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مقدمه
از پایان سال  9102تاکنون ،شیوع بیماری کرونا

)(COVID-19

به یک پاندمی همهگیر تبدیل شده است .با توسعه و

گسترش جوامع و همچنین توسعة ارتباطات میان مناطق مختلف ،شرایط پیچیده و دشواری پیش روی دولتها برای
مقابله با این ویروس قرار گرفته است .امروزه بیشتر کشورها با اپیدمی و افزایش سریع تعداد نمونههای مبتالی تأییدشده
مواجه هستند و در کشورهای مختلف راهبردهای متفاوتی برای پاسخ به شیوع درپیش گرفته شده است .در ایران نیز
سطوحی از سازمانهای دولتی و غیردولتی ،امکانات پزشکی ،شهرها و اجتماعات محلی همگی با هم همکاری کرده و از
همه منابع ممکن بهطور مؤثر و با سرعت در یک مبارزه ضد اپیدمیک بهره بردند (دودانگه .)5 :0922 ،با توجه به اینکه
شهرهای مختلف کشور هنوز ظرفیتهای پایهای برای پاسخ به شرایط اضطراری و فاجعه را ندارند و مضامین ایمنی،
سالمت ،بهداشت ،پایداری و وضع اضطراری شهری در واکنش به مسائل محیطی گنجانده نشده است ،مقابله با این
ویروس دوچندان سخت شده است؛ بنابراین در این میانا جایگاه و نقش سازمانهای غیردولتی برای مقابله با این بحران
بسیار مهم جلوه میکند.
هالبرت ( )9119استدالل میکند که وقوع بحرانها میتوانند بر همبستگی جوامع در مواجهه با شرایط نامناسب تأثیر
داشته باشند که این امر به انسجام اجتماعی بیشتر در مقایسه با فروپاشی نهادهای اجتماعی منجر میشود .بررسی روابط
میان جامعة مدنی و دولت پس از بحران نشان میدهد ،رسانهها و سازمانهای غیردولتی بهعنوان حامیان بازماندگان و
اعمال تغییرات در سطح دولتی هستند و یک سیستم پاسخ ایدهآل که براساس روابط دولت  -جامعة مدنی است که هم
در مشارکت و هم در تقابل هم هستند ( .)Wong and Terry Leung, 2006جامعة مدنی در شرایط بحران نقشهای
متعددی ایفا میکند .این امر سبب ایجاد سرمایة اجتماعی (همکاری و اعتماد) برای امدادرسانی مؤثر به بحران میشود و
با مطرحکردن مسائل در عرصة عمومی و درخواست اقدام عمومی ،از حوزة عمومی حمایت میکند .تالشهای دولت و
سازمانهای غیرمردمی  -که در آن جامعة مدنی که متشکل از اقدامات دولت و بازخوردی از وضعیت جامعه و مردم
میباشد  -کاهش مشکالت و ایجاد یک سیستم مؤثر در راستای واکنش به بحران ضروری است (.)Jalali, 2002: 122
با جهانیشدن ،تهدیدهای احتمالی برای رفاه انسان مانند کووید  02افزایش یافته است .حکمروایی خوب ،شفافیت،
پاسخگویی و تصمیمگیری مردممحور برای مدیریت مؤثر چنین تهدیدهایی کلیدی است .بهویژه در مواردی که مشارکت
جامعه و اعتماد متقابل میان مردم و دولتهای آنها بهخوبی برقرار باشد ،ظرفیت حاکمیت و همچنین تابآوری جامعه
تقویت میشود ( .)Hayllar, 2007: 39سازمانهای مردمنهاد میتوانند با تعیین آنچه مردم درمورد شیوع بیماری میدانند،
احساس میکنند و انجام میدهند و همچنین آنچه باید برای کنترل شیوع بیماری بدانند و انجام دهند ،کمک شایانی به
بهبود وضعیت کنند و همچنین به ارائه دانش علمی پیچیده در راستای درک و اعتماد و دسترسی جوامع و مردم کمک
میکنند

(Health Organization, 2020: 1

 .)Worldسازمانهای غیردولتی با ویژگیهای مانند عضویت اختیاری

داوطلبانه ،تعیین اهداف براساس مشورت و همفکری میان اعضا ،روابط افقی و مبتنی بر برابری حقوق با یکدیگر ،نداشتن
وابستگی به نهادهای صاحب و اعمالکنندة قدرت سیاسی در جامعه ،اهداف غیرانتفاعی مانند کمک به فقرا و آموزش و
توجه به محیطزیست و ایجاد ائتالف میان گروههای کوچک و همچنین ،میانجیگری و ایفای نقش واسطهای بین مردم
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و دولت میتوانند مولد سرمایة اجتماعی ،ارتقا و شکلگیری آن در جامعه شوند و بر تقویت تابآوری اجتماعی کمک
شایانی بکنند (همتینژاد و همکاران.)011 :0921 ،

در ایران تاکنون  91هزار سازمان مردمنهاد ،با تأکید بر سه اصل داوطلبانه ،غیرانتفاعی و غیرسیاسی تشکیل شده
است .در چنین شرایطی ،نهاد حکمرانی از تشخص مردمنهادها و حذف نگاه انتظامی -امنیتی به این حلقه واسط اجتماع
بهرهمند میشود؛ چراکه هم تقویتکنندة همبستگی ملی هستند و هم با سرریز توان افزایندة مشارکت اجتماعی ،ارتقای
گستره و کیفیت خدمات را به شهروندان رقم میزنند .آنها همسطح با جامعه ،مصداق مردم برای مردم هستند و نقش
آنها در بحران ،بیشازپیش خود را نشان میدهد (دماری و همکاران.)549-549 :0929 ،
در بحران کرونا سازمانهای غیردولتی کارکردهای متکثری دارند؛ برای صدای مطالبة رعایت حقوق انسانی همة
کسانی که در قرنطینه حصر و حبس یا اماکن جمعی اجباری بهسر میبرند ،کارویژة مردمنهادهاست .با توجه به اهمیت و
جایگاه مشارکت محلی و سازمانهای مردم نهاد در مدیریت بالیا و فجایع محیطی با توجه به وضع موجود حاصل شیوع
ویروس کووید  02در جهان اثرات نامناسبی را در بخشهای مختلف جوامع ایجاد کرده است و بهدلیل ساختار اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی موجود در کشور ایران و سوء مدیریت و عملکرد نادرست مردم در راستای کاهش اثرات بحران،
سبب تشدید بحران شده است؛ چراکه دولت بهتنهایی توانایی کنترل آسیبها و برآیندهها حاصل از شیوع ویروس کووید
 02و آموزشهای همگانی و عمومی را در سطح جامعه ندارد؛ از اینرو نقش سازمانهای مردمنهاد و غیر دولتی در این
شرایط بسیار پررنگ و مؤثر است .سازمانهای غیردولتی میتوانند بهعنوان بخش مهمی از جامعة مدنی نقشی اساسی در
جریان بهبود وضعیت بحران ایفا کنند (وطنپرست و همکاران.)0 :0934 ،
اگرچه در ادبیات رسمی مطالعات مدیریت شرایط بحرانی 0تاکنون نقش دولتها در مرکز توجه بوده است ،عطف توجه
بیشتر به نقش سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را میتوان از شروط الزم برای تابآوری
اجتماعی 9دانست .شفافیت اقدامات سه نهاد تعیینکننده در افزایش تابآوری (دولت ،بخش خصوصی و سازمانهای
مردمنهاد (جامعة مدنی)) کارآمدی اقدامات آنها را ممکن میکند و افزایش میدهد .در این چارچوب سهجانبه ،ایدة اصلی
این است که مقابله با مخاطرات فجایع با مداخلة کنشگران مختلف اجتماعی در جامعه میسر میشود .با این حال ،یکی از
سازوکارهای اساسی در فرایند توسعة پایدار تقویت سازمانهای غیردولتی است و هر جامعهای که خواستار توسعة پایدار باشد،
نمیتواند فعالیت سازمانهای غیردولتی را نادیده بگیرد و در هیچ جامعهای نمیتوان بدون فراهمکردن زمینههای مناسب
برای فعالیت سازمانهای غیردولتی بهسوی توسعة پایدار گام برداشت (نوعی و ساجع.)5 :0921 ،
در استان آذربایجان شرقی و بهویژه کالنشهر تبریز ،سازمانهای غیردولتی مختلف با اهداف مشخصی در حال
فعالیت هستند که براساس آخرین آمار سال  0411که توسط استانداری آذربایجان شرقی ارائه شده است ،تعداد آنها 119
سمن 9در کل استان است که بیشتر این سازمانهای مردمنهاد ،همواره در بالیای مختلف و بهویژه بحران پاندمی کرونا
1. Disaster Risk Governance
2. Social Resilience
نامگذاری شدهاند که در این
 .3در کشور ما طبق مصوبة وزارت کشور سازمانهای غیردولتی به نام سازمانهای مردمنهاد یا به اختصار سمن 
متن نیز ما از این اختصار استفاده کردهایم.

