،  این  تکرار  صــورت 
که  نــدارد  وجــود  واحــدی  الگوی  هیچ   .]10[ بود  نخواهد  انتظار  از 

کند. محققان  را هدایت  توانایی تحقیق در حوزه مدیریت بحران 
بحران  از  خاصی  عنصر  با  رابطه  در  کــدام  هر  که  داده انـــد  ترجیح 
کنند: میتراف و شریواستاوا10 بر حسابرسی بحران، اسکات  تحقیق 
بر چرخه ای  لچات12  بحران،  در  تعادل سازمانی  بر  دی جانسون11 
بحران،  از  قبل  یادگیری  بر  پیرسون13  و  میتراف  بــحــران،  بــودن 
بر  کلی15  و  ترویت  گروه های مدیریت بحران،  بر  و هالچر14  نلسون 
بر آمادگی در برابر بحران و ...  برنامه های مدیریت بحران، ریلی16 
گسترده، مبهم  ع، پیچیده،  متمرکز شده اند. به دلیل ماهیت متنو
ع  و چند بعدی بحران ها، مدیریت بحران بسیار دشوار است. موضو
مدیریت بحران اجتماع محور در جریان دو دهه گذشته از کشورهای 
رویکرد؛  این  از  استفاده  پیشگامان  شد.  آغاز  شرقی  جنوب  آسیای 
نهاد و بخش های دولتی  سازمان های غیردولتی، مؤسسات مردم 
بودند  شرقی  جنوب  آسیای  منطقه  مختلف  کشورهای  در  مسئول 
که هدفشان افزایش پایداری و تاب آوری جامعه در برابر بحران ها 
بود. رویکرد اجتماع محور عالوه بر بهره جویی از آثار مثبت مشارکت 
و وفاق اجتماع محلی، به ایجاد نوعی حس تعلق بین افراد شریک 
ح ها منجر می شود ]11[. در این رویکرد مردم فعاالنه در  در اجرای طر
فرایند شناسایی خطرات ناشی از سوانح و بحران ها شرکت می کنند 
کاسته  آسیب پذیری ها  میزان  از  مخاطرات،  شناسایی  ضمن  تا 
که  است  معنی  بــدان  این  بخشند.  ارتقا  را  موجود  ظرفیت های  و 
علمی  فعالیت های  در  و  داشته  قرار  تصمیم گیری ها  بطن  در  مردم 
و اجرایی مربوط به مدیریت بحران مشارکت دارند ]12[. بازیگران 
و دست اندرکاران معدودی در فرایند مدیریت بحران اجتماع محور 
و  بازیگران  ایــن  ایـــده آل  ترکیب  داشــت  کید  تأ باید  و  دارنــد  وجــود 
متفاوت  کشور  هر  مقتضیات  و  شرایط  به  بسته  آن ها  سازمان دهی 
است. بر اساس ماهیت عملکردی، بازیگران و دست اندرکاران این 
 [.13] فرایند به دو دسته عمده داخلی و خارجی تقسیم می شوند 
کنان منطقه متأثر از بحران و بازیگران خارجی  بازیگران داخلی سا
بخش  و  غیردولتی  سازمان های  بنگاه ها،  دولتی،  دپارتمان های 

خصوصی را دربرمی گیرد.
عامل فرهنگی

ع و تکثر نگرش  که به دلیل تنو فرهنگ17 از جمله واژگانی است 
و رویکردهای معطوف به آن دارای تعاریف بسیاری است. افراد با 
ارائه می دهند.  را  ع، تعریف خاصی  توجه به نگرش خود به موضو
هنجارها،  از  یافته  سازمان  مجموعه ای  فرهنگ  معتقدند  برخی 
بحران  مدیریت  ــرای  ب فرهنگی  رویــکــرد  اســت.  قواعد  و  ارزش هـــا 
دربرگیرنده   همچنین  و  فرهنگی  دانش  شامل  نظام مند  فرایندی 
منظور  به  برخوردها  و  مهارت ها  نگرش ها،  حساسیت،  گــاهــی،  آ
انجام روش های مؤثر برای مراقبت، امداد، حمایت، خدمت رسانی 
بحران ها  در  فرهنگی  تفاوت های  اســت.  دیــده  بحران  جوامع  به 
و  علت  انــدازه،  ع،  نو از  صرف نظر  بحرانی،  هر  هستند.  قابل توجه 
مکان می تواند تأثیرات متفاوتی بر افراد و جوامع داشته و فرهنگ 
بر  عــالوه  باشد.  اثــرگــذار  وضعیت  نــاپــایــداری  بر  می تواند  نیز  افــراد 
و  تجربیات  تأهل،  وضعیت  مختلف،  سنین  قبیل  از  مسائلی  این 
مؤثر  آن  بر  می تواند  نیز  جامعه  در  بحران  درگیر  افراد  توانایی های 
گر تفاوت های فرهنگی شناسایی نشوند، ممکن است  باشد ]14[. ا
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در  ذی نفعان  میان  هماهنگی  از  جلوگیری  و  درگیری  ایجاد  باعث 
]15[. به طورکلی وجود درک نادرست فرهنگی  شرایط بحران شود 
وخیم تر  موجب  و  انداخته  تأخیر  به  را  امدادرسانی  فرایند  می تواند 
ــورت ارائـــه خــدمــات و  ــود؛ بــه عــنــوان مــثــال، در ص شــدن اوضـــاع ش
برنامه های بحران فقط به زبان انگلیسی، سایر اقلیت های زبانی در 
جامعه آسیب دیده ممکن است نیازهایشان برآورده نشود. در نتیجه 
بنابراین  می یابد؛  افزایش  فاجعه  این  در  مردم  اولیه  آسیب پذیری 
فرهنگی  عوامل  به  توجه  با  مناسب  انطباقی  روش هــای  انتخاب 
کیفیت  بهبود  بــه  منجر  می تواند  ــده  دی بــحــران  منطقه  بــر  کم  حا
عوامل  بــاالی  تأثیر  به  توجه  با  شــود  بحران  مدیریت  اثربخشی  و 
بحران  مدیریت  بــرای  مؤثر  فرهنگی  رویکرد  یک  وجــود  فرهنگی، 
تشویق  مناسب ضمن  فرهنگی  رویکرد   .]16[ است  امری ضروری 
را  مختلف  ذی نفعان  میان  هماهنگی  و  ارتباط  مــداوم،  یادگیری 
گروه های فرهنگی مختلف  افزایش می دهد. تنش یا درگیری بین 
گروه ها،  بین  ارتباطات  و  تعامل  در  اختالل  ایجاد  با  است  ممکن 
کند. برای به حداقل رساندن یا  شرایط بحران های آینده را تشدید 
جلوگیری از تأثیرات منفی درگیری های ناشی از اختالفات فرهنگی 
متخصصان  برای  فرهنگی  صالحیت های  آمــوزش  آینده،  در  افــراد 

مدیریت بحران امری ضروری است ]14[.

پیشینه تحقیق

بحران  مدیریت  عنوان  با  پژوهشی   ،)1399( لو  تقی  و  کریمی 
و  اســنــادی  روش  بــا  پــایــدار  توسعه  ســوی  بــه  راهـــی  اجتماع محور 
که رویکرد  کتابخانه ای انجام دادند. نتایج تحقیق نشان می دهد 
ارائــه  در  کــه  را  پایین  بــه  بــاال  رویــکــرد  کاستی های  اجتماع محور، 
از منابع بومی و ظرفیت ها شکست  نیازهای محلی به دلیل غفلت 
اصالح  مردم،  آسیب پذیری  کاهش  به دنبال  و  ندارد  است،  خورده 
برنامه ریزی و مدیریت بحران است. اصالتی و همکاران )1399(، 
پژوهشی با عنوان تأثیر ابعاد بازسازی محالت بر التیام پیامدهای 
اجتماعی و روانی، پس از زلزله 1382 بم انجام دادند. این مقاله با 
کمی و از طریق تدوین پرسشنامه در دو بخش ارزیابی ابعاد  رویکرد 
مختلف بازسازی محله پرسشنامه استاندارد اختالل استرس پس از 
حادثه و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن انجام شده است. براساس 
بین  معکوس  و  معنادار  رابطه ای  داده هــا،  تحلیل  از  حاصل  نتایج 
ابعاد مختلف بازسازی محله و پیامدهای اجتماعی روانی ناشی از 
بازسازی  تــاب آوری  و  کیفیت  افزایش  با  بنابراین  دارد؛  زلزله وجود 
کالبدی، پیامدهای اجتماعی روانی پس از زلزله نیز کاهش می یابد. 
مهدیه )1399(، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مشارکت مردمی 
همبستگی  کــه  رسید  نتایج  ایــن  بــه  بــحــران  مدیریت  عملکرد  بــر 
وجود  بحران  مدیریت  عملکرد  و  مردمی  مشارکت  بین  معناداری 
بر عملکرد  تأثیر مستقیم و مثبتی  دارد. همچنین مشارکت مردمی 
مدیریت بحران دارد. محمدی فر و همکاران )1399(، پژوهشی با 
گسترده طبیعی  عنوان طراحی مدل بومی مدیریت بحران سوانح 
مطالعه  این  نتایج  دادنــد.  انجام  کرمانشاه(  زلزله  مطالعه:  )مــورد 
مالی،  و  جانی  خسارات  گستردگی  و  حجم  به  توجه  که  داد  نشان 
ضرورت  امــداد،  در  تسریع  ضــرورت  مناسب،  دهی  سازمان  به  نیاز 

هماهنگی بین نیروهای مردمی و نهادهای دولتی و نیاز به نظارت، 
یعنی  مــدل  محوری  پدیده  مجموعًا  عمومی  نظم  حفظ  و  کنترل 
این  که  می کند  ایجاب  را  طبیعی  گسترده  وقایع  بحران  مدیریت 
پدیده متأثر از فرهنگ، زیرساخت ها و تأسیسات عمومی خاص آن 
منطقه بوده و عواملی چون نیروی انسانی آموزش دیده، تجهیزات 
و امکانات تخصصی بحران و رسانه های اجتماعی در شکل گیری آن 
کیس18 و همکاران )2019(، در پژوهشی با هدف  مداخله دارند. توکا
برای  عمومی  مدیریت  در  بحران  مدیریت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی 
استفاده  با  از بحران  و پس  ایمنی، در مرحله پیش، حین  حوادث 
که توانایی رهبر و اعضای  از روش پرسشنامه به این نتایج رسیدند 
تیم مدیریت بحران در تصمیم گیری صحیح و همچنین ارتباطات 
کننده مراحل مدیریت بحران است و  داخلی و خارجی، پیش بینی 
فرایندهای ساختاری  به  باید  همچنین در جریان مدیریت بحران 
با  پژوهشی  در  و همکاران )2018(،  آرنولد19  کرد.  توجه  فرهنگی  و 
در سوانح  فرهنگی  و عوامل  و  بین درک خطر  رابطه  بررسی  هدف 
ارزش هـــای  ادغـــام  کــه  رسیدند  نتیجه  ایــن  بــه  انسانی  و  طبیعی 
و خاطرات محلی مشترک  روزمره مشترک  محلی مشترک، تجارب 
با ریسک و دستورالعمل های رفتاری ممکن  در راهبردهای مرتبط 
است در ترغیب آمادگی شهروندان در برابر بالیا مؤثر باشد. نوردمن 
و هومانسون20 )2017(، در مطالعه خود به بررسی راهبردهای فوق 
گاهی  که آ فعال مدیریت بحران پرداخته و به این نتیجه رسیدند 
از بحران و آمادگی برای بحران تأثیر مستقیمی بر اقدامات مدیریت 
آمــوزش  سازمانی،  فرهنگ  قبیل  از  دیگری  عوامل  ولــی  دارد  آن 
کارکنان و ارتباطات نیز در این زمینه تأثیرگذار هستند. حسینی21 و 
همکاران )2017(، در پژوهشی با هدف بررسی چالش های مدیریت 
که  کاهش خطر بالیا به این نتیجه رسیدند  بحران اجتماع محور در 
کاهش یا افزایش روند خطر، تاب آوری  کافی به ماهیت  عدم توجه 
برنامه ریزی  اجتماعی،  سرمایه  گرفتن  نــادیــده  جامعه،  کافی  نا
تأثیرگذار  بحران  مدیریت  فرایند  جریان  در  نامناسب  و  بد  آموزشی 

خواهند بود.

روش تحقیق و ابزارها

در مرحله نخست این پژوهش از روش فراترکیب برای بررسی 
فراترکیب  استفاده  شده است.  و تفسیر آن ها  گذشته  پژوهش های 
که اطالعات و یافته های استخراج شده  کیفی است  نوعی مطالعه 
می کند.  استفاده  را  مشابه  و  مرتبط  ع  موضو با  دیگر  مطالعات  از 
مرحله دوم پژوهش، از روش میدانی در جمع آوری اطالعات جهت 
گرفته  بهره  تحقیق  پیشنهادی  مدل  اعتبارسنجی  و  پاسخ گویی 
از دو  پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه  است. در بخش میدانی 
شماره 1 پژوهش با هدف سنجش و اعتباریابی مدل اولیه تحقیق 
در خصوص مدیریت بحران اجتماع محور با اولویت عوامل فرهنگی 
گاهی،  در 3 بعد )قبل ،حین و پس از بحران(، 11مؤلفه )آموزش و آ
نظری،  مشارکت  معنوی،  سرمایه  فرهنگی،  اجتماعی  سرمایه 
مشارکت  مــردم،  احساسات  مدیریت  عملی،  مشارکت  ارتباطات، 
 54 و  جمعی(  رسانه  و  جمعی  خاطرات  بخشی،  هویت  اجتماعی، 
کارکنان  نظر  پرسشنامه،  این  از  استفاده  با  شد.  طراحی  شاخص 
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و  مــؤلــفــه هــا  ــاد،  ــعـ ابـ  -1 ــژوهــــش(:  ــ ــام اول )تــنــظــیــم ســــؤال پ ــ گ
فرهنگی چه  رویکرد  با  اجتماع محور  شاخص های مدیریت بحران 
بحران  مدیریت  شاخص های  و  مؤلفه ها  رتبه بندی   -2 هستند؟ 
اجتماع محور با رویکرد فرهنگی چگونه است؟ 3- آیا مدل استخراج 

شده از اعتبار مناسبی برخوردار است؟
گام دوم )بررسی نظام مند متون(: جستجو و بررسی مقاالت بین 
ظرفیت سازی  کلیدی  واژگان  از  استفاده  با   2000-2020 سال های 
اجتماع محور،  بحران  مدیریت  بحران،  مدیریت  محلی،  جوامع 
نورمگز،  اطالعاتی  پایگاه های  در  بحران،  در  مؤثر  فرهنگی  عوامل 
مگ ایران، پرتال جامع علوم انسانی، اسکاپوس، امرالد، ساینس 

دایرکت، اشپرینگر و درنهایت رسیدن به 530 مقاله.
کردن 530  گام سوم )جستجو انتخاب مقاالت مناسب(: غربال 
چکیده،  عنوان،  نظیر  مختلفی  پارامترهای  با  شــده  یافت  مقاله 
ادامه  انجام  محتوا، روش و درنهایت رسیدن به 106 مقاله جهت 

مراحل روش فراترکیب )تصویر 1(.
مربوطه  مرجع  براساس  مقاله ها  نتایج(:  )استخراج  چهارم  گام 
طبقه بندی  مقاله  انتشار  سال  و  نویسنده  خانوادگی  و  نام  شامل 
که از اهمیت  کدهایی  شدند. با توجه به اهداف و عنوان پژوهش، 
و  شــده  حــذف  نبودند  ــرخــوردار  ب سابق  پــژوهــش هــای  در  چندانی 
در  تفاوت  تنها  و  کدها  از  برخی  معنایی  قرابت  به دلیل  همچنین 
کدها و برخی از  لفظ آن ها ادغام و به صورت مشترک آورده شدند. 

منابعشان در جدول 1 ارائه شده است.
این  در  کیفی(:  یافته های  ترکیب  و  )تجریه وتحلیل  پنجم  گــام 
گرفته  پژوهش ابتدا برای تمامی عوامل استخراج شده کدی در نظر 
کدها،  ایــن  از  یک  هر  مفهوم  گرفتن  درنظر  با  سپس  اســت،  شــده 
مفاهیم  ترتیب  این  به  و  دسته بندی  مشابه  مفهومی  در  کدام  هر 
ارائه   1 این طبقه بندی در جدول  نتایج  گردید.  پژوهش مشخص 

شده است.
گام ششم )کنترل کیفیت(: زمانی که دو رتبه دهنده، پاسخگویان 
دو  ایــن  بین  تــوافــق  مــیــزان  ارزیــابــی  ــرای  ب می کنند،  رتبه بندی  را 

کرمان در مورد هر یک از عوامل مؤثر در مدیریت  استانداری استان 
بحران اجتماع محور با رویکرد فرهنگی پرسیده شد. جامعه آماری 
نفر   170 کرمان  استان  استانداری  کارکنان  کلیه  اول  پرسشنامه 
کوکران استفاده و تعداد 126  است. برای نمونه گیری نیز از فرمول 
شد؛  توزیع  آن ها  بین  تحقیق  پرسشنامه  و  انتخاب  کارکنان  از  نفر 
منظور  به  همچنین  شد.  بازگردانده  پرسشنامه   118 درنهایت  که 
با  پــژوهــش  شــاخــص هــای  و  مؤلفه ها  اولــویــت بــنــدی  و  ــی  وزن دهــ
از  از روش سوآرا پرسشنامه شماره 2 طراحی و بین 15 نفر  استفاده 
توزیع  کرمان  استان  استانداری  بحران  مدیریت  ستاد  کارشناسان 
تجزیه وتحلیل  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  پرسشنامه  این  در  شد؛ 
نهایی  شاخص های  تحقیق،  اول  پرسشنامه  از  حاصل  داده هــای 
عنوان  به  بحران  مدیریت  ستاد  کارشناسان  ارزیابی  مورد  حاصل، 
آنها  اولویت  تعیین  به منظور  نهایت  و در  گرفت  قرار  نمونه  جامعه 
به  نسبت  شاخص  هر  اهمیت  درصــد  ســوآرا  تکنیک  از  استفاده  با 
ابزار  روایــی  سنجش  منظور  به  شد.  سنجیده  خود  از  قبل  شاخص 
با  و  گرفت  قرار  دانشگاهی  خبرگان  اختیار  در  پرسشنامه  پژوهش، 
نهایی  پرسشنامه  در  و  انجام  الزم  تغییرات  آن ها  نظرات  به  توجه 
محقق  پرسشنامه  از  تحقیق  ایــن  در  کــه  آنجایی  از  شــد.  اعــمــال 
ساخته استفاده می شود؛ جهت اطمینان از سنجش خصیصه مورد 
ح شده، از روایی سازه نیز استفاده  نظر به وسیله پرسش های مطر
و در محیط نرم افزار اسمارت پی ال اس، به بررسی آن پرداخته شد. 
آلفای  آزمون  از  همچنین  و  تأیید  نیز  پژوهش  شاخص های  روایی 
کرونباخ به منظور بررسی پایایی نیز استفاده و ضریب پایایی 0/924 

برآورد شد.

بحث و نتایج

ابعاد، مؤلفه ها، شاخص های مدیریت بحران  برای شناسایی 
اجتماع محور با رویکرد فرهنگی از روش فراترکیب استفاده شد. این 
که در ادامه خالصه ای از فعالیت های  گام است  روش دارای هفت 

گام بیان می شود. انجام شده در این پژوهش برای هر 
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تصویر 1. الگوریتم انتخاب مقاله های نهایی مورد بررسی در پژوهش حاضر
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کدهای پژوهش جدول 1. مقوله بندی 

کدهاکدمؤلفهابعاد برخی از منابع 

قبل از بحران

گاهی آموزش و آ

گله )1397(، فالح آبادی و همکاران )1392(، نوردمن و هومانسون آموزش عمومی قلی 
)2018( و حسینی و همکاران )2017(

کادک وگایالرد ادغام دانش بومی و علمی صادقلو و همکاران )1396(، لیزارآلده )2020(، آرنولد )2018(، 
کاالندا و همکاران)2011( )2012( و 

گاهی های مردمی گله )1397(، مارسکوله و همکاران )2018(، نوردمن و هومانسون ارتقای آ قلی 
)2018(، روی و همکاران )2016(

فهرودین )2012(، رجبی و همکاران )1394(، دانشمندی و همکاران )1393( شبیه سازی بحران ها
و حیدری و ابراهیمی نژاد )1393(

کارگاه های آموزشی فالح آبادی و همکاران )1392(، حسینی و همکاران )2017(، رجبی و برگذاری 
همکاران )1394( و ظفری و ویسی )1390(

مهدیه )1399(، محمدی فر و همکاران )1399(، رجبی و همکاران )1394(، رسانه جمعی
دانشمندی و همکاران )1393( و ظفری و ویسی )1390(

