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Abstract
Background and Purpose: With the rise of natural disasters, different societies have continually sought to discover solutions to 
control or minimize the damage caused by unexpected events and to actually manage disasters. In the past few decades, the 
need for social participation to reduce disasters has increased. The community-based disaster  risk management framework is 
growing. Therefore, this paper aims to evaluate the necessity and its aspects in order to evaluate the community-based model.
Method: The method, according to the analysis of community-based disaster risk management, is theoretical study based on 
library documents, and then the collected data were analyzed and described. 
Findings: The research findings suggest that the community-based approach does not address the top-down approach defi-
ciencies that have failed to address local needs due to neglect of indigenous resources and responsibilities, and seek to reduce 
people's vulnerability and improve planning and disaster management.
Conclusion:The survey shows that countries' ability to deal with risks depends heavily on disaster management policy. In order 
to improve social and economic affairs and reduce inequalities in society, developing a spirit of cooperation and motivating 
people to participate is one of the clear ways.
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چكيده
زمينه و هدف: با افزايش بالياى طبيعى جوامع مختلف، پيوسته به دنبال كشف و ابداع راه حل هايى بوده و هستند تا بتوانند آسيب هاى ناشى از حوادث 
غير مترقبه را به گونه اى كنترل نموده و يا به حداقل رسانند و در واقع بحران ها را مديريت نمايند. در چند دهه گذشته ضرورت مشاركت اجتماعى 
براى كاهش بحرانها در قالب مديريت اجتماع محور در برابر باليا، در حال رشد است. لذا اين مقاله با هدف ارزيابى مدل اجتماع محور به بررسى 

ضرورت و جنبه هاى آن مى پردازد.
روش: اين تحقيق با توجه به واكاوى مديريت بحران اجتماع محور، به لحاظ ماهيت از نوع بنيادى- نظرى است. در اين تحقيق براى گردآورى داده ها و 
اطالعات از روشهاى اسنادى و كتابخانه اى استفاده مى گردد. با توجه به ماهيت و هدف تحقيق و با استفاده از روش اسنادى و كتابخانه اى در اين مقاله، 

به توصيف و تحليل مفهومى داده هاى به دست آمده پرداخته ايم.
يافته ها: يافته هاى تحقيق نشان مى دهد كه رويكرد اجتماع محور، كاستى هاى رويكرد باال به پايين را كه در نشان  دادن نيازهاى محلى به دليل غفلت از 

منابع بومى و ظرفيت ها شكست خورده است، ندارد و به دنبال كاهش آسيب پذيرى مردم، اصالح برنامه ريزى و مديريت بحران است.
نتيجه گيرى: بررسى صورت گرفته نشان مى دهد توانايى كشورها در رويارويى با خطرات، ارتباط زيادى به سياست مديريت بحران دارند. به منظور 
بهبود امور اقتصادى، اجتماعى و كاهش نابرابرى هاى موجود در جامعه، توسعه روحيه همكارى و ايجاد انگيزه مشاركت در بين مردم، يكى از راههاى 

روشن تشخيص داده شده است.  
كليدواژه ها:  بحران، مديريت اجتماع محور، توسعه پايدار، آسيب پذيرى
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مقدمه
اتخاذ  گرو  در  بحرانها،  براى  مناسب  راه حل هاى  يافتن  و  رويارويى 
در  اجراست.  و  برنامه ريزى  پژوهش،  براى  كاربردى  و  موثر  روشى 
مورد مديريت بحران دو مكتب فكرى وجود دارد. يك مكتب فكرى 
اشاره دارد به اين كه بايد يك سيستم از باالبه پايين داشته باشيم، 
تعريف  و  دقيق  مراتب  سلسله  يك  با  نظامى  سيستم  يك  مانند 
قاعدتا  كه  شود  ايجاد  حاكميت  بدنه  در  سيستمى  چنين  و  شده 
بر  مبتنى  بود.  خواهد  وسيع  تشكيالت  با  گسترده  سازمانى  داراى 
اين اعتقاد، برنامه ريزى براى مقابله با حوادث غير مترقبه بايد از باال 
به پايين يعنى از سطح ملى به منطقه اى و سپس به سطح محلى 
برسد. به همين خاطر حمايت توده اى از طرحهاى آمادگى در برابر 
فاجعه غالبا با دشوارى روبه رو مى گشت. بيشتر اوقات خطر وقوع 
حادثه و فاجعه اى درآينده از نقطه نظر قوانين مقابله، قابل مقايسه با 
مشكالت و مسائل روزمره نيست. به همين خاطر مى توان مقامات 
را  مردم  مختلف  گروههاى  و  خصوصى  بخش  محلى،  مسئولين  و 
نسبت به خطرات آنان واقف نمود و از آنان خواست كه هم و غم 
دارند  مصروف  نداده  روى  هنوز  كه  حادثه اى  با  مقابله  براى  را  خود 

(درابك،1383: 78). 
مكتب ديگر بر اين پايه استوار است كه اگر هميارى و همكارى 
بود.  خواهد  بى اثر  بحرانى  مديريت  هر  نباشد،  شهروندان  و  مردم 
بنابراين بايد مديريت بحران را نه در سازمان بلكه در جامعه نهادى 
كرد كه به اين منظور مديريت بحران، يك مركز به صورت هسته اى 
و محدود در باال دارد و مابقى امور را شهروندان انجام مى دهند(اليحه 
تشكيل سازمان مديريت بحران، 1384: 7). براى موفقيت در يك 
ملحوظ  آن،  در  ديدگاه ها  همه   تا  كنيم  ايجاد  شرايطى  بايد  برنامه 
جامعه،  توسعه  قديمى  رويكردهاى  كه  است  شده  مشخص  گردند. 
دولتى  سازمانهاى  بركمك  متمركز  بحران  مديريت  و  فقر  كاهش 
براى  زيرساختها  خدمات،  كاالها،  مستقيم  تهيه  براى  دولتى  غير  و 
عين  در  حمايت  نوع  اين  كه  حالى  در  است.  هدف  فقير،  جوامع 
ضرورت موفقيت آميز، موثر و پايدارنبوده و باعث توانمند ساختن 
مردم نمى شد. بنابراين جوامع و متوليان توسعه به دنبال رويكردهاى 

جديدى براى توسعه پايدار بودند.
يا  گوناگون  منافع  مستمر  فرايندى  صورت  به  كه  رويكردى 

متعارض مى توانند با هم سازگار شوند و اقدام جمعى براى منفعت 
و مصلحت عمومى را صورت دهند. اين رهيافت تالشى است براى 
از  ناشى  شكست هاى  و  ضعف ها  براى  جديد  حل هاى  راه  يافتن 
مى كند  تاكيد  كه  روستايى  توسعه  فرايند  در  پايين  به  باال  رهيافت 
بر توانمندسازى جوامع محلى و نقش مستقيمى كه بايد در فرايند 
توسعه جامعه خويش همراه با بخش دولتى و غير دولتى داشته باشند. 
بنابراين، تنها ساكنين يك منطقه ارزش منطقه خود را از جنبه هاى 
مختلف مى دانند و تنها آنها مى توانند تضمين كنند كه اين ارزشها را 
چگونه مى توان حفظ كرد. لذا مديريت اجتماع محور گزينه مناسبى 
باشد.  مى  پايدار  توسعه  به  رسيدن  و  بحرانها  كردن  مديريت  براى 
در واقع مديريت بحران اجتماع محور نشان مى دهد كه اجتماعات 
جامعه اى  كه  مى كنند  مديريت  مشاركت شان  با  را  بحرانها  چگونه 
براى  زندگى  باالى  وكيفيت  قوى  اقتصاد  با  تاب آور  و  مقاوم  امن، 
آنها ايجاد كند(چان چن،2006: 15). اين سيستم مديريتى، مردم 
محلى را منبع بالقوه اى مى داند كه سهيم شدن و همكارى آنان ضامن 
پايدارى است و نه مانعى براى آن. بنابراين اين شيوه مديريتى اگر 
بر اساس اصول علمى و احترام و اعتماد متقابل تدوين و اجرا شود، 
محلى  جوامع  معيشت  و  منابع  پايدارى  تضمين  براى  مناسبى  اهرم 

خواهد بود( بورينيت١ و همكاران، 2000). 
بنابراين مديريت بحران اجتماع محور به عنوان روشى نوين در 
مديريت بحران به منظور مشاركت تمام اقشار جامعه مطرح شد و 
از رويكردهاى مهم در زمينه مخاطرات مى باشد كه به علت اينكه در 
برگيرنده مولفه هاى اجتماع محورى است، تاثير به سزايى در كاهش 
آسيب پذيرى و در نتيجه ارتقا و افزايش تاب آورى مى شود(كافله٢، 

2008: 5و17). 
رويكردهايى كه مبتنى بر مديريت احتمال خطرپذيرى اجتماع 
بحرانها  با  مقابله  براى  مردم  ظرفيت  سازى  علت  به  بودند،  محور 
وكاهش آسيب پذيرى از طريق توسعه جوامع مقاوم و امن تر بهبود 

يافتند.
محور  توسعه  و  محور  مردم  محور،  اجتماع  ريسك  مديريت   
قرار  نظر  مد  بحرانها  برابر  در  را  مردم  پذيرى  آسيب  كه  است 
1.  Borriniet
2.  kafle
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ريشه اى  عوامل  دادن  نشان  در  را  مردم  رويكرد  اين  مى دهد. 
و  اقتصادى  سياسى،  ساختارهاى  ساختن  دگرگون  با  آسيب  پذير، 
اجتماعى كه باعث نابرابرى و عدم توسعه مى شود، توانمند مى سازد 
نيازهاى  تدوين  در  مردم  همه  بامداخله  وكنجى،2004).  (شاه 
بنابراين  آمد.  خواهد  دست  به  جامع ترى  و  كامل  ديدگاه  اجتماع، 
رويكرد اجتماع محور در مديريت بحرانهاى داخلى و خارجى جوامع 
از اهميت زيادى برخوردار شده است. اين رويكرد در واقع عملكرد 
جديدى نيست بلكه مدت طوالنى است كه انجام مى گشته و امروزه 
و  است(اليور١  شده  سيستماتيك تر  مفهوم  و  دانش  يك  به  تبديل 

همكاران، 1999).

