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Abstract
Background and objective: Crisis management is a specialized process to prevent the Crisis management is a specialized and multidimensional 
process to prevent the occurrence of crisis situations and to minimize the destructive effects of crises. The success of this process requires 
appropriate management knowledge and ability. Among the institutions in charge of crisis management, the NGOs have a special place as 
efficient and complementary in public sector institutions. These organizations play a complementary role in successful management of crisis 
due to their capabilities such as the ability to create deep local connections, public awareness, flexibility and rapid response and more often, 
their participation in crisis management leads to an improvement in the situation. 
Given the importance of this role, the article intends to assessment the function of NGOs in crisis management, based on the Case Study of 
Iranian Red Crescent Society.
Method: In terms of purpose, this research was an application that was done by mixed method (qualitative and quantitative) with exploratory 
design. In the qualitative part, the content analysis method was used and in the quantitative part, the descriptive survey method was used. 
The statistical population is 20 people in the qualitative section, managers of the Red Crescent Society and managers and experts of other 
non-governmental organizations, ten of whom have been selected as a statistical sample by targeted snowball sampling; In addition, in a small 
part of the specialists of the Iranian Red Crescent Society and members and groups of other non-governmental organizations, the number of 
which reaches 40392 people was considered as a statistical population, which according to Krejcie and Morgan table, 381 of them by method 
Stratified random sampling was selected as the sample. In order to collect data in the qualitative part, two tools were used: semi-structured 
receipt and interview, and in the quantitative part, a questionnaire designed with a range of 5 Likert options was used.The face, content and 
structure validity of the tools were confirmed. And their combined reliability and Cronbach's alpha were also calculated above 0.7, which was 
confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equations were used to analyze the data.
Findings: The role of non-governmental organizations in crisis management in the Iranian Red Crescent population were public education, 
resource allocation, social capital, human resource development and reconstruction and rehabilitation that public education with a factor of 
0.920 has a greater impact and social capital with a factor of 0.646 that, has the least impact. 
Conclusion: The results showed that non-governmental organizations have a constructive role in crisis management, and any of the other 
active groups in the country, according to their duties and the nature of their functional existence, can act as the executive arms of the Red 
Crescent in times of crisis and take action under the management of the Red Crescent.
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چكيده
زمينه و هدف: مديريت بحران جهت پيشگيرى از بروز وضعيت هاى بحرانى و به حداقل رساندن آثار مخرب ناشى از بحران ها، فرآيندى تخصصى و چندبعدي است 
كه موفقيت آن مستلزم دانش و توان مديريتى مقتضى مى باشد. در ميان نهادهاى متولى مديريت بحران، سازمان هاى مردم  نهاد به عنوان مؤسساتى كارآمد و مكمل 
بخش دولتى، از جايگاه ويژه اى برخوردار هستند. سازمان هاى مزبور به دليل برخورداري از ظرفيت هايى نظير امكان ايجاد پيوندهاي عميق محلى، آگاه سازى عمومى، 
انعطاف پذيري و پاسخگويى سريع، نقش مكمل در مديريت بحران ايفا كرده و مشاركت آن ها در اين فرآيند، عمدتًا منجر به بهبود اوضاع مى گردد. نظر به اين اهميت، 
ساير  نقش  ارزيابي  به  بحران،  مديريت  متولى  نهاد  مردم  سازمان  برجسته ترين  به عنوان  ايران  احمر  هالل  جمعيت  موردى  مطالعه  با  تا  است  آن  بر  حاضر  پژوهش 

سازمان هاى مردم  نهاد در مديريت بحران بپردازد.
روش: اين تحقيق از نظر هدف، كاربردى است كه با رويكرد آميخته (كيفى و كّمى) با طرح اكتشافى انجام شد. در بخش كيفى از روش تحليل مضمون و در بخش 
كّمى از روش توصيفى از نوع پيمايشى استفاده شد. جامعه آمارى آن را در بخش كيفى، مديران جمعيت هالل احمر و مديران و خبرگان ساير سازمان هاى مردم نهاد 
به تعداد 20 نفر بوده كه ده نفر از آنان با روش نمونه گيرى هدفمند از نوع گلوله برفى به عنوان نمونه آمارى گزينش شده اند؛ به عالوه در بخش كّمى متخصصين 
جمعيت هالل احمر ايران و اعضاى و گروه هاى ساير سازمان مردم نهاد كه شمار آنها به تعداد 40392 نفر مى رسد به عنوان جامعه آمارى در نظر گرفته شد كه بر 
اساس جدول كرجسى و مورگان تعداد 381 نفر از آنها با روش نمونه گيرى تصادفى طبقه اى به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آورى داده ها در بخش كيفى، از 
دو ابزار فيش و مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شده و در بخش كّمى از پرسش نامه طراحى شده با طيف 5 گزينه اى ليكرت استفاده شد. روايى صورى، محتوايى و 
سازه  ابزارها مورد تأييد قرار گرفت و پايايى تركيبى و آلفاى كرونباخ آن ها نيز باالى 0/7 محاسبه شد كه مورد تأييد بود. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاى 

تحليل عاملى اكتشافى و تأييدى استفاده شد.
يافته ها: نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران در جمعيت هالل احمر ايران عبارتند از: آموزش هاي همگانى، تخصيص منابع، سرمايه اجتماعى، توسعه 

منابع انسانى و بازسازى و بازتوانى كه آموزش هاي همگانى با بارعاملى 0/920 داراى تأثير بيش تر و سرمايه اجتماعى با بارعاملى 0/646  داراى كم ترين تأثير است.
نتيجه گيرى: نتايج نشان داد كه سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران نقش سازنده اى دارند و هريك از ساير سمن هاى فعال در كشور مى توانند با توجه به وظايف 

و ماهيت   وجودى كاركردى خود، در زمان بحران به عنوان بازوان اجرايى هالل احمر عمل كنند و تحت مديريت هالل احمر مبادرت به اقدام نمايند.
واژه هاى كليدى: سازمان هاى مردم نهاد، مديريت بحران، جمعيت هالل احمر 
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مقدمه
به  انسان،  توسط  يا  و  طبيعى  بصورت  كه  است  حادثه اى  بحران 
افراد  زندگى  الگوى  مدتى  براى  و  مى دهد  رخ  مترقبه  غير  صورت 
جامعه را مختل مى سازد. بحران داراى آثار متعدد و سوئى است كه 
جان انسان ها را به خطر انداخته و صدمات متعددى در بعد اقتصادى، 
اجتماعى و روانى به بار مى آورد كه مقابله با آن مستلزم انجام يك 
آمادگى  امروزه  روى،  همين  از  مى باشد.  اضطرارى  اقدامات  سرى 
جهت مقابله با حوادث غيرمترقبه در رأس برنامه هاى مراكز ملى و 
بين المللى متولى مديريت سوانح، مشخصًا در كشورهاى حادثه خيز 

