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چکیده
زمینه و هد  ف: وضعیت جغرافیایی، شرایط زیست محیطی و پراکند  گی های جمعیتی، تنوع و فراوانی رخد  اد   های طبیعی، آسیب پذیری ها و پیامد   های آن 
را د  ر کشورمان افزایش د  اد  ه است و موجبات بروز بحران ها را فراهم می  آورد  . این بحران ها می توانند   تا آنجا پیش روند   که فرآیند   توسعه را با تأخیر 
روبرو سازند  . این د  ر حالی است که امروزه د  ر جهان، تعاونی ها به عنوان نهاد   مرد  می که غالبًا تحت حمایت و د  سته بند  ی د  ولت ها، سازماند  هی می 
شوند  ، یکی از ابزارهای توسعه و افزایش رفاه اجتماعی محسوب  می شوند  . تجارب ایران و جهان د  ر استفاد  ه از این تعاونی ها د  ر شرایط اضطراری پس از 
سوانح، نشان گر ظرفیت های این نهاد  های مرد  می د  ر زمینه های متعد  د   ساماند  هی شرایط بحرانی است. این ظرفیت ها قبل از وقوع سوانح، باعث کاهش 
آسیب پذیری جوامع د  ر برابر سوانح احتمالی می گرد  د   و پس از وقوع سوانح، با ساماند  هی پیامد  های ایجاد   شد  ه و رسید  گی به وضعیت آسیب د  ید  گان و 

ورود   د  ر مراحل مقابله با بحران و بازتوانی، وضعیت جامعه ی سانحه د  ید  ه را بهبود   بخشید  ه و مانع از کند   شد  ن روند   توسعه می شود  .
روش: د  ر این مقاله منابع مرتبط به پیامد  ها و نیازهای جوامع پس از سوانح د  ر اد  بیات مد  یریت بحران و اسناد   حاوی تجارب ایران و جهان از به کارگیری 
بخش تعاون د  ر شرایط بحرانی مرور می شود  . به این ترتیب و با تکیه بر روش آنالیز محتوا و مرور موارد   تکرار شد  ه د  ر ایجاد   ارتباط میان نیازهای پس 
از سانحه و خد  مات تعاونی های مختلف، از تناظر میان خد  مات ارائه شد  ه توسط بخش تعاون د  ر ایران و جهان و نیازهای پیش بینی شد  ه د  ر زمان های 

مختلف پس از وقوع سانحه، تعاونی  هایی مؤثر د  ر ساماند  هی شرایط معرفی می شوند  . 
یافته ها: این مطالعه ساختاری را  برای چگونگی استفاد  ه از قابلیت های تعاونی ها د  ر رفع نیازهای جامعه ی مواجه شد  ه با سانحه فراهم می آورد  . 

نتیجه گیری: مقاله ی حاضر د  رصد  د   است با بررسی پیامد  ها و نیازهای جوامع پس از سوانح از یک سو و از سوی د  یگر با مرور اسناد   حاوی تجارب ایران 
و جهان و شناخت بخش تعاون د  ر ایران، به منظور تقلیل بار وظایف و مسئولیت های د  ولت د  ر د  وران بحران، به تد  وین ساختاری برای بهره گیری از 
قابلیت های بخش تعاون کشور د  ر شرایط بحران بپرد  ازد  . به این ترتیب د  ر انتها تعاونی های مفید   معرفی و مد  ت زمان الزم د  ر رفع هر کد  ام از نیازهای 

زمان بحران نیز بیان می  شوند  . 
واژه های کلید ی: بحران، پیامد  ، تعاون، سانحه، نیاز. 
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Abstract
Background and objectives: Iran is a country with different types of geographical, environmental and demographic conditions which is situ-
ated in a disaster- prone area in the world. In some cases, these disasters were catastrophic and they have resulted in emergency conditions; 
hence, they may slow down the development process. Co-operative societies are mostly structured and established by people all over the 
world, but they are working under supervision of governments and in some cases, they are organized by governmental investments.  There 
are a lot of experiences about the role of cooperatives in reduction of needs and requirements after catastrophic disasters. Therefore, the 
operational potentials of these cooperatives could be used in reduction of the variety of vulnerabilities before disasters. Different departments 
of these cooperatives could also be used in recovery process after disasters. 
Method: This paper reviews the literature related to the issues and needs of communities after disasters in crisis management as a science and 
the lessons learned from using cooperatives in previous disasters in Iran and some other countries.  In this way, relying on Content Analysis 
Method and reviewing the most repeated cases linking to the needs of post-disaster needs and services by different cooperatives, effective 
cooperatives in different context will be introduced. 
Findings: This study provides a structure in how to use cooperatives’ potentials to cover needs and consequences of a community faced with 
a disaster. 
Conclusion: Finally the process of literature reviewing in disaster management and studying of different countries’ experiences could be lead 
to answer these as the main questions: When and How to employ the potential of cooperatives in emergency conditions.  
Keywords: Crises, Consequence, Cooperatives, Disaster, Emergency requirements.
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مقدمه
د  ر  ابعاد    همه ی  د  ر  د  ولت ها  امروزه  که  سیاست هایی  همه ی  با 
اقتصاد  ی،  سیاسی،  مهم  روید  اد  های  می گیرند  ،  به کار  توسعه  جهت 
جنگ ها  نظیر  بشرساخت  یا  طبیعی  سوانح  و  انسانی  اجتماعی، 
بحران های  بروز  باعث  جهان  اخیر  د  هه های  د  ر  د  اخلی  نزاع های  و 
از  اما  می کنند  ،  ایجاد    اخالل  توسعه  روند    د  ر  و  می شوند    گوناگون 
اساسی  راه  حل  را یک  تعاون  نهضت  اجتماعی،  مکتب های  د  یرباز 
معتقد  ند    و  می د  انند    اجتماعی  اقتصاد  ی–  نارسایی های  رفع  برای 
بسط و گسترش تعاونی و حمایت از تعاونی ها، اقتصاد   کشورها را 
به سمت توسعه سوق خواهد   د  اد   )اختر محققی، 1385، صص 20-

22(. خیزش عظیم تعاونی ها، خصوصًا پس از جنگ جهانی اول و 
د  وم د  ر کشورهای اروپایی، نوعی پاسخ طبیعی جامعه ی آسیب د  ید  ه 
به نیازهای ناشی از بحران بود   که حتی مستقل از د  ولت د  ر بعضی 
د  ر    .1  )44 1944، ص  کووان،  و  )پارکر  گرفت  شکل  کشورها  از 
نامید  ،  اجتماعی  بلوغ  نوعی  را  آن  می توان  که  تعاونی  رفتار  واقع، 
نشانه ای از عزم انسان ها و برخورد   اصولی و مبتنی بر اراد  ه ی  جمعی 

با مشکالت اقتصاد  ی– اجتماعی د  ر جامعه است. 
د  ولت ها د  ر کشورهای د  رحال  توسعه نظیر ایران، تعاونی ها را 
توسعه ی  و  می د  انند    ملی  برنامه های  پیشبرد    جهت  مطمئن  ابزاری 
اصول  د  ر  د  ارد  .  ناپذیر  تفکیک  ارتباطی  تعاونی ها  با  پاید  ار کشور 
43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز یکی از سه بخش 
به اقتصاد   تعاونی تخصیص یافته است )اختر  مهم اقتصاد  ی کشور 

محققی، 1385، ص 67(.  
اهمیت و ویژگی  مبتنی بر اراد  ه ی جمعی د  ر بخش تعاون از یک 
سو و سانحه خیز بود  ن کشورمان از سوی د  یگر، اهمیت برنامه ریزی، 
تصمیم گیری و مد  یریت د  ر شرایط بحرانی را از سوی مسئوالن، د  ر 
و  جامعه  امکانات  نامناسب  سازماند  هی  از  ناشی  هزینه های  تقلیل 
بازگرد  اند  ن هر چه سریعتر جامعه ی آسیب د  ید  ه به سیر طبیعی خود   
با استفاد  ه از ظرفیت این نهاد  ها را اجتناب ناپذیر می کند  . از این رو، 
نامه ی اجرایی قانون تشکیل سازمان مد  یریت بحران  ماد  ة 8 آیین 
کشور  بحران  مد  یریت  سازمان  تشکیل  قانون   10 ماد  ه ی  کشور، 
د  ر  تعاونی ها  حضور  به  استان ها  غیرعامل  پد  افند    راهبرد  ی  سند    و 

1.  Parker and Cowan,1944, p. 44 

شرایط بحران اشاره کرد  ه اند  . مراجعه به اسناد   باالد  ستی تنها قرائت 
د  ولتی از التزام و قابلیت های بخش تعاون و زیرمجموعه های آن را 
د  فاع  د  وران  از  ناشی  تجارب  اما  می د  هد  ،  ارائه  بحران  شرایط  د  ر 
مقد  س و سوانح گذشته د  ر ایران، نشانگر این موضوع است که د  ر 
الزامات  از  مرد  م  نوع د  وستی  و  مشارکت  روحیه ی  بحران،  شرایط 
تأمین رضایت سانحه  د  ر  فراتر رفته و  پاسخگو  نهاد  های  به  د  ولتی 
ساماند  هی  مسیر  د  ر  قانونی  موانع  وجود    بود  ه است.  سهیم  د  ید  گان 
برای  را  راه  نیز  آن ها  بود  ن  غیرانتفاعی  و  غیرد  ولتی  سازمان های 
جذابیت بیشتر تعاونی ها و بسیج توانمند  ی های مرد  می، سازماند  هی 
و جهت د  هی آن ها به رفع د  رست و به موقع نیازها و پیامد  های ناشی 

از سوانح می گشاید  .  

روش
از آنجا که د  ر این مقاله ساختار بهره گیری از قابلیت تعاونی ها د  ر 
زمان بحران مد   نظر است، روش اصلی تحقیق د  ر این مقاله کیفی 
است و رویکرد   اصلي آن، تفسیري بود  ه و د  ر آن از رو ش هاي غیرآماري 
محتوای  آنالیز  روش  بر  تکیه  با  منظور  بد  ین  است.  شد  ه  استفاد  ه 
کیفی از یک سو تعد  اد  ی از منابع مرتبط با د  انش بحران و مد  یریت 
بحران و از سوی د  یگر منابع مرتبط با تعاونی ها و قابلیت های آن ها 
مرور گرد  ید  ، از منابع تخصصی مرتبط با امر بحران و مد  یریت آن، 
زمان  نیازهای  بحران،  مد  یریت  مراحل  شناخت  برای  الزم  اطالعات 
بحران و مراحل گذر از ساماند  هی به بازسازی برد  اشت شد  ه است و 
د  ر مرور سابقه ی بهره گیری از قابلیت تعاونی ها، با مراجعه به منابع 
این زمینه شناسایی شد  ه  ایران و سایر کشورها د  ر  موجود  ، تجارب 
و د  ر نهایت با تناظر نیازهای جامعه ی آسیب د  ید  ه و توانمند  ی های 
تعاونی ها، شرح چگونگی استفاد  ه از تعاونی ها د  ر انطباق با چرخه ی 
مد  یریت بحران و مراحل گذر از ساماند  هی به بازسازی د  ر قالب یک 
مد  ل و جد  ول زمانبند  ی فعالیت ها د  ر زمان بحران ارائه می شود   )از 
روش تحلیل محتوا تعاریف گوناگونی به عمل آمد  ه که بخشی از 
به تاریخچه این تکنیک و روند   تکاملی آن بر می گرد  د   و  اختالف 
بخشی د  یگر مربوط به تفاوت د  ر حوزه گسترد  ه این تکنیک است. 
کریپند  ورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می کند   که 
به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از د  اد  ه ها د  ر مورد   متن آنها بکار 
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می رود  .  او هد  ف این تحلیل را همانند   سایر تکنیک های پژوهشی 
فراهم آورد  ن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل 

می د  اند  . )کریپند  روف، 1378، ص 25(.
از  بهره گیری  ساختار  تد  وین  به منظور  تحقیق  انجام  فرآیند     
 ،1 تصویر  د  ر  مند  رج  مفهومی  مد  ل  د  ر  بحران  شرایط  د  ر  تعاونی ها 
خالصه شد  ه است. د  ر این مقاله، جهت د  ریافت د  اد  ه ها از روش اسناد  ی 

و مطالعات کتابخانه ای و نیز جستجوهای اینترنتی برای مرور منابع و 
مستند  ات موجود   از اد  بیات مد  یریت بحران و مقاالت و کتب مرتبط 
با کاربرد   تعاونی ها د  ر شرایط بحران د  ر تجارب ایران و جهان استفاد  ه 
شد  ه است. این مطالعات منجر به برقراری ارتباط میان عمد  ه نیازهای 
طبقه بند  ی شد  ه د  ر زمان بحران، زمینه های ورود   تعاونی ها د  ر شرایط 
بحرانی و قابلیت ها ود  سته بند  ی های بخش تعاون د  ر کشور می شود  .  

تصویر1.مدلمفهومیتحقیق،منبع:نگارندگان
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مدیریت بحران و مراحل گذر يها در انطباق با چرخهه از تعاونیتدوین ساختار سلسله مراتبی و شرح چگونگی استفاد

ها در شرایط  بحرانالیتاز ساماندهی به بازسازي در قالب یک مدل و جدول زمانبندي فع
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نگارندگان: ، منبعمدل مفهومی تحقیق.1تصویر

آشناییبامفهومبحرانومدیریتبحران
اضطراری  موقعیتی  وقوع  معنای  به  بحران  تخصصی،  اد  بیات  د  ر   
ناشی از بروز سانحه ای طبیعی یا انسان ساخت که طی آن مرد  م قاد  ر 
به برآورد  ن نیازهایشان نباشند  ، تعریف می شود   و مد  یریت بحران نیز 
به معنی مجموعه مفاهیم نظری و تد  ابیر عملی د  ر ابعاد   برنامه ریزی 
شد  ه  تعریف  سانحه  از  بعد    و  قبل  هنگام،  سوانح  با  مقابله  جهت 
قالب چرخه ای  د  ر  اکثراً  . که  )د  یویس و آیسان، 1993، ص 47(1 
آسیب پذیری،  کاهش  و  )پیشگیری  اصلی  مرحله ی  چهار  شامل 
)الکساند  ر،  می شود    تصویر  بازسازی(  و  بازتوانی  و  مقابله  آماد  گی، 
از  نیازهایی  رفع  مستلزم  مراحل  این  از  2002، ص 210(2. هرکد  ام 
جامعه آسیب د  ید  ه هستند   که د  ر طی گذری از ساماند  هی به بازسازی 
مرتفع خواهند   شد  . د  ر اد  امه مقاله به سیر این مراحل و نیازهای زمان 

بحران با جزییات بیشتری پرد  اخته خواهد   شد  . 

1.  Davis and Aysan, 1993, p. 47
2.  Alexander, 2002, p.210

آشناییبابخشتعاوندرایران
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  عنوان  تحت  امروز  که  وزارتی 
و  نام  نقطه نظر  از  کنون  تا  تأسیس  بد  و  از  می شود  ،  یاد    آن  از 
مجلس  و  د  ولت ها  میان  فراوانی  بحث  محل  آن  به  محوله  وظایف 
د  ر د  وره های مختلف بود  ه است. تا این که د  ر پس از تصویب مجلس 
شورای اسالمی د  ر 8 تیرماه 1390 و تصویب شورای نگهبان د  ر 13 
تیر د  ر راستای طرح کوچک سازی د  ولت با اد  غام سه وزارت رفاه و 
تأمین اجتماعی، کار و امور اجتماعی و تعاون تشکیل شد   ) سایت 
خانه ی ملت، 1395(. پیش از آن وزارت رفاه و تأمین اجتماعی د  ر 
سال 1383 و پس از تصویب قانون نظام جامع تأمین اجتماعی د  ر 
مجلس ششم تشکیل شد  ه بود  . هد  ف اولیه از تأسیس این وزارتخانه 
همچون  بیمه گر  و  حمایتی  خد  ماتی،  نهاد  های  همه ی  تجمیع 
سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی، سازمان خد  مات د  رمانی، 
کشور،  اورژانس  سازمان  غیرمترقبه،  حواد  ث  سازمان  احمر،  هالل 
صند  وق  بازنشستگی،  سازمان  )ره(،  خمینی  امام  امد  اد    کمیته ی 
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بیمه ی روستاییان و ... د  ر راستای پایان د  اد  ن به پراکند  گی گسترد  ه  
همچنان  اما  بود  .  کشور  د  ر  بیمه ای  و  حمایتی  خد  مات  ارائه ی  د  ر 
به  خمینی  امام  امد  اد    کمیته ی  و  مختلف  بنیاد  های  چون  نهاد  های 
که  اجتماعی  تأمین  سازمان  می د  هند  .  اد  امه  خود    مجزای  فعالیت 
تبد  یل شد  ، پیشتر زیرمجموعه ی  به وزارتخانه  این قانون  بر اساس 
)خبرگزاری  د  اشت  قرار  پزشکی  آموزش  و  د  رمان  بهد  اشت،  وزارت 
ایسنا، 1380(. به موجب اصل 29 قانون اساسی، خد  مات حمایتی 
و  حواد  ث  سرپرستی،  بی  ازکارافتاد  گی،  بازنشستگی،  زمینه ی  د  ر 
سوانح د  ر کنار خد  مات بهد  اشتی، د  رمانی و مراقبت های پزشکی به 
صورت بیمه و ... د  ر قالب نظام تأمین اجتماعی تعریف شد  ه است. 
بنابراین جد  ا بود  ن مد  یریت نظام بهد  اشت و د  رمان و مد  یریت نظام 
بیمه د  رمان و خد  مات توان بخشی و حمایتی د  ر د  و وزارتخانه موجب 
ناهماهنگی د  ر مد  یرت نظام رفاه و تأمین اجتماعی می شود   )مسعود   
که  همان گونه  تفاصیل،  این  همه ی  با   .)224 ص   ،1388 اصل، 
بیمه که  با  نهاد  ی مرتبط  به  ذکر شد   از سال 1390، وزارت تعاون 
خد  مات پس از سوانح د  ر آن ملحوظ است، اد  غام شد  ، لذا به نظر این 
وزارتخانه طرحی پژوهشی برای به کارگیری بخش تعاون د  ر شرایط 
بحران با همکاری نهاد  ی پژوهشی- د  انشگاهی، به انجام رسید  . این 

مقاله ماحصل این طرح پژوهشی است.    
د  ر هر صورت تعاونی ها د  ر ایران تحت نظارت وزارت تعاون، 
د  ر  که  می نمایند    فعالیت  و  شد  ه  سازماند  هی  اجتماعی  رفاه  و  کار 
به گفته ی  بنا  نامید  ه می شود  .   به طور کلی بخش تعاون  این مقاله 
د  کتر عباسی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی د  ر د  یباچه ی 
بخش  ظرفیت های  بین المللی  کنفرانس  اولین   “ مقاالت  مجموعه  
تعاون د  ر توسعه ی اجتماعی، اقتصاد  ی و فرهنگی، فرود  ین ماه سال 
1390،  حد  ود   165 هزار شرکت تعاونی د  ر زمینه های گوناگون د  ر 
کشور فعالیت می کنند   و قصد   بر آن بود   که سهم تعاونی ها د  ر تولید   
ناخالص د  اخلی ایران، تا پایان برنامه ی پنجم توسعه )1390-94( 

به 25 د  رصد   برسد  .  
د  ر کشور،  تعاون  بخش  مراتب  و سلسله  به ساختار  نگاهی  با 
د  ر  آن  مجموعه های  زیر  برای  سطح  سه  می توان  منطقی  طور  به 
سازماند  هی و تأمین منابع د  ر کمک به رفع شرایط بحرانی قائل شد  ؛ 
بخش کالن، بخش میانی و بخش خرد   )سایت وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی، 1394(. 
اقتصاد  ی  امور  و  برنامه ریزی  معاونت  شامل  کالن  سطح 
معاونت  تعاونی ها،  نظارت  و  توسعه  تشکیل،  معاونت  وزارتخانه، 
امور  و  عمومی  روابط  د  فاتر  و  کارآفرینی  و  آموزش  پژوهش، 
بین  و  قانونی  هماهنگی های  و  تصویب  د  ر  که  می باشد    بین الملل، 
سازمانی و هد  ایت کلی زیر مجموعه ها فعالیت می کنند  . د  ر سطح 
میانه، اتاق های تعاون استان ها و اتحاد  یه ها قرار د  ارند   که تصمیمات 
سطوح  و  خرد    تعاونی های  بین  رابط  و  می نمایند    اتخاذ  را  میانی 
باالیی هستند   و مهم ترین قابلیت این سطح نظارت بر تعاونی ها د  ر 
اجرای سیاست های مصوب و همچنین نیازسنجی  تعاونی ها د  ر سطح 
تصویب  جهت  د  ر  باالیی  مراتب  سلسله  به  آنها  انتقال  و  استان ها 
قوانین مورد   نیاز است. د  ر سطح خرد   نیز تعاونی ها د  ر انواع و اشکال 
مختلف وجود   د  ارند   که از میان مرد  م با هد  ف اصلی سود  رسانی به 
مرد  م د  ر ضمن سود  آوری برای اعضا، عضوگیری کرد  ه و از نظر نوع 
فعالیت به سه د  سته ی عمد  ه تقسیم می شوند   )سایت وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، 1394(.

شرکتتعاونیتولیدی
د  ر  است.  محصول  و  کاال  تولید    تعاونی ها،  این  مهم  و  اصلی  کار 
کنند    می  کار  شرکت  اعضای  معموالً  تولید  ی،  تعاونی  شرکت 
د  ر  تولید  ی  تعاونی  شرکت های  کنند  .   می  د  ریافت  نیز  د  ستمزد    و 
بخش های گوناگون اقتصاد  ی کشور مانند  : صنعت، معد  ن، کشاورزی 

و  غیره به فعالیت مشغول هستند  . 
    

شرکتهایتعاونیتوزیعی
شرکت های تعاونی توزیعی عبارتند   از تعاونی هایی که نیاز مشاغل 
تولید  ی یا مصرف کنند  گان عضو را د  ر چارچوب مصالح  عمومی و 

به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها، تأمین می کند  . 
این شرکت ها خود   انواع گوناگونی د  ارد   که عبارتند   از: شرکت های 
تعاونی تأمین نیاز مصرف کنند  گان، تأمین نیاز تولید  کنند  گان، مسکن، 
حمل و نقل، اعتبار، آموزشگاهی و خد  ماتی )کلیه فعالیت هایی که به 
نوع عرضه  خد  مات به مرد  م تلقی گرد  د  ، د  ر قالب تعاونی های خد  ماتی 
و  د  رمانی  بهد  اشتی  خد  مات  تعاونی  شرکت  مثل  پذیرد  .  می  انجام 
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مد  ارس  تبلیغاتی،  فرهنگی،  خد  مات  ورزشی،  خد  مات   پزشکی، 
غیرانتفاعی، خد  مات رایانه ای، خد  مات چاپ و نشر،  گرد  شگری و 
هتلد  اری، فنی و مهند  سی و مشاوره، خد  مات مالی اد  اری و پشتیبانی، 

خد  مات بیمه ای، خد  مات بازرگانی و ... (. 
 

شرکتهایتعاونیتولیدی-توزیعی
یا  تمام  که  هستند    شرکت هایی  توزیعی،  تولید  ی-  تعاونی های 
هم  با  غیرمرتبط  مختلف  فعالیت  و موضوع  هد  ف  چند    از  بخشی 
و  اهد  اف  د  ر  »یکجا«  د  ارد  ،  وجود    تعاونی  شرکتهای  انواع  که  د  ر  را 
به این نوع تعاونی ها، تعاونی های  چند    عملیات خود   منظور کنند  . 

منظوره نیز می گویند  .  

تأمینمنابعدرشرایطبحرانومدیریتزنجیرهیتأمین
د  ر  تعاون  بخش  مراتب  سلسله  و  ساختار  شد    ذکر  که  همان گونه 
به  د  ر کمک  منابع  تأمین  و  سازماند  هی  برای  به سه سطح  کشور، 
رفع شرایط بحرانی تقسیم می شود  . از آن جا که بحث تأمین منابع 
د  ر د  نیای امروز با توجه به پیچید  گی های امر تحویل کاال از منبع به 
مشتری با مبحث »مد  یریت زنجیره ی تأمین« عجین است، به نظر 
تعاون  بخش  ساختار  میانه ی  د  ر  جد  ید    د  انش  این  جایگاه  می رسد   

پیوند    تسهیل گر  زنجیره ای  صورت  به  د  ید  گان  سانحه  نیازهای  و 
مشتریان  توزیع کنند  گان،  تولید  کنند  گان،  عرضه کنند  گان،  میان 
توزیع  و  انبارسازی  نقل،  و  حمل  تولید  ،  زمانبند  ی  برنامه ریزی  و 
د  انشی  موضوع  این   .)3 2و  صص   ،1386 بهتاش،  )فرزاد    می باشد   
البته  اقتصاد   محور است و  نظام های  پیچید  ه د  ر  بسیار گسترد  ه و 
نیازمند   نرم افزارهایی جهت تسهیل امر برنامه ریزی )که از حوصله ی 
این مقاله خارج است( می باشد  . با این وجود   به د  لیل گسترد  گی بخش 
و  کاالها  مشتریان  عنوان  به  د  ید  گان  سانحه  نیازهای  نیز  و  تعاون 

خد  مات به این موضوع د  ر خالل این مقاله اشاراتی خواهد   شد  . 

تعدادیافراوانیتعاونیهادرهریکازگرایشها
فعالیت  زمینه های  و  د  سترس  د  ر  بود  جه ی  مبنای  بر  تعاونی ها 
توانسته اند   بسط و گسترش پید  ا کنند  . از نظر فعالیت، تعاونی ها 
فرش  مسکن،  خد  مات،  معد  نی،  )کشاورزی،  کلی  گروه  چهارد  ه  به 
نقل،  و  حمل  اعتبار،  کنند  گان،  مصرف  کنند  گان،  تولید    د  ستباف، 
سهام  )شامل  نوع جد  ید    تعاونی های  منظوره، صنوف، صنعت،  چند   
می شوند  .  تقسیم  عمرانی(  و  عام(  سهامی  و  مالی  فراگیر  عد  الت، 

نمود  ار 1 فراوانی هر د  سته  از انواع تعاونی ها را نشان  می د  هد  .  

نمودار1-تعاونیهایچهاردهگانهوتعدادآنهادرکشور،درسال1394)سایتوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی،1394(.

مرورتجارباقداماتتعاونیهادرشرایطبحراندر
ایرانوجهان

پس از انقالب و با افزایش تعد  اد   و گسترة فعالیت های شرکت های 
تعاونی د  ر کنار انگیزه های سود   آورانه، وقوع جنگ تحمیلی و سوانح 
طبیعی موجب شد   تا نیازهای جوامع متأثر شد  ه از این سوانح، بیش 

از توانایی سازمان های مسئول مرتبط با ساماند  هی بحران ها باشد  ، 
از این رو تعاونی ها با نیات جلب مشارکت عموم د  ر بازسازی جامعۀ 
خد  مات  ارائه ی  به  خیرخواهانه  کاماًل  موارد    برخی  د  ر  و  زد  ه  بحران 
متناسب با نیازهای پس از وقوع بحران ناشی از این سوانح پرد  اختند  . 
حین  د  ر  ایران  د  ر  تعاون  بخش  کارکرد  های  به  زیر  نمونه های 
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بحران و کمک به بازسازی و حل مشکالت پس از بحران های ناشی 
از جنگ تحمیلی و زمین لرزه، اشاره د  ارد  .

 فعالیتهایتعاونیهادردورانجنگتحمیلی:
تعاونی های  طریق  از  توانبخشی  صنایع  با  مرتبط  فعالیت های   -
خد  ماتی )تأمین و د  ر د  سترس قرار د  اد  ن تجهیزات توانبخشی به 

جانبازان( )نشریه ی تعاون، 1360، ص 31(. 
- انجام کمک های فنی و مهند  سی د  ر پشت جبهه )برای نمونه تعمیر 
سوی  از  صحرایی  آشپزخانه های  از  زیاد  ی  تعد  اد    راه اند  ازی  و 
تعاونی ها برای ارتش و سپاه جمهوری اسالمی ایران( )نشریه ی 

تعاون، 1360، ص 31(.
ارسال  با  عباس  د  شت  منطقه ی  د  ر  کشاورزی  مجد  د    احیای   -
از سوی صنف پمپ  به منطقه ی جنگ زد  ه  پمپ های آبرسانی 

ساز تعاونی )نشریه ی تعاون، 1360، ص 31(. 
مورد    اقالم  و  تجهیزات  غذایی،  )مواد    کاالهای ضروری  ارائه ی   -
اتحاد  یه های  طریق  از  د  ولت  توسط   )... و  نفت  بهد  اشتی،  نیاز 
تعاونی های مصرف به مرد  م جهت جلوگیری از احتکار مایحتاج 

ضروری از سوی سود  جویان.
- عهد  ه د  اری نقش توزیع کنند  گی کاالهای مورد   نیاز از بناد  ر توسط 
 ،1361 تعاون،  )نشریه ی  کامیون د  اران  تعاونی های  اتحاد  یه ی 

ص 24(. 
- گسترش تعد  اد   و تنوع فعالیت های تعاونی های مسکن د  ر بازسازی 
مسکن د  ر مناطق جنگ زد  ه )نشریه ی تعاون، 1361، ص 25(.

 فعالیتهایسازمانهایتعاونیدردورانسازندگی)1376-
1368هجریشمسی(:

- تحول تعاونی های روستایی و کشاورزی د  ر د  و زمینه ی فناوری ها 
و ساختار سازمانی، با هد  ف افزایش کمی و کیفی محصوالت 

کشاورزی. 

و لرزۀگیالن زمین از پس تعاونی سازمانهای فعالیتهای  
زنجان)1369(،بم)1382(وورزقانوهریسدرآذربایجان

شرقی)1391(:
- ساخت 2 باب مد  رسه و واحد  های مسکونی ارزان قیمت از سوی 

تعاونی ها د  ر شهرستان بم )همشهری آنالین، 1382(. 

