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 فصلنامه مطالعات مديريت شهري

 1395 بهار/ پنجمبيستم و / شماره تمشهسال 

 
 
 
 

 بحران تيريمحور مد اجتماع کرديو رو تيقابل کرديرو انيرابطه م يالگوساز
 

 22/5/1395تاريخ پذيرش مقاله:  13/4/1395تاريخ دريافت مقاله: 
 

 آرمين فيروزپور 

 a.firoozpour@ut.ac.ir  تهراندانشجوي دکتري آينده پژوهي دانشگاه 

 مسعود دارايي
 daraei.6313@yahoo.comکارشناس ارشد مديريت اجرايي دانشگاه پيام نور کرج  

 علي اصغر سعدآبادي
  دانشجوي دکتري سياستگذاري علم و فناوري دانشگاه تهران

 alisadabadi@ut.ac.ir  (مسئول مکاتبات)  

 
 چکيده

نوسانات فراوان فراگرد مديريت بحران در ايران و تالش براي دستيابي به يک نظام مديريت  مقدمه و هدف پژوهش:

هاي موجود در اين زمينه بوده است. ارائه رويکرد نوين توسعه  بحران اثربخش و اجراي موفق آن، همواره يکي از چالش
، توسط آمارتيا سن، تنها دانشمند آسيايي برنده جايزه نوبل اقتصاد، از يک سو و مقبوليت با عنوان "رويکرد قابليت"

گيري  هاي مديريت بحران، که  با بهره ترين نظريه-"رويکرد اجتماع محور "، در ميان صاحبنظران به مثابه يکي از جديد
ي به توسعه پايدار را به منزله هدف نهايي خود پذيري، دستياب يابي علل آسيب  از رويکردهاي مشارکتي و تمرکز بر ريشه

مورد تاکيد قرار داده است، از سوي ديگر،  سبب شد تا در اين مقاله تالش شود ضمن ارائه مدلي مفهومي، به تبيين 
 ارتباط متقابل اين دو رويکرد پرداخته شود.

دنبال ارائه  آن پژوهشگران بهاين پژوهش در پرتو رويکردي هرمنوتيکي شکل گرفته است که در  روش پژوهش:

محوري هستند. بدين منظور و  تفسيري پديدارشناسانه به منظور ايجاد ادراکي درست از دو رويکرد قابليت و اجتماع
شناسي تعقلي، از روش تحليلي _ منطقي  هاي انتزاع شده در فرآيند پژوهش و تحت تاثير معرفت براي پيوند ميان گزاره
 بنياد، استخراج شده است. پژوهش با به کارگيري روش تحقيق داده استفاده و مدل نهايي

 افزا و تعاملي ميان اين دو رويکرد براي نيل به الگوي متعالي مديريت بحران اي هم وجود رابطه: ها يافته
توان  افزا و تعاملي ميان اين دو رويکرد است؛ در حقيقت مي اي هم نتايج پژوهش حاکي از وجود رابطه :يريگجهينت

اي موثر براي بسط رويکرد قابليت در فراگرد توسعه اقتصادي است. متقابال،  محور، ابزار و پديده گفت رويکرد اجتماع
محور مديريت بحران منتج  رويکرد اجتماع  تواند به طراحي و مديريت بهينه عمق تئوريک و فلسفي رويکرد قابليت مي

 شود.

 بنياد، رويکرد قابليت بحران، روش تحليل منطقي، روش تحقيق داده محوري، مديريت اجتماع واژگان كليدي:
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تمشهسال   

مپنج وبيستم شماره   

1395 بهار  

 مقدمه
 ها و  ها، مدل اي از نظريه تاکنون مجموعه

اند که  هاي توسعه اقتصادي مطرح و تجربه شده استراتژي
، 1از آن جمله، نظريه قابليت است که توسط آمارتيا سن

هاي جديد را با  مطرح شد. او ايده 1980در اوايل دهه 
درهم آميخته بود تا بتواند درک نگرش فلسفي عميق 

بهتري از هدف، فراگرد و ابزارهاي توسعه اقتصادي 
هاي انساني را ارايه دهد. توجه به  مبتني بر ارتقاي قابليت

محور نيز به  هاي انساني در رويکرد اجتماعارتقاي قابليت
روشني قابل مشاهده است. دراين رويکرد عالوه بر 

توسط ساکنان  شناسايي خطرهاي تهديدکننده
هاي فعال  شود تا افراد و گروه  اجتماعات محلي، تالش مي

و تأثيرگذار جوامع به فعاليت و ايفاي نقش در تمامي 
مراحل چرخة مديريت بحران فراخوانده شوند و شرايط 

هاي افراد و گروههاي  الزم به منظور افزايش ظرفيت
: 2013 2محلي براي مواجهه با بحران فراهم آيد )فالک،

(. در واقع؛ هدف اصلي اين رويکرد، درگير کردن 21
ريزي،  نيروهاي بومي و محلي در فرايندهاي برنامه

سياستگذاري، هماهنگي، کنترل و سازماندهي مديريت 
بحران با هدايت دولت است. موفقيت در دستيابي به 
اهداف ذکر شده، کاهش پيامدها و خسارتهاي ناشي از 

 3دنبال خواهد داشت )فيسچر،هوقوع بالياي طبيعي را ب
2001 :40 .) 

