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چکيده
بحران کرونا با شیوع گسترده و ناشناختهبودن خود جهان را به حیرت فرو برده است .ناشناختهبودن
اين ويروس چالشهايی را بهمنظور رويارويی با آن برای مديران ايجاد کرده است و مديريت بحران را
با مشکالت فراوانی روبهرو کرده است .هدف اين مطالعه کشف و شناسايی چالشهای مديريت
بحران کرونا در سطح محلی است .رويکرد پژوهش اين مقاله کیفی و روش اجرای آن نظريه
دادهبنیاد است .جامعه نمونه مبتنی بر نمونهگیری هدفمند از نوع گلوله برفی و در دسترس و با
مشارکت بیست نفر بهعنوان جامعه نمونه و مصاحبه نیمهساختاريافته انجام شده است .بهمنظور
تجزيهوتحلیل دادهها از روش شناسهگذاری نظری استفاده ،و در نهايت هشت مقوله اصلی کشف
شد که عبارت است از :نارضايتی اجتماعی ،تصمیمات اقتضايی ،ضعف در سازماندهی ،ناکارآمدی
ساماندهی بحران ،رهايی پويشهای مردمی ،خأل اعتبارات تخصیصی ،سلب اختیار مديران محلی،
ناکارآمدی قوانین و در آخر مقوله هسته عملکرد جزيرهای سامانه که هشت مقوله ديگر را تحت
پوشش خود قرار میدهد .در الگوی پارادايمی روابط مقوالت ياد شده ترسیم شده است.

کليدواژهها :ويروس کرونا ،مديريت بحران ،چالشهای بحران کرونا و محله.
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مقدمه
جهان همواره مورد هجوم و دستخوش بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی بوده است و
مديران نیز در تالش برای مديريت و مهار اين بحرانها بودهاند؛ به بیانی ديگر بحرانها در
طول حیات بشر ،بخش جدايیناپذيری از زيست بشر بوده است .پاندومی کرونا يکی از
نمونههای متأخر بحرانهای جهانی است که بشر عصر حاضر آن تجربه میکند .ويروس
کرونا ،که در دسامبر  2191از شهر ووهان چین شروع شد بسرعت به ديگر کشورهای دنیا
سرايت کرد 91 .بهمن ماه با اعالم دو مورد فوتی در شهر قم رسماً شیوع اين ويروس در
کشور ما اعالم شد .بحران ويروس کرونا ،که در ابتدا حوزه سالمت عمومی را تهديد
میکرد به همان سرعت سرايت به بحرانی اجتماعی و اقتصادی نیز تبديل شد .شايد بتوان
ادعا کرد کرونا بهدلیل همهگیری و جهانگیری اولین بحرانی است که همه جامعه و
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختارهای سیاسی کشور را درگیر کرد و به اين دلیل میتوان آن را بحرانی تمامعیار
دانست؛ زيرا در مقايسه با بحرانهای طبیعی مانند زلزله و سیل ،که به لحاظ مکانی محدود
است ،پاندومی ويروس کرونا هیچگونه محدود و مرزی ندارد و بحرانی در سطح جهانی
است و مصداق بارز و برجستهای برای نظريه جامعه مخاطرهآمیز 9انديشمند آلمانی
اولريش بک 2و تأکید او بر يکسان بودگی 9مخاطره جهانی در جوامع مختلف است (بک،
 .)91 :9911ويروس کرونا به ما نشان داد که بحرانها اعم از بحرانهای طبیعی ،زيستی و...
واقعیت اجتنابناپذير زندگی بشر در عصر کنونی است .اين بیماری همهگیر برای دولتهای
سراسر جهان چالشهای بزرگی را ايجاد کرد .اين چالش برای کشورهای غرب آسیا و
آفريقای شمالی هم صادق است؛ جايی که شهروندان عملکرد دولت را تأيید نمیکنند و به
نهادهای کلیدی دولتی اعتماد ندارند (مصباح و ژاکوبز.)9 :2121 ،
کشورهای مختلف با توجه به تنوع بحرانها و اهمیت روزافزون مديريت بحران ،برای
رويارويی با بحرانها و مديريت آنها ساختارها و سازمانهای گوناگونی دارند .در کشور ما
بهموجب قانون تشکیل سازمان مديريت بحران کشور مصوب  9911/2/99اين سازمان زير
نظر وزارت کشور تشکیل شد و به استناد قانون مديريت بحران کشور مصوب 9911/5/1
1. World risk society
2. Ulrich Beck
3. Sameness
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مسئولیت يکپارچی در اعمال مديريت بحران و ارتقای اثربخشی آن بر عهده اين سازمان
قرار گرفت؛ اما در فرايند مديريت بحران کرونا در ايران عمال اين سازمان بهطور کلی از
مدار مديريت بحران کنار گذاشته شد و ستادی تحت عنوان "ستاد ملی مقابله با کرونا" به
رياست رئیسجمهور بهعنوان باالترين مقام اجرايی کشور شکل گرفت و بهموازت آن در
نیروهای مسلح نیز برای کمک به دولت ،قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا(ع) تشکیل
شد و درپی آن در سطح منطقهای و محلی نیز ستادهای متناظر با ستاد ملی شکل گرفت.
بحرانها بههمان میزان که تهديد جوامع و دولتها بهشمار میروند در دل خود
فرصتهايی نیز برای نظام حکمرانی برای رويارويی با وضع پرمخاطره و سخت نیز بهوجود
میآورد؛ به بیانی ديگر میتوان گفت بحران کرونا با همه دشواريها و پیامدهايی که در
حوزه سالمت عمومی ،اجتماعی و اقتصادی دارد ،آزمونی نیز برای ارزيابی مديريت بحران
محلی نیز فراهم کرد .بیترديد به همان اندازه که مطالعه و بررسی درباره درمان کرونا
اهمیت دارد ،مطالعه و مستندسازی تجربه مقابله و نیز آثار و پیامدهای اين اپیدمی بر
حوزههای مختلف از جمله چگونگی مديريت پیشگیری و مقابله با آن نیز اهمیت دارد و
میتواند تجربههايی را برای بحرانهای مشابه احتمالی آينده ارائه کند .همین مسئله،
مطالعاتی از اين دست را به ضرورتی مبدل میکند .پس از پايان همهگیری اين ويروس،
جامعه بینالمللی بايد برای مقابله با شیوع ويروسی و مسئولیتهايی که ملتها نسبت به آن
دارند ،نیاز به چارچوب قانونی جديد و واضحی را در نظر بگیرد (مصباح و ژاکوبز،
 .)9 :2121اهمیت مطالعات در حوزه مديريت بحران زمانی ضرورت دوچندان میيابد که
بدانیم «ايران جزء  911کشور بالخیز دنیا است و از نظر تنوع حادثه نیز در زمره پنج کشور
دنیا قرار دارد و از مجموع  99سانحه شناختهشده در جهان  99تا  99نوع آن در ايران
سابقه وقوع دارد» (جمالینژاد .)9 :9911 ،بهدلیل نوظهوربودن بحران کرونا تحقیقات
اندکی دربارۀ اين بحران انجام شده است .اغلب تحقیقات دربارۀ بحرانهايی نظیر سیل و
زلزله بوده است (کلوت2121 ،9؛ جینکینز2121 ،2؛ مصباح و ژاکوبز2121 ،9؛ کمالالدينی،
1. Kluth
2. Jenkins
3. Masbah & Jacobs
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کشور و نیز شناخت آسیبشناسی مديريت بحران در سطوح مختلف ملی ،منطقهای و

9911؛ گنجی و حیدری9911 ،؛ کمالی و میرزايی)9919 ،؛ لذا اين مطالعه با هدف درک و
شناسايی چالشهای مديريت بحران کرونا در سطح محلی انجام شده است .با درک اين
ضرورت ،هدف اصلی مقاله ،مطالعه فرايند ،چالشها و ابعاد مختلف مديريت پیشگیری و
مقابله با ويروس کرونا در شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی است؛ بدينمنظور
شبکههای بهداشتی و درمانی زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ديد متولیان و
دستاندرکاران مديريت بحران کرونا در سطح محلی مورد توجه قرار گرفته است.
سؤاالت مقاله عبارت است از :تجربه مديران از مديريت بحران کرونا چگونه بوده است؟
آنان چه چالشهايی را تجربه کرده ،و چه راهبردهايی را در پیش گرفتهاند؟ پیامدهای
چالشها در مديريت بحران چیست؟ بايد خاطر نشان کرد شهرستان کاشمر به اين دلیل
برای مطالعه انتخاب شد که بهدلیل عضويت يکی از محققان در ستاد پیشگیری ،هماهنگی
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان دسترسی به آگاهان را راحتتر میکرد.
همچنین اين شهرستان بهداليلی چون تراکم زياد جمعیتی نسبت به ديگر مناطق استان،
گردشگرپذير بودن به دلیل وجود جاذبههای طبیعی و نیز وجود چندين بقعه متبرکه با
چالشهای احتمالی بیشتری روبهرو بوده است.

تعاریف و ادبيات نظری
تعریف و مفهوم بحران
در اين ارتباط به دو مفهوم بحران ( )Crisisو مصیبت ( )Disasterيا فاجعه میتوان
پرداخت .در دايرهالمعارف علوم اجتماعی ،مفهوم مصیبت برای اشاره به وقايع ناگهانی،
غیرمنتظره و عظیمی بهکار میرود که میتواند بر فردی معین ،خانوارهای مشخص،
گروههای کوچک يک محله يا اجتماع يا جوامعی چند و در معدود مواردی برای کل
جهان روی دهد (پپیران .)21 :9912 ،به عقیده بارکان ( )9119مصیبت وقفهای جدی،
نسبتاً ناگهانی و غالباً غیرمنتظره در ترتیبات طبیعی يا نظام اجتماعی و يا اجزای آن است
که در نتیجه نیروی طبیعی يا اجتماعی ،درونسامانهای يا برونسامانهای بهوقوع میپیوندد
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و نظام اجتماعی کنترلی بر آن ندارد (پپیران .)29 :برنت )2119( 9از قائالن به تفاوت بین
بحران و مصیبت ،مصیبت را رويارويی با تغییرات پیشبینینشده و ناگهانی تعريف میکند
که کنترل کمی بر آن قرار دارد( ،برنت .)2 :2119 ،به نظر او بحران ،توصیفکننده وضعیتی
است که در آن ريشههای پديده میتواند مسائل و مشکالتی مانند ساختارها و عملیات
نامناسب يا شکست در تطابق يا تغییر باشد (برنت .)2 :2119 ،بحران بنا به تعريف دفتر
عمران و توسعه ملل متحد ،ازهمگسیختگی شديد در فعالیتهای جامعه است که در اين
فرايند ،انسانها اقالم و دارايیها و محیط آنها در سطح وسیع دچار آسیب و صدمات شديد
میشود ،بهطوری که جامعه فقط میتواند از منابع خود کمک بگیرد (.)UNPD,1992:14

پیران بحران را تهديد تشديدشده و به مرحله انفجاررسیده تعريف میکند .مککارتی
( )9919معتقد است بحرانها موقعیتهايی هستند مستلزم پاسخ آنی و اختصاص منابع
زمان و میزان فشار روحی واردشده تعیین میکند .موقعیتهای بحرانی اهداف
تصمیمگیری را بهخطر میاندازد؛ مدتزمان پاسخدهی پیش از تغییردادن تصمیم را
محدود ،و تصمیمسازان را غافلگیر میکند (مککارتی.)9919 ،
بهنظر میرسد بهرغم تفاوت دو مفهوم ،همپوشانی زيادی در تعريف آنها هست
بهگونهای که میتوان هر دو را به دو گروه طبیعی و انسانساخت تقسیم کرد با اين تفاوت
که مصیبت میتواند حالت ناگوار پیشآمده برای فرد معین يا خانوادههای مشخص را
دربرگیرد در حالیکه ويژگی بحران ،جمعیبودن و گستردگی آن است .شايد بتوان گفت
آنچه میتواند مرز مفهومی بین اين دو اصطالح را مشخص کند ،اين است که مصیبت،
نوعی سازه ذهنی 2بهشمار میرود که به تجربه تحمیل میشود .دانستن اينکه چند نفر
مردهاند و ارزش اموال نابودهشده به چه میزان ،و يا مقدار کاهش درآمد سرانه چقدر است،
اهمیتی ندارد .بخش و الزمه نمادين مصیبت ،آگاهی از احساس آسیبپذيری ،تجزيه و
تحلیل است (بارکانت 229:9111 ،9به نقل از پیران .)9912
مديريت بحران در مقابل مديريت کالسیک قرار دارد و تعريفهای مختلفی از آن ارائه
1. Brent
2. Mental construct
3. Barkaun
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فوقالعاده .به نظر او ويژگیهای برجسته هر بحران را آمیزهای از سه عنصر تهديد ،کوتاهی

شده است .براساس تعريف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد ،مديريت بحران ،از
سیاستگذاری ،تصمیمگیريهای مديريتی و اقدامات اجرايی بهمنظور آمادگی ،کاهش تأثیرات
زيانبار ،پاسخگويی ،بازسازی و ترمیم تأثیرات ناشی از باليای طبیعی يا انسانساخت
است .مديريت بحران در واقع به مجموعهای از مهارتها يا فرايندهای تحقیقی گفته میشود
که هنگام وقوع مخاطرات غیرمتعارف يا وضعیت مشکل بهکار گرفته میشود (النگمن،9
 .)211 :2119مديريت بحران را میتوان راهنمايی ،هماهنگی و کاربرد تمامی منابع
سازمانها و ارگانها در راستای کاهش خسارات مالی و جانی ناشی از سوانح طبیعی و
غیرطبیعی تعريف کرد (ستايش برحقی و همکاران .)91 :9919 ،مديريت بحران ،فرايندی
است برای پیشگیری از بحران و به حداقلرساندن تأثیرات آن هنگام وقوع ،و استفاده از
فرصتهای ناشی از پیامد بحران .برای اجرای اين فرايند بايد بدترين وضعیتها را
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برنامهريزی ،و سپس روشهايی را برای اداره و حل آن جستوجو کرد (گنجی و حیدری،
.)919 :9911

ادبيات پایه
توجه به تعاريف مختلف مديريت بحران ،از دو رويکرد متفاوت به مديريت بحران
خبر میدهد :يکی رويکرد سنتی است که براساس آن مديريت بحران پس از وقوع آغاز
میشود و منفعالنه است که وقوع باليای غیرمنتظره را انتظار میکشد .در اين رويکرد بر
امداد و نجات تأکید میشود و تشکیل سازمانهايی مانند صلیب سرخ جهانی ،هالل احمر،
سازمان امداد و نجات و کمکهای داوطلبانه از اين رويکرد برخاسته است .ديگری رويکرد
نوين يا جامع مديريت بحران است که مسئله کمکرسانی و امداد و نجات را تنها
مرحلهای از مراحل چرخه مديريت بحران و مصائب جمعی میداند .اين رويکرد ،مرحله
انتظار يا پیشبینی را مهمترين مرحله در مديريت بحران میداند و چرخه مديريت بحران
از دوران قبل از وقوع شروع میشود و با عادیسازی محیط بالزده و بازسازی آن پايان
میپذيرد (پیران 29 :9912 ،ـ  .)21سازمان بهداشت جهانی ،رويکرد جامع مديريت بحران
1. Langman
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را شامل چهار مرحله پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی میداند (.)WHO, 1999: 8

با توجه به اين موضوع ،که اين مطالعه با نگاه جامعهشناسانه به تبیین چالشهای
مديريت بحران میپردازد از دو نظريه جامعهشناسانه استفاده شده که با موضوع مورد
مطالعه ارتباط نزديکی دارد و تبیینکننده است .اولین نظريه ،انگاره اجماع فرهنگی
پارسونز است .پارسونز بشدت بر انگاره اجماع فرهنگی متکی است .او معتقد است برای
اينکه میان نیازهای فردی و نهادی و نقشهای فردی و اجتماعی توافقی بهوجود آيد ،بايد
حداقلی از فهم و ارزشهای مشترک وجود داشته باشد .چنانچه انسانها ساکن جهانهای
معنايی و ارزشی کامالً متفاوتی باشند ،تعارضات دائمی ،تعامل اجتماعی و عملکرد نهادها
را مختل خواهد کرد .وی معتقد است اگر همان الگوهای فرهنگی ،که نیازها و انتظارات
فرد را تعیین میکند ،محیط و فضای نهادی را نیز تعريف کند ،انتظار داريم انطباقی میان
شبکه با اين مفهوم ساده ولی کارآمد آغاز میکنند که کار اصلی جامعهشناسی بررسی
ساختار اجتماعی است .سرراستترين شیوه بررسی ساختار اجتماعی ،تحلیل الگوی
پیوندهايی است که اعضای جامعه را به هم پیوند میدهد .تحلیلگران شبکه میخواهند
قواعد رفتاری آدمها و جمعها را مورد بررسی قرار دهند (ريتزر.)519 :9919 ،
با توجه به مفاهیم بحران در عرصه طبیعی و انسانساخت و نظريات ديگر ،اين مطالعه
با رويکرد کیفی انجام شده است .تفاوتهای فلسفی ـ پارادايمیک میان روشهای کمّی و
کیفی ،استفاده از نظريه در روششناسی کیفی بهمنظور نظريهآزمايی نیست بلکه نظريهها
نقشی الهامبخش و مکملگونه در فرايند پژوهش و تحلیل دادهها و برای ايجاد حساسیت
نظری ـ مفهومی بهمنظور کمک به بازبودن ذهن محقق نسبت به مسائل و مقولههای مورد
پژوهش دارد .نظريهها بهمثابه لنزی نظری ،تحقیق يا راهنمای عمومی پژوهشگر برای
يافتن مسیر تحقیق و جستجوی مقولههای عمده و کمک به گسترش معرفت در حوزه
نظری و يا برای کمک به تدوين سؤاالت عمومی تحقیق و همچنین چارچوب مفهومی
تحقیق کیفی است؛ اما روشهای کیفی از نظريهها يا چارچوب مفهومی ،يکسان استفاده
نمیکند (محمدپور 299 :9911 ،ـ .)299
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افراد و نهادها باشد و انسجام اجتماعی محقق شود (سیدمن .)919 :9919 ،تحلیلگران

پيشينه مطالعه
جوامع ،همواره مورد هجوم بحرانهای متعددی (سیل ،زلزله و )...قرار گرفتهاند .حال
بحران ويروس کرونا بهدلیل ناشناخته و نوظهوربودن ،موضوعی در دست مطالعه است و
عمده مطالبی که در چند ماه اخیر درباره آن منتشر شده ،دستورالعملهايی است که عمدتاً
توسط سازمان بهداشت جهانی و براساس تجربیات چین و برخی از کشورهای درگیر تهیه
شده است؛ لذا مطالعات و تحقیقات اندکی دربارۀ ابعاد و زوايای گوناگون آن انجام شده
است .در زمینه کرونا تحقیقات خارجی انجام شده ،ولی تحقیقات داخلی ،اندک و ناچیز
است .در داخل ،بیشتر ،تحلیل و تفسیرهای علمی صورت گرفته است .در مجموع،
تحقیقات اغلب به بررسی بحران کرونا ،چگونگی برخورد جوامع ،رويارويی ،شیوع و
انتقال آن و جنگ با کرونا پرداختهاند و کمتر از زوايای چالشهای مديريت بحران به
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بررسی اين موضوع پرداخته شده است :جانسون 9و همکاران2121 ،؛ مک گی2121 ،2؛
ديويد سون2121 ،9؛ وارن2121 ،9؛ کلوت2121 ،؛ (آيا اتحاديه اروپا میتواند از
 Coronavirusزنده بماند؟) گلدهیل2121 ،5؛ ويلدون2121 ،9؛ جینکینز2121 ،؛ ويلدون،
2121؛ مصباح و ژاکوبز2121 ،؛ (آيا مراکش میتواند بحران  COVID-19را بهطور مؤثر
اداره کند؟) کوهن2121 ،1؛ (رهبران واقعی در بحران ساخته میشوند) .جستجو در پايگاه
اينترنتی  ،civilprotection.irکه رصد پژوهشهای مخاطرات و مديريت بحران در ايران را
انجام میدهد ،بیانگر اين است که بین مقاالت منتشرشده در موضوع مديريت بحران،
بهرغم اهمیت مطالعه اپیدمیها بهعنوان بحران ،تاکنون محققان و پژوهشگران اين حوزه به
اين موضوع و مسئله کمتر ،و شايد بتوان گفت اصالً توجه نکردهاند و بهترتیب بر
موضوعات مربوط به زلزله ،سیالب ،آلودگی هوا ،آتشسوزی ،زمین لغزش ،حمالت
تروريستی و توفان متمرکز بودهاند .در ادامه به برخی از مطالعاتی اشاره میشود که
1. Johnson & at el
2. Mcgee
3. Davidson
4. Wareen
5. Goldhill
6. Wheeldon
7. Koehn
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میتواند به اين مطالعه کمک کند .نتايج تحقیق کمالالدينی ( )9911با عنوان "تحلیل
محتوای مقاالت اجتماعی به لحاظ جامعهشناسی فاجعه با نگاه ويژه به زلزله بم" بیانگر
اين است که بیشترين روش تحقیق ،پیمايشی ،و بیشترين پوشش موضوعی دربارۀ فاجعه
زلزله بم را موضوع مشارکت اجتماعی تشکیل داده است در حالی که دربارۀ مسائل
اجتماعی فاجعه ،بهترين روش پژوهشی ،کیفی و میدانی است و موضوعات اجتماعی
گروههای اجتماعی آسیبپذير در مطالعه مقاالت چاپشده مورد غفلت واقع شده است.
گنجی و حیدری ( )9911در مطالعه خود به بررسی نقاط قوت و ضعف مديريت بحران
در شهرهای ايران با رويکرد تحلیل راهبردی  PESTELپرداختهاند .نتايج اين تحقیق حاکی
است که متأسفانه در کشور ما ،رويکرد برنامهريزی پیشگیری و اقدامات مؤثر قبل از وقوع
بحران هنوز در مباحث عملیاتی مديريت بحران جايگاهی ندارد .نتايج اين مطالعه نشان
بهمنظور اقدامات و تجهیزات مديريت بحران ،نبود تجهیزات مدرن رويارويی با بحران از
نقاط ضعف مديريت بحران در ايران است ،همچنین واگرايی نظام مديريت بحران يکی از
تهديدات مهم در بعد سیاسی مديريت بحران است .کمالی و میرزايی ( )9919در مقاله
خود به مقايسۀ ساختار مديريت بحران در ايران ،ژاپن ،هند و ترکیه پرداختهاند .يافتههای
اين پژوهش بیانگر تفاوت بحرانهای طبیعی رايج ،تفاوت سطح و تمرکز مديريت
بحرانهای طبیعی در کشورهای مورد مطالعه است .سازمانهای مديريت بحران در اين
کشورها درگذر زمان ،قدرت بیشتری بهدست آوردهاند و در ترکیه ،ژاپن و هند زيرنظر
عالیترين مقام اجرايی قرار دارند؛ اما در ايران زير نظر وزارت کشور است .قوانین مرتبط
با مديريت بحران درگذر زمان از قوانین بخشی به قوانین جامع تبديل شده است که
وظايف و اهداف سازمانهای مرتبط را تعیین میکند .قانون جامع مديريت بحران در ايران
از ديگر کشورها ديرتر تصويب شده است .دانايیفرد و نصیری ( )9911ارتقای آمادگی
راهبردی برای مديريت بحران در بیمارستانهای دولتی و خصوصی را مورد مطالعه قرار
دادهاند .اين پژوهش اين ادعا را آزمون میکند که افزايش چابکی آزمايی و بهداشت روانی
کارکنان باعث افزايش آمادگی راهبردی در بحرانها میشود.
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میدهد تمرکزگرايی نظام مديريت بحران ،عدم پیشبینیهای الزم برای تأمین مالی

در مجموع با توجه به مطالعات پیشین و مبانی نظری ،چنین برداشتی بهدست میآيد
که اغلب تحقیقات بر جنبههای چگونگی بحران ،رويارويی ،شرايط حاکم ،تعداد مبتاليان
و جنگ توجه کرده و روش پژوهش در اغلب تحقیقات ،کمی ،و در بررسی بحرانها کمتر
نگاه و زاويه جامعهشناسانه وجود داشته است .روش اين پژوهش کیفی است و با توجه به
ناشناختگی و نوظهور بودن اپیدمی کرونا در اين پژوهش تالش شده است چالشهای
مديريت بحران با نگاهی جامعهشناسانه درک و کشف ،و در جهت تبیین نتايج با اتکا بر
دو نظريه شبکه و اجماع فرهنگی پارسونز ،محوريت و ماهیت چالشها تبیین و تفسیر شود؛
زيرا با توجه به اين دو نظريه و اتصاالت و پیوستگی میان آنها ،جوامع بهمنظور کاهش
چالشها به تفکر شبکهای و رسیدن به حداقلی از ارزشها و معانی مشترک تحت انگاره
"اجماع فرهنگی" توجه میکنند.
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روش تحقيق
اين مطالعه بر رويکرد کیفی مبتنی است .براساس تعريف کیرک و میلر ،پژوهش کیفی،
رويکردی در علوم اجتماعی است که اساساً به مطالعه افراد در محیط خود آنها متکی است
و تعامل با افراد را به زبان خود آنها و در همان وضعیتی مدنظر قرار میدهد که در آن قرار
دارند .روش اجرای پژوهش با استفاده از روش تحقیق نظريه زمینهای يا گرانددتئوری
است .منظور از نظريه زمینهای ،نظريه برگرفته از دادههايی است که طی فرايند پژوهش
بهصورت نظاممند ،گردآوری و تحلیل شده است .در واقع روشی است که برای
نظريهپردازی و توضیح فرايندهای اجتماعی نهفته در پس تعامالت انسانی بهکار میرود.
جامعه آماری ،مديران شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی انتخاب شدند و نمونه
مبتنی بر نمونهگیری هدفمند و نظری از نوع گلوله برفی و در دسترس انتخاب شد؛ يعنی
موردهايی بهصورت هدفمند انتخاب شد که درگیر موضوع باشند .نمونه تا جايی ادامه
يافت که ديگر داده جديدی بهدست نیامد و دادهها در تأيید دادههای پیشین بود و نمونه
با  21مشارکتکننده به اشباع رسید .منظور از اشباع اين است که  .9به نظر نمیرسید هیچ
نوع داده اضافی يا جديدی در ارتباط با مقوله پديد آيد .2 .گسترش مقوله تا آنجا که به
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عناصر پارادايم مربوط است همراه فرايند و تنوع ،منظور شده و به غلظت کافی رسیده
است .9 .روابط مقوالت برقرار و تأيید شده است.
برای گردآوری دادهها از مصاحبه نیمهساختاريافته استفاده شد .بهدلیل اوضاع حاکم بر
جامعه بر اثر شیوع ويروس کرونا امکان مصاحبه حضوری وجود نداشت و مصاحبهها به
صورت مجازی انجام گرفت؛ به اين معنا که سؤاالت تحقیق عمدتاً قبل از شروع مصاحبه
مشخص بود و تالش شد در قالب گفتگويی با مشارکتکنندگان مطرح شود؛ ازجمله
سؤاالتی که در طول مصاحبه پرسیده شد عبارت است از :چالشهايی که در مقابله با بحران
با آنها روبهرو هستید ،چیست؟ پیامدهای چالشهای مديريت بحران چگونه است؟ هر
مصاحبه با توجه به شرايط و حوصله و عالقه مشارکتکننده بین يک تا دو ساعت بهطول
انجامید.
سطح (باز ،محوری و گزينشی) استفاده شد .به اين منظور شناسهگذاری باز و محوری
برای شناسايی مفاهیم و مقولههای اصلی اجرا شد؛ بدينصورت که ابتدا هر مصاحبه،
جمله به جمله و سطر به سطر ،چندين مرتبه و با دقت کافی مطالعه ،و دادهها به بخشهای
جداگانهای تقسیم شد .درواقع عبارتها براساس واحدهای معنايی طبقهبندی ،و گزارهها
استخراج گرديد؛ سپس برای هر گزاره يک مفهوم انتخاب شد که معنای کلی گزاره را
دربرگیرد .در اصل طبقهبندی عبارات برای اختصاصدادن مفاهیم انجام شد .در مرحله
بعد ،مفاهیمی که با يکديگر همخوانی داشت در قالب يک مقوله تلفیق شد؛ بنابراين
بهترتیب ابتدا مطالعه جمله به جمله هر مصاحبه ،سپس استخراج گزاره ،پس از آن انتخاب
مفاهیم و در مرحله بعد انتخاب مقوله صورت گرفت .در انتها مقوله اصلی هر مصاحبه در
جدولی زير هم قرار گرفت و يک هسته مرکزی (پديده) انتخاب شد که تمامی مقولههای
اصلی مصاحبهها را پوشش دهد .اين هسته مرکزی با ديگر مقولههای فرعی در ارتباط و
پیوند است.
بهمنظور دستیابی به اعتباريابی از دو روش کنترل توسط اعضا و همتايان علمی استفاده
شد؛ به اين معنا که بعد از تحلیل يافتهها از مشارکتکنندگان خواسته شد يافتهها را
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پس از گردآوری دادهها بهمنظور تجزيهوتحلیل دادهها از شناسهگذاری نظری در سه

ارزيابی کنند و در مورد صحت آن نظر دهند و سپس از کنترل توسط همتايان علمی و
خبره در مورد موضوع مورد بررسی استفاده شد .همچنین به دادههای خام رجوع شد تا
ساختبندی نظريه با دادههای خام مقايسه و ارزيابی شود.
مالحظات اخالقی :بهمنظور حفظ حريم خصوصی و گمنامی افراد در ابتدا ،هدف و
موضوع بروشنی برای مشارکتکنندگان توضیح داده ،و سپس با جلب رضايت
مشارکتکنندگان ،مصاحبه انجام شد؛ ضمن اينکه بهدلیل حساسیت موضوع ،مصاحبهها و
نامها کامالً محرمانه و تنها نزد نويسندگان مقاله قرار گرفت و هنگام مصاحبه و گفتگو،
کامالً شأن و منزلت مشارکتکنندگان رعايت شد.

یافتهها
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادهها با استفاده از شناسهگذاری نظری در سه سطح (باز ،محوری و گزينشی) مورد
تجزيهوتحلیل قرار گرفت .در نهايت هشت مقوله اصلی از تجزيهوتحلیل دادهها کشف شد
که عبارت است از :خأل اعتبارات تخصیصی ،ضعف در سازماندهی ،ناکارامدی ساماندهی
بحران ،ناکارامدی قوانین ،تصمیمات اقتضايی ،سلب اختیار مديران محلی ،نارضايتی
اجتماعی ،رهابودگی پويشهای مردمی و در آخر مقوله هسته "عملکرد جزيرهای سامانه"
کشف شد که هشت مقوله ديگر را تحت پوشش خود قرار میدهد.
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جدول  .3مفاهيم و مقوالت مستخرج از مصاحبهها
مقوالت

مفاهيم
متوسلشدن به خیرين ،اعالم شماره حساب بهمنظور کمک ،درخواست کمکهای مردمی،
نبود تخصیص اعتبار مختص بحران ،تمايز در اختصاص بودجه ،اولويتبندی نادرست،
ناديدهگرفتن هزينههای بحران

مقوله هسته

خأل اعتبارات
تخصیصی

مستقرکردن گروه ورودی و خروجی ،مشکالت تأمین شرايط اسکان ،مشکل تأمین برق،
دشواری تأمین نیروی انسانی ،بیتوجهی در همکاری ،منافعطلبی سازمانی ،ناهماهنگی

ضعف در

ارگانهای مرتبط برای اسکان ،ضعف در مسئولیتپذيری ،ضعف تجهیزاتی ،نبود هماهنگی

سازماندهی

دستگاههای اجرايی ،نقص در پشتیبانی
نبود رصد دقیق اتفاقات ،توجهنکردن به ديدهبانی جامع ،بیتوجهی به تجربه ديگر کشورها،
تکیه بر تجربیات داخلی ،شکاف بین نخبگان و حاکمیت ،عدم شرح دقیق وظايف ،نداشتن
متخصص در حوزه اپیدمیها ،ضعف در پیشبینی ،تأخیر در اطالعرسانی ،ارائه ديرهنگام آمار
مبتاليان ،چند تکهشدن تصمیمات ،سردرگمی جامعه ،نظردهی تمامی دستگاههای اجرايی،
ضعف در آيندهنگری ،آمادهنبودن مقابله با بحرانهای ناشناخته ،دخالتهای نابهجا ،نبود

ناکارامدی
ساماندهی
بحران

نبود دستورالعمل در حوزههای مختلف ،ضعف در تعیین دستورالعمل بحرانی ،بیدقتی در
توجه کافی به تجهیزات ،اقدامات ديرهنگام ،بیتوجهی به اهمیت زمان ،سردرگمی
شهروندان ،اطالعات متناقض ،پراکندگی اطالعات ،ناهماهنگی بخشهای مختلف ،سردرگمی
سازمانها ،جابهجايی ساختارها ،برداشتهای متضاد ،توجهنکردن به هدفمندی اقدامات ،شک

ناکارامدی
قوانین

و ترديد ،بیاعتمادی

عملکرد
جزيرهای
سامانه

تصمیمات لحظهای ،تصمیمات بدون پیشبینی ،ممنوعیتهای روز  99فروردين ،ممنوعیت
خروجی شهرها ،تغییر ممنوعیت به سمت ورودی شهرها ،دستور فاصلهگذاری اجتماعی،

تصمیمات

فاصلهگذاری هوشمند ،غربالگری حضوری ،غربالگری الکترونیکی ،نقاهتگاهها ،اقامتگاهها،

اقتضايی

لغو تصمیمات محلی ،واگذارنکردن اختیار ستادهای شهرستانی ،مشورتنکردن با مديران

سلب

محلی ،تبعیض امکاناتی ،تبعیض در توجه و رسیدگی ،نبود تصمیم واحد ،توجهنکردن به

اختیارات

دريافت شناسه بهداشت بازاريان

بستر محلی ،بیتوجهی به امکانات و تجهیزات شهرستانها ،ناديدهانگاری تجربه محلی

مديران محلی

بدنامی اجتماعی ،طرد اجتماعی ،ترس از نزديکشدن ،انگ اجتماعی ،طرد مغازهداران
مبتالشده ،قطع درآمد مداحان ،کاهش درآمد ،مشکل در پرداخت اجاره ،قطع درآمد مشاغل
خاص ،کاهش درآمد رانندگان تاکسی ،ورشکستگی ،زيان مالی ،از دسترفتن سرمايه،
آسیب شغلی ،قطع درآمد مشاغل مهاجرتی ،اخراجشدن ،چکهای برگشتی ،قطع درآمد

نارضايتی
اجتماعی

نیرویهای کار فصلی
بیتوجهی به دستورالعمل گندزدايی ،توجهنکردن به داشتن حفاظت شخصی ،زيانهای مالی،

رهابودگی

توزيع مواد ضدعفونی ،تعريفنشدن دستورالعمل مشخص ،اتالف منابع ،نبود آگاهی الزم،

پويشهای

نداشتن تخصص ،واردکردن خسارت ،حجم زياد رفتوآمد در پويشها
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مردمی
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پیشبینیهای دقیق ،ناديدهگرفتن فرصتها

مقولههای چالشی در مدیریت بحران کرونا
 .3خأل اعتبارات تخصيصی

يکی از چالشهای فرا روی مديريت بحران در سطح محلی ،نبود اعتبار الزم برای
رويارويی با موقعیتهای غیرمنتظره و ناگهانی است .يکی از گلههايی که مشارکتکنندگان
ابراز میکردند ،تخصیصندادن اعتبار الزم برای مقابله با بحرانها است.
مشارکتکننده شماره  9میگويد" :يکی از اقدامات ضروری در مديريت بحران کرونا
محافظت از نیروهای درمانی و نیاز به اقالم حفاظت شخصی مانند ماسکهای مخصوص
حضور در بخش عفونی ،گان ،شیلد و مواد ضدعفونیکننده است؛ عالوه بر اين دستگاه
تبسنج برای بیماران از نیازهای فوری بود که تأمین آنها به اعتبار نیاز داشت که مديريت
محلی برای تأمین فوری آن در میدان مورد مطالعه به کمکهای خیرين متوسل شد و خود
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستاد مديريت بحران ،اعتبار الزم برای تأمین نیازهای فوری و اورژانسی را نداشت".
مشارکتکنندگان بیان کردند در شرايط روبهرو شدن با بحران و خسارات ناشی از آن و
پیامدهايی که در پی دارد ،اغلب به کمکهای خیرين متوسل میشوند و خود ستاد بحران،
صندوقی بهمنظور اعتبار الزم مقابله با بحران ندارد و همین نبود اعتبار کافی برای رسیدگی
به شرايط اضطراری پیشآمده بهدلیل بحران ،مديران محلی را با چالشهای بسیار فراگیر و
زياد روبهرو میسازد.
مشارکتکننده شماره  91میگويد« :يکی از مشکالت ما توی حل پیامدهای بحران و
مديريت و رسیدگی به مسائلی که بهخاطر بحران ايجاد میشه اينه که ما بودجه مخصوص
برای موارد بحرانی نداريم؛ يعنی هیچ اعتبار خاص و مشخصی برای مقابله با روزهای
بحرانی در نظر گرفته نشده».
تخصیص ندادن اعتبار و بودجه کافی برای مقابله با وضعیت بحرانی ،روبهروشدن با
بحران را بهطور گستردهتری دچار مشکل میسازد.
مشارکتکننده شماره  21میگويد« :هر وقت بحرانی پیش میاد ما ناچاريم به خیرين
متوسل بشیم؛ روی کمکهای مردمی و پولهايی که خیرين واريز میکنن و حمايتهای اونا
حساب کنیم و اونم اعتبار الزم و کافی رو معموالً تأمین نمیکنه؛ يعنی با توسل به خیرين
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اون اعتباری که نیازه برای مقابله با بحران تأمین نمیشه و اين خودش چالش جدیايه».
خأل اعتبارات تخصیصی يکی از شرايط زمینهای است که مقابله با بحران و حل
پیامدهای آن را با چالش روبهرو میسازد .برای مقابله و رويارويی با بحران کرونا هزينهها
و اعتبارهای زيادی نیاز است تا مديران با اطمینان خاطر بیشتر و دلهره کمتری تصمیماتی
را بگیرند که صدمات ناشی از بحران را مديريت کنند و کاهش دهند و هزينههای درمانی
نیز تأمین شود.
 .0ضعف سازماندهی

سازماندهی در هر نهاد و سازمانی يکی از مهمترين اهداف مديريتی است که اين
فرايند در حیات سازمانها پیوسته جريان دارد و اطمینانبخش بقای سازمان است.
سازماندهی به هماهنگی و تقسیم وظايف نیاز دارد .يکی از مقوالتی که از مصاحبه با
و هماهنگی دستگاههای اجرايی و سازمانها و ارگانهای مختلف گله و شکايت میکردند.
اغلب اشاره میکردند زمانی که تصمیم به اسکان نیرويی بهمنظور کنترل ورودی و
خروجی شهرها گرفته شد ،تأمین شرايط اسکان نیرو با مشکالت گوناگونی روبهرو شد؛
ازجمله تأمین چادر ،تجهیزات ،کابلکشی و ...که برخی از سازمانها مسئولیت نمیپذيرفتند
و يا اعالم میکردند در حیطه وظايف آنان نیست .مشارکت و همافزايینکردن دستگاهها
کار را به تأخیر میانداخت و چالشها دوچندان میشد.
مشارکتکننده شماره ( 5مسئول هالل احمر) میگويد« :يکی از مشکالت در اسکان
نیرو اين بود که اوالً بعد از تصويب ،حاال کی و چه ارگانی قراره چادر رو بزنه؛ مثال اداره
برق پاس میده به راهداری ،اون پاس میده جای ديگه يا اينکه کی قراره غذای اين اکیپ و
گروه مستقر رو تأمین کنه .در تموم موارد اختالف پیش میاد و هماهنگی نیست».
عدم هماهنگی در میان ارگانها و سازمانها و نبود دستورالعمل مشخص بهمنظور
همکاری در مواقع بحرانی با دستور مشخص مشکالت مضاعفی را برای مديران ايجاد
میکند.
مشارکتکننده شماره  9میگويد« :در مستقرکردن يک گروه برای کنترل ورودی
شهرها يکی از نیازها بحث گرمايشی اونجا ،بحث برق و اينا هست .تأمینکردن همین
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مشارکتکنندگان کشف شد ،ضعف سازماندهی است .اغلب مشارکتکنندگان از همکاری

خرده موارد ،خودش مشکل ايجاد میکنه؛ چون هر ارگانی میفرسته به ارگان بعدی و مثالً
اگر هم نیاز به تجهیزی برای اون ارگان بوده ،اونو تأمین کردی ولی بدون توجه به
مسئولیت انجامش نرفته اون کار رو انجام بده».
تا زمانی که دستگاههای اجرايی ،ارگانهای مرتبط و سازمانها عملکرد شبکهای را ياد
نگرفتهاند ،مشکالت همچنان در هر بحرانی نمود پیدا میکند .تفکر شبکهای و باور به
وجود منافع مشترک ،سبب ايجاد همکاری صمیمانه و افزايش حس مسئولیتپذيری در
میان سازمانها میشود .ضعف در سازماندهی يکی از زمینههايی است که مانع اقدامات
زودهنگام و اجرای مديريت اصولی بحران میشود؛ زيرا سازماندهی نیازمند تقابل مشترک،
تقسیم وظايف و تعادل و هماهنگی و همکاری است .چون در کشور ما تقسیم وظايف
بهصورت عینی و علمی پشتیبانی نمیشود و اغلب براساس ويژگیهای انتسابی انجام
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میگیرد و ضمانتهای اجرايی دقیقی برای تخطی از هنجارهای سازمانی تعريف نشده
است ،سازماندهی را با اختالالت و ضعفهايی روبهرو میکند.
 .1ناکارآمدی ساماندهی بحران

بحرانها عموماً غیرمنتظره و پیشبینینشده اتفاق میافتد و جامعه و تمامی يا بخشی از
نهادها را درگیر میسازد .برای موفقیت در جهت رويارويی با بحران ،ساماندهی دقیق،
شرط ضروری است .مفاهیمی چون نبود رصد دقیق اتفاقات ،توجهنکردن به ديدهبانی
جامع ،بیتوجهی به تجربه ديگر کشورها ،تکیه بر تجربیات داخلی ،شکاف بین نخبگان و
حاکمیت ،عدم شرح دقیق وظايف ،نداشتن متخصص در حوزه اپیدمیها ،ضعف در
پیشبینی ،تأخیر در اطالعرسانی ،ارائه ديرهنگام آمار مبتاليان و ...مفاهیمی است که
مشارکتکنندگان بارها به آنها اشاره کردهاند و از همین نظر يکی از مهمترين چالشهای
مديريت بحران را ناکارامدی ساماندهی بحران میدانستند.
مشارکتکننده شماره ( 9عضو ناظر ستاد ملی کرونا) میگويد« :يکی از مهمترين
نکاتی که وجود داره و بهش توجهی نمیشه ،همون رصد دقیق اتفاقات و بررسی همهجانبه
و موشکافانه جزئیات به بحران هست که متأسفانه چندان بهش توجه نمیشه .ما هیچ
ديدهبانی دقیقی از اتفاقاتی که میفته نداريم و همیشه اقدامات ما ديرهنگام هست».
نبود مهارت و تخصص الزم و کافی برای بررسی شرايط بحرانی پیشآمده و توجه و
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دقت کافی نکردن در مطالعه و بررسی جزئیات و اتفاقات جاری و در حال رخدادن از
بحران ،اسباب ناکارامدی ساماندهی بحران را فراهم میکند.
مشارکتکننده شماره  1میگويد« :ما اغلب عادت کرديم متکی به خودمون باشیم.
خودمون يه اقدامی يا راهحلی ابداع کنیم .هیچوقت به کشورهای ديگه و تجربهشون توجه
نمیکنیم و سعی نمیکنیم از موفقیت اونا الگوبرداری کنیم».
از مشکالت جوامع در حال توسعه ازجمله جامعه ايران ،انتخابهای افراد و سپردن
مسئولیت بر پايه ويژگیهای انتسابی است .واگذاری سمت و مسئولیت مشخص با توجه به
تخصص و مهارت فرد و بهعبارتی نقش واگذارشده بر پايه ويژگیهای اکتسابی از عواملی
است که آسیبها را به حداقل میرساند و مديريت موفقتری را در پی دارد .واگذاری نقش
براساس شايستگی به افراد سبب توجه و رصد دقیق اتفاقات و اطالعات میشود و
جامعنکردن وضعیت بحرانی و وجود گسلهای نامنتظره و اتفاقی ،سبب ناکارآمدی
ساماندهی بحران میشود.
 .4ناکارآمدی قوانين

قوانین هر جامعهای بر پايه فرهنگ ،ضوابط ،شرايط ،دين و اصول خاص خودش
تعريف و وضع میشود .يکی از ويژگیهای جوامع توسعه يافته ،کارآمدی قوانین است.
حال در جوامع در حال توسعه و توسعهنیافته بهدلیل مشکالت ساختاری و ابهام و
جابهجايی ساختارها ،قوانین شکل ناکارآمدی بهخود میگیرد .ناکارآمدی قوانین ،که از
مصاحبهها کشف شد ،ذيل مفاهیمی چون بیدقتی در توجه کافی به تجهیزات ،اقدامات
ديرهنگام ،بیتوجهی به اهمیت زمان ،سردرگمی شهروندان ،اطالعات متناقض ،پراکندگی
اطالعات ،ناهماهنگی بخشهای مختلف ،سردرگمی سازمانها و ...قرار میگیرد .ناکارآمدی
قوانین يکی از شرايط زمینهای است که چالشها را برجستهتر و نمايانتر و حل بحرانها را
دشوارتر میسازد.
مشارکتکننده شماره  99میگويد« :يکی از درسهايی که ما از بحران کرونا گرفتیم،
اين بود که در حوزههای مختلف شیوهنامه داشته باشیم؛ ولی متأسفانه در حوزه مديريت
بحران ما قانون و آيیننامه داريم و شیوهنامه نداريم .متأسفانه اينکه در سطوح مختلف
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تصمیمات با احتمال زيان کمتری گرفته میشود؛ اما تأکید بر تجربه داخلی و بررسی

چهجوری بايد رفتار کنیم ،دستورالعمل مشخصی تعريف نشده».
نبود دستورالعمل مشخص و تعريفشده در رويارويی با مواقع بحرانی و وضعنکردن
قوانین رفتاری مشخص در زمانهای بحرانی از چالشهای حائز اهمیت برای مديران است.
مشارکتکننده شماره  1میگويد« :به خاطر اطالعرسانی ديرهنگام و اقدامات با تأخیر
و اخبار ضد و نقیض ،مردم اعتمادی که بايد داشته باشن رو ندارن و همین امر موجب
میشه قوانینی که وضع میشن در سطح اجرا و پیروی با چالشهايی روبهرو بشن؛ مثالً
وقتیام قانون وضع میشه ،سیزدهبهدر هر ماشینی بره بیرون مبلغ  511هزار تومن جريمه
میشه ،باز میبینیم عدهای میرن و جريمه میشن؛ چون بیاعتمادی و سردرگمی که شکل
میگیره بین مردم باعث بیاعتباری قوانین میشه».
ناکارآمدی قوانین ،شرايط زمینهای است که مديريت بحران و رويارويی با آن را با
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چالش روبهرو میسازد؛ زيرا هر جامعهای به اعتماد و حمايت مردم خود بهمنظور پیروی
از قوانین و پشتیبانی از آن با اجرای قوانین نیاز دارد .حال مردم جامعه زمانی که دچار
سردرگمی و بالتکلیفی میشوند ،شرايط سرپیچی از قوانین و نافرمانی در اجرای آن برای
آنها فراهم میشود؛ زيرا ضعف در مديريت و تصمیم واحد بیاعتمادی را در مردم ايجاد
میکند؛ به ديگرسخن نارکارآمدی قوانین نهتنها مديران و دستاندرکاران مديريت بحران
را با چالش روبهرو میکند ،بلکه موجبات سرپیچی و نافرمانی شهروندان را نیز فراهم
میکند و بیاعتمادی نهادی را در جامعه نیز افزايش میدهد.
 .5تصميمات اقتضایی

يکی از چالشهايی که بهطور گسترده ،مديران محلی را درگیر میکند ،گرفتن تصمیمات
اقتضايی است .در کشور ما بهدلیل عدم آمادگی و پیشبینی و آيندهنگری ،همواره کشور
در شرايط بحرانی با تصمیمات اقتضايی روبهرو میشود .در بحران کرونا نیز با توجه به
نبود آمادگیهای الزم و اقدامات ديرهنگام ،تصمیمات مدام براساس اقتضائات جديد گرفته
و جابهجا و جايگزين میشد .در بحران کرونا متناسب با هر اطالع و اخبار جديد،
تصمیمات جديدی گرفته میشد؛ از جمله تصمیماتی که مشارکتکنندگان به آنها اشاره
کردند ،ابتدا تصمیم به بستن خروجی شهرها و سپس به سمت ورودی شهرها تصمیم
عوض شد .تصمیمات ايجاد نقاهتگاهها و اقامتگاهها ،تصمیمات در مورد ابتدا غربالگری
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حضوری و سپس جابهجايی به سمت غربالگری هوشمند .اغلب مشارکتکنندگان اعتقاد
داشتند تصمیمات اقتضايی ،مديريت را برای آنان با دشواری و درگیری گستردهای روبهرو
ساخته است.
مشارکتکننده شماره ( 91جانشین فرماندهی انتظامی) میگويد« :تو وضعیت بحران
کرونا مدام تصمیمات عوض میشن .و تصمیمات جديد اعالم میشن يهبار تصمیم بر بستن
خروجی شهرها گرفته میشه و بعداً میگن نه خروجیها باز باشه ولی ورودیها بسته بشه
و کنترل بشه ،مدام تصمیمات تغییر میکنه و اين برای ما چالش ايجاد میکنه».
غافلگیری جوامع با ويروس کرونا در کنار ناشناخته و غیرقابل پیشبینی بودن آن سبب
گرفتن تصمیمات اقتضايی شده است که همین موضوع در سطح محلی درگیريهايی را
برای مديران محلی ايجاد کرده است.
میشه؛ کنسل میشه؛ دوباره اجرا میشه؛ تغییر میکنه؛ مثالً اول گفتن غربالگری حضوری
انجام بگیره ،بعد دوباره تصمیم عوض شد ،گفتن نه غربالگری الکترونیکی انجام بگیره يا
تصمیمات درباره نقاهتگاهها و بقیه موارد».
آمادهنبودن ستادهای مقابله با بحران و پیشبینی و آيندهنگرینکردن در مورد
وضعیتهای بحرانی در ديگر کشورها و در نظر گرفتن احتماالت برای ايجاد همان بحران
در کشور ما ،سبب شده است تا با هر اطالعات و آمار و شرايط جديد از نو بهصورت
اقتضايی تصمیمات گرفته شود و همین موضوع ،مديران را با چالشهای گوناگونی روبهرو
ساخته است .بهت و ناباوریای که شیوع ويروس کرونا در جهان و در ايران در پی
داشت ،دلیلی بر لغو تصمیمات و گرفتن تصمیمات جديد و بهعبارتی تصمیمات در لحظه
شده است؛ زيرا شرايط به گونهای پیشبینیناپذير و ناشناخته در حال تغییر و حرکت است
و متناسب با تغییر وضعیت ،تصمیمات جديدی گرفته میشود .با هر کشف جديد توسط
نهادهای درمانی و جامعه پزشکان و همچنین با روبهرو شدن با هر پیامد پیشبینینشدهای،
تصمیمات قبلی لغو ،جايگزين و يا جابهجا ،و تصمیمات جديد گرفته میشود و مديريت
بحران را با چالش جديدی روبهرو میسازد.
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مشارکتکننده شماره  9میگويد« :چون هیچ آمادگی وجود نداره ،تصمیمات هی لغو

 .0سلب اختيار مدیران محلی

مديران و متخصصان در هر استان و شهرستانی براساس بررسی شرايط و وضعیت
موجود در آنجا ،تصمیمات الزم را میگیرند و پیشبینیهايی را بهعمل میآورند .سلب
اختیار مديران محلی يکی از مقوالتی است که کشف شد .مشارکتکنندگان از
محدودکردن اختیارات آنها در حل بحران و مشورتنکردن با مديران محلی ناراضی بودند.
آنها بارها از مفاهیمی چون تبعیض امکاناتی ،تبعیض در توجه و رسیدگی ،نبود تصمیم
واحد ،توجهنکردن به بستر محلی و بیتوجهی به امکانات و تجهیزات شهرستانها اشاره
میکردند .سلب اختیار مديران محلی از شرايط مداخلهگر در رويارويی با بحران و ايجاد
چالش است.
مشارکتکننده شماره  91میگويد« :يکی از بزرگترين مشکالتی که ما باهاش مواجه
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میشیم ،ايجاد محدوديت در تصمیمگیری مديران محلی است».
نبود هماهنگی ،اعتماد و اطمینان در میان تمامی سازمانها ،نهادها و بخشهای جامعه و
در میان مسئوالن شهرستانها با مسئوالن در سطح ملی ،همواره تصمیمات بدون مشورت
با مديران محلی گرفته میشود و در واقع آنها کنار گذاشته میشوند.
مشارکتکننده شماره  99میگويد« :برخی از تصمیماتی که ما براساس شرايط
شهرستانمون میگرفتیم ،لغو میشد در صورتی که واقعاً نیاز بود با درنظرگرفتن وضعیت و
بستر هر شهرستانی تصمیمات محلی و بومی گرفته بشه».
تصمیمات اقتضايی و لغو تصمیمات در لحظه و دوبارهگرفتن تصمیمات جديد در
سطح ملی ،مديريت و کنترل پیامدها و مقابله با بحران در سطح محلی و بومی را با
مشکالتی روبهرو ساخته است .تصمیمات در سطح ملی گرفته و دستور اجرای آن صادر
میشد؛ حال برخی شرايط و تجهیزات اجرای دستور ملی در سطح محلی موجود نبود و
چالشهای جديدی را پیش روی مديران محلی قرار میداد و در عمل سبب سلب اختیارات
مديران محلی شد.
 .7نارضایتی اجتماعی

هر بحرانی با ورود خود تأثیرات نامساعدی بر جامعه در سطح ساختار و عاملیت
برجای میگذارد .بحران کرونا نیز همانند ديگر بحرانها و بهنوعی در سطح گستردهتر،
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پیامدهای فراگیری را برای جامعه و کنشگران اجتماعی بهبار آورده است .درواقع يکی از
چالشهايی که بحران کرونا برای مديران در پی داشت ،ايجاد نارضايتی اجتماعی است.
اغلب مشارکتکنندگان اعالم گله و شکايت میکردند که با اعالم قرنطینه ،تعطیلیهای
گسترده و ممنوعیتهای ورود و خروج ،سبب کاهش درآمدهای آنان ،قطع منبع درآمدی
معیشتی خانوار ،زيانهای مالی ،ورشکستگی و ...شده است .همچنین برخی از
مشارکتکنندگان در پی مبتالشدن به ويروس و طرد شدن از جانب اطرافیان و افت شديد
درآمد اقتصادی خود ناراضی بودند .بنابر نظر اغلب مشارکتکنندگان بحران کرونا
فشارهای اقتصادی و قرارگرفتن در مضیقه مالی و معیشتی را برای کنشگران اجتماعی
ايجاد کرده است.
مشارکتکننده شماره ( 2معاون برنامهريزی و هماهنگی عمرانی) میگويد« :يکی از
گرفته بود ،خیلی سريع تو اطراف پیچیده بود و همه باخبر شده بودن ،هیچکس ديگه پاشو
تو مغازه اين بنده خدا نذاشته بود و تمام جنساش مونده بودن رو دستش و طرف میگفت
من دارم ورشکست میشم؛ هیچکس وارد مغازه من نمیشه يا حتی از نزديکشم رد نمیشه».
پیامدهای خرد و کالنی که بحران کرونا بر عامالن و ساختارها وارد کرده بسیار
گستردهاند و سبب تهديد زندگی برخی از کنشگران با ورشکستهشدن آنها شده است.
بهدلیل آمادهنبودن و اقدامات ديرهنگام تدابیری نیز برای چگونگی حل پیامدهای آن از
قبل انديشیده نشده است.
مشارکتکننده شماره  1میگويد« :يکی ديگر از مراجعهکنندگان ما يه مداح بود و برای
مراسمها مداحی میکرد .بعد از شیوع کرونا کالً درآمد اين مداح هم قطع شده بود؛ چون
هیچ مراسمی برگزار نمیشه و کالً برگزاری مراسم ممنوع شده میگفت هیچ درآمدی ندارم
و واقعاً تو مضیقه مالی قرار گرفتم».
مشارکتکننده شماره  5میگويد« :بعضی از مراجعهکنندهها زنبوردار بودن و
مشکلشون بستهشدن راهها بود و میگفتن شغل ما جوريه که بايد از شهر خارج بشیم
وگرنه کل درآمد يهسالمون از بین میره .االن تو اين وضعیت ممنوعیت ورود به شهرها
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دغدغههای ما مراجعات افرادی بود که شخص ،سوپرمارکت داشت و متأسفانه کرونا

تکلیف ما چی میشه .فصل زنبورداری اآلنه و اگر نريم تو کل سال درآمدی نداريم».
چالش مراجعات مکرر توسط مراجعانی که هیچ تدبیر و تصمیمی بهمنظور رسیدگی
به شرح حال و وضعیت متفاوت آنان گرفته ،و پیشبینی نشده است ،تصمیمات را در
سطح محلی با محدوديتها و معذورات متفاوتی روبهرو ساخته است .اين امر سبب
برانگیختگی مراجعهکنندگان و ايجاد نارضايتی و ابراز گله و شکايت از سوی آنان شده
است .بسیاری از تصمیماتی که در سطح کالن و ملی گرفته میشد ،مشکالتی را برای
کنشگران ايجاد میکرد و سبب شکلگیری نارضايتی درون کنشگران میشد .نارضايتی
اجتماعی يکی از پیامدهايی است که بحران کرونا در سطح خرد و نزد عامالن انسانی در
پی داشته است.
 .8رهایی پویشهای مردمی

سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در جامعه ما همواره همکاری صمیمانه و داوطلبانه مردم در مواقع بحرانی خود را
نشان داده است .اين کمکها در رويارويی با بحرانهای طبیعی مانند سیل و زلزله ،بسیار
قابل تشکر و قدردانی است .حال نکته اينجاست که در بحران کرونا بهدلیل ناشناختهبودن
آن و نیاز به تخصص داشتن ،اوالً خود بهدلیل تجمعات انسانی در معرض خطر بودند.
ازسوی ديگر بهدلیل نداشتن دستورالعمل گندزدايی در هفتههای اول ،موجب ورود
خساراتی به دستگاههای عابر بانک و آيفون درب منازل شد .اغلب به نداشتن لباسهای
حفاظت شخصی ،عدم آگاهی الزم ،اتالف منابع و آسیبهای مالی اشاره کردند و معتقد
بودند در چنین وضعیتی پويشهای مردمی داوطلبانه نسبت به دستورالعمل خاص و تحت
پوشش قرار گرفتن از جانب ارگانهای مربوط بهمنظور محافظت و جلوگیری از اتالف
منابع نیاز دارد.
مشارکتکننده شماره  2میگويد« :مردم ما همیشه داوطلبانه همکاری میکنن؛ خوبم
هست؛ ولی اين بحران شرايط خاص داره که نیازمند آگاهی و تخصصه .اآلن ضدعفونی
کردن توسط مردم بهدلیل عدم آگاهی باعث شده دستگاههای عابر بانک خراب بشن يا
آيفونهای برخی منازل بسوزن ،باعث شده کلی از منابع ،اتالف و هدر بره و صدمه ببینن».
وجود نهاد يا ارگان مشخصی که پويشها و همکاريهای داوطلبانه مردم را تحت
پشتیبانی و مراقبت خود قرار دهد از موارد بسیار مهمی است که در پويشهای مردمی کرونا
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به آن توجه نشد و اتالف منابع را در پی داشت.
مشارکتکننده شماره ( 95رئیس مرکز بهداشت) میگويد« :کمکهای مردمی خیلی
خوبه .واقعاً خوبه که مردم احساس مسئولیت میکنند و اغلب در شرايطی مثل سیل خیلی
کمکحال هست؛ ولی در بحران کرونا بهدلیل اينکه بحران با سالمتی افراد درگیر و
سالمتی رو تهديد میکنه ،خود کمکهای مردمی بهدلیل اينکه لباسها و تجهیزات کافی برای
محافظت شخصی در برابر بیماری ندارن و مصون نیستن ممکنه تعداد مبتاليان رو افزايش
بدن و خود اين موضوع خطرساز و جدی است».
رهابودگی پويشهای مردمی در کنار وضع ناکارآمدی ساماندهی بحران و ضعف در
سازماندهی ،روبهروشدن مديران با چالشها و مقابله با آن را در تنگنای گستردهتری قرار
داده است .بهمنظور به حداقل رسیدن صدمات و هدررفت منابع ضروری است ارگانی
در زمان پويشها و کمکهای مردمی حضور داشته باشد و موارد الزامی را به آنها گوشزد
کند .بهدلیل نبود ارگان و سازمانی مشخص که پويشهای مردمی را بر عهده گیرد ،کار
خیرخواهانه و داوطلبانه پويشها بهرغم اينکه در جهت مثبت و کارامد پیش رود ،جامعه را
با اتالف منابع بیشتر روبهرو میسازد .درواقع پويشهای مردمی بهگونهای رها و خودکفا و
جدا از سازمان عمل میکند.
 .9مقوله هسته :عملکرد جزیرهای سامانه

مقوله هسته در فرايند شناسهگذاری انتخابی بهوجود میآيد .مقوله هسته دربردارنده
مضمون اصلی پژوهش است و از تمامی مقوالت تحقیق جدا میشود و میتواند در چند
کلمه خالصه شود بهطوری که تمامی مفاهیم و مقوالت را در برگیرد (اشتراوس و
کوربین .)9111 ،بعد از پااليش و يکپارچهکردن دادهها و مقوالت آنها ،مقوله هسته
"عملکرد جزيرهای سامانه" کشف شد که تمامی مقوالت را تحت پوشش قرار میدهد؛
بدين معنی که دستگاههای اجرايی اغلب براساس منافع و سازمان خود عمل میکنند و
تنها به فکر سود و منافع خود هستند .هر سازمانی بهگونهای جدا در جهت تحقق اهداف
و کسب سود و تأمین منافع خود عمل میکند .نکتهای که در اين نوع عملکرد وجود دارد،
جزيرهای عملکردن و يا بهعبارتی جدا عملکردن است .ضعف در همکاری ،هماهنگی و
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بهمنظور آموزش و افزايش آگاهی و شناخت در مورد بحران کرونا به مردم تشکیل شود و

مسئولیتپذيری نسبت به ديگر سازمانها و همچنین نبود تفکر و رفتار شبکهای در
سازمانها سبب وجود چالشهای گوناگونی در رويارويی با بحران برای مديران میشود.
خألهای برنامهريزی دقیق ،مشخص و تابع قوانین تعريفشده از عواملی است که
عملکردها را به سمت جزيرهای هدايت میکند .در عملکرد جزيرهای سامانهها شاهد
تداخل نقشها ،تناقضات در خروجیها ،نبود روابط مناسب بین اعضای سامانه و عدم
رعايت استانداردها هستیم .عملکرد جزيرهای مانع ايجاد همافزايی و همنوايی میان
سازمانها و مديران آنها میشود و اجازه نمیدهد بین سازمانها ،مديران آنها و کارکنان و
اجزای آنها احساس همکاری و مشارکت و پیوند شکل بگیرد .در صورتی که کار گروهی
و مشارکت میان سازمانها به افزايش و ارتقای کیفیت و کارکردهای آنها میانجامد .هنگامی
که سازمانها در کنار يکديگر قرار بگیرند و به يکديگر توجه ،و نیازهای يکديگر را تأمین
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند ،رشد و تعالی میيابند و میتوانند بهگونه مؤثرتری بر مشکالت و بحرانها فائق آيند و
خسارات و صدمات را به حداقل برسانند .حال تفکر جزيرهای مانع داشتن حس همدردی،
همنوايی ،همافزايی و مشارکت میشود .انواع شرايط (علی ،زمینهای و مداخلهای)
سامانهها را بهسمت تفکر جزيرهای سوق میدهد .شرايط علی ضعف در سازماندهی و
ناکارآمدی ساماندهی بحران در کنار شرايط زمینهای ناکارآمدی قوانین و خأل اعتبارات
تخصیصی و شرايط مداخلهگر تصمیمات اقتضايی سبب شکلگیری عملکرد جزيرهای
سامانهها شده است .در الگوی پارادايمی روابط مقوالت با مقوله هسته در قالب انواع
شرايط (علی ،زمینهای و مداخلهگر) ،راهبردها و پیامدها ترسیم شده است.
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شرایط زمينهای:
خأل اعتبارات تخصیصی
ناکارآمدی قوانین

شرایط علی:
ضعف در سازماندهی
ناکارآمدی ساماندهی
بحران

پيامدها:

مقوله هسته:

راهبرد:

عملکرد جزيرهای

سلب اختیار

رهابودگی پويشهای

سامانه

مديران محلی

مردمی

نارضايتی اجتماعی

شرایط مداخلهگر:

شکل  .3الگوی پارادایمی مستخرج از مصاحبهها

نتيجهگيری
اين مقاله با هدف درک و شناسايی چالشهای مديريت بحران در سطح محلی
(شهرستان کاشمر) انجام شده است .دادهها با استفاده از شناسهگذاری نظری مورد تجزيه
و تحلیل قرار گرفت و درنهايت هشت مقوله اصلی کشف شد که عبارت است از:
نارضايتی اجتماعی ،تصمیمات اقتضايی ،ضعف در سازماندهی ،ناکارآمدی ساماندهی
بحران ،رهابودگی پويشهای مردمی ،خأل اعتبارات تخصیصی ،سلب اختیار مديران محلی،
ناکارآمدی قوانین و در آخر مقوله هسته "عملکرد جزيرهای سامانه" که تمامی هشت
مقوله را تحت پوشش خود قرار میدهد .با تکیه بر دانش نظری و اجتماعی آنچه از نتايج
تحقیق در ذهن تداعی میشود ،مفهوم "اجماع فرهنگی" است که در پايان به توضیح و
تفسیر آن پرداخته میشود.
با توجه با يافتهها و مقوالت کشفشده در زمینۀ چالشهای مديريت بحران ،چنین
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تصمیمات اقتضايی

برداشت میشود چالشهايی که مديران در رويارويی و مديريت با بحران با آنها روبهرو
هستند ،برآمده از مجموعهای از عوامل و شرايط است .مجموعهای از عوامل بهشکل
زنجیرهوار و متصل به يکديگر ،مديريت بحران را با چالشهای عمدهای روبهرو میسازد.
بهطور کلی براساس يافتههای پژوهش ،چالشهايی که مديران محلی در مديريت بحران با
آن روبهرو شدند در سه دسته سیاستگذاری ،اجرايی و پويشهای مردمی جای میگیرد.
ضعف در سازماندهی و ناکارآمدی ساماندهی بحران و خأل اعتبارات تخصیصی در دسته
چالشهای سیاستگذاريها قرار میگیرد .تصمیمات اقتضايی و ناکارآمدی قوانین در دسته
چالشهای اجرايی و رهابودگی پويشهای مردمی در دسته سوم جای میگیرد؛ بدين ترتیب
چالشهايی که در راستای مديريت بحران برای مديران محلی وجود دارد در سه دسته
تقسیمبندی میشود که بهمنظور کاهش چالشها نیاز به سرمايهگذاری در سه دسته شناسايی
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شده ،و ضروری است خألها و کاستیها و مشکالت در سه دسته سیاستگذاريها ،اجرايی و
پويشهای مردمی رفع و حل شود.
اقدامات و برنامههای سازمانها بهگونه جدا ،در رأس قرار دادن منافع سازمان ،نبود
نقشهای واگذارشده بر مبنای ويژگیهای اکتسابی باعث ايجاد عملکرد جزيرهای در
سازمانها ،و مانعی بهمنظور همافزايی ،مشارکت ،مشورت ،روابط متقابل برای ياری به
يکديگر و نبود عملکرد شبکهای در سازمانها شده است .ضعف در سازماندهی بحران
بهدلیل نبود هماهنگی سازمانهای مربوط ،تعريفنکردن دقیق وظايف و ضعف در
مسئولیتپذيری و همکاری و پیوستگی سازمانها و ارگانها در جهت کمک به يکديگر و
همچنین ناکارآمدی ساماندهی بحران ،ذيل مفاهیمی چون نبود رصد دقیق اتفاقات ،نبود
ديدهبانی جامع ،اقدامات ديرهنگام و اطالعرسانی با تأخیر ،سبب ايجاد شرايط قرار گرفتن
مديران با چالش در مديريت بحران کرونا شده است .تعريف دقیق و مشخصنکردن
دستورالعمل موارد بحرانی و عدم دقت و توجه جامع و کافی در ارزيابی و پیشبینی
شرايط و آيندهنگری آن ،تصمیمات اقتضايی گرفتهشده خود يکی از مهمترين چالشهايی
است که مديران محلی را دچار سردرگمی و ضعف در موفقیت و مديريت صحیح بحران
میکند .مطالعه گنجی و حیدری ( )9911نیز مقوله کشفشده و نتايج را تأيید میکند.
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تحت تأثیر شرايط عدم پیشبینی و آيندهنگری ،عدم برآورد و محاسبه و رصد دقیق
اتفاقات برای وضع بحرانی اعتبار تخصیصی وجود ندارد؛ لذا در رويارويی با بحران کرونا
راهبرد ،متوسلشدن به خیرين و کمکهای مردمی است و همین امر ابهامات و ترديدهايی
را در تصمیمگیريها و مديريت و کاهش آسیبها توسط مديران ايجاد میکند .در همان روند
بیتوجهیها ،سستیها ،خألها و بیدقتیها در رصد دقیق اتفاقات و اطالعات و
پیشبینیهای الزم بهمنظور مهار و کنترل در آينده ،پويشهای مردمی ذيل يک سازمان و يا
ارگان مشخص برای همکاری و همیاری قرار نمیگیرند و رهابودگی پويشهای مردمی
خود سبب اتالف منابع و آسیبهای پیشبینینشده ديگری میشود که چالشهای جديدی را
برای مديران ايجاد میکند .در مديريت بحران چالشها در شرايط کامالً متصل به يکديگر
شکل میگیرد و مديريت موفقیتآمیز را با مشکالت و مسائلی درگیر میسازد .در
و توجه به بستر و شرايطی است که مديران در شهرستانها با آنها درگیر هستند .تصمیمات
اقتضايی سبب سلب اختیار از مديران محلی میشود و چالشها را برای آنها دوچندان
میسازد .در کنار تمامی شرايط و عوامل ذکر شده ،بیاعتمادی شهروندان ،ارائه اطالعات
متناقض ،ناهمگونی در اطالعات ،برداشتهای متضاد ،همه و همه سبب ايجاد شک و ترديد
در شهروندان و در نهايت کاهش اعتماد آنها و ناکارآمدشدن قوانین میشود و چالشها را
برای مديريت بحران دو چندان دشوار و با تنگنا روبهرو میسازد.
با توجه به عملکرد جزيرهای سامانه ،که براساس يافتههای پژوهش کشف شده است،
بايد گفت نبود "اجماع فرهنگی" دلیلی بر پیدايش و شکلگیری "عملکرد جزيرهای
سامانهها" شده است .در جريان فرايند اجتماعیشدن و جامعهپذيری خردهفرهنگها،
انتظارات و طرحوارههايی درون کنشگران درونی و نهادينه ،و جزئی از شخصیت کنشگر و
ملکه ذهن وی میشود .کنشگران در زمانی که وارد نقشهای سازمانها و ارگانها میشوند
براساس همان فرهنگ و آداب درونیشده رفتار و عمل میکنند؛ لذا بهنظر میرسد يکی از
مهمترين مشکالت سازمانها در مديريتها براساس يافتههای پژوهش برخاسته از نگرش و
فرهنگ عامالن اجتماعی است که سمتها را بر عهده دارند .کنشگران در جريان
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وضعیت پیشین ،يکی از چالشهای جدی مديران محلی ،لغو تصیمات آنها و عدم مشورت

جامعهپذيری در اولويت قرار دادن خود ،توجه به نیازهای خود ،پیگیری منافع شخصی و
نگرشی فردگرا را آموختهاند و تضادی بین نگرش فردگرا و جمعگرا در آنها ايجاد شده
است .اين ابعاد و طرحوارهها بهعنوان عادتواره فرد بهمنظور برخورد با جهان اجتماعی
شکل میگیرد و در زمان تصدی نقشها نیز آنچه آموخته و درونی شده است ،همانا منفعت
سازمان و منفعت شخصی است .در زمان جامعهپذيری ،توجه به نیازهای جمعی و
شکلگیری جهانهای معنايی متفاوتی درون آنها نهادينه شده است .نبود فهم و ارزشهای
مشترک ،مانع شکلگیری اجماع فرهنگی میشود .عملکرد جزيرهای حاصل نبود توافق
میان نیازهای فردی و نهادی و تعارضات دائمی میان آنها است و همین امر سبب
مختلشدن و ناکارآمدی مديريت مطلوب در بحرانها میشود؛ لذا با توجه به مقوالتی چون
ضعف در سازماندهی ،ناکارآيی ساماندهی بحران و خأل اعتبارت تخصیصی و بقیه
سال دوازدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  9911ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقوالت میتوان تفسیر کرد درونینشدن هنجارهای جمعی و گروهی و انتظارات مشترک
در کنار جامعهپذيری اشتباه باعث شده است تا حداقل فهم و ارزشها و انتظارات مشترک
در میان نهادها و سازمانها ايجاد نشود و هر سازمانی بر مبنای منافع و ارزشهای خود
حرکت کند و گام بردارد .سرانجام بايد گفت چالشهايی که مديران در مديريت بحران با
آنها روبهرو هستند به عامالن و ساختار هر دو باز میگردد و نیاز ضروری به بازانديشی
ريشهای در هر دوی عامالن و ساختارها است .برای پیشبرد موفقیتآمیز مديريت بحران
کرونا آنچه بیشتر از همیشه به آن نیازمنديم" ،اجماع فرهنگی" است تا در جهت
شکلگیری تفکر و رفتار شبکهای پیش رود و سبب همافزايی ،همرنگی ،همکاری و
مشارکت مطلوب دستگاههای اجرايی و متصديان نقشها شود و اسباب مديريت بحران با
حداقل آسیبها و اتالف منابع رخ دهد .با در نظر گرفتن اين نکته ،که مخاطره جزئی از
زندگی در جامعه مدرن است و بشر همچنان احتمال روبهرو شدن با مخاطرات ناشناخته
ديگر را دارد ،نیاز به اجماع فرهنگی و تفکر شبکهای در راستای بهبودی شرايط و کاهش
پیامدهای بحرانها و مخاطرات ناشناخته است .در جامعه مدرن ،مخاطره بديهی تلقی
میشود که انسانها بهمنظور ادامه حیات و حفظ بقای خود به افزايش مهارتها و همافزايی و
پیوند با يکديگر بیش از پیش نیازمند هستند.
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پيشنهادها
براساس يافتههای پژوهش و نتايج و تفسیر و تحلیلها ،پیشنهادهای ذيل بهمنظور کمک
به کاهش چالشها ارائه میشود :ابتدا تخصیص بودجه کافی برای مقابله با بحرانهای
ناشناخته مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد .توجه دقیق به بسترها و شرايط و موقعیت
حاکم بر هر استانی ،آموزش به متصديان سمتها و سازمانها بهمنظور افزايش مشارکت و
همکاری با يکديگر ،تعريفکردن و مشخصساختن دستورالعملهای خاص برای مقابله با
بحرانها ،تعريف دقیق وظايف هر ارگان و سازمانی ،الگوبرداری از کشورهای باتجربه
موفقیتآمیز ،توجه به نخبگان و درخواست از نخبگان بهمنظور همکاری ،تشکیل ارگان
مشخصی برای برآورد و پیشبینی و آيندهنگری بحرانها و توجه بیشتر به تصمیمات نهادها
و خبرگان متعهد بهمنظور مديريت هماهنگ و متمرکز اين نوع بحرانها.
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