0101

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،4زمستﺎن0411

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

نقش ایفا کردهاند .با توجه به تجمع جمعیت و امکانات در سطح شهر تبریز که باالی  41درصد از جمعیت استان و بیش
از  21درصد جمعیت شهرستان را در خود جا داده است و همچنین بهدلیل تمرکز امکانات و خدمات اداری و سیاسی و
مراکز مختلف درمانی و بهداشتی ،همواره جمعیت بسیاری از سایر بخشهای استان و استانهای همجوار مراجعه
میکنند .با توسعه و گسترش روزافزون و خارج از ظرفیت کالنشهر تبریز و همچنین توسعة ارتباطات میان شهرهای
مختلف شرایط پیچیدهای رقم زده شده است .اگرچه ارتباط میان انسانها که پایه و اساس شکلگیری شهرها است در
مدیریت عموم بحرانها نقشی مؤثر و مفید دارد ،در وقوع برخی بحرانها همچون شیوع کرونا اثر منفی و مخرب ایفا
کرده است .از سوی دیگر بهدلیل اسکان غیررسمی در شمال و جنوب تبریز و وضعیت نامناسب عوامل دخیل در پاندمی
کرونا این بیماری در کالنشهر تبریز در بیشتر روزهای سال از زمان شیوع کرونا تشدید شده است ،اما با وجود تدابیر
سازمانهای مرتبط شرایط نامناسبی ایجاد شده است که در این میان سازمانهای غیردولتی با پخش ماسک و مواد
ضدعفونی ،بستههای معیشتی ،آموزش و غیره نقش بسزایی در بهبود وضعیت موجود داشتهاند؛ از اینرو در این پژوهش،
نقش سازمانهای غیردولتی بر افزایش تابآوری اجتماعی در برابر بیماریهای واگیردار (کووید  )02در کالنشهر تبریز
بررسی شده است.


مبﺎنینظﺮيتحقﯿق 
دو چارچوب جهانی ،چارچوب سندای 0برای کاهش خطر بالیا و اهداف توسعة پایدار  9191که در سال  9105توسط
سازمان ملل متحد به تصویب رسید ،از تأکید بیشتر بر سرمایهگذاری در ایجاد تابآوری و حاکمیت ریسک مؤثر حمایت
میکند .تابآوری جوامع مفهومی چندوجهی است و ویژگیهای آن را میتوان در پنج حوزة کلیدی طبقهبندی کرد:
اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،سازمانی و زیرساخت ( .)Sharifi, 2016: 631در این میان تابآوری اجتماعی بهدلیل
تأثیر فراوان بالیا بر مردم و جوامع ،توسط بسیاری از محققان بهعنوان یک مؤلفة کلیدی در تابآوری درنظر گرفته
میشود ( .)Kwok et al., 2016: 198تابآوری اجتماعی بهعنوان «توانایی» یا «ظرفیت» افراد ،واحدهای اجتماعی (مانند
جوامع ،سازمانهای اجتماعی) و سیستمهای اجتماعی از خانوادهها گرفته تا جامعة وسیعتر برای مقابله ،مقاومت و بازیابی
از یک فاجعه توصیف میشود (.)Maguire and Hagan, 2007: 16
سطوح تابآوری اجتماعی اغلب به تعدادی از عوامل پیچیدة محلی و منطقهای ،مانند وضعیت اجتماعی -اقتصادی،
میزان حمایت خارجی و ارائة کمک و تجربة گذشتة بحرانها بستگی دارد .پیچیدگی پدیدة تابآوری اجتماعی ایجاب
میکند که سیاستگذاران ،متخصصان و محققان ویژگیهای منحصربهفرد جوامع انعطافپذیر را درک کنند تا به آنها
کمک کنند برای بالیا و موقعیتهای آسیبزا بهتر آماده شوند و بهبود یابند؛ از اینرو تابآوری اجتماعی باید بهعنوان
توانایی فعال هستیها و مکانیسمهای اجتماعی تصور شود ،در مقابل تعریف آن تنها بهعنوان قابلیت واکنشی پاسخگویی
به بحران؛ زیرا تأثیر بالیا را میتوان تا حد زیادی با افزایش تابآوری پیش از وقوع بحرانها کاهش داد

( Birnbaum et

.)al., 2016: 311
1. Sendai frame work for disaster risk reduction 2015-2030

 0100

تﺎبآوري...
نقﺶسﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیدراﻓزایﺶ 

حﯿدريوﻫﻤکﺎران:تبﯿﯿن

در این راستا ،تابآوری اجتماعی را بهصورت ترکیبی از سه بعد تعریف میکنند :ظرفیتهای مقابلهای :توانایی
کنشگران اجتماعی برای مقابله با انواع سختیها و غلبه بر آنها ،ظرفیتهای سازگاری :توانایی آنها در یادگیری از
تجارب گذشته و وفقدادن خود با چالشهای آینده در زندگی روزمرهشان ،ظرفیتهای تحول :توانایی آنها برای ایجاد
مجموعهای از نهادها که رفاه فردی و پایداری اجتماعی در برابر بحرانهای آینده را تقویت میکنند .در ادبیات بحران
تقریبا توافق مشترکی وجود دارد که مشارکت مردم در کاهش خطر بحران برای درک ،تجزیه و تحلیل و پرداختن به علل
و ریشههای بالیای طبیعی بسیار مهم است؛ زیرا مردم محلی طیف گستردهای از منابع را برای کاهش تأثیر بالیا ،از جمله
دانش و مهارتهای محلی فراهم میکنند ،یا پتانسیل بهرهبردارینشده برای ارائه دارند .عالوه بر این ،افراد اغلب درک
غنی و زمینهای دقیقی از محیط خود و خطرات آن دارند و مشارکت محلی هستة مفاهیم و رویکردهای مختلف در ادبیات
و عملکرد فاجعه در سطح جهانی است؛ برای مثال ،عملکرد سازمانهای غیردولتی و مشارکت محلی اساس رویکردهایی
مانند مدیریت فاجعه مبتنی بر جامعه (شاو )9109 ،و رویکرد جدید به نام مدیریت اجتماعمحور خطر سوانح است.
رویکرد مدیریت اجتماعمحور خطر سوانح نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی ،از طریق کاهش آسیبپذیری محلی
و ظرفیتسازی دارد .براساس این رویکرد ،اگرچه سازمانهای دولتی در سطوح ملی ،منطقهای و محلی ،نقش مهمی در
مدیریت خطر دارند ،نقش مشارکت و درگیری فعال اجتماعات در سطح محلی مهمتر است؛ چراکه بهدلیل درگیری
اجتماع در کل فرایند مدیریت خطر ،به نیازهای واقعی و ضروری و نیز منابع آنها توجه بیشتری شده و مشکالت با
مداخلة مقتضی برطرف شده است (مرکز مطالعات و همکاری بینالمللی .)9101 ،اجتماعمحوری در مدیریت سوانح به این
معناست که مدیریت سوانح باید بهطور مشترک با اجتماع محلی انجام شود .اگرچه نقش اجتماع محلی در این مدیریت
متفاوت است ،اجماع بر این است که تحت این رویکرد ،اجتماعات کنشگران اصلیاند که سیاستهای مهمی را در زمینة
مدیریت سوانح توسعه میدهند و اجرا میکنند .این رویکرد بهطور ضمنی بر نقش و جایگاه کارگزاران بهمنزلة «افراد
بیرونی» نیز داللت دارد ،هرچند این کارگزاران از دل خود اجتماع بیرون بیایند یا با آنها زندگی کنند (حبیبپور و
جعفری.)954 :0922 ،
در رویکرد مدیریت اجتماعمحور خطر سوانح ،گرچه اهدافی مانند افزایش تابآوری اجتماعات ،کاهش خطر ناشی از
بحرانها ،کاهش فقر و تحقق توسعة پایدار ،توانمندسازی مردم و گسترش برابری دنبال میشود ،هدف غایی همة آنها،
کاهش آسیبپذیری اجتماع محلی و ارتقای ظرفیت آن برای سازگاری با خطرهای تهدیدکننده و بحرانهای احتمالی از
طریق مشارکت مستقیم در اقدامات مربوط به کاهش خطر در همة سطوح ملی ،منطقهای و بهویژه محلی است
(جهانگیری و پورحیدری .)91 :0932 ،در این میان براساس این رویکرد،

NGO

ها و سازمانهای خصوصی غیردولتی

شکل گرفتهاند که تالش میکنند شرایط اجتماعی  -اقتصادی را بهبود بخشند و فعالیتهای مبتنی بر جامعه را در سطوح
محلی و فعالیتهای توسعة حرفهای در سطح ملی انجام دهند ( .)Ricciuti and Calo, 2018: 2اصطالح «»Non-NGO
به آن دسته از سازمانهای غیردولتی اشاره دارد که عمدتا دربارة اقدامات کاهش خطر بالیا نیستند ،بلکه انجمنها و
جشنوارهها ،بهداشت ،آموزش ،تغذیه ،بهداشت و سایر برنامههای توسعه را در سطح جامعه
.)2020: 48