تر گفته شد، هر دو رويکرد، از طور که پيشهمان
هاي مطرح در حوزه خود هستند که با  جديدترين ايده

اند. اين مقاله با بررسي  اقبال دانشمندان، مواجه شده
محور و نظريه قابليت،  تعامالت دوسويه رويکرد اجتماع

ي را ارايه کند که به کمک آن هاي مدل تالش دارد مولفه
بتوان از رويکرد قابليت به منزله ابزاري مناسب براي 

محور مديريت  توسعه و اجراي اثربخش رويکرد اجتماع
 بحران استفاده کرد.

 اين مقاله در پي پاسخ به دو سوال اساسي است:
نخست آنکه، موثرترين کارکردهاي رويکرد 

بصيرت حاصل از محور به مديريرت بحران در  اجتماع
 رويکرد قابليت آمارتيا سن چيست؟ 
تواند موجب تغييرات  دوم، آيا رويکرد قابليت مي

محور به مديريت  جزئي يا بنيادين در رويکرد اجتماع
 بحران شود؟

در اين مقاله براي پاسخ به اين دو سوال، در ابتدا بر 
هاي  هاي مطرح در خصوص ريشه مفاهيم و نظريه

اي تئوريک و تعاريف عملياتي رويکرد ه تاريخي، سازه
محور مديريت بحران، مروري  قابليت و رويکرد اجتماع

هدفمند انجام شده است. سپس با استفاده از روش 
بنياد، در کنار روش تحليلي _ منطقي،  تحقيق داده

هاي سازماني در جايگاه  مقاالت منتخب علمي و گزارش
اند.  تحليل شدهآوري، کدگذاري و  هاي تحقيق، جمع داده

مصاحبه با خبرگان صورت گرفت، تا  12افزون بر آن، 
ضمن رسيدن مدل نهايي به غناي تئوريک، اعتبار آن نيز 

بنياد مدلي  ارزيابي شود. در ادامه، با کارگيري روش داده
ارايه شده است که رابطه دوسويه ميان توسعه قابليت و 

 کند.ميمحور مديريت بحران را بيان  رويکرد اجتماع
 

 پيشينه تحقيق
با توجه به چرخش از مفهوم "رشد اقتصادي" به 
مفهوم "توسعه اقتصادي" و پس از آن به مفهوم "توسعه 

جانبه" در ادبيات مربوط به توسعه اقتصادي و دغدغه  همه
توان مفهوم "توسعه انساني" و رويکرد  انديشمندان، مي

 قابليت انساني را بازبيني کرد. 
در توسعه اقتصادي به دو جنبه هدف و متاسفانه 

هاي مرتبط با رشد و توسعه  ها در تحليل ابزار بودن انسان
هاي پس از جنگ جهاني کمتر توجه  اقتصادي، طي سال

شده است. رويکرد قابليت، در حوزه توسعه اقتصادي، 
دهد تا  هاي جديد را با نگرش فلسفي عميقي ارائه مي ايده

ک بهتري از هدف، فراگرد و در پرتو آن بتوان به در
توان  ابزارهاي توسعه اقتصادي نائل شد. بدين ترتيب، مي

اين رويکرد را نسخه جديدي از نسل سوم مباحث انساني 
و  4در اقتصاد دانست که پس از بحث نيروي کار انساني

مد نظر قرار  6، تحت عنوان توسعه انساني5سرمايه انساني
 .(2000، 7گرفته است )آناند و سن

توان گفت که رويکرد  در تعريفي تقريبا جامع، مي
اي براي ارزيابي رفاه  قابليت چارچوب هنجاري گسترده

ها و  مشي کند و خط فردي و ترتيبات اجتماعي ايجاد مي
کند.  پيشنهادهاي معطوف به تحول جامعه را طراحي مي

ها مدنظر قرار گرفته  اين رويکرد در طيف وسيعي از رشته
ي چون فقر، رفاه فردي، نابرابري اقتصادي، است. مسائل

هايي از اين  عدالت اجتماعي و حقوق زنان، نمونه
ها را در سايه اين  توان آن موضوعات هستند که مي

 رويکرد بازشناسي کرد.
ي جديدي براي انديشيدن  اين رويکرد به منزله شيوه

اي جايگزين در  مدنظر قرار گرفته است تا به مثابه شيوه
توان ادعا  هاي اجتماعي به کار رود. همچنين مي تحليل