پيشينه 
تاريخچه تحقيقات مشاركتى اجتماع محور را بايد دركارهاى كورت 
پائولوفرير  مدار  مردم  آموزش  جنبش  و  بردا  فالس  اورالندو  لوين، 
اواخر  در  محور  اجتماع  رويكرد  نمود.  جستجو  التين  آمريكاى  در 
و  پيشگامى  با  جدى  بطور   1990 دهه  طى  و  مطرح   1970 دهه 
برنامه ها  اهداف  به  بخشيدن  تحقق  در  جهانى  بانك  سرمايه گذارى 
و پروژه هاى بهسازى شهرى وكاهش فقر شهرى بكار گرفته شد. اين 
برداشت از رويكرد مذكور دركارهاى بانك جهانى بيشتر به اجتماعات 
مى شد.  محدود  نهادى  ظرفيت  از  برخوردار  و  منسجم  آماده  محلى 
مراحل  در  محلى  اجتماع  مشاركت  بر  اصلى  تاكيد  رويكرد  اين  در 
مختلف اجراى پروژه هاى بانك در محالت هدف خصوصا در فرايند 
آثار  از  اينكه  بر  عالوه  محور  اجتماع  رويكرد  است.  سازى  تصميم 
مثبت مشاركت و وفاق اجتماع محلى بهره مى جويد، منجر به ايجاد 
طرح ها  اجراى  در  كه  مى گشت  مردمى  ميان  در  تعلق  حس  نوعى 
مشاركت داشته اند. سازمان هاى اجتماع محور (سام) نوعى خاص از 
سازمانهاى مردم نهاد است كه به صورت مستقل از دولت با هدف 
انجام تحقيقات اجتماع محور و ايجاد شرايط مناسب براى مداخله 
كوچك  اجتماع  يك  از  محدودى  تعداد  از  مشكالت  حل  در  مردم 

مانند محله يا... تشكيل شده است.
نقش  و  بحرانها  و  مشكالت  افزون  روز  افزايش  به  توجه  با 
سازمانهاى اجتماع محور منبعث از رويكرد اجتماع محور در كنترل و 

1.  oliver

پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى، دستيابى و ايجاد مدل اجتماع محور 
رويكرد  از  استفاده  كشورها  از  بسيارى  در  مى باشد.  ضرورى  بسيار 
ظرفيت هاى  از  استفاده  و  مردم  مشاركت  ايجاد  با  محور  اجتماع 
ناشناخته موجود در بين آنها به حل مشكالت اساسى در سطوح محلى 
مسائل  حل  در  هم افزايى  و  جامعه  باالى  سطوح  تا  جامعه  پايين  و 
اجتماعى منجر شده است. در السالوادور پروژه «همكارى جمعى كليه 
خانوارهاى منتفع شونده از طرح مسكن سازى براى كم درآمدها» در 
محالت سانتاآنا، سان ميگوئل، سون سوناته و اوسولوتان با اتكا به 
قابل  تجربيات  جمله  از  كاستاريكا  در  است.  محور  اجتماع  رويكرد 
به  مسكن  تأمين  براى  زنان  ويژه  به  مردمى  مشاركت  با  كه  توجهى 
تحقق پيوست بايد به مجتمع ساختمانى«گواراى» در حومه سان خوزه، 

پايتخت كاستاريكا اشاره كرد.
محور  اجتماع  بارز  نمونه هاى  از  برزيل  در  با»  تى  شهر«كورى 
است. در اين شهر به جاى اينكه شهردارى ها براى حل مسائل شهرى 
با حكومت مركزى ارتباط برقرار نمايند و مشغول امور وقت گير و 
هزينه بر شوند، به شيوه ى ديگرى عمل مى كنند. طرح «بازيافت زباله» 
در كورى تى با بيانگر اقدامات كم هزينه و مبتنى بر مشاركت مردمى 

براى بهبود محيط شهرى است(كتاب چكيده مقاالت،1393: 7).
عنوان  با  طرحى  در  همكاران(1389)  و  ايزدخواه  استوار 
كاهش  براى  محله اى  خودامدادى  امكانات  بكارگيرى  مطالعات 
ال  ـّ فـع و  آموزش  نقش  به  زلزله،  برابر  در  پذيرى  خطر  پايدار 
نمودن مردم محلى و گـروه هاى مختلف مردم در محله هاى هر شهر 
پرداخته اند. در اين طرح فهرستى از پيش نيازهاى برنامه ريزى پايدار 
محله ارائه شده و با ارائه ساختارى براى مديريت بحران محله اى و 
بيان وظايف تمامى اهالى محل اعم از افراد خانواده ها در محالت، 
اساس  بر  دهند،  انجام  زلزله  وقوع  از  پس  بايد  مردم  كه  اقداماتى 
بر  نويسندگان  است.  شده  تشريح  تفصيل  به  سناريو،  محتمل ترين 
امكانات  به  توجه  با  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  مطالعه،  اين  اساس 
موجود در ايران و تجربيات حاصل از زلزله هاى گذشته، اجراى اين 
طرح در سطح كشور امكان پذير است. البته ممكن است مشكالت 
متعددى نيز وجود داشته باشد كه مهمترين آنها متقاعد كردن قاطبه 

مردم براى اجراى اين طرح است.
رويكرد اجتماع محور در ابتدا اجتماعى را بر حسب شاخص هايى 



فصلنامه د         انش پيشگيرى و مد         يريت بحران / د         ورة دهم، شمارة اول، بهار 1399   62

نظير آسيب پذيرى انتخاب مى نمايد. پس از انتخاب، تحليلى عميق 
جهت مشاركت افراد  انجام شده و زمينه هاى الزم  روى اجتماع  بر 
اجتماع در امر مقابله با مسائل بحرانى فراهم مى شود. اين توانمندى 
در سايه ظرفيت سازى در افراد ايجاد مى شود كه در نهايت انتظار 
اجتماع،  ساختارى  اصالح  به  رويكرد  اين  به كار گيرى  با  مى رود، 
توانمندى افراد براى حل مسائل اجتماعى و كاهش طرد اجتماعى 

منجر گردد.
مديريت اجتماع محور رويكردى است كه افراد در سطح محلى 
محلى  مردم  مى سازد.  درگير  خطرپذيرى  احتمال  مديريت  در  را 
درمانده اى  افراد  مى كنند  اشاره  آن  به  تكنوكرات ها  كه  همان طور 
باشند.  داشته  مشاركت  مديريت  فرايند  كليه  در  بايد  بلكه  نيستند، 
كاهش  فعاليت هاى  ناپايدارى  به  منجر  مردم  از  استفاده  عدم 
پذيرى  خطر  احتمال  كاهش  برنامه هاى  اگر  مى شود.  خطرپذيرى 
بدون آگاهى از ظرفيت جامعه و اولويت هاى جامعه محلى صورت 

گيرد، تالش صورت گرفته پايدار نخواهد ماند.
مهم  اركان  از  يكى  محور،  اجتماع  بحران  مديريت  بنابراين 
طرف  از  رويكرد  اين  است.  بحران  مديريت  امروزى  فعاليت هاى 
تنها  كه  رويكردهايى  به  نسبت  جهان  سراسر  در  بحران  كارشناسان 
بر جنبه ساختارى، فيزيكى، باال به پايين تاكيد مى كنند پذيرفته شده 
است. از طرف ديگر مديريت بحران اجتماع محور، رويكردى مبتنى 
بر توسعه است كه هدف آن در بلند مدت ارتقا توسعه پايدار است؛ 
بحران  مديريت  ابتكارات  چنانچه  معتقدند  صاحب نظران  ازاين رو 
گسترده تر  درفراگردهاى  كليدى  عنصر  يك  منزله  به  محور  اجتماع 
پيش گيرى از بحران ها، برنامه ريزى توسعه پايدار و نهاد سازى مورد 
توجه قرار گيرد، نسبت به زمانى كه تنها به عنوان يك پروژه محلى 
با اهداف كوتاه مدت آمادگى در برابر وقوع باليا در نظر گرفته شود، 
تاكيد   .(82 داشت(آلن١،2006:  خواهد  بيشترى  بسيار  بخشى  اثر 
گزارش دبيرخانه راهبرد بين المللى كاهش بحران سازمان ملل متحد، 
بر تاب آورى در برابر باليا، به منزله يكى از اجزاى مهم توسعه پايدار 
از يك سو و قرار كاهش فقر، ايجاد توسعه پايدار و برخوردارى مردم 
اهداف  ميان  در  توسعه اى  امكانات  به  دستيابى  در  برابرى  از  محلى 
اصلى اين رويكرد از سوى ديگر،     وجود ارتباطات متقابل ميان اهداف 

1. Allen 

توسعه پايدار و رويكرد اجتماع محور در مديريت بحران و نيز لزوم 
بهره گيرى از آن در نظام مديريت بحران كشور را بيش از پيش نمايان 

مى سازد( جهانگيرى ، 1387: 77- 85). 