قرار دارد (عامرين و همكاران، 1388). 
مديريت بحران جهت پيشگيرى از بروز وضعيت هاى بحرانى و 
چندبعدي  به حداقل رساندن آثار مخرب ناشى از بحران فرآيندي 
مديريتى  توان  و  دانش  مستلزم  آن  موفقيت  كه  است  تخصصى  و 
مقتضى مى باشد. سابقه مديريت بحران در كشورهاي توسعه يافته و 
در حال توسعه نشان مى دهد كه با توجه به ماهيت پيچيده بحران ها 
و  نيستند  ضرورت ها  جوابگوي  تنهايى  به  دولت ها  سوانح،  خطر  و 
حضور سازمان يافته مردم و اجتماع در اين عرصه ضروري مى نمايد. 
عالوه براين، در اسناد فرادست بين المللى، به ويژه سه سند معروف 
يوكوهاما، چارچوب اقدام هيوگو و چارچوب سنداي براي كاهش 
سازمان هاى  نقش  ارتقاي  موضوع  به  گونه اى  به  سوانح،  خطر 
مانند  بحران،  مديريت  گوناگون  حوزه هاي  و  مراحل  در  نهاد  مردم 
است  شده  توجه  آن،  امثال  و  اجرا  اطالع رسانى،  سياست گذاري، 

(سازمان ملل متحد١، 1391؛ 1394).
كشور ايران به عنوان يك منطقه جغرافيايى حادثه خيز، در رتبه 
دهم جهانى و رتبه پنجم در آسيا قرارد دارد و از 44 نوع حادثه طبيعى 
كه در دنيا به رسميت شناخته شده، حدود 33 نوع آن در كشور ما 
اتفاق افتاده است. از زلزله رودبار (31 خرداد 1369) تا كنون، بالغ 
بر 100هزار نفر در زلزله ها و رويدادهاى مرتبط با آن جان باخته اند.
اصلى  نهاد  سه  ما،  كشور  در  بحران ها  جريان  در  به طوركلى 
كه  مى كنند  نقش آفرينى  مدنى  جامعه  و  خصوصى  بخش  دولت، 
بازيگران متعددى در آن دخيل هستند. به عنوان مهم ترين نهادهاى 
متولى مديريت بحران مى توان به وزارت كشور، وزارت  نيرو، بنياد 

1. United Nations

مسكن انقالب اسالمى، ارتش، سپاه و همچنين جمعيت هالل احمر و 
سمن هايى نظير و ... اشاره كرد. در ميان نهادهاى مزبور، سازمان هاى 
مؤسساتى  به عنوان  مى شود،  ناميده  سمن  اختصار  به  كه  نهاد  مردم 
كارآمد و مكمل بخش دولتى نقش مؤثر و سازنده اى در مديريت 
موفق بحران ايفا مى كنند. سازمان هاى مردم نهاد در معناى موسع، 
به سازمان هاى با شخصيت حقوقى مستقل غيردولتى، غيرانتفاعى و 
غيرسياسى اطالق مى گردد كه بر اساس قانون و اساسنامه مدون خود 
و با رعايت چارچوب قوانين موضوعه كشور و مفاد آيين نامه هاى 
اجرايى، مبادرت به انجام فعاليت هاى داوطلبانه، با گرايش فرهنگى، 
همكاران،  و  (محمدى  مى نمايند  دوستانه  بشر  و  مذهبى  اجتماعى، 
از  بخشى  مستقيمًا  اينكه  ضمن  نهاد،  مردم  سازمان هاى   .(1398
ساختار دولت به حساب نمى آيند، اما به عنوان واسطه بين مردم و 
قواى حاكميت و حتى خود جامعه نقشى بسيار مهم دارند (بريسون٢، 
نظير  ظرفيت هايى  از  برخوردارى  دليل  به  سمن ها  اين    .(2012
انعطاف  پذيرى  عمومى،  آگاه سازى  محلى،  عميق  پيوندهاى  ايجاد 
و  دارند  بحران  مديريت  در  مفيدى  كارايى  سريع  پاسخگويى  و 
مشاركت آنها در اين فرآيند منجر به بهبود اوضاع مى گردد. چرا كه 
سرمايه اجتماعى با ديدگاه جامع ترى نسبت به سرمايه هاى انسانى و 
اقتصادى به موضوع مى پردازد و مى تواند در مراحل مختلف بحران 
جامعه  سطح  در   .(2020 (پترسون٣،  كند  عمل  كارآمدتر  بسيار 
ايران، سمن هاى متعددى وجود دارند كه هر كدام بر اساس اساسنامه 
خودشان در حيطه تخصص خود اقدام مى كنند. براى مثال مى توان به 
انجمن زيست محيطى آمايشگران توسعه سبز، مؤسسه خيريه آبشار 

عاطفه ها، انجمن توسعه مناطق محروم و ... اشاره كرد.
مديريت  امر  در  همه  از  بيش  كه  نهادى  آن  سمن ها،  ميان  در 
جمعيت  است.  احمر  هالل  جمعيت  دارد،  تجربه  و  تخصص  بحران 
داراى  غيردولتى  بين المللى  سازمان  بزرگترين  به عنوان  احمر  هالل 
اعتبار و شخصيت بين المللى، به دليل داشتن ظرفيت باالى سازمانى 
توان  و...  مهارتى  و  علمى  لجستيكى،  انسانى،  منابع  حوزه هاى  در 
جمعيت  دارد.  بحران  موفق  و  تخصصى  مديريت  براى  بيشترى 
سرخ  خورشيد  و  شير  ايران (جمعيت  اسالمى  جمهورى  احمر  هالل 
2. Bryson
3. Petersson
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سابق) كه مطابق اساسنامه خود به اختصار جمعيت ناميده مى شود، 
فدراسيون  مجموعه  زير  ملى  جمعيت  يك  به عنوان  سال 1301  از 
بين المللى١ جمعيت هاى صليب سرخ و هالل احمر در ايران، بر پايه 
اصول و اهداف نهضت بين المللى صليب سرخ و هالل احمر تشكيل 
است  غيرانتفاعى  مؤسسه  تنها  جمعيت  اين  مى كند.  فعاليت  و  شده 
كه به لحاظ ساختار سازمان يافته خود و ارتباطش با كميته بين المللى 
و  داخلى  عرصه  در  مستقل  حقوقى  شخصيت  داراى  سرخ،  صليب 
بين  المللى بوده و از اين حيث وضعيت برجسته اى نسبت به ساير 
سمن ها دارد. جمعيت هالل احمر ايران در مسائل امدادى و بهداشتى 
راستاى  در  مربوطه  تعهدات  و  درون مرزى  و  برون مرزى  درمانى 
عمل  اساسنامه  طبق  ايران  اسالمى  جمهورى  دولت  سياست هاى 
مى كند كه در آن اهداف جمعيت عبارتند از تالش براى تسكين آالم 
بشرى، تأمين احترام انسان ها و كوشش در جهت برقرارى دوستى 
از  حمايت  همچنين  و  ملت ها  ميان  پايدار  صلح  و  متقابل  تفاهم  و 
تبعيض  هيچ گونه  گرفتن  نظر  در  بدون  انسان ها  سالمت  و  زندگى 