جديدي را  8هاي نظري ديدمان کرد که اين رويکرد پايه
( به طوري که اخيرا 2005، 9فراهم کرده است )ربينز

المللي مانند سازمان ملل، به  هاي بين  برخي از سازمان
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هشتمسال   

بيستم و پنجمشماره   

1395 بهار  

 

ادبيات و فلسفه به کار گرفته شده در اين رويکرد توجه 
 (.2003، 10اند )فوکودا و کومار داده اي نشان ويژه

هاي  برخي از اجزاي رويکرد قابليت ريشه در نوشته
ارسطو، آدام اسميت، جان استوارت ميل و مارکس دارد 

؛ 11،1998،2003؛ نوسباون2005)روبينز، 
(.اما به طور خاص و طي سه دهه 1993،1999سن،

گذشته، آمارتيا سن با طرح اين رويکرد و با تالش 
ن توانسته است جايگاه آن را در متون علمي و محققا

، 2003همچنين در عرصه اجرا تثبيت کند )ربينز، 
2005.) 

به لحاظ  سير تاريخي، خاستگاه رويکرد قابليت ، 
مباحث توسعه و خصوصا توسعه اقتصادي است، اما بنيان 
فلسفي اين رويکرد سبب شده است تا به سرعت در 

ي نيز وارد شود. در واقع هاي ديگر دانش و فناور حوزه
توان اين مکتب را روش جديدي براي انديشيدن و  مي

( و در پرتو 2005چارچوبي براي تفکر دانست )روبينز، 
 آن به مسائل نگاهي دوباره داشت.

تاکيد  13ها و انجام دادن 12ها رويکرد قابليت بر بودن
(يعني وضعيت هر فرد ترکيبي است از 2000دارد )ربينز، 

ها و شرايطي که در آن است و کارهايي که انجام  موقعيت
 دهد. مي

 

 محور مباني نظري رويکرد اجتماع
  محور باليا اغلب به منزلة مديريت اجتماع

توانمندترين رويکرد با قابليت انطباق باال، در سطوح 
محلي که نخستين تأثيرات وقوع مخاطرات و ناماليمات 

است و از  دهد، شناخته شده محيطي در آنجا رخ مي
اي در  جمله رويکردهايي است که از اهميت فزاينده

فراگرد مديريت بحران برخوردار است. به لحاظ تاريخي، 
گيري از رويکردهاي  و بهره 14تعامالت از باال به پايين

فّناورانه با تکيه بر کارشناسان خارج از محل در مديريت 
دار اي برخور بحران و بالياي طبيعي از کاربرد گسترده

گيري از رويکردهاي  بوده؛ اما طي دو دهة اخير، بهره
پذيري، در  يابي علل آسيب  محور و تمرکز بر ريشه اجتماع

مقايسه با توجه صرف به وقوع باليا گسترش يافته است 
(. در اين رويکرد که با هدف کاهش 63: 2006)آلن، 
پذيري و افزايش توانمندي جوامع در معرض خطر  آسيب

شود، مردم محلي در تمامي مراحِل  رفته ميبه کار گ
ريزي کاهش  شناسايي و تجزيه و تحليل مخاطرات، برنامه

هاي مديريت بحران، فعاالنه  مخاطرات و اجراي برنامه
ها قرار دارند  گيري کنند و در مرکز تصميم مشارکت مي

 (. 77: 1387)ر.ک.جهانگيري، 

محور به صورت بالقّوه بر  رويکردهاي اجتماع
توانمندسازي مشارکتي و ايجاد ساختارهايي با قابليت 

شوند؛  بنا مي 15انتقال تفّکرات و مطالبات از پايين به باال
حاکميت اخالق و اولويت پرداخت بسياري از کمکهاي 

محور، از علل اصلي  بالعوض به سازمانهاي اجتماع
 (.83: 2006موفقيت اين رويکردهاست )آلن، 

م محلي، تنها گروه درگير بايد توجه داشت که مرد
محور مديريت باليا نيستند و  در مداخالت اجتماع

هاي اين رويکرد، تحت تأثير  هاي حاصل از برنامه خروجي
ها و عوامل  اي از مؤّلفه تعامالت موجود ميان مجموعه
 پيچيده به شرح ذيل قرار دارد:

 ها و ترتيبات تأمين اعتبار؛ الف( رويه
 ؛ي پشتيبانسازمانهاب( 

زني  نفعان و قدرت چانه ج( ديدگاههاي متفاوت ذي
 نسبي و مذاکرة آنان؛

د( بافت اقتصادي، اجتماعي و سياسي که اقدامات در 
؛ 2004، 16هورست پذيرد )بانکوف و هيل آن صورت مي