روش 
با توجه به واكاوى مديريت بحران اجتماع محور، پژوهش حاضر از 
ديگر،  طرفى  از  است.  نظرى   - بنيادى  تحقيق،  روش  ماهيت  نظر 
كتابخانه اى  مطالعه  از  مطالعه،  بودن  اسنادى  دليل  به  مقاله  اين  در 
بهره گرفته  شده است و ابزار جمع آورى اطالعات، تمامًا اسناد چاپى 

همچون كتاب، مقاالت و متون علمى معتبر بوده است. 

شكل1: مدل مفهومى تحقيق

يافته ها
- ضرورت مديريت بحران اجتماع محور

مديريت بحران اجتماع محور در اواخر قرن بيست بوجود آمد. 
واكنش  براى  شهروندان  مشاركت  از  محلى  دولت هاى  حقيقت  در 
بحران  مديريت  پيش  سال  چند  از  كردند.  استفاده  باليا  برابر  در 
اجتماع محور با برنامه هاى مختلف در كشورهاى مختلفى همچون 

كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا به اجرا درآمده است.
به طور كلى هدف مديريت بحران اجتماع محور تبديل جوامع 
در معرض خطر يا آسيب پذير به جوامع تاب آور است. گام هاى الزم 

در اين زمينه عبارتند از:
شروع فرايندهاى ارتباطى و گزارش گيرى با كمك مردم؛  

درك وضعيت بحران و استفاده از مديريت اجتماع محور؛   
مخاطرات،  اجتماعى  تأثيرات  ارزيابى  خطر،  احتمال  ارزيابى   

آسيب پذيرى، ظرفيت ها و درك مردم از خطر؛
اقدامات  كردن  مشخص  خطر،  احتمال  كاهش  برنامه  تنظيم   
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آمادگى، اطالع رسانى، آموزش و تعليم؛
سازمان بندى  خطر   برابراحتمال  در  واكنش  سازمان  تشكيل   
اجتماع  مديريت  در  آمادگى  و  ظرفيت سازى  بسيج،  اجتماعى، 

محور؛
كاهش  برنامه هاى  و  پروژه ها  فعاليت ها،  اقدامات،  بكارگيرى   
مدت   بلند  و  مدت  ميان  مدت،  كوتاه  فازهاى  در  خطر 
مكانيسم ها، استراتژى هاى اجرايى و تقويت نهادى و سازمانى؛

احتمال  كاهش  برنامه  مستمر  بهبود  ارزيابى  و  نظارت   
براى  موفقيت ها  و  تجارب  انتشار  مستندسازى،  خطرپذيرى، 

استفاده ديگران.
سازمان  و  بحران  مديريت  كميته  اجتماعى،  داوطلبان  وجود  با 
گروههاى  براى  كانالى  يا  ضرورى  رابط  بحران،  برابر  در  واكنش 
براى  دولتى  آژانس هاى  يا  غيردولتى  سازمان هاى  مانند  بيرونى 
گروه هاى  هستند.  مردم  از  بزرگى  گروه هاى  به  كمك  و  حمايت 
كاهش  فرايندهاى  در  بحران،  مديريت  در  سازمان ها  و  اجتماعى 
احتمال خطرپذيرى براى جوامع جهت مواجه شدن با اهداف آينده، 

ضرورى هستند.
به  مى توان  اجتماع،  نيازهاى  درتدوين  مردم  همه  مداخله  با 
مردم  مداخله  به طورى كه،  يافت.  دست  بيشترى  موفقيت هاى 
از  بهره مندى  مسائل،  و  نيازها  گرايانه تر  واقع  تدوين  در  مى تواند 
دانش بومى و ظرفيت هاى محلى، ايجاد حس تعلق خاطر مردم به 
برنامه، پايدارى و پايايى برنامه، افزايش مشاركت مردم در اجرا و 
پايش آنها، كاهش بار مالى دولت ها و در پى آن افزايش احتمال 

موفقيت طرح ها و برنامه ها نتيجه بخش باشد.
- اجزا و اركان مديريت بحران اجتماع محور

بحران  خطر  مديريت  فرايند  در  معدودى  دست اندركاران  و  بازيگران 
اجتماع محور وجود دارند و بايستى تأكيد داشت كه تركيب ايده آل 
اين بازيگران و سازماندهى آنها بسته به شرايط و مقتضيات هر كشور 
متفاوت است. بر اين اساس اجزاى اين فرآيند را مى توان بر حسب 
ماهيت عملكردى و سطح كاركردى طبقه بندى نمود. بر اساس ماهيت 
عمده  دسته  دو  به  فرآيند  اين  دست اندركاران  و  بازيگران  عملكردى، 

تقسيم مى گردند. بازيگران داخلى وخارجى(ابركوئز١، 2006: 18). 

1.  Abarquez

بازيگران داخلى؛ يا ساكنان منطقه كه تحت تأثير بحران حادث شده 
داراى  بحران  معرض  در  شدن  واقع  علت  به  و  دارند  قرار  منطقه  در 

آسيب پذيرى بااليى هستند.
بازيگران خارجى؛ خارج از اجتماع قرار دارند و اگر چه تحت تأثير 
بحران حادث در اجتماع قرار ندارند اما خواستار كاهش آسيب پذيرى 
هستند،  بحران  خطر  مديريت  براى  ظرفيت ها  افزايش  و  اجتماع 
غيردولتى، سازمان  دولتى، بنگاه ها، سازمان هاى  مانند: دپارتمان هاى 

ملل، بخش خصوصى و...

شكل2: گروه ها واركان مديريت خطر بحران اجتماع محور( ابركوئز، 
.(7 :2006

در تقسيم بندى ديگرى، بازيگران مديريت خطر بحران اجتماع 
كرد  تقسيم بندى  كاركردى  سطوح  حسب  بر  مى توان  را  محور 

(بولين٢، 2003: 14). 
- سطح محلى:

در  دارد.  تاكيد  محلى  ودست اندر كاران  مسئوالن  اساسى  نقش  به 
سطح محلى اقدامات ويژه كاهش خطر بحران مى تواند صورت پذيرد 
كه بستگى به شرايط محلى و طبقه اى دارد و متقابًال در تأثير پذيرى 
و اثرگذارى به آن قرار دارد. در شكل3 رابطه گروه ها و بازيگران اصلى 
مديريت خطر بحران اجتماع محور در سطح محلى مشاهده مى گردد.

2.  Billon
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شكل3: رابطه ميان بازيگران فرايند مديريت بحران اجتماع  محور و 
روابط آنها در سطح محلى( بولين، 2003: 20).

- سطح منطقه اى: 
به عنوان حلقه اى واسط ميان سطوح ملى و محلى است و اختيارات 
آن از جانب سطح ملى تفويض مى گردد و در واقع مجتمعى از چند 

سطح محلى است.
- سطح ملى: 

محلى،  سطوح  فعاليت هاى  كارآمد،  ملى  بحران  مديريت  سيستم 
منطقه اى و ملى را يكپارچه و منسجم مى سازد(بولين، 2003: 15).

شكل4: رابطه ميان بازيگران فرايند مديريت بحران اجتماع محور 
وروابط آنها در سطوح مختلف (بولين،2003)

-  فرايندهاى مديريت بحران اجتماع محور
مديريت بحران اجتماع محور فرايند مديريت ريسك باليا است كه 
اجتماعات در معرض ريسك را در تعريف، تجزيه و تحليل، عمل، 
ارزيابى و نظارت بر ريسك باليا به منظور كاهش آسيب پذيرى و 
مردم  كه  است  آن  معنى  به  اين  مى دهد.  شركت  ظرفيت ها  تقويت 
در مركز تصميم گيرى و اجراى اقدامات مديريت ريسك قرار دارند.

