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 چکیده

 توسعه،  اهداف  تأمین  در  دولتی  بخش  مکمل  و  کارآمد  عنوان مؤسساتی  نهاد به های مردم در میان نهادهای متولی مدیریت بحران، سازمان

 امکان  نظیر  هایی ظرفیت  از  برخورداری  دلیل  های مزبور و در راس آنها جمعیت هالل احمر، به هستند. سازمان  برخوردار  ویژه ای  جایگاه  از

 ایفا  موفق بحران  مدیریت  ای در موثر و سازنده  نقش  سریع،  پاسخگویی  و  انعطاف پذیری  عمومی،  سازی  آگاه  عمیق محلی،  پیوندهای  ایجاد

نظر به اهمیت این نقش آفرینی، نوشتار حاضر   اوضاع می گردد.  بهبود  به  منجر  بحران، مدیریت ها در کنند و به این ترتیب مشارکت آن می

نهاد در مدیریت بحران، با  ، به بررسی کارکرد سازمان های مردممفهومیپیمایشی و به منظور ارائه مدلی  -بر آن است تا با روشی توصیفی

نهاد در هالل احمر ایران، به عنوان  تکیه بر وظایف جمعیت هالل احمر ایران بپردازد. بدین منظور، اعضا و گروه های خبره سازمان مردم

اند. همچنین، داده ها  ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای گزینش شده نفر از آن 185اند که تعداد   جامعه آماری در نظر گرفته شده

اند. روایی و پایایی ابزارها  آوری شده و با استفاده از آزمون معادالت ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته نامه جمع از طریق پرسش

های پژوهش حاکی از آن است که نقش سازمان های مردم نهاد بر وظایف هالل احمر در مدیریت  نیز مورد تأیید قرار گرفته است. یافته

 باشد. بحران مثبت و معنادار بوده و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می

 نهاد، عملیات امداد، مدیریت بحران بحران، جمعیت هالل احمر، سازمان های مردم :کلمات کلیدی

Research the role of non-governmental organizations in crisis management: in order to provide 
a model in line with the duties of the Iranian Red Crescent Societ 

Jamshid Nikzad *1 , Pari Mashayekh2, Hamidreza Motamed3, Alireza Ghasemi Zad4 

Abstract 

The success of this process requires appropriate management knowledge and ability. Among the in-
stitutions in charge of emergency management, the NGOs have a special place as efficient and com-
plementary public sector institutions in achieving development goals. These organizations, and at the 
head of them the Red Crescent Society, play an effective and constructive role in successful manage-
ment of emergency due to their capabilities such as the ability to create deep local connections, pub-
lic awareness, flexibility and rapid response and thus their participation in crisis management leads to 
an improvement in the situation.Given the importance of this role, the article intends to study and 
analyze the function of NGOs in emergency management, based on the duties of the Iranian Red 
Crescent Society, using a descriptive-survey method and in order to provide a conventional model. 
For this, the expert members and groups of non-governmental organizations in the Iranian Red Cres-
cent are considered as a statistical population. 381 people of them have been selected by stratified 
random sampling. Also, data were collected through a questionnaire and analyzed using structural 
equation testing. The validity and reliability of the tools have also been confirmed. Findings indicate 
that the role of NGOs on the tasks of the Red Crescent in emergency management is positive and sig-
nificant and the proposed model has a good fit. 
Keywords: Emergency, the Red Crescent Society, non-governmental organizations, Relief opera-
tions, emergency Management  
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 مقدمه

توان حوادثی دانست که در اثر بالیای طبیعی و یاا  بحران را می

آورند. مدیریت  انسانی رخ داده و خسارات جانی و مالی به بار می

های  بارنااماه ریاازی  باحاران اصطالحی اسات کاه همه جنبه

بارای بحران و مرتبط با بحران شامل فعالیتهای قبل، حایان و 

مدیریت مدیاریات باحاران .  [ 5پس از بحران را در برمی گیرد]

های بحرانی و به حداقل رساندن  جهت پیشگیری از بروز وضعیت

ها، فرآیندی تخاصاصای اسات کاه  آثار مخرب ناشی از بحران

از  .باشد موفقیت آن مستلزم دانش و توان مدیریتی مقتضی می

این رو تدوین چارچوب کلی برای مدیریت تخصاصای باحاران 

در این چارچوب، مدیاریات زماان و سارعات  .ضروری است

ترین لوازم کنترل  گیری جهت اقدام به موقع یکی از مهم تصمیم

وضعیت بحرانی است که همواره باید مورد توجه امادادرسااناان 

گاویای ساریاع،  قرار گیرد. مبرهن است که الزمه ایان پااساخ

های جامع و کامل جهت اماداد رساانای  برخورداری از آموزش

ای که همه جوانب از حیث ارزیابى امکانات  صحیح است، به گونه

مالى، اجتماعى، فرهنگى و ... در نظر گرفته شود. اهمیت این امر 

تا بدان جا است که عدم آگاهى در میان عموم در این رابطه، باه 

طور کلی حادثه دیدگان را آسیب پذیرتر ساخته و در فارایاناد 

کند. عالوه براین، عادم ارزیااباى  امدادرسانی، مشکل ایجاد می

امکانات مالى، اجتماعى، فرهنگى و آموزشى نیز باعث جلوگیار  

در این رابطه گفتاه .  [1از برنامه ریز  در امر آمادگى مى گردد ]

بینی بدترین وضعیت  شده است که مدیریت بحران مستلزم پیش

از .  [ 1ها و برنامه ریزی برای کنترل و حال مشاکاالت اسات]

توان به رفع شرایط بحران و اضاطارار،  اهداف مدیریت بحران می

اعاده سریع وضعیت جامعه به حالت عادی، کاهش آسیب هاای 

های جانی و مالای، کااهاش اثارات  ناشی از بحران اعم از زیان

بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین هزینه، ایجاد آمادگای 

در جامعه برای مقابله با بحران، بازسازی مناطق بحرانی ازلحاا  

فیزیکی، روانی، فرهنگی، ایجاد تمرین، آموزش و مااناورهاا در 

مناطق جهت آمادگی برای مقابله با بحران برای مدیران و ماردم 

 .  [0اشاره نمود ]