ميان آنها.
كنترل  در  خود  مديريتى  رسالت  اجراى  در  جمعيت  وانگهى، 
دولتى  نهادهاى  ساير  اجرايى  توان  از  بهره گيرى  نيازمند  بحران ها، 
و غيردولتى مى باشد. همان طور كه اشاره شد ساير سمن هاى فعال 
اساسنامه  در  شده  تعريف  وظايف  و  اهداف  اساس  بر  كشور،  در 
هستند.   functional كاركردى  و  محدود  شخصيتى  داراى  خود، 
توجه  با  مى توانند  مزبور  سمن هاى  ساير  از  هريك  دليل،  همين  به 
به عنوان  بحران  زمان  در  خودشان،  وجودى  ماهيت  و  وظايف  به 
بازوان اجرايى هالل احمر عمل كرده و تحت مديريت هالل احمر 
خودسرانه  و  مستقيم  ورود  چراكه  نمايند.  امدادرسانى  به  مبادرت 
و  يكپارچه  مديريت  يك  لواى  تحت  آنكه  بدون  سمن ها،  ساير 
نمى انجامد،  بحران  مخرب  آثار  كاهش  به  تنها  نه  باشند،  متخصص 
شكل گيرى  و  ميدانى  ورود  از  ناشى  مشكالت  برخى  ايجاد  با  بلكه 
دامن  بحران  وضعيت  تشديد  به  مجازى  فضاى  در  احساسى  موج 
در  مسئولين  عجوالنه  تصميم گيرى هاى  باعث  آنكه  بدتر  و  مى زند 
بحران ها مى گردد. به طور مثال در زلزله كرمانشاه كه محقق به عنوان 
دولتى  مقامات  معين  به عنوان  ملى  جمعيت هاى  كه  است  ياداورى  به  الزم    .1
كشورهاى خود در زمينه بشردوستانه هستند و طيفى از خدمات را شامل 

برنامه هاى امداد اضطرارى، بهداشتى و اجتماعى، ارائه مى دهند.

يكى از كاركنان مسئول هالل احمر در مناطق سرپل زهاب حضور 
داشته از نزديك شاهد ورود سمن هايى بوده كه فراتر از حيطه اختيار 
و ماهيت وجودى خودشان در برخى از مناطق آسيب در حوزه هاى 
بوده  احمر  هالل  اصلى  وظايف  از  كه  غذايى  اقالم  توزيع  و  اسكان 
دخالت نموده و باعث نارضايتى ساير بخش هاى آسيب ديده بدليل 

توزيع ناعادالنه اقالم و امكانات شده اند.
هالل  جمعيت  امدادگر  لباس  در  سال ها  محقق  كه  آنجايى  از 
احمر ، شاهد اين مداخالت غيرسازمان يافته و آثار سوء آن بر جان 
و مال و عزت نفس هم نوعان خود بوده است، بر آن شده است تا 
اين بار در جايگاه پژوهشگر به بررسى اين معضل و ارائه راهكارى 
براى حل آن بپردازد؛ لذا نتايج تحقيق حاضر، از اصالت و نوآورى 
نويسندگان  شخصى  مطالعات  و  تجربيات  نتيجه  و  بوده  برخوردار 

است.
براين اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا بررسى و بازتعريف 
دهد:  پاسخ  زير  سواالت  به  بحران  مديريت  در  سمن ها  ساير  نقش 
1- نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران در جمعيت 
هالل احمر ايران چگونه قابل ارزيابى است؟ 2-رتبه بندى نقش هاى 
هالل  جمعيت  در  بحران  مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير 

احمر  ايران چگونه است؟

روش 
آميخته  رويكرد  با  كه  است  كاربردى  هدف،  نظر  از  حاضر   تحقيق 
بخش  در  است.  گرفته  صورت  اكتشافى  طرح  با  كّمى)  و  (كيفى 
كيفى از روش تحليل مضمون و در بخش كّمى از روش توصيفى از 

نوع پيمايشى استفاده شد.
جامعه آمارى تحقيق حاضر از دو گروه تشكيل شد: 

1- بخش كيفى: مديران جمعيت هالل احمر و مديران و خبرگان 
شناسايى  مورد  آنان  از  نفر  تعداد 20  به  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير 
نوع  از  هدفمند  نمونهگيرى  روش  از  استفاده  با  محقق  و  گرفت  قرار 
گلوله برفى و با در نظر گرفتن قانون اشباع، تعداد 10 نفر را به عنوان 
نمونه آمارى انتخاب كرد. پژوهشگر بعد از مصاحبه نهم با اشباع داده ها 
جهت اطمينان از كفايت داده ها، فرآيند مصاحبه تا  ولى  شد،  مواجه 
نفر دهم ادامه يافت، لذا نمونه آمارى در اين بخش 10 نفر مى باشد. 
مسئوليت مصاحبه شوندگان به شرح ذيل بوده است: رؤساى سابق و 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة دوم، تابستان 1401   232

فعلى سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمركشور، مديرعامل سابق 
جمعيت هالل احمر مازندران، معاونين سابق و فعلى عمليات امداد 
و نجات جمعيت هالل احمر كشور، مديرعامل جمعيت هالل احمر 
كشور،  احمر  هالل  جمعيت  داوطلبان  سازمان  رئيس  تهران،  استان 
حقوق  مؤسسه  مديرعامل  مازندران،  سبز  ديار  مؤسسه  مديرعامل 

شهروندى مازندران، مديرعامل مؤسسه خيريه آبشار عاطفه ها. 
اعضاى  و  ايران  احمر  هالل  جمعيت  متخصصين  كّمى:  بخش   -2
به تعداد 40392  آنها  شمار  نهاد كه  مردم  و گروه هاى ساير سازمان 
جدول  اساس  بر  كه  شد  لحاظ  آمارى  جامعه  به عنوان  مى رسد،  نفر 
زن)  و 248  مرد  نفر (133  تعداد 381  مورگان (1970)  و  كرجسى 
جنسيت،  برحسب  طبقه اى  تصادفى  نمونه گيرى  روش  با  آن ها  از 

به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند.
بررسي  به  قسمت  اين  در  كّمى:  بخش  در  نمونه  ويژگى هاى 
مدرك  جنسيت،  مثل  آمارى  نمونه  شناختى  جمعيت  ويژگي هاي 

تحصيلى، سن و سابقه كارى پرداخته مى شود.
- جنسيت نمونه آمارى

جدول 1. توزيع فراوانى و درصدى جنسيت نمونه آماري

درصد فراواني فراوانيجنسيت
13334/9مرد
24865/1زن
381100جمع

را  آمارى  نمونه  از  درصد   34/9 كه  مي دهد  نشان   1 جدول 
مردان و 65/1 درصد را زنان تشكيل مى دهند. 