اجرا میکنند ( Seddiky et al.,
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براساس گفته هینتز ،)9111( 0نقش سازمانهای غیردولتی به سه بخش اصلی تقسیم میشود .اول اینکه سازمانهای
غیردولتی فرصتی برای ایجاد سازمانهای اجتماعی خود فراهم میکنند که منعکسکنندة تنوع جامعه هستند.
سازمانهای غیردولتی را افرادی تأسیس و مدیریت میکنند که بهصورت جمعی و داوطلبانه کار میکنند .هدف این
سازمان غیردولتی ترویج اهداف اجتماعی و مدنی برای افراد در حوزههای محیطزیست ،بهداشت ،ریشهکنی فقر ،فرهنگ
و هنر ،آموزش و غیره است .دوم اینکه سازمانهای غیردولتی خأل بین بخش خصوصی و منحصربهفرد را برای سود و
دولتی که محدودیتهای خاصی دارد پر میکنند .سازمانهای غیردولتی نیز این نقش را بهعنوان یک نهاد مستقل یا ناظر
برای هر دو حزب بر عهده گرفتند .سوم اینکه ،سازمانهای غیردولتی میتوانند تغییرات اجتماعی را تجربه کنند که بخش
دولتی یا خصوصی قادر به اجرای آنها نیست .همچنین نقش مهمی در کمک به کمپینهای حمایتی ایفا میکنند و
میتوانند دولتها را در اتخاذ اصالحات سیاسی و مجبورکردن آنها به بهبود در شیوههای تجاری تحت تأثیر قرار دهند
( .)Abu Hussin et al., 2018: 5با توجه به کارکردهای سازمانهای غیردولتی ازجمله اطالعرسانی و آگاهسازی عمومی و
افزایش ارتباطات میان شهروندان جوامع ،بسیج و جلب مشارکتهای مردمی حول محور عالیق متنوع آنها ،جذب
سرمایهها و منابع کوچک مردمی ،ایجاد ،گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم این سازمانها میتوانند منبع
ارزشمندی برای اطالعرسانی و آگاهسازی مردم و دسترسی آنها به کانالهای ارتباطی مردمی ،بسیج مردم و جلب
همکاری آنها در کنترل بحرانها به شمار روند (خیری .)995 :0921 ،چارچوب اقدام هیوگو ( )9105 - 9115و چارچوب
کاهش خطر بالیا سندای ( )9191بر مشارکت فعال همة احزاب ضروری از سازمانهای غیردولتی

(NGO

ها) ،به

آژانسهای دولتی و گروههای اجتماعی در کنار هم برای رسیدن به روند اصلی کاهش خطر بالیا تأکید کردند .عالوه بر
این ،سازمانهای غیردولتی فرصت دارند تا جوامعی را ایجاد کنند که با گنجاندن اصول و اقدامات کاهش خطر بالیا در
برنامههای منظم امداد و توسعه ،تابآوری بیشتری داشته باشند (.)Seddiky et al., 2020: 49
در بطن جامعة مدنی ،سازمانهای غیردولتی مهمترین و بهترین ابزار سازماندهی مشارکت مردمی شناخته شدند و
گسترش فرایند جهانیشدن و کاهش قدرت دولتها در برخورد با مسائل جهانی ،از جمله محیطزیست ،کرونا ،صلح و فقر
زمینة حضور و تقویت نقش سمنها را فراهم آورد .به این ترتیب ،با خارجشدن دولت بهعنوان تنها سکاندار توسعة پایدار،
جامعة مدنی و سازمانهای غیردولتی بهعنوان بخش سوم توسعه شناخته شدهاند (.)World Bank and NGOs, 2021: 10
سازمان جهانی بهداشت معتقد است بیانیة آلما آتا در سال  ،0213نقطهعطف مشارکت مردم و سازمانهای غیردولتی در
سالمت جوامع بوده است؛ چراکه حداقل دو مورد از راهبردهای پنجگانة این بیانیه بر اقدامات و مشارکت مردم در سالمت
خود تأکید داشت .0 :ایجاد سیاست سالمت همگانی .9 ،خلق محیطهای حمایتی .9 ،تقویت اقدام و مشارکت جامعه.4 ،
توانمندسازی افراد .5 ،بازنگری در خدمات بهداشتی (.)Damari et al., 2014: 543
سازمانهای غیردولتی نظام پنهان ارتقای سالمت جامعه هستند .این سازمانهای داوطلب ،مستقل از دولت بوده و در
عین غیرانتفاعیبودن ،در خدمت مردم هستند و به همین دلیل ،صدای مردم نامیده میشوند .سمنها ،نماد و واسط
مشارکت مردم هستند و مشارکت مردم نیز یکی از بازوهای اصلی ارتقای سالمت ،کاهش فقر و بیعدالتی در سالمت
1. Stephen Heintz
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جوامع است .توسعة اجتماعی برای تأمین نیازهای انسان و باالبردن سطح زندگی همه گروههاست .این نیازها گسترده و
نامحدود است و دولتها بهتنهایی قادر به تأمین آنها نیستند .از طرف دیگر ،مفهوم توسعه از کارکردهای اقتصادی ،به
توسعة فراگیر و پایدار تغییر جهت داد و معلوم شد توسعة پایدار ،بدون مشارکت فعال مردم ثبات ندارد (

Bradley and

.)Callaway, 2020: 51


سﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتی 

زیﺮمؤلفهﻫﺎي

ﺟدول.0مؤلفهﻫﺎياصلیو
مؤلفة
اصلی 
پﯿشگﯿﺮي
توانﻤندسﺎزي 
مشﺎرکت 

زیﺮمؤلفهﻫﺎ 

 .0شفافسازی فضاهای اطالعاتی در زمینة خدماترسانی بهداشتی و درمانی در شرایط بحران کرونا
 .9نقد عملکرد دستگاههای اجرایی با اصالح مسیرهای نادرست و خطاها در سیاستگذاریها
 .9آگاهسازی تصمیمگیرندگان از مشکالت موجود در جامعه
 .4بسترسازی فرهنگی گسترده برای کاهش نیازها هنگام بحران
 .5بررسی نیازها و ارزیابی ریسک بحران بهوجودآمده با درنظرگرفتن عوامل جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
 .1ایجاد کمپینهای مختلف برای مقابله با ویروس (نه به سفر ،مدیریت پسماندهای بهداشتی ،سبک زندگی توأم با بحران و غیره)
 .0بهکارگیری روشهای بومی و محلی و رعایت تنوع در انتقال اطالعات به فراخور شرایط آموزشگیرنده
 .9توجه به بعد تغذیهها و بستههای حمایتی برای خانوادهها
 .9توانمندسازی برای بازگشت به جامعة مردمان و اقشار ضعیف و در معرض خطر
 .4پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس
 .5تشکیل تعاونیهای اقتصادی مردمنهاد
 .1آموزش و اطالعرسانی در زمینة مقابله و کنترل بحران و نقش ترویجی آنها (نقش ترویجی ،تبلیغی آموزش مردم)
 .1تأمین فضای کافی و داروهای موردنیاز و تجهیزات الزم به منظور مراقبت از بهداشت و سالمت مراکز نگهداری سالمندان ،بیمااران،
آسایشگاهها و غیره
 .0کشف و درک نیاز گیرندگان خدمت و احاطه به خدماتی است که مراجعان از مراکز ارائهدهنده درخواست میکنند.
 .9مشارکت فعال و معنادار جامعه در همة مراحل کاهش خطر بحران ،صرفنظر از جنسیت ،وضعیت ،سن و موقعیت جغرافیایی
 .9همکاری و مشارکت با سایر بازیگران و ذینفعان در سطوح محلی ،ملی ،منطقه ای و بین المللی بارای تقویات رویکردهاای کااهش
خطر بحران

حﻤﺎیتطلبی 


 .4تقویت عقل انتقادی جامعه با همافزایی مشارکتکننده و مسئوالنة مردمنهادها
 .5نظارت و مباشرت در تخصیص کمکهای و اقدامات برای مقابله با ویروس کرونا
 .1ظرفیتسازی محلی از طریق توسعة مهارتهای اجرایی و عملکردی
 .0انگزدایی از بیماران خاص (کرونا)
 .9رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلبتوجه بیشتر آنها به اقشار آسیبپذیر
 .9تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف
 .4البیگری و دفاع برای ادغام کاهش خطر بحران در برنامههای امداد و توسعة منظم آن
 .5تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا
 .1جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با یاری مردمنهاد
 .1ایفای نقش در مواجهه با تحریم های ظالمانه با کمپین ضد تحریم (جنبش فراگیر نه به تحریم از حنجرة مردم نهادها بیشاتر شانیده
میشود تا صدای محافل رسمی دولتی و دیپلماتیک)
منبعSeddikyet all, 2020; Hore et all, 2020:؛ افضلی و همکاران0921 ،؛ دماری و همکاران0929 ،


روشپژوﻫﺶ 
در طبقهبندی انواع پژوهشها میتوان پژوهش حاضر را از نظر نوع هدف در میان پژوهشهای کاربردی و به لحاظ نوع
روش در طبقه تحقیقات توصیفی ا تحلیلی قرار داد .در این پژوهش عوامل تأثیرگذار سازمانهای غیردولتی بر تابآوری
اجتماعی شهروندان در برابر بیماری کووید  02با بررسی مبانی نظری موجود شناسایی شدند .مؤلفههای استفادهشده در
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این پژوهش ،مؤلفههای نقش سازمانهای غیردولتی و مؤلفههای تابآوری اجتماعی است .برای انتخاب مؤلفهها عالوه
بر مطالعه مبانی نظری و پیشینهها ،از نظرات متخصصان و کارشناسان در زمینة موضوع مورد بحث و همچنین نظرات
استادان دانشگاهی استفاده شده است .در این راستا در این پژوهش از چهار مؤلفة اصلی نقش سازمانهای غیردولتی
شامل پیشگیری ،توانمندسازی ،مشارکت ،حمایتطلبی و شش مؤلفة تابآوری اجتماعی شامل تحرک اجتماعی و
هنجارهای فرهنگی و رفتاری ،انسجام اجتماعی ،صالحیت اجتماعی ،مشارکت و شمول جامعه استفاده شده است.
زیرمؤلفههای هرکدام از این چهار مؤلفة اصلی نقش سازمانهای غیردولتی در جدول  0و زیرمؤلفههای هرکدام از این
شش مؤلفه اصلی تابآوری اجتماعی در جدول  9ارائه شده است.
تﺎبآورياﺟتﻤﺎعی 
مؤلفهﻫﺎي 

مؤلفهﻫﺎياصلیوزیﺮ

ﺟدول.1
مؤلفةاصلی 

زیﺮمؤلفهﻫﺎ 


نگرش

بررسی وضعیت نگرش و باور خانوارها در ارتباط با خطر

مؤلفهﻫﺎ 

منبع
Chen et al., 2019
Saja, 2020
Patel et al., 2017
Scherzer et al., 2019

وضعیت مهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد از بحران از طریق شرکت در دورههای آموزشی مقابله
مهارت
با بحران ،همچنین مهارتهایی مانند ارائة کمکهای اولیه ،حفظ آرامش روحی و روانی
Meriläinen, 2020
وضعیت دانش خانوارها در ارتباط با آموزشهای الزم دربارة آمادگی در ارتباط با وقوع بحران،
دانش
Chen et al., 2019
شناسایی افراد و گروههای آسیبپذیر و دانش آنها به دالیل آسیبپذیری افراد در ارتباط با بحران
Kotzee and Reyers, 2016
وضعیت آگاهی خانوارها در ارتباط با میزان آگاهی آنها از خطر بیماری ،آگاهی از پروتکلهای
آگاهی
Townshend et al., 2015
بهداشتی ،آگاهی از وجود گروههای امداد محلهای برای مقابله با بحران
Kotzee and Reyers, 2016
سرمایة اجتماعی اعتماد اجتماعی در بین اعضای جامعه برای واکنش مؤثر در برابر بحران ،انسجام اجتماعی بین
Leykin et al., 2013
نهادهای اجتماعی در مقابلة مؤثر و پاسخ به بحران
مشارکت و عدالت روابط جنسیتی برابر ،گنجاندن افراد دارای نیازهای ویژه در روند کار و فراهمکردن فرصتهای برابر حاتمینژاد و همکاران0922 ،
بسطامی و همکاران0921 ،
در برنامهریزی

بنابراین بهدلیل جدیدبودن موضوع و گستردگی ابعاد آن ،مراحل توسعة آن باید بر مبنای خرد جمعی شناسایی شود؛ از
اینرو روش دلفی فازی مبنای کار قرار گرفت تا عالوه بر ارتباط مؤثر با خبرگان و دستیابی سریع به اجماع میان نظرات
آنان ،با بهکارگیری اعداد فازی بهجای اعداد قطعی ،به نتایج نزدیک به واقعیت دست یافت .برایناساس روش تحقیق در
دو مرحله طراحی شده است .در مرحلة اول ،هیچ راهنمای ساختاری و تئوریکی در زمینة تأثیر فعالیتهای سازمانهای
غیردولتی بر تابآوری اجتماعی در زمان شیوع کرونا وجود نداشت؛ از اینرو بهمنظور شناسایی و استخراج مؤلفههای
مؤثر ،با بهرهگیری از روش نمونهگیری هدفمند ،پرسشنامة تدوینشده در اختیار  05نفر از خبرگان قرار گرفت که شامل
استادان دانشگاه ( 5نفر) ،دانشجویان دکتری ( 4نفر) ،کارشناسان ادارة سازمانهای مردمنهاد وابسته به دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز ( 9نفر) و کارشناسان امور اجتماعی -فرهنگی بخش گروههای مردمنهاد
استانداری آذربایجان شرقی ( 9نفر) بودند و براساس چهار ویژگی دانش ،تجربه ،تمایل و زمان کافی برای شرکت در
مراحل دلفی داشتند تا نظرات آنها ،بهمنظور حصول اطمینان از صحت ،دقت ،کاربردیبودن و جامعیت مراحل شناسایی
و استفاده شد .نکتة مهم در اجرای تکنیک دلفی اندازة پانل خبرگان است .در ارتباط با اندازة پانل موردنیاز برای دلفی
سنتی و دلفی فازی اجماع نظر وجود ندارد ( ،)Mullen, 2003: 42اما اندازة معمول  09تا  3بین خبرگان یا بین  01تا 03
نفر است (.)Okoli and Pawlowski, 2004: 23
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در مرحلة دوم بعد از نهاییشدن مؤلفههای پژوهش ،از پرسشنامة محققساخته برای تبیین نقش سازمانهای
غیردولتی در ارتقای تابآوری در برابر بیماری کرونا بهره گرفته شده است .جامعة آماری پژوهش حاضر در این بخش را
صاحبنظران و کارشناسان در زمینة سازمانهای مردمنهاد فعال و کارشناسان مربوط در این امر تشکیل میدهند که از
این تعداد  12نفر بهعنوان نمونة آماری با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شدند .در این نوع نمونهگیری،
افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائة اطالعات موردنیاز در بهترین موقعیت قرار دارند .در ادامه برای بررسی
نحوة اثرپذیری و اثرگذاری عوامل بر یکدیگر از مدلسازی ساختاری در نرمافزار  smart-plsاستفاده شد .در بخش آمار
استنباطی ،بهدلیل تبدیل متغیرهای تحقیق به متغیرهای شبهفاصله ،بهمنظور محاسبة اهمیت یا وجود هر ویژگی ،بهترتیب
اعداد  9 ،9 ،4 ،5و  0به گزینههای بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم اختصاص داده شد .با توجه به اینکه میانگین
امتیاز هر سؤال یک عدد بین  0تا  5است ،این معیار برای ارزیابی اهمیت سؤاالت یا گزینهها استفاده شده است .برای
محاسبة پایایی سؤاالت پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که در آن نمره پایایی  1/315بود و در سطح قابل
قبولی قرار داشت.
مدلهای معادالت ساختاری معموال ترکیبی از مدلهای اندازهگیری و مدلهای ساختاری هستند که براساس نرمافزار
 ،Smart-PLSسنجش پایایی مرکب و مقدار متوسط واریانس استخراجشده 0محاسبه میشود .بنا بر نظر الکساندر و
همکاران ( AVE ،)9109بیشتر از  1/5حاکی از روایی همگراست؛ یعنی متغیر پنهان موردنظر حداقل  51درصد واریانس
مشاهدهپذیرهای خود را تبیین میکند .نتایج روایی همگرا بنا بر یافتههای پژوهش فوق

AVE

برای همة متغیرهای

تحقیق باالتر از  1/5است؛ درنتیجه از روایی همگرا برخوردار است.


محدودةموردمطﺎلعه
تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است و در  41درجه و  95دقیقة طول شرقی و  93درجه و دو دقیقة عرض شمالی از
نصفالنهار گرینویچ واقع شده است .ارتفاع آن از سطح دریا نیز  0941متر است .این شهر با وسعتی حدود 00311
کیلومتر در قلمرو میانی خطة آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچة ارومیه و  102کیلومتری غرب تهران قرار دارد
و در  051کیلومتری جنوب جلفا ،مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرارگرفته است .جمعیت شهر تبریز براساس سرشماری
سال  ،0925تعداد  0553129نفر عنوان شده است.

1. Average Variance Extracted
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در ایران از  91بهمن سال  0923اولین موارد مثبت کرونا در شهر قم دیده شد .از اوایل اسفند  0923نیز چند نفر با
عالئم ابتال به سندروم حاد تنفسی در آذربایجان شرقی بستری شدند .در ادامة همهگیری این بیماری ،استان آذربایجان
شرقی همسو با کل کشور چهار موج ابتال به ویروس کووید  02را گذرانده است :موج اول در اسفند  0923و بهار ،0922
موج دوم در تابستان  ،0922موج سوم در پاییز  0922و موج چهارم در بهار  .0411در حال حاضر که این مقاله در دست
تدوین است ،آمار دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان میدهد شمار مراجعهکنندگان سرپایی ،مبتالیان و بستریهای کرونا
در استان بهسرعت در حال افزایش است و شهر تبریز با موج پنجم از همهگیری ویروس کووید  02مواجه شده است .در
این راستا سازمانهای مردمنهاد در کنار نهادهای دولتی برای مقابله با گسترش و پیشگیری این بیماری در شهر تبریز
فعالیت دارند .حوزة فعالیت این سازمانهای مردمنهاد بسیار گسترده است .فعالیتهایی مانند حمایت از زندانیان و
خانوادههای آنان ،حمایت از زنان بیسرپرست و حمایت از کودکان کار و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،حفاظت از
محیطزیست و حمایت از بیماران خاص از جمله فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد شهر تبریز است .بعد از مؤسسههای
امور خیریه ،بیشترین فعالیت سمنهای استان در حوزة آسیبهای اجتماعی است؛ یعنی حدود  013تشکل مردمنهاد
معادل  95درصد سمنهای استان در زمینة آسیبهای اجتماعی فعالیت میکنند .در راستای مدیریت و کنترل پاندمی
ویروس کووید  02نیز اقداماتی در شهر تبریز انجام شده که از جمله آنها میتوان به اجرای طرح مشترک محلهمحور و
خانوادهمحور وزارت بهداشت و درمان و سازمان بسیج مستضعفین با عنوان «طرح شهید حاج قاسم سلیمانی» ،پویش
احسان ماسک ،فرهنگسازی و الزام مردم به استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،توزیع اقالم بهداشتی و
بستههای غذایی در این شهر اشاره کرد که از طریق مشارکت مردمی و هماهنگی بینبخشی و بهرهگیری از کمک
سازمانهای مردمنهاد در شهر تبریز اشاره کرد.
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بﺮرسی

در این پژوهش بهمنظور تبیین اثرات سازمانهای غیردولتی بر تابآوری اجتماعی شهروندان در برابر اپیدمی کووید ،02
مهمترین مؤلفههای مؤثر سازمانهای غیردولتی در ارتقای تابآوری اجتماعی ،با مطالعة مبانی نظری جمعآوری و سپس
بهصورت پرسشنامه در قالب روش دلفی فازی تحلیل شد .اعضای پانل خبرگان  05نفر قرار داده شدهاند و از آنها
خواسته شد با استفاده از متغیرهای کالمی (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم) نظر خود را دربارة هرکدام از
مؤلفهها اعمال کنند .در این میان برای فازیکردن متغیرهای کالمی از اعداد فازی مثلثی که در جدول  9مشاهده
میشود ،بهره گرفته شده است.
ﺟدول.0اعدادﻓﺎزيمثلثیمعﺎدلطﯿفلﯿکﺮت1درﺟه 
متﻐﯿﺮﻫﺎيکالمی

اعدادﻓﺎزيمثلثی 
()0 70 71715

مهم 

()0 71715 7175

خﯿلیمهم 
متوسط 

()1715 7175 71795

یاﻫﻤﯿت 
ب 

()175 71795 71

یاﻫﻤﯿت 
خ ﯿل ی ب 

()1795 71 71

براساس جدول  4و یافتههای حاصل از پرسشنامه در دور اول دلفی و با توجه به اینکه آستانة تحمل مقدار  1/1در
نظر گرفته است ،از  91مؤلفهای که در اختیار کارشناسان قرار گرفته است ،درمجموع مقدار عددی فازیشده  99مؤلفه
باالتر از  1/1بهدست آمده و بهعنوان مؤلفههای تأثیرگذار در ارتقای تابآوری اجتماعی تأیید شده است .چهار مؤلفه نیز
مقداری کمتر از  1/1بهدست آوردند که نشاندهندة تأییدنشدن این مؤلفهها توسط کارشناسان بهعنوان عامل مهم در
تابآوری اجتماعی هستند .در ادامه عوامل مستخرج از پرسشنامهها و نتایج بررسی دادهها در مرحله اول دلفی فازی در
جدول  4بیانشده است.
در مرحلة دوم از روش دلفی فازی  99مؤلفه تأییدشده از سوی کارشناسان از مرحلة اول ،در قالب پرسشنامهای دیگر
و برای شروع فاز دوم روش دلفی فازی در اختیار کارشناسان قرار گرفته است .در این مرحله ،پس از تحلیلهای
انجامگرفته و مقایسة آن با نتایج دورة اول ،باید اختالف خبرگان در مقایسه با مرحلة قبل از حد آستانه  1/9کمتر باشد تا
فرایند نظرسنجی متوقف شود .با مقایسههای صورتگرفته مجموع اختالفنظر خبرگان در دو مرحله کمتر از  1/9بوده؛
بنابراین دلفی در دور دوم متوقف شده است .براساس جدول  5با توجه به مقدار عددی فازیشده در مرحلة دوم ،تعداد
همة مؤلفه ،مقداری باالتر از  1/1بهدست آوردهاند و خبرگان آن را تأیید کردهاند.
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ﺟدول.4بﺮرسیمؤلفهﻫﺎيمﺮتبطبﺎنقﺶ
(دلفیمﺮحلةاول) 
مؤلفهﻫﺎ 

زیﺮ

کﺮانة
کﺮانةبﺎال 
وسط 

مؤلفةاصلی 

پﯿشگﯿﺮي
توانﻤندسﺎزي 
مشﺎرکت 
تطلبی 
حﻤﺎی 

شفافسازی فضاهای اطالعاتی در خدماترسانی بهداشتی و درمانی
نقد عملکرد دستگاههای اجرایی با اصالح خطاها در سیاستگذاریها
آگاهسازی تصمیمگیرندگان از مشکالت موجود در جامعه
بسترسازی فرهنگی گسترده برای کاهش نیازها هنگام بحران
بررسی نیازها و ارزیابی ریسک بحران با درنظرگرفتن عوامل مختلف
ایجاد کمپینهای مختلف برای مقابله با ویروس
بهکارگیری روشهای بومی و محلی و رعایت تنوع در انتقال اطالعات
توجه به بعد تغذیهها و بستههای حمایتی برای خانوادهها
توانمندسازی برای بازگشت به جامعه مردمان و اقشار ضعیف
پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس
تشکیل تعاونیهای اقتصادی
آموزش و اطالعرسانی در زمینة مقابله و کنترل بحران و نقش ترویجی
تأمین فضای کافی و داروهای موردنیاز و تجهیزات الزم
کشف و درک نیاز گیرندگان خدمت و احاطه به خدمات ارائهشده
مشارکت فعال و معنادار جامعه در همة مراحل کاهش خطر بحران
همکاری و مشارکت با سیر بازیگران و ذینفعان در سطوح مختلف
تقویت عقل انتقادی جامعه با همافزایی مشارکتکننده و مسئوالنه
نظارت و مباشرت در تخصیص کمکها و اقدامات
ظرفیتسازی محلی از طریق توسعة مهارتهای اجرایی و عملکردی
انگزدایی از بیماران خاص (کرونا)
رایزنی با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلب توجه
تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف
البیگری و دفاع برای ادغام کاهش خطر بحران در برنامههای امداد
تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت
جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با یاری مردمنهاد
نقش در مواجهه با تحریمهای ظالمانه با کمپین ضد تحریم

1/35
1/13
1/19
1/19
1/19
1/31
1/19
1/15
1/19
1/11
1/19
1/15
1/19
1/31
1/13
1/15
1/19
1/19
1/11
1/15
1/19
1/19
1/19
1/19
1/31
1/15

1/23
1/29
1/21
1/31
1/29
1/29
1/33
1/31
1/29
1/21
1/13
1/21
1/33
1/25
1/25
1/25
1/29
1/21
1/39
1/31
1/31
1/35
1/21
1/29
1/25
1/31

کﺮانة مﯿﺎنگﯿنسه
کﺮانه 
پﺎیﯿن 

1/11
1/59
1/41
1/93
1/41
1/55
1/41
1/51
1/43
1/59
1/93
1/51
1/41
1/55
1/59
1/51
1/41
1/41
1/45
1/51
1/43
1/43
1/41
1/41
1/55
1/41

1/39
1/11
1/11
1/11
1/11
1/13
1/11
1/19
1/19
1/14
1/10
1/19
1/11
1/13
1/11
1/14
1/11
1/11
1/13
1/19
1/10
1/10
1/11
1/11
1/13
1/14

وضعﯿت 

تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدنشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدنشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأیید نشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدنشده



تﺎبآورياﺟتﻤﺎعیبﺎاستفﺎدهازنظﺮخبﺮگﺎن 
سﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیدرارتقﺎي 

مؤلفهﻫﺎيمﺮتبطبﺎنقﺶ

ﺟدول.1بﺮرسی
(دلفیمﺮحلةدوم) 
مؤلفهﻫﺎ 

زیﺮ

پﯿشگﯿﺮي
توانﻤندسﺎزي 

مؤلفةاصلی 

کﺮانةبﺎال 

شفافسازی فضاهای اطالعاتی در زمینة خدماترسانی بهداشتی و درمانی
نقد عملکرد دستگاههای اجرایی با اصالح خطاها در سیاستگذاریها
آگاهسازی تصمیمگیرندگان از مشکالت موجود در جامعه
بررسی نیازها و ارزیابی ریسک بحران با درنظرگرفتن عوامل مختلف
ایجاد کمپینهای مختلف برای مقابله با ویروس
بهکارگیری روشهای بومی و محلی و رعایت تنوع در انتقال اطالعات
توجه به بعد تغذیهها و بستههای حمایتی برای خانوادهها
توانمندسازی برای بازگشت به جامعه مردمان و اقشار ضعیف و در معرض خطر
پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس
آموزش و اطالعرسانی در زمینة مقابله و کنترل بحران و نقش ترویجی آنها
تأمین فضای کافی و داروهای مورد نیاز و تجهیزات الزم

1/25
1/21
1/21
1/29
1/29
1/29
1/31
1/21
1/21
1/21
1/33

کﺮانة

کﺮانة

وسط 

پﺎیﯿن  سهکﺮانه 

1/19
1/11
1/19
1/19
1/13
1/19
1/19
1/19
1/15
1/15
1/19

1/43
1/59
1/41
1/41
1/59
1/41
1/43
1/41
1/51
1/51
1/41

مﯿﺎنگﯿن

1/19
1/14
1/11
1/11
1/11
1/10
1/10
1/11
1/19
1/19
1/11

وضعﯿت 

تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده

تﺎبآوري...
نقﺶسﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیدراﻓزایﺶ 
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مؤلفةاصلی 

مؤلفهﻫﺎ 

زیﺮ

 0190
کﺮانةبﺎال 

مشﺎرکت 

کشف و درک نیاز گیرندگان خدمت و احاطه به خدمات ارائهشده
مشارکت فعال و معنادار جامعه در همة مراحل کاهش خطر بحران
همکاری و مشارکت با سیر بازیگران و ذینفعان در سطوح محلی ،ملی و غیره
تقویت عقل انتقادی جامعه با همافزایی مشارکتکننده و مسئوالنة مردمنهادها
نظارت و مباشرت مردمنهاد در تخصیص کمکهای و اقدامات انجامگرفته
انگ زدایی از بیماران خاص (کرونا)
رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلب توجه آنها
تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف
البیگری و دفاع برای ادغام کاهش خطر بحران در برنامههای امداد و توسعه منظم
تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط
جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با یاری مردمنهاد
منبع:نگﺎرندگﺎن 
تطلبی 
حﻤﺎی 

1/29
1/29
1/29
1/29
1/21
1/31
1/31
1/31
1/21
1/29
1/25

کﺮانة

کﺮانة

وسط 

پﺎیﯿن  سهکﺮانه 

1/15
1/19
1/19
1/19
1/19
1/15
1/19
1/19
1/19
1/19
1/11

مﯿﺎنگﯿن

1/51
1/43
1/41
1/41
1/41
1/51
1/43
1/41
1/41
1/41
1/59

1/19
1/19
1/10
1/11
1/11
1/19
1/10
1/11
1/11
1/11
1/15

وضعﯿت 

تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده
تأییدشده


ییشده 
مؤلفهﻫﺎيشنﺎسﺎ 

بﺮرسیمﯿزاناﻫﻤﯿتونحوةاثﺮگذاريواثﺮپذیﺮي

برای بررسی میزان اهمیت و نحوة تأثیرگذاری مؤلفههای شناساییشده در این بخش از پژوهش بعد از سنجش بارهای
عاملی و بررسی قدرت رابطة متغیر پنهان و آشکار به بررسی شدت رابطه و معناداربودن آنها و بررسی نوع و جهت رابطه
میان متغیرها با استفاده از بررسی اثرات مستقیم و ضرایب مسیر و آمارة  tپرداخته شده است .برای نشاندادن اینکه چند
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل صورت میگیرد ،از ضریب تعیین استفاده شد و برای سنجش عملکرد
کلی مدل ،به بررسی برازش نیکویی با توجه به چند شاخص پرداخته شد.


سنجﺶبﺎرﻫﺎيعﺎملی 

در تحلیل عاملی تأییدی پیشفرض اساسی این بوده است که هر عامل با زیرمجموعة خاصی از متغیرها ارتباط دارد.
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهکمک بار عاملی نشان داده شده است .در جدول ،1
متغیرهای پژوهش به همراه گواههای مربوط به آنها در ابزار پژوهش و بارهای عاملی آنها که از نرمافزار

SmartPls

استخراج شده ،آورده شده است.
ﺟدول.2ﺟدولنتﺎیجبﺎرﻫﺎيعﺎملی 
يﻫﺎ
کدگذار 
متﻐﯿﺮ 
درpls

حمایتطلبی 0

شﺎخص(گویه) 

انگزدایی از بیماران خاص (کرونا)

يﻫﺎ
کدگذار 
بﺎر
متﻐﯿﺮ 
در pls
عﺎملی 

1/395

تطلبی 
حﻤﺎی 

بهکارگیری روشهای بومی و محلی و رعایت
توانمندسازی  0تنوع در انتقال اطالعات به فراخور شرایط
آموزشگیرنده
توجه به بعد تغذیه و بستههای حمایتی برای
1/393
توانمندسازی 9
خانوادهها
توانمندسازی برای بازگشت به جامعة مردمان
1/391
توانمندسازی 9
و اقشار ضعیف و در معرض خطر
1/111

توانﻤندسﺎزي 

رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و
حمایتطلبی 9
اعتباری برای جلب توجه آنها
تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک
1/399
حمایتطلبی 9
به اقشار ضعیف
البیگری و دفاع برای ادغام کاهش خطر
حمایتطلبی  4بحران در برنامههای امداد و توسعة منظم 1/121
آن
1/201

شﺎخص(گویه) 

بﺎر
عﺎملی 

توانمندسازی 4

پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از
گسترش و واگیری ویروس

1/299

يبﺮنﺎمهریزيشهﺮي،دورة،9شﻤﺎرة،4زمستﺎن0411

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
پژو 

0191
يﻫﺎ
کدگذار 
متﻐﯿﺮ 
درpls

پﯿشگﯿﺮي 

تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از
حمایتطلبی 5
آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا

1/203

توانمندسازی 5

آموزش و اطالعرسانی در زمینة مقابله و
کنترل بحران و نقش ترویجی آنها

1/199

حمایتطلبی 1

جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با
یاری مردمنهاد

1/391

توانمندسازی 1

تأمین فضای کافی و داروهای موردنیاز و
تجهیزات الزم بهمنظور مراقبت

1/311

پیشگیری 0

شفافسازی فضاهای اطالعاتی در زمینة
خدماترسانی بهداشتی و درمانی

1/193

تابآوری 0

پیشگیری 9

نقد عملکرد دستگاههای اجرایی با اصالح
مسیرهای نادرست در سیاستگذاریها

1/109

تابآوری 9

1/349

تابآوری 9

1/331

تابآوری 4

پیشگیری 9
پیشگیری 4
پیشگیری 5
مشارکت 0
مشارکت 9

مشﺎرکت 

مشارکت 9
مشارکت 4
مشارکت 5

شﺎخص(گویه) 

آگاهسازی تصمیمگیرندگان از مشکالت
موجود در جامعه
بررسی نیازها و ارزیابی ریسک بحران
بهوجودآمده با درنظرگرفتن عوامل
ایجاد کمپینهایی برای مقابله با ویروس
کشف و درک نیاز گیرندگان خدمت و
احاطه به خدمات
مشارکت فعال و معنادار جامعه در مراحل
کاهش خطر بحران
همکاری و مشارکت با سایر بازیگران و
ذینفعان در سطوح محلی ،ملی و غیره
تقویت عقل انتقادی جامعه با همافزایی
مشارکتکننده و مسئوالنة مردمنهادها
نظارت و مباشرت مردمنهاد در تخصیص
کمکها و اقدامات انجامگرفته

يﻫﺎ
کدگذار 
بﺎر
متﻐﯿﺮ 
در pls
عﺎملی 

1/112
1/344

تﺎبآوري 


شﺎخص(گویه) 

بﺎر
عﺎملی 

تابآوری 5
تابآوری 1

1/343

تابآوری 1

1/395

تابآوری 3

وضعیت مهارت خانوارها در زمان وقوع و بعد
از بحران از طریق شرکت در دورههای
آموزشی
وضعیت دانش خانوارها در ارتباط با
آموزشهای الزم دربارة آمادگی در ارتباط با
بحران
وضعیتآگاهی خانوارها در ارتباط با میزان
آگاهی آنها از خطر بیماری
شناسایی افراد و گروههای آسیبپذیر و دانش
آنها از دالیل آسیبپذیری افراد
روابط جنسیتی برابر
اعتماد اجتماعی در میان اعضای جامعه برای
واکنش مؤثر در برابر بحران
انسجام اجتماعی میان نهادهای اجتماعی در
مقابلة مؤثر و پاسخ به بحران
گنجاندن افراد دارای نیازهای ویژه در روند
کار

1/159

1/101
1/121
1/399
1/191
1/141
1/101
1/331

1/103
تابآوری 2

فراهمکردن فرصتهای برابر در برنامهریزی 1/111

1/121

اطالعات جدول  1نشان میدهد مقادیر تمامی بارهای عاملی گویهها باالتر از  1/5است که برای محاسبة متغیرهای
پنهان مدل مقیاس بسیار قابلقبولی بهحساب میآیند .مقدار بار عاملی بین  1/9تا  1/9نشاندهندة مقیاس ضعیف است و
احتماال باید از مدل حذف شود .بارهای عاملی بین  1/9تا  1/5نشان میدهد متغیر مشاهدهشده دارای مقیاس نسبتا
ضعیفی بوده ،ولی در عین حال برای ادامة آنالیز کفایت میکند .مقادیر بزرگتر از  1/5نیز نشان میدهند متغیر
مشاهدهپذیر مقیاس قابلاطمینانی برای محاسبة متغیر پنهان است.
براساس نتایج بهدستآمده از مدل تحلیل عاملی تأییدی ،تمامی شاخصهای آشکار رابطة قوی بین متغیر پنهان خود
دارند؛ بهطوریکه شاخصهای توانمندسازی بهترتیب مؤلفههای پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و
واگیری ویروس ( ،)1/299توانمندسازی برای بازگشت به جامعة مردمان و اقشار ضعیف و در معرض خطر ( )1/391و
توجه به بعد تغذیه و بستههای حمایتی برای خانوادهها ( )1/393بیشترین رابطه را با متغیر پنهان دارند .در میان متغیر
حمایتطلبی بیشترین میزان بار عاملی به تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا
( ،)1/203رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلب توجه بیشتر آنها به اقشار آسیبپذیر ( )1/201و
تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف ( )1/399به خود اختصاص داده است.