سرمایه اجتماعی 
و فرهنگی

عنابستانی و همکاران )1390(، محمدی فر و همکاران )1399(، آروین و اعتماد اجتماعی
همکاران )1396(

عنابستانی و همکاران )1390(، محمدی فر و همکاران )1399(، آروین و انسجام اجتماعی
همکاران )1396(، تاسیک و امیر )2016( و بانداری )2014(

حسینی و همکاران )2017(، برنو )2017(، تاسیک و امیر )2016(، بانداری شبکه اجتماعی
کولمن )2016( )2014(، ماسبور )2007( و 

عنابستانی و همکاران )1390(، برنو و همکاران )2017(، یئو و همکاران همیاری
)2017(، لوسینی)2014( و آلزی و جکسون)2010(

عنابستانی و همکاران )1390(، برنو و همکاران )2017(، یئو و همکاران تعهد
گیا و همکاران )2014( و آلزی و جکسون )2010( )2017(، جا

عنابستانی و همکاران )1390(، برنو و همکاران )2017(، یئو و همکاران )2017( تساهل و تسامح
و آلزی و جکسون )2010(

مشارکت نظری

کریمی و تقی لو  )1399(، انور حسین )2012(، ظفری و ویسی )1390( و همدلی اجتماعی
عموزادخلیلی و همکاران )1397(

اعتقادات و باورها نسبت به 
مشارکت

مهدیه )1399(، عموزاد خلیلی و همکاران )1397(، عزیزپور و همکاران 
)1394( و پارسیزاده )2015(

عاشوری و همکاران )1397( و حیدری و ابراهیمی نژادا )1393(واحد همسایگی

عموزاد خلیلی و همکاران )1397(، عزیزپور و همکاران )1394(، حیدری و اهمیت نقش مردم
ابراهیمی نژادا )1393(

مشارکت در فعالیت های 
انور حسین )2012(، ظفری و ویسی )1390(، عموزادخلیلی و همکاران )1397(فرهنگی

توجه به تعلیم و تربیت 
مشارکت جویانه

مهدیه )1399(، عموزادخلیلی و همکاران )1397(، ازکیا )1380(، اوکلی و 
همکاران )1392(، زاهدی اصل و همکاران )1389( و فینکل )2009(

سرمایه معنوی

کولینس )2010(، امیدواری ساعی و همکاران )1393(، اجیزی و پنجوانی )2015(، آلن و 
علوی و همکاران )1394( و اندرسون و لوییز )2009(

ظفری و ویسی )1390(، عموزادخلیلی و همکاران )1397(، علوی و همکاران سازگاری
)1394(، اندرسون و لوییز )2009( و بانکوف )2004(

ساعی و همکاران )1393(، اجیزی و پنجوانی )2015(، ظفری و ویسی )1390( احساس دگرخواهی
و عموزادخلیلی و همکاران )1397(

لی و همکاران )2018(، ساعی و همکاران )1393(، اجیزی و پنجوانی )2015(، تاثیرگذاری
کولینس )2010( و علوی و همکاران )1394( آلن و 

گاهی ساعی و همکاران )1393(، ظفری و ویسی )1390(، عموزادخلیلی و همکاران خودآ
کولینس)2010( )1397(، اجیزی و پنجوانی )2015( و آلن و 
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کدهای پژوهش جدول 1. مقوله بندی 

کدهاکدمؤلفهابعاد برخی از منابع 

حین 
بحران

مشارکت 
عملی

بسیج منابع محلی و استفاده از 
نیروهای داوطلب

زربین )1399( ، عضدی و میرزایی )1393(، حیدری و ابراهیمی نژادا )1393( ، جانسون و همکاران 
)2018(، انور حسین)2012( و مگیس)2010(

همکاری با مسئوالن
ستاد بحران

تولغان و ازگور )2016(، سرکار و همکاران )2013(، انور حسین)2012(، پاترسون و همکاران )2010( و 
حیدری و ابراهیمی نژاد )1393(

جانسون و همکاران )2018(، انور حسین )2012(، مگیس )2010(، آلن )2006(، حیدری و ابراهیمی نژاد همکاری با متولیان نجات
)1393( و ظفری و ویسی )1390(

مشارکت سازمان های
تولغان و ازگور )2016(، سرکار و همکاران )2013( و انور حسین )2012(مردم نهاد

زربین )1399(، عضدی و میرزایی )1393(، حیدری و ابراهیمی نژادا )1393(، نوراللهی)1392( و مشارکت اثربخش مردم
دوست محمدی و غضنفرپور )1392(

جانسون و همکاران )2018(، انور حسین )2012(، مگیس )2010(، آلن )2006(، حیدری و ابراهیمی نژاد مشارکت افراد و بستگانشان
)1393( و ظفری و ویسی )1390(

ارتباطات

کاوکیتپنگ و همکاران )2016(، حسینی و پیشنمازی خبررسانی مهدیه )1399(، درودی و سپهری فر )1398(، 
)1389( و الورلی )2004(

کالفت و همکاران)2018(، حسینی و پیشنمازی)1389(،هیسادا)2007(،دروازه بانی اطالعات

کاوکیتپنگ و همکاران )2016( و حسینی و پیشنمازی همبستگی مهدیه )1399(، درودی و سپهری فر )1398(، 
)1389(

کاوکیتپنگ و همکاران )2016(صداقت و شفافیت کالفت و همکاران )2018(، درودی و سپهری فر )1398( و 

کاوکیتپنگ و همکاران )2016(، مهدیه )1399(، درودی و سپهری فر انعکاس نیازهای واقعی مردم درودی و سپهری فر )1398(، 
کاوکیتپنگ و همکاران )2016( )1398( و 

مدیریت 
احساسات 

مردم

گایالرد )2012(همدلی و همدردی با مردم کادک و  کارو )2016(، ازکان )2013( و 
کرایت)2020(،آی و همکاران)2013(،ازکان)2013(امیدواری و خوش بینی براسی و 

کرایت)2020(، آی و همکاران )2013(، ازکان )2013(، بهرامی و همکاران )1396(، پرتوی و آرامش و خونسردی براسی و 
همکاران )1395( و آنتون و الورنس )2014(

گیانیسا و لی )2018(، لوسینی )2014(، آی و همکاران )2013( و ازکان احساس خودیاری ریچاردلی و همکاران )2018(، 
)2013(

پس از 
بحران

خاطرات 
جمعی

اصالنی و همکاران )1399(، فالحی و اصالنی )1394(، اسدی و شرقی )1398( و استفان )2010(کالبد
گیا و همکاران )2014(، آی و همکاران )2013( و لک )1394(تصورات فوریس و همکاران )2017(، جا
گیانیسا و لی )2018(، اصالنی و همکاران )1399( و فالحی و اصالنی )1394(فعالیت

مشارکت 
اجتماعی

کریمی و تقی لو )1399( همبستگی اجتماعی حیدری و ابراهیمی نژادا )1393(، ایر و همکاران )2013(، انور حسین )2012(، 
و قدیری و همکاران )1394(

ترغیب مردم به مشارکت در 
گاله آ و همکاران )2005(جامعه ایر و همکاران )2013(، آرمیتیج )2005(، اوستی )2008( و 

استفاده از مردم بومی در فرایند 
کاندیدو و سانتوس )2015(بازسازی ایر و همکاران )2013(، آرمیتیج )2005( و 

تقویت همدلی ، همکاری و 
حیدری و ابراهیمی نژادا )1393(، ایر و همکاران)2013( و انور حسین )2012(صمیمیت در بین مردم

رسانه 
جمعی

سیمونز و آلسگف )2015(، هانسون )2011(، سریپان و همکاران )2006(، فلیشر و دیوید )2009(، دولف پیگیری
کاتر )2008( و همکاران )2015(، لوکازاوسکی )2000( و 

کاتر )2008(، بیابانگرد و همکاران امیدبخشی سیمونز و آلسگف )2015(، خجسته )1384(، لوکازاوسکی )2000(، 
)1394( و دباغ)1396(

کاتر )2008(، بیابانگرد و یادگیری سیمونز و آلسگف )2015(، هانسون )2011(، لوکازاوسکی )2000(، 
همکاران)1394( و دباغ)1396(

کاوکیتپنگ و همکاران )2016( و مهدیه )1399(کمک به سازگاری درودی و سپهری فر )1398(، 

هویت 
بخشی

عادات،رسوم،ارزشهای 
حاجی نژاد و همکاران )1392(، احمدی )1385(، اصالنی و همکاران )1399( و انارسون )2000(اجتماعی

اصالنی و همکاران )1399(، اصالنی و همکاران )1394( و حاجی نژاد و همکاران )1392(حفظ هویت فرهنگی شهر

اصالنی و همکاران )1399(، اصالنی و همکاران )1394(، حاجی نژاد و همکاران )1392(نهادهای خودجوش و مردمی

بازسازی مطابق با اصول 
اجتماعی و فرهنگی منطقه

ساندلوسکی )1995(، اصالنی و همکاران )1399(، اصالنی و همکاران )1394( و حاجی تژاد و 
همکاران )1392(

اصالنی و همکاران )1399(، لویکا )2008(، اصالنی و همکاران )1394( و حاجی نژاد و همکاران مشابه سازی
)1392(
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استفاده  با  می شود.  استفاده  کوهن  کاپای  شاخص  از  رتبه دهنده 
شاخص0/717  مقدار  و   0/000 معناداری  عدد   SPSS نرم افزار  از 
 0/0 از 5  کوچک تر بودن عدد معناداری  با توجه به  محاسبه شد. 
ادعا  رد می شود. پس می توان  استخراجی  کدهای  استقالل  فرض 

کدها پایایی مناسبی داشته است. که استخراج  کرد 
سوی  از  شــده  انتخاب  مقاله   106 یافته ها(:  )ارائـــه  هفتم  گــام 
نیاز  مــورد  اطالعات  و  گرفت  قــرار  تحلیل  و  بررسی  مــورد  پژوهشگر 
یافته ها در سه  ترکیب  این پژوهش شناسایی شد.  براساس هدف 

بعد و 11 مؤلفه و 54 شاخص ارائه شد )تصویر 2(.

با  پــژوهــش  بــه شــاخــص هــای  رتبه بندی و وزن دهــــی 
روش آنتروپی شانون

کیفی از روش آنتروپی شانون استفاده  برای تحلیل داده های 
تحلیل  حیطه  در  داده هـــا  تحلیل  به  نو  رویــکــردی  که  اســت  شــده 
پشتیبانی  میزان  مــی تــوان  روش  ایــن  از  استفاده  با  اســت.  محتوا 
آماری  صــورت  به  را  پژوهش  این  یافته های  از  پیشین  تحقیقات 
پیام  از  حاصل  محتوای  که  کافیست  منظور  این  برای  داد.  نشان 
برحسب مقوله ها با توجه به هر مقاله در قالب فراوانی شمارش شود 
ع  از مفاهیم به محاسبه مجمو برای محاسبه وزن هر یک   .]24[
کدهای آن مفهوم پرداخته شد و بر اساس وزن های به دست  وزن 

گرفته است. آمده در جدول 2 رتبه بندی صورت 

 
 
 
 
 
 

 
 )محقق ساخته( مدل برگرفته از یافته های کیفی پژوهش .2تصویر 

 

 

 

کیفی پژوهش )محقق ساخته( تصویر 2. مدل برگرفته از یافته های 

کدهای مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فرهنگی جدول 2. رتبه بندی و ضریب اهمیت 

فراوانیکدمفاهیم
عدم اطمینان

Ej

ضریب 
Wj اهمیت

رتبه 
در مفاهیم

کل رتبه در 

گاهی آموزش و آ

270.72150.032713آموزش عمومی

110.53010.0235513ادغام دانش بومی و علمی

کارگاه های آموزشی 100.52040.0221614برگزاری 

120.54010.0247412شبیه سازی بحران ها

200.66230.029725رسانه جمعی

گاهی های مردمی 160.61290.027538ارتقای آ

سرمایه اجتماعی 
و فرهنگی

70.43020.0192417اعتماد اجتماعی

100.52040.0221314انسجام اجتماعی

140.58340.0262210شبکه اجتماعی

60.39610.0177518همیاری

150.59870.026819تعهد

40.30640.0137620تساهل و تسامح
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کدهای مدیریت بحران اجتماع محور با رویکرد فرهنگی جدول 2. رتبه بندی و ضریب اهمیت 