- مدرك تحصيلى نمونه آمارى

جدول 2. توزيع فراوانى و درصدى مدرك تحصيلى نمونه آماري

درصد فراوانيفراوانيمدرك تحصيلى
359/1فوق ديپلم
17144/9ليسانس

14538/1فوق ليسانس
307/9دكترى
381100جمع

داراى  آمارى  نمونه  از  درصد  كه 9/1  مى دهد  نشان  جدول 2 
مدرك تحصيلى فوق ديپلم، 44/9 درصد ليسانس، 38/1 درصد 

فوق ليسانس و 7/9 درصد داراى مدرك تحصيلى دكترى مى باشند.
- سن نمونه آمارى

جدول 3. توزيع فراوانى و درصدى سن نمونه آماري

درصد فراوانيفراوانيسن
8923/4كمتر از 40 سال
4017545/9 تا 50 سال
11730/7باالى 50 سال

381100جمع

در  آمارى  نمونه  از  درصد   23/4 كه  مى دهد  نشان   3 جدول 
گروه سنى كمتر از 40 سال، 45/9 درصد در گروه    سنى 40 تا 

50 سال و  30/7 درصد در گروه سنى باالى 50 سال قرار دارند.
و  بررسى  تحقيق،  از  مرحله  اين  اصلى  هدف  كيفى  بخش  در 
كاوش مفاهيم و مقوله هاى مرتبط با نقش ساير سازمان هاى مردم 
نهاد در مديريت بحران و ساخت پرسش نامه براى بخش كّمى بوده 
است. در بخش كيفى جهت جمع آورى داده ها، از دو ابزار فيش و 
مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. فرآيند مصاحبه به اين ترتيب 
بود كه در هر جلسه مصاحبه، مصاحبه شوندگان با اهداف مصاحبه 
آشنا شدند. ميانگين زمان هر مصاحبه 30 دقيقه و نكات كليدى هر 
مصاحبه توسط مصاحبه گر يادداشت بردارى شد. به منظور كاهش 
توسط  مصاحبه ها  تمامى  اطالعات،  ارايه  در  مصاحبه  نحوه  تأثير 
از  شاخص ها  شناسايى  از  پس  پذيرفت.  انجام  پژوهشگر  شخص 
طريق مصاحبه با متخصصان، پرسش نامه اوليه تهيه و طى سه مرحله 
تعديل و اصالحات الزم در آن به عمل آمد. از طريق اين پرسش نامه 
نتيجه  گرفتند.  قرار  نهايى  تأييد  و  اصالح  بررسى،  مورد  شاخص ها 

بخش كيفى، توليد پرسش نامه  خبرگان با 50 سوال است.
محقق  پرسش نامه  از  داده ها،  جمع آورى  جهت  كّمى  بخش  در 
ليكرت  گزينه اى   5 طيف  در  كه  شد  استفاده  سؤال   50 با  ساخته 
(خيلى كم، كم، متوسط، زياد و خيلى زياد) طراحى شده و به ترتيب 
به  ابزارها  محتوايى  و  صورى  روايى  شد.  نمره گذارى   5 تا   1 از 
تأييد متخصصان رسيد و روايى همگرا آن نيز با استفاده از ضرايب 
 AVE محاسبه شد كه مقادير (AVE) ميانگين واريانس استخراجى
براى كليه مؤلفه ها بزرگتر از 0/5 هستند، بنابراين پرسش نامه از 
از  پايايى  سنجش  جهت  همچنين  است.  برخوردار  همگرا  روايى 
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ابعاد،  تمام  براى  كه  شد  استفاده  تركيبى  پايايى  و  كرونباخ  آلفاى 
مقادير باالى 0/7 محاسبه شد كه مورد تأييد است (جدول 4). 

جدول 4. روايى و پايايى ابزارهاى گردآورى داده ها  

آلفاى AVEكد متغيرمتغيرهارديف
كرونباخ

پايايى 
تركيبى

AA0/8560/9810/983آموزش هاي همگانى1
AB0/8320/9710/975تخصيص منابع2
AC0/7120/9710/974سرمايه اجتماعى3
AD0/9030/9790/982توسعه منابع انسانى4
AE0/8840/9870/988بازسازى و بازتوانى5

عاملى  تحليل  آزمون هاى  از  داده ها  تحليل  و  تجزيه  جهت 
افزارهاى  نرم  از  استفاده  با  تأييدى  عاملى  تحليل  و  اكتشافى 

SPSS21 و PLS استفاده شده است.

يافته ها
سؤال يك: نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران در 

جمعيت هالل احمر ايران چگونه قابل ارزيابى است؟
براى تشخيص كفايت و شرايط الزم داده ها براى اجراى تحليل 
عاملى، از آزمون هاى تناسب كايزر-ماير-الكين١ و بارتلت٢ استفاده 

شد كه نتايج در جدول 5 ارائه شده است.

Bartlett و KMO  جدول 5.  نتايج آزمون

آماره KMO و متغير
Bartlett

نتيجه آزمون

نقش سازمان هاى مردم 
نهاد در مديريت بحران

KMO =0/949
sig=0/000

تأييد كفايت و همبستگى 
داده ها

آماره  مقدار  چون  5؛  جدول  از  حاصل  نتايج  مطابق 
آزمون  نتيجه  همچنين  شد،  محاسبه   0/7 از  بيش تر   KMO

 0/05 از  كوچكتر  معنادارى  سطح  كه  داده  نشان   Bartlett

همبسته  داده ها  لذا   ،(Sig<0/05) است  شده  محاسبه 
عاملى  تحليل  اجراى  جهت  الزم  همبستگى  و  كفايت  و  مى باشند 

اكتشافى را دارند. 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
2. Bartlett›s Test

جدول 6. نتايج آزمون تحليل عاملى اكتشافى و تعيين تعداد عامل هاى تأثيرگذار

عامل
مجموع مجذور بارهاى استخراجى (قبل از مقدار ويژه اوليه

چرخش)
مجموع مجذور بارهاى چرخش يافته (بعد از 

چرخش)
درصد تراكمىدرصد واريانسمقدار كلدرصد تراكمىدرصد واريانسمقدار كلدرصد تراكمىدرصد واريانسمقدار كل

127/47254/94454/94427/47254/94454/94410/92221/84421/844
27/62915/25870/2027/62915/25870/2029/32418/64840/492
32/5125/02475/2262/5125/02475/2269/30218/60359/095
42/3964/79280/0182/3964/79280/0186/89713/79572/890
51/8773/75483/7721/8773/75483/7725/44110/88283/772

ويژه  مقادير  به  توجه  با  مى شود،  مالحظه   6 جدول  در  چنانچه 
مقادير  داراى  آن ها  چون  شود؛  استخراج  عامل   5 داريم  انتظار 
ويژه بزرگ تر از يك هستند. درصد واريانس تبيين شده در ستون 
آخر نشان مى دهد كه اگر 5 عامل استخراج شود، 83/772 ٪ از 
تغييرات سؤاالت توسط عوامل استخراج شده قابل تبيين هستند. در 
ادامه در جدول  7 بررسى تحليل عاملى اكتشافى و تعيين ميزان بار 