از طرفی حضور مردم در صحنه های کار و فعالیات، تصامایام 

گیری، اجرا و نظارت بر اجرای بهینه امور، انتخابات، تاظااهارات 

مردمی و غیره از جمله مواردی است که اکثر حکاومات هاا و 

دولت ها بر آن ها تأکید داشته و تالش کرده اند که زمینه هاای 

حضور و فعالیت های مستمر مردم را در صحنه های فوق فراهم 

کنند. امروزه ارتباط مردم با دولت ها و جلب مشارکت هارچاه 

بیشتر مردم در امور مختلف از طریق نهادهایی صورت می گیرد 

نداشتن وابستاگای .  [ 1که به  سازمان های مردم نهاد  معروفند]

به ساختار و منابع عمومی دولت، داوطلبانه و دموکراتیك باودن، 

این سازمان ها به .  [ 6کند] آنها را از سازمانهای دولتی متمایز می

عنوان نهادها و مؤسساتی کارآمد و مکمل باخاش دولاتای در 

. [ 7تأمین اهداف توسعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هساتاناد]

سازمان مردم نهاد گروهی غیرانتفاعی و داوطلبانه هستند که در 

المللی، ملی و محلی برای امدادرسانی و کاماك باه  سطح بین

هاا، ارتاقاای  کنند و هدف اصلی آن اقشار آسیب پذیر تالش می

های مختلف فاار  از  سطح کیفی و کمی زندگی افراد در حوزه

های ماردمای،  ها با افزایش مشارکت این سازمان نفع مالی است.

ایجاد رابطه بین نهادهای رسمی و مردم، انعکاس نیازهای واقعی 

بنابارایان، .  [ 9به نهادهای برنامه ریز ی را ممکن می سازند     ]

های مردم نهاد، به دلیل برخورداری از توان گفت که سازمان می

هایی نظیر امکان ایجاد پیوندهای عمیق ماحالای، آگااه  ظرفیت

سازی عمومی، انعطاف پذیری و پاسخگویی سریع، می تاواناناد 

نقش قابل توجهی در چرخۀ مدیریت بحران ایفا کاناناد و در 

هایی مانند نگه داری از بازماندگان، معلوالن، سرپارساتای  زمینه

افراد، جمع آوری کمك های مالی، آموزش همگانی به ماناظاور 

افزایش آمادگی، اطالع رسانی به مردم و ایجاد شاباکاه اطاالع 

رسانی، تشکیل تیم های عملیاتی در مراحل گوناگون مدیاریات 

های مساواول  بحران، انجام تحقیقات مرتبط، همکاری با سازمان

دولتی مثل آتش نشانی در امر آموزش، ارائه خدمات حمایتی و 

 .  [54امثال آن، به بهبود مدیریت بحران کمك کنند         ]

های صورت گرفته در این ماوضاوع  در خصوص پیشینه پژوهش

در تحقیقی با عنوان  تحلیل تأثیر و تااثار باید اذعان داشت که 

نهاد در ایران  نشان داده شده است  های مردم اهم مسائل سازمان

که شش عامل ضعف در قوانین، فقدان سازوکارهاای ناظاارتای 

مردان نسبت به اهمیت و جاایاگااه  مناسب، دیدگاه ناقص دولت

ها، ادراک عدم مشروعیت نزد مردم، ضاعاف در بااناك  سمن

هاا  اطالعاتی جامع و بروز و عدم اطالع صحیح مردم از سامان

ها بودند  عنوان مسائل اصلی که مشکل اساسی بر سر راه سمن به

ها، ضعاف تاأمایان  زدگی سمن و همچنین هفت عامل سیاست

هاا،  منابع مالی، ضعف در ارتباطات و همکاری مؤثر بین سامان

فقدان سرمایه اجتماعی الزم، ضعف در نیروی انسانی کاارآماد، 

فراهم نشدن ظرفیت و بستر الزم توسط دولات و ضاعاف در 

عنوان عواملی کلیدی شانااخاتاه  ها به مدیریت و راهبری سمن

شدند که در این بین تاثیرگذاشته و مشاکال اصالای را حال 

 .  [6]کنند  می
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 در  گرفته  صورت  پژوهش های  در تحقیقی با عنوان فراتحلیل

 در  افراد  مشارکت  علل  تاکید بر  با  نهاد؛  مردم  سازمان های  حوزه

اذعان شده است که متغیرهای سن، پایگاه  سازمان ها  این

اقتصادی اجتماعی، تحصیالت و اعتماد اجتماعی به ترتیب جز 

متغیرهای پرتکرار در پژوهش های حوزه علل مشارکت در 

ها بوده اند. همچنین متغیرهای ازخودبیگانگی و ارزش  سمن

 مردم  مادی به ترتیب بیشترین تاثیر را در مشارکت سازمان های

 جایگاه  به عالوه، در تحقیقی با عنوان مطالعه.  [55نهاد دارند]

تهران نشان داده   شهر  بحران  مدیریت  در  نهاد  مردم سازمان های

 شهر  در  بحران  سمن های مدیریت  مجموع  شده است که در

همچنین در .  [54دارند]  عرصه  این  در  ضعیفی  عملکرد  تهران

تحقیقی با عنوان بررسی نقش و ظرفیت سازمان های مردم نهاد 

در مدیریت سیالب شهری نشان داده شده است که سازمان 

های مردم نهاد در حوزه مدیریت سیالب شهری دارای ظرفیت 

های متعددی در ابعاد مختلف هستند. در بعد اجتماعی و 

فرهنگی، مهمترین ظرفیت آن ها در ارتباط با سازماندهی 

مشارکت مردمی است. این سازمان ها و تشکل های غیرانتقاعی 

توانند  در راستای مدیریت سیالب شهری وظایف مختلفی را می

بر عهده بگیرند. سازمان های مردم نهاد پیش از وقوع سیل می 

توانند در آگاه سازی و اطالع رسانی به جامعه و ارایه آموزش 

همچنین بررسی .  [51های الزم به مردم به ایفای نقش بپردازند]