 (.82: 2006آلن، 
محور باليا،  بنابراين، اقدامات مشابه مديريت اجتماع

هاي نامشابه داشته تواند در جوامع متفاوت، پيامد مي
دهد که در ميان  شده نشان مي هاي انجام باشد. بررسي

هاي ذکر شده، تنظيم روابط و افزايش  عوامل و مؤّلفه
مشارکت ميان دولت و جامعة مدني، نقش بسيار مهمي 

محور دارد )ليستر و  در موفقيت رويکردهاي اجتماع
 (.2003، 17نايموگاسيرا

رويکرد در نظر گرفته در ميان اهدافي که براي اين 
ها و ارتقاي ظرفيت مردم  پذيري شده، کاهش آسيب

محلي براي سازگاري با خطرهاي ناشي از بالياي طبيعي، 
محور باليا،  اهميت بيشتري دارند. مديريت اجتماع

رويکردي مبتني بر توسعه است که هدف آن در 
بلندمدت، ارتقاي توسعة پايدار است. از اين رو، 

معتقدند چنانچه ابتکارات مديريت نظران  صاحب
محور باليا به منزلة عنصري کليدي در فراگردهاي  اجتماع
ريزي توسعة پايدار  تر پيشگيري از بحرانها، برنامه گسترده

که  و نهادسازي مورد توجه قرار گيرد، نسبت به زماني
مدت  تنها به عنوان يک پروژة محلي با اهداف کوتاه

اليا در نظر گرفته شود، اثربخشي آمادگي در برابر وقوع ب
 (.82: 2006بسيار بيشتري خواهد داشت )آلن، 

 
 شناسي پژوهش روش

ي  مسئله اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه
رويکردي مفهومي و فلسفي است. بدين منظور دو  بين
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تمشهسال   

مپنج وبيستم شماره   

1395 بهار  

مديريت  18رويکرد قابليت و اجتماع محور در زمينه
شناسايي اند. پس از  بحران مورد مطالعه قرار گرفته

، 19مسئله، بايد نحوه تحقق اهداف تعيين شوند )ويليام
2000 .) 

ماهيت اکتشافي اين پژوهش، پژوهشگران را به سوي 
هاي مورد بررسي متمايل ساخته  نگاه جديد به پديده

است. اين پژوهش در پرتو رويکردي هرمنوتيکي شکل 
گرفته است که در آن محقق به سوي ارائه تفسيري 

انه به منظور ايجاد ادراکي درست از دو پديدارشناس
شود. سپس، به  محوري هدايت مي پديده قابليت و اجتماع

هاي انتراع شده در فرايند  منظور پيوند ميان گزاره
شناسي تعقلي، از روش  پژوهش و تحت تاثير معرفت

 -منطقي استفاده شده است. در روش تحليلي -تحليلي
ه دست آمده ترکيب منطقي، کبرايي بديهي با صغرايي ب

؛ گالسر 1978، 20شود )گالسر و نتيجه منطقي حاصل مي
 ( 21،1967و استراوس

براي کشف رابطه ميان رويکرد قابليت و رويکرد 
اي جامع و  محور، بايد هر دو رويکرد در مجموعه اجتماع

سازي شوند.  هاي قطعي و مشخص خالصه مانع از گزاره
يا تصديقي  در حقيقت، بايد به جاي توصيفي حجيم

اي مفهومي توليد شود که  زيرکانه بر نتايج قبلي، نظريه
به توضيح و گزارشي در خور اتکا، سوال برانگيز و 

از پديده مورد مطاله منتج شود. روش تحليل  22چالشي
بنياد به اين منظور به کار گرفته شده است تا  داده

 هاي برخاسته از داده ياري پژوهشگران را در توليد گزاره
گونه  دهد. در اين روش، بدون در نظر گرفتن هيچ

اي به کار گرفته  يافته هاي نظام فرضي، سلسله رويه پيش
ها، از   هاي اصلي و روابط منطقي ميان آن شود تا مقوله مي

هاي در حال  هاي حاصل و نيز از داده ميان داده
آوري حاصل شود. به همين دليل در اين روش،  جمع
ها دو فرايندي است که به  و تحليل آن ها آوري داده جمع

هاي حاصل به کفايت  روند تا گزاره موازات هم پيش مي
نظري برسند. نکته اصلي در اين روش تحقيق آن است 

ها ساخته  دهد تا نتايج مستقيمي از داده که اجازه مي
ها نيز از متن استخراج  (. خود داده2006، 23شوند )ميکز

ها و  وهش، مقاالت، کتابهاي اين پژ شوند. داده مي
هاي علمي و سازماني هستند که يک واقعيت  گزارش

اند.  اند و از عالم ذهن به عين آمده خارجي تلقي شده
اند، در  طور که گالسر و استراوس بيان کرده همان
گيري نظري، ضرورتا به يک نوع داده در مورد  نمونه