عاملى هر يك از ابعاد انجام شد.
براساس نتايج حاصل از جدول 7 مشخص شد كه؛ نقش ساير 
احمر   هالل  جمعيت  در  بحران  مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى 

سرمايه  منابع،  تخصيص  همگانى،  آموزش هاي  از:  عبارتند  ايران 
اجتماعى، توسعه منابع انسانى و بازسازى و بازتوانى. در اين متغير 
بار  كم ترين  و   30 سؤال  به  مربوط   0/887 بارعاملى  بيش ترين 
عاملى 0/688 مربوط به سؤال 1 مى باشد. بارعاملى اول مربوط به 
بعد (سرمايه اجتماعى) است كه شامل سؤال هاى 19 تا 33 مى باشد، 
كم ترين  و  سؤال 30  به  بارعاملى 0/887  بيش ترين  بعد  اين  در 
دوم  بارعاملى  مى شود.  مربوط   32 سؤال  به   0/741 بارعاملى 
مربوط به بعد (بازسازى و بازتوانى) است كه شامل سؤال هاى 40 
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جدول 7.  نتايج آزمون تحليل عاملى اكتشافى و تعيين ميزان بار عاملى
بار عاملى پنجمبار عاملى چهارمبار عاملى سومبار عاملى دومبار عاملى اولنسبت اشتراككد سؤالشماره

1AA010/7740/1660/3580/6880/2990/235
2AA020/9000/1690/3350/7840/3190/206
3AA030/9350/1670/3370/8160/3090/183
4AA040/9180/1630/3220/8070/2830/235
5AA050/9090/1510/3400/8110/2810/183
6AA060/9280/1320/3840/8020/2850/198
7AA070/9160/1250/4090/7970/2520/185
8AA080/8920/1250/3420/8060/2700/191
9AA090/8800/1290/3460/7920/2880/184
10AA100/8630/0950/3460/7950/2720/170
11AB010/8460/2150/2780/3360/7620/169
12AB020/8890/2410/2950/3690/7570/189
13AB030/8180/2100/2190/3270/7690/164
14AB040/8460/1860/3450/3150/7660/082
15AB050/8820/2230/2760/3180/7730/241
16AB060/9170/2170/2580/3120/8050/241
17AB070/8770/1800/2660/3150/7760/270
18AB080/8830/2280/3000/3350/7590/230
19AC010/7080/7980/0790/1200/2130/079
20AC020/7610/8440/0690/1200/1370/101
21AC030/7460/8310/1660/0660/1470/038
22AC040/7650/7920/3610/0380/058-0/051
23AC050/7190/7950/2790/0730/0610/015
24AC060/6580/7510/260-0/0120/157-0/035
25AC070/7200/7730/3250/0180/114-0/051
26AC080/7400/8010/0890/1060/0380/278
27AC090/8360/8810/0380/1010/1050/191
28AC100/7180/821-0/0480/1120/0850/150
29AC110/7080/7770/1120/1080/0480/279
30AC120/8430/8870/0750/1250/0680/177
31AC130/7310/824-0/0810/1120/0970/152
32AC140/6400/7410/0080/1630/2050/149
33AC150/6840/7750/0090/1760/1840/135
34AD010/9010/2430/3300/2140/2870/778
35AD020/8870/2420/3360/2210/2740/769
36AD030/9430/2280/3440/2440/1730/826
37AD040/9010/2580/2840/2710/2260/793
38AD050/8310/1870/2060/3200/2400/771
39AD060/8880/2070/3130/2610/1810/804
40AE010/8900/1580/8120/3470/2220/190
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تا 50 مى باشد، در اين بعد بيش ترين بارعاملى 0/815 به سؤال 42 
و كم ترين بارعاملى 0/700 به سؤال 50 مربوط مى شود. بارعاملى 
سوم مربوط به بعد (آموزش هاي همگانى) است كه شامل سؤال هاى 
1 تا 10 مى باشد، در اين بعد بيش ترين بارعاملى 0/816 به سؤال 
3 و كم ترين بارعاملى 0/688 به سؤال 1 مربوط مى شود. بارعاملى 
چهارم مربوط به بعد (تخصيص منابع) است كه شامل سؤال هاى 11 
تا 18 مى باشد، در اين بعد بيش ترين بارعاملى 0/805 به سؤال 16 

و كم ترين بارعاملى 0/757 به سؤال 12 مربوط مى شود. بارعاملى 
پنجم مربوط به بعد (توسعه منابع انسانى) است كه شامل سؤال هاى 
34 تا 39 مى باشد، در اين بعد بيش ترين بارعاملى 0/826 به سؤال 

36 و كم ترين بارعاملى 0/769 به سؤال 35 مربوط مى شود.
در  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير  نقش  تأييد  براى  ادامه  در 
در  نتايج  كه  شد  استفاده  تأييدى  عاملى  تحليل  از  بحران  مديريت 

جدول 8 ارائه شده است:

41AE020/8870/1410/8080/3380/2450/197
42AE030/9040/1620/8150/3490/2090/218
43AE040/9190/1580/7770/3750/2700/278
44AE050/8140/1500/7080/3330/3550/230
45AE060/8460/1390/7640/3320/2990/210
46AE070/9160/1730/8010/3680/2230/243
47AE080/9030/1880/7550/4200/2540/239
48AE090/8890/1500/7280/4580/2290/271
49AE100/8810/1520/7280/4550/2130/273
50AE110/8370/1200/7000/4100/3120/258

جدول 8. نتايج حاصل از يافته هاى تحليل عاملى تأييدى

t-valueR2ضريب استانداردبعدمتغير

نقش سازمان هاى مردم 
نهاد

0/92059/2100/847آموزش هاي همگانى

0/91368/1580/833تخصيص منابع

0/64613/2390/417سرمايه اجتماعى

0/88844/4420/789توسعه منابع انسانى

0/90463/1420/818بازسازى و بازتوانى

نتايج تحليل عاملى تأييدى مندرج در جدول 8 نشان مى دهند 
ابعاد  تمام  براى   t-value مقادير   99٪ اطمينان  سطح  در  كه؛ 
 (-2/58  ،2/58) بازه ى  خارج  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  نقش 
بعد  به  مربوط   (0/920) استاندارد  ضريب  باالترين  دارند.  قرار 
 (0/646) استاندارد  ضريب  پايين ترين  و  همگانى  آموزش هاي 
براى   R2 مقدار   ، همچنين  است.  اجتماعى  سرمايه  بعد  به  مربوط 
بعد سرمايه اجتماعى متوسط رو به قوى و براى بقيه ابعاد باالتر از 
قوى بوده است. لذا بين متغير نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد با 
ابعاد آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراين براساس نتايج 

حاصل از تحليل عاملى اكتشافى و تحليل عاملى تأييدى، نقش ساير 
احمر  هالل  جمعيت  در  بحران  مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى 
سرمايه  منابع،  تخصيص  همگانى،  آموزش هاي  از:  عبارتند  ايران 