پژوهش های خارجی صورت گرفته حاکی از آن است که 

 به  منجر  بحران،  مدیریت  در  نهاد  مردم  سازمان های  مشارکت

 اوضاع گردیده  بهبودی  بحران و  برابر  در  افزایش انعطاف پذیری

در تحقیقی با عنوان تالش برای فهرست نویسی .  [51است ]

 سازمان های مردم نهاد با نقشی در تسکین سوختگی جهانی

نشان داده شده است که سازمان های مردم نهاد در درمان 

صدمات آسیب زا، از جمله سوختگی به ویژه در شهرستان های 

بسیار موثر با درآمد کم و متوسط در کشورهای آفریقایی 

چالش های این سازمان ها شاملِ تغییرات مکرر .  [50بودهاند]

در مناطق جغرافیایی مورد حمایت، عدم همکاری بین سازمان 

ها، در دسترس بودن اطالعات عمومی و محیط های سختگیرانه 

به   غیرانتفاعی  در تحقیقی با عنوان سازمان های.  [50باشد] می

 سازمانی  دموکراسی  برای  برای دموکراسی: دالیلی  مثابه مدارسی

غیرانتفاعی نشان دادند که نقش فرایندهای   سازمان های  در

 معطوف  غیرانتفاعی ها  در  دموکراسی  تولید  در  سازمانی  درون

 آثار  منظر  از  سازمانی  دموکراسی درون  تلقی  جای  به.  [51است ]

 مفروضه  این  بر  پژوهش  استدالل  فراسازمانی،  مثبت  پیامدهای  و

 سازمان های  در  سازمانی  درون  دموکراسی  که  استوار است

 ارزشمند  اثر ذاتی،  و  حسن  عنوان  به  فی نفسه  باید  غیرانتفاعی،

 اجتماعی  رسالت  به  بخشیدن  وسعت  بنابراین،.  [51شود]  تلقی

 کار  مبنای  بر  بیشتر  آزادی  دموکراسی و غیرانتفاعی برای  سازمان

 غیرانتفاعی  مدیریت سازمان های  نحوۀ  گرو  در  مثبت،  عملکرد  و

.با بررسی مطالعات [51است ]  سازمانی  درون  منظر فرایندهای  از

انجام شده می توان ادعا نمود که تاکنون تحقیقی در زمینه 

های مردم نهاد در مدیریت بحران در راستای نقش سازمان

وظایف جمعیت هالل احمر انجام نشده و انجام تحقیق حاضر، 

 ضروری بوده است.

نقش بر این اساس، مقاله حاضر با هدف ارزیابی و مدلسازی 

نهاد در مدیریت بحران، با تاکید بر وظایف  سازمان های مردم

این  جمعیت هالل احمر ایران به رشته تحریر در آمده است.

باشد: الف( اهمیت  تحقیق در مجموع دارای دو اهمیت می

 بحران،  مدیریت  در  نهاد  مردم  سازمان های  نظری: مشارکت

اوضاع   بهبود  بحران و  برابر  در  انعطاف پذیری  افزایش  به  منجر

 و  مردم  آالم  و  گرفتاری ها  رفع  برای  شود. این سازمان ها می

 معضالت  کاهش  و در  می شوند  ایجاد  زندگی  سطح  ارتقاء

 دارند.  عهده بر مهمی نقش اجتماعی

لذا امید است که با مشارکت این سازمان ها در موقع بحران 

بتوان از وضعیت بحران کاست. ب( اهمیت کاربردی: نتایج این 

تحقیق می تواند در شناسایی عوامل موثر بر مدیریت بحران در 

سازمان هالل احمر، کمك شایانی نماید و براساس یافته های 

حاصل از این تحقیق می توان راهکارها و رهنمودهای الزم و 

سازنده ای به سازمان های هالل احمر جهت کسب شناخت 

الزم از نقش سازمان های مردم در مدیریت بحران ارائه نمود. تا 

مسوولین بتوانند با بررسی نتایج آن و برطرف نمودن نقایص 

شناخته شده، بازده هالل احمر را در زمینه مدیریت بحران و 

مشارکت سازمانهای مردم نهاد باال برده و گامی موثر در جهت 

بهبود هر چه بیشتر این سازمان در موقع بحران فراهم آورند. 

 استفاده  مورد  کاربردی  بصورت  می تواند  تحقیق  نتایج  همچنین

 قرار  پژوهشی  حوزه  این  به  عالقمندان  سایر  سازمان هالل احمر و

   گیرد.
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 ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق عبارتند از:

ناماه   ها، از پرسش  آوری داده  در بخش کمی جهت جمع -

ای   گزینه  1سوال استفاده شد که در طیف   14محقق ساخته با 

طاراحای (  خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلای زیااد)لیکرت 

این پارساشانااماه  . گذاری شد  نمره  1تا   5شده و به ترتیب از 

بعد  آموزش های همگانی، تخصیص منابع،  1سوال و  14دارای 

می  سرمایه اجتماعی، توسعه منابع انسانی و بازسازی و بازتوانی 

 باشد.

هاا، از دو ابازار   آوری داده  در بخش کیفی جهت جمع -

فیش و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد که بر اساس آن 

سوالی در مورد وظایف هاالل احامار در  10یك پرسش نامه 

جمعایات مدیریت بحران تنظیم شد.  این پرسش نامه که میان 

هالل احمر و مدیران و خبرگان سایر سازمان های مردم ناهااد 

مولفه  1و  « قبل بحران و حین بحران» بعد  1توزیع شد، دارای 

آموزش کارکنان، مانور آمادگی، اماداد و ناجاات، اساکاان » 

اضطراری و پیشگیری و مقابله با بیماری می باشد که در طیاف 

گزینه ای لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد(  1

نمره گاذاری مای  1تا  5طراحی و تنظیم شده و به ترتیب از 

 شود.

روایی صوری و محتوایی هر دو قسام ابازار باه تاایایاد 

متخصصان رسید و پایایی آن ها نیز با استفاده از ضریب آلفاای 

کرونباخ در بخش کمی برای پرسش نامه نقش ساازماان هاای 

و در بخش کیفی برای پرسش ناماه وظاایاف  4.95مردم نهاد  

محاسبه شد که مورد تاییاد 4.89هالل احمر در مدیریت بحران 

است.  جهت تجزیه و تحلیل داده هاا از آزماون  ماعاادالت 

استفااده  PLSو  SPSS21ساختاری با استفاده از نرم افزار های 

 شد.