تﺎبآوري...
نقﺶسﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیدراﻓزایﺶ 
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از مؤلفههای پیشگیری بهترتیب بیشترین رابطه به این عوامل بستگی دارد :بررسی نیازها و ارزیابی ریسک بحران
بهوجودآمده با درنظرگرفتن عوامل جغرافیایی ،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،آگاهسازی تصمیمگیرندگان از مشکالت
موجود در جامعه و ایجاد کمپینهای مختلف برای مقابله با ویروس (نه به سفر ،مدیریت پسماندهای بهداشتی ،سبک
زندگی توأم با بحران و غیره) با بارهای عاملی  1/349 ،1/331و .1/112
از شاخصهای مشارکت بهترتیب بیشترین میزان رابطه مشارکت فعال و معنادار جامعه در همة مراحل کاهش خطر
بحران ،صرفنظر از جنسیت ،وضعیت ،سن و موقعیت جغرافیایی ( ،)1/343کشف و درک نیاز گیرندگان خدمت و احاطه
به خدماتی است که مراجعان از مراکز ارائهدهنده درخواست میکنند ( )1/344و همکاری و مشارکت با سایر بازیگران و
ذینفعان در سطوح محلی ،ملی و منطقهای و بینالمللی برای تقویت رویکردهای کاهش خطر بحران ( )1/395است .در
میان شاخصهای مربوط به تابآوری براساس بیشترین میزان بار عاملی میتوان به گنجاندن افراد دارای نیازهای ویژه
در روند کار ( ،)1/331شناسایی افراد و گروههای آسیبپذیر و دانش آنها به دالیل آسیبپذیری افراد در ارتباط با بحران
( )1/399و وضعیت آگاهی خانوارها در ارتباط با میزان آگاهی آنها از خطر بیماری ( )1/121اشاره کرد.

ضﺮایبمسﯿﺮومعنﺎداريآن

ضریب مسیر بیانکنندة وجود رابطة علی خطی و شدت و جهت این رابطه میان دو متغیر پنهان است .درحقیقت همان
ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدلهای سادهتر رگرسیون ساده و چندگانه مشاهده میشود .عددی بین
 -0تا  +0است که ضرایب مسیر مثبت نشاندهندة روابط مستقیم و ضرایب مسیر منفی نشاندهندة روابط معکوس بین
متغیرهای پنهان مستقل و وابسته است و اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهندة نبود رابطة علی خطی بین دو متغیر پنهان
است .این مقدار از نظر بزرگی نشاندهندة قدرت رابطه است که با برقرار شدن روابط غیرمستقیم از میزان بزرگی یک
ضریب بتا کاسته میشود؛ به همین منظور برخی محققان بر ضرورت اثرات کلی که ترکیبی از اثر مستقیم (ضریب مسیر
یا بتا) و غیرمستقیم است تأکید دارند .ضرایب مسیر اثرات مستقیم و مقدار  tمتناظر با آن از نرمافزار

Smart-PLS

استخراج شده که در جدول  1و شکل  9و  9نشان داده شده است.
شکل  9میزان آمارة

T

را در پژوهش حاضر نشان میدهد که اگر در سطح معناداری  1/15از مقدار بحرانی 0/21

بزرگتر باشد ،نشاندهندة معناداربودن ضریب مسیر بهدستآمده است .همچنین با توجه به نتایج بهدستآمده در تمامی
متغیرهای مستقل پژوهش باالتر از حد بحرانی و نشاندهندة معناداربودن ضرایب مسیر در تمامی متغیرهاست؛ بهگونهای
که بیشترین میزان آمارة  tو معناداری ضرایب مسیر بهترتیب در متغیرهای حمایتطلبی ،پیشگیری ،توانمندسازی و
مشارکت با ضرایب  4/021 ،5/940 ،2/11و  9/021است.
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تﺎبآورياﺟتﻤﺎعی 
سﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیبﺮ 

ﺟدول.0بﺮآورداثﺮاتمستقﯿمنقﺶ
مسﯿﺮمستقﯿم 
متﻐﯿﺮمستقل 

متﻐﯿﺮوابسته 

مشﺎرکت 
پﯿشگﯿﺮي 
توانﻤندسﺎزي 
تطلبی 
حﻤﺎی 

تابآوری

اثﺮمستقﯿم 
ضﺮیبمسﯿﺮ

 T-value

P-value

ردتأیﯿددرسطح 1/11

1/091

9/021

1/192

تأیید

1/929

5/940

1/111

تأیید

1/911

4/021

1/111

تأیید

1/140

2/111

1/111

تأیید

با توجه به اینکه آمارة  Tبزرگتر از  0/21است ،در سطح معناداری  25درصد ضرایب مسیر و روابط فرضشده در
مدل ساختاری پژوهش تأیید میشود و روابط میان مؤلفهها معنادار است .با توجه به جدول  ،1متغیرهای مستقل پژوهش
حاضر مشارکت ،پیشگیری ،توانمندسازی و حمایتطلبی ترتیب با ضرایب  4/02 ،5/94 ،9/02و  2/11در سطح معناداری
p</1/5

بر متغیر مستقل پژوهش (تابآوری) تأثیر مثبت و معناداری داشته است که در میان شاخصهای بررسیشده

بیشترین تأثیر با ضریب  1/140مربوط به متغیر حمایتطلبی و پس از آن بهترتیب متغیرهای پیشگیری و توانمندسازی
قرار دارد؛ بنابراین در افزایش تابآوری اجتماعی در بحران کرونا حمایتطلبی با گویههای زیر بیشترین اثرگذاری را
داشته است :انگزدایی از بیماران خاص (کرونا) ،رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلب توجه بیشتر
آنها به اقشار آسیبپذیر ،تشویق جامعه و طبقة ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف ،البیگری و دفاع برای ادغام
کاهش خطر بحران در برنامههای امداد و توسعة منظم آن ،تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت و
موارد مربوط به کرونا و جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با یاری مردمنهاد .همچنین با توجه به سطح معناداری 5
درصد و سطح اطمینان  25درصد میتوان نتیجه گرفت ،بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق ارتباط معناداری وجود دارد .از
نظر میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة تحقیق بعد از حمایتطلبی شاخصهای پیشگیری ،توانمندسازی
و مشارکت با ضرایب مسیر  1/91 ،1/92و  1/09به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند.
شاخص ضریب تعیین نشان میدهد چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل صورت میگیرد.
درحقیقت ضریب تعیین مهمترین شاخص در تحقیقاتی است که از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده کردهاند .این
ضرایب نشان میدهد متغیرهای مستقل تحقیق درمجموع چند درصد از رفتار متغیر وابسته را پیشبینی میکنند .مقادیر
 1/11 ،1/99 ،1/02برای متغیرهای پنهان مستقل ،در مدل مسیر ساختاری بهترتیب ضعیف ،متوسط و قابلتوجه توصیف
شده است.
نتیجة ضریب تعیین متغیر نقش سازمانهای غیردولتی بر متغیر تابآوری اجتماعی در برابر بیماری کرونا 1/200
بهدستآمده است .این بدین معناست که  20درصد تغییرات متغیر وابسته (تابآوری) توسط چهار متغیر مستقل
(حمایتطلبی ،پیشگیری ،توانمندسازی و مشارکت) توضیح داده میشود؛ یعنی هر چهار متغیر مستقل پژوهش از طریق
 99معیار و گویة تعریفشده برای هرکدام همزمان توانستهاند بیش از  11درصد متغیر وابسته را تبیین کنند و بر تابآوری
تأثیرگذار باشند 2 ،درصد باقیمانده نیز برگرفته از سایر عوامل است که بهصورت غیرمستقیم بر تابآوری اثر میگذارند و
متغیر وابسته تحقیق را تحت تأثیر قرار میدهند.
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بﺮازشنﯿکوییمدل 

در مدلسازی حداقل مربعات جزئی ،شاخصی به نام نیکویی برازش پیشنهاد شده است .این شاخص هر دو مدل اندازهگیری و
ساختاری را مدنظر قرار میدهد و بهعنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل بهکار میرود .برای محاسبة میانگین یا
متوسط مقادیر اشتراکی متغیرهای مدل ،از خروجی الگوریتم  PLSدر قسمت شاخصهای کیفی مدل استفاده شده و نتایج آن
در جدول  3آمده است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،تمامی شاخصهای بررسیشده نیکویی برازش مدل تأیید میشود که
نشاندهندة میزان همخوانی مناسب بین دادههای تجربی با مدل مفهومی و نظری تحقیق است.
ﺟدول.0نﯿکوییبﺮازشمدل 
نوعشﺎخص 
ریشة میانگین استانداردشده مجذور باقیمانده
مربع فاصلة اقلیدسی
فاصلة هندسی
کای اسکوئر
شاخص برازش هنجارشده

SRMR
d_ULS
d_G
Chi-Square
NFI

مدلاستﺎندارد
1/091
1/209
1/201
32/911
1/299

مدلتخﻤﯿنی
1/091
1/209
1/201
32/911
1/299

نتﯿجه 
مقدارقﺎبلتأیﯿد 
تأیید نیکویی
نزدیک به صفر
تأیید نیکویی
کمتر از 1/25
تأیید نیکویی
کمتر از 1/25
تأیید نیکویی
بیش از 51
تأیید نیکویی
بیشتر از 1/2



