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Abstract
Background and purpose: Reducing the consequences of natural hazards at the community level requires the development of social 
responsibility to prevent the risk of new disasters. Therefore, the purpose of this research is to firstly identify the indicators of social responsibility 
in the management of reducing natural hazards and then determine the action priorities, with an interpretive structural approach.
Research Method: The current research method is descriptive-survey and practical in terms of purpose. The research data was collected in 
the field and in a mixed (qualitative and quantitative) way. The statistical population in the qualitative section included all crisis management 
experts and experts, 18 of whom were selected non-randomly and purposefully. The statistical population in the quantitative part, including 
managers and experts of the crisis management organization and general crisis administrations of the provinces, (297 people) and national 
and provincial managers and experts of cooperating organizations and institutions and members of the Supreme Crisis Management Council, 
(361 people) in total, equal to There were 658 people, based on the table of Karjesi and Morgan and using Cochran’s formula and simple 
random sampling, 248 people were selected as a sample. The tool of data collection was a researcher-made questionnaire with 39 questions of 
indicators of social responsibility in the management of reducing natural hazards and a structured self-interaction form. The content validity of 
the questionnaire was confirmed by 10 university management professors and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha test (α=0.83). 
Interpretive structural modeling technique was used to level the factors.
Findings: The findings showed that there are 39 indicators in the form of 17 components in social responsibility in natural risk reduction 
management and the components were placed in seven levels. Organizational culture, environmental perception and organizational structure 
are at the first level, and the support of senior managers and moral belief are at the lowest level.
Conclusion: The obtained results confirm that the organizational and economic support as well as the promotion of moral belief will facilitate 
the achievement of other components and the development of social responsibility in the management of reducing natural hazards.
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Citation (APA 6th ed.): Sheikhi H. Hasanpour E. Mohebi S, Bagheri M. (2022, Autumn). Provide a model of social responsibility in the management of 
reducing natural hazards with an interpretive structural approach. Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 12(3),269-288.

ارائه مدل مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى با رويكرد ساختارى تفسيرى
حسين شيخى1، اسماعيل حسن پور2، سراج الدين محبى3 و مهدى باقرى4

 sheikhi.hossein@gmail.com.1- دانشجوى دكترى تخصصى مديريت بازرگانى- مديريت بازاريابى، گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، قشم، ايران
  esmaeilhasanpour07@gmail.com.2- استاديار، گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، قشم، ايران

mohebi.abcd@gmail.com (نويسنده مسئول) .3- استاديار، گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد قشم، قشم، ايران
  mbagheri.sbu@gmail.com.4- دانشيار، گروه مديريت، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد بندرعباس، بندرعباس، ايران

چكيده
زمينه و هدف: كاهش پيامدهاى مخاطرات طبيعى در سطح جامعه مستلزم توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى جهت پيشگيرى از ايجاد خطر بالياى 
جديد مى باشد. بنابراين هدف اين پژوهش، ابتدا شناسايى شاخص هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى و سپس تعيين 

اولويت هاى اقدام، با رويكرد ساختارى تفسيرى است.
روش: روش پژوهش حاضر توصيفى - پيمايشى و از نظر هدف كاربردى است. داده هاى تحقيق به صورت ميدانى و به شيوه آميخته (كيفى و كمى) 
جمع آورى شد. جامعه آمارى در بخش كيفى، شامل كليه صاحب نظران و متخصصان مديريت بحران بودند كه 18 نفر از آن ها به صورت غيرتصادفى 
و هدفمند انتخاب شدند. جامعه آمارى در بخش كمى، شامل مديران و كارشناسان سازمان مديريت بحران و ادارات كل بحران استان ها (297 نفر) و 
مديران و كارشناسان ملى و استانى سازمان ها و نهادهاى همكار و عضو شوراى عالى مديريت بحران (361 نفر) و در مجموع، برابر با 658 نفر بودند 
كه براساس جدول كرجسى و مورگان و با استفاده از فرمول كوكران و نمونه گيرى تصادفى ساده، تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. 
ابزار گردآورى داده ها پرسشنامه محقق ساخته 39 سئوالى شامل شاخص هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى و فرم 
 .(α=0/83) خودتعاملى ساختارى بود. روايى محتوايى پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتيد مديريت دانشگاه و پايايى آن با آزمون آلفاى كرونباخ تاييد شد

براى سطح بندى عوامل از تكنيك مدلسازى ساختارى تفسيرى استفاده گرديد.
يافته ها: يافته ها نشان داد كه 39 شاخص در قالب 17 مؤلفه در مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى وجود دارد و مؤلفه ها در هفت 
سطح قرار گرفتند. فرهنگ سازمانى، ادراك محيطى و ساختار سازمانى در سطح اول و حمايت مديران ارشد و باور اخالقى در پايين ترين سطح قرار گرفته است.
نتيجه گيرى: نتايج به دست آمده مؤيد اين است كه حمايت هاى سازمانى و اقتصادى و نيز ارتقاء باور اخالقى موجب هموار شدن دستيابى به ديگر 

مؤلفه ها و توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى خواهد شد.
كليدواژه ها: مسئوليت پذيرى اجتماعى، سانحه، بحران، اضطرار، محيط  كالن، عوامل فردى، عوامل سازمانى، مديريت بحران.
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مقدمه
افراد  دارايى  و  سالمتى  همواره  كه  بالقوه اى  تهديدهاى  جمله  از 
جامعه را مورد هدف قرار داده است، وقوع حوادث و بالياى طبيعى 
و  دولتى  ساختارهاى  انواع  ويژه  توجه  لزوم  موضوع،  اين  مى باشد. 
حكومتى را به توسعه نظام مديريت بحران نمايان مى سازد (پورعزت 
و همكاران، 1392). حوادث طبيعى، ساليانه خسارت هاى جانى و 
مالى بسيارى را در جهان گريبانگير بشر مى سازد (ژو و همكاران، 
2019). غيرمترقبه بودن غالب حوادث طبيعي و لزوم اتخاذ سريع و 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، مباني نظري و بنيادي، دانشي 
و  (عزيزپور  است  آورده  وجود  به  بحران  مديريت  عنوان  تحـت  را 

همكاران، 1390).
مديريت بحران به  عنوان موضوعى جهانى ظهور نموده است و 
توجه بيشتر دولت مردان را به انواع مخرب بالياى طبيعى مانند وقوع 
زلزله جلب كرده است. چرا كه در سال هاى اخير، بحران عمومى به 
محيط  به  جدى  زيان  و  ضرر  به  منجر  و  مى افتد  اتفاق  مداوم  طور 
اجتماعى  توسعه  بر  زيادى  منفى  تأثيرات  و  است  گرديده  انسان  و 
قرارگرفتن   .(2019 همكاران،  و  (لى  است  گذاشته  اقتصادى  و 
ايران در بين10 كشور حادثه خيز دنيا، وقوع30 مورد از 41 حادثه 
داشتن  اختصاص  همچنين  و  ايران  در  جهان  شده  شناخته  طبيعي 
حدود 6 درصد از تلفات انساني ناشي از وقوع بالياى طبيعي جهان 
به ايران در مقايسه با سهم يك درصدى آن از جمعيت كره زمين 
(پورعزت و همكاران، 1392)، ضرورت مديريت بحران را بيش 
ضرورت  بر  بحران  مديريت  بنابراين،  مى سازد.  نمايان  پيش  از 
از  دسته  آن  با  رويارويي  براي  آمادگي  كسب  و  منظم  پيش بيني 
مسائل داخلي و خارجي تأكيد دارد كه به طور جدي شهرت، وجهه 

يا حيات سازمان را تهديد مي كنند (گيوه چى و نورى،1396).
طبيعى،  بالياي  و  غيرمترقبه  حوادث  شغلى،  حوادث  بروز 
زندگى  جدايى ناپذير  جزء  اقتصادي  و  اجتماعى  سياسى،  حوادث 
مى شود  افزوده  آن ها  تعداد  و  تنوع  بر  روز  به  روز  كه  هستند  بشر 
و در همه كشورهاي جهان همراه با صدمات انسانى و خسارت هاي 
مالى فراوانى مى باشند. پيچيدگى فزاينده جوامع مختلف و گسترش 
ارتباط و وابستگى چند جانبه صنايع، زمينه مساعدى براى رشد كّمى 
 و كيفى فرصت ها و تهديدات محيط فراهم آورده است. چنان چه از 

حوادث  با  جدال  در  را  انسان  تكنولوژى  توسعه  و  رشد  سو  يك 
طبيعى قدرتمند ساخته است و از سوى ديگر، پيچيدگى و ارتباط 
رخدادهاى  در  همه جانبه  معضالت  بروز  سبب  صنايع،  تنگاتنگ 
براى  بيشترى  بالقوه  ظرفيت  خاص،  صنايع  لذا  است،  شده  بحرانى 

بروز بحران دارند. 
است.  مطرح  مختلف  درحوزه هاى  بحران  مديريت  موضوع 
سازمان ها به عنوان يكى از اجزاى اصلى جامعه امروزى نيز از اين 
امر مستثنى نمى باشند. به طور كلى مى توان گفت، بحران در سازمان، 
فرآيندى نظام يافته است كه طى اين فرآيند، سازمان تالش مى كند 
بحران هاى بالقوه را شناسايى و پيش بينى كند. سپس در مقابل آن ها 
اقدامات پيشگيرانه انجام دهد تا اثر آن را به حداقل برساند. براى 
اجراى اين فرآيند بايد مشخص شود كه بحران در چه مرحله اى از 
عمر خود قرار دارد تا بتوان نسبت به اقدامات پيشگيرانه و يا هر 
به  صحيحى  روش هاى  و  نمود  اتخاذ  درستى  تصميم  مناسب،  اقدام 

اجرا آورد. 
يكى از ويژگى هاى جهان امروز، بُروز ناپايدارى ها و تغييرات 
شديد و گسترده است. امروزه، يكى از شاخص هاى مهم در كيفيت 
مسئوليت پذيرى  از  جامعه  اعضاى  برخوردارى  اجتماعى،  سرمايه 
بخواهيم  اگر   .(1400 خورشيد،  و  (كوچكى  مى باشد  اجتماعى 
بايد  دهيم،  كاهش  جامعه  سطح  در  را  مخاطرات  مخرب  پيامدهاى 
پيشگيرى  نتيجه،  در  و  آسيب پذيرى  و  مواجهه  كاهش  اقدامات 
سطوح  همه  در  را  مسئوليت پذيرى  و  جديد  بالياى  خطر  ايجاد  از 
مسئوليت   .(1398) همكاران  و  وطن  (مهاجر  دهيم  گسترش 
در  مى تواند  كه  است  عاملى  مهم ترين  اخالق،  رعايت  و  اجتماعى 
عنوان  به  اجتماعى  مسئوليت  بيايد.  مديران  كمك  به  بحران،  زمان 
يكى از بارزترين اقالم ارزيابى عملكرد اجتماعى نيز در زمان مواجه 
با بحران، تحت تأثير قرار خواهد گرفت (رضوانى، 1385). امروزه 
همه سازمان ها به ويژه سازمان هاي عمومى براي حفظ تصوير مثبت 
مسئوليت  هستند.  مسـئوليت  اجتماعى  رعايـت  نيازمند  خود  از 
جهت  در  بايستى  كه  ا ست  تعهداتى  و  وظايف  مجموعه  اجتماعى 
مى شود،  فعاليت  آن  در  كه  جامعه اى  به  كمك  و  مراقبت  حفظ، 
انجام گيرد. مسئوليت اجتماعى سازمان ها در رابطه با مسئوليت در 
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برابر جامعه، انسان ها و محيطى ا ست كه سازمان ها در آن فعاليت 
مى كنند و اين مسئوليت از مسئوليت هاى اقتصادى و مالى سازمان 
راستاى  در  كه  ا ست  فعاليتى  اجتماعى  مسئوليت  است.  رفته  فراتر 
اجراى  مى باشد.  سازمان  منافع  از  فراتر  و  اجتماعى  منفعت  و  سود 
مسئوليت هاى اجتماعى و رسيدگى به وظايف اجتماعى نقش مهمى 
در ايجاد و بهبود برند سازمان ها در جامعه ايفا مى نمايد (رجبى و 

قاسمى، 1396).
حداقل  چارچوب  از  رفتن  فراتر  سازمان،  اجتماعى  مسئوليت 
واقع  در  دارد.  فعاليت  آن  در  سازمان  كه  است  قانونى  الزامات 
مسئوليت  اجتماعى سازمان ها رويكردى متعالى به كسب  وكار است 
كه تأثير اجتماعى يك سازمان بر جامعه، چه داخلى و چه خارجى را 
مد نظر قرار مى دهد و هدف اصلى آن، گرد هم آوردن همه بخش ها 
اعم از دولتى، خصوصى و داوطلبان جهت همكارى با يكديگر است 
تا موجب همسويى منافع جامعه و محيط  زيست گردد (مشبكي و 

خليلي شجاعي، 1389 ).
پيشگيرى، مجموعه اى از اقدامات به منظور جلوگيري از وقوع 
حوادث و يا كاهش آثار زيان بار آن مى باشد. لذا به همين منظور با 
مطالعات گسترده، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي مى نمايد و با 
اقدامات الزم شامل جمع آوري اطالعات، برنامه ريزى، سازماندهى، 
ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و امكانات، سطح 
آن را تا حد قابل قبول كاهش مي دهد (صمدى و همكاران،1391).
مسئوليت پذيرى  اهميت  به  توجه  با  بحران،  مديريت  زمينه  در 
وجود  اجماع  آن  روى  كارشناسان  از  بسيارى  بين  در  كه  آنچه  و 
در  بحران  كنترل  بحران،  مديريت  وظيفه  كه  گفت  مى توان  دارد، 
فرايند  است.  روش ها  و  اصول  بهترين  از  استفاده  با  كوتاه  زمان 
عملكرد و برنامه ريزى مقامات دولتى و دستگاه هاى اجرايى دولتى 
به  بحران ها  تحليل  تجزيه  و  و  مشاهده  با  كه  است  اين  عمومى  و 
موجود  ابزارهاى  از  استفاده  با  هماهنگ  و  جامع  يكپارچه،  صورت 
بروز  صورت  در  يا  نمايند  پيشگيرى  بحران ها  از  مى كنند  تالش 
آن ها در جهت كاهش آن، آمادگى الزم، امداد رسانى سريع و بهبود 
اوضاع تا سطح وضعيت عادى اقدام نمايند. در اين راستا توجه به 
مطالعه و بررسى تاثير مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش 
مخاطرات طبيعى در سازمان  مديريت بحران كشور ضرورت دارد، 

كه اين موضوع، مسئوليت اجتماعى را از يك حس مسئوالنة صرف 
تبديل  مديران  كار  دستور  در  اجتناب  غيرقابل  اولويت  يك  به 
مى كند. تمركز اين تحقيق، بر ارائه مدل مسئوليت پذيرى اجتماعى 
در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى است كه به صورت غيرمترقبه 
خاص  منطقه  يك  در  جامعه  عمومى  توده  گريبانگير  ناگهانى،  و 
كرونا  سوزى،  آتش  زلزله،  سيل،  مانند  كشور،  كل  يا  و  مى شود 

ويروس و غيره را در برمى گيرد. 

چارچوب نظرى
بحران، شرايطى و وضعيتى است كه به طور طبيعى يا به وسيله بشر، 
به  طور ناگهانى يا به  صورت فزاينده به  وجود آيد و سختى و مشقتى 
را به جامعه انسانى تحميل مى كند كه براى برطرف كردن آن نياز 
نتيجه  در  بحران  است.  فوق العاده  و  اساسى  اضطرارى،  اقدامات  به 
يك سرى عوامل طبيعى و غير طبيعى شامل سوانحى مانند: زلزله، 
سيل، آتشفشان، زمين لغزش، طوفان، آتش سوزى هاى مهيب، نشت 
گاز، ناكارآمدهاى فناورى، هجوم حمالت احتمالى يا واقعى يا چيزى 
شبيه جنگ، بيمارى هاى واگير و ... ايجاد مى شود كه سبب به خطر 
خطر  به  يا  فاجعه  بيمارى،  آسيب پذيرى،  يا  انسان ها  جان  افتادن 

افتادن امنيت جامعه يا اموال ملى و مردمى مى گردد.
گروه  فعاليت هاى  از  بخشى  يا  كامل  وقفه  معناى  به  بحران 
و  مالى  خسارات  جانى،  ضايعات  با  همراه  كه  مى باشد  جامعه  يا 
آسيب هاى محيطى گسترش يافته جامعه مربوطه است و با منابع در 

اختيار، قادر به جبران آن نمى باشد (مواليى،1400).
از  كوچكى  بخش  كه  است  اختالل  برانگيزى  موقعيت  بحران، 
را  آن  اساسى  پيش فرض هاى  و  مى دهد  قرار  تأثير  تحت  را  جامعه 
به چالش مى طلبد. موقعيتى كه فرد، گروه يا سازمان با آن مواجه 
آن  با  متداول  جارى  روش هاى  از  استفاده  با  نمى تواند  و  مى شود 
برخورد كند و فشار روانى در آن موقعيت به سبب تغييرات ناگهانى 
و  امدادى  دستگاه هاى  در  آن  اختصاصى  معناى  ولى  يابد.  افزايش 
كشور «تحليل  بحران  مديريت  سازمان  مانند  همگانى  سازمان هاى 
را  بحران ها  طريق آن ها،  است كه دستگاه ها از  روش هايى  و  راه ها 
مورد شناسايى و حل  و فصل قرار مى دهند (بابائى اهرى، 1382). 

امروزه براى جلوگيرى و كاهش اثرات جانى و مالى بحران ها، 
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دانشى به نام «مديريت بحران» به وجود آمده است. چنين رويكردى 
بسيارى از باليا و مخاطرات طبيعى را كه رخ داده است يا ممكن 
دنياى  در  اين رو  از  مى كند؛  ساماندهى  و  مديريت  دهد،  رخ  است 
امروز مديريت بحران از جمله مسائلى است كه الزم است در فرايند 
برنامه ريزى ها بدان توجه شود؛ به طورى كه شرايط بحرانى مربوط 
به بالياى طبيعى و سوانحى مانند سيل، طوفان و زلزله به پيش زمينه 
اساسى مديريت براى ايجاد برنامه ريزى و كنترل تبديل شده است 
و  غيرمنتظره  شرايط  و  وضعيت  بحران،  آبكنار، 1400).  (رضايى 
تمهيدات  به  توجه  عدم  طبيعى،  بالياى  اثر  بر  كه  است،  نامطلوب 
سانحه  به  منجر  و  مى پيوندد  وقوع  به   ... و  اجتماعى  مسائل  ايمنى، 
شديد، فاجعه و بحران ملى مى شود. به جهت مهار حوادث غيرمترقبه، 
مى باشد.  ضرورى  بحران“  مديريت  نام ”سيستم  به  سيستمى  وجود 
تشكيل  و  دقيق  برنامه ريزى  با  مى بايست،  مديريتى  سيستم  اين 
كميته هايى براى جمع آورى اطالعات و تجزيه و تحليل داده ها، به 
پيش بينى احتمال وقوع بحران و پيشگيرى از آن، همچنين تحليل 
بحران به وجود آمده و چگونگى مقابله با آن، برآورد خسارات مادى 
پيشين  شرايط  بازگرداندن  و  تعادل  ايجاد  نهايت  در  و  معنوى  و 