سازمان های  و  تعاونی ها  المللی  بین  همکاری های  ارتقای سطح   -
نیازهای سانحه د  ید  گان  تأمین  د  ر  بحران  د  ر شرایط  د  ولتی  غیر 

پس از زلزله ی بم )ترابی، 1387، ص 43(.
- ایجاد   گروه تعاون و امد  اد   ملی از سوی بخشی از جامعه موسوم 
به "روشنفکر د  ینی" و ارائه ی خد  ماتی چون وام د  هی به معلمان 
نجات یافته از فاجعه و عالقمند   به اد  ای خد  مت د  ر بم، کمک 
و  آفت  و  بی آبی  از  نخلستان ها  نجات  با  بم  اقتصاد    احیای  به 
تقویت نظام بازاریابی و فروش خرما )شبکه ی اینترنتی آفتاب، 

  .)1385
اد  اره ی  و  تعاونی ها  وکارکنان  اعضا  حقوق  د  اوطلبانه ی  اهد  ای   -
)باشگاه  د  ید  گان  آسیب  به  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل 

خبرنگاران جوان، 1391(.  
انواع خود  رو  انواع کاال،  نقد  ی، مصالح ساختمانی،  اهد  ای وجوه   -
د  ید  ه  آسیب  مناطق  به  د  اوطلب  و  متخصص  نیروهای  اعزام  و 

)خبرگزاری مهر، 1391(. 
امد  اد    به خانواد  ه های تحت پوشش کمیته ی  - کمک های بالعوض 
امام خمینی و سازمان بهزیستی از سوی اد  اره ی کل تعاون استان 

آذربایجان شرقی )خبرگزاری مهر، 1391(.
- اعطای کمک نقد  ی به بافند  گان فرش د  ر مناطق زلزله زد  ه از سوی 
اتحاد  یه ی فرش د  ستباف آذربایجان شرقی، اعطای پنج هزار د  ار 
 5 آموزش  و  تجهیز کارگاه های فرش  و  رایگان، ساخت  قالی 

هزار نفر د  ر مناطق زلزله زد  ه )خبرگزاری مهر، 1391(. 
جامعه ی  بازتوانی  و  بازسازی  فرآیند    د  ر  است،  ذکر  قابل 
بم، مشارکت فعال جامعه د  ر فرآیند    از زلزله ی  آسیب د  ید  ه ی پس 
از  شد  ت  به  مسکونی  واحد  های  ساخت  و  برنامه ریزی  طراحی، 
با هد  ف  امر  این  قرار گرفت.  سوی مسئولین د  ولتی مورد   حمایت 
کاهش آثار سوء روانی بر آسیب د  ید  گان و بازگشت سریعتر آن ها 
مؤثر  شد  ه  ارائه  طرح های  از  رضایت  سطح  افزایش  و  زند  گی  به 
طراحان  مرد  م،  میان  قرارد  اد  ی  انعقاد    به  منجر  حمایت ها  این  بود  . 
بنیاد    به  )وابسته  بم  بازسازی  کمیته ی  نظارت  تحت  پیمانکاران  و 
مسکن انقالب اسالمی( گرد  ید  ، که با این روش پاسخ به برخی از 
کاسته  د  ولت  وظائف  بار  از  و  گرد  ید    واگذار  مرد  م  خود    به  نیازها 
و  مالیات  از  معاف  وام های  ارائه ی  به  د  ولت  امر  این  )د  ر  شد   
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از آن تعاونی ها د  ر  انگلستان تأسیس گرد  ید  . پس  استان الکشایر 
د  یگر نقاط اروپا برای د  ستیابی اعضایشان به زمین خانه های ارزان و 
اقالم ضروری فعالیت ها را گسترش د  اد  ند  . پس از جنگ جهانی د  وم 
فعالیت بخش تعاون د  ر این کشورها حاکی از روند  ی فزایند  ه هم از 
بیشتر  از نظر گسترش نوع فعالیت ها، می باشد  .  نظر تعد  اد   و هم 
از سوی  اعتبارات  به جمع آوری  این کشورها  د  ر  ارائه شد  ه  خد  مات 
کشاورزی،  فعالیت های  سطح  ارتقای  به  آن ها  اختصاص  و  خیرین 
بی خانمان ها،  ساماند  هی  و  د  رمانی  و  بهد  اشتی  خد  مات  مسکن، 
شماره ی  می شود  )جد  ول  خالصه  بی سرپرست،  کود  کان  و  مجروحان 

1( )پارکر و کووان، 1944، صص 44-279(. 

قرض الحسنه، کمک های فنی، آماد  ه سازی طرح ها و برنامه ها، تهیه ی 
مصالح ساختمانی و سایر منابع و حمایت از خانواد  ه های نیازمند   و 
آسیب پذیر موظف شد  ه بود   و مرد  م وظایفی چون مد  یریت ساخت و 
ساز، طراحی، مشاوره و اجرا، مشارکت د  ر فرآیند   تصمیم سازی و 
برنامه ریزی برای بازسازی و رد   یا قبول برنامه های پیشنهاد   شد  ه را 

بر عهد  ه گرفته بود  ند  ( )فالحی، 2007، صص 31-32( 1. 
د  ر  آن  امروزین  معنای  به  تعاون  نیز،  اروپایی  کشورهای  د  ر 
قواعد    و  اصول  د  ارای  و  تعاونی  اتحاد  یه های  و  شرکت ها  قالب 
نخستین  است.  برخورد  ار  سال   150 حد  ود    سابقه ای  از  مشخص، 
شرکت تعاونی د  ر جهان تحت عنوان شرکت منصفان راچد  یل د  ر 
راچد  یل  شهر  د  ر  بافند  ه  کارگر   28 همت  به  میالد  ی   1844  سال  

1.  Fallahi, 2007, pp. 31-32 

جدول1.خالصۀفعالیتکشورهایاروپاییپسازجنگهایجهانی)ژیوانچویچ،2011،ص39(1و)پارکروکووان،1944،صص44-279(.

فعالیت  تعاونی ها پس از جنگ کشور
توسعۀ تعاونی های مصرف کنند  گان، کشاورزی، تعاونی های تولید  ی، تعاونی های خد  مات د  ر نگهد  اری از کود  کان یتیم و بیمار و بی خانمان، 

اختصاص تجهیزات بهد  اشتی- د  رمانی شامل کلینیک های جراحی و د  اروخانه ها تحت نظارت وزارت بهد  اشت و د  رمان کشور و اعطای 
وام های حاصل از سپرد  ه گذاری از سوی تعاونی های مسکن و تأمین قرارد  اد  های پیمانکاری برای تعمیر و ساخت مساکن توسط اعضای 

تعاونی.

فرانسه، آلمان، هلند  

تعاونی های مصرف کنند  گان بخش کشاورزی که به روستاییان د  ر خرید   و فروش محصوالت، اقالم و تجهیزات مورد   نیاز د  ر کشاورزی، 
تسهیالت ارائه د  اد  ه اند  . 

مجارستان، لتوانی و فنالند  

 فعالیت های ساختمانی تعاونی های تولید  ی-توزیعی به طور کل و تعاونی های مسکن بعضی از سازمان ها، د  ر کاهش قیمت مسکن پس از 
جنگ د  ر این کشورها تأثیر بسزایی د  اشته اند   و د  ر زمینه ارتقای سطح طراحی و تأمین تجهیزات این مساکن نقش د  اشته اند  . 

ایتالیا، سوئیس، سوئد   و 
لهستان

حد  ود   4000 تعاونی کشاورزی د  ر روستاهای مختلف این کشور ساخته شد  . د  ر این کشور تعاونی های تولید  ی و اعتباری با همکاری حزب 
کمونیست شوروی فعالترین و غالب ترین نوع تعاونی ها بود  ند  . د  یگر انواع تعاونی ها د  ر خصوص آموزش، د  رمان و بهد  اشت عمومی و 

بهسازی سیستم فاضالب روستاها فعالیت می نمود  ند  .
یوگسالوی

تعاونی های اعتباری این کشور د  ر تأمین مخارج کفن و د  فن، بیمه، مراقبتهای پزشکی، تأسیس آزمایشگاه برای تحقیقات شیمیایی فعال بود  ند   
که منابع مالی این تعاونی ها از طریق مازاد   د  رآمد   اعضا تأمین می شد  .

بلغارستان

د  ر این کشور، وام هایی معاف از مالیات به تعاونی های مسکن برای سازماند  هی سیل جمعیت بی خانمان وارد   شد  ه از مناطق جنوبی روسیه، 
ترکیه و بلغارستان، اهد  ا شد  . 

یونان

تعد  اد   تعاونی های مصرف کنند  گان د  ر این د  و کشور از سایر انواع بیشتر بود  ه است و وام های حاصل از سپرد  ه گذاری د  ر بانک ها به 
تعاونی های مسکن اعطا می شد  . د  ر بلژیک و د  ر شهر بروکسل 3 بنیاد   خیریه مکانی برای گذران د  وران نقاهت بزرگساالن و پیشگیری و 

د  رمان سل  و نگهد  اری از کود  کان مبتال به سوءتغذیه تأسیس کرد  ند  .  
بریتانیا و بلژیک

1.  Zivanc'evic', 2011, p. 39

از جنگ  ناشی  بحران های  د  رگیر  د  ر کشورهای عربی، که  اّما 
فعالیت های  تمرکز  بیشترین  هستند  ،  هایشان  سرزمین  اشغال  یا 
موارد  ی  معطوف شد  ه است.  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  به  تعاونی  
چون مشارکت زنان به ویژه د  ر سرمایه گذاری مالی د  ر عضوگیری 
تعاونی ها، آموزش مهارت های خود  اشتغالی، ایجاد   د  رآمد   برای زنان 
افزایش  و  خانواد  ه ها  اقتصاد  ی  بنیه ی  تقویت  و  خانوار  سرپرست 

امنیت اجتماعی زنان از حاشیه ی فعالیت های تعاونی خارج شد  ه و 
به یک امر حیاتی بد  ل شد  ه است )پوالت، 2010، صص 4، 12و 
14( 2، )اسیم و اومیرا، 2009، صص 4-2( 3 و )وبسایت اتحاد  یه 

تعاونی های عرب، 2009( 4.

2.  Polat, 2010, p. 4,12 and 14
3.  Esim, and Omeira, 2009, pp. 2-4
4.  Arab Cooperative Union (ACU)
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اعانه  از  د  ر ژاپن، پس سوانح )عمد  تًا زلزله و سونامی( د  ولت 
بیمه ی  یا  شهرد  اری ها  و  استانی  د  ولت های  به  بالعوض  وام های  و 
از زمان  استفاد  ه می کرد  .  ماهیگیران(  بحران )ویژه ی کشاورزان و 
به  مخاطرات  کاهش  د  اوطلبانه  فعالیت های  اهمیت  کوبه،  زلزله ی 
خوبی شناخته شد  ه و د  ر روز وقوع زلزله فوق یعنی 17 ژانویه که به 
عنوان روز مد  یریت بحران و د  اوطلبان نام گرفته است، فعالیت های 

ویژه ای صورت می پذیرد   )حسینی و همکاران، 1387، ص 53(.
ژاپن یکی از کشورهای پیشگام د  ر زمینه ی بیمه زلزله به شمار 
کمیته ای  تشکیل  با  بیمه  شرکت های   1964 سال  د  ر  می رود  ، 
اختیاری  و  اجباری  نوع  د  و  زلزله  و  بیمه  متخصصین  از  تخصصی 
پیشنهاد   د  اد  ند   که این موضوع د  ر حین زلزله ی 1965 نیگاتا کمک 
ژاپن  بیمه ی  د  ر سال 1966 شورای  منجر شد   که  و  شایانی کرد  ه 
آیین نامه ی سیستم بیمه ی زلزله را بنیان گذاری کرد  ه و به تصویب 
برساند   )مهد  ی پور، اصالنی و موسویان، 1392، ص7(. اصالحات 
فراوانی د  ر قانون بیمه ی زلزله ژاپن د  ر سال های مختلف د  ر نهایت د  ر 
سال 2001 بر اساس تجارب به د  ست آمد  ه از زلزله ی 1995 کوبه 
مانند   تخفیف د  ر حق بیمه ی ساختمان های مقاوم تر و جد  ید  تر که بر 
)مهد  ی پور،  انجامید    می شود  ،  اعمال  ساختمان  فنی  مد  ارک  اساس 
اصالنی و موسویان، 1392، ص7(. این اقد  امات نشأت گرفته از 
نگاه پیشگیرانه ی بیمه به مقوله ی خسارات است و بیمه با این نگاه 

تنها به عنوان عامل جبران خسارت مطرح نیست. 
د  ر  نیز  تعاون  بخش  م.(  کوبه )1995  لرزه ی  زمین  از    پس 
تجهیزات  و  پزشک  ارسال  د  رمان،  و  بهد  اشت  با  مرتبط  اقد  امات 
د  رصد    هشتاد    از  بیش  نوسازی  آب،  غذا،  د  ارو،  بهد  اشتی، 
بود  ند    رفته  بین  از  زلزله  از  د  ر آتش سوزی پس  ساختمان هایی که 
و ...، با د  ولت های محلی توافقاتی منعقد   کرد  ند  )کوریموتو، 2012، 
تأمین  د  ر  مصرف  تعاونی های  همچنین   .  1)326-340 صص 
)گروبل2،  بود  ه اند    فعال  بسیار  د  ید  ه  سانحه  ناحیه ی  مرد  م  مایحتاج 

2004، ص 138(. 
از  فراوانی  آسیب های  که  است  زلزله خیزی  کشور  نیز  ترکیه 
زمین لرزه های اخیر متحمل شد  ه است و تجارب خوبی از به کارگیری 
د  ر ساماند  هی وضعیت کشاورزی و مسکن  تعاون خصوصًا  بخش 
1.  Kurimoto, 2012, pp. 326-340
2. Gruble, 2004, p.138 

از  حمایت  زمین(،  تملک  هزینه های  وتأمین  آپارتمان  )ساخت 
همکاری  با  موارد    پاره ای  د  ر  )البته  موقت  مساکن  برپایی  و  زنان 
سازمان های خیریه ی جهانی( به د  ست آورد  ه است ) ارسالن و اونلو3، 

2008، ص 7(.
د  ر پی د  و زلزله ی سهمگین د  ر کشور ترکیه، د  ر سال 1994، 
د  ولت به منظور کاهش فشار بیمه ی زلزله بانک ملی فجایع ترکیه 
بسیاری  این ترتیب  به  و  کرد    بنیانگذاری  خصوصی  صورت  به  را 
طریق  از  و  بین المللی  اتکایی  بیمه های  به صورت  را  ریسک ها  از 
بازارهای سرمایه گذاری انتقال د  اد  . د  ر این رابطه بانک جهانی کمک 
شایانی به د  ولت ترکیه د  اشت.  پروژه ی بانک جهانی برای همکاری 
با شرکت بیمه ی اتکایی و د  ولت، روش هایی برای د  ولت ترکیه ارائه 
)مهد  ی پور،  اشاره کرد    زیر  موارد    به  می توان  آن جمله  از  که  کرد   

اصالنی و موسویان، 1392، ص8(:
- راه اند  ازی کسب وکار و سیستم اطالعاتی جامع

-  انجام مطالعات اساسی مد  یریت ریسک
مد  یریت  د  ستورالعمل های  و  د  رجه بند  ی  و  عملیاتی  پیش نویس   -

ریسک
- آموزش چگونگی رفتار مقابله با بحران برای کارکنان ارشد  

- وام های سرمایه گذاری مشروط
 1985 سال  مهیب  زمین لرزة  از  پس  نیز،  مکزیک  کشور  د  ر 
مکزیکو سیتی، تعاونی ها با اجاره کرد  ن زمین های د  ولتی و اراضی 
عمومی و اعطای وام های کم بهره به گروه هایی که د  ر خانه های یک 
طبقه حضور د  ارند   -جهت خرید   زمین خانۀ تخریب شد  ه ی خود  - د  ر 
تأمین زمین برای ساخت و ساز شهری مشارکت کرد  ند   )آیسان و 

د  یویس، 1993، ص 25(. 

ورود  محورهای و سوانح از پس جامعه نیازهای شناخت
تعاونیهادررفعآنها:

تجارب ایران و جهان د  ر بهره گیری از تعاونی ها د  ر شرایط بحرانی 
حاکی از تأکید   بر اولویت نیاز به توان بخشی و بازتوانی مصد  ومین، 
مهند  سی،  و  فنی  کمک های  بی خانمان،  خانواد  ه های  و  کود  کان 
توزیع  آسیب د  ید  ه،  ناحیه ی  بومی  محصوالت  و  کشاورزی  احیای 
رایگان یا ارزان کاالهای ضروری، بازسازی و تجهیز مساکن، مد  ارس 

3. Arslan & Ünlü, 2008, p. 7  
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یا  مسکن  بخش  د  ر  مالیات  از  معاف  وام های  ارائه ی  کارگاه ها،  و 
خرید   تجهیزات، ارائه ی تسهیالتی شامل بیمه، اهد  ای وجوه نقد  ، کاال 
یا مصالح ساختمانی، اعزام خود  رو، تجهیزات و نیروهای متخصص 
و خد  مات بهد  اشتی و د  رمانی بود  ه است. اما مرور اد  بیات تخصصی 
بحران  زمان  نیازهای  از  د  قیق تری  بند  ی  د  سته  بحران،  مد  یریت 
از سوانح را جبران  از ساماند  هی اوضاع پس  ارائه می د  هد   و هد  ف 
زیان هایی می د  اند   که جامعه را از وضعیت عاد  ی خارج کرد  ه است. 
این زیان ها ایجاد   کنند  ه ی نیاز های جامعه هستند   که د  ر ابعاد   زیر 

د  سته بند  ی می شوند   )آیسان و د  یویس، 1993، صص 28-21(:
1. نیاز به تأمین و تخصیص سرمایه و تبیین روش های مقتضی برای 

هد  ایت آن به سوی بازماند  گان
نیاز به تأمین منابع انسانی و آموزش آن ها برای برنامه ریزی،   .2

هماهنگی و اجرای مراحل ساماند  هی و بازسازی 
3. نیاز به تأمین اطالعات مفید   و کافی برای اقد  ام

فعالیت های  ویژه ی  اد  اری  سازمان های  و  ساختارها  به  نیاز   .4
ساماند  هی و بازسازی

5. نیاز به تأمین تجهیزات و ابزار جهت پاکسازی زمین ها، معابر و 
تسهیل عملیات ساماند  هی و حمل و نقل کاال

6. نیاز به تأمین سرپناه، د  ارو، غذا و بازتوانی تأسیسات بهد  اشتی 
7. نیاز به تأمین مصالح برای احد  اث سرپناه موقت و د  ائمی

و  ارتباطات  نقل،  و  حمل  برای  نیرو  و  انرژی  تأمین  به  نیاز   .8
تولید  ات صنعتی

9. نیاز به تأمین زمین برای ساخت و ساز د  ائم و کشاورزی
10. نیاز به تأمین امنیت

توانی  باز  مراحل  بحران  تخصصی  اد  بیات  د  ر  د  یگر  سوی  از 
جوامع د  ر پی سوانح از د  ید  گاه زمانبند  ی و برنامه ریزی،  منوط است 
به گذار از ساماند  هی به بازسازی د  ر چهار مرحله شامل اقد  امات ذیل 
)آیسان و د  یویس، 1993، ص 29( و )کوبرون و اسپنس، 1389، 

صص 126و 237(: 
برنامه ریزی  و  سانحه  از  ناشی  خسارات  ارزیابی  و  پیش بینی   .1
برای بازسازی )پیش و پس از سانحه( شامل: تخمین هزینه ها 
و سرمایۀ مورد   نیاز، منابع انسانی، اطالعات مفید   و ساختارهای 

سازماند  هی فعالیت های زمان بحران

پاکسازی  ابزار  و  تجهیزات  به  نیاز  شامل  ویرانی ها  پاکسازی   .2
زمین ها و معابر

3. ساماند  هی فوری، د  ر پاسخ به نیازهای: تأمین سرپناه اضطراری و 
موقت، مصالح و انرژی

زمین،  تأمین  نیازهای:  به  پاسخ  د  ر  بازسازی  عملیات  اجرای    .4
مسکن د  ائم، بازسازی نهایی منطقه

با  مرتبط  تجارب  مرور  د  ر  چه  می شود    مالحظه  که  همان گونه 
تخصصی  اد  بیات  د  ر  چه  و  بحران  شرایط  د  ر  تعاونی ها  از  استفاد  ه 
بحران و مراحل باز توانی جوامع د  ر پی سوانح، آن چه که پررنگ 
است مقوله ی شناسایی، انتقال و تأمین نیازهای جامعه ی آسیب د  ید  ه 
است از این رو د  انش مد  یریت زنجیره  ی تأمین باید   د  ر کنار کلیه ی 
این جا  )د  ر  مشتریان  جامعه  نیازهای  تأمین  به  مربوط  فعالیت های 

سانحه د  ید  گان(  و د  ر کلیه سطوح وجود   د  اشته باشد  . 
با توجه به مطالب فوق، نیازهای یاد   شد  ه د  ر سه حوزه ی اصلی 

زیر می تواند   د  سته بند  ی گرد  ند  . 
1. حوزه ی تأمین منابع )مالی، انسانی، اطالعاتی(

2.  حوزه ی برنامه ریزی زمانی و عملیاتی
3.  حوزه ی اجرای فعالیت ها متناسب با نیازها 

شد  ه  تعریف  ساختار  به  توجه  با  تعاون  بخش  ترتیب  این  به 
)سطح کالن، میانی و خرد  ( د  ر شرایط بحرانی می تواند   د  ر هر یک 

از این حوزه ها به شرح ذیل وارد   شود  :

درسطحکالن:
معاونت  مصوبات  طریق  از  الزم  برنامه ریزی  و  مالی  منابع  تأمین 
قوانین  تنظیم  به  کمک  و  این سطح  اقتصاد  ی  امور  و  برنامه ریزی 
خاص برای اختصاص بود  جه و حمایت های قانونی الزم از تعاونی ها 
برنامه ریزی های  طریق  از  انسانی  نیروی  تأمین  بحران،  شرایط  د  ر 
معاونت پژوهش، آموزش از طریق برگزاری د  وره های آموزشی یا برپایی 
کنگره ها و افزایش تولید  ات علمی د  ر مطرح سازی نقش تعاونی ها 
توسعه ی  و  تعمیم  منظور  به  تحقیقات  ترویج  بحران،  شرایط  د  ر 
با  مقابله   زمینه ی  د  ر  تعاونی ها  بهره وری  ارتقاء  و  مشارکت عمومی 
بحران ها، و استفاد  ه از د  فاتر امور بین الملل د  ر هماهنگ سازی جذب 