فراوانیکدمفاهیم
عدم اطمینان

Ej

ضریب 
Wj اهمیت

رتبه 
در مفاهیم

کل رتبه در 

مشارکت نظری

90.48580.0218515همدلی اجتماعی

120.54010.247312اعتقادات نسبت به مشارکت

130.56700.0254211واحد همسایگی

340.77960.035011اهمیت نقش مردم

90.48580.0218515مشارکت در فعالیت های فرهنگی

110.53010.0235413تعلیم و تربیت مشارکت جویانه

سرمایه معنوی

60.39610.0177418امیدواری

گاهی 70.43020.0192317خودآ

60.39610.0177418دگرخواهی

100.52040.0221214تاثیرگذاری

120.54010.247112سازگاری

مشارکت عملی

90.48580.0218515همکاری با ستاد بحران

110.53010.0235413همکاری با متولیان نجات

130.56700.0254311مشارکت مردم و بستگانشان

300.78250.040112مشارکت سازمان های مردم نهاد

140.58340.0262210مشارکت اثربخش مبتنی بر نظم

بسیج منابع محلی و
110.53010.0235413استفاده از نیروهای داوطلب

ارتباطات

130.56700.0254411خبررسانی

170.62900.027727دروازه بانی اطالعات

90.48580.0218515همبستگی

150.59870.026839صداقت و شفافیت

180.63900.028716انعکاس نیازهای واقعی مردم

مدیریت 
احساسات مردم

100.52040.0221314ترویج امیدواری و خوش بینی

130.56700.0254111حفظ آرامش و خونسردی

120.54940.0247212همدردی و همدلی مسئولین

50.31640.0147419احساس خودیاری

خاطرات جمعی
70.43020.0192117کالبد

40.30640.0137220فعالیت

40.30640.0137220تصورات

مشارکت 
اجتماعی

120.54940.0247412همبستگی اجتماعی

150.59870.026839ترغیب مردم به مشارکت

180.63900.028726استفاده از مردم بومی در بازسازی

210.67230.032514همدلی همکاری و صمیمیت

رسانه جمعی

170.62900.027717پیگیری

100.52040.0221414امیدبخشی

130.56700.0254211یادگیری

110.53010.0235313سازگاری

هویت بخشی

80.44020.0292316عادات رسوم و ارزشها

120.54940.0247112حفظ هویت فرهنگی شهر

90.48580.0218215نهادهای خودجوش مردمی

بازسازی مطابق با
50.31640.0147419اصول فرهنگی و اجتماعی

50.31640.0147419مشابه سازی
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که  در جــدول 2 مشخص شد  آمــده  به دست  براساس ضرایب 
نهاد،  مــردم  سازمان های  مشارکت  مــردم،  نقش  اهمیت  کدهای 
در  جمعی  رسانه  صمیمیت،  و  همکاری  همدلی،  عمومی،  آموزش 
حین  جمعی  رسانه  توسط  مردم  واقعی  نیازهای  انعکاس  آموزش، 
بازسازی، نقش پیگیری  بحران، به کارگیری مردم بومی در فرایند 
مردمی،  گــاهــی هــای  آ ارتــقــای  بــحــران،  از  بعد  جمعی  رســانــه هــای 
و  تعهد  رسانه ها،  شفافیت  و  صداقت  مشارکت،  به  مــردم  ترغیب 
شبکه اجتماعی دارای بیشترین ضریب اهمیت هستند و باالترین 
بحران  مدیریت  حــوزه  در  یعنی  کــرده انــد؛  کسب  کل  در  را  رتبه ها 
گرفته  اجتماع محور این موضوعات بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار 

کدها داشته اند. و تکرارپذیری بیشتری نسبت به سایر 
تحلیل  از  پژوهش  مدل  یابی  اعتبار  به منظور  دوم  مرحله  در 
از نرم افزار اسمارت  عاملی تأییدی و الگوسازی معادالت ساختاری 
تحلیل  خروجی  گرفت.  قــرار  استفاده  مــورد   )2 )نسخه  پــی ال اس 
نشان  را  اســتــانــدارد  تخمین  حالت  در  تأییدی  عاملی   ،3 شکل 
داده  نمایش  عاملی  بارهای  استاندارد  تخمین  حالت  در  می دهد. 
باشند  نزدیکتر   1 عدد  به  و  بزرگتر  عاملی  بارهای  چه  هر  می شوند. 
نماید.  تبیین  را  پنهان  یا  مکنون  متغیر  می تواند  بهتر  مؤلفه  یعنی 
گرفته شده  کمتر از 0/3 باشد، رابطه ضعیف در نظر  گر بار عاملی  ا
تا 0/6 قابل قبول  بار عاملی بین 0/3  از آن صرف نظر می شود.  و 
گر بیشتر از 0/6 باشد، خیلی مطلوب است. مطابق با شکل 3،  و ا
بار عاملی همه شاخص ها بیشتر از 0/3 است؛ بنابراین شاخص ها 

کننده مناسبی برای متغیر مورد نظر هستند. تبیین 

روش سوآرا
ابعاد،  مطلوبیت  از  اطمینان  از  پس  تحقیق  ســوم  بخش  در 
رویکرد  با  اجتماع محور  بحران  مدیریت  شاخص های  و  مؤلفه ها 
فرهنگی، مجددًا این ابعاد و مؤلفه ها توسط خبرگان و متخصصان 
پرسشنامه  عــوامــل،  رتبه بندی  از  پس   . می شوند  بندی  اولــویــت 
مؤلفه ها  به  وزن دهــی  و  اهمیت  تعیین  هدف  با  تحقیق   2 شماره 
کارشناسان  و  متخصصان  از  نفر   15 بین  پژوهش  شاخص های  و 
حوزه مربوطه توزیع شد؛ در ادامه به نتایج حاصل از وزن عناصر و 

شاخص های پژوهش با روش سوآرا  اشاره می شود.
محاسبه وزن نهایی مؤلفه های مدیریت بحران اجتماع محور 
حوزه  کارشناسان  اعتقاد  به  که  می دهد  نشان  فرهنگی  رویکرد  با 
پرسشنامه  به  دهنده  پاسخ  عنوان  به  کرمان  استان  استانداری 
گاهی با وزن نهایی 42 درصد،  شماره 2 تحقیق؛ مؤلفه آموزش و آ
اجتماع محور  بحران  مدیریت  در  مؤثر  مؤلفه  مهم ترین  به عنوان 
درصــد،   35 با  عملی  مشارکت  مؤلفه های  و  اســت  شــده  شناسایی 
ارتباطات با وزن 25 درصد،  مشارکت اجتماعی با وزن 27 درصد، 
مشارکت نظری با وزن 23 درصد، رسانه جمعی با وزن 20 درصد، 
و  اجتماعی  سرمایه  17درصـــد،  وزن  با  مــردم  احساسات  مدیریت 
فرهنگی با وزن 13 درصد، هویت بخشی، سرمایه معنوی و خاطرات 
بررسی  گرفتند.  قــرار  بعدی  رتبه های  در   5 و   7  ،9 وزن  با  جمعی 
که شاخص های آموزش  اوزان شاخص های پژوهش نیز نشان داد 
عمومی، شبکه اجتماعی، اهمیت نقش مردم، سازگاری، مشارکت 
اثربخش مردمی مبتنی بر نظم و انضباط، انعکاس نیازهای واقعی 
صمیمیت،  و  همدلی  همکاری  خونسردی،  و  آرامــش  حفظ  مــردم، 
باالترین رتبه  ارزش های اجتماعی حائز  توجه به عادات و رسوم و 

شدند. 

 
 
 
 
 
 

 
 گیری متغیر پژوهش در حالت تخمین استانداردبرزگربفروییمدل اندازه .3تصویر 

 

تصویر 3. مدل اندازه گیری متغیر پژوهش در حالت تخمین استاندارد
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نتیجه گیری