بپردازد (پاكباز خسروشاهى، 1397). 
پهنه سرزمين ايران به لحاظ موقعيت جغرافيايى ويژه (ساختار 
ژئوفورمولوژيكى و اقليمى) در معرض انواع سوانح طبيعى از قبيل 
سوانح  ادغام  اثر  در  دارد.  قرار  خشكسالى  و  طوفان  سيل،  زلزله، 
فجايع  اقتصادى-اجتماعى،  و  طبيعى  خطرآفرين  عوامل  از  ناشى 
عظيمى بر ساختار اقتصاد ملى كشور وارد مى گردد. از ابتداى قرن 
در  ريشتر  مقياس  در   7 بزرگى  به  زلزله  حاضر،20  حال  تا  بيستم 
سطح گستره ايران به وقوع پيوسته است، يعنى به طور متوسط هر 
5 سال يك زلزله بسيار مخرب رخ داده است (كاشان جو، 1394). 
از آنجايى كه انسان هميشه با بحران هاى طبيعى و غيرطبيعى مواجه 
بود  حلى  راه  ارائه  دنبال  به  بحران ها  اين  كنترل  براى  بايد  است، 
را  مى رود  انتظار  بحران ها  اين  از  يك  هر  از  كه  آسيب هايى  كه 
تاريخ  طول  در  ايران  كشور  رساند.  حداقل  به  يا  و  نمايد  كنترل 
طبيعى  فرهنگى،  اقتصادى،  جغرافيايى،  ويژگى هاى  وجود  به دليل 
خاورميانه،  سوق الجيشى  منطقه  در  شدن  واقع  به ويژه  و  سياسى  و 
همواره در معرض بحران هاى طبيعى و غيرطبيعى زيادى قرار گرفته 

به  راه  اين  از  نيز  زيادى  جانى  و  مالى  خسارات  آن،  به تبع  و  است 
كشور تحميل شده است. با توجه به اين امر، لزوم توجه به جايگاه 
و  (محمدشفيعى  است  برخوردار  بااليى  اهميت  از  بحران  مديريت 
محمدشفيعى، 1394). بحران ها همواره خسارت ها و تلفات فراوانى 
را در پى داشته است. به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه و كاهش 
منفى  تأثيرات  كردن  كم  و  اقتصادى  و  مالى  خسارت هاى  اثرات 
روحى و روانى حاصل از بحران ها، ايجاد هماهنگى و انسجام بين 
سازمان ها با مشاركت عمومى مردم و همكارى نهادها و دستگاه هاى 
اين  با  است.  شده  ايجاد  بحران  مديريت  سازمان  ذى ربط،  اجرايى 
مخاطرات  كاهش  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت  توسعه  حال، 
طبيعى از وقوع برخى بحران ها و يا كاهش اثرات مخراب بحران ها 

ضرورت دارد (تركيان و همكاران، 1401).
محققان بيان مى دارند كه شايد عملكرد اجتماعى منجر به كسب 
اعمال  براي  محدود  دليل  يك  اين  اما  گردد،  سازمان  در  منفعت 
اعمال  وجود  دليل  و  مى گردد  محسوب  سازمانى  اجتماعى  عملكرد 
است  الزم  ديگران١،2008).  و  (بارمر  اين هاست  از  فراتر  مذكور 
درست  اجتماعى  و  اخالقى  نظر  از  كاري  چه  بداند  مدير  يك  كه 
است و بدون اينكه كار سازمانش را دچار مشكل كند، آن را انجام 
را  خود  حرفة  عمومى  و  اجتماعى  ابعاد  بايد  امروزى  مديران  دهد. 
باشند.  آگاه  اجتماعى  محيط  بر  خود  سازمان  آثار  از  و  بشناسند 
مديران بايد از جزءنگري و شيفتگى صرف به اهداف  سازمانى خود 
دست بردارند (الوانى و قاسمى، 1377 ). انديشمندان زيادي تالش 
و  نقش  ارزيابى  و  طراحى  جهت  را  نظري  چارچوب هاي  تا  كردند 
در  اجماع  عدم  يك  دهند،ليكن  توسعه  جامعه  در  سازمان  اثرات 
در  ارزيابى  همچنين  و  گفتمان  ساختاري،  چارچوب  شناختى،  معنا 
اين خصوص ديده مى شود كه الزم است كانون و محوريتى جهت 
سامان دهى به اين تعدد معنايى، تعريف و شناسايى گردد. سازمان 
و جامعه هر كدام به سطح باالئى از مفاهيم و نظريات بنيادي دست 
يافته اند و زمان آن رسيده است كه با ايجاد تعامل ميان اين مقوالت 
به اصول مسئوليت و پاسخگويى اجتماعى رسيد. (جان٢، 2016). 

هر فرد در هر جايگاهى، صاحب حقوق و وظايفى است كه نقش 
كلى او را در جامعه تعيين مى كند. اين نقش به افراد گوناگون اجازه 
1. Brammer et al, 2008
2. John, 2016
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اجازه  نيز  جامعه  به  و  كنند  تعيين  آن  مطابق  را  خود  رفتار  مى دهد 
مى دهد از افراد گوناگون بر حسب جايگاهى كه در مناسبات اجتماعى 
دارند، انتظارات خاصى داشته باشند. پس اين نكته بديهى است كه 
جامعه از آن فرد، مقام و گروه دست اندركار، انتظار مسئوليت پذيرى 
باالترى داشته باشد. در سلسله مراتب نظام اجتماعى، نظام حكومتى 
و افراد داراى مقامات عاليه در باالترين سطح برخوردارى از حقوق و 
تكاليف هستند و همان طور كه آن ها از مردم انتظاراتى دارند، مردم نيز 
از آن ها انتظار دارند كه در مقام مسئول، عالوه بر اتخاذ رويكرد هاى 
بپذيرند،  را  خود  عملكرد  دستاوردهاى  و  پيامدها  كارامد،  و  معقول 
رويه هاى  ناكارامدى،  صورت  در  و  باشند  پاسخگو  آنها  مقابل  در 
خود را اصالح كنند. در اين جا، مسئوليت پذيرى يك ارزش  اخالقى 
است كه هر جامعه اى از مقامات عاليه خود انتظار دارد. نكته محورى 
مفهوم  لذا  است.  جامعه  در  فرد  هر  مسئوليت  مفهوم  ميان،  اين  در 
مسئوليت پذيرى به عنوان يك ارزش بنيادين، داراى اهميت اساسى 
در كليت نظام هنجارى جوامع است و ترديدى نيست كه با توجه به 
خصلت پيچيده جوامع نوين و تقسيم كار فزاينده موجود در آن، مفهوم 
مسئوليت افراد، صورتى مشخص تر و مقوله مسئوليت پذيرى اهميت 
بيشترى يافته است، به گونه اى كه جامعه جديد در پيچيدگى خود بيش 
از هر چيز بر رفتار قابل پيش بينى متكى است و پيش بينى پذيرى تنها 
مى تواند بر مسئوليت تعريف شده و مسئوليت پذيرى افراد متكى باشد. 
در اين ميان توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى مى تواند در بحران ها 
ايفاى نقش نمايد و در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى مثمر ثمر 

واقع شود.  

پيشينه
نويكاس١و همكاران (2021) در تحقيقى با عنوان توسعه مسئوليت 
به  بشردوستانه  اقدامات  كه  دريافتند  شديد  بحران هاى  در  اجتماعى 
سهامداران  با  فشرده  تعامل  و  سيستماتيك  سازمانى  فعاليت هاى 
هدف  با  زيست محيطى  و  اقتصادى  اجتماعى،  منافع  اساس  بر 
يافته  گسترش  عمومى  رفاه  و  پايدار  اقتصادى  بلندمدت  توسعه 
مرتبط  فعاليت هاى  كه  داد  نشان  آن ها  يافته هاى  همچنين  است. 
كشور،  توسعه  سطح  به  توجه  بدون  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  با 

1. Navickas

 COVID-19 به  پاسخى  عنوان  به  جهان  سراسر  شركت هاى  توسط 
اقدام هاى  در  مشاركت  تجربه  سال ها  كه  شركت هايى  مى شود.  اجرا 
هم راستا با توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى دارند، نسبت به جوامع 
و جامعه خود مسئوالنه عمل مى كنند. ويكوندام٢ و همكاران (2020) 
در تحقيقى بيان كردند كه اگر شركت ها به اهميت مسئوليت پذيرى 
اجتماعى در مديريت باليا براى مديريت ريسك سازمانى پى ببرند، 
اقدامات پيشگيرانه اى براى براى كاهش اثرات بالياى طبيعى انجام 
مسئوليت  تحقق  بررسى  در   (2012) همكاران  چن٣و  داد.  خواهند 
اجتماعى شركت ها در مديريت بحران و بالياى طبيعى در چين به 
اشاره  داوطلبانه  اجتماعى  مسئوليت  توسعه  براى  تشويقى  اقدامات 
كردند. كالته ساداتى و فلك الدين (1400) تحقيقى با عنوان ارتقاى 
كنشگرى انسان دوستانه در بحران كويد 19 انجام دادند. آن ها بر لزوم 
اقدام سياست گذاران اجتماعى براى مشاركت هرچه بيشتر شهروندان 
و گروه هاى دانشجويى به عنوان نقش تسهيل كنندگى در بحران ها 
اجتماعى  مسئوليت  و  نوع دوستى  پذيرى،  جامعه  و  داشتند  تأكيد 
در  همكاران (1400)  و  محمدى  دادند.  پيشنهاد  راه كار  عنوان  به  را 
واكاوى مؤلفه هاى مسئوليت اجتماعى به عنوان يك ارزش اخالقى 
و  علمى  مسئوليت  مؤلفه هاى  به  اسالمى  آزاد  دانشگاه هاى  در 
اجتماع  قبال  در  عمومى  مسئوليت  اقتصادى،  مسئوليت  آموزشى، 
مسئوليت  توسعه،  مسئوليت  قانونى،  مسئوليت  محلى،  جوامع  و 
مسئوليت  سازمانى،  مسئوليت  زيستى،  محيط  مسئوليت  اخالقى، 
فناورى دست يافتند كه تأثير همگى باالتر از حد متوسط بر آورد 
شدند. سرايى (1400) در تحقيقى با عنوان بررسى نقش مسئوليت 
اجتماعى كاركنان بر مديريت بهينه بحران در اپيدمى كرونا دريافت 
ميانگين  بيشترين  كاركنان،  اجتماعى  مسئوليت  ابعاد  بين  در  كه 
مربوط به بُعد اقتصادى و كمترين ميانگين مربوط به بُعد قانونى بود. 
مسئوليت اجتماعى كاركنان بر ادراك از ارزش هاى سازمانى اثرگذار 
بود و ادراك از ارزش هاى سازمانى بر متغير مديريت بهينه بحران در 
اپيدمى كرونا مؤثر قلمداد شد. قره باغى و مبارك آبادى (1399) در 
بحران  بهينه  مديريت  بر  كاركنان  اجتماعى  مسئوليت  نقش  بررسى 
بيشترين  كاركنان،  اجتماعى  مسئوليت  ابعاد  بين  در  كه  دريافتند 
ميانگين مربوط به بُعد اقتصادى و كمترين ميانگين مربوط به بُعد 
2. Vaicondam
3. Chen
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قانونى بود. همچنين مسئوليت اجتماعى كاركنان بر مديريت بهينه 
ارزش هاى  از  ادراك  ميانجى  نقش  با  و  غيرمستقيم  طور  به  بحران 
مسئوليت  ابعاد  تمامى  ديگر  سوى  از  گذاشت.  تأثير  سازمان 
اجتماعى كاركنان از جمله اقتصادى، قانونى، اخالقى و بشردوستانه 
بر ادراك از ارزش هاى سازمانى و مديريت بهينه بحران تأثير مثبت 
بررسى  در   (1398) همكاران  و  مهاجروطن  گذاشتند.  معنى دارى  و 
تقويت  به  باليا  و  خطر  كاهش  در  دانشجويان  اجتماعى  مسئوليت 
آمادگى، فرهنگ سازى كاهش خطر، درك و فهم خطر و مسئوليت پذيرى 
مسئوليت   (1396) همكاران  و  جوادى  كردند.  اشاره  پاسخگويى  و 
اجتماعى در سه بُعد شناختى، عاطفى و عملكردى را با بهره گيرى از 
نظريات بيرهوف، ميلر، پارسونز، بورديو و گبنر، تحت تأثير عوامل 
عوامل؛  داد  نشان  نتايج  كه  دارند  قرار  فرهنگى  اجتماعى  و  فردى 
پايگاه  اجتماعى،  امور  در  درگيرى  و  افراد  وابستگى  درونى،  كنترل 
تأثير  جمعى  رسانه هاى  و  ارتباطات  افراد،  اجتماعى  و  اقتصادى 
تعيين كننده اى دارند. در كنار نهادها و سازمان هاى ذيربط در شرايط 
وقوع  سطح  بر  افراد  آگاهى  و  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  بحرانى، 
همچنين در زمان بروز بال و فاجعه طبيعى  فاجعه اثر گذار است. 
اهميت مديريت بحران محلى محور از اولويت بااليى برخوردار است.