از  كلى  ارزيابى  محور،  اجتماع  بحران  مديريت  فرايند  در 
از  موجود  ظرفيت هاى  آسيب پذيرى،  تحليل  و  موجود  مخاطرات 
باليا  ريسك  كاهش  براى  اساسى،  برنامه هاى  و  پروژه ها  اقدامات، 

اجرا  و  برنامه ريزى  ارزيابى،  فرايند هاى  در  بايد  مردم  مى باشد. 
واقعى  نيازهاى  كه  كرد  خواهد  تضمين  رويكرد  اين  باشند.  درگير 
و منابع، مورد توجه قرار خواهد گرفت. احتمال بيشترى وجود دارد 
كه مشكالت با مداخله مناسب در اين فرايند نشان داده خواهند شد.

مرحله  هفت  داراى  محور  اجتماع  بحران  مديريت  فرايندهاى 
كاهش  براى  بحران  وقوع  از  بعد  يا  قبل  مى تواند  كه  است  پياپى 
رشد  قبلى  مراحل  بر  مقدم  مرحله  هر  شود.  اجرا  بعدى  ريسكهاى 
مى تواند  پياپى  صورت  به  مى شود.  بيشتر  اقدام  به  منجر  و  مى كند 
يك سيستم اجرا و برنامه ريزى را ايجاد كند كه وسيله اى قدرتمند 

براى مديريت ريسك باشد.
انتخاب جامعه: اولين گام، انتخاب جوامع آسيب پذيرتر در جهت 

كاهش ريسك است؛
با  اعتمادسازى  و  ارتباط  ايجاد  اجتماعى:  درك  و  گزارش سازى 
مردم محلى از ضروريات اوليه است. بعد از ايجاد ارتباط، موقعيت 
اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  جنبه هاى  زمينه  در  اجتماع  عمومى 
عميق  درك  ريسك ها  ارزيابى  در  مشاركت  از  بعد  شود.  درك  بايد 

ارزش هاى پوياى  جامعه صورت مى گيرد؛ 
ارزيابى مشاركتى ريسك باليا: يك فرايند شناختى براى معرفى 
اين  بر  غلبه  چگونگى  و  است  روبرو  آن  با  جامعه  كه  ريسك هايى 
ريسك ها مى باشد. اين فرايند شامل ارزيابى مخاطرات، آسيب پذيرى 
و ظرفيت است. به منظور ارزيابى درك مردم محلى از ريسك ها بايد 

درنظر گرفته شود؛
از  بعد  مرحله  اين  باليا:  ريسك  مدريريت  مشاركتى  برنامه ريزى 
تحليل نتايج ارزيابى مشاركتى مردم ازريسك ها جريان مى يابد. خود 
آسيب پذيرى  كه  مى كنند  معرفى  را  ريسك  كاهش  اقدامات  مردم 
اقدامات  اين  مى كند.  تقويت  را  مردم  ظرفيت  و  مى دهد  كاهش  را 

كاهش ريسك به برنامه مديريت ريسك باليا منتقل مى شود؛
محور:  اجتماع  ريسك  مديريت  سازمان هاى  آموزش  و  ايجاد 
و  مى شوند  مديريت  بهتر  اجتماعى  سازمان هاى  بوسيله  ريسك ها 
تضمين مى كند كه از طريق اجراى برنامه، ريسك ها كاهش خواهند 
يافت. بنابراين ايجاد سازمان هاى اجتماعى ضرورى است و آموزش 

مديران و اعضاى سازمان ها، براى ظرفيت سازى مهم است؛
اجراى مديريت اجتماعى: سازمان هاى مديريت بحران اجتماع محور 
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اجتماع  اعضاى  انگيزه سازى  و  اجتماعى  برنامه  اجراى  به  منجر  بايد 
براى حمايت از فعاليت ها در برنامه گردد؛

كه  است  اجتماعى  سيستم  يك  مشاركتى:  نظارت  و   ارزيابى 
مردم،كاركنان  مى يابد.  جريان  مردم  كليه  بين  در  پروژه ها  اطالعات 
حاميان(  و  دولتى  سازمانهاى  كننده،  حمايت  سازمان هاى  و  اجرايى 

ابركوئز، 2004: 17و18).
-  منافع مديريت بحران اجتماع محور

آنليز هيج منز (دانشگاه واخنينگن) با طرح پرسشنامه اى به ترسيم 
مشخصه هاى مديريت ريسك اجتماع محور پرداخت و به نتايج زير 

دست يافت:
مردم  توسط  بايد  خطر  احتمال  كاهش  زمينه  در  "اقدامات 
صورت گيرد. بجاى تمركز بر روى اقدامات در يك زمينه خاص، 
اجتماعى  شكل گيرى  چگونگى  فرآيندهاى  روى  بر  بايد  اقدامات 
مداخالت (فرآيندهاى اعتمادسازى، ارزش ها و نيروهاى پويا، نتايج 
مذاكرات، مهارتها و دانش، ماهيت مشاركت و روش هاى مختلف 
بحران  مديريت  قبول  قابل  نتايج  گردد.  متمركز  جهان)  به  نگرش 
نتايج  با  است  ممكن  خاص،  زمان  و  منطقه  يك  در  محور  اجتماع 
مناسب مديريت ريسك بحران اجتماع محور مناسب در محل و يا 

زمانى ديگر حتى در صورت استفاده از يك روش متفاوت باشد.
محور  اجتماع  مديريت  فرايند  در  مناسب  اصول  پذيرش   
اقدامات  توسعه  به  منجر  زمينه  اين  در  موفق  نمونه هاى  اساس  بر 
مديريت ريسك بالياى اجتماع محور خواهد شد. اين نمونه ها شامل 
ايجاد ساختمان هاى پايه دار در مناطق سيل خيز يا معرفى محصوالت 

خاصى است كه مقاومت بهتر و بيشترى در برابر خشكسالى دارند.
نشان  شكل5  در  باليا  محور  اجتماع  ريسك  مديريت  فرايند 
به  توجه  با  محور  اجتماع  بحران  مديريت  اصول  است.  شده  داده 
براى  باليا،  محور  اجتماع  ريسك  مديريت  خاص  نمونه هاى  نتايج 
بكار  باليا  محور  اجتماع  ريسك  مديريت  مختلف  دوره هاى  بهبود 
روند  در  بايد  خطر،  دركاهش  آنها  تأثير  چگونه  و  نمونه ها  مى رود. 
مستمركاهش خطر به منظور بهبود راهكارهاى اجرايى دنبال شود. 
اين وضعيت در همه جا و بى اعتنا به مسائل ديگر اتفاق نمى افتد بلكه 
در يك زمينه ويژه اتفاق مى افتد. زمينه تأثيرات بر روند مديريت 
بحران اجتماع محور مانند سطح دموكراسى، عدم تمركز، هنجارهاى 

فرهنگى و نفوذ قانون را نشان مى دهد.

شكل5: روندهاى مديريت پايدار اجتماع محور بحران ( پائول ونتون١، 
.(121 :2008

- مولفه هاى كليدى مديريت اجتماع محور
- اجتماع: 

گروهى كه مى تواند در يك يا چندين مورد مانند محيط و محل 
سكونت در معرض خطر، كه مواجه با يك بحران هستند، يكسان 
و  اميدها  نگرانى ها،  مشكالت،  داراى  است  ممكن  همچنين  باشند. 
روش هاى رفتارى مشابهى باشند. اجتماع اگر چه ممكن است واحد 
داراى  كه  مختلف  گروه هاى  از  پويايى  تركيب  اما  نباشد  همانندى 

نگرش ها و عاليق، احساس تعلق مشترك مى باشند، هست.
اجتماع اصطالحى است كه دامنه كاربرد وسيعى دارد كه شامل 

اين موارد مى باشد:
گروه •  مانند  شود  بيان  جغرافيايى  صورت  به  مى تواند  اجتماع 

خانوارها، روستاهاى كوچك و يا واحد همسايگى در شهر؛
تعريف شود مانندگروه هاى •  مشترك  تجربه  اجتماع مى تواند با 

حرفه اى،گروه هاى  گروه هاى  قومى،  گروه هاى  ذى نفع، 
زبانى،گروه هاى در معرض خطر ويژه و... ؛

اجتماع مى تواند به گروه هايى كه هم از كاهش خطرات و كاهش • 
آسيب پذيرى تأثير مى گيرند و هم قادر به كمك در كاهش آن 

هستند نيز اطالق شود.
1. paul venton
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و  محيط  كه  است  جامعه شناسى  مفهوم  يك  اجتماع  ازاين رو 
حدود آن توسط هدف، اعتقادات، منابع، مزيت ها، نيازهاى خطرات 
شكل  را  آن  توافق  سطح  و  هويت  كه  ديگر  كلى  شرايط  برخى  و 
كه  دارد  تأكيد  مطلب  اين  بر  تعريف  اين  مى گردد.  تبيين  مى دهد، 
اجتماع، همگن و متجانس است اما در واقع اجتماع مى تواند از نظر 
اعضاى  ارزش هاى  و  عاليق  باشد.  متضاد  گاه  و  متمايز  اجتماعى، 
اجتماع ممكن است تا حدى ناسازگار نيز باشد بنابراين، الزم نيست 