که همواره سالمتی و دارایی افراد  ازجمله تهدیدهای بالقوه ای 
ع حوادث و بالیای طبیعی است.  جامعه را مورد هدف قرار داده، وقو
بالیای طبیعی پتانسیل ایجاد بحران های بزرگ را به دلیل ضعف 
از  هستند.  دارا  انسانی  جوامع  بــاالی  آسیب پذیری  و  برنامه ریزی 
کشور باید جهت رفع این مشکل  این رو سیاست گذاران و مسئوالن 
رویکرد  جمله  از  بحران  مدیریت  حــوزه  در  نوین  رویــکــردهــای  به 
محلی،  جوامع  ظرفیت سازی  طریق  از  و  آورده  روی  اجتماع محور 
کاهش دهند.  ع بحران  میزان آسیب پذیری مناطق را در مقابل وقو
بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر 
جوامع  ظرفیت سازی  رویکرد  با  اجتماع محور  بحران  مدیریت  در 
محلی است؛ تا بتوان با شناسایی و تقویت آن ها زمینه اجرای بهتر 
در  شده  انجام  تحقیقات  به  توجه  با  کردند.  فراهم  را  رویکرد  این 
کد با استفاده از روش فراترکیب  این زمینه و همچنین استخراج 54 
که از میان  و تحلیل آن ها یافته های پژوهش حکایت از این داشت 
و  اجتماعی  سرمایه  گاهی،  آ و  )آمــوزش  شده  شناسایی  مؤلفه های 
مشارکت  ارتباطات،  نظری،  مشارکت  معنوی،  سرمایه  فرهنگی، 
عملی، مدیریت احساسات مردم، هویت بخشی، مشارکت اجتماعی، 
به عنوان  گاهی  آ و  آموزش  مؤلفه  و خاطرات جمعی(  رسانه جمعی 
شده  شناسایی  اجتماع محور  بحران  مدیریت  در  مؤلفه  مهم ترین 
درخصوص  آسیب دیده  شهروندان  گاهی  آ ارتقای  تردید  بی  است. 
نحوه حفظ جان خود و خانواده هایشان مستلزم آموزش های قبل 
با  مقابله  و یکسان  مــدون  آمــوزش هــای  افــراد  گر  ا اســت.  از بحران 
شرایط بحران را دیده باشند، توانایی ایجاد امنیت، تأمین سرپناه 
موقت در ساعات اولیه بحران و فائق آمدن بر مسائل ثانویه پس از 
حادثه نظیر مقابله با استرس، هیجان و همچنین مسائل بهداشتی 
طرق  از  مردمی  گاهی های  آ ارتقای  می دهند.  انجام  به خوبی  را 
رادیــو ،  و  تلویزیون  برنامه های  مــدارس،  در  آمــوزش  نظیر  مختلف 
کارگاه های آموزشی، شبیه سازی بحران ها و ... در قبل و  برگزاری 
ضمن  آموزش دیده  شهروندان  تا  می شود  موجب  بالیا  ع  وقو حین 

ایجاد خونسردی و آرامش در خود و دیگران به عنوان بازوی توانای 
آمــوزش دیــده محلی به  افــراد  گــران عمل نمایند. همچنین  امــداد 
در  به محله خود  آشنایی نسبت  به  توجه  با  و  بودن  بومی  واسطه 
بسیاری از موارد قادرند در عملیات امدادرسانی و خدمات ضروری 
مشارکت  مؤلفه های  گاهی  آ و  آمــوزش  مؤلفه  از  پس  باشند.  مؤثر 
شدند.  شناسایی  مؤلفه ها  مهم ترین  عنوان  به  اجتماعی  و  عملی 
مشارکتشان،  با  اجتماعات  که  می دهد  نشان  اجتماع محور  رویکرد 
آور  تاب  و  مقاوم  امن،  جامعه ای  تا  می کنند  مدیریت  را   بحران  ها 
بالقوه ای  منبع  را  محلی  مــردم  مدیریتی  سامانه  این  شــود.  ایجاد 
است  پــایــداری  ضامن  ــان  آن همکاری  و  شــدن  سهیم  کــه  مــی دانــد 
در  اجتماع محوری  رویــکــرد  اســاس  بنابراین  آن.  ــرای  ب مانعی  نه 
نیروهای  رسیدن  تا  بحران  ع  وقو هنگام  در  است.  مردم  مشارکت 
عملی  مشارکت  با  که  هستند  مــردم  خود  این  تنها  نجات  و  امــداد 
بشتابند؛  هم نوعانشان  به کمک  می توانند  بحران  ع  وقو هنگام  در 
بسیج  و  تجهیز  بخش،  نتیجه  و  مؤثر  عامل  کــارآتــریــن  بنابراین 
منابع انسانی و محلی منطقه آسیب دیده است. البته باید به این 
نکته نیز توجه داشت منظور از مشارکت ، مشارکت اثربخش مبتنی 
مانعی  می تواند  خود  اثربخش  غیر  مشارکت  بسا  چه  است  نظم  بر 
ع بحران و آغاز فرایند بازسازی،  برای  امدادرسانی شود. بعد از وقو
می شود.  انجام  اجتماعی  مشارکت  قالب  در  مردمی  مشارکت های 
نمود بارز مشارکت اجتماعی استفاده از مردم بومی منطقه در فرایند 
که عالوه بر تسریع فرایند بازسازی، موجب افزایش  بازسازی است 
مردم  بین  در  صمیمیت  و  همکاری  همدلی  اجتماعی،  همبستگی 
است. درنهایت می توان گفت این پژوهش با ارائه چارچوب جامعی 
از عوامل فرهنگی مؤثر در مدیریت بحران اجتماع محور )شکل 2(، 
می تواند نقشه راه مناسبی برای توانمندسازی مردم جامعه در برابر 
تحقیقاتی  با  پژوهش  ایــن  نتایج  باشد.  طبیعی  بالیای  و  بحران 
که توسعه روحیه همکاری و وجود  نظیر  تقی لو و همکاران )1399( 
مشارکت را عوامل مهمی برای تقویت مدیریت بحران اجتماع محور 
بازسازی  کیفیت  بر  که   )1399( همکاران  و  اصالنی  دانسته اند؛ 

کارشناسان از روش سوآرا جدول 3. وزن دهی مؤلفه ها براساس نظر 

اهمیت نسبیمؤلفه ها
Sj مقادیر

kj ضریب
1+kj=Sj

وزن نهاییمحاسبه وزن

Kj/)1-Qj= )xjWj= Qj/Sumwj

گاهی 0110/42آموزش و آ
0/6481/650/610/35مشارکت عملی

0/4851/490/410/27مشارکت اجتماعی
0/701/710/340/25ارتباطات

0/7281/730/240/23مشارکت نظری
0/6021/600/220/20رسانه جمعی

0/5411/540/190/17مدیریت احساسات مردم
0/5661/570/140/13سرمایه اجتماعی فرهنگی

0/6831/680/120/009هویت بخشی
0/6481/650/100/007سرمایه معنوی

0/7331/730/80/005خاطرات جمعی
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کالبدی محیط مسکونی و مناظر طبیعی و خاطرات جمعی در پس از 
که بر اهمیت مشارکت مردمی  کید داشتند؛ زربین )1399(  بحران تأ
در فرایندهای مدیریت بحران توجه داشت؛ براسی و کرایت )2020( 
که بر لزوم حفظ آرامش و خونسردی در هنگام بحران توجه داشتند؛ 
گاهی  که بر اهمیت نقش آموزش و آ مارسکوله و همکاران )2018( 
همکاران  و  کاوکیتپنگ  داشتند؛  کید  تأ بحران  مدیریت  در  مــردم 
)2016( که بر نقش رسانه های جمعی در هر سه مرحله بحران توجه 
داشتند، هم خوانی دارد. این پژوهش با هیچ یک از پژوهش های 
برای  راهــی  چــراغ  باید  مطالعه  یک  خروجی  نــدارد.  مغایرت  سابق 
پژوهش های بعد از خود شود، بنابراین با توجه به نتایج پژوهش 
حاضر در جهت توانمندسازی جوامع محلی برای ارگان های مرتبط 
که بیشترین نقش را درزمینه فرهنگ سازی ایفا می کنند،  با بحث 