سرمایه های خارجی برای رفع شرایط بحران د  ر مواقع ضرورت. 
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درسطحمیانه:
انتقال  تعاونی های خرد   و  این سطح می توان وظایف سرپرستی  د  ر 
نیازهای تعاونی ها )ماد  ی و قانونی( به سطوح باالتر را برای اتاق های 

تعاون و اتحاد  یه ها متصور شد  . 
درسطحخرد:

و  تعد  د    و  بحران،  شرایط  د  ر  ضروری  اقالم  کمبود    به  توجه  با 
گسترد  گی بیشتر تعاونی هایی که نیازهای اولیه و ضروری مرد  م را 
تأمین می کنند   )نمود  ار شماره ی 1(، باید   از قابلیت این تعاونی ها د  ر 

راستای تأمین نیازهای اساسی زمان بحران بهره برد  . 
بنابر مطالب یاد   شد  ه، ساختار سازماند  هی د  ر سطوح مختلف به شرح 
تصویر شماره ی 2، قابل ارائه است. معیار این سازماند  هی نیز وظایف 

معّین برای هر سطح د  ر راستای تأمین نیاز های پس از بحران است. 
تعاونی ها  فعالیت  از  حاصل  تجارب  مرور  د  ر  است  ذکر  قابل 
از  برخی  تأمین  که  است  توجه  شایان  نکته  این  بحران  شرایط  د  ر 
تأمین زمین خصوصًا  مالی کالن،  منابع  به  نیاز  نیازها همچون  این 
د  ر نواحی شهری متراکم و گران قیمت، منابع انسانی آموزش د  ید  ه 

د  ر کسب اطالعات مفید   و تأمین امنیت، به تنهایی د  ر منابع تحت 
امنیت  ایجاد    مانند    موارد    برخی  د  ر  و  نمی گنجد    تعاونی ها  اختیار 
اد  اری ویژه ی شرایط  ایجاد   ساز وکارهای  ناحیه ی آسیب د  ید  ه،  د  ر 
اختیارات و وظائف آن ها  از حوزه ی  انرژی، حتی  تأمین  و  بحران 
تأمین  اصلی  مسئولیت  عهد  ه د  ار  د  یگر  سازمان های  و  است  خارج 
همکار  عنوان  به  بخش  این  می رود    انتظار  اما  هستند  .  نیازها  این 
د  ر کنار سازمان ها و نهاد  های مسئول د  ولتی و غیرد  ولتی )جمعیت 
زیر  سازمان های  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد    ایران،  احمر  هالل 
مجموعه ی وزارت نیرو، وزارت بهد  اشت، د  رمان و آموزش پزشکی 
)جهت تأمین نیرو، سوخت و امد  اد   و نجات و بهد  اشت(، شهرد  اری ها 
مشاور  مهند  سین  ها(،  شهر  بحران  مد  یریت  و  پیشگیری  )سازمان 
)معماری، شهرسازی، سازه(، نیروهای نظامی و انتظامی )د  ر تأمین 
هستند    برخورد  ار  کافی  منابع  از  که  آسیب د  ید  ه(،  جامعۀ  امنیت 
فعالیت نمایند  . لذا د  ر این قسمت از مقاله به چگونگی به کارگیری 
تعاونی ها د  ر تأمین آن د  سته از نیازهایی که د  ر چارچوب اختیارات 

و قابلیت های بخش تعاون د  ر کشور هستند  ، پرد  اخته می شود  .

تصویر2.ساختاربهرهگیریازتعاونیهادرشرایطبحران،منبع:نگلرندگان

15

دیدگان در انتقال نیازهاي سانحهي تأمین به عنوان عامل پیونددهنده و نظام دهنده میان سطوح مختلف ساختار بخش تعاون مدیریت زنجیره

)سطوح مختلف بخش تعاون کشور(کنندگان به تولید کنندگان و توزیع) مشتري(

سطح کالن

معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي

هامعاونت تشکیل، توسعه و نظارت تعاونی
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گشایش معابر

ساماندهی فوري

 بازسازي دائمی
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سطح خرد

)مشتریان(سانحه دیدگان 

سطح خردسطح میانیسطح کالن

تنظیم قوانین

هاي قانونی بین سازمانی و هماهنگی

هاهدایت کلی زیر مجموعه

حوزة برنامه ریزي زمانی و عملیاتی

حوزة تأمین منابع

هاي داخلی و خارجیتنظیم اعتبار و جذب سرمایه

تجهیزاتیمالیانسانی

نگلرندگان: ها در شرایط بحران، منبعگیري از تعاونی،  ساختار بهره2تصویر 
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نیازهای از تأمینهریک تعاونیهادر بهکارگیری چگونگی
زمانبحران

نیازهای  شناخت  بخش  د  ر  شد  ه،   ذکر  د  ه گانه ی  نیازهای  میان  از 
جامعه پس از سوانح، تأمین سه د  سته از آن ها شامل تأمین ساختارها 
و سازمان های اد  اری، تأمین انرژی و نیرو و تأمین امنیت د  ر حوزه ی 
اختیارات و توانمند  ی های بخش تعاون د  ر کشور د  ید  ه نشد  ، لذا د  ر 
این بخش از مقاله نحوه ی بهره برد  اری از بخش تعاون د  ر رفع نیازهای 

زمان بحران، به صورت زیر ارائه می شود  :  

1-نیازبهتأمینوتخصیصسرمایهوتبیینروشهایمقتضی
برایهدایتآنبهسویبازماندگان

د  ر کنار تد  وین سیاست های مالی همچون اعطای وام های کم بهره 
یا بی بهره به سانحه د  ید  گان از سوی بانک ها و سایر د  ستگاه های مالی 
د  ولتی و غیرد  ولتی د  اخلی، اعطای اعتبارات و سرمایه گذاری ناشی از 
د  رآمد  ها د  ر بسیج و به گرد  ش آوری منابع عمومی کشور و جهت د  هی 
قابلیت های  از  می توان  بحران،  زمان  نیازهای  رفع  جهت  آن ها  به 
تعاونی های اعتباری و  نوع جد  ید   )سهام عد  الت، فراگیر مالی و سهامی 
عام( د  ر جمع آوری کمک های مرد  می و اعطای وام های کم بهره یا 

بی بهره یا حتی قرض الحسنه به بازماند  گان استفاد  ه کرد  . 
شرکت های  شمار  به  تعاون«  بیمه  »شرکت  شد  ن  اضافه  با   
بیمه گر کشور و پوشش بیمه سوانحی چون سیل و زلزله، )البته ذیل 
حوزه ی بیمه ی آتش سوزی( می توان از ظرفیت جذب سرمایه مرد  م 
کرد    استفاد  ه  بحران،  شرایط  د  ر  آن ها،  خود    برای  استفاد  ه  به منظور 

)پورتال اینترنتی بیمه تعاون، 1390(.
این  عمل که د  ر واقع یک نوع پس اند  از د  سته جمعی است )معینی، 
1378، ص 107(، به این شرکت و نمایند  گی های آن این قابلیت را 
می د  هد   تا با توجه به پراکند  گی تعاونی ها خصوصًا د  ر نواحی روستایی، 
تجارب موفق کشورهایی چون ژاپن و ترکیه را، به عنوان یکی از 
مقاو م سازی  و  ساختمان ها  به  مربوط  اطالعات  آوری  جمع  منابع 
استاند  ارد  های  با  منطبق  سوانح،  برابر  د  ر  آسیب پذیر  ساختمان های 
موجود   ساختمانی، تکرار نماید  . د  ر این صورت این بیمه تنها نقش 
جبران خسارت ند  اشته و عاملی جهت ارتقای سطح فنی ساختمان ها، 
به خصوص د  ر برابر سیل و زلزله، د  ر نواحی شهری و روستایی می 
شود  . به این ترتیب که ساختمان ها و تسهیالت و محصوالتی می توانند   
از خد  مات بیمه د  ر صورت بروز سوانح استفاد  ه کنند   که انطباق الزم 

با  و  باشند    د  ارا  را  منطقه ای  استاند  ارهای ساختمانی و  با مقررات و 
فاصله ی مناسب از محد  ود  ه های پرخطر ساخته شد  ه باشند   )مهد  ی پور، 

اصالنی و موسویان، 1392، صص 4، 7،8و 11(.    

2-نیازبهتأمینمنابعانسانیوآموزشآنهابرایبرنامهریزی،
هماهنگیواجرایمراحلساماندهیوبازسازی

نیروهای  به  تنها  نه  باالست،   خسارات  میزان  که  مواقعی  د  ر 
د  ر  است.  فوری  نیاز  نیز  ماهر  غیر  و  ماهر  کارگران  به  بلکه  فنی 
بازتوانی  امکان  سطح محلی مرگ اعضای خانوارهای آسیب د  ید  ه 
فوری را برای بازسازی خانه ها کاهش می د  هد   و مرگ و میر افراد   
متخصص و نیروهای اد  اری د  ر روند   تصمیم گیری و بازسازی ایجاد   
وقفه می کند   )آیسان و د  یویس، 1993، ص 25(. از این  رو می توان 
با استفاد  ه از تعاونی های آموزشی د  ر تمام حوزه هایی که به  کسب 
مهارت نیاز د  ارند   )مهارت های ساختمانی، اد  اری، بهد  اشتی و د  رمانی 

و ...(. برای رفع این نیاز اقد  ام نمود  . 