ايران كشورى است كه بالياى طبيعى زيادى در آن اتفاق افتاده 
است و اقدامات پيشگيرانه در بحران ها بسيار ضرورت دارد و مقوله 
مسئوليت پذيرى اجتماعى نقش مهمى در مديريت كاهش مخاطرات 
مسئوليت پذيرى  ارتقاء  بر  مؤثر  عوامل  شناسايى  دارد.  طبيعى 
اجتماعى مى تواند به مديران در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى 
مسئوليت پذيرى  زمينه  در  شده  انجام  پژوهش هاى  نمايد.  كمك 
دست  اين  از  و  گمرك  بانك ها،  شركت ها،  در  اغلب  اجتماعى 
سازمان ها انجام شده است. تحقيق جامعى در زمينه مسئوليت پذيرى 
بحران  مديريت  در  همكار  سازمان هاى  در  حتى  و  بحران  اجتماعى 
مفهومى  اجتماعى  مسئوليت  مفهوم  كه  اين  به  توجه  با  نشد.  يافت 
بحران  مديريت  سازمان  در  نقش  ايفاى  لحاظ  به  است،  مهم  بسيار 
سازمان ها  ديگر  مانند  همكار،  سازمان  چند  مجموعه  عنوان  به  نيز 
مخرب  اثرات  كنترل  حساسيت  لحاظ  به  ليكن  مى باشد،  مطرح 
بحران هاى طبيعى، مسئوليت پذيرى اجتماعى نقش پررنگ ترى در 
دارد.  سازمان ها  ديگر  به  نسبت  طبيعى  مخاطرات  كاهش  مديريت 

بنابراين عالوه بر شاخص هاى مسئوليت اجتماعى سازمانى و فردى 
مطرح و شناسايى شده در ديگر سازمان ها و شركت ها، اين تحقيق 
اجتماعى  مسئوليت پذيرى  توسعه  براى  ويژه  مدلى  تدوين  دنبال  به 
زمينه  در  طرفى  از  بود.  طبيعى  مخاطرات  كاهش  مديريت  در 
انجام  جامع  تحقيقى  بحران  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 
نشده است. همچنين به شناسايى مؤلفه ها و شاخص هاى اثرگذار بر 
توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت بحران پرداخته نشده 
اجتماعى  مسئوليت پذيرى  مورد  در  تحقيق  انجام  بنابراين  است. 
رو  اين  از  داشت.  ضرورت  طبيعى  مخاطرات  كاهش  مديريت  در 
مؤلفه ها  و  شاخص ها  شناسايى  دنبال  به  ابتدا  تأكيد،  با  تحقيق  اين 
طبيعى  مخاطرات  كاهش  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 
بود و براى تعيين اولويت هاى اقدام از تكنيك مدلسازى ساختارى 

تفسيرى استفاده گرديد.  

روش 
روش تحقيق، توصيفى-پيمايشى و به لحاظ هدف، كاربردى است 
به  تحقيق  داده هاى  شد.  انجام  كّمى  و  كيفى  آميخته  شيوه  به  كه 
(نمونه  خبرگان  از  نظرخواهى  اينترنتى،  اسنادى،  مطالعه  صورت 
كيفى تحقيق) و هم چنين روش پرسشنامه در زمينه شناسايى عوامل 
اثرگذار بر مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات 
طبيعى انجام شد. در اين پژوهش، ابتدا با روش كيفى و سپس با 
روش كّمى داده ها جمع آورى شد. داده هاى تحقيق به صورت مطالعه 
از  نظرخواهى  همچنين  و  پرسشنامه  روش  اينترنتى،  كتابخانه اى، 

نمونه كيفى به دست آمد. 
حجم  نمونه و روش  نمونه  گيرى

و  مديران  از  نفر  را 18  كيفى  بخش  در  پژوهش  اين  آمارى  جامعه 
كارشناسان سازمان مديريت بحران و مديران صاحب نظران دستگاه هاى 
همكار در مديريت بحران تشكيل دادند كه براساس تخصص، تجربه، 
تسلط نظرى، دسترسى و تمايل، به صورت غيرتصادفى و هدفمند 
مديريت  سازمان  صاحب نظران  و  مديران  از  نفر   7) شدند  انتخاب 
بحران، 6 نفر از خبرگان و صاحب نظران مديريت بحران و مديريت 
فرهنگى و اجتماعى ديگر دستگاه ها و 5 نفر از اساتيد دانشگاهى 
صاحب نظر در مديريت بحران) انتخاب شدند. جامعه آمارى در بخش 
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كمى، شامل مديران و كارشناسان سازمان مديريت بحران و ادارات 
كل بحران استان ها (297 نفر) و مديران و كارشناسان ملى و استانى 
بحران  مديريت  عالى  شوراى  عضو  و  همكار  نهادهاى  و  سازمان ها 
(361 نفر) و در مجموع، برابر با 658 نفر بودند كه بر اساس جدول 
نمونه گيرى  و  كوكران  فرمول  از  استفاده  با  و  مورگان  و  كرجسى 

تصادفى ساده، تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.
شاخص   39 شامل  ساخته  محقق  پرسشنامه  تحقيق،  ابزار 
در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  توسعه  بر  مؤثر  مؤلفه   17 قالب  در 
مديريت كاهش مخاطرات طبيعى بود كه بر اساس ادبيات پيشينه 
ذيل  شرح  به  دلفى  روش  از  استفاده  با  خبرگان  نظرات  و   تحقيق 
اثرگذار  عوامل  خبرگان،  با  مصاحبه  انجام  با  ابتدا  گرديد.  طراحى 
بر مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى 
كه برآمده از مصاحبه ها بود، تعيين گرديد. داده هاى اوليه 61 مفهوم 
كه  گرديد  جمع بندى  و  يكسان سازى  تحقيق  گروه  توسط  كه  بود 
تعداد مفاهيم جمع بندى شده شامل 50 مفهوم بود. پس از آن، پنل 
در  مفهوم)   50) شده  بندى  جمع  داده هاى  و  گرديد  تشكيل  دلفى 
اختيار اعضاى پنل دلفى قرار گرفت. در مرحله اول، پس از تجزيه 
و تحليل داده ها نظرات اصالحى داده شد و پس از جمع بندى نظرات 
اصالحى پنل دلفى تعداد عوامل به 44 شاخص كاهش داده شد. در 
اهميت  كم  شاخص هاى  و  يكسان سازى  مشابه،  شاخص هاى  واقع، 
و يا بى ارتباط حذف شد. در ادامه براى بازنگرى در مرحله دوم، 
شاخص ها (44 شاخص راند اول) در اختيار پنل دلفى قرار  مجدداً 
گرفت و ويرايش هاى الزم انجام شد و موارد مشابه يكسان سازى 
به  سوم  مرحله  در  و  شاخص   42 به  مجدداً  آن ها،  تعداد  و  گرديد 
اهميت  و  ترتيب  چهارم،  مرحله  در  شد.  داده  كاهش  شاخص   39
عوامل و همچنين دسته بندى شاخص ها در قالب 17 مؤلفه در ابعاد 
تهيه  سپس  و  انجام  سازمانى  عوامل  و  فردى  عوامل  كالن،  محيط 
پرسشنامه انجام شد و در نهايت توافق كلى اعضا، حاصل گرديد. 
توسط  غربالگرى  مرحله  چهار  بر  عالوه  پرسشنامه  محتوايى  روايى 
ُخبرگان پنل دلفى و نيز چندين بار مرور و ويرايش و نيز جمع بندى 
نظرات پنل دلفى، مجدد توسط 10 تن از اساتيد مديريت دانشگاه 
تاييد شد و پايايى آن با آزمون آلفاى كرونباخ مورد آزمون قرار 

 .(α=0/83) گرفت و تأييد شد

اولويت هاى  تعيين  و  اصلى  عوامل  ساختاردهى  منظور  به 
تصميم گيرى و اقدام، روش مدل سازى ساختارى تفسيرى انتخاب 
از  يكي   ،(2006) همكاران   و  فايسال١  نظر  اساس  بر  زيرا  شد. 
اصلي ترين منطق هاي مدل ساختارى تفسيرى آن است كه همواره 
عناصر  ساير  بر  بيشتري  اثرگذاري  سيستم  يك  در  كه  عناصري 
استفاده  با  كه  مدلي  مى باشند.  برخوردار  باالتري  اهميت  از  دارند 
يا  مسأله  يك  از  ساختاري  مي آيد،  دست  به  روش شناسى  اين  از 
موضوع پيچيده، يك سيستم يا حوزه مطالعاتي را نشان مي دهد و 

اولويت هاى اقدام را براى مديران مشخص مى كند.
تعداد  تفسيرى،  ساختارى  مدل سازى  روش  كاربرد  منظور  به 
17 مؤلفه شناسايى شده مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى 
در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى در جدول ماتريس خودتعاملى 
ساختارى درج گرديد و به صورت پرسشنامه در اختيار نمونه كيفى 
پژوهش (ُخبرگان) قرار گرفت و از آنان درخواست شد كه عوامل 
را دو به دو ب ه صورت زوجى مقايسه كنند. به اين صورت كه چنانچه 
عامل i بر عامل j  تأثير مى گذارد حرف V، در صورتى كه عامل 
هست  طرفه  دو  تأثير  اگر   ،  A حرف  مى گذارد  تأثير   i عامل  بر   j
بر  هيچكدام  عامل،  دو  ارتباط  مقايسه  كه  صورتى  در  و   X حرف 
تعيين  براى  ادامه  در  بنويسند.   O حرف  نمى گذارد  تأثير  ديگرى 
روابط على-معلولى عوامل، از روش مدل سازى ساختارى-تفسيرى 

استفاده شد. اين روش داراى چهار گام به شرح زير است:  
گام اول، بر اساس نظر اكثريت نمونه كّمى تحقيق، جمع بندى 
نتايج داده هاى پرسشنامه ماتريس خود تعاملى به عنوان نظر نهايى 
تعاملى  نمادهاي  دوم،  گام  در  گرديد.  درج  مربوطه  جدول  در 
ساختارى به صفر و يك تبديل شدند. در گام سوم به منظور تعيين 
خروجى  مجموعه  آن ها  از  يك  هر  براى  عوامل،  از  يك  هر  سطح 
(دسترسى)، ورودى (پيش نياز) و اشتراك ها تعيين شد. متغيرى كه 
مجموعه خروجى و عناصر مشترك آن كامًال يكسان بود، در سطح 
منظور  به  اول،  سطح  متغيرهاى  تعيين  از  پس  گرفت.  جاى  اول 
كرده،  حذف  جدول  از  را  اول  سطح  متغيرهاى  دوم،  سطح  تعيين 
سپس با بقيه متغيرها جدول بعدي تشكيل شد. در جدول دوم نيز 
تا  كار  اين  و  گرديد  مشخص  دوم  سطح  متغير  اول،  جدول  مانند 

1. Faisal
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تعيين سطح همه متغيرها ادامه يافت. در نهايت، ماتريس استاندارد 
تشكيل شد و در گام چهارم، با توجه به سطوح تعيين شده، الگوى 

ساختارى تفسيري، ترسيم گرديد.

يافته ها
اولين يافته هاى پژوهش، ويژگى هاى جمعيت شناختى بود كه نتايج 

در جدول شماره 1 درج شده است.

جدول 1. ويژگى هاى جمعيت شناختى نمونه كّمى و كيفى

نمونه كمىنمونه كيفىويژگى هاى جمعيت شناختى
درصدفراوانىدرصدفراوانى

جنسيت
80٪72198٪13مرد
20٪2850٪5زن

سن

24٪659٪1كمتر از 35 سال
54٪50134٪359 تا 45 سال
22٪4455٪458 سال و بيشتر

تحصيالت

29٪0073كارشناسى
64٪22159٪4كارشناسى ارشد

7٪7816٪14دكترى

سابقه كار

25٪0062كمتر از 10 سال
33٪4483٪108 تا 20 سال
42٪56103٪10باالى 20 سال

با بررسى اسنادى و نظرات ُخبرگان و با استفاده از روش دلفى، 
تعداد 39 شاخص در قالب 17 مؤلفه مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى 
اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى در ابعاد محيط كالن، 

عوامل فردى و عوامل سازمانى  شناسايى گرديد. نتايج در جدول 
شماره 2 درج شده است.

جدول 2. شاخص ها و مؤلفه هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
شاخص هامؤلف هاابعاد

الن
ط ك

حي
م

عوامل تكنولوژيكى
به روز بودن فناورى ارتباطات

توسعه فناورى اطالعات
تكنولوژى هاى روز دنيا

عوامل جغرافيايى
ويژگى هاى طبيعى منطقه بحران  زده و يا در معرض بحران

وضعيت آب و هوايى منطقه بحران زده و يا در معرض بحران

عوامل سياسى
نگرش مديريتى و سياسى نسبت به اهميت مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

خط مشى هاى كالن در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

عوامل اجتماعى
همبستگى بين مردم منطقه بحران زده و دستگاه هاى امدادى و خدمت رسان

مشاركت اجتماعى در پيشگيرى و يا كاهش بحران

قوانين و مقررات حاكم
اجراى قوانين و مقررات سازمان مديريت بحران

الزامات قانونى

عوامل اقتصادى
وضعيت معيشتى منطقه بحران زده و يا در معرض بحران

ميزان بودجه و سخت افزارى مورد نياز در سازمان مديريت بحران



 277 حسين شيخى و همكاران/  ارائه مدل مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى با رويكرد ساختارى تفسيرى

جدول شماره 2 نشان داد كه عوامل تكنولوژيكى (تكنولوژى هاى 
جغرافيايى  عوامل  اطالعات)،  و  ارتباطات  زمينه  در  به روز  و  مدرن 
به لحاظ وضعيت طبيعى و آب و هوايى، عوامل سياسى مربوط به 
طبيعى،  مخاطرات  كاهش  مديريت  با  رابطه  در  حاكميت  نگرش 
عوامل اجتماعى به لحاظ ميزان مشاركت مردم در مديريت كاهش 
مخاطرات طبيعى و همبستگى با كاركنان سازمان، قوانين و مقررات 
اعم  اقتصادى  عوامل  طبيعى،  مخاطرات  كاهش  مديريت  در  حاكم 
از وضعيت معيشت مردم و ميزان توان دولت در تخصيص بودجه، 
حمايت مديران ارشد از برنامه هاى مديريت كاهش مخاطرات طبيعى، 
سازمانى  هويت  و  اجتماعى  هنجارهاى  از  اعم  سازمانى  فرهنگ 

مديريت بحران، ساختار سازمانى مديريت بحران، واقع بينى (درك و 
توجه به واقعيت ها و پذيرش آن)، باور اخالقى كاركنان سازمان هاى 
مديريت بحران در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى، ادارك محيطى 
كارشناسان پيشگيرى از بحران در مورد بحران ها، عملگرايى سازمان 
مديريت بحران و سازمان هاى همكار در مديريت كاهش مخاطرات 
طبيعى، تالشگرى كارگروه ها، همدلى كارگروه هاى تخصصى و مردم 
مناطق بحران زده، شخصيت سازنده مديران و كارشناسان مديريت 
بحران و عواطف مثبت مسئوالن مديريت بحران در مديريت كاهش 
مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  توسعه  بر  طبيعى  مخاطرات 

كاهش مخاطرات طبيعى اثرگذار هستند.

انى
ازم

ل س
وام
ع

حمايت مديران ارشد
حمايت هاى مالى و تسهيالتى از افراد آسيب ديده

حمايت همه جانبه از دستگاه هاى امدادى و خدمت رسان

فرهنگ سازمانى
هنجارهاى اجتماعى
هويت سازمانى

فرهنگ تحول محور

ساختار سازمانى
روشن بودن ساختار سازمانى سازمان مديريت بحران

تعيين مسئوليت ها و وظايف دستگاه ها
رويه هاى انجام كار مشخص

دى
 فر

مل
عوا

باور اخالقى
وظيفه شناسى

روحيه خيرخواهانه

ادارك محيطى
وابستگى و تعلق خاطر

آگاهى از بحران ممكن الوقوع با توجه به شناخت منطقه

عملگرايى
طراحى برنامه كاهش اثرات مخرب بااليا و يا پيشگيرى از وقوع بحران

اقدام عملى در پيشگيرى از وقوع بحران

تالشگرى
تالش دستگاه ها در كاهش عوامل بروز بحران
تالش دستگاه ها در كاهش بحران هاى طبيعى

همدلى
همدلى و انسجام اعضاى دستگاه ها در اقدامات پيشگيرانه بحران

همدلى و انسجام با مناطق بحران زده جهت كاهش آالم

شخصيت سازنده

انعطاف پذيرى
برخوردارى از نظم و انضباط

وجدان كارى
عزت نفس

واقع بينى
درك و تمركز پذيرش وقابع
توجه به واقعيت ها و حقايق

عواطف مثبت
ابراز عطوت و مهربانى

مثبت انديشى

ادامه جدول 2. شاخص ها و مؤلفه هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
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فهرست مؤلفه ها در جدول خودتعاملى ساختارى جدول شماره 3 
درج گرديد. به منظور بررسى و سطح بندى مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه 
مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى با 
روش مدل سازى ساختارى تفسيرى با تكنيك مدل سازى ساختارى 
گرديد  درج  ساختارى  تعاملى  خود  جدول  در  مؤلفه  تفسيرى، 17 
و به صورت پرسشنامه در اختيار خبرگان قرار گرفت. از اعضاى 

نمونه تحقيق خواسته شد كه مؤلفه ها را طبق قواعد ياد شده در روش 
تحقيق، دو به دو به صورت زوجى مقايسه كنند و اثرگذارى و يا 
اثر پذيرى هر عامل را نسبت به ديگر عوامل تعيين كنند. در نهايت 
ميزان اثرگذارى يا اثر پذيرى هر مؤلفه با نظر اكثريت نمونه تعيين 
خود  جدول  در  عوامل  پذيرى  اثر  يا  اثرگذارى  كلى  نتايج  گرديد. 

تعاملى ساختارى در جدول شماره 3 درج گرديده است.

جدول3. ماتريس خودتعاملى ساختارى مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
   I                       

       J         1234567891011121314151617كد

1XAAXXOOAXXVXVAXAعملگرايى

2OOXXOVOXVVXAXXXعوامل تكنولوژيكى

3AOXXXVVVVXAAOOقوانين و مقررات حاكم

4VVOOVVVVXXOXXعوامل اجتماعى

5XOAAAVAOAAXAاحساس همدلى

6XAAXXAVAXXXروحيه تالشگرى

7AAAXOOXAXOفرهنگ سازمانى

8AVVAVXXAAعواطف مثبت

9VVVOXAOAعوامل اقتصادى

10XXXAXAOعوامل جغرافيايى

11XVAAXOساختار سازمانى

12XAAXXعوامل سياسى

13AAXXادراك محيطى

14AOOواقع بينى

15AAباور اخالقى

16Oحمايت مديران ارشد

17شخصيت سازنده

در   A حرف  دستيابى،  ماتريس  تشكيل  براى  بعد،  مرحله  در 
ورودى I به صفر و در وردى J به يك، حرف V در ورودى I به يك 
و در ورودى J به صفر، حرف X  در ورودى I و J به يك و O در 
ورودى I و J به صفر تبديل شد. سپس به منظور تفكيك نتايج به 
دست آمده از نظرات خبرگان تحقيق، قدرت نفوذ (امتياز 1 به دست 
آمده از سطر) و ميزان وابستگى (امتياز 1 به دست آمده از ستون) 
مشخص گرديد. نتايج ماتريس دستيابى نهايى در جدول شماره 4 

درج شده است.
نمودار تحليلى MiICMAC از دو محور افقى (ميزان وابستگى) 

تحليل  و  تجزيه  در  است.  شده  تشكيل  نفوذ)  (قدرت  عمودى  و 
MiICMAC متغيرها بر حسب قدرت هدايت و وابستگى به چهار 

دسته تقسيم مى شوند. گروه اول شامل معيارهايى هستند كه داراى 
ارتباط  داراى  تقريبا  گروه  اين  مى باشند.  ضعيف  وابستگى  و  نفوذ 
كه  هستند  متغيرهايى  شامل  دوم  هستند.گروه  سيستم  با  ضعيف 
داراى نفوذ ضعيف و ميزان وابستگى باال هستند. گروه سوم شامل 
چهارم  گروه  دارند.  قوى  وابستگى  و  نفوذ  كه  هستند  متغيرهايى 
وابستگى  و  باال  نفوذ  قدرت  داراى  كه  هستند  متغيرهايى  شامل 

ضعيف هستند. 
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جدول 4. ماتريس دسترسى نهايى مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
نفوذ1234567891011121314151617كد
11100110001111101110
21100110101111011111
31010011111111000010
41001110011111101111
5110011000010000116
61110111001101011111
7001001100010010106
80010111101101110110
91000111111110100110
101100111001111010010
11100001100111100108
12000011010111100108
13111100000101100118
140111111111111100013
151110111111111110114
161101111101111011014
17010101000001100016

129741215108514151212761010وابستگى

شكل 1. تجزيه و تحليل MiICMAC مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى 
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هيچ  خودمختار  منطقه  در  كه  داد  نشان   1 شماره  شكل  نتايج 
 5،7،11،12،13 شماره  مؤلفه هاى  است.  نگرفته  قرار  مؤلفه اى 
سازمانى،  ساختار  سازمانى،  فرهنگ  همدلى،  احساس  (مؤلفه هاى 
عوامل سياسى و ادراك محيطى) در ناحيه دو (وابسته)، در ناحيه 
سه، مؤلفه هاى  شماره 1،2،6،10،16 (مؤلفه هاى عملگرايى، عوامل 
شخصيت  و  جغرافيايى  عوامل  تالشگرى،  روحيه  تكنولوژيكى، 
قرار  برخوردارهستند  بااليى  اثرپذيرى  و  اثرگذارى  از  كه  سازنده) 
 3،4،8،9،14،15 شماره  مؤلفه هاى  چهار،  ناحيه  در  گرفته اند. 
عواطف  اجتماعى،  عوامل  حاكم،  مقررات  و  قوانين  (مؤلفه هاى 
مثبت، واقع بينى، عوامل اقتصادى، باور اخالقى و حمايت مديران 
مؤلفه هاى  كه  كرد  اذعان  مى توان  بنابراين  است.  شده  واقع  ارشد) 

طراحى شده به لحاظ قدرت نفوذ و ميزان وابستگى قوى است. 

   براي تعيين سطح، با استفاده از ماتريس دست يابي، مجموعه 
قابل دست يابي (خروجي) و مجموعه پيش نياز (ورودى) و عناصر 
مشترك براى هر مؤلفه تعيين مى شود. در اولين جدول تكرار، آن 
عناصر  و  خروجى  مجموعه  كه  مى گيرد  قرار  اول  درسطح  متغير 
مشترك آن كامًال يكسان باشند. پس از تعيين متغير سطح اول، آن 
را از جدول حذف مى كنيم و با بقيه متغيرها جدول بعدي را تشكيل 
مي دهيم. در جدول دوم نيز همانند جدول اول، متغير سطح دوم را 
ادامه  متغيرها  همه  سطح  تعيين  تا  را  كار  اين  و  مي كنيم  مشخص 
مى دهيم. سپس ماتريس استاندارد را تشكيل مى دهيم. نتايج تعيين 
كاهش  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  عوامل  اول  سطح 

مخاطرات طبيعى در جدول شماره 5 درج گرديده است.

جدول 5. تعيين سطح اول مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
-11،6،10،11،12،13،14،16،171،2،3،4،5،6،9،10،11،13،15،161،6،10،11،13،16-
-21،2،5،6،8،10،11،12،13،15،16،171،2،5،6،10،12،13،14،15،16،171،2،5،6،8،10،12،13،15،16،17-
-31،3،6،7،8،9،10،11،12،133،6،7،8،13،14،153،6،8،13-
-41،4،5،6،9،10،11،12،13،14،16،171،13،14،16،171،13،14،16،17-
-5 1،2،5،6،11،16،171،2،4،5،6،8،9،10،11،14،15،161،2،5،6،11،16-
-61،2،3،5،6،7،10،11،13،15،16،171،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،14،15،16،171،2،3،5،6،7،10،11،15،16،17-
173،6،7،11،14،163،6،7،8،9،10،11،14،15،16،173،6،7،11،14،161
-83،5،6،7،8،10،11،13،14،15،172،3،8،9،12،14،15،163،8،14،15-
-91،5،6،7،8،9،10،11،12،14،173،4،9،14،159،14-
-101،2،3،5،6،7،10،11،12،13،151،2،3،6،8،9،10،11،12،13،14،15،161،2،3،6،10،11،12،13،15-
1111،6،7،10،11،12،13،161،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،14،15،161،6،7،10،11،12،13،161
-125،8،11،12،13،161،2،3،4،6،9،10،11،12،13،14،15،1711،12،13-
1131،2،3،4،6،10،12،13،16،171،2،3،4،6،1012،13،16،171،2،3،4،6،10،12،13،16،171
-142،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13،141،4،7،8،9،14،154،7،8،9،14-
-151،2،3،5،6،7،8،9،10،11،12،13،4،15،172،6،8،10،15،162،6،8،10،15-
-161،2،4،5،6،7،8،10،11،12،13،15،161،6،8،10،166،8،10،16-

171،4،6،12،171،2،4،5،6،8،9،15،171،4،6،17

كه  داد  نشان  شماره 5  جدول  در  سطح بندى  اول  مرحله  نتايج 
مجموعه خروجى و مجموعه مشترك مؤلفه هاى 7، 11 و 13 يكسان 
است بنابراين در سطح اول مدل ساختارى-تفسيرى قرار مى گيرند. 

براى تعيين متغيرهاى سطح دوم، كد مؤلفه هاى سطح اول از جدول 
حذف مى شود. نتايج در جدول شماره 6 درج گرديده است. 
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كه  داد  نشان  شماره 5  جدول  در  سطح بندى  دوم  مرحله  نتايج 
مجموعه خروجى و مجموعه مشترك مؤلفه هاى 2، 6 و 10 يكسان 
است بنابراين در سطح دوم مدل ساختارى-تفسيرى قرار مى گيرند. 

براى تعيين متغيرهاى سطح سوم، كد مؤلفه هاى سطح دوم از جدول 
حذف مى شود. نتايج در جدول شماره 7 درج گرديده است.

جدول 6. تعيين سطح دوم مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
-11،6،10،12،14،16،171،2،3،4،6،9،10،15،161،6،1016-
221،2،6،8،10،12،15،16،171،2،6،10،12،14،15،16،171،2،6،8،10،12،15،16،172
-31،3،6،8،9،10،123،6،8،14،153،6،8-
-41،4،6،9،10،12،14،16،171،14،16،171،14،16،17-
-5 1،2،5،6،16،171،2،4،5،8،9،10،14،15،161،2،5،16-
261،2،3،6،10،15،16،171،2،3،4،6،8،9،10،14،15،16،171،2،3،6،10،15،16،172
-83،6،8،10،14،15،173،2،8،9،12،14،15،163،8،14،15-
-91،6،8،9،10،12،14،173،4،9،14،159،14-
-101،2،3،6،10،12،151،3،6،8،9،10،12،14،15،161،2،3،6،10،12،152
-128،12،161،2،3،4،6،9،10،12،14،15،1712-
-142،3،4،6،8،9،10،12،141،4،8،9،14،154،8،9،14-
-151،2،3،6،8،9،10،12،4،15،172،6،8،10،15،162،6،8،10،15-
-161،2،4،6،8،10،12،15،161،6،8،10،166،8،10،16-
-171،4،6،12،171،2،4،5،8،9،15،171،4،6،17-

جدول 7. تعيين سطح سوم مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
-11،12،14،16،173،4،9،15،161،16-
-31،3،9،123،8،14،153-
-41،4،9،12،14،16،171،14،16،171،14،16،17-
35 1،2،5،16،171،2،4،5،8،9،10،14،15،161،2،5،163
383،8،14،15،173،8،9،12،14،15،163،8،14،153
-91،8،9،12،14،173،4،9،14،159،14-
-128،12،16،171،3،4،9،12،14،15،1712،4،17-
-143،4،8،9،12،141،4،8،9،14،154،8،9،14-
-151،3،8،9،12،4،15،178،15،168،15-
-161،4،8،12،15،161،8،168،16-

171،4،6،12،171،2،4،5،8،9،15،171،4،6،17

نتايج مرحله سوم سطح بندى در جدول شماره 7 نشان داد كه 
مجموعه خروجى و مجموعه مشترك مؤلفه هاى 5 و 8 يكسان است. 
بنابراين در سطح اول مدل ساختارى-تفسيرى قرار مى گيرند. براى 

جدول  از  پنجم  سطح  مؤلفه هاى  كد  ششم،  سطح  متغيرهاى  تعيين 
حذف مى شود. نتايج چهارم در جدول شماره 8 درج گرديده است. 
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داد  نشان   8 شماره  جدول  در  سطح بندى  چهارم  مرحله  نتايج 
 14 و   12 مؤلفه هاى  مشترك  مجموعه  و  خروجى  مجموعه  كه 
يكسان است. بنابراين در سطح چهارم مدل ساختارى-تفسيرى قرار 

مى گيرند. براى تعيين متغيرهاى سطح پنجم، مؤلفه هاى سطح چهارم 
گرديده  درج   9 شماره  جدول  در  نتايج  مى شود.  حذف  جدول  از 

است. 