يك اجتماع كامال همگن باشد( ابركوئز، 2006: 11).
داراى  هماهنگ  اجتماع  كه  است  اين  اجتماع  از  كلى  تصور 
همسانى عاليق و آرزوها و مقيد به ارزش ها و اهداف مشترك باشد. 
واقع  در  است  همگن  اجتماع  كه  دارد  اين  بر  داللت  تعريف  اين 
جنس،  باشد.  ومتنوع  مختلف  مى تواند  اجتماعى  لحاظ  به  اجتماع 
طبقه، صنف، ثروت، سن، قوميت، مذهب، زبان و جنبه هاى ديگر، 
عاليق  اعتقادات،  مى كند.  تقسيم  مختلفى  دسته هاى  به  را  اجتماع 
وارزش هاى اعضاى جامعه ممكن است متضاد باشد بنابراين الزاما 

اجتماع همگن نيست.
در مديريت بحران اجتماع محور، اجتماع مى تواند گروهى در 
نظر گرفته شود كه در يك يا چند زمينه اشتراك دارند يعنى مثال در 
يك منطقه سكونت دارند، در معرض حوادث مشابه قرار دارند و يا 
تحت تاثير يك حادثه قرارگرفته اند( توويق١، 2007: 6). همچنين، 
خطرات  به  راجع  مشترك  اميدوارى هاى  و  دغدغه ها  و  مشكالت 
مى كنند،  زندگى  اجتماع  در  كه  مردمى  چه  اگر  دارند.  بحرانى 
و  مردان  مثال  عنوان  به  دارند.  متفاوتى  آسيب پذيرى  و  توانمندى 

زنان بعضى آسيب پذيرتر و يا توانمندتر از ديگرانند.
-  اجتماع محلى:

 نبيل حمدى٢(1997) اشاره مى كند كه واژه اجتماعات محلى داراى 
دو بعد مكانى و اجتماعى است و به طور كلى مردم در اجتماعات 
محلى براى دستيابى به اهداف مشترك گرد هم مى آيند؛ حتى اگر 
براى  را  محلى  اجتماع  جان لنگ  باشند.  داشته  خاصى  تفاوت هاى 
اشاره به شبكه اى از روابط متقابل شخصى يا گروهى به كار مى برد. 

ويژگى هاى اجتماع محلى به شرح زير است:
كار،  محل  كالبدى،  موقعيت  مكان:  مثابه  به  محلى  اجتماعات   
1.  Twigg
2.  Nabeel Hamdi

حومه، محله، فضاى جغرافياى سياسى؛
اجتماعات محلى به مثابه  سيستم اجتماعى: شبكه ها، ارتباطات و   

تعامالت ميان مردم؛
اجتماعات محلى به مثابه  منافع گروهى: گروه هاى ناهمگنى از   
آرمان هاى  و  منافع  مشاغل،  وظايف،  نيازها،  داراى  كه  مردم 

مشتركى هستند( وريتى،2007: 10).
بكارگيرى  فرآيند  يعنى  مشاركت  محلى  اجتماع  يك  در 
توانمندى هاى فردى يا گروهى ذى نفعان براى دستيابى به يك هدف 
براى  نياز  احساس  است  مهم  مشاركت  فرآيند  در  آنچه  گروهى. 
همكارى  به  نياز  احساس  و  مشكل  آن  شناخت  مشكل،  يك  حل 
گروهى با توجه به ميزان دانش و توانمندى افراد و شناخت آنان از 
توانايى ها و امكانات موجود و حداكثر استفاده از آنهاست. مشاركت 
در يك اجتماع محلى از حساس شدن آغاز مى شود كه نخستين پله 

مشاركت است و پله بعدى، آگاه شدن و دانستن است.
در  كه  اتفاقاتى  از  كه  دارند  حق  محلى  اجتماع  يك  در  مردم 
اجتماع آنها رخ مى دهد باخبر باشند. پله بعدى، مشاوره و ارائه نظر 
شركت  گروهى  محلى،  جامعه  يك  در  افراد  است.  مردم  سوى  از 
كرده و نظرات خود را مطرح مى كنند. آنان در اين مرحله نيازهاى 
آنها  اولويت  درباره  و  كنند  مى  فهرست  را  محلى  اجتماع  در  خود 

سخن ميگويند.
پله بعدى، نقش پذيرى و مشاركت در فعاليت هاى اجرايى است. 
بعد از آن وارد پله اى مى شوند كه مى توان آن را درگير شدن فرد 
در جريان كار ناميد به گونه اى كه ديگر جزيى از فرآيند محسوب 
مى شود و نمى توان او را از اين فرآيند جدا كرد. وارد شدن در اين 

فرآيند به معناى توانمند شدن مردم در جامعه محلى است.
اگر شناسايى نياز مردم در سطح محلى توسط خود آنان به اقدام 
محلى بينجامد، منجر به مشاركت براى برآورده شدن نياز مى گردد. 
در عين حال كه ممكن است نياز منجر به تقاضا يا مطالبه شود، اما 

مشاركتى را بوجود نياورد(نورى نشاط، 1388: 56).
- اجتماع محلى و ظرفيت  سازى:

كالبدى  مالى،  دارايى هاى  مجموع  به  محلى  اجتماعات  ظرفيت 
اجتماعات  به  مربوط  سرمايه هاى  و  مى شود  گفته  اجتماعى  و 
شامل  توامان  طور  به  را  كالبدى  و  اجتماعى  سرمايه ى  نوعًا  محلى 
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مى شود(عارفى،1380: 22). انزر (2007) ظرفيت محلى را به توانايى 
اجتماعى،  فشارهاى  به  دادن  نشان  واكنش  براى  ساكنان  جمعى 
اقتصادى، محيطى و ايجاد و تقويت فرصت ها و ديدن سرمايه هاى 

محلى در كنار نيازهاى محلى اطالق نموده است.
و  سيستماتيك  رويكردى  محلى  اجتماعات  سازى  ظرفيت 
مرتبط  ويژه اى  پروژه ى  يا  برنامه  با  كه  است  شده اى  برنامه ريزى 
مى شود و معموال داراى مقياس زمان بندى مربوط به آن نيز هست. 
را  ارزش ها  بايد  محلى  اجتماعات  سازى  ظرفيت  از  فرايندى  هر 
تشخيص داده و بر پايه ى مهارت هاى موجود، دانش و استعدادهاى 
مردمى باشد كه تاكنون داشته و مى توانند آن را ارائه نمايند. ظرفيت 

سازى اجتماعات محلى موارد ذيل را در بر مى گيرد:
طريق  از  كه  نفسى  به  اعتماد  و  دانش  مهارت ها،  بردن  باال   
مى تواند  كه  مى شود  حاصل  يادگيرى  و  آموزش  فرصت هاى 
طيفى ازشبكه هاى غير رسمى نامعتبر تا شبكه هاى رسمى معتبر 

را در برگيرد؛
شبكه سازى و مشاركت در انجمن هاى پشتيبانى مختلف؛  

براى  سازوكارهايى  و  سيستم ها  سازمانى،  ساختارهاى  ارتقاى   
مديريت پروژه ها، كاركنان، ساختمان و غيره؛

بر اساس تجارب قبلى در پروژه هاى ظرفيت سازى اجتماعات 
محلى، همچون حمايت اجتماعى١ (2010) از سوى مردم در سطوح 
كردن  متناسب  براى  ويژگى هايى  فردى،  و  عملياتى  راهبردى، 
خدمات عمومى محلى و تقويت اجتماع محلى به مثابه يك سازمان 

بايد موارد زير در ايجاد ظرفيت سازى مد نظر قرار گيرند:
ظرفيت سازى بر اساس قابليت هاى موجود مردم؛  
ظرفيت سازى بر اساس شبكه هاى مورد حمايت؛  

از بين بردن تمايزات؛  
تسهيل نمودن خدمات نسبت به توزيع آن؛  

تشخيص مردم به عنوان دارايى  
برخى اجتماعات بر اين باورند كه ظرفيت اجتماعات مى تواند 
با  مرتبط  مسائل  ميان  ارتباط  از  حمايت  جهت  ابزارى  عنوان  به 
ساختاهاى پيش روى اجتماعى و انسانى، ابزار اجتماعى برنامه ريزى 

و ابزارى جهت توانمند سازى باشد( وريتى، 2007).

1.  Social care

به  اجتماعات  در  موجود  ظرفيت هاى  كارگرفتن  به  واقع  در 
عقيد ه ى محققانى همچون چاپ من وكرك٢ (2001) مزاياى ذيل 

را به دنبال دارد:
توانمندسازى افراد و گروه ها در اجتماعات محلى مشخص؛  

توسعه ى مهارت ها، دانش و اطمينان؛  
افزايش پيوندهاى اجتماعى و ارتباطات؛  

نيازهاى  بر  مبتنى  سياست هاى  و  تثيرگذار  خدمات  توزيع   
اجتماعات محلى و راه حلهاى آن؛

مباحث، گفت و شنودهاى گروه ها در اجتماعات محلى؛  
مشاركت و درگيرشدن ذى نفعان در اجتماعات محلى؛  

تصميم سازان تأثيرگذار و پاسخگو؛  
بسيج منافع جهت نيازهاى مربوط به اجتماعات محلى؛  

محلى  اجتماعات  توسعه ى  به  منجر  كه  برنامه هايى  پذيرش   
مى شود( چاپمن و همكاران، 2001: 4).