3-نیازبهتأمیناطالعاتمفیدوکافیبرایاقداماتساماندهی
وبازسازی

تخریب،  تلفات،   میزان  مورد    د  ر  وکمی  کیفی  موثق  اطالعات 
خطرات  المللی،   بین  و  محلی  د  سترس  د  ر  منابع  بی خانمانان  تعد  اد   
پیش نیاز های  از  محلی  توسعه  برنامه های  و  آسیب پذیری ها  آیند  ه، 
تصمیم گیری و برنامه ریزی هستند   که تأثیرات عمد  ه ای د  ر مقیاس، 
شکل و زمان فعالیت های ساماند  هی و بازسازی می گذارند   )آیسان و 
د  یویس، 1993، ص26( و )کوبرون و اسپنس، 1389، صص126و 
237(.  بنابراین می توان با به کارگیری ارزیابان و ارائه ی تسهیالت 
بیمه ای از سوی تعاونی های اعتباری یا شرکت بیمه تعاون و مد  یریت 
به صورت  اطالعات  تهیه ی  د  ر  از سوی یک مرکز واحد  ،  اطالعات 
منطقه ای د  ر زمان بحران، موفق بود  . البته شایان توجه است که نباید   
به مقوله ی بیمه تنها از منظر عامل جبران خسارت )خصوصًا پس از 
بحران سیل و زلزله( نگریست، بلکه، همان گونه که ذکر شد   )با تأمین 
اطالعات مربوط به آسیب پذیری ها(، بیمه زمینه ای برای ارتقای سطح 
فنی ساختمان های شهری و روستایی و مبنایی جهت تخمین خسارات 
به  مربوط  اطالعات  تأمین  د  رخصوص  باشد  .  سانحه  وقوع  از  پیش 
نیازهای سانحه د  ید  گان نیز بایستی ساختار مد  یریت زنجیره ی تأمین، 
تسهیل گر ارتباط اطالعات میان سطح جامعه ی آسیب د  ید  ه و حوزه ی 
برنامه ریزی زمانی و عملیاتی و تأمین منابع د  ر سطح کالن باشد  .     
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4-نیازبهتأمینتجهیزاتوابزارجهتپاکسازیزمینها،معابر
وتسهیلعملیاتساماندهیوحملونقلکاال

همزمان با فراخوانی همه ی قابلیت های تخصصی د  ر این زمینه 
و  نهاد  ها  ها،  سازمان  سایر  با  مساعی  تشریک  و  کشور  سطح  د  ر 
وزارتخانه ها د  ر مورد   استفاد  ه از تجهیزات، می توان از توانمند  ی های 
تعاونی های حمل و نقل و اتحاد  یه های مختلف مرتبط با انواع وسائل 
نقلیه و تجهیزات )برای مثال: اتحاد  یه ی کامیون د  اران، بولد  وزرد  اران 
تجهیزات  غذایی،  مواد    انتقال  د  ر  د  ید  ه،  سانحه  منطقه ی  د  ر   )  ... و 
آوار برد  اری و جمع آوری نخاله ها و ... و از تعاونی های عمرانی د  ر 

بهسازی شرایط محیطی منطقه ی آسیب د  ید  ه استفاد  ه کرد  .

5-نیازبهتأمینسرپناه،دارو،غذاوبازتوانیتأسیساتبهداشتی
بصورت  نیازها  تأمین  سیاست  بر  بحران  تخصصی  اد  بیات  د  ر 
 ،1993 د  یویس،  و  )آیسان  شد  ه است  فراوان  تأکید    بومی 
اولیه ی  و  فوری  نیازهای  رفع  برای  است  بهتر  بنابراین  ص22(.  
سانحه د  ید  گان، با تأمین منابع مالی از سوی تعاونی های اعتباری و 
نیز سازمان های مرتبط با خد  مات کشاورزی ویژه ی منطقه ی سانحه 
محصوالت  کشاورزی  و  د  امد  اری  تولید  ی-  تعاونی های  از  د  ید  ه 
توسعه  و  استقرار  نمود  .  راه اند  ازی  را  آن  ها  و  نمود  ه  حمایت  بومی 
تعاونی های تولید  ی- غذایی نیز از روزهای ابتد  ایی پس از سانحه 
می تواند    عاد  ی  وضعیت  به  جامعه  بازگشت  از  پس  و  شد  ه  شروع 

همچنان فعال  باشند  . 
د  ر مورد   نیاز به سرپناه و مسکن نیز، می توان متناسب با وسعت 
خرابی ها و آب و هوای منطقه ی آسیب د  ید  ه، از قابلیت اتحاد  یه های 
تولید  ی مرتبط با سرپناه اضطراری )مانند   د  وخت چاد  ر و امثال آن( 
استفاد  ه کرد  . د  ر زمینه ی تأمین د  ارو و تعمیر و راه اند  ازی تجهیزات 
بهد  اشتی، نیز می توان د  ر کنار قابلیت های جمعیت هالل احمر ایران 
توانایی های  از  د  رمان،  و  بهد  اشت  امر  با  مرتبط  نهاد  های  سایر  و 
تعاونی های خد  ماتی د  ر ارائه ی خد  مات بهد  اشتی د  رمانی و  پزشکی 

محل آسیب د  ید  ه یا استان های معین آن، استفاد  ه کرد  .  

6-نیازبهتأمینزمینالزمبرایساختوسازدائموکشاورزی
سیل،  مانند    مهیب  بسیار  طبیعی  سوانح  از  پس  معموالً 
به  خطر  از  د  ور  و  جایگزین  زمین  یافتن  زلزله،  یا  زمین لغزش 
ناپذیر  اجتناب  امری  مرد  م  جابجایی  و  شد    خواهد    تبد  یل  معضلی 
می گرد  د  ، همچنین، محفوظ د  اشتن مالکیت اراضی و د  ر عین حال 

کاهش تراکم جمعیت،  به خصوص د  ر مناطق شهری گران قیمت،  
از نظر سیاسی قابل تعمق است و نیل به آن ها غالبًا بسیار مشکل 
می نماید  ، از این رو مطابق با تجارب موفق تأمین زمین د  ر سوانح 
گذشته می توان با اجاره کرد  ن زمین های د  ولتی و اراضی عمومی از 
سوی تعاونی ها، اعطای وام های کم بهره جهت خرید   زمین خانه ی 
تخریب شد  ه و استفاد  ه از همکاری تعاونی های عمرانی و مسکن د  ر 
احد  اث سد  ، مرتفع ساختن زمین های مسکونی، استفاد  ه از تمهید  ات 
شهرسازی جهت هد  ایت مسیر سیالب، تهیه ی بانک های اطالعاتی از 
اسناد   مرتبط با مالکیت د  ر مکانی د  یگری )مانند   استان های معین(، 
د  ر  مسکونی  شهرک های  یا  آپارتمان ها  ویالیی،  واحد  های  ساخت 

وسعت های مختلف استفاد  ه نمود  . 

7-نیازبهتأمینمصالحبرایاحداثسرپناههایموقتودائمی
 به منظور د  سترسی بهتر به مصالح مورد   نیاز -با اولویت استفاد  ه 
خد  ماتی  تعاونی های  توانمند  سازی  از  است  الزم  بومی-  مصالح  از 
)خد  مات فنی مهند  سی، توزیع مصالح( د  ر ساماند  هی مد  یریت تهیه و 

توزیع و کنترل کیفیت مصالح بهر ه گیری نمود  . 
تصویر  3،  مراحل گذر از ساماند  هی به بازسازی را د  ر انطباق با 
چرخه ی مد  یریت بحران بیان می د  ارد  . د  ر این تصویر سعی شد  ه است 
تعاون  بخش  قابلیت های  زمره ی  د  ر  که  بحران  زمان  نیازهای  تا 

کشور است، د  ر قالب همین چرخه اشاره شود  .
 جد  ول 2 نیز مراحل رفع نیازهای زمان بحران، بخش های مؤثر 
تعاونی د  ر رفع این نیازها و خط زمانی سیر فعالیت آن ها را نشان می د  هد  . 

تصویر3.مراحلگذرازساماندهیبهبازسازیدرانطباقباچرخه¬ی
مدیریتبحرانونیازهایزمانبحران،منبع:نگارندگان
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جدول2،مراحلرفعنیازهایزمانبحران،بخشهایمؤثرتعاونیدررفعایننیازهاوخطزمانیسیرفعالیتآنها)بااقتباساز)دیویس،
2006،ص53(1.
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از  نیروهایی  به کارگیری  مثبت  اثرات  و  تجارب خوب  به  نظر  1با  

خود   جامعه ی آسیب د  ید  ه  د  ر فرآیند   بازتوانی پس از سوانح، مجریان 
الزامات  ارائه ی  با  همراه  می توانند    بازسازی  و  بازتوانی  امر  د  ولتی 
از  مرد  می،  د  اوطلب  گروه های  بسیج  ضمن  قانونی  پشتوانه های  و 
نیرو و تخصص آنان د  ر تعاونی ها استفاد  ه کنند  . بنابراین تعاونی ها 
مرد  م محور  سازمان های  فعالیت های  با  هم طراز  و  همسو  می توانند   
د  یگر همچون سازمان های مرد  م نهاد   »سمن ها«، به ویژه د  ر موارد  ی 
روبروست،  محد  ود  یت هایی  با  سازمان ها  این  فعالیت  و  که حضور 

فعالیت کنند  .
استفاد  ه  د  ر  ایران و جهان  تجارب موفق  مرور  با  مقاله  این  د  ر 
بحران  اد  بیات تخصصی  از  استفاد  ه  تعاون،  توانمند  ی های بخش  از 
و آشنایی با سطوح کلی بخش تعاون د  ر ایران،  ابتد  ا نیازها متناظر 
د  ر  تعاونی ها  از  بهره گیری  ساختار  شد  ه،  د  سته بند  ی  سطوح  این  با 

1.  Davis, 2006, p. 53  

د  ر  که  نیازهایی  مرتفع سازی  سپس  و  گشته  ارائه  بحران  شرایط 
به هفت  بود    تعاون کشور  اختیارات و ظرفیت های بخش  حیطه ی 
د  سته د  ر قالب چهار مرحلۀ کلی موسوم به مراحل گذر از ساماند  هی 
زمان  د  ر  به این ترتیب  زمانبند  ی شد  .   و  بند  ی  تقسیم  بازسازی،  به 
بحران، اقد  امات مرتبط با ارزیابی خسارات و برنامه ریزی بازسازی 
عمد  تًا می توانند   با همت تعاونی های اعتباری )شرکت بیمه تعاون( 
د  ر  شوند  ،  مرتفع  سانحه  وقوع  از  د  وماه  مد  ت  ظرف  آموزشی  و 
بازسازی  عملیات  مقد  مات  آورد  ن  فراهم  و  ویرانی ها  پاکسازی 
انتهای  تا  خد  ماتی  و  نقل  و  حمل  عمرانی،  تعاونی های  از  می توان 
ماه هشتم پس از سانحه استفاد  ه کرد  ، تعاونی های اعتباری، مسکن، 
تأمین  د  ر  به کارگیری  قابلیت  از  نیز  خد  ماتی  و  غذایی  مواد    تولید   
سرپناه و بازتوانی تأسیسات بهد  اشتی برخورد  ارند   و تا انتهای زمان 
اعتباری،  و  مالی  تعاونی های  از خد  مات  می توان  بازسازی، مجد  د  اً 
مسکن، حمل و نقل و عمرانی د  ر اجرای عملیات، بهره برد  اری نمود  . 
تأمین د  رست و مناسب این نیازها )چه نیازی، به چه میزان، د  ر چه 



	173 ژیال حسینی نژاد  و همکاران / تد  وين ساختار بهره گیری از بخش تعاون با مقايسه توانمند  ی های اين بخش و نیازهای شرايط بحران

فرزاد   بهتاش، محمد  رضا؛ کمانرود  ی، موسی)1386(. جایگاه مد  یریت زنجیره ی 
تأمین د  ر مد  یریت بحران و مقابله با سوانح طبیعی، د  ومین همایش مقابله با 
سوانح طبیعی، تهران، قطب علمی مهند  سی نقشه برد  اری و مقابله با سوانح 

طبیعی، د  انشکد  ه فنی د  انشگاه تهران.  بازیابی از: 
http://www.civilica.com/Paper-GEODM02-GEODM02_048.html

تهران،  نایب، مترجم(،  کریپند  ورف، کلوس)1378(. تحلیل محتوا، )هوشنگ 
انتشارات روش. 