 تئوری و محاسبات

در بخش کیفی هدف اصلی این مرحله از تحقیق، بررسی و 

سازمان های سایر کاوش مفاهیم و مقوله های مرتبط با نقش 

مردم نهاد در مدیریت بحران و ساخت پرسش نامه برای بخش 

های استخراج شده از  کمی بوده است. در خصوص شاخص

مصاحبه شوندگان، در بخش کیفی ابتدا نکات کلیدی مربوط به 

هر مصاحبه نیمه ساختار یافته، از طریق گوش دادن به مصاحبه 

های ضبط شده و مطالعه یاداشت برداری های حین مصاحبه به 

صورت مکتوب عالمت گذاری شد، سپس نکته های کلیدی و 

اساسی از داخل هر مصاحبه استخراج شد. در ادامه با استفاده از 

دسته بندی نکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفه ای، 

برچسب گذاری الزم انجام شد. سپس اصطالحات برچسب 

گذاری شده ی هر مصاحبه شونده در قالب جدول سازماندهی و 

براساس ارتباط و تناسبی که با هم داشتند، در قالب ابعاد دسته 

 بندی شدند.

 تعداد جامعه و نمونه آماری به تفکیک جنسیت -1جدول 

 جمع زن مرد جنسیت

 04191 16111 50517 جامعه

 185 108 511 نمونه

 %544 %61 %11 نسبت

براین اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی و بازتعریف 

ها در مدیریت بحران به این سوال پاسخ دهد که  نقش سمن

نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران در راستای 

 وظایف جمعیت هالل احمر ایران چگونه قابل مدلسازی است؟

 تحقیق و ابزارها  روش

تحقیق حاضر  از نظر هدف، کاریردی و از نظر روش توصیفی از 

که با رویکرد آمیخته )کیفی و کمی( صورت   نوع پیمایشی است

گرفته است. در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی و 

 در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

جامعه آماری تحقیق حاضر از دو گروه تشکیل شده است. 

مدیران جمعیت هالل احمر  جامعه آماری در بخش کیفی شامل

 14و مدیران و خبرگان سایر سازمان های مردم نهاد به تعداد 

باشد که محقق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند  نفر می

نفر  54از نوع گلوله برفی و با در نظر گرفتن قانون اشباع، تعداد 

جامعه آماری در را به عنوان نمونه آماری انتخاب کرده است. 

کمی دربردارنده متخصصین جمعیت هالل احمر ایران و  بخش

اعضای و گروه های سایر سازمان مردم نهاد است که شمار آنها 

رسد و بر اساس جدول کرجسی و  نفر می 04191به تعداد 

ها  زن( از آن 108مرد و  511نفر ) 185( تعداد 5974مورگان )

با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برحسب جنسیت، به 

 (.5)جدول  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند
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 الف( فرآیند کدگذاری و تحلیل

در بخش کیفی پژوهش سؤال اصلی مربوط باه کااوش و  

 نااقااشاکااتااشاااف مااقااولااه هااای اصاالاای مااوجااود در 

وظایف هالل احمار و سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران 

بود که به منظور پاسخگویای باه ایان ایران در مدیریت بحران 

سؤال، در مرحلۀ اول بیست نفر از خبرگان جهت انجام مصاحباه 

شناسایی شدند و جریان مصاحبه آغاز شد. مقوله های اصلی بار 

اساس فرآیند کدگذاری باز و محوری داده هاای حااصال از 

مصاحبه های عمیق و اکتشافی با خبرگان، و انجام عمل پاالیش 

کدهای مفهومی، ارائه شد و اولویت هر یك از مقوله ها بر اساس 

فراوانی مفاهیم ذکر شده در مصاحبه هاا مشاخاص گاردیاد. 

کدگذاری رویه ای نظام مند است که توسط اشتراوس و کوربین 

( برای کشف مقوله ها، مشخصه ها و ابعاد داده ها توسعه 5181) 

داده شده است. در طی این تحلیل ها، از تحلیل محتوا از ناوع 

طبقه ای و همچنین از تکنیك تحلیلی پیشاناهاادی از ساوی 

 ( استفاده شد. 5181اشتراوس و کوربین )

بر این اساس برای انجام کدگذاری باز و محوری در مرحالاۀ 

اول، داده ها در سطح جمله و عبارت برای هر یك از مصاحبه ها 

مورد بررسی قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحاباه 

ها استخراج شدند. گاهی اوقات یك جمله به بیش از یك مفهوم 

مربوط می شد. با استخراج کدهای مفهومی مشترک و با پاالیش 

و حذف موارد تکراری با بهره گیری از مبانی نظری و تاطابایاق 

برخی از کدهای مفهومی، مفاهیم شناسایی و مشخص شدند. در 

مرحله بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش این مفاهیم در قالب 

مقوله های فرعی )مولفه( سازماندهی و با بررسی مستامار ایان 

مقوله ها و مفاهیم آن ها مقوله های اصلی )ابعاد( به طور موقات 

 نامگذاری شدند. 

به منظور اطمینان از سازماندهی مناسب هر یك از مفاهیم و 

مقوالت، مجدداً رونوشت مصاحبه ها وارسی گردیده و باا مارور 

مفاهیم و مقوله ها به دقت مورد بررسی قرار گرفتند و تجزیاه و 

تحلیل داده ها با دقت بیشتر، چندین بار به منظور رسیادن باه 

اشباع منطقی برای مقوله های اصلی و مقوله های فارعای باه 

صورت تکراری صورت گرفت. از آغاز تجزیه و تحلیل نیز حدود و 

حتی عناوین هر مقوله به صورت قطعی تعیین نشد و این مقولاه 

ها در سراسر فرآیند تجزیه و تحلیل مورد تجدیاد ناظار قارار 

گرفتند. کدگذاری باز و محوری هنگامی متوقف گردید که یاك 

طبقه بندی معنادار پس از چندین بررسای دربااره روناوشات 

مصاحبه ها حاصل شد، مقوله های فرعی تکراری شده بودناد و 

اطالعات مرتبط و جدیدی از رونوشت مصاحبه ها یافات نامای 

شد، حتی اگر اطالعات جدیدی پیدا می شد با طباقاه بانادی 

موجود منطبق بود. طبقه بندی انجام شده به عنوان تنها طباقاه 

بندی ممکن با حدود مطلق نبوده ولی می تاوان آن را بارای 

مراحل بعدی تجزیه و تحلیل داده ها و طراحی پارساش نااماه 

 کافی دانست.