تفا ها اک آوري داده مقوله و يا يک روش خاص براي جمع
ها يا آراي  ها و ديدگاه شود، بلکه انواع گوناگون داده نمي

شود تا از آن طريق بتواند يک  علمي به پژوهشگر ارائه مي
(. در اين 1383مقوله را درک کند )دانايي فرد و ديگران، 

رود که اطالعات  گيري تا حدي پيش مي روش، نمونه
 (.1978جديدي حاصل نشود )گالسر، 

به منظور دستيابي به غناي تئوريک در اين پژوهش، 
منبع در حوزه  30براي تدوين مدل نهايي، حداقل 

منبع در زمينه رويکرد قابليت  12محور و  رويکرد اجتماع
چنان که در روش  مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. آن

ها و  هاي حاصل با داده شود، داده بيناد تاکيد مي داده
مرحله کدگذاري  مفاهيم ساخته شده مقايسه شد و

محوري و انتخابي تا حصول کفايت ادامه يافت. ذکراين 
هاي حاصل از دو  رسد که داده نکته الزم به نظر مي

بنياد گرديد اما درمواردي  رويکرد به طور مستقل داده
تغييراتي در نتايج حاصل گرديد. به اين ترتيب که در 

در ارائه ها، اعتبار مدل نهايي  مراحل انتهايي تحليل داده
 12پاسخي مناسب به پرسش پژوهش از طريق انجام 

مصاحبه با خبرگان در هر دو زمينه رويکرد قابليت و 
محور سنجيده شد و اصالحات جزئي در  رويکرد اجتماع

 برخي ابعاد مدل انجام پذيرفت.
گيري  در مرحله مصاحبه با خبرگان، از روش نمونه

، 25ر و برونتاستفاده شده است )بالتا 24برفي گلولة 
گيري، بر اساس رويکرد  (. براي شروع نمونه60: 2012

سنجي موردي عمل شد. در  عقالنيت محدود و خبره
توان از قبل مشخص کرد که چه  روش مصاحبه نمي

تعداد از افراد بايد در مطالعه انتخاب شوند تا پديدة مورد 
عالقه در مطالعة کيفي به طور کامل شناسايي شود. در 

آوري اطالعات تا زماني ادامه  آل، جمع در حالت ايدهواقع؛ 
هاي  برسيم؛ جايي که داده 26اشباع  يابد که به نقطة مي

آوري شده، تفاوتي  هايي که قباًل جمع جديد با داده
هايمان براي  ندارند. به عبارت ديگر، وقتي تالش

توان  ها به نقطة بازده نزولي رسيد مي آوري داده جمع
 طالعة کامل انجام گرفته است. مطمئن شد که م

 

 ها يافته هاي تحقيق و تحليل داده
 مدل مفهومي و ادراکي برآمده از رويکرد قابليت

پس از آن که مفاهيم استخراج شد، به کمک ساير 
آيد. منابع  ها به دست مي ها و روابط بين آنمنابع، مقوله
بنياد که  سازي رويکرد قابليت در روش داده ورودي مدل

گانه کدگذاري باز، محوري و انتخابي به کار  مراحل سه در
 رفتند، بدين قراررند:

 2005. آلکاير، 1
 2000. آناند و سن، 2
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هشتمسال   

بيستم و پنجمشماره   

1395 بهار  

 

 2003. برتوت، 3
 2005و  2003و  2000. ربينز، 4
 1999. سن، 5

در مرحله کدگذاري باز بر اساس منطق مقايسه 
بنياد، مفاهيم کليدي در  زوجي پيشنهادي در روش داده

بندي شد. سپس در  رويکرد قابليت شناسايي و گروه
هاي اصلي و  فرايند کدگذاري محوري و با استفاده از داده

تکميلي، ميان مقوالت به ظاهر کم ارتباط رابطه تئوريک 
و منطقي به دست آمد. سرانجام با استفاده از روش 

هاي انجام شده با  کدگذاري انتخابي و افزودن مصاحبه
هاي  هاي مورد استفاده، پويايي موعه دادهخبرگان به مج

 ها، شناسايي و تئوري پردازي شد.ميان مقوله
 

 هاي استخراج شده از رويکرد قابليت سازه
 طراحي و مديريت مستمر بسته قابليت؛ .1
 مديريت کارکردهاي بالفعل؛ .2
 تغيير ساختارهاي اقتصادي؛ .3
 تغيير ساختار سياسي و اداري؛ .4
 هاي واقعي؛ فرصتمديريت منابع جهت افزايش  .5
 طراحي و گردآوري گسترده اطالعات؛ .6
 رفاه فردي؛ .7
 عدالت اجتماعي؛ .8
 بازبيني در مسائل مربوط به حقوق زنان. .9
 