مهند  س  زلزله.)  برابر  د  ر  ایمن سازی  رابین)1389(.  اسپنس،  آند  رو؛  کوبرون، 
مترجمان(،  امید  وار،  بابک  د  کتر  و  غضبان  فرید  ون  د  کتر  د  رخشان،  سحر 

تهران، انتشارات د  انشگاه تهران.
تعاون  بخش  بین المللی ظرفیت های  کنفرانس  اولین  مقاالت  مجموعه  کتابچه   
د  ر توسعۀ اجتماعی، )1390(. اقتصاد  ی و فرهنگی، متن پیام د  کتر عباسی 

)وزیر تعاون( د  ر د  یباچۀ مجموعۀ مقاالت. 
مسعود   اصل، ایروان )1388(. نظام رفاه اجتماعی د  ر جهان )مطالعه ی تطبیقی(، 
تهران: د  فتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی. 

زمین لرزه،  از  ناشی  خسارات  جبران  د  ر  بیمه  نقش    .)1378( حمید  ،  معینی، 
نشریه ی صنعت بیمه، شماره  55، بازیابی از

http://www.ensani.ir/storage/Files/20101121000220-san055pdf104.
pdf

مهد  ی پور، هاله؛ اصالنی، فرشته؛ موسویان، فاطمه ساد  ات )1392(. نقش بیمه د  ر 
مد  یریت بحران سوانح، کنفرانس ملی مد  یریت بحران و HSE د  ر شریان های 

حیاتی، صنایع و مد  یریت شهری، تهران: د  ی ماه 1392. بازیابی از: 
http://www.civilica.com/Paper-DMHSE01-DMHSE01_133.html

شد  ه،  چاپ  به صورت   .93 مسلسل   ،4 شمارة  )د  یماه 1360(،  تعاون،  نشریه 
موجود   د  ر کتابخانه وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی. 

شد  ه،  چاپ  صورت  به   .96 مسلسل   ،7 شمارة  )بهمن1361(،  تعاون،  نشریه 
موجود   د  ر کتابخانه وزارت تعاون، کا و رفاه اجتماعی.

منابعانگلیسی:
Alexander, David. (2002). “From Civil Defense to Civil Protection-

And Back Again.” Disaster Prevention and Management, Vol.11 
Iss: 3, page: 210. Available at: http://www.emeraldinsight.
com/doi/pdfplus/10.1108/09653560210435803

Arab Cooperative Union (ACU), (2009). Official Website. 
Available at:

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-
beirut/documents/meetingdocument/wcms_210753.pdf

Arslan, Hakan. and Ünlü, Alper. (2008). “The Role of NGO’s in the 
Context of Post Disaster Housing in Turkey”, i-Rec Conference 
2008.page: 7. Available at: http://www.resorgs.org.nz/
images/stories/pdfs/iRec_2008/postdfinal00015.pdf

Davis, Ian. And Aysan ,Yasemin (1993). “Rehabilitation and 
Reconstruction”, UNDP&DHA. page: 47. Available at: 
http://www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/
UNDP_1993_DMTP_rehbltn_rconstrctn.pdf

Davis ,Ian.(2006). “Learning from disaster recovery, Post-
Disaster Recovery: Review of Emerging Lessons”, International 
Recovery Platform (IRP) 2nd Public Symposium, Kobe, Japan. 
A PowerPoint Presentation, Slide 53. Available at: http://www.
recoveryplatform.org/assets/meetings_trainings/2nd%20
sympo/davis_keynote.pdf

زمانی و د  ر چه مکانی(، استفاد  ه از د  انش مد  یریت زنجیره ی تأمین 
را د  ر مد  یریت بحران و انتقال منابع و کاالها میان سطوح مختلف 

بخش تعاون ضرورت می بخشد  .   

منابع
منابعفارسی:

اختر محققی، )1385(. جامعه شناسی تعاون. تهران: نشر مؤلف.
پورتال اینترنتی شرکت بیمه تعاون بازیابی از:

 https://www.taavonins.ir/Policy/751.html

نامۀ معرفی سازمان های مرد  م  آیین  ماد  ة یک  اینترنتی وزارت کشور،  پورتال 
مرد  م نهاد  ،  سازمان های  کل  اد  ارة  فرهنگی،  و  اجتماعی  امور  مرکز  نهاد  ، 

بازیابی از: 
h tt p : / / p o r t a l 2 . m o i . i r / p o r t a l / H o m e / D e f a u l t .

aspx?CategoryID=a39fcad9-06e6-4eb3-973e-5226d70bd350

د  ر  د  ولتی  غیر  سازمان های  مشارکت  نظام  مطالعۀ   .)1387( معصومه  ترابی، 
 .)1386 سال  پایان  تا   1382 زلزلۀ  از  بعد    بم  )شهرستان  محلی  توسعۀ 
پایان نامۀ کارشناسی ارشد  ، رشتۀ مد  یریت سازمان های غیرد  ولتی، تهران: 

د  انشکد  ة مد  یریت و اقتصاد  ، د  انشگاه آزاد   اسالمی واحد   علوم و تحقیقات.
حسینی، مازیار و همکاران؛ )1387(. مد  یریت بحران. تهران: سازمان پیشگیری 

و مد  یریت بحران شهر تهران، موسسۀ نشر شهر. 
اسالمی،  شورای  مجلس  خبرگزاری  سایت   .)1390 تیرماه   8( ملت،  خانه ی 
معد  ن  “صنعت،  و  اجتماعی”  کارورفاه  “تعاون،  وزارتخانه  د  و  تشکیل 

وتجارت”بازیابی از:
 www.icana.ir/fa/News/170522

بازسازی.  ریزی  برنامه  و  معماری   .)1993( یاسمین  آیسان،  ؛  یان  د  یویس، 
)د  کتر علیرضا فالحی، مترجم(، تهران: انتشارات د  انشگاه شهید   بهشتی. 

روزنامه همشهری، )8بهمن 1382(. فعالیت اقتصاد  ی د  ر بم از سر گرفته شد  . به 
نقل از د  بیر کل اتاق تعاون شهرستان بم. بازیابی از:

http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1382/821108/news/
ejtem.htm

خبرگزاری ایسنا،  )25 آذر 1380(. بازیابی از:
 http://isna.ir/ISNA/News,2sView.aspx 

باشگاه خبرنگاران جوان )29 مرد  اد   1391(. اجرای طرح یک قطره آب برای 
کمک به زلزله زد  گان، بازیابی از:

 http://www.yjc.ir/fa/news/4061645/

خبرگزاری مهر )13 شهریور 1391(. تعاونی ها بهترین فضا برای کارهای نیک 
هستند  ، بازیابی از:

   http://www.mehrnews.com/news/1687837/ 

خبرگزاری مهر )شنبه 18 آذر1391(. برپایی رایگان 5000 د  ار قالی د  ر مناطق 
زلزله زد  ه آذربایجان شرقی، بازیابی از:

 http://www.mehrnews.com/news/1760415/

سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )1394(،  بازیابی از:
 http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/tashkilatvezarat/vezarat  

شبکه اینترنتی آفتاب )28 تیرماه 1385(، تعاون امد  اد   ملی استمد  اد   می طلبد  ،  
بازیابی از:

http://www.aftabir.com/articles/view/social/relief/c4c1153298333_
assistance_p1.php/



فصلنامه د   انش پیشگیری و مد   يريت بحران / د   ورة ششم، شمارة د وم، تابستان 1395  	174

Esim, S. and, Omeira, M. (2009). “Rural Woman Producers and 
Cooperatives in Conflict setting in the Arab States”, Paper 
Presented at the FAO workshop, trend and current research 
in gender dimension of Agricultural and rural Employment, 
Rome.Pages: 2-4. Available at: 

http://www.fao-ilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/
Papers/25_March/Esim_Fin.pdf

Fallahi, Alireza. (2007). “Lessons learned from the housing 
reconstruction following the Bam earthquake in Iran”, The 
Australian Journal of Emergency Management, Vol. 22 No. 
1. Pages: 31-32. Available at: http://www.forumunescochair.
upv.es/doc/N0594_en.pdf

Gruble, Ruth. (2004), “Internationalization in everyday life, the 
role of consumer coops in japan”.page: 138. Available at: 
http://www.uwcc.wisc.edu/info/consumer/grubel.pdf

Kurimoto, Akira.(2012). “Co-operative solutions in health 
and social care: a participatory social enterprise model”. 
In  J. Heiskanen, H. Henry, P. Hytinkoski and T. Koppa, New 
Opportunities for Co-operatives: New Opportunities 
for People: Proceeding of the 2011 ICA Global Research 

Conference, Mikkeli, University of Helsinki/ Ruralia Institute, 
pages: 326-340. Available at: http://www.helsinki.fi/ruralia/
materiaalit/ICA2011/Kurimoto_paper.pdf

Parker, Florence B. and Cowan, Helen L.(1944). “Cooperative 
Association in Europe and Their Possibilities for Post War 
Reconstruction”, Bulletin No. 770, Bureau of Labor Statistics, 
United States Department of Labor. Pages: 36 and 44-279 
were summarized in one table. Available at: https://fraser.
stlouisfed.org/docs/publications/bls/bls_0770_1944.pdf

Polat, Huseyn. (2010). “Cooepratives in the Arab world 
reaffirming their validity for local and regional development”. 
ILO (International Labor Organization- Regional Office for 
Arab states). Pages: 4,12,14. Available at: http://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/
documents/meetingdocument/wcms_210752.pdf

Zivanc’evic’, Jelena. (2011)."Soviet in content - people’s in form: 
the Building of Farming Cooperative Centers and the Soviet-
Yugoslav Dispute, 1948-1950", SPATIUM International Review, 
No. 25. Page:39. Available at: http://www.doiserbia.nb.rs/
img/doi/1450-569X/2011/1450-569X1125039Z.pdf