اجتماعى، توسعه منابع انسانى و بازسازى و بازتوانى. 
مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير  نقش  رتبه بندى  دو:  سؤال 

بحران در هالل احمر  ايران چگونه است؟
رتبه بندى نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران 
به  ابعاد  از  يك  هر  بارعاملى  ميزان  حسب  بر  ايران  احمر  هالل  در 

شرح جدول شماره 9 مى باشد:
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جدول 9. رتبه بندى نقش سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران 
در هالل احمر ايران بر حسب ميزان بارعاملى

رتبهبار عاملىمتغيرها
0/9201آموزش هاي همگانى
0/9132تخصيص منابع
0/6465سرمايه اجتماعى

0/8884توسعه منابع انسانى
0/9043بازسازى و بازتوانى

بين  در  كه  شد  مشخص   9 جدول  از  حاصل  نتايج  براساس 
متغير  بحران،  مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير  نقش هاى 
و  بيش تر  تأثير  داراى   0/920 بارعاملى  با  همگانى  آموزش هاي 
تأثير  كم ترين  داراى   0/646 بارعاملى  با  اجتماعى  سرمايه  متغير 

است.

بحث و نتيجه گيرى 
مديريت بحران جهت پيشگيرى از بروز وضعيت هاى بحرانى و به 
است  تخصصى  فرآيند  بحران  از  ناشى  مخرب  آثار  رساندن  حداقل 
مى باشد.  مقتضى  مديريتى  توان  و  دانش  مستلزم  آن  موفقيت  كه 
ماهيت  و  گسترده  ابعاد  از  بحرانى  وضعيت هاى  كه  آنجايى  از 
پيچيده اى برخوردار هستند، دولت ها به تنهايى قادر به كنترل مؤثر 
در  مردم،  سازمان يافته  حضور  نيازمند  عرصه  اين  در  و  نبوده  اوضاع 
برخوردارى  دليل  به  سمن ها  مى باشند.  نهاد  مردم  سازمان هاى  قالب 
آگاه سازى  محلى،  عميق  پيوندهاى  ايجاد  نظير  ظرفيت هايى  از 
عمومى، انعطاف  پذيرى و پاسخگويى سريع نقش مكمل و كارآمدى 
در مديريت بحران دارند و مشاركت آنها در اين فرآيند عمدتًا منجر 

به بهبود اوضاع مى گردد.
هر  كه  دارند  وجود  متعددى  سمن هاى  ايران،  جامعه  سطح  در 
اقدام  خود  تخصص  حيطه  در  خودشان  اساسنامه  اساس  بر  كدام 
مى كنند كه هر يك از آن ها، بر اساس اهداف و وظايف تعريف شده 
 functional در اساسنامه خود، داراى شخصيتى محدود و كاركردى
هستند. در ميان سمن هاى فعال در كشور، آن نهادى كه بيش از همه 
در امر مديريت بحران تخصص و تجربه دارد، جمعيت هالل احمر 
است كه به لحاظ ساختار سازمان يافته و ارتباط سازمانى با كميته 
بين المللى صليب سرخ و فدراسيون بين المللى هالل احمر ، داراى 

برجسته اى  وضعيت  حيث  اين  از  و  بوده  مستقل  حقوقى  شخصيت 
مسائل  در  ايران  احمر  هالل  جمعيت  دارد.  سمن ها  ساير  به  نسبت 
تعهدات  و  درون مرزى  و  برون مرزى  درمانى  بهداشتى  و  امدادى 
مربوطه در راستاى سياست هاى دولت جمهورى اسالمى ايران طبق 
اساسنامه عمل مى كند و اهداف آن عبارتند از: تالش براى تسكين 
برقرارى  جهت  در  كوشش  و  انسان ها  احترام  تأمين  بشرى،  آالم 
همچنين  و  ملت ها  ميان  پايدار  صلح  و  متقابل  تفاهم  و  دوستى 
حمايت از زندگى و سالمت انسان ها بدون در نظر گرفتن هيچ گونه 

تبعيض ميان آنها.
جمعيت هالل احمر در اجراى رسالت خود در مديريت بحران، 
نيازمند بهره گيرى از توان اجرايى ساير سمن هاى فعال در كشور و 
در  فعال  سمن هاى  ساير  از  هريك  است.  دولتى  نهادهاى  همچنين 
كاركردى  وجودى  ماهيت  و  وظايف  به  توجه  با  مى توانند  كشور 
خود، در زمان بحران به عنوان بازوان اجرايى هالل احمر عمل كنند 
نكته  نمايند.  امدادرسانى  به  مبادرت  احمر  هالل  مديريت  تحت  و 
بدون  سمن ها،  خودسرانه  و  مستقيم  ورود  كه  آنجاست  تامل  قابل 
آنكه تحت لواى يك مديريت يكپارچه و متخصص باشد، نه تنها به 
كاهش آثار مخرب بحران نمى انجامد، بلكه مى تواند منجر به تشديد 
بحران ها  در  مسئولين  عجوالنه  تصميم گيرى هاى  و  بحران  وضعيت 