  هاي برآمده از رويکرد قابليت توضيح برخي از سازه

در طراحي و مديريت مستمر بسته قابليت؛ بر 
ضرورت بررسي مستمر و تالش براي افزايش کيفيت و 

شود )اشراقي  تک افراد جامعه تاکيد مي تک کميت قابليت
 (.12: 1390و همکاران، 

تغيير ساختارهاي جامعه بدين معناست که 
ها و  مشي گذاران بايد اجزاي سيستم خط

اي که  هاي موجود در جامعه را، به گونه سيستم خرده
کننده قابليت و فرصت باشند، بازتعريف و  تقويت
 (.12: 1390کاران، ريزي کنند )اشراقي و هم برنامه

هاي انساني به مجموع کارکردهااي   به اجمال، قابليت
شود که فرد در زندگي خاود   رفتاري و اجتماعي گفته مي

، 27ها را انتخاب کند )ربينز و جادج تواند ترکيبي از آن مي
2009 :321.) 
 
 
 

مدددل مفهددومي و ادراکددي برآمددده از رويکددرد   
 محور به مديريت بحران اجتماع
جايي که اين پژوهش در پي ساخت مدلي براي  آناز 

کشف و توضيح رابطه ميان رويکرد قابليت و رويکرد 
محور در مديريت بحران است، بخش دوم پژوهش  اجتماع

بنياد، به منظور توليد  بر بکارگيري روش تحقيق داده
محوري  مقوالت محوري، در تجربيات و مطالعات اجتماع

 رد.در مديريت بحران تاکيد دا
هاي  نتايج حاصل از مطالعات تطبيقي و مصاحبه

انجام شده با خبرگان، راهکارهايي را به منظور بهبود 
محور مورد تأکيد قرار داده  نظام مديريت بحران اجتماع

سازي و اجراي اين رويکرد  هاي پياده است. گرچه شيوه
هاي صورت  در جوامع گوناگون متفاوت است، اما بررسي

هاي اجراي  اي مشترکي را در ميان شيوهه گرفته سازه
تواند  ها مي دهد؛ شناسايي اين سازه اين رويکرد نشان مي

آميز اين رويکرد در  نقش مؤّثري در اجراي موفقيت
 جوامع مورد نظر ايفا کند.

توان به موارد ذيل اشاره  ها، مي از جمله اين سازه
 کرد:
در  گيري از دانش و تجربة موجود . تأکيد بر بهره1

 سطح محلي؛
ها و راهبردهاي  . استفادة مؤّثر از منابع، توانايي2

 ها و خصوصيات مردم محلي؛ منطبق با ويژگي
 . حاکميت اخالق و فرهنگ کار تيمي در ميان اعضا؛3
 . توانايي باال در سنجش مؤّثر نيازها؛4
. توزيع مؤّثر و عادالنة کاال و خدمات در زمان وقوع 5

 بحران؛
گيري از همبستگي، انسجام و ظرفيت باالي  بهره. 6

 اجتماعات محلي؛
. حمايت و پشتيباني از مردم محلي به منظور 7

 28پذيري )پاترسون افزايش توانمندي و کاهش آسيب

 (.2006؛ آلن، 2010و همکاران، 
در مرحله کدگذاري باز بر اساس منطق مقايسه 

يدي در بنياد، مفاهيم کل زوجي پيشنهادي در روش داده
محور به مديريت بحران شناسايي و  رويکرد اجتماع

بندي شد. سپس در فرايند کدگذاري محوري و با  گروه
هاي به هاي اصلي و تکميلي، ميان مقوله استفاده از داده

ظاهر کم ارتباط رابطه تئوريک و منطقي به دست آمد. 
سرانجام با استفاده از روش کدگذاري انتخابي و افزودن 

هاي   هاي انجام شده با خبرگان به مجموعه داده همصاحب
هاي ميان مقوالت، شناسايي و  مورد استفاده، پويايي

 تئوري پردازي شد.
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تمشهسال   

مپنج وبيستم شماره   

1395 بهار  

محور به  هاي استخراج شده از رويکرد اجتماع سازه
 مديريت بحران

ترين روشها به منظور جلب  شناسايي اثربخش .1
مشارکت و افزايش آمادگي ساکنان از طريق 

 همگاني؛ هاي آموزش
شناسايي مؤثرترين روش به منظور شناسايي و جذب  .2

 ؛نيروهاي فعال و داوطلب محلي
گيري از مشارکت زنان به  شناسايي راهکارهاي بهره .3

 ؛منظور افزايش آگاهي و آمادگي شهروندان
هاي اجتماعي با هدف تبادل  ايجاد و تقويت شبکه .4

دانش و اطالعات محلي و افزايش مشارکت ساکنان 
 محالت؛

هاي مسئول با  تبادل اطالعات ميان مردم و سازمان .5
هاي  ها در برنامه هدف افزايش مشارکت ساکنان محله

 ؛مديريت بحران
راهکارهاي افزايش مشارکت شهروندان در فرايندهاي  .6

 ؛مشي گذاري ريزي و خط برنامه
هاي داوطلب به منظور  ايجاد، تقويت و احياي سازمان .7

 ؛راحل مديريت بحرانايفاي نقش در تمامي م
هاي  حرکت به سمت واگذاري نقشها و مسئوليت .8

هاي غير انتفاعي و  مديريت بحران به سازمان
 ؛هاي خصوصي شرکت

پذيري و افزايش  شناسايي راهکارهاي کاهش آسيب .9

 .ها ظرفيت ساکنان محله
 

  هاي برآمده از رويکرد قابليت توضيح برخي از سازه

ناشي از هر  آسيب پذيري: استعداد پذيرش  آسيب
اي، به صورت فيزيکي يا رواني براي يک سامانه،  حادثه

گويند )تسنيمي،  پذيري مي فرد يا افراد جامعه را آسيب
تواند فيزيکي، اجتماعي،  (. اين شرايط مي30: 1390

اقتصادي، محيطي يا مربوط به فرايندهاي مديريتي باشد 
 (.7: 1386)اردالن و تيمن، 

پذيري و عبارت است  قابل آسيبظرفيت: اصطالح م
از عوامل مثبتي که توانايي مردم را براي سازگاري با 

تواند روشها و  دهد. ظرفيت مي مخاطرات افزايش مي
امکانات فيزيکي، سازماني، اجتماعي يا اقتصادي و 

يافته، از  همچنين خصوصيات شخصي يا گروهي مهارت
تواند به  يو مديريت را تداعي کند. ظرفيت مقبيل رهبري

: 1386عنوان قابليت نيز توصيف شود )اردالن و تيمن، 
7 .) 

محور  از جمله تأکيدهاي اصلي رويکردهاي اجتماع
مديريت بحران، توجه ويژه به توانمندسازي زنان و 

پذير، به منظور  کودکان و همچنين ساير گروههاي آسيب
کاهش تلفات جاني حين وقوع بحران و همچنين کاهش 

احتمالي پس از وقوع بحران است. در اين  آسيبهاي
رويکرد، بر جلب مشارکت و سازماندهي زنان به منظور 

ها نيز تأکيد  توسعه و نهادينه کردن آموزشها در خانواده
شده است. يکي ديگر از اصول مورد تأکيد رويکردهاي 

محور، ارزيابي محيط محله توسط ساکنان و  اجتماع
به منظور شناسايي  ديده گروههاي داوطلب آموزش

ها در صورت بروز بحران و  ترين مخاطرات و نارسايي مهم
ريزي و اقدام براي کاهش مخاطرات از طريق  برنامه

راهکارهاي پيشنهاد شده توسط مردم و کارشناسان 
هاي اجتماعي  محلي است.ايجاد، تقويت و توسعة شبکه

در سطح اجتماعات محلي، نيز از اصول مورد تأکيد 
محور است که لزوم توجه بيشتر به  دهاي اجتماعرويکر

آن به منظور جلب مشارکت و افزايش آگاهي شهروندان 
در زمينة مديريت بحران بسيار مشهود است. 

 (58-46: 1391)ر.ک.فيروزپور، 
 

 بنياد تحليل منطقي نتايج حاصله از روش داده
پس از درک مفاهبم مرتبط با رويکرد قابليت و 

محور، با تحليلي منطقي اين دو دسته  اجتماعرويکرد 
مفهوم پيوند زده شدند. نتايج حاصل از مدل مفهومي دو 

 ريزي کرد: سوال مفهومي را طرح
اول، چه الزاماتي بايد وجود داشته باشد تا رويکرد 

محور کارکرد مناسبي داشته باشد و رويکرد  اجتماع
 قابليت در تامين اين الزامات چه نقشي دارد؟

محور در مديريت بحران چه  دوم، رويکرد اجتماع
ها چگونه به بسط و  هايي دارد و اين ويژگي ويژگي

 کند؟ گسترش رويگرد قابليت کمک مي
منطقي،  -از اين رو، با استفاده از روش تحليلي 

 12ها و انجام دادن کشف نقاط مشترک در ميان مقوله
الهاي )طي س اي رشته مصاحبه تکميلي با خبرگان ميان

هاي کشف شده در  (، روابط دروني ميان سازه92و  91
هر پديده، شناسايي و در قالب مدل نهايي بيان شده 

 است. 
 