به تفکیک پیشنهادات و راهکارهای زیر ارائه می شود:
و دانش مدیریت بحران در  گاهی  آ تقویت  پــرورش:  و  آموزش 
به  مخصوص  دانــش  گنجاندن  راستا  این  در  دانــش آمــوزان.  بین 
کاهش خطر بالیا در برنامه آموزشی مدارس علی الخصوص در مقاطع 
پیش دبستانی و ابتدایی به منظور نهادینه سازی فرهنگ آمادگی، 
گنجاندن  گاهی در زمینه مدیریت سوانح از طریق  انتشار دانش و آ
به  ضروری  مهارت های  آموزش  آمــوزان،  دانش  تحصیلی  کتب  در 
دانش آموزان جهت آمادگی برای رویارویی با بحران از طریق شبیه 
سازی اثربخش بحران ها در مدارس با دقت نظر و جدیت نه صرفا 
به عنوان یک عملیات صوری، برگزاری مسابقات مقاله نویسی یا 
زمینه  در  آموزشی  برنامه های  کردن  اجرایی  بالیا ،  مورد  در  نقاشی 
کارهای جمعی در مدارس از  مشارکت و چگونگی هم فکری و انجام 
گروهی وبحث در خصوص بحران و بالیای  طریق تدوین جلسات 
شایع در منطقه بین دانش آموزان و همچنین تدوین برنامه هایی 
کتابچه  جهت بازدید از مناطق زلزله زده برای دانش آموزان و توزیع 

های مصور با رویکرد آموزش حوادث ضروری است.
عموم  گاهی های  آ و  دانش  ارتقای  دهیاری ها:  و  شهرداری ها 
از  شهر  سطح  در  آمــوزشــی  پیام های  انتقال  راســتــا  ایــن  در  مـــردم. 
تابلوهای  و  آموزشی  پوسترهای  کاردها،  بیلبوردها،پال طریق نصب 
تبلیعاتی ، توزیع کتابچه های راهنما در محله ها ، برنامه ریزی جهت 
برگزاری کارگاه های با کیفیت آموزشی و رایگان جهت استفاده عموم 
گروهی و  مردم با محوریت های مختلف نظیر توجیه منفعت های 
تشویق به مشارکت و همچنین آموزش های اجرایی در قبل،حین و 
پس از بحران ضروری است. همچنین تقویت همبستگی اجتماعی 
گروهی، حفظ شادابی و سرزندگی  در مردم از طریق برگزاری مراسم 
گرفتن برنامه هایی نظیر  ع حادثه از طریق در نظر  محله پس از وقو
به  اجتماع  در  حضور  ــرای  ب مــردم  تشویق  همگانی ،  هــای  ورزش 
به  برگشت  و  شده  حادث  بحران  با  آنها  سازگاری  به  کمک  منظور 
روال عادی زندگی از طریق برگزاری برنامه هایی نظیر جشن های 
هویت  حفظ  بــوده ،  رایــج  مــردم  بین  در  بحران  از  قبل  که  مذهبی 
مکان های  خانه ها،  بــازســازی  از  حمایت  طریق  از  شهر  فرهنگی 
باستانی تخریب شده به سبک و الگوی سنتی اما با متدهای نوین 

و مقاوم الزم است.

بالیای  بــا  مقابله  خــصــوص  در  ســیــمــا:فــرهــنــگ ســازی  و  صــدا 
ع  از وقو و پس  ع  ع ، وقو وقــو از  آموزش های پیش  از طریق  طبیعی 
کارتون ها ،انیمیشن ها و برنامه های  . در این راستا افرایش تعداد 
آموزش های  تلویزیون،تدوین  در  ایمنی  آموزش  ع  موضو با  مستند 
تشویق  را  بیننده  که  جذاب  برنامه های  پخش  طریق  از  اثربخش 
به  آموزشی ضروری  ع  گرفتن محتوای متنو کند ، در نظر  به دیدن 
ترغیب  و  ملی  سطح  در  ها  کمک  جلب  همچنین   . رســد  می  نظر 
ع  کمک رسانی به منظور بسیج منابع ملی در هنگام وقو جامعه به 
وضعیت  به  نسبت  مردم  کردن  حساس  طریق  از  گسترده  حوادث 
کردن نگاه ملی به جای نگاه منطقه ای  هموطنان خود و جایگزین 
و قومی،تقویت همبستگی ملی در هموطنان از طریق نشان دادن 
ایجاد  با  دیدگان  آسیب  قبال  در  مــردم  و  خود  مسئولیت  احساس 
ایجاد شور و  و  کشورند  از خانواده بزرگ  آنها عضوی  که  این حس 
کمک های مردمی از  هیجان در اطالع رسانی نظیر پخش تصاویر 
سراسر کشور، خنثی سازی پیام های تفرقه انگیز سایر رسانه ها علی 
الخصوص شبکه های ماهواره ای از طریق بیان حقایق به صورت 
مردم  منافع  خصوص  در  گری  مطالبه  و  مستند،پیگیری،نظارت 
آسیب دیده از طریق مصاحبه با مسئوالن و حضور در مناطق آسیب 

گزارشاتی از فرایند بازسازی. دیده و تهیه 
فرهنگ  اشــاعــه  و  ــرویــج  آمــوزش،ت ارتــقــای  بــحــران:  مدیریت 
پدافندغیرعامل و مدیریت ریسک جهت حفظ سرمایه های ملی از 
طربق متدهای آموزش رسمی و غیر رسمی در مدارس، رسانه ملی و 
گاهی مدیران حوزه بحران از طریق برگزاری  ...، افزایش دانش و آ
آشنا به جغرافیای  افراد  از  اثربخش،  استفاده  آموزشی  کارگاه های 
پایگاه های  ایجاد  طریق  از  منطقه  اجتماعی  و  فرهنگی  و  طبیعی 
آسیب های  و  تهدیدات  بومی،شناسایی  و  محلی  نجات  و  امــداد 
افزایش  برآوردزیرساخت های اطالعاتی،  از طریق  احتمالی منطقه 
سازمان  گروه های  ایجاد  طریق  از  مردم  بین  در  اجتماعی  همدلی 
محلی،  کوچک  گروه های  غیردولتی،  سازمان های  قالب  در  یافته 
فرایند  در  مردم  اثربخش  بکارگیری  خیریه،  سازمان های  و  بسیج 
امدادرسانی از طریق بسترسازی در زمینه ایجاد تشکل های مردمی، 

شناسایی توانایی ها و سازمان دهی مناسب آنها.

پی نوشت
1.  Crisis Management
2.   Local community
3.   Community-based crisis management
4.   Capacity Building
5.   Sustainable Development
6.   Capacity building of local communities
7.   Capacity building as an umbrella
8.   Foster and Fishman models
9.   Crisp et al
10.   .NSW Health In Gladesville
11.   Mitroff & Shrivastava
12.   Scott-D.johnson
13.   Lechat
14.   Mitroff & pierson
15.   Nellson & Halcher
16.   Terwit & Celay
17.   Rilly
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