- توسعه پايدار:
دومين مؤلفه مطرح در زمينه مديريت اجتماع محور، مفهوم توسعه 
برابر  در  را  مردم  ظرفيت  كه  است  فرايندى  توسعه  است.  پايدار 
چيزهايى كه در مديريت زندگى اجتماعى و سياسى به آن نياز دارند 
باال مى برد. بحران ها (طبيعى و انسانى) يكى از موانع اصلى توسعه 
پايدار محسوب مى گردند. همواره وقوع آنها به عنوان سدى بر سر 
راه توسعه اقتصادى، اجتماعى و عمرانى قرار دارد. چنانچه شدت اين 
بيشترى  مشكالت  با  ملى  توسعه  برنامه هاى  باشد،  بيشتر  بحران ها 
وقوع  اثر  در  بشرى  جوامع  و  تمدن ها  از  بسيارى  بود.  خواهد  همراه 
بالياى طبيعى از بين رفته اند. انسان نيز به بهره بردارى غيرمنطقى 
وضعيت مديريت منابع طبيعى، بر تعداد و شدت باليا افزوده است. 
از جمله افزايش بى رويه جمعيت كه بالطبع افزايش نيازهاى غذايى 
(توسعه كشاورزى و دامپرورى) سكونتگاه ها (توسعه مناطق شهرى)، 
امكانات آموزشى – بهداشتى، تسهيالت رفاهى و... را به دنبال دارد 
كه الزمه افزايش اين نيازها استفاده غيراصولى، نامناسب و بى رويه از 

ثروت هاى طبيعى مى باشد(عابدى، 1388: 52 -65 ).
هرچند توسعه در بخش هاى گوناگون موجب رفاه بشر در سراسر 
جهان شده است اما در عين حال برداشت نادرست از اين مفهوم زيان هاى 

2.  Chapman
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جبران ناپذيرى بر طبيعت وارد ساخته است كه تأثيرات مخربى بر 
سكونتگاه هاى روستايى و شهرى در پى داشته است. حاكميت ديدگاه 
فن محورى و بهره بردارى بى رويه از منابع طبيعى موجب شد تا تعادل 
اكوسيستم جهانى به هم بخورد و جهان با مشكالت زيست محيطى 
مواجه شود. به عبارتى ديگر، توسعه مهار نشده چنان آسيبى به زيست 
بوم مى رساند كه ضرورت كنترل منابع، حفظ محيط زيست، مديريت 
محيطى، تنظيم مجدد رابطه انسان با محيط، سرانجام تجديد نظرى در 
بر داشت تا توسعه اى مطرح سازد. بدين  منظور، توسعه پايدار مشتمل 
بر تنظيم و ساماندهى كنش متقابل انسان و محيط از يك سو و انسان 
با انسان از سوى ديگر شكل گرفت(يان گلدين١ وال آلن وينترز٢، 
1379: 24). البته بايد گفت توسعه پايدار مفهوم جديدى نيست. از 
دوره هاى ماقبل تاريخ، بسيارى از مردم به محدوديت هاى محيطى و 
آگاهى  مدت،  دراز  بقاء  و  موفقيت آميز  تكامل  استراتژى هاى  برخى 

داشته اند: (مديريت بهينه و حسن تدبير مناسب).
امر  در  محيطى  همبسته  مالحظات  زمينه  در  تفكر  حال  اين  با 
توسعه، از اوايل سالهاى 1960 شكل گرفت. به عنوان مثال كنفرانس 
بيوسفر يونسكو در سالهاى 1968 (پاريس)، كنفرانس بين المللى 
جنبه هاى اكولوژيكى توسعه (واشنگتن،1968) و كنفرانس محيط 
منابع  به  تاكيد  و  توجه  لزوم  شوماخر  (استكهلم،1972)،  انسانى 
تجديد شونده و اصالح ساختار اقتصادى را صراحتًا گوشزد نمود. در 
همان زمان نيز باشگاه رم بحث بر روى محدوديت هاى رشد را كه 
عمدتا از زمان مالتوس در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم 
كنار گذاشته شده بود، مجدداً مطرح ساخت. استوك ديل(1989)٣ 
از  مجموعه اى  كه  هنگام  آن  از  مباحث  گونه  اين  است،  معتقد 
گشت،  پايدار  رشد  مخالفين  و  موافقين  متضاد  موضع گيرى هاى 

فروكش نموده و اين وضعيت، تصويرى از توسعه پايدار است.
اوايل  از  بوم  زيست  توسعه  يعنى  پايدار،  توسعه  زمينه  پيش 
سالهاى 1970 توسط ساچز، اتحاديه حفاظت جهانى، برنامه محيطى 
سازمان ملل و برخى ديگر مطرح شد. توسعه زيست بوم به عنوان 
بالقوه  توانايى هاى  با  توام  محلى،  يا  منطقه اى  سطح  در  توسعه 
ناحيه اى و با توجه و تاكيد بر بهره بردارى عقالنى از منابع، كاربرد 

1.  Ian Goldin
2.  Alan Winters
3. Stock dale

تكنولوژى و سازمان به گونه اى كه طبيعت و انسان(جوامع انسانى) 
و  روشن  تعريف  يك  است.  شده  تعريف  دهد،  قرار  توجه  مورد  را 
جامع مى تواند عبارت باشد از همزيستى مسالمت آميز ميان انسان و 

محيط بدون تخريب و نابود كردن منابع.

شكل6: توسعه زيست بوم يا توسعه محيطى( به نقل از سى جى بارو)
اهداف سيستم: 

بيولوژيكى:حفظ تنوع زيستى/ حداكثر كردن بهره ورى/...
اقتصادى: تامين نيازهاى زيستى/ برابرى/ كاالها وخدمات/...

اجتماعى: نهادهاى پايدار / عدالت اجتماعى/...

شكل 7: توسعه پايدار( به نقل از سى جى بارو)

فراتر  ديدى  و  توسعه اى  هدف  يك  داشتن  با  پايدار  توسعه 
 - اجتماعى  اهداف  محيط،   - انسان  مناسبات  درون  در  زندگى  از 

اقتصادى را دنبال مى كند.
سال 1987 كميسيون جهانى محيط و توسعه براى نشان دادن 
تضاد بين محيط و اهداف توسعه، از توسعه پايدار استفاده كرد و از 
سال 1992 به اين طرف، توسعه پايدار به عنوان يكى از مهم ترين 

پارادايم هاى توسعه براى اواخر قرن بيستم مطرح شده است.
ارائه يك تعريف جهانى دقيق و صريح از توسعه پايدار  اصوالً 
امكان پذير نمى باشد. توسعه پايدار، مفهومى چند بعدى است كه از 
اصطالح پيريجز۴(1994) تحت عنوان « معماى پايدارى» اخذ شده 
يك  به عنوان  را  برخى استفاده از توسعه پايدار  حالى كه  در  است. 

4. Pirages
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به  ديگر  برخى  دانند،  مى  خرسندى  مايه  كلى  هدف  يا  دستورالعمل 
اتهام و عدم وجود توافق عمومى درباره معنى آن و ترس از اينكه در 
پس ظاهر فريبنده خود مى تواند مسائل ناخوشايندى را پنهان نمايد، بر 
آن خدشه وارد مى كنند. عده اى نيز صراحتًا مخالفت خود را با توسعه 
پايدار ابراز مى دارند؛ با اين همه بسيارى نيز تنها به صورت زبانى و 
متملقانه از آن طرفدارى مى كنند. توسعه پايدار رو به تكامل است 
تفسير  و  توجيه  را  آن  متفاوت،  شيوه هايى  به  عالقمند  گروه هاى  و 
مى كنند؛ شيوه هايى كه منعكس كننده اعتقادات آنها نسبت به مفهوم 
توسعه است. برخى تعريف مبهمى را از توسعه پايدار مطرح كرده، 
آورد  مى  فراهم  را  امكان  اين  توسعه  از  شيوه  اين  كه  هستند  مدعى 
تا زمينه ها و وجوه مشترك ميان موقعيت هاى ناسازگار با محيط و 
توسعه از طريق اين مفهوم ميانى دنبال شود. مردوخ طرح مشابهى را 
پيشنهاد كرد كه در آن توسعه پايدار داراى نيروى بالقوه اى است كه 
تجزيه و تحليل هاى چند رشته اى را گسترش مى دهد. ژاكوب توسعه 
تلقى  توسعه  فرايند  براى  مفهومى  چارچوب  ارائه  منزله  به  را  پايدار 
مى كند و ريس آن را فرصتى براى تغيير مؤكد توسعه از مالحظات 
كميتى به كيفيتى مى داند. توسعه پايدار را همچنين به عنوان خط كش 
اهداف  به  دستيابى  در  توفيق  آن  وسيله  به  كه  مى نگرند  معيارى  و 
گيرد.  قرار  ارزيابى  و  قضاوت  مورد  توسعه اى  و  محيطى  زيست 
اشميدهنى١ نتيجه مى گيرد كه توسعه پايدار، مدل نيست بلكه خطوط 
راهنما را ارائه مى كند. به طور كلى توسعه پايدار، توسعه اى است كه 
توانايى نسل كنونى براى برآورده ساختن نيازهاى نسل بعدى را به 