در راستای سؤال پژوهش چند سوال از شرکت کنندگان در 

نقش سازمان های مردم نهاد در مصاحبه های انفرادی پیرامون 

مدیریت بحران و وظایف هالل احمر ایران در مدیریات باحاران 

پرسیده شد که شرکت کنندگان پاسخ های گاونااگاونای ارائاه 

کردند. پژوهشگر از پاسخ های مشارکت کنندگان باا تاحالایال 

محتوای متن پیاده شده در سطح عبارت، جمله یاا پااراگاراف 

استخراج کدهای مفهومی، به شناسایی مفاهیم دست یافت. ایان 

کار ادامه پیدا کرد و با شناسایی مقوله های فرعی دیگر با منطق 

مقایسه و تطبیق داده ها این نوع مقوله های فرعی در ماقاولاه 

اصلی یا بعد اصلی، مقوله بندی شد. روناوشات مصااحاباه هاا 

چندین بار بررسی شد و چند مفهوم و مقوله فرعی دیاگار کاه 

موجب افزایش اشباع این مقوله های کالن می گردید، یافت شد. 

بعد از مصاحبه نفر نهم، شاخص ها مشخص گردید ولی محاقاق 

فرآیند مصاحبه را تا نفر دهم ادامه داد تا این که با اشبااع داده 

ها مواجه شد. سایر مقوله ها نیز به همین طریق ایجاد شدند. در 

مرحلۀ کدگذاری باز، ضمن مطالعه دقیق روناوشات مصااحاباه 

شرکت کنندگان، بسامد و فراوانی هر یك از مفاهیم اشاره شاده 

توسط مشارکت کنندگان محاسبه شد و به این صورت اهمیت و 

اولویت هر یك از مفاهیم و مقوالت استاخاراج شاده از ناظار 

 مشارکت کنندگان مشخص گردید. 
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 مضامین فراگیر
مضامین سازمان 

 دهنده
 کد مصاحبه شونده مضامین پایه

های نقش سازمان

مردم نهاد در 

 مدیریت بحران

آموزش های 

 همگانی

 A1-A2-A9-A10 مانور و آمادگی برای امدادرسانی

 A2-A4-A7-A9-A10 جلسات و کارگاه های آموزشی برای آشنایی با بحران

 A3-A4-A7-A8-A10 آشنایی مردم با کمك های اولیه و امداد

 A4-A5-A8-A9 آشنایی مردم با نحوه استفاده از تجهیزات

 A1-A6-A8-A10 آموزش های تخصصی به مردم

 A2-A3-A6-A7-A8 اجرای برنامه آموزشی پیشگیری از حوادث

 A2-A7 اجتماعی آگاهی های ارتقاء

 A1-A2-A7-A9-A10 راه اندازی کانال های اطالع رسانی

 A2-A3-A5-A6-A8-A9 فیلم های آموزشی در زمینه مقابله با بحران

 A1-A4-A5-A10 آموزش و ظرفیت سازی کارکنان

 تخصیص منابع

 A3-A4-A6-A8-A9 ساماندهی منابع مالی

 A7-A8-10 عدالت و برابری در تخصیص منابع

 A1-A2-A6-A7 شفافیت در تخصیص و مدیریت منابع

 A5-A6-A9-A10 ترجیح عمومی برای تخصیص منابع

 A3-A4-A7-A8-A9 تقسیم منابع و امکانات به طور عادالنه

 A1-A3-A5-A6-A8 همکاری در جذب کمك های مالی

 A1-A2-A9-A10 بودجه الزم جهت فرآیندهای مواجهه با بحران

 A6-A8-A9 استفاده بهینه از منابع

 سرمایه اجتماعی

 A4-A6-A7-A8 سازماندهی مشارکت مردمی

 A5-A10 شرکت در جلسات برای رسیدگی به مشکالت مردم

 A1-A9-A10 مسوولیت پذیری

 A3-A4-A5-A6-A8 استقرار کمپ خدمت رسانی

 A2-A4-A9 های امدادی و غیر امدادی در حادثه حضور گروه

 A3-A6-A9-A10 تهیه مواد امدادی

 A7-A9-A10 گسترش هماهنگی بین دولت و مردم

 A1-A2-A3 بهره وری در استفاده از منابع و هنجارسازی

 A5-A8-A10 آگاه کردن دستگاه های دولتی از نیازهای اجتماعی

 A2-A3-A5-A9-A10 جذب سرمایه ها

 A1-A4-A6-A8-A10 جلب مشارکت مردمی

 A3-A4-A6-A7-A9 شناسایی نیازهای اجتماعی

 A1-A5-A6-A7 ایجاد سرپناه های موقت و امکانات ارتباطی

 A2-A3-A4-A8 درمان های اضطراری در محل حادثه

 A1-A2-A5-A6-A9 اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی

 نتایج تحلیل مضمون برای شناسایی نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران -2جدول 
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 مضامین فراگیر
مضامین سازمان 