 گردد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه هر يك از ساير سازمان هاى مردم 
محورهايى  بر  مى توانند  خود  و كاركردهاى  بر اساس ماهيت  نهاد، 
اجتماعى،  سرمايه  منابع،  تخصيص  همگانى،  آموزش هاي  نظير 
توسعه منابع انسانى و بازسازى و بازتوانى به جمعيت هالل احمر در 
مديريت بحران كمك كنند و بدين ترتيب بر اساس تخصص خود، 
به عنوان بازوان اجرايى هالل احمر عمل نمايند. اين يافته با نتايج 
تحقيقات (قلى گله 1397) كه نشان داد آگاه سازى و اطالع رسانى 
به جامعه و ارائه آموزش هاى الزم به مردم از نقش هاى سازمان هاى 
حاصل  همچنين  و  است  شهرى  سيالب  مديريت  در  نهاد  مردم 
مطالعات (موندال و همكاران 2015)، كه به موجب آن تهيه مواد 
نقش  از  موقت  سرپناه هاى  دادن  ترتيب  و  كمك رسانى  و  امدادى 
سازمان هاى مردم نهاد (غيردولتى) در مديريت بحران مى باشد، در 
ارائه  كه؛  گفت  مى توان  يافته  اين  تبيين  در  دارد.  قرار  راستا  يك 
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آموزش هاى تخصصى به مردم، آشنا نمودن مردم با كمك هاى اوليه 
تهيه  منابع،  تخصيص  در  برابرى  و  عدالت  وجود  نجات،  و  امداد  و 
فيلم هاى آموزشى در زمينه مقابله با بحران، تقسيم منابع و امكانات 
كارگاه هاى  و  جلسات  برگزارى  كاركنان،  ميان  مناسب  به طور 
آموزشى در سطح محالت شهرى و روستايى براى آشنايى مردم با 
كمك هاى  جذب  در  همكارى  و  كمك  آن،  از  پيشگيرى  و  بحران 
مالى، استفاده بهينه از منابع و جلوگيرى از اتالف آن ها، تخصيص 
بودجه الزم جهت فرآيندهاى مواجهه با بحران، حضور در جلسه هاى 
مربوط به امور رسيدگى به مشكالت مردم حادثه ديده، سازماندهى 
ديده،  حادثه  افراد  به  نسبت  مسئوليت  احساس  مردمى،  مشاركت 
استقرار كمپ خدمت رساني در مناطق آسيب ديده و ارائه خدمات به 
حادثه ديدگان، حضور  به موقع گروه هاى امدادى و غيرامدادى در 
محل حادثه، شفافيت در تخصيص و مديريت منابع، تعيين ترجيح 
كمك رسانى،  و  امدادى  مواد  تهيه  منابع،  تخصيص  براى  عمومى 
تقويت و گسترش هماهنگى بين دولت و مردم، افزايش بهره ورى 
در استفاده از منابع و هنجارسازى، جذب سرمايه ها و منابع كوچك 
اجتماعى،  نيازهاى  از  دولتى  دستگاه هاى  آگاه سازى  مردمى، 
سطح  به  آن  انتقال  و  اجتماعى  نيازهاى  اولويت بندى  و  شناسايى 
امكانات  ايجاد  و  موقت  سرپناه هاى  دادن  ترتيب  سياست گذارى، 
حادثه،  محل  در  ديده  حادثه  افراد  اضطرارى  درمان هاى  ارتباطى، 
برگزارى همايش ها و كنفرانس هاى ملى و بين المللى براى نيروهاى 
داوطلب، اطالع رسانى و آگاه سازى عمومى، سرمايه گذارى كافى در 
جهت تأمين، توسعه و آموزش منابع انسانى براى مقابله با بحران، 
دسترسى نيروهاى داوطلب به اطالعات علمى به روز و جديد در زمينه 
داوطلب  نيروهاى  از  تشكر  و  تقدير  آن،  مقابله  راهكارى  و  بحران 
سازمان،  در  توانمند  و  خبره  داوطلب  نيروهاى  جذب  سازمان،  در 
روانكاوى در جهت بهبود وضعيت روانى حادثه ديدگان، بازسازى و 
توانمندسازى جامعه آسيب ديده، كنترل فعاليت ها و انجام اقدامات 
نظارتى، كمك هاى ضرورى براى بازسازى، جمع آورى كمك هاى 
مردمى در جهت بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب پذير، نظارت 
غيرمستقيم بر خدمات حمايتى دولت و تكميل آن، بازسازى مناطق 
بحرانى از لحاظ فيزيكى و روانى و فرهنگى، رفع شرايط بحران و 
اضطرار، حمايت و توانمندسازى افراد آسيب ديده با اهداف انسان 

كمترين  با  آن  با  مقابله  و  جامعه  در  بحران  آثار  كاهش  دوستانه، 
هزينه ها، ايجاد و تشكيل گروه هاى خيريه و توانمندسازى نيروهاى 
در  كه  هستند  عواملى  جمله  از  بحران  با  مقابله  جهت  در  داوطلب 
مديريت بحران نقش دارند؛ لذا شناسايى عواملى چون آموزش هاى 
همگانى، تخصيص منابع، سرمايه اجتماعى، توسعه منابع انسانى و 
بازسازى و بازتوانى به عنوان نقش هاى ساير سازمان هاى مردم نهاد 

در مديريت بحران در جمعيت هالل احمرمنطقى است.
از ديگر يافته هاى تحقيق حاضر اين است كه؛ در بين نقش هاى 
ساير سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران، متغير آموزش هاي 
همگانى داراى تأثير بيش تر و متغير سرمايه اجتماعى داراى كم ترين 
تأثير است. در تبيين اين يافته مى توان گفت كه آشنا نمودن مردم 
آگاهى هاى  ارتقاء  بحران،  مديريت  تجهيزات  از  استفاده  نحوه  با 
اجتماعى مردم، اجراى برنامه آموزشى پيشگيرى از حوادث، ارايه 
آموزش هاى تخصصى به مردم، آشنا نمودن مردم با كمك هاى اوليه 
و امداد و نجات، برگزارى جلسات و كارگاه هاى آموزشى در سطح 
محالت شهرى و روستايى براى آشنايى مردم با بحران و پيشگيرى 
و  حوادث  در  امدادرسانى  براي  آمادگى  و  مانور  برگزاري  آن،  از 
و  مناطق  براى  اطالع رسانى  كانال هاى  راه اندازى  طبيعى،  سوانح 
زمينه  در  آموزشى  فيلم هاى  تهيه  و  دسترس  از  دور  محدوده هاى 
مقابله با بحران از جمله موارد هستند كه سبب مى شود مردم بيشتر با 
بحران و راه هاى مقابله با آن مواجه بشوند و بتوانند در زمان بحران، 

آسيب كمترى ببيند.
از  هست.  مواجه  محدوديت هايى  با  محقق  تحقيقى،  هر  در 
ارتباط  برقرارى  مشكل  به  مى توان  تحقيق  اين  محدوديت هاى 
و  نهاد  مردم  سازمان هاى  ساير  خبرگان  و  مديران  از  برخى  با 
زمان الزم براى انجام مصاحبه از  جمعيت هالل احمر و نيز تعيين 

محدوديت هاى تحقيق بود.
هم  پيشنهاداتى  حاضر،  تحقيق  يافته هاى  به  توجه  با  پايان  در 
فعاالن  و  مديران  به  هم  و  ايران  احمر  هالل  جمعيت  مسئوالن  به 
ساير سازمان هاي مردم نهاد، جهت بهره گيري متقابل از ظرفيت هاي 
يكديگر ارائه مي گردد. بدين منظور، به مديران هالل احمر پيشنهاد 
از  بحران،  مديريت  بعدي  چند  و  پيچيده  فرآيند  در  كه  مى شود 
و  نموده  استفاده  مقتضي  نحو  به  سمن ها  ساير  از  هريك  تخصص 
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بدين وسيله توان مديريتي خود را ارتقا دهد؛ عالوه براين، هالل احمر 
مي تواند در راستاي توانمندسازي ساير سمن ها از نظر مهارت هاي 
جلسات  آموزشي،  سمينارهاي  برگزاري  واسطه  به  نجات،  و  امداد 
هم انديشي، طراحى فرآيندهاى مشاركتى و همچنين نصب تابلوها و 
بيلبوردهاى آموزشى در سطح شهر به منظور ارتقاء آگاهى مردم در 

زمينه بحران ها، گام هاي مؤثري بردارند. 
ساير  براي  پيشنهاد  اين  متضمن  حاضر  پژوهش  برآن،  مضاف 
اعتماد  بحران ها  در  احمر  هالل  مديريتي  توان  به  كه  است  سمن ها 
كرده و هريك بر اساس تخصص و در حيطه كاركردهاي تعريف 
از  و  نموده  كمك  احمر  هالل  به  بحران  آثار  كاهش  در  شدشان، 