 گيري نتيجه
پردازي از  گيري از روش نظريه در اين پژوهش با بهره

سازي مفاهيم موجود در  بنياد به مدل طريق روش داده
وزه رويکرد قابليت پرداخته شد. سپس مطالعه در ح

محور آغاز شد و با نيل به مراتبي از  رويکرد اجتماع
بنياد، مدلي ابداع و طراحي  کفايت نظري در روش داده
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هاي موجود در قبل، بعد و  شد و درباره برخي چالش
هاي پس از اجراي آن بحث و  حين اجرا و منافع و ويژگي

 بررسي شد.
نتيجه پژوهش حاکي از آن است که رويکرد قابليت 

اي  محوري رابطه وثيق و در هم تنيده ويکرد اجتماعبا ر

( با تاکيد 1دارد. مدل پيشنهادي پژوهش )شکل شماره 
بر کشف ارتباطات قوي و موثر بين دو پديده تدوين شده 

شود اين مدل از دسته  طور که ديده مي است. همان
اي  هاي ارتباطي چرخشي است؛ بدين معنا که رابطه مدل

 ها وجود دارد. هاي آن ها و سازهدوسويه بين رويکرد
 

 
 . مدل پيشنهادي پژوهش1شکل شماره 
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همانطور که در مدل پيشنهادي نيز قابل مشاهده 
هاي استخراج شده است، بررسي روابط موجود ميان سازه

از رويکرد قابليت توسعه و رويکرد اجتماع محور مديريت 
هايي مانند طراحي و حاکي از آن است که سازهبحران 

هاي قابليت و  همچنين مديريت منابع و مديريت بسته
هاي استخراج شده از افزايش فرصتها با تمامي سازه

رويکرد اجتماع محور ارتباط نزديک و متقابل دارند، 
-بايست در راس برنامهها ميبنابراين توجه به اين مقوله

سازي رار گيرد، از سوي ديگر پيادههاي مديريت بحران ق
منزله يک رويکرد توسعه محور و رويکرد اجتماع محور به

تالش براي دستيابي به اهداف بلند مدت آن زمينه ساز 
تحقق اهداف مورد تاکيد رويکرد قابليت    خواهد بود.  

هاي رويکرد قابليت به  توان گفت درک سازهبنابراين مي
محور مديريت بحران کمک  جتماعهاي رويکرد ا فهم سازه

مشي گذاري و بهبود  دهي سيستم خط کند. با جهت مي
آن متناسب با اهداف متعالي مستتر در رويکرد قابليت، 

محور در مديريت بحران  سازي رويکرد اجتماع امکان پياده
فراهم خواهد شد. فهم رويکرد قابليت، فهم نقش 

فرض اساسي  هاي انساني است که اين مهم، پيش قابليت
 محوري در مديريت بحران است. اجتماع

محوري  هاي اجتماع در حالت برگشت، توسعه سازه
بر اساس رويکرد قابليت، از طريق تقويت ساختارها و 

ها، موجب  ويژه توسعه قابليت هاي ارزيابي و به بهبود روش
محوري در مديريت بحران  تحقق بهتر رويکرد اجتماع

ها و توانمندسازي افراد،  عه قابليتشود. بنابراين توس مي
محوري، سطوح  براي قبول الزامات رويکرد اجتماع

استقرار آن را در مسير يادگيري و بهبود مستمر قرار 
 دهد.  مي

مسئله اصلي در اين پژوهش، ساخت يک الگوي 
مفهومي براي کشف و توضيح رابطه ميان رويکرد قابليت 

بحران بود. بدين محوري در مديريت  و رويکرد اجتماع
منظور، رويکرد قابليت به منزله يکي از جديدترين 

ها در مديريت توسعه اقتصادي انتخاب شد. مبناي  تئوري
ها در فراگرد اقتصادي  اين تئوري تمرکز بر قابليت انسان

هاي  است. به منظور بسط مدل، از مطالعات و پژوهش
حران، محوري در مديريت ب انجام گرفته در زمينه اجتماع

بنياد و  انتخابي هدفمند انجام شد. با استفاده از روش داده
هاي تکميلي و نيز مصاحبه با خبرگان  با استفاده از داده

به سواالت اصلي پژوهش پاسخ داده شد و نتايج آن در 
 قالب يک مدل ارائه شد.

اي  دهد که رابطه نتايج حاصل از پژوهش نشان مي
ابليت و رويکرد عميق و پيچيده ميان رويکرد ق

محور به مديريت بحران وجود دارد. با توجه به  اجتماع
ساخت اجزاي دروني مدل، اين رابطه تعاملي دوسويه، 

شود. رويکرد  مکمل و تقويت کننده محسوب مي
اي موثر براي بسط رويکرد  محوري، ابزار و پديده اجتماع

قابليت در فراگرد توسعه اقتصادي است. متقابال، عمق 
تواند به طراحي و  ريک و فلسفي رويکرد قابليت ميتئو

محور به مديريت بحران  رويکرد اجتماع  مديريت بهينه
 منتج شود.

 

 و مآخذ منابع
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