 دهنده
 کد مصاحبه شونده مضامین پایه

های نقش سازمان

مردم نهاد در 

 مدیریت بحران

 توسعه منابع انسانی

 A2-A5-A9-A10 همایش های ملی و بین المللی برای نیروهای داوطلب

 A2-A3-A4-A5-A8 توانمندسازی نیروهای داوطلب

 A2-A3-A5-A7-A10 سرمایه گذاری در جهت تامین و آموزش منابع انسانی

دسترسی نیروهای داوطلب به اطالعات علمی به روز و جدید 

 در زمینه بحران و راهکاری مقابله آن
A1-A3-A4-A8-A9 

 A7-A9-A10 تقدیر و تشکر از نیروهای داوطلب در سازمان

 A2-A6-A7-A8-A9 جذب نیروهای داوطلب خبره و توانمند در سازمان

 بازسازی و بازتوانی

 A1-A2-A6-A8 بازسازی منطقه آسیب دیده

 A3-A4-A6-A7-A9-A10 روانکاوی برای بهبود وضعیت روانی افراد حادثه دیده

 A1-A5-A8-A9 حمایت افراد آسیب دیده

 A2-A3-A4-A6-A9 اضطرار و بحران شرایط رفع

 A2-A3-A5-A6-A8A جامعه در بحران اثرهای کاهش

 A1-A2-A4-7A-A8-A9 های خیریه تشکیل گروه

 A2-A3-A6-A8-A10 انجام اقدامات نظارتی

 A1-A2-A3-A5-A8 کمك های ضروری برای بازسازی

های مردمی برای وضعیت معیشت اقشار  جمع آوری کمك

 آسیب پذیر
A1-A3-A6-A8-A9 

 A1-A2-A3-A5 نظارت غیرمستقیم بر خدمات حمایتی دولت

 A2-A3-A4-A5-A8 روانی و فیزیکی از لحا  بحرانی مناطق بازسازی

 نتایج تحلیل مضمون برای شناسایی نقش سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران -2جدول 

مصاحبه با خبرگان، در متغیر نقش سازمان های بر اساس 

مضامین سازمان دهنده آموزش های همگانی،  1مردم نهاد، 

تخصیص منابع، سرمایه اجتماعی، توسعه منابع انسانی و 

 مضامین پایه استخراج شد.  14بازسازی و بازتوانی و 

 مضامین فراگیر
مضامین سازمان 

 دهنده
 کد مصاحبه شونده مضامین پایه

 آموزش کارکنان قبل بحران

 A1-A3-A4-A5 دوره های آموزشی برای کارکنان

 A2-A3-A4-A5-A8 باز بودن درهای علم و دانش

 A1-A5-A8-A9 طراحی مدل های آموزشی برای توانمندی کارکنان

 A2-A3-A4-A6-A9 دوره های اثربخش ضمن خدمت

 A2-A3-A5-A6-A7 اهداف مشخص در آموزش های سازمانی

 A1-A2-A4-7A-A8- A10 ارزیابی و بازخورد سطح توانایی کارکنان

 A2-A3-A6-A8-A9 سمینارهای علمی از سوی سازمان برای کارکنان

 A1-A2-A3-A5-A8 تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز

 A3-A6-A8-A9 مات برای توسعه منابع انسانی سازی خد ه آماد

 نتایج تحلیل مضمون برای شناسایی وظایف هالل احمر در مدیریت بحران -3جدول
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 نتایج تحلیل مضمون برای شناسایی وظایف هالل احمر در مدیریت بحران -3جدول

 مضامین فراگیر
مضامین سازمان 

 دهنده
 کد مصاحبه شونده مضامین پایه

 مانور آمادگی قبل بحران

 A1-A3-A4-A5-A6 مانورهای آمادگی برای مواجه کارکنان با بحران

 A2-A3-A5-A6-A7-A8 مانورهای مقابله با بحران

 A2-A4-A5-A6-A7-A9 جزوه های آموزشی در مورد راه های مقابله با بحران

 A2-A3-A8-A9-A10 وجود تابلوها و بیلبوردهای آموزشی در سطح شهر

 حین بحران

 امداد و نجات

 A1-A2-A5-A6-A9 حضور به موقع در محل حادثه

 A1-A2-A5-A8-A9 انتقال مصدومان به مراکز درمانی

 A2-A3-A5-A6-A7-A8 دیدگان تامین مایحتاج آسیب

 A2-A6-A8-A9-A10 تسهیالت اورژانسی و حمایتی

 A3-A5-A6 سازی اقالم امدادی ذخیره

 A4-A5-A6-A7-A9-A10 تهیه اطالعات دقیق از محل و افراد حادثه دیده

 A5-A6-A7-A10 کمك های اولیه به حادثه دیدگان

 A3-A8-A9-A10 یافتن افراد مفقود شده

 اسکان اضطراری

 A2-A3-A5-A8-A10 اسکان افراد حادثه دیده

 A1-A3-A4-A5-A6 واکسیناسیون افراد حادثه

 A2-A3-A4-A5-A8 صدور کارت شناسایی

پیشگیری و مقابله 

 با بیماری

 A1-A5-A8-A9 ایجاد  توالت های بهداشتی

 A2-A3-A5-A6-A10 توزیع مواد غذایی کافی در بین افراد حادثه دیده

 A2-A3-A4-A5-A8 رعایت بهداشت فردی توسط افراد حادثه دیده

 A1-A3-A5-A6-A8-A9 فراهم کردن رژیم غذایی مناسب

 A2-A3-A4-A5-A8 جلوگیری از ازدحام جمعیت

 A1-A3-A5-A9-A10 جدا کردن افراد مبتال به بیماری های واگیردار

 A2-A3-A4-A5-A6 سمپاشی کردن مناطق

 A1-A5-A6-A9-A10 عدم استعمال دخانیات توسط افراد حادثه دیده

 A1-A2-A3-A5 سازی امنیت ارد استاند

بر اساس مصاحبه با خبرگان، در متغیر وظایف هالل 

مضامین فراگیر  قبل بحران و  1احمر در مدیریت بحران 

مضامین سازمان دهنده  آموزش کارکنان، 1حین بحران و

مانور آمادگی، امداد و نجات، اسکان اضطراری و پیشگیری و 

 مضامین پایه استخراج شد. 11مقابله با بیماری و

یکی از مصاحبه شاوندگان در زمیناه  نقاش   نمونه مصاحبه:

 ساااازمان هاااای ماااردم نهااااد در مااادیریت بحاااران 

می گوید که می توان از طریق دریافت کماك هاای ماالی از 

مردم و اختصاص بودجه کافی در این زمینه در زماان بحاران 

استفاده بهینه نمود. یکای از ماصاحبه شاوندگان در زمیناه 

وظایف هالل احمر در مدیریت بحران می گوید که می تاوان 

با حضور به موقع در محل حادثه، به ماصدومان کماك هاای 

 اولیه را ارائه داد.  
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 بحث و نتایج