جدول 8. تعيين سطح چهارم مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
-11،12،14،16،173،4،9،15،161،16-
-31،3،9،123،14،153-
-41،4،12،14،16،171،14،16،171،14،16-
-91،9،12،14،173،4،9،14،159،14-
41212،161،3،4،9،12،14،15،16،1712،6،174
4144،9،12،141،4،8،9،14،154،8،9،144
-151،3،9،12،4،15،1715،1615-
-161،4،12،15،161،1616-
-171،4،6،12،171،2،4،9،15،171،4،6،17-

جدول 9. تعيين سطح پنجم مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
511،163،4،9،15،161،165
-31،33،153-
541،161،14،161،165
-91،93،4،9،14،159-
-151،3،9،1515،1615-
-161،4،15،161،1616-
5171،4،6،171،2،4،9،15،171،4،6،175

نتايج مرحله پنجم سطح بندى در جدول شماره 9 نشان داد كه 
مجموعه خروجى و مجموعه مشترك مؤلفه هاى 1 و 4 يكسان است 
مى گيرند.  قرار  ساختارى-تفسيرى  مدل  پنجم  سطح  در  بنابراين 

از  پنجم  سطح  مؤلفه هاى  كد  ششم،  سطح  متغيرهاى  تعيين  براى 
جدول حذف مى شود. نتايج سطوح ششم و هفتم در جدول شماره 

10 درج گرديده است. 
جدول 10. تعيين سطح ششم و هفتم مؤلفه هاى مؤثر بر توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

سطحاشتراك هاورودى هاخروجى هاكد تكرار
-333،1536
-993،4،9،14،1596
-153،9،1515،16157
-1615،1616167

توسعه  بر  مؤثر  عوامل  مدل  سطوح  شدن  مشخص  از  پس 
طبيعى،  مخاطرات  كاهش  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 
مدل نهايى در هفت سطح ساختارى تفسيرى ترسيم گرديد. شكل 

در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  عوامل  ساختارى  الگوى   2 شماره 
مديريت كاهش مخاطرات طبيعى را نشان مى دهد.  
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بحث 
با توجه به عواقب و آثار زيان بار بحران ها و همچنين غير پيش بينى 
يا غيرقابل كنترل بودن وقوع آن ها، براى رفع مسائل مربوط به بحران، 
ساز و كارهايى به منظور بهبود عملكرد سازمان الزم است. مديريت 
بحران در جستجوى يافتن ابزارى است كه پيش، حين و پس از وقوع 
حادثه بتوان از بروز بحران ها پيشگيرى نمود و جهت كاهش هرچه 
بيشتر آثار و عوارض آن آمادگى الزم، امدادرسانى سريع و بهبودى 
اوضاع اقدام نمود. اين اقدامات در جهت نجات، كاهش ضايعات و 
خسارات جلوگيرى از وقفه زندگى، توليد و خدمات، حفظ ارتباطات 
و حفظ محيط زيست مى باشد. مسئوليت پذيرى  اجتماعى، مجموعه 
يارى  امر  در  دخيل  سازمان هاى  كاركنان  كه  است  فعاليت هايى 
صورت  به  انسان ساز  و  طبيعى  حوادث  آسيب ديدگان  به  رساندن 
داوطلبانه، به عنوان يك عضو مؤثر و مفيد در جامعه، انجام مى دهند. 
كاركنان  بين  اجتماعى   مسئوليت  روحيه  تقويت  و  كافى  شناخت 
حوادث  آسيب ديدگان  به  رساندن  يارى  امر  در  دخيل  سازمان هاى 
مخاطرات  كاهش  مديريت  به  منجر  انسان ساز،  حوادث  و  طبيعى 
طبيعى مى شود، كه ثمرات زيادى را براى آن ها و سازمان ها در پى 
دارد. بنابراين هدف اين تحقيق، ارائه مدل مسئوليت پذيرى اجتماعى 
در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى با رويكرد ساختارى تفسيرى 
بود. بر اساس يافته ها، 39 شاخص در قالب مؤلفه هاى عملگرايى، 

اجتماعى،  عوامل  حاكم،  مقررات  و  قوانين  تكنولوژيكى،  عوامل 
احساس همدلى، روحيه تالشگرى، فرهنگ سازمانى، عواطف مثبت، 
عوامل  سازمانى،  ساختار  جغرافيايى،  عوامل  اقتصادى،  عوامل 
مديران  حمايت  اخالقى،  باور  بينى،  واقع  محيطى،  ادراك  سياسى، 
در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى  ارتقاء  بر  سازنده  شخصيت  و  ارشد 
مديريت كاهش مخاطرات طبيعى وجود دارد. يافته هاى اين پژوهش 
با يافته هاى نويكاس و همكاران (2021)، چن و همكاران (2012)، 
كالته ساداتى و فلك الدين (1400) و محمدى و همكاران (1400)، 
همخوان است. شناسايى عوامل موجب افزايش آگاهى مديران خواهد 
و  باشد  پنهان  مديران  ديد  از  عوامل  برخى  كه  است  ممكن  و  شد 
بسيار  موضوع،  اين  كه  كرد  خواهد  آگاه  را  آن ها  تحقيق  اين  نتايج 
مى باشد.  مشكل   عوامل،  همه  به  همزمان  توجه  اما  است.  ارزشمند 
است  بديهى  نيست.  يكسان  عوامل  همه  اثرگذارى  طرفى ميزان  از 
در وهله اول بايستى بر عواملى تمركز شود كه از اثرگذارى باالترى 
برخوردار هستند. در واقع بايستى اولويت هاى اقدام و تصميم تعيين 
شود. براى اين منظور و تعيين اولويت هاى اقدام، از روش مدل سازى 

ساختارى تفسيرى جهت ساختاردهى عوامل استفاده شده است. 
بر اساس يافته ها در سطح اول مدل ساختارى تفسيرى حاصل 
شده، عوامل فرهنگ سازمانى، ادراك محيطى و ساختار سازمانى قرار 

شكل 2. مدل ساختارى تفسيرى تحقيق
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گرفته است. اين موضوع با يافته هاى محمدى و همكاران (1400)، 
 (1396) همكاران  و  جوادى  و   (1398) همكاران  و  مهاجروطن 
همخوان مى باشد. عواملى كه در رأس مدل ساختارى تفسيرى قرار 
قبيل  از  عواملى  است.  پايين تر  سطوح  عوامل  از  متأثر  مى گيرد، 
حمايت مديران ارشد، قوانين و مقررات حاكم، عوامل اقتصادى و 
باور اخالقى بيشترين تأثير را بر تقويت و يا ايجاد اين عوامل دارند. 
به هر حال، تقويت هرچه بيشتر مسئوليت پذيرى در مديريت كاهش 
مخاطرات طبيعى به كاهش اثرات بحران و درد و آالم كمك خواهد 
كرد و مديران بايستى به اين عوامل توجه كافى داشته باشند. چنانچه 
يابد،  ارتقاء  ممكن  حداكثر  تا  دستگاه ها  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 
بحران  مديريت  سازمان  كه  بحران  مديرت  مشى هاى  خط  اجراى 
و ديگر سازمان هاى همكار در آن نقش دارند، تسهيل خواهد شد. 
بديهى است كه در فرايندهاى مديريت بحران ها، شرايط انجام امور 
چنانچه  اين رو  از  شد.  خواهد  مواجه  كمترى  چالش هاى  با  محوله 
هنجارهاى اجتماعى در نظر گرفته شود و با برخوردارى از فرهنگ 
مديريت  سازمان  سازمانى  ساختار  بودن  روشن  نيز  و  محور  تحول 
بحران، رويه هاى انجام كار مشخصى وجود داشته باشد، در صورت 
تحقق مؤلفه هاى سطوح زيرين مى توان به دستيابى به اين مؤلفه ها 
اميدوار بود تا به مسئوليت اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات 

طبيعى كمك گردد.
بر اساس يافته هاى تحقيق، در سطوح ميانى عوامل جغرافيايى، 
عوامل  دوم،  سطح  در  تالشگرى  روحيه  و  تكنولوژيكى  عوامل 
و  سياسى  عوامل  سوم،  سطح  در  مثبت  عواطف  و  همدلى  احساس 
و  اجتماعى  عوامل  عملگرايى،  عوامل  چهارم،  سطح  در  واقع بينى 
شخصيت سازنده در سطح پنجم و عوامل قوانين و مقررات حاكم و 
عوامل اقتصادى در سطح ششم قرار دارند. اين يافته ها با يافته هاى 
و  همكاران (1398)  و  مهاجروطن  همكاران (1400)،  و  محمدى 
مدل يابى  تكنيك  در  است.  همخوان   (1396) همكاران  و  جوادى 
سطح  پايين ترين  از  اثرگذارى ها  سلسله مراتب  تفسيرى،  ساختارى 
به سمت سطوح باالى مدل است. به اين معنى كه عوامل پايين ترين 
سطح بر تقويت و يا ايجاد سطوح ميانى اثر مى گذارند و با تقويت و 
يا ايجاد عوامل سطوح ميانى اثرگذارى آن ها بر عوامل سطوح باالى 
هم  اند،  گرفته  قرار  مدل  ميانه  در  كه  عواملى  مى يابد.  تحقق  مدل 