جهگﯿﺮي 
نتﯿ 
اگرچه دولت نقش مهمی در فرایند بهبود ایفا میکند ،بسیار مهم است که به سازمانهای غیردولتی فرصت کافی داده شود تا در
طول مدیریت بالیا فعالتر و مفیدتر باشند .اگرچه در ادبیات رسمی مطالعات مدیریت شرایط بحرانی تاکنون نقش دولتها در
مرکز توجه بوده است ،عطف توجه بیشتر به نقش سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی در کاهش مخاطرات را میتوان از
شروط الزم برای تابآوری اجتماعی دانست .شفافیت اقدامات سه نهاد تعیینکننده در افزایش تابآوری یعنی دولت ،بخش
خصوصی و سازمانهای مردمنهاد (جامعة مدنی) ،کارآمدی اقدامات آنها را ممکن میکند و افزایش میدهد؛ از اینرو در
پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و جایگاه سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی در افزایش تابآوری اجتماعی بهعنوان
مهمترین الزام در شرایط بهوجودآمده به بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در تابآوری اجتماعی در برابر بیماریهای واگیردار
(کووید  ،)02پرداخته شد .با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اسنادی و همچنین تکنیک دومرحلهای دلفی مؤلفههای
تأثیرگذار بر تابآوری اجتماعی در چهار متغیر مستقل پیشگیری ،توانمندسازی ،مشارکت و حمایتطلبی تقسیمبندی شدند و
خروجی تکنیک دلفی درمجموع  99گویه و مؤلفة تأثیرگذار بر تابآوری اجتماعی است .براساس نتایج بهدستآمده از مدل
تحلیل عاملی تأییدی ،تمامی شاخصهای آشکار رابطهای قوی بین متغیر پنهان خود دارند و در میان شاخصهای بررسیشده
بیشترین تأثیر با ضریب  1/140مربوط به متغیر حمایتطلبی است؛ زیرا اقدامات حمایتطلبی مانند انگزدایی از بیماران خاص
(کرونا) ،رایزنی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای جلب توجه بیشتر آنها به اقشار آسیبپذیر ،تشویق جامعه و طبقة
ثروتمند برای کمک به اقشار ضعیف ،البیگری و دفاع برای ادغام کاهش خطر بحران در برنامههای امداد و توسعة منظم آن،
تسهیلگری شفافیت در اطالعرسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا و جلب کمکهای مردمی و بینالمللی با یاری
مردمنهاد میتواند راهکارهای مناسبی برای ایجاد و اعمال تغییرات در مواردی باشد که هیچ قانون یا مقرراتی در دوران مورد
نظر وجود ندارد.
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پس از شاخص حمایتطلبی ،بهترتیب متغیرهای پیشگیری و توانمندسازی بیشترین تأثیر را در افزایش تابآوری
اجتماعی دارند؛ چراکه توانمندسازی شهروندان و آگاهیسازی عمومی مردم در امور گوناگون از قبیل بهداشت و
شفافسازی ،اقدامات ضروری برای پیشگیری از شیوع ویروس همهگیر کووید  02و افزایش تابآوری اجتماعی در برابر
این ویروس است؛ بنابراین در افزایش تابآوری اجتماعی در بحران کرونا حمایتطلبی بیشترین اثرگذاری را داشته است.
در حالت کلی سازمانهای مردمنهاد میتوانند در سه مرحله به نهادها یا سازمانهای دولتی یا عمومی مانند مدیریت
شهری کمک کنند .در این مرحله ،تشکلهای مردمی با ایفای نقش مشورتی ،در شکلگیری برنامهریزی مشارکتی و
برنامهریزی در راستای توسعة پایدار بسیار مؤثر خواهند بود .همچنین سمنها با ورود به عرصه اجرای طرحها میتوانند
یکی از اساسیترین اشاعهدهندگان تفکر توسعة پایدار محسوب شوند.
بنابراین با توجه به تجربة جهانی در مدیریت بحران باید بهدنبال مدیریت بحران اجتماعمحور بود .درگیرکردن
نیروهای بومی محلی در برنامهریزی ،سیاستگذاری ،هماهنگی ،کنترل و سازماندهی مدیریت بحران با هدایت دولت و
اولویت پرداخت بسیاری از کمکهای بالعوض به سازمانهای اجتماعمحور که همان سازمانهای مردمنهاد هستند ،از
راههای موفقیت یک دولت است .سازمانهای مردمنهاد بهمثابة تشکلهای یاریرسان ،بهواسطة برخورداری از مؤلفههایی
مانند تخصص ،چابکی و سازمانیافتگی میتوانند در مواقع بحران ،دوشادوش دولت در مسیر خدمترسانی به جامعه گام
بردارند؛ پس میتوان با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت بحران گفت که سازمانهای مردمنهاد یکی از
مؤثرترین اقشار جامعه است که در کنار نیروهای عملیاتی و اجرایی دولتی میتواند به حوزة پیشگیری قبل از بحران
آسیبدیدگان کمک کند؛ بنابراین الزم است هم سازمانهای مردمنهاد در پویایی ،بالندگی و مدیریت مناسب و ارائة
خدمات مطلوب به همنوعان تالش کنند و هم دولت و مسئوالن در این مسیر به آنها کمک کنند .سازمان مردمنهاد از
آنجا که بر پایة خدمترسانی به انسانها شکل گرفته است ،میتواند در کنار نظام سیاسی ،محققکنندة این اهداف باشد.
پژوهشهای مختلفی خارج از کشور به نقش سازمانهای غیردولتی در برابر بحرانها و بهبود وضعیت پرداخته است.
خان و رحمان ( )9111نشان میدهند سازمانهای غیردولتی از طریق مشارکت و شبکه با سهامداران محلی ،برای مثال
دولت محلی ،سازمانهای اجتماعی و خانوادهها ،کمکهای قابلتوجهی انجام میدهند .آلدریچ ( )9100مشخص میکند
که ارتباطات محلی با سازمانهای غیردولتی به بهبود سریعتر و آسانتر قربانیان فاجعه کمک میکند .راس ( )9109نشان
میدهد که چگونه این کار به یادگیری اجتماعی منجر میشود .مطالعات اخیر همچون آلدریچ ( ،)9101هاکینز و موئرر
( ،)9101میناموتو ( ،)9101استور و هافیل بالچ ( ،)9109ژایو ( ،)9109ارتباط اساسی بین سازمانهای غیردولتی ،سرمایة
اجتماعی و بهبود فاجعه را نشان دادهاند که با توجه به نتایج بهدستآمده ،پژوهش حاضر در راستای پژوهشهای یادشده
و همسو با آنها و در ارتباط با نقش سازمانهای غیردولتی در افزایش تابآوری اجتماعی در وضع موجود و شرایط
بهوجودآمده از ویروس کروناست.
در ادامه ،راهحلها و پیشنهادهایی برای بهبود فعالیتها و اثربخشی سازمانهای غیردولتی و مردمنهاد در دوران بالیا
بیان شده است:


توجه ویژه به تسهیلگران آموزشدیده و حرفهای و درپیشگرفتن مکانیسمهای مناسب برای تقویت انسجام و
باالبردن پتانسیل برای آمادگی در برابر بحران بیماریهای واگیردار
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بهبود ظرفیت مالی و زیرساخت سازمانهای غیردولتی مدیریت بحران تا بتوانند منابع و زیرساختهای کافی
برای پاسخ به بحران را داشته باشند.



فرهنگ پخش کمک مردمی و تشویق جوانان و متخصصان برای ایجاد سازمانهای غیردولتی



آموزش عمومی برای برنامهریزی فعالیتهای سازمانهای غیردولتی هنگام بالیا از طریق برگزاری کارگاهها و
ارائة دورههای آموزشی در دانشگاهها



توجه ویژه به الگوهای پیشگیری جامعهمدار :اگر آموزش در سطح جامعه انگیزشی باشد و همراه با فرهنگسازی
و آگاهسازی افراد انجام گیرد ،عامل مهمی در سدکردن مشکالت مختلف است.



سازمانهای غیردولتی در حل مشکالت و رفع نیازهای جوامع ،باید بهعنوان یک ضرورت به دانش ،اقدامات و
فرهنگ بومی در تعیین ریسکهای محلی که جامعه با آن مواجه است با توجه به ویژگیهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و جغرافیایی خود احترام بگذارند و از آن برای مقابله با بحران استفاده کنند.



تجربة عملی و نظری آموختهشده از فجایع قبلی در برنامهریزی آینده و اجرای برنامههای مرتبط با مقابله با
بحران



توجه به یکپارچگی دانش علمی با دانش سنتی :دانش سنتی بهطور قابلتوجهی به انعطافپذیری جامعه ،استفادة
پایدار از منابع و حفاظت از تنوع زیستی کمک میکند و راهی برای درک فرهنگ محلی است.



توجه به کاهش نیاز هنگام بحران که مستلزم سرمایهگذاری قبل از شرایط بحران بوده و با توجه به موجهای
مختلف اپیدمی کرونا نیازمند توجه ویژه قبل از هر موج است.


تﺎبآوري...
نقﺶسﺎزمﺎنﻫﺎيغﯿﺮدولتیدراﻓزایﺶ 
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