یافته های تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده 

است. در بخش توصیفی، یافته های جمعیت شناختی نشان داد 

درصد را زنان  18.5درصد از نمونه آماری را مردان و  75.9که 

درصد از نمونه آماری دارای مدرک  9.5تشکیل می دهند؛ 

درصد فوق  18.5درصد لیسانس،  00.9تحصیلی فوق دیپلم، 

درصد دارای مدرک تحصیلی دکتری می باشند؛  7.9لیسانس و 

سال،  04درصد از نمونه آماری در گروه سنی کمتر از  11.0

درصد در  14.7سال و  14تا  04درصد در گروه سنی  01.9

درصد از نمونه  10.9سال قرار دارند و  14گروه سنی باالی 

درصد دارای  08.1سال،  54آماری دارای سابقه کاری کمتر از 

سال  14درصد دارای سابقه کاری باالی  16.8سال و  14تا  54

 می باشند.

و  1.148متغیر نقش سازمان های مردم نهاد دارای میانگین 

می باشد. در بین ابعاد نقش سازمان های  4.669انحراف معیار 

( مربوط به بعد تخصیص 1.118مردم نهاد، بیش ترین میانگین 

( مربوط به بعد آموزش های 1.074منابع و کم ترین میانگین )

همگانی است. متغیر وظایف هالل احمر در مدیریت بحران 

 می باشد. در بین 4.797و انحراف معیار  1.617دارای میانگین 

ابعاد وظایف هالل احمر در مدیریت بحران، بیش ترین میانگین 

( مربوط به بعد قبل بحران و کم ترین میانگین           1.714)

( مربوط به بعد حین بحران می باشد. در بین مؤلفه 1.191)

های وظایف هالل احمر در مدیریت بحران، بیش ترین میانگین       

( مربوط به مؤلفه آموزش کارکنان و کم ترین میانگین   1.701)

( مربوط به مؤلفه پیشگیری و مقابله با بیماری است 1.071)

 (.0)جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد کد متغیر متغیر

های مردم نهادنقش سازمان  SS1 381 3.508 0.669 

 AA 381 3.470 0.849 آموزش های همگانی

 AB 381 3.558 0.833 تخصیص منابع

 AC 381 3.550 0.733 سرمایه اجتماعی

 AD 381 3.475 0.822 توسعه منابع انسانی

 AE 381 3.487 0.839 بازسازی و بازتوانی

 SS2 381 3.656 0.797 وظایف هالل احمر در مدیریت بحران

 SB 381 3.720 0.841 قبل بحران

 SC 381 3.593 0.819 حین بحران

 BA 381 3.743 1.005 آموزش کارکنان

 BB 381 3.696 0.858 مانور آمادگی

 CA 381 3.641 0.933 امداد و نجات

 CB 381 3.666 0.891 اسکان اضطراری

 CC 381 3.473 0.877 پیشگیری و مقابله با بیماری

 نتایج تحلیل مضمون برای شناسایی وظایف هالل احمر در مدیریت بحران -3جدول

در بخش استنباطی برای بررسی مدل نقش سازمان های مردم 

نهاد در مدیریت بحران در راستای وظایف جمعیت هالل احمر 

 plsایران از آزمون معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار 

ارائه شده  1و جدول  1و  5استفاده شد که نتایج در نمودارهای 

 است.
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 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر  -1نمودار 

مدل ساختاری در حالت معنی داری ضرایب مسیر  -2نمودار 



 علمی و پژوهشی

11         

 ویژه نامه کرونا
 پاییز و زمستان

 ١٠٤١  

 دوفصلنامه

 

 

 
ت 

ری
دی

ر م
 د

اد
نه

م 
رد

ی م
ها

مان
از

 س
ش

 نق
ی

رس
بر

اد
ک ز

 نی
ید

ش
جم

/..
ر .

ظو
من

ه 
ن: ب

را
ح

ب
 

نشان می دهند که بیان  1و نتایج جدول  1و  5نمودارهای 

متغیرهای مکنون برون زا سازمان های مردم نهاد با ماتاغایار 

مکنون درون زا وظایف هالل احمر در مدیریت بحران، براساس 

برقرار است، همچنین با توجه به  4.884ضرایب مسیر بارعاملی 

( قرار دارد -1.18، 1.18که در خارج بازه ی ) t-valueمقدار 

نقش سازمان های ماردم ناهااد بار   99در سطح اطمینان %

دار شده است، لاذا  وظایف هالل احمر در مدیریت بحران معنی

بین متغیرهای سازمان های مردم نهاد با وظایف هالل احمر در 

مدیریت بحران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه باه 

برای متغیر وظایف هالل احمر در مدیریت بحران    )2R  مقدار 

و برازش مانااساب ( پیش بینی باالتر از قوی شده است 4.771

بنابراین می توان نتیجه مدل ساختاری پژوهش تأیید می شود. 

گرفت که؛ نقش سازمان های مردم نهاد بر وظایف هالل احامار 

در مدیریت بحران مثبت و معنادار می باشد.برای تعیین درجاه 

استفاده شد. این شاخص را باا  GOFتناسب مدل از شاخص 

)قوی( مقایسه 4.11)متوسط(و  4.51)ضعیف(،  4.45سه مقدار 

 می نمایند.