خطر نمى اندازد(كميسيون جهانى توسعه محيط٢، 1987).
-  توسعه پايدار و مديريت بحران

بالياى طبيعى با از بين بردن تدابير چند ساله توسعه، مانع برنامه ريزى 
مانند  زيربنايى  پيشرفت هاى  نمونه  عنوان  به  مى گردند.  توسعه 
با  و...  آموزشى  و  خدماتى  مسكونى،  مراكز  حمل ونقل،  سيستم هاى 
وقوع سيل، زلزله و... تخريب مى شوند(عابدى، 1377: 62). اثرات باليا 
با گذشت زمان مى تواند توانمندى هاى بالقوه دراز مدت يك كشور 
جهت توسعه پايدار را كاهش داده و باعث مى شود تا دولت ها به ناچار 
برنامه ها و اولويت هاى توسعه اقتصادى خود را به نحو قابل توجهى 

1.  Schmidheiny
2. WCED

نوصنعتى  و  كشاورزى  اقتصاد  داراى  كه  ايران  كشور  نمايند.  تعديل 
و  كوتاه  تأثيرات  كم  شدت  با  طبيعى  بالياى  وقوع  از اين رو،  است 
بااليى  شدت  داراى  كه  طبيعى  بالياى  كه  حالى  در  دارند.  ناگهانى 
اجراى  هستند، تلفات و خسارات فراوانى را به همراه دارد و احتماالً 
بعضى از برنامه هاى توسعه را با مشكل روبرو مى سازد(سيل استانهاى 
گلستان، لرستان و خوزستان در سال 1398). با توجه به شرايط كنونى 
سكونتگاه هاى انسانى، دستيابى به توسعه پايدار براى هر كشورى در 
جهان از اهميت حياتى برخوردار است. كميسيون جهانى توسعه پايدار 
(2014) اعالم كرد كه تخريب دارايى ها و معيشت در بحران ها به عنوان 
سدى جهت دستيابى به توسعه است و فقر راحتى براى مدتى از سال 
شدت مى بخشد. تالش براى پايان دادن به فقر شديد ممكن است در 
مواجهه با حوادث بحرانى آشكار شود كه احتمال دارد وضع موجود، 
درحال  بحران ها  اثرات  كشورها،  از  بسيارى  در  شود.  مستحكم تر 
افزايش است كه اغلب با رشد سريع و شيوه هاى توسعه ناپايدار همراه 
است كه در معرض قرار گرفتن در برابر باليا و آسيب پذيرى جوامع، 
دارايى هاى سرمايه اى را افزايش مى دهد. بنابراين بسيارى از دولت ها 
به طور مستمر تشخيص داده اندكه كاهش ريسك باليا پايه اى براى 

توسعه پايدار موفق است. 
درگيرى هاى  جمله  از  مختلف  موانع  كه  مى دهد  نشان  شكل8 
سل،  مانند  بيمارى هايى  مالى،  بحران هاى  اجتماعى،  يا  سياسى 
اچ آى وى، تخريب محيط زيست و بالياى طبيعى، دستيابى به توسعه 
با  تركيب  در  طبيعى  بالياى  خصوص  به  مى دهد.  كاهش  را  پايدار 
ريسك  مديريت  نتيجه  در  ويرانگرى دارد.  عوامل ديگر پيامدهاى 

باليا براى تحقق توسعه پايدار ضرورى است.

شكل8: توسعه پايدار و بحران ها ( آجى سيف٣، 2015: 7)
3.  Ajisafe
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پايدار،  توسعه  و  گذاشته  تأثير  معيشت  بر  بحران ها  معموال 
درمعرض  گرفتن  قرار  براى  شرطى  پيش  مى تواند  كه  را  اقتصادى 
بحران ها، حساسيت و آسيب ايجاد كند، غير ممكن مى سازد و فرار 
از فقر و اشكال منفى شكست توسعه را مسدود مى كند. بحران ها با از 
بين بردن زيرساخت ها و ساختمان ها و قربانى شدن انسان ها، جامعه 
را با مشكل مواجه مى سازند. بحران ها بر سه مؤلفه اصلى توسعه  پايدار 
يعنى جامعه، اقتصاد و محيط زيست تأثير منفى مى گذارند. اين عوامل 

نشان دهنده اين است كه مديريت مناسب بحران ضرورى است.
- اجتماع پايدار و ويژگى هاى آن

مفهوم ديگر در مديريت اجتماع محور، مفهوم اجتماع پايدار مى باشد. 
معرف هاى پايدارى يك اجتماع به زمينه هايى اشاره دارد كه پيوندهاى 
معرف ها  هستند.  ضعيف  جامعه  و  زيست  محيط  اقتصاد،  ميان 
راه  ارائه  زمينه  در  و  ساخته  فراهم  را  مسأله  حدود  و  حد  ديد  امكان 
مرسوم  معرف هاى  از  متفاوت  آنها  مى كنند.  كمك  مسائل  آن  حل 
پيشرفت اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى بوده و براى شناخت 
ارزش هاى اجتماع، توسعه اهداف بلند مدت و سنجش پيشرفت به 

كار مى روند(جيل زاكارى١، 1995).
معرف هاى مرسوم و سنتى - همچون منافع گروه هاى ذينفع و 
كيفيت آب - تغييرات را در يك قسمت از اجتماع اندازه مى گيرد 
به طورى كه كامًال مستقل از قسمت هاى ديگر هستند. معرف هاى 
مختلف  بخش  سه  كه  مى سازند  منعكس  را  واقعيت  اين  پايدارى 
در  كه  همانگونه  مى باشند،  مرتبط  يكديگر  به  تنگاتنگ  گونه اى  به 

شكل9 نمايش داده مى شود.

شكل9: جوامع شبكه اى از تعامالت موجود ميان محيط زيست، اقتصاد 
و جامعه هستند

1.  Jill Zacgary

طبيعى،  منابع  مى دهد،  نشان  مذكور  شكل  كه  همان گونه 
منافع  و  مشاغل  كه  مى كنند  فراهم  را  توليد  نياز  مورد  خام  مواد 
گروه هاى ذى سهم بدان وابسته هستند. مشاغل، نرخ فقر را تحت 
مربوط  جنايت  و  جرم  به  نيزخود  فقر  نرخ  و  مى دهند  قرار  تأثير 
مى شود. كيفيت آب و مواد خام مورد استفاده در توليد بر سالمتى 
ذى سهم  گروههاى  منافع  بر  عوامل  اين  همچنين  مى گذارند.  اثر 
نياز  نهاد  يك  عنوان  به  تميز  آب  به  عملى  اگر  دارند.  تأثيراتى 
انجام  از  پيش  پايين،  كيفيت  داراى  آب  پاكسازى  باشد،  داشته 
مى دهد.  كاهش  را  منافع  كه  است  اضافى  هزينه  فرآورى،  عمل 
همين طور هم مسائل سالمتى چه به دليل مسائل كلى كيفيت هوا 
روى  خطرناك،  سمى  مواد  معرض  در  قرارگرفتن  جهت  به  چه  و 
بهره ورى نيروى كار اثر گذاشته و به باال رفتن هزينه هاى مربوط 
به بيمه سالمتى كمك مى كنند(مائورين هارت٢، 1999). پايدارى 
دليل  همين  به  است  دنيا  از  يكپارچه  ديدگاه  از  نوع  اين  نيازمند 
اقتصاد،  ميان  پيوندهاى  كه  دارد  نياز  بعدى  چند  معرف هاى  به 

محيط زيست و جامعه را در يك اجتماع نشان بدهد.
در تهيه يك مجموعه موفق از معرف هاى اجتماع پايدار سه جزء 

مهم عبارتند از:
شناخت مقاصد و اهداف؛• 
گسترش معرف ها به عنوان روش هايى براى مرتبط ساختن اين • 

مقاصد و اهداف؛ 
سازوكارهايى براى اجراى معرف ها در يك سطح خاص(كادر1).• 

حمايت  محلى  دولت  برنامه هاى  طريق  از  چه  معرف ها،  هدف 
شوند و چه با رويكردى سازمان يافته و مبتنى بر نظرات اجتماع تهيه 
شوند، اندازه گيرى و سنجش خصوصيات زيست محيطى، اقتصادى 
و اجتماعى، اجتماع محلى و پيوند دادن اين معرف ها با كنش هاى 
خاصى است. در اين ارتباط، انعطاف پذيرى عنصر يكپارچه كننده اى 
اطالعات  فراگيرى  و  يادگيرى  موازات  به  زيرا  مى شود  محسوب 
فعاليت هاى  ارتقاى  يا  مسائل  حل  براى  آنها  بكارگيرى  و  نوين 

موجود، ارزش ها و اهداف اجتماع نيز تغيير مى كنند.

2.  MaureenHart
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كادر1: كاركردهاى چهارگانه معرف هاى پايدارى اجتماع

ارايه  ارزشمند  كاركرد  چهار  پايدار،  اجتماع  معرف هاى  گسترش 
مى كنند:

توانمند ساختن اجتماع براى شناسايى ارزش ها و اولويت دادن   
به آنها

به  دستيابى  براى  اجتماع  مختلف  گروه هاى  و  افراد  به  كمك   
نتايج مورد انتظار

در  درگير  مردم  مساعى  تشريك  طريق  از  دموكراسى  ايجاد   
فرايند ساخت اجتماع

فرصت دادن به مردم براى محاسبه موارد مهم و تصميم گيرى   
بر اساس نتايج و يافته هاى آنها.

كه  مى دهند  قرار  سنجش  مورد  را  نكته  اين  پايدارى  معرف هاى 
آيا اجتماع به آنچه انتظار داشته، رسيده و آيا نتايج و پيامدهاى 
حاصله، زندگى آنها را بهبود بخشيده است؟ (زاچارى١،1995: 7).

١در تعريف يك اجتماع پايدار، چهار خصوصيت كه چارچوب 
مفهومى از يك اجتماع پايدار ارائه مى كنند (در جدول1 نيز توصيف 

شده اند) عبارتند از: 
امنيت اقتصادى؛• 
يكپارچگى اكولوژيكى؛• 
كيفيت زندگى؛• 
توانمندى توام با مسئوليت پذيرى(زاچارى، 1995: 23).• 

جدول1: خصوصيات يك اجتماع پايدار

امنيت اقتصادى

يك اجتماع پايدارتر فعاليت هاى متنوعى را شامل مى شود، 
مانند صنايع و مؤسساتى كه از نظر زيست محيطى( در همه 
جنبه ها) بى نقص و با ثبات هستند. از نظر سرمايه گذارى 

ماندگارند؛ آموزش، تحصيل و ديگر اشكال كمك به سازگارى 
و انطباق نيازهاى آينده را ارائه مى كنند؛ اشتغال ايجاد كرده 
و پول را در داخل اجتماع صرف مى كنند و اين توانايى را 
به كارگران مى دهد تا در اتخاذ تصميماتى كه آنها را متأثر 

مى كند، سخنگو داشته باشند.

يكپارچگى 
اكولوژيك

يك اجتماع پايدارتر از طريق كاستن و تغيير مواد زايد و 
پسماندها به شكل توليدات غير مضر و سودمند (بازيافت) و با 
بكارگيرى منابع زيست محيطى، به منظور رفع نيازهاى انسانى 

بدون از بين بردن و تحليل توانايى اين منابع براى داشتن 
كاركرد در طول زمان، با نظام هاى طبيعى هماهنگى دارد. 

كيفيت زندگى

يك اجتماع داراى پايدارى زياد، گسترش احساس رفاه و 
بهزيستى مردم را كه در برگيرنده احساس تعلق، احساس مكانى، 
احساس خود ارزشى و عزت نفس، احساس سالمت و امنيت و 
احساس ارتباط با طبيعت است، تشخيص داده و از آن حمايت 
و پشتيبانى كرده و كاالها و خدمات مورد نياز مردم را بدون بر 

هم زدن يكپارچگى نظام هاى طبيعى تأمين مى كند.

توانمند سازى و 
مسئوليت پذيرى

يك اجتماع با پايدارى باال، مردم را قادر مى سازد تا احساس 
توانمندى كرده و مبتنى بر يك ديدگاه و بينش مشترك، 
فرصت برابر توانايى دسترسى به تخصص و دانش مورد 

نيازشان و همچنين ظرفيت كمك به تصميمى كه بر زندگى 
آنها تأثير مى گذارد، پذيراى مسئوليت باشند.

1.  J.Zachary

از طريق اين ويژگى ها، دامنه اى از مسيرهاى گذر و مطابق با 
توسعه  و  تهيه  اجتماع،  پايدارى  به  دستيابى  براى  معرف هايى  آنها، 
يك  در  افراد  كه  است  اين  گذر»  «مسيرهاى  مفهوم  مى شود.  داده 
اجتماع نيازمند روش جايگزينى هستند تا آنچه را كه سعى دارند به 
دست بياورند، بسنجند. اين مسيرهاى گذر، روش هاى اندازه گيرى 
پيشرفت و سالمت اجتماع خواهند بود. «معرف ها» نيز شرايط، ارزش 
ها و اولويت هاى خاص يك اجتماع را منعكس مى كنند(زاچارى و 

همكاران، 1995: 55).
اميتاى اتزيونى٢ (1993) در كتاب خود به نام «روح اجتماع» 
متذكر مى شود كه بر اثر تفكرات توسعه اى، جامعه در جهت حقوق 
فردى حركت كرده و از توجه به مسئوليت هاى اجتماعى دور شده 
كنار  معنى  به  بزرگتر  اجتماع  سمت  به  حركت  حال  اين  با  است. 
ميان  تعادل  نوعى  ايجاد  معنى  به  بلكه  نيست  فردگرايى  گذاشتن 

آرمان هاى مطلوب فردى و نيازهاى اجتماع خواهد بود.
اجتماعات پايدار هزينه هاى اجتماعى و زيست محيطى مربوط 

به تصميمات عمومى و خصوصى را بطور كامل محاسبه مى كنند.
يك اجتماع پايدار به دنبال ارزيابى هزينه هاى كامل فعاليت هاى 
تصميمات  ديگر  و  برنامه ريزى  تا  است  خصوصى  و  عمومى  بخش 
خود را مبتنى بر آن تعديل و اصالح كند. در سال هاى اخير دريافت 
« عوارض سبز» به عنوان نمونه اى از سازوكارهايى است كه براى 
كنترل مصرف منابع در نظر گرفته شده  است. چنين ابزارى مى توانند 
نقش محكمى در جهت گيرى هايى به سمت توسعه پايدار ايفا كنند.

شكل10: عوامل موثر در توسعه پايدار و كاهش ريسك باليا

2.  Amitai Etzion
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نتيجه گيرى
مديريت اجتماع محور هرچند از نظر اجرايى داراى مشكالتى خواهد 
بود ولى با فرهنگ سازى مناسب مى توان از آن در مديريت بحران ها 
رهيافتى  اگر  مى شود  باعث  مديريت  نوع  اين  تداوم  نمود.  استفاده 
ناشى از اتخاذ سياستى، با شكست مواجه شود، به دليل توانمندسازى 
حضور فعال جوامع  باعث  محور،  اجتماع  مشاركت  بر اساس  قبلى 
محلى در ريشه يابى و حل معضالت و مشكالت پيش آمده ناشى از 
بحران ها خواهد شد و تاب آورى جوامع محلى افزايش خواهند يافت. 
 بحران ها، پيامد حاصل تركيب پيچيده اى از مخاطرات طبيعى 
هستند.  جامعه  هر  در  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى،  فرايندهاى  و 
با  سيستماتيك  رويكردى  با  محلى  بحران  مديريت  ازاين رو 
محوريت مشاركت مردم و با همكارى ساير نهادها، در يك روند 
ايفا  خوبى  به  را  خود  نقش  مى تواند  اقتصادى  و  سياسى  اجتماعى، 
نمايد و زمينه اى براى كم رنگ كردن مديريت متمركز و واگذارى 
و  آمادگى  پيشگيرى،  اقدامات  جهت  در  نو  گامى  و  مردم  به  امور 

مقابله با بحران ها در سطح نهادهاى محلى خواهد بود.
امروزه به تجربه ثابت شده است كه بالياى طبيعى فقط زاييده 
مشيت الهى نيستند. اشتباهات انسان، عدم دورانديشى و برنامه ريزى 
سبب تشديد بحران هايى مى شوند كه پيش بينى زمان و مكان وقوع 
عمل  وگروهى  دورانديشى  شرايطى،  چنين  در  است.  دشوار  آنها 
كردن انسان ها در كشورهاى توسعه يافته موجب كاهش خسارات 
اين گونه بحران ها شده است. پس پرداختن به شيوه هاي سنتي و عدم 
توجه به مسائل اجتماعي و اقتصادي، موفقيت كمتري در مديريت 
بالياى طبيعى دارد. اين در حالي است كه با روش نوين مديريت 
بحران با تكيه بر رويكردهاى اجتماع محور و مشاركتي، آسيب هاي 
ناشي از بالياى طبيعى كاهش يافته و از مسائل رواني و اجتماعي 
مى توان  حقيقت  در  مى شود.  كاسته  گرفته،  قرار  تأثير  تحت  مردم 
به  زيادى  بستگى  خطرات  با  رويارويى  در  كشورها  توانايى  گفت 
و  اقتصادى  امور  بهبود  منظور  به  دارند.  بحران  مديريت  سياست 
روحيه  توسعه  جامعه،  در  موجود  نابرابرى هاى  كاهش  و  اجتماعى 
همكارى و ايجاد انگيزه مشاركت در بين مردم يكى از راههاى موفق 

شناخته شده است. 
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