اقدامات احساسي و غير تخصصي بپرهيزند.
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پيوست شماره يك: سواالت مصاحبه

بسمه تعالى
با سالم و احترام

«نقش  عنوان  تحت  دكترى  رساله  انجام  راستاى  در  مصاحبه  اين 
سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران در راستاى وظايف جمعيت 
هالل احمر ايران جهت ارائه مدل» انجام مى شود. بديهى است توجه 
در  مى تواند  مصاحبه  اين  سواالت  به  پاسخگويى  در  شما  امتنان  و 
از  پيشاپيش  نمايد.  يارى  را  ما  علمى  و  دقيق  نتايج  به  دستيابى 

همكارى شما نهايت تشكر و قدردانى را دارم.
با تشكر

1- سازمان هاى مردم نهاد به چه معناست؟ يا شما چه ادراكى نسبت 
به مفهوم سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران داريد؟ 

2- به نظر شما شاخص هاى نقش سازمان هاى مردم نهاد در مديريت 
بحران چه مى باشد؟

چه  بحران  مديريت  در  ايران  احمر  هالل  وظايف  شما  نظر  به   -3
مى باشد؟

4- به نظر شما نقش سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران در 
راستاى وظايف جمعيت هالل احمر چگونه مى تواند باشد؟

پيوست شماره دو: پرسش نامه

به نام خدا
با سالم و احترام 

انجام  جهت  داريد،  پيش رو  كه  پرسش نامه  هايى  گرامى؛  پاسخگوى 
پژوهشى با عنوان: «نقش سازمان هاى مردم نهاد در مديريت بحران 
در راستاى وظايف جمعيت هالل احمر ايران جهت ارائه مدل» براى 
رساله دوره دكترا تدوين شده است، توجه و دقت در پاسخ به سؤاالت 
اين پرسش نامه ها كمك مؤثري در نتيجه گيري بهتر از اين پژوهش 
شده،  دريافت  پاسخ  هاي  كليه  مي رساند،  اطالع  به  ضمنًا  مى نمايد. 
محرمانه مى باشد و از اطالعات مندرج در پرسش نامه  فقط در دادن 
آمار و ارقام در جهت رسيدن به نتيجه گيري پژوهش استفاده خواهد 
نظر  حسن  و  همكاري  از  نمى باشد.  الزامى  نام  ذكر  ضمن  در  شد. 

شما سپاسگزارم.
با تشكر

بخش اول: ويژگى هاى فردى پاسخ دهنده 
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      E-mail:
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الف) پرسش نامه نقش ساير سازمان هاى مردم نهاد
ف
ردي

بحران مولفه مديريت  در  نهاد  مردم  سازمان هاى  نقش  شاخص هاى  از  زير  گويه هاى  اندازه  چه  تا 
مى باشند؟

مقياس
خيلى زيادزيادمتوسطكمخيلى كم

1

ش هاي همگانى
آموز

برگزاري مانور و آمادگى براي امدادرسانى در حوادث و سوانح طبيعى

برگزارى جلسات و كارگاه هاى آموزشى در سطح محالت شهرى و روستايى براى آشنايى مردم با 2
بحران و پيشگيرى از آن

آشنا نمودن مردم با كمك هاى اوليه و امداد و نجات3
آشنا نمودن مردم با نحوه استفاده از تجهيزات مديريت بحران 4
ارائه آموزش هاى تخصصى به مردم5
اجراى برنامه آموزشى پيشگيرى از حوادث6
ارتقاء آگاهى هاى اجتماعى مردم7
راه اندازى كانال هاى اطالع رسانى براى مناطق و محدوده هاى دور از دسترس8
تهيه فيلم هاى آموزشى در زمينه مقابله با بحران9
آموزش و ظرفيت سازى كاركنان و نيروهاى كار10
11

ص منابع
تخصي

بسيج و ساماندهى منابع مالى براى ارائه خدمات
وجود عدالت و برابرى در تخصيص منابع12
شفافيت در تخصيص و مديريت منابع13
تعيين ترجيح عمومى براى تخصيص منابع14
تقسيم منابع و امكانات به طور مناسب ميان كاركنان15
كمك و همكارى در جذب كمك هاى مالى16
تخصيص بودجه الزم جهت فرآيندهاى مواجهه با بحران17
استفاده بهينه از منابع و جلوگيرى از اتالف آن ها18
19

سرمايه اجتماعى

سازماندهى مشاركت مردمى
حضور در جلسه هاى مربوط به امور رسيدگى به مشكالت مردم حادثه ديده20
احساس مسئوليت نسبت به افراد حادثه ديده21
استقرار كمپ خدمت رساني در مناطق آسيب ديده و ارائه خدمات به حادثه ديدگان22
حضور به موقع گروه هاى امدادى و غيرامدادى در محل حادثه23
تهيه مواد امدادى و كمك رسانى24
تقويت و گسترش هماهنگى بين دولت و مردم25
افزايش بهره ورى در استفاده از منابع و هنجارسازى26
آگاه سازى دستگاه هاى دولتى از نيازهاى اجتماعى27
جذب سرمايه ها و منابع كوچك مردمى28
جلب مشاركت مردمى29
شناسايى و اولويت بندى نيازهاى اجتماعى و انتقال آن به سطح سياست گذارى30
ترتيب دادن سرپناه هاى موقت و ايجاد امكانات ارتباطى31
درمان هاى اضطرارى افراد حادثه ديده در محل حادثه32
اطالع رسانى و آگاه سازى عمومى33
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34

توسعه منابع انسانى

برگزارى همايش ها و كنفرانس هاى ملى و بين المللى براى نيروهاى داوطلب
توانمندسازى نيروهاى داوطلب در جهت مقابله با بحران35
سرمايه گذارى كافى در جهت تأمين، توسعه و آموزش منابع انسانى براى مقابله با بحران36
دسترسى نيروهاى داوطلب به اطالعات علمى به روز و جديد در زمينه بحران و راهكارى مقابله آن37
تقدير و تشكر از نيروهاى داوطلب در سازمان38
جذب نيروهاى داوطلب خبره و توانمند در سازمان39
40

بازسازى و بازتوانى

بازسازى و توانمندسازى جامعه آسيب ديده
روانكاوى در جهت بهبود وضعيت روانى حادثه ديدگان41
حمايت و توانمندسازى افراد آسيب ديده با اهداف انسان دوستانه42
رفع شرايط بحران و اضطرار43
كاهش اثرهاى بحران در جامعه و مقابله با آن با كمترين هزينه ها44
ايجاد و تشكيل گروه هاى خيريه45
كنترل فعاليت ها و انجام اقدامات نظارتى46
كمك هاى ضرورى براى بازسازى47
جمع آورى كمك هاى مردمى در جهت بهبود وضعيت معيشت اقشار آسيب پذير48
نظارت غيرمستقيم بر خدمات حمايتى دولت و تكميل آن49
بازسازى مناطق بحرانى از لحاظ فيزيكى و روانى و فرهنگى50