ويژگى اثرپذيرى مطلوب دارند و هم ويژگى اثرگذارى قابل قبول. 
مناسبى  واكنش  و  كنش  از  عوامل  اين  كه  گفت  مى توان  بنابراين 
برخوردار هستند و بسته به مقتضيات زمان و مكان، اين عوامل بايد 
مورد توجه مديريت ها قرار گيرد و هرگونه غفلت ممكن خساراتى 
بر جا بگذارد. با توجه به سلسله مراتب اثرگذارى در اين مدل، بديهى 
است كه در اين پژوهش و با توجه به يافته هاى مدل تحقيق، بايد 
در وهله اول پس از تمركز بر عوامل سطح هفتم، بر عوامل سطح 
توجه  هستند  اقتصادى  عوامل  و  حاكم  مقررات  و  قوانين  كه  ششم 
ويژه اى صورت گيرد. بنابراين در توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى 
در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى در مديريت بحران، عالوه بر 
دستگاه ها  اين  مزاياى  و  حقوق  به  بايستى  مقررات  و  آيين نامه ها 
توجه شود تا با دغدغه كمترى به انجام امور محوله بپردازند. توجه 
به مؤلفه هاى توسعه مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش 
به  اصلى  مقوله هاى  از  يكى  عنوان  به  مى تواند  طبيعى  مخاطرات 

مديريت بحران كمك شايانى نمايد. 
(قاعده  سطح  يايين ترين  در  كه  داد  نشان  يافته ها  همچنين 
مدل) حمايت مديران ارشد و باور اخالقى قرار گرفته است. عوامل 
پايين ترين سطح مدل بر تحقق ديگر عوامل اثرگذار است و بايستى 
در اولويت هاى اقدام و تصميم مديران قرار گيرد. هنگامى كه يك 
بحران ايجاد مى شود، درك عمومى از بحران و پاسخ به آن حياتى 
و  اساسى ترين  از  يكي  مى رسد  نظر  به  شرايطي  چنين  در  است. 
مديران  به  نياز  افزايش  دستگاه ها،  روي  پيش  چالش هاى  مهم ترين 
توان مند جهت رسيدن به استانداردهاى مطلوب عملكرد اجتماعى در 
 ،(CSR)مديريت بحران باشد. بنابراين، مسئوليت پذيرى اجتماعى
در  مديريت  پاسخگويى  و  وضعيت  ارزيابى  براى  مهم  موضوعى 
ارتقاء  و  توسعه  در  مى باشد.  ذى نفعان  براى  بحران  از  بعد  و  قبل 
طبيعى،  مخاطرات  كاهش  مديريت  در  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 
رابطه  در  و  باشند  داشته  را  الزم  اهتمام  مديران  كه  است  شايسته 
با دستگاه هاى امدادى و خدمت رسان، از هرگونه برنامه سنجيده و 
كوشش اثرگذار دريغ نورزند. هرچند كه حمايت هاى مديران بسيار 
ضرورى است، ليكن باورهاى اخالقى افراد نيز بسيار اهميت دارد. 
بنابراين بايستى تدابيرى انديشيده شود تا ضمن جذب و به كارگيرى 
باورهاى  ارتقاء  و  تقويت  بر  شناس،  وظيفه  و  مسئوليت پذير  افراد 
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اخالقى افراد دستگاه ها كمك گردد. همچنين نتايج تحليل ميك مك 
نشان داد كه در ناحيه چهار (نفوذى)، مؤلفه هاى قوانين و مقررات 
باور  اقتصادى،  عوامل  مثبت،  عواطف  اجتماعى،  عوامل  حاكم، 
از  مؤلفه ها  اين  است.  شده  واقع  ارشد  مديران  حمايت  و  اخالقى 
قدرت نفوذ و هدايت گرى مطلوب برخوردارند. بنابراين اين عوامل 
كشورهاى  جمله  از  ايران  شود.  واقع  مغفول  مديران  ديد  از  نبايد 
بالخيز دنياست. بنابراين شايسته است كه در زمينه تحقق مسئوليت 
مختلف،  جنبه هاى  از  حمايت ها  انجام  راستا  همين  در  و  اجتماعى 
ارائه  و  حق الزحمه ها  زمينه  در  نيروها  از  حمايتى  اقدامات  از  اعم 
در  كافى  بودجه هاى  و  مسكونى  ساختمان هاى  نوسازى  تسهيالت 
زمينه استانداردسازى زيرساخت هاى عمومى، توجه الزم انجام شود. 
چنانچه در اين زمينه كوتاهى گردد در دراز مدت منجر به خساراتى 

چند برابر خواهد شد. 
نتيجه گيرى     

مدل  سطح  پايين ترين  در  اخالقى  باور  تحقيق،  نتايج  به  توجه  با 
پايين  سطوح  جزء  -كه  پنجم  سطح  در  نيز  سازنده  شخصيت  و 
محسوب مى شود- قرار گرفته اند و اين عوامل از جمله عوامل فردى 

نيز محسوب مى شوند. بنابراين پيشنهاد مى شود كه:
در هنگام جذب نيرو، براى دست يافتن به نتايج بهتر در بحث 
شناسى  شخصيت  تست هاى  انجام  به  اجتماعى  مسئوليت پذيرى 

اهتمام شود. 
تقويت  و  ايجاد  در  تشويقى  سياست هاى  اجراى  و  تدوين  با   
فرهنگ (همدلى- عملگرايى- تالشگرى)، سبب تقويت هرچه بيشتر 

مسئوليت پذيرى اجتماعى در بين كاركنان سازمان شوند. 
همچنين بر اساس يافته ها، حمايت مديران ارشد در سطح هفتم 
شده  واقع  ششم  سطح  در  اقتصادى  عوامل  و  سطح)  ترين  (پايين 

است. بنابراين پيشنهاد مى گردد كه :
مديران از هرگونه حمايت اعم از مالى و اقتصادى و حمايت هاى 

سازمانى مانند ارتقا و ترفيع دريغ نورزند. 
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 287 حسين شيخى و همكاران/  ارائه مدل مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى با رويكرد ساختارى تفسيرى

پرسشنامه شاخص ها و مؤلفه هاى اثرگذار مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
خواهشمند است نظر ارزشمند خود را در مورد ميزان تأثير  هر يك از شاخص ها و مؤلفه هاى مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش 

مخاطرات طبيعى مندرج در پرسشنامه زير را مشخص نماييد

شاخص هامؤلف هاابعاد
فم
خال

ر م
سيا

ب
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خال

م

رم
ندا

ى 
ظر

ن

قم
واف
م

قم
واف
ر م

سيا
ب

الن
ط ك

حي
م

عوامل تكنولوژيكى
به روز بودن فناورى ارتباطات

توسعه فناورى اطالعات
تكنولوژى هاى روز دنيا

عوامل جغرافيايى
ويژگى هاى طبيعى منطقه بحران  زده و يا در معرض بحران

وضعيت آب و هوايى منطقه بحران زده و يا در معرض بحران

عوامل سياسى
نگرش مديريتى و سياسى نسبت به اهميت مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

خط مشى هاى كالن در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى

عوامل اجتماعى
همبستگى بين مردم منطقه بحران زده و دستگاه هاى امدادى و خدمت رسان

مشاركت اجتماعى در پيشگيرى و يا كاهش بحران

قوانين و مقررات حاكم
اجراى قوانين و مقررات سازمان مديريت بحران

الزامات قانونى

عوامل اقتصادى
وضعيت معيشتى منطقه بحران زده و يا در معرض بحران

ميزان بودجه و سخت افزارى مورد نياز در سازمان مديريت بحران

انى
ازم

ل س
وام
ع

حمايت مديران ارشد
حمايت هاى مالى و تسهيالتى از افراد آسيب ديده

حمايت همه جانبه از دستگاه هاى امدادى و خدمت رسان

فرهنگ سازمانى
هنجارهاى اجتماعى
هويت سازمانى

فرهنگ تحول محور

ساختار سازمانى
روشن بودن ساختار سازمانى سازمان مديريت بحران

تعيين مسئوليت ها و وظايف دستگاه ها
رويه هاى انجام كار مشخص

دى
 فر

مل
عوا

باور اخالقى
وظيفه شناسى

روحيه خيرخواهانه

ادارك محيطى
وابستگى و تعلق خاطر

آگاهى از بحران ممكن الوقوع با توجه به شناخت منطقه

عملگرايى
طراحى برنامه كاهش اثرات مخرب بااليا و يا پيشگيرى از وقوع بحران

اقدام عملى در پيشگيرى از وقوع بحران

تالشگرى
تالش دستگاه ها در  كاهش عوامل بروز بحران
تالش دستگاه ها در كاهش بحران هاى طبيعى

همدلى
همدلى و انسجام اعضاى دستگاه ها در اقدامات پيشگيرانه بحران

همدلى و انسجام با مناطق بحران زده جهت كاهش آالم

شخصيت سازنده

انعطاف پذيرى
برخوردارى از نظم و انضباط

وجدان كارى
عزت نفس

عواطف مثبت
ابراز عطوت و مهربانى

مثبت انديشى

واقع بينى
درك و تمركز پذيرش وقابع
توجه به واقعيت ها و حقايق
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فرم (پرسشنامه) خود تعاملى ساختارى مؤلفه هاى اثرگذار مسئوليت پذيرى اجتماعى در مديريت كاهش مخاطرات طبيعى
ارجمند گرانمايه

با سالم
احترامأ چنانچه مانع i بر مانع j  تأثير مى گذارد حرف V، چنانچه مانع j بر مانع i تأثير مى گذارد حرف A ، چنانچه تأثير دو طرفه 

هست حرف X و در صورتى هيچكدام بر ديگرى تأثير نمى گذارد حرف O بنويسند.
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3قوانين و مقررات حاكم
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16حمايت مديران ارشد
17شخصيت سازنده


