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تبيين الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويکرد امنيتي
مورد مطالعه :استان سيستان و بلوچستان
غالمرضا اغباني  -دانشجوي دککري مديريت دولکي دانشياه عدالت ،ت ران ،ايران.
دکتر نورمحمد يعقو ي -اسکاد گروه مديريت دولکي دانشياه سيسکان و بلوچسکان ،زاهدان،ايران.
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دکتر وحيد خاشعي  -دانشيار گروه مديريت بازرگاني دانشکده مديريت و حسابداري دانشياه عالمه طباطباپي ،ت ران،ايران.
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چكيده
بحران يک فشارزايي رواني -اجتماعي است که باعث درهم شکستهشدن انگارههاي متعارف زندگي و واکناهاي
اجتماعي ميشود و مديريت بحران فرآيندي نظاميافته است که بحرانهاي بالقوه درحوزههاي مختلف را شناسايي،
پيابيني و سپس در مقابل آنها اقدامات پيشگيرانه تدوين مينمايد .از اين رو همواره بايد مجموعهاي از طرحها
و برنامههاي عملي براي مواجهه با بحرانهاياحتمالي تنظيم شود تا مديران آمادگي رويارويي با وقايع پيابيني
نشده را کسب کنند .مطالعه حاضر به دنبال ارائه الگوي مديريت بحران اجتماعي -امنيتي در استان سيستان و
بلوچستان ميباشد .بدين منظور با روش کيفي و با استفاده از نظريه داده بنياد با تعداد  35نفر از متوليان مديريت
بحران استان مصاحبه عميق به عمل آمد .مجموعه دادههاي جمعآوري شده پس از طي فرايند مقايسه مستمر
دادهها و کدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،در قالب  5مقوله؛ هويت ،نفوذ ،مشروعيت ،مشارکت و توزيع و 3
طبقه؛ امنيتي -سياسي ،مديريتي و اجتماعي -فرهنگي ،سازماندهي شدند و نتايج حاصل از تحليل دادهها در قالب
مدل مديريت بحران اجتماعي -امنيتي ارائه گرديد .تحليل نهايي بيانگر ضرورت اتخاذ راهبردهاي مديريت بحران
اجتماعي -امنيتي در استان از طريق؛ تغيير نگرش مرکز نسبت به اين استان ،برقراري عدالت اجتماعي و توزيع
عادالنه ثمرات توسعه ملي در منطقه ،تحکيم فرآيندهاي همگرايي ملي و انسجام امنيتي و اجتماعي ميباشد .اين
رويکرد ميتواند به عنوان يک الگو براي خطمشيگذاري و تصميمگيري در شرايط مشابه نيز به منظور مديريت
بحران مورد استفاده قرار گيرد.
واژههاي کليدي :الگوي مديريت بحران ،بحران امنيتي ،بحران اجتماعي ،سيستان و بلوچستان.
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 .1مقدمه
وقوع حوادث غيرقابل پيابيني و روز خطرات ،سوانح و بحرانهاي اقتصادي،اجتماعي،سياسيو
امنيتي واقعيتي است که بشر در طول تاريخ با آن آشنا بوده و محيط پيرامون ما به دليل تحوالت
ناشي از نوگرايي(افزايا جمعيت ،شهرنشيني ،وابستگي فزاينده به فناوري و تحوالت سياسي،
اقتصـــادي و فرهنگي) به جهاني بحرانزا تبديل شـــده اســـت) .(Bichranloo,2006:7امروزه
ســازمان ها تالش مي کنند با برنامهريزي خود را براي وضــعيتهاي بروز بحران آماده کنند .از
جمله بحران هايي که ممکن اســت حيات ســازمان ها و جامعه را به خطر بياندازد بحران هاي
اجتماعي و امنيتي مي با شد .بحرانهاي اجتماعي خطرهايي ه ستند که تعادل ،امنيت و سالمت
اجتماعي را بهطورجدي تهديد ميکنند ،اما هم ماهيت و هم من شأ اجتماعي دارند و به صورت
تعارضهاي اجتماعي ،ناآرامي ،فشــارهاي بر هم زننده ســياســي ،شــورشها و اعتصــابهاي
بيمهار براي درخواســتهاي اقتصــادي و همانند آنها ظاهر ميشــوند .هرگاه در دل جامعه،
اختالالتي پديد آيد که عملکرد بهنجار و معمولي حيات اجتماعي را به مخاطره افکند ،سخن از
اين نوع بحران ها است .بحرانهاي اجتماعي بهطورمعمول پيامد زنجيرهاي از علل متنوع هستند
که اين تنوع و تعدد ،شنا سايي علل واقعي آنها را ب سيار م شکل مي سازد .با توجه به پي شرفت
جوامع بشـــري و باال رفتن آگاهي هاي اجتماعي ،مطالبات و خواســـته هاي مردم و گروه هاي
اجتماعي افزايا يافته و با توجه به بروز تنا ها و اختالفات منافع و ديدگاه هاي مديