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چکیده
بحران جزء جدايیناپذير و همیشگی جوامع نوين است و بحرانهـای امنیتـی ،دارای پیچیـدییهـا و
شرايط خاصی هستند که و يکی از ابزارهايی که میتواند بر اين پیچیدییها فايق آيد ،پیشکسوتان بـا
کوله باری از تجربیات مختلف هستند که در پژوهش حاضر به بررسی نقـش بسـیپ پیشکسـوتان در
مديريت بحران های امنیتی در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شد .پـژوهش حاضـر بـر اسـا
هدف از نوع کاربردی و طرح پژوهش از نوع توصیفی میباشد و به روش میدانی انجام یرفته اسـت.
بخش نظری به روش کتابخانهای ،اطالعات میدانی و بصورت تلفیقی مصاحبه و دادهها بـا اسـتفاده از
پرسشنامه ،جمع آوری شده است .جامعـه آمـاری پـژوهش ،بسـیپ پیشکسـوتان بـه تعـداد  782نفـر
میباشد،که ابتدا براسا

سـوابق اجرايـی و تحصـیالت  01نفـر جهـت مصـاحبه انتخـا

و سـس

پرسشنامهای بر مبنای پاسخ مصاحبهشوندیان استخراج یرديد .برای تکمیـ پرسشـنامه طبـق فرمـول
لويی و لمشو ،تعداد  029نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخا

یرديدند .اعتبار پرسشنامه بـه روش

آلفای کرونباخ  1/799بهدست آمد .پرسشنامهها بین پیشکسوتان توزيع و از طريـق نـرمافـزار SPSS

تجزيه و تحلی شدند و نتايپ آن نشان داد که بهکارییری پیشکسوتان قب از بحران ،مـثررتر از سـاير
مواقع بحران است و نیاز به آموزشهای سیاسی و جلوییری از انقطاع نسلی یـامی مـثرر بـرای ايـن
هدف میباشد.
کلیدواژهها :پیشکسوتان؛ بحران؛ امنیت؛ بسیپ.
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مقدمه
امنیت يکی از ارزشمندترين و باالترين رروت ها به شمار مـی رود کـه بـر ايـن اسـا
مفهوم امنیت برای دولت -ملت از چندان قداست وااليـی برخـوردار اسـت کـه ضـروری
است تمامی اهداف و سیاست های ملی را بـرای دسـتیابی بـه آن بسـیپ کـرد (يگـانگی و
عبايی .)0979 ،هر آنچه که در پی کم ارر کردن امنیـت باشـد؛ کشـور را دچـار مشـک يـا
بحران مینمايد .به عبارتی بحران يك نقطه یسست در حیات يك نظام مىباشد کـه در آن
روند عملکرد روزانه يك نظام از حالت عادى و با ربات خارج شده و غـافلگیرى ،تهديـد
باالى رفتارى ناآشنا و غريب از آن نمايان مى یردد که مشخصه اصلى اين وضـعیت اسـت
(هولستى .) 00:0792 ،0بحران های امنیتـی ،در جوامـع یونـایون درحـال توسـعه و حتـی
توسعه يافته روز به روز افزايش يافته و شاهد بروز انواع سخت و خشن آن نیز در جوامـع
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هستیم (صالحی و کوشا )0979 ،بطوری کـه در شـرايط بـدون امنیـت ،هـی برنامـهای در
داخ يك کشور قاب اجرا نیست .و يکی از مثلفههايی که در کنتـرل بحـرانهـای امنیتـی
میتواند بکارییری شود ،پیشکسوتان هستند که داری کوله باری از تجربیات دفاع مقـد
و بعد از آن در طول عمر بیش از چه سال انقال

اسالمی میباشند که در ايـن پـژوهش

به بررسی آن پرداخته میشود.
بحران ،وضعیتی است که در آن ،واحد تصمیمییرنده نسبت به ارزشهای حیاتی خـود
احسا

تهديد جدی میکند .بروز تهديد با نـوعی غـافلگیری همـراه اسـت و زمـان الزم

برای تصمیمییری و نشان دادن واکنش محدود اسـت و پاسـخگويی بـه تهديـد ،مسـتلزم
بهکارییری انرژی و سرمايه بیشتر از میزان مشابه آن در وضعیت عـادی اسـت (حسـینی و
جدی )0981 ،بحرانها ممکن است در طول زمان تغییر حالت داده و از شـکلى بـه شـک
ديگر در آيند ،که اين تغییر شک  ،روشهاى برخـورد بـا آنهـا را نیـز تحـت تـ ریر قـرار
مىدهند (دوئرتى و فالتزیراف.)890:0992 ،
در بحران های امنیتی ،پديده امنیت مورد تهديد قرار میییرد .شاخصهای امنیت شام
فقدان عینی تهديد نسبت به ارزشها ،فقدان ذهنـی تـر

از حملـه بـه ارزشهـا ،فقـدان
1. Holsti
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احسا

آسیبپذيری ،و فقدان احسا

تر

هسـتند کـه در بحـرانهـای امنیتـی ،مـورد

خدشه واقع میشوند .در اين حالت تهديد ،غافلگیری ،فوريت و مصرف انرژی (ارکان يـا
صفات بحران) تشديد میشود (اخـی .)0978 ،رهبـر انقـال

در ايـن زمینـه فرمـودهانـد:

مسئوالن همه بايد مراقبت کنند امنیت حفظ شود .ایر کسی بخواهد علیه امنیت کشور قیام
کند ،قطعاً با عک العم سخت مواجه خواهد شـد .امنیـت کشـور بايـد محفـون بمانـد.
هرکســی از ايــن راه تخطــی کنــد قطع ـاً بدانــد ســیلی خواهــد خــورد (امــام خامنــهای،
.)0971/2/21

تشکی بسیپ به عنوان الگوی حرکت مردمی از سوی بنیانگذار انقال

اسـالمی ،يکـی

از بیبدي ترين ظرفیتهای ايجاد ،حفـظ ،توسـعه و ارتقـای انسـجام ملـی در زمینـههـای
مختلف را فراهم کرده است (اخی )0978 ،و در اين راستا ،سازمان بسیپ پیشکسـوتان کـه
پ

می توان بیان داشت که با توجه به اين که بحرانها به دلی ماهیت پويايی که دارند

میتوانند در اشکال مختلف ظاهر شده و مديران جامعه را با طیفـی از یزينـههـای چـالش
برانگیز در حوزه تصمیم ییری روبه رو سازند .اين بحران ها اغلب در سلسله مراتبی پلکـانی
که از بحران های اجتماعی آغاز و پ

از بحران های سیاسی بـه بحـران هـای امنیتـی خـتم

میشوند و احتمال ايجاد آنها نیز وجود دارد ،لذا مديريت بحرانهای امنیتی به دلی لـزوم
مداخله آنی و کافی ،به جز مهارت حرفه ای مقابله کنندیان ،بـه امکانـات و دسترسـی هـای
ويژهای نیاز دارد که از مهم ترين آنها دريافت هشدارهای مـورد نیـاز در مـديريت بحـران
است (صالحی و کوشا.)0979 ،
اين پژوهش بر آن است تا بررسی ابعاد مختلف نقش پیشکسوتان که دارای تجربیـات
ارزندهای هستند به صورت علمی بسردازد تا از اين رهتوشه بتواند زمینه مناسبتـری بـرای
استفاده از آنان در مواقع مورد نیاز ايجاد نمايد .مقابله با بحران عـالوه بـر داشـتن نیازمنـد
تجربه کافی است .بسیپ پیشکسوتان به دلی داشـتن مهـارت و تجربـه کـافی و همچنـین
تجربه مقابله با بحران های یذشته از يکسو و از سوی ديگر انگیزه کافی بـرای حوـور در
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از سال  0987تشکی یرديده ،بسیار مثرر میباشد.

میادين مورد نیاز انقال

می تواند مورد توجه باشد .ضمن آنکه سازماندهی افراد با تجربـه

میتواند به سرعت در زمان بحران نقش مثرری در کنترل اين شرايط داشته باشد.
اين پژوهش بر روی پیشکسوتان استان چهارمحال و بختیاری صورت پذيرفته است و
هدف اين پژوهش :بررسی نقش بسیپ پیشکسوتان در مديريت بحرانهای امنیتی میباشد.

سؤاالت پژوهش
الف) سؤال اصلی پژوهش:
بررسی نقش بسیپ پیشکسوتان در کنترل بحرانهای امنیتی
ب) سؤاالت فرعی پژوهش:
 -0بسیپ پیشکسوتان چه نقشی را می تواند در مرحله پیش از بحران جهت پیشـگیری
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و آمادیی داشته باشد؟
 -2بسیپ پیشکسوتان چگونه میتواند در حین بحران با برنامهريزی بسیپ منـابع بـرای
کنترل بحران مثرر باشد؟
 -9نقش بسیپ پیشکسوتان در بازسازی و بازتوانی و ترمیم شرايط بعد از بحـران چـه
میتواند باشد؟

تعاریف پژوهش
پیشکسوت :پیشکسوت کسی است که دارای تجربه فراوان در زمینه فعالیت خود باشد
اصطالحاً راهوچاه را بلد باشد و سردویرم چشیده باشـد .ارزش و جايگـاه ايـن کلمـه در
امتیاز دادن باالتر از (رتبه اول) مـیباشـد (معـین .)0910 ،همچنـین ايـن واژه ،مناسـب و
برازنده اشخاصی است که با یذشت زمان در رشته خاصی تجربه و مهارت ويژهای کسـب
کردهاند؛ حتی ایر بعدها به هر دلیلی قادر به ادامه فعالیت در رشته مزبور نباشند .در زبـان
انگلیسی هم معنی با کهنه سرباز يا کار آزموده میآيد.
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مدیریت بحران :مـديريت بحـران دربرییرنـده هـر تمهیـدى بـراى پرهیـز از بحـران،
جستجوى انديشمندانه بحران ،و خاتمه و مهـار بحـران در راسـتاى تـ مین منـافع ملـى و
مردمی است (تاجیك.)0980 ،
تعاریف عملیاتی:
پیشکسوتان :در اين پژوهش پاسداران چهارمحال و بختیاری که از ابتدا همراه انقال
و نظام بودهاند و دوران هشت سال دفاع مقد

را درک کـردهانـد و دارای تجربـه بـااليی

هستند و تا بهمن ماه سال  0977بازنشسته و عوو بسیپ پیشکسوتان شـدهانـد ،بـه عنـوان
اعوای بسیپ پیشکسوتان و در دامنه بررسی اين پژوهش قرار میییرند.
مدیریت بحران امنیتی :در ايـن پـژوهش جهـت سـنجش مـديريت بحـران امنیتـی از
عوام پیش از بحران شام  09یويه از شماره  0تا  09که از خیلی کم تا خیلی زياد آمـاده
شده است ،عوام در حین بحران  9یويه و باالخره شـرايط بعـد از بحـران بـا  1یويـه از
شماره  21تا  21را شام میشود.

مبانی نظری پژوهش
بحران ،وضعیتی بی ربات و دشوار است که به ايجاد تغییر قطعی در جهت بهتر يا بـدتر
شدن شرايط می انجامد (برن استین .)0981 ،بحران به معنی ايجاد بی نظمـی و اخـتالل در
زندیی است که باعث بر هم خوردن توازن و تناسب به اين نیازها و منابع مییردد (تـابلی
و همکاران .)81:0970 ،بارنت بحران را در پیوستاری تعريف می کند که از حادره آغازشده
و با واقعه ادامه میيابد ،به وسیله تعارض دنبال میشود و با بحران خاتمه مـیيابـد .يعنـی
شرايطی خارج از وضعیت عادی که الگوهای مديريتی متداول در هنگام بـروز آن کارسـاز
1

نیست (بارنت  .)091:0778 ،که بحران معموالً و ظاهراً بدون زمینه قبلی و با سـرعت بـاال
به وقوع می پیوندد و نهادهای ناظر ،از بروز آن غاف بـوده انـد .تـا جـايی کـه ایـر عنصـر
1 Burnett
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پرسشنامه محقق ساخته استفاده میشود که مشتم بر  92یويه مـیباشـد .کـه بـر اسـا

غافلگیری را از پديدهها و شرايط بحرانی حذف کنیم ،آنگاه آن پديدهها تبدي به مس له يـا
معو و مشکالت مزمن می شوند که به لحان مفهومی ،واقعیت هايی آزاردهنـده امـا غیـر
بحرانی قلمداد میشوند (حاجیانی.)000:0971 ،
اصول برنامه ریزی بحران
 اصل آگاهی :آیاهی يعنی برنامه ريزی مبتنی بر ضروريات ،مقـدورات و معـذورات(واقعیات تدوين شود).
 اصل سازگاری :سازیاری درونی با اجرای برنامـه و سـازیاری بیرونـی بـا محـیطبرقرار

باشد.

 -اصل جامعیت :برنامه پاسخگوی اهداف مورد

نظر باشد.

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ارتباط :ارتباطات بحران را می توان توسعه ،جمع آوری ،پردازش و انتشار اطالعـاتبرای مقابله با موقعیت بحرانی تعريف (اخی.)0978 ،
دیدگاههای مدیریت بحران
نوع اقدامات و الگوهاى اتخاذ شده از سوى مديران بحران به منظور مقابله با وضـعیت
بحرانى به نوع نگرش آنان به بحران بر مى یردد ،زيرا بر اسا

نوع نگرش است که سیرى

در ادبیات مديريت بحران ديدیاه و رويکرد مديريت بحـران فـر خواهـد کـرد (بـو

1

،

)0779
اين وضعیت نشانگر اين است که در زمینه مقولة بحـران ،سـه ديـدیاه متمـايز وجـود
دارد:
2

الف) دیدگاه سنتی :
اين ديدیاه ،بحران را اساساً يك پديده و وضعیت منفى و نامطلو
نحوى بايد از آن پرهیز کرد .بر اسا

می داند ،که به هـر

اين نگرش ،بحران ها داراى ماهیت کامالً مخـر

و

1 Booth
2 Classic view
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1

بازدارنده اند (روشندل اربطـانى )0989 ،پژوهشـات میـرز و هولوشـا نشـان داد کـه اکثـر
مديران ارشد ،عالقهای به فکرکردن دربارة بحران ندارند (میرز و هولوشا.)0788 ،
ب) دیدگاه قانون طبیعى

2

طرفداران اين ديدیاه ،بحران را جزئى از طبیعـت زنـدیى بشـرى مـی داننـد کـه چـه
بخواهیم و چه نخواهیم رخ میدهد ،اما نگرش اين دسته نیز همچنـان يـك نگـرش منفـى
نسبت به بحران است با اين تفاوت که برخالف ديدیاه اول ،سعى در انکـار و اجتنـا

از

بحران ندارند ،بلکه نسبت به آن موضعى کامالً منطقـى برمـى یزيننـد (روشـندل اربطـانى،
.)0989
ج) دیدگاه تعاملى

3

قب  ،به بحران به ديدة مثبت می نگرد و معتقد است نه تنها نبايد آن را نفى يـا انکـار کـرد،
بلکه در مواقعى نیز بايد به استقبال آن رفت .بر خالف ديـدیاه اول کـه ديـدیاه سـکون و
ربات و ديدیاه دوم که ديدیاه مقابله و واکنش است ،ديدیاه تعاملى ،ديدیاه پويايى ،تغییـر
و تحرک اجتماعى است و بر همـین اسـا

بحـرانهـا را بخشـى از ديالکتیـك اجتمـاعى

می داند که براى رشد و توسـعة جامعـه الزم و ضـرورى بـه هـر حـال ،ديـدیاه تعـاملى،
ديدیاهى کامالً مثبت به بحران هستند و بحران صحنة تعام میان عناصر و عوام مختلفى
4

میباشد (یری .)2110 ،
الگوهاى مدیریت بحران
فرایرد مديريت بحران به سبب ماهیت متنوع ،پیچیـده ،مـبهم و چندبعـدى بحـران هـا
بسیار دشوار است .از اين رو صاحبنظران مختلف ،الگوهـاى مختلفـى را طـرح و بسـط
1 Meyers & Holusha
2 Natural law
3 Interactivism
4 Geary
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اين ديدیاه ،نگاهى کامالً متفاوت نسبت به مقولة بحران دارد و بر خالف ديدیاه هـاى

داده اند .اين الگوها به ساده شدن فرایردهاى پیچیده کمك میکننـد .در اينجـا بـه بررسـى
تعدادى الگوهاى مطرح شده در زمینة مديريت بحران پرداخته میشود:
1

2

الف) الگوى پیازى شکل میتراف و شریواستاوا

3

اين الگو چارچوبى براى سازمان آماده براى بحـران فـراهم مـی سـازد (بابـايى اهـرى،
 .)0989همانگونه که از اسم آن پیداست از اليههايى تشکی شده که در نمـودار شـمارة 0
نشان داده

شدهاند.

پیش فرضها و باورهای فردی
پیش فرضهای سازمانی
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساختار سازمانی

نمودار  .0الگوی پیازی شک میتراف (منبع :بابايی اهری)0982 ،

همانگونه که از نمودار  0نیز پیداسـت ،اليـة اول بـه راهبردهـا ،برنامـه هـا ،رفتارهـا و
فناورى سازمانى اشاره دارد .حوور سامانه هاى هشدار دهندة رسمى ،بررسى سازوکارهاى
نشاندهندة ضعف ها و اشکاالت ،سازوکارهاى مهار ،آموزش و شبیهسازى بـراى مـديريت
بحران ،محتواى اين اليه را تشکی

مىدهند.

الية دوم يا ساختار سازمانى ،اعمال و سیاسـتهـاى رسـمى سـازمان را بـا توجـه بـه
برنامهريزى مناسب با آن ارائه مىدهد.
1 Onion Model
2 Mitroff
3 Shrivastava
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الية سوم به تعداد بیشمارى از سازوکارهاى دفاعى در مقابله بـا بحـران مـى پـردازد و
اعالم مىکند.
باالخره ،الية چهارم به باورها ،مفروضات و سازوکارهاى دفاعى افراد ،اعم از مديران و
ساير عوام بحران برمىیردد (بابايى اهرى،

.)0989

ب) الگوى پنج مرحلهاى میتراف و پیرسون

0

آن اولـین یـام در

میتراف و پیرسون نیز الگوى پنپ مرحلهاى ارائه دادهاند که بر اسا

مديريت بحران ،تشخیص بحران است .اين الگو از آن جهت اهمیـت دارد کـه بـه هـر دو
مرحلة تشخیص که یامى اساسى در مرحلة قب از بحران به حسا

میآيـد و نیـز مرحلـة

يادییرى که در اغلب الگوهاى مديريت بحران مغفول واقع شده ،توجه کرده است .الگوى
مزبور در نمودار شمارة  2نشان داده شده است.

یادگیری

آمادگی

بازیابی

فرونشاندن

نمودار  .2الگوى پنپ مرحلهاى میتراف و پیرسون ()0779

1 Mitroff & Pearson
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تشخیص

محققانی چون ريچاردسون )0770( :و يا لیچت ( )0771سیاستیذاری و برنامهريـزی
مديريت بحران را در مراح سه یانه قب  ،حین و بعد از بحران دستهبنـدی نمـوده انـد کـه
تفسیر آن به شرح ذي میباشد:
مرحله قبل از بحران :اين مرحله ،اولـین یـام در الگـوی جـامع مـديريت بحـران بـه
میآيد و شام فعالیتهايی است که از وقوع پديدههای نایوار پیشگیری مـیکننـد

حسا

مانند :افزايش برنامه ريزی مديريتی که کمك می کند تا اررات بحران های بالقوه کاهش يابد
1

(پنروز .)090:2111 ،
در اين مرحله از نیروى نظامى انتظار مى رود با اتخاذ رويکرد بحران پذيرى و تجهیز به
راهبرد بیش فعال ،به پیش بینى بحران هاى مختلف مرتبط با حوزة کارى خود بسـردازد و بـه
عبارتى قب از وقوع غافلگیرانة آنها خود به استقبال رود (روشندل و همکاران.)0989،
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دومین یام در مديريت بحران پیشگیری می باشد که بسیار مهـم اسـت؛ چـه اينکـه بـا
پیشگیری می توان از بروز بسیاری از بحرا ن ها جلـوییری کـرد يـا از شـدت وقـوع آن هـا
کاست.

در پیشگیری قب از بحران ،اصول مـديريت شـام برنامـه ريـزی ،سـازماندهی ،بسـیپ
امکانات و منابع ،ارتباط ،هدايت و رهبری و کنترل و نظارت به صـورت تئوريـك تـدوين
می یردند و در مرحله حین بحران و يا پسا بحران اقدامات بصورت عملی و کـاربردی بـه
مرحله اجرا در

میآيد.

مرحله حین بحران :اقدامات مقابلهای را میتوان بخشـی از فراينـد مـديريت و کنتـرل
ناآرامی ها دانست که معطوف به مقطع زمانی خاصی است کـه در آن اقـدامات پیشـگیرانه
بی نتیجه مانده و غیر مثرر واقع شده باشد .در واقع اقدامات مقابلهای را میتوان در راستای
بازیردان نظم و امنیت اجتماعی ،اعاده حقو اجتماعی شهروندان مطلو

زندیی شـهری،

دفع تهديدات علیه امنیت ،ارز ها ،باورها و اقدامات مردم ،اعاده مجدد امنیت روانی جامعـه
دانست (وهابی)19 :0971 ،

1.penrose
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مرحله پس از بحران :وظیفه اصلی سیستم مديريت بحران پ

از افول بحران و کنترل

آن عبارت است از:
بازيابی ،اين مرحله که پ

از مهار بحران و کنترل اوضاع شروع مـیشـود ،داللـت بـر

مجموعه اقداماتی دارد که به عادی سازی شرايط می انجامد .از اين مرحله همچنین با عنوان
مرحله ترمیم ،بهبود ،توانبخشی و توسعه مجدد نیز ياد میشود و در آخر مرحله يـادییری
است.اين ،آخرين مرحله از مـديريت بحـران اسـت کـه علـی رغـم اهمیـت بسـیار بـاالی
يادییری ،اغلب مورد غفلت واقع می شود؛ به همین خاطر ،بحران در يـك شـک و قالـب
ديگر بروز مینمايد (روشندل اربطانی.)92:0988 ،
مدیریت بحرانهای امنیتی
در يك نظام ملی ،شرط برقراری امنیت ،ادامه ارتبـاط يـا تبـادل اطالعـات در شـرايط
هماهنگسازی اقدامها از اهمیت ويـژهای در نظـام برخـوردار اسـت .در چنـین شـرايطی،
مديريت صحیح و درست بحرانهـای مـرتبط بـا حـواد

و رويـدادهای ملـی از اهمیـت

ويژهای برخوردار هستند.
بحرانهای امنیتی را می توان بحران مشروعیت نظام حاکم به شمار آورد کـه تهديـد را
متوجه نهادهای اساسی و اصلی در حاکمیت سیاسی میکند و در ادامه ،مشخصههـای زيـر
را برای يك بحران سیاسی امنیتی برشمرده است (تاجیك:)0997 ،
طرح ريزی عملیات در مهار بحران فرايندی نظام مند در طرحريزی و اجرای عملیـات
و اقدام های مشترک است که شام تهیه طرحها و دستورهای عملیات مشـترک در پاسـخ
به بحرانهای قريبالوقوع میشود.
اين نوع از طرحريزی ،مطابق با رويههای تجويز شده عملیات در بحران اجرا مییـردد
تا امکان تدوين و اجرای واکنشهای مثرر ،در چارچو

زمانی آن بحـران خـا

فـراهم

آيد .در اين طرحريزی ،زمان یسترش ،بهکارییری و تداوم نیروها و امکانات وایذارشده و
تخصیص يافته را به دقت معین میکنند که در واکنش به مجموعهای از شـرايط مشـخص
انجام میشود (حبیبی و هاديان.)0971 ،
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اضطراری و بحرانی است .در مـديريت بحـرانهـای امنیتـی ،کنتـرل ،انتشـار اطالعـات و

مهار بحران امنیتی ،فرايندی دائمی برای تغییر تالش های شناختی و رفتاری بـه منظـور
(داخلی يا خارجی) است .نخستین یامی کـه تصـمیمییرنـدیان

مديريت تقاضاهای خا

به عنوان واکنش برای غلبه بر بحران بر می دارند ،بايد تالشی برای کسب اطالعات دربـاره
0

يا اقدامات تهديدکننده باشد (برچر و ويلکنفلد .)0982 ،

حواد

سازمان بسیج پیشکسوتان
بی ترديد نقش و کارکرد فرزندان مخلص حورت امام (ره) و نس اولیهـای انقـال
که همزمان با شـروع و بالنـدیی انقـال

اســـالمی وارد صـحنه مبـارزه بـا رژيـم فاسـد

شاهنشاهی شدند ،در سازماندهی و بسیــپ آحـاد مـردم بـرای پیـروزی انقـال
بیبدي میباشد .اين دسته از افراد عموماً پ

از پیروزی انقال

سساه در خط مقدم مقابله و نبرد با تهديدات پیشآمده علیه انقال
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مال و آبروی خود به پاسداری از انقال

اسـالمی

اسالمی ،بـا عوـويت در
قرار یرفتند و با جان و

و امالقرای اسالمی پرداختند .مقام معظم رهبـری

نیز فرمودهاند« :بازنشستــههای سســـاه بايد جـوری ارتبـــاطشان محفـــون بمانـد» .لـذا
سسـاه پاسـداران انقال

اســالمی تشـکیالتی سراسـری و منسجـــم و يکسارچـه بنــــام

ســازمان بسیـــپ پیشکســـوتان جهـــاد و شهـــادت را در تابعیـــــت سـازمـــان بسیــــپ
مستوعفیـن جهت پیگیری ،تحقق و عملیاتی کردن فرامیــن و منويات حورت امـام (ره)
و مقام معظم رهبـری راه اندازی نمود ،تا از حوور آنـان کـه دارای تجـار

یرانسـنگ و

غیرقاب تجديد هستند استفاده و تجربیات آنان به نس های جديد نیز منتق یـردد ،دارای
ماموريت های ذي میباشد:


جذ  ،سازماندهی ،حفظ انسجام و بـهکـارییری پیشکســـوتان (بازنشسـتگان)
نیروهای مسلح در راستای م موريت های دفـاعی ،امنیتـی و اجتمـاعی سســــاه و
بسیـپ دهها میلیونی.

 حفظ ارتباط معنوی و انقالبی و تقويت روحیه جهادی پیشکسوتان.


کمك به اشتغالزايی و بـهکـارییری پیشکسـوتان در مثسسـات و سـازمانهـای
علمی ،اجتماعی ،اقتصادی ،آموزشی ،سیاسی ،خیريه و مردمنهاد . ...
1 Brecher & Wilkenfeld
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ايجاد و توسعه تشک های اجتماعی ،فرهنگی و مردم نهاد توسط پیشکسوتان.

پیشینه پژوهش
رئیسی و همکـاران ( )0978در مقالـهای تحـت عنـوان «آسـیب شناسـی بحـرانهـای
اجتماعی و الزامات سیاستیذاری امنیتی در پیشگیری از آن» به بررسی موضـوع بـا روش
توصیفی و کاربردی پرداختند .جامعه آماری پژوهش آنهـا را متخصصـین علـوم سیاسـی،
امنیتی و انتظامی تشکی داده که با روش نمونه ییری زنجیره ای تعداد  99نفر به عنوان حد
نمونه انتخا

شدند .بررسی نتايپ آنها نشان دادکه عل اقتصادی با  ،92/0سیاسـی ،91/0

فرهنگی 21/9و اجتماعی 20/2درصد تغییرات مربوط به شورش هـای شـهری را بـه طـور
احمدی فصیح ( )0979در پژوهشی با عنوان «ارائه الگوی مديريت پـ

از بحـران در

مراکز آرشیوی ايران» به موضوع الگوی مديريت بحران پرداخت .پژوهش بـه روش کیفـی
و با استفاده از نظريه داده بنیاد انجام شد و دادهها را با انجام مصاحبههای نیمهسـاختاريافته
عمیق یردآوری نمود .جامعـه پـژوهش وی متخصصـان مـديريت بحـران و نیـز مـديران
آرشیوها در ايران بودند .يافته های الگوی حاصله ،شام بخشهای شرايط علی ،راهبردها،
شرايط مداخلهیر و زمینهای و نیز پیامد حاص از آنها بود.
پوالرد و هورو )2111( 0در مقالـهای بـا عنـوان «بحـران ،سـناريوها و رونـد مـديريت
استراتژيك» معتقدند برای آنکه سازمان بتواند از حالت تدافعی نسبت به بحران (مقابلـه بـا
بحران) به سمت آمادیی در مقاب بحران (وضعیت پیش فعاالنه) حرکات کند.
روزنتال ،هارت و چارلز ( )0989در پژوهش خود تحت عنوان دنیـايی از بحـران هـا و
مديريت بحران به الگويی دست يافته اند که به سازمان هـای درییـر بحـران و مـديريت آن
ديدیاهی علمی می دهد .در اين الگو جايگاهی بـرای مقولـه ارتباطـات و همـاهنگی هـای
سازمانی در نظر یرفته شده است.

1 Pollard & hotho
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مستقیم تبیین میکنند.

مدلسازی و چارچوب ارائه شده پژوهش

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمودار  .0مدل بسیپ پیشکسوتان در مديريت بحران

روش پژوهش
روش یردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش يکی از مراحـ اساسـی انجـام پـژوهش
است ،روش پژوهش را میتوان بر اسا

موارد زير تقسیم نمود:

الف) پژوهش حاضر از نظر ماهیت و اهداف جزو «پـژوهش هـای کـاربردی» اسـت.
منظور از پژوهش کاربردی ،پژوهشی است که نه در جهـت ارضـاء کنجکـاوی هـای ژرف
پژوهشگر ،بلکه ح مس لهای فردی ،یروهی يا اجتمـاعی انجـام مـیپـذيرد( .سـاروخانی،
.)99 ،0980
) اين پژوهش از نظر روش جمع آوری داده ها برای پاسـخ بـه سـئواالت نیـز جـزو
پژوهشهای «پیمايشی» میباشد .بـرای یـردآوری اطالعـات کتابخانـهای در زمینـه مبـانی
نظری و ادبیات موضوع ،از منابع کتابخانه ای ،مقاالت ،کتا ها و قوانین مـرتبط و شـبکهی
جهانی اينترنت استفاده شد و سس

با مصاحبه به سواالت پرسشـنامه منـتپ شـد و سـس

پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات مورد استفاده قرار یرفت.
001

ج) از جهت روش استنتاج :روش استنتاج در اين پژوهش اسـتقرائی اسـت ،بـه دلیـ
آنکه جمع آوری اطالعات از مسیر داده های اولیه برای قبول يا رد فرضیه ها انجام پذيرفته و
نتايپ حاصله به ک جامعه آماری موردنظر تعمیم داده شده است.
د) از جهت نوع پژوهش :پژوهش را میتوان کیفی و کمی محسو

نمود.

در اين پژوهش برای طراحی پرسشنامه ،ابتدا نمونـهی آمـاری بـه روش غیراحتمـالی
هدفمند به تعداد  01نفر از پیشکسوتان نخبه و صاحبنظر انتخا

شدند و مصـاحبهای از

آنان صورت پذيرفت و در طرح سثاالت پرسشنامه از آنها استفاده یرديد.
جامعه آماری اين پژوهش را بازنشستگان سساه حوـرت قمـر بنـیهاشـم (ع) تشـکی
میدهندکه بر اسا

اعالم کانون بازنشستگان سساه تا پايان بهمن ماه سال  0977 ،782نفـر

بودهاند .در پژوهش حاضر از فرمول حجـم لـويی و لمشـو ( )0777اسـتفاده شـده اسـت.
انتخا

نموده که نمونهای بالغ بر نفر  029نفـر یرديـد .در تعیـین انـدازهی نمونـهی ايـن
با استفاده از فرمول لويی و لمشـو (( )0777بـا

پژوهش با توجه به نسبت  P=1/1و سس

اندازه جامعه  782نفر) و سطح اطمینان  71درصد اندازه نمونه به شرح زير برابر  029نفـر
برآورد یرديد.
2

فرمول ()0-9

121

2

(1/69) (682) 0/138
2

(1/69) 0/138

 :Nاندازه نمونه (اندازهی جامعه)
 :Zعدد مربوط به سطح اطمینان
 :ضريب تغییرات
 :انحراف استاندارد

000

2

)(682 1)(0/03

-
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محقق پ

از اخذ تعداد آمار حداکثر تعداد نمونهای که امکان انتخا

آن وجود داشـت را

ابزارهای اندازهگیری و روایی و پایایی
در اين پژوهش ابزار یردآوری اطالعات پرسشنامه مـیباشـد کـه از پرسشـنامه خـود
ساخته پژوهشگر استفاده شده است .که برای ساختن ايـن پرسشـنامه ابتـدا پژوهشـگر بـا
روش انتخابی هدفمند تعداد  01نفر از پیشکسوتان با تجربه و دارای تحصـیالت بـاال کـه
دارای سوابق علمی و کاری خوبی بودند را انتخا

بـر مبنـای سـواالت پـژوهش

و سس

موضوع را با آنها مطرح و بهصورت مصاحبهای از آنها موارد مطرح شده پیشکسـوتان در
برخورد با بحران های امنیتی را اخذ نمود .در مرحله بعدی مصاحبهها را بر اسا
موارد بیان شده مرتب نمود و بعد پرسشنامه را بر اسـا

بیشترين

مـوارد ارائـه شـده بـه صـورت

پرسشنامه طراحی نمود که مشتم بر  21یويه سوال یرديد.
برای اندازهییری انگیزه حوور از پرسشنامه محقق ساخته بهکار یرفته شد .هدف ايـن
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقیا

اندازهییری انوع ابعاد نقش پیشکسوتان در بحران امنیتی میباشد که شام  09بعـد

یويه عوام پیش از بحران9 ،یويه عوامـ در حـین بحـران 1 ،یويـه عوامـ بازسـازی و
بازتوانی و ترمیم شرايط بعد از بحران میباشد که هر کدام به عنوان زير مقیا
را به خود اختصا

چند یويـه

دادهاند و جمعا"  21یويه را شام میشود .سثاالتی کـه هـر يـك از

ابعاد پژوهش را میسنجد در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  .0سواالت مربوط به مقیا
مثلفهها
عوام پیش از بحران
عوام در حین بحران ،با برنامهريزی
بسیپ منابع
عوام بازسازی و بازتوانی و ترمیم شرايط
بعد از بحران

عوام مثرر بر نقش پیشکسوتان در کنترل بحران امنیتی
تعداد
سواالت

شماره سوال

09

09-02-00-01-7-8-9-1-1-0-9-2-0

9

21-07-08-09-01-01-00

1

21-20-29-22-20

001

اين مقیا

به شک طیف لیکـرت پـنپ یزينـهای خیلـی کـم  ،0تـا حـد کـم ،2

متوسط  ،9زياد  ،0خیلی زياد  ،1سازماندهی شدهاند که پاسـخدهنـدیان مـیبايسـتی
يکی از اين یزينهها را انتخا

نمايند.

در پژوهش حاضر ،جهت سنجش روايی پرسشنامه از روش روايی محتوايی و صوری،
استفاده یرديد .بدينصورت که ابتدا پرسشنامه مقدماتی با توجه به مصاحبههای انجام شده
با  01نفر از پیشکسوتان صاحب نظر تهیه و تدوين شد .سـس

بـه منظـور تعیـین ارتبـاط

یويه ها با متغیرها ،رابطه ی محتوايی یويه ها با همديگر ،واضح بودن و شک ظاهری آنان،
منطقی بودن و چیدمان آنها در اختیار استاد راهنما قرار یرفت .با توجه بـه نظـرات اسـتاد
راهنما و اساتید دانشگاها ،محقق به رفع ابهامـات موجـود و اصـالح سـثاالت پرسشـنامه
پرداخت و بار ديگر از آنها خواسته شد که نظر خود را در مورد نوع و نحوه سثال ها بیـان
 9نفر از اساتید دانشگاه رسید .در مرحله بعد پرسشنامه نهايی جهت اجرای آزمايشـی بـین
 21نفر از جامعهی مورد نظر توزيع یرديد.
پايايی با اين امر سروکار دارد که ابزار اندازهییری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايپ
يکسانی بدست میدهد .پايايی پرسشنامه نقش بسیپ پیشکسوتان در مديريت بحـرانهـای
امنیتی در جدول  2نشـان داده شـده اسـت .همـان طـور کـه مالحظـه مـیشـود ضـريب
پايايی /799میباشد که بسیار باال هست و نشاندهنده پايايی باالی سواالت میباشد.
جدول  .2ضريب پايايی پرسشنامه ها
پرسشنامه

ضريب پايايی

عوام مثرر بر نقش پیشکسوتان در مديريت بحران امنیتی

1/799

به طور کلی دادهها نماينگر واقعیتها ،مفاهیم ،يا دستورالعم هاست (بازریان هرندی،
)0979
در انجام اين پژوهش مثلفهها و متغیرهای پژوهش بر اسا

مثلفههای ايـن دو متغیـر

در نظر یرفته شده است .در انجـام آزمـون فرضـیههـای ايـن پـژوهش از دوآزمـون آمـار

001
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کنند .پ

از جمعآوری و تصحیح ،روايی محتوايی و صوری آنها به ت يید استاد راهنمـا و

توصیفی و آمار تحلیلی که شام تعیین تعداد پاسخهای صحیح 0به سواالت مرتبط بـا هـر
فرضیه ،تعداد سواالت بدون پاسخ 3مـرتبط بـا هـر فرضـیه،واريان ،2ضـريب همبسـتگی،
ریرسیون ،دادههای جمعآوری شده از سواالت مرتبط با هر فرضیه میباشد وآزمون تی که
شام تعیین مقدار متغیر ،درجه آزادی ،سطح معنیداری (دوطرفه) 0يامقدار آماره آزمـون،0
میباشد ،استفاده شده است .در انجام آزمون آمار توصیفی هر فرضیه بعد از بهدست آمـدن
نتايپ براسا

میانگین با مبنای عدد ( 9به معنای متوسط در طیـف لیکـرت بـه کـار بـرده

شده) مقايسه شده است و سس

با انجام آزمون تی برمبنـای عـدد ( 0بـه معنـای زيـاد در

طیف لیکرت به کار برده شده) فرضیهها و مثلفههای آن بررسی یرديده است.

یافتههای پژوهش
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتايپ تکمی شده پرسشنامه احصا و با نرم افزار  SPSS26بررسی شده اسـت .در ايـن
بخش توزيع فراوانی و درصد متغیرهای جمعیت شناختی ارائـه مـییـردد .در بخـش اول
سوأالت عمومی مرتبط با ويژییهای فردی پیشکسوتان مطرح شده است.
تحلیل توصیفی متغیرهای عمومی
در خصو

جنسیت پاسخ دهندیان همان طور که در جـدول شـماره  9اشـاره شـده،

 000نفر از پاسخدهندیان مرد که معادل  89/0درصد بوده و  01نفر نیز خـواهر بازنشسـته
بوده که  02/1درصد از نمونه میباشد.
جدول  .9درصد فراوانی جنسیت نمونه آماری
جنسیت

فراوانی

درصد

جمع درصد

مرد

000

89/0

89/0

زن

01

02/1

02/1

جمع

029

011

011

1 ValidAnswer
2 Missing Answer
3 Variance
)4 Sig. (2-tailed
5 P-Value
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نتايپ به دست آمده از تحلی توصیفی مربوط بـه متغیـر سـن پیشکسـوتان منـدرج در
جدول  0نشان میدهد که در  02نفر از نمونههای مورد مطالعه پژوهش  %7/0درصد سـن
بین  91تا  97سال و  08/7درصد نیز سن بـین  01تـا  07سـال %19/8 ،درصـد نیـز سـن
بین 11تا  17سال  %9/0،درصد نیز سن بین  11تا  17سال و  %1/8درصد نیز سن  91سال
به باال دارند.
جدول  .0فراوانی و درصد سن پیشکسوتان

بین  91تا  97سال

02

7/0

بین  01تا  07سال

20

08/7

بین  11تا  17سال

80

19/8

بین  11تا  17سال

7

9/0

 91سال به باال

0

8/0

ک

029

011

نتــايپ تحلیـ نشــان داد کــه از کـ نمونــههــای مــورد مطالعــه پــژوهش 99 ،نفــر از
پیشکسوتان دارای مدرک تحصیلی ديـسلم و کمتـر  02،نفـر از پیشکسـوتان دارای مـدرک
تحصیلی فو ديسلم 92 ،نفر از پیشکسوتان دارای مدرک تحصـیلی کارشناسـی و  01نفـر
دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند .در جدول شماره  1فراوانی و درصد مدرک
تحصیلی در پیشکسوتان آمده است.
جدول  .1فراوانی و درصد مدرک تحصیلی پیشکسوتان
مدرک تحصیلی

فراوانی

درصد

ديسلم و کمتر

01

00/8

فو ديسلم

28

22/1

کارشناسی

91

29/1

کارشناسی ارشد و باالتر

07

98/1

جمع ک

029

011
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رده های سنی

فراوانی

درصد

نتايپ به دست آمده از تحلی توصیفی مربوط به متغیر سـابقه حوـور پیشکسـوتان در
بسیپ مندرج در جدول  1نشان میدهد که در  1نفر از نمونههای مـورد مطالعـه پـژوهش
 9/7درصد سابقه حوور در بسیپ ندارند %0/1 ،درصد کمتر از يك سال %22/8 ،درصد 0
تا  9سال 01/9 ،درصد به تعداد  21نفر سابقه  9تا  1سال و  %09/2درصد بیش از  1سـال
سابقه حوور پیشکسوتان در بسیپ دارند.
جدول  .1فراوانی و درصد سابقه حوور پیشکسوتان در بسیپ

سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ردههای سنی

فراوانی

درصد

اصالً

1

9/7

کمتر از يك سال

2

0/1

 0تا  9سال

27

22/8

 9تا  1سال

21

01/9

بیش از  1سال

11

09/2

ک

029

011

آمار استنباطی
در اين قسمت به بررسی سواالت پژوهش بر اسا

آمار استنباطی پرداخته میشـود و

سواالت فرعی هر کدام به طور مجزا مورد بررسی قرار میییرند.
بسیپ پیشکسوتان چه نقشی را میتواند در مرحله پیش از بحـران جهـت پیشـگیری و
آمادیی داشته باشد؟
برای بررسی اين مورد  09سوال بر اسا

جوا

مصاحبه پیشکسوتان مطـرح و مـورد

سنجش قرار یرفته ،در آزمون اين سعی شده است تا ت ریر عوام نقش بسیپ پیشکسـوتان
در مرحله پیش از بحران مورد آزمون قرار ییرد.
همانیونه که نتايپ جدول  9نشان می دهد بسیپ پیشکسوتان در مرحله پیش از بحران
جهت پیشگیری و آمادیی رابطه معنیداری وجود دارد .ضريب همبستگی  1/990و سـطح
معنیداری  1/111به دسـت آمـده نشـان دهنـده رابطـهای معنـیدار و نقـش مـثرر بسـیپ
پیشکسوتان در مر حله پیش از بحران در سطح  1/11میباشد؛ بنابراين میتوان نتیجهییری
001

نمود بسیپ پیشکسوتان در مرحله قب از بحران دارای نقش مثرر است .با توجه بـه اينکـه
ضريب همبستگی مثبت میباشد میتوان نتیجه یرفت که اين نقش ت ریر مثبـت بـر کنتـرل
بحران امنیتی دارند.
جدول  .9تحلی همبستگی نقش پیشکسوتان قب از بحران
استانداردسازی
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ضريب B

Beta

بسیپ پیشکسوتان چگونه میتواند در حین بحران با برنامـهريـزی بسـیپ منـابع بـرای
برای بررسی اين مورد  9سوال بر اسا
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سنجش قرار یرفته ،در آزمون اين سعی شده است تا ت ریر عوام نقش بسیپ پیشکسـوتان
در حین بحران مورد آزمون قرار ییرد همانیونه که نتايپ جدول  8نشان مـیدهـد بسـیپ
پیشکسوتان در مرحله حین بحران با برنامهريزی بسیپ منابع رابطه معنیداری وجـود دارد.
ضريب همبستگی  1/180و سطح معنیداری  1/111به دست آمـده نشـاندهنـده رابطـهای
معنی دار و نقش مثرر بسیپ پیشکسوتان در مر حله پیش از بحران در سطح  1/11میباشد؛
بنابراين میتوان نتیجهییری نمود بسیپ پیشکسوتان در مرحله قبـ از بحـران دارای نقـش
مثرر است .با توجه به اينکه ضريب همبستگی مثبت میباشد میتوان نتیجه یرفت که ايـن
نقش ت ریر مثبت بر کنترل بحران امنیتی دارند.
جدول  . 8ضرايب ریرسیونی ت ریر نقش بسیپ پیشکسوتان در حین بحران
مدل
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کنترل بحران مثرر باشد؟

نقش بسیپ پیشکسوتان در بازسازی و بـازتوانی و تـرمیم شـرايط بعـد از بحـران چـه
میتواند باشد؟
برای بررسی اين مورد  1سوال بر اسا
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سنجش قرار یرفته ،در آزمون اين سعی شده است تا ت ریر عوام نقش بسیپ پیشکسـوتان
در بازسازی و بازتوانی و ترمیم شرايط بعد از بحران مورد آزمون قرار ییرد .همانیونه که
نتايپ جدول  7نشان میدهد بسیپ پیشکسوتان در مرحله پیش از بحران جهـت پیشـگیری
و آمادیی رابطه معنـیداری وجـود دارد .ضـريب همبسـتگی  1/198و سـطح معنـیداری
 1/111به دست آمده نشان دهنده رابطهای معنیدار و نقش مثرر بسیپ پیشکسوتان در مـر
حله بازسازی و بازتوانی و ترمیم شرايط بعد از بحران در سطح  1/11مـیباشـد؛ بنـابراين
میتوان نتیجهییری نمود بسیپ پیشکسوتان در مرحله بازسازی و بازتوانی و ترمیم شـرايط
سال سیزدهم ،دوره جديد ،شماره  ،2تابستان  0011ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد از بحران دارای نقش مثرر است .با توجه به اينکه ضريب همبسـتگی مثبـت مـیباشـد
میتوان نتیجه یرفت که اين نقش ت ریر مثبت بر کنترل بحران امنیتی دارند.
جدول  .7ضرايب ریرسیونی نقش بسیپ پیشکسوتان در مرحله بازسازی
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نتیجهگیری
براسا

يافتههای پژوهش میتوان نتايپ زير را بیان داشت:

الف) آموزش های سیاسی و اجتماعی بـه پیشکسـوتان در زمـان بازنشسـتگی موجـب
توانمندسازی پیشکسوتان در کنترل بحران مییردد.
)جايگاه اجتماعی پیشکسوتان در جامعه (ماننـد شـرکت در شـوراها يـا شـرکت در
مراسمات مردم) ،در کنترل بحران مثرر است.
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ج)جلوییری از انقطاع نسلی می تواند به کنترل بحران امنیتی توسط پیشکسوتان کمـك
نمايد.
د) تقويت فرهنگی جامعه میتواند به کنترل بحران امنیتی کمك نمايد.
ی) تشکی قراریاه های بحران با استفاده از پیشکسوتان در کنترل بحـران امنیتـی مـثرر
است.
ز) حوور پیشکسوتان در مدار

و ادارات قب از بروز بحران به کنترل بحران کمـك

میکند.
ش) پیشکسوتان در ايجاد ارتباط بین نخبگان و عامه مردم بـرای بـروز بحـران امنیتـی
نقش دارند.
ط) استفاده از پیشکسوتان در شناسايی افراد مغرض و افراد مثرر در بحران ت ریر دارد.
ع)نقش پیشکسوتان برای خدمت بیمنت و صادقانه و جهادی مثرر میباشد.
غ) همکاری پیشکسوتان در بازسازی مکان های آسیب ديده از بحران های امنیتی مـثرر
است.
)استفاده از پیشکسوتان در دلجويی از افراد آسیب ديده .از بحران هـای امنیتـی تـ ریر
دارد.

پیشنهادات کاربردی
 .0نـتايپ نشان داد که بسیپ پیشکسوتان با استفاده از پتانسی پیشکسوتان مـیتوانـد
نقش مثرری در کنترل بحرانهای امنیتی را داشـته باشـد؛ لـذا بايسـت در قبـ از
وقوع بحران ضمن تعام سساه با آنان زمینه حوور آنان در برنامههـای سیاسـی و
آموزشی را فراهم نمايند.
 .2در بحران های امنیتی کوتاه شدن فرصت زمانی سازمان برای نشـان دادن واکـنش
دادن وجود دارد بر همین مبنا سازمان بسیپ پیشکسوتان می بايست قب از بحـران
نسبت به آماده نمودن پیشکسوتان در قالـب یـروه هـای عملیـاتی بـرای مواجهـه
سريعتر با بحران اقدام نمايد.
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ن) پیشکسوتان در نظمپذيری و ايجاد تعادل در حین بحران مثرر میباشند.

 .9جهت مقابله مثرر پیشکسوتان با بحران امنیتی بايد برنامهريزی دقیقی برای حفـظ
آمادیی جسمی و روحی آنان شود لذا میبايست برای تحقق اين مهـم ،تعامـ و
برنامهريزی مناسب جهت حوور پیشکسوتان در برنامههای سساه صورت پذيرد.
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Investigating The Role of Veterans' Mobilization in
Managing Security Crises : Case Study of Veterans of
Chaharmahal and Bakhtiari Province
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Mousa Asgari Gandomani 1
Hossein Zafari 2

Crisis is an integral and permanent part of modern societies, and
security crises have special complexities and conditions as one of
the tools that can overcome the complexities. Veterans are with a
wealth of different experiences. Security crises were managed in
Chaharmahal and Bakhtiari province. The research is based on the
purpose of the applied type and the research design is descriptive
and has been done by field method. The theoretical part is
collected by library method, field information and a combination
of interview and questionnaire. The statistical population of the
study is 982 veterans, which was first selected based on the
executive records and education of 10 people for the interview, and
a questionnaire was extracted from the interviewees' answers. To
complete the questionnaire, 127 of them were randomly selected
according to Louis and Lemshou formulas. The validity of the
questionnaire was obtained by Cronbach's alpha method / 977.
Questionnaires were distributed among veterans and analyzed
through SPSS software and the results showed that employing
veterans before the crisis is more effective than other times of
crisis and the need for political education and prevention of
generational interruption is an effective step to this end.
Keywords: Veterans, Crisis, Security, Mobilization
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