GOF =  = 0.820 

میانگین مقادیر اشتراکی متغیرهای پنهان مرتبه  AVEاز cکه 

مربوط به 2Rنیز باید مقادیر2Rاول و همچنین برای محاسبه 

تمامی متغیرهای پنهان درون زای مدل اعم از مرتبه اول و دوم 

  )مد نظر قرار گرفته و مقادیر میانگین آن ها محاسبه گردد؛

 نقش سازمان های مردم نهاد بر وظایف هالل احمر در مدیریت بحران -5جدول 

 2R ضریب استاندارد t-value متغیرها

نقش سازمان های مردم نهاد بر وظایف هالل 

 احمر در مدیریت بحران
19.911 4.884 4.771 

 AVE کد متغیر متغیر
2R 

وظایف هالل احمر در مدیریت 

 بحران
SS2 --- 4.771 

 SB --- 4.941 قبل بحران

 SC --- 4.916 حین بحران

 AA 4.816 4.807 آموزش های همگانی

 AB 4.811 4.811 تخصیص منابع

 AC 4.751 4.057 سرمایه اجتماعی

 AD 4.941 4.789 توسعه منابع انسانی

 AE 4.880 4.858 بازسازی و بازتوانی

 BA 4.896 4.890 آموزش کارکنان

 BB 4.819 4.611 مانور آمادگی

 CA 4.785 4.800 امداد و نجات

 CB 86104 71804 اسکان اضطراری

 CC 80904 81104 پیشگیری و مقابله با بیماری

 متغیرها2Rو AVEمقادیر  -6جدول 
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های مردم نهاد در مدیریت بحران در راستای وظایف جمعیت هالل احمر  نقش سازمانبررسی مدل مفهومی  -3نمودار
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 نتیجه گیری

سابقه مدیریت بحران در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته 

ها و خطر   نشان داده است که با توجه به ماهیت پیچیده بحران

ها نبوده و حضور  ها به تنهایی جوابگوی ضرورت سوانح، دولت

سازمان یافته مردم و اجتماع در این عرصه ضروری است. در 

های مردم نهاد به  میان نهادهای متولی مدیریت بحران، سازمان

ای  عنوان مؤسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی، از جایگاه ویژه

های مزبور و در راس آنها جمعیت  برخوردار هستند. سازمان

هالل احمر، به دلیل برخورداری از ظرفیت هایی نظیر امکان 

ایجاد پیوندهای عمیق محلی، آگاه سازی عمومی، تاب آوری و 

ای در مدیریت موفق  پاسخگویی سریع، نقش موثر و سازنده

هایی مانند  های مزبور در حوزه کنند. سمن بحران ایفا می

آوری  داری بازماندگان، معلوالن، سرپرستی افراد، جمع نگه

های مالی، آموزش و.... به بهبود مدیریت بحران کمك  کمك

کرده و به این ترتیب مشارکت آنها در مدیریت بحران، منجر به 

 گردد. بهبود اوضاع می

های فعال در کشور، آن نهادی که بیش از همه در  در میان سمن

امر مدیریت بحران تخصص و تجربه دارد، جمعیت هالل احمر 

است که در مسائل امدادی و بهداشتی درمانی برون مرزی و 

های دولت  درون مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاست

کند و  جمهوری اسالمی ایران، طبق اساسنامه خود عمل می

اهداف آن عبارتند از: تالش برای تسکین آالم بشری، تامین 

احترام انسانها و کوشش در جهت برقراری دوستی و تفاهم 

ها و همچنین حمایت از زندگی و  متقابل و صلح پایدار میان ملت

سالمت انسان ها بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیض میان 

وانگهی، جمعیت هالل احمر در اجرای رسالت خود در  .آنها

گیری از توان اجرایی سایر  مدیریت بحران، نیازمند بهره

های فعال  هریك از سایر سمنهای فعال در کشور است و  سمن

توانند با توجه به وظایف و ماهیت وجودی  در کشور می

کارکردی خود، در زمان بحران بعنوان به عنوان بازوان اجرایی 

هالل احمر عمل کنند و تحت مدیریت هالل احمر مبادرت به 

امداد رسانی نمایند. نکته قابل تامل آنجاست که ورود مستقیم و 

ها، بدون آنکه تحت لوای یك مدیریت یکپارچه  خودسرانه سمن

و متخصص باشد، نه تنها به کاهش آثار مخرب بحران 

تواند منجر به تشدید وضعیت بحران و  انجامد، بلکه می نمی

 گردد. ها  های عجوالنه مسولین در بحران گیری تصمیم

در این راستا، از جمله مهم ترین عواملی که در مدیریت بحران 

نقش سازنده دارند عبارتند از: آشنا نمودن مردم با کمك های 

اولیه و امداد و نجات، برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی 

در سطح محالت شهری و روستایی برای آشنایی مردم با بحران 

و پیشگیری از آن و ... )قبل بحران(، کمك و همکاری در جذب 

کمك های مالی، استفاده بهینه از منابع و جلوگیری از اتالف آن 

ها، تعیین ترجیح عمومی برای تخصیص منابع، تقویت و 

گسترش هماهنگی بین دولت و مردم، افزایش بهره وری در 

استفاده از منابع و هنجارسازی، ترتیب دادن سرپناه های موقت 

و ایجاد امکانات ارتباطی، درمان های اضطراری افراد حادثه دیده 

در محل حادثه و... )حین بحران(. لذا شناسایی عواملی چون 

آموزش های همگانی، تخصیص منابع، سرمایه اجتماعی، توسعه 

های سایر منابع انسانی و بازسازی و بازتوانی به عنوان نقش

سازمان های مردم نهاد در مدیریت بحران در جمعیت هالل 

در تبیین یافته این پژوهش باید گفت که احمر منطقی است. 

رفع شرایط بحران و اضطرار، بازگرداندن سریع جامعه به حالت 

های جانی و مالی  ناشی از بحران، کاهش  عادی، کاهش آسیب

اثرات بحران در جامعه و مقابله با آن با کمترین هزینه، ایجاد 

آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران، بازسازی مناطق بحرانی 

از لحا  فیزیکی، روانی و فرهنگی، ایجاد تمرین، آموزش و 

مانورها در مناطق جهت آمادگی مقابله با بحران برای مدیران و 

باشد که در مدیریت  های مردم نهاد می های سازمان مردم از نقش

های مردم نهاد بر  بحران بسیار مهم است. لذا نقش سازمان

 وظایف هالل احمر در مدیریت بحران دور از انتظار نبود.

های تحقیق در دو بخش توصیفی و  بر همین اساس، یافته

استنباطی، حاکی از آن است که نقش سازمانهای مردم نهاد بر 

وظایف هالل احمر در مدیریت بحران مثبت و معنادار بوده و 

 مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می باشد.
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 ویژه نامه کرونا
 پاییز و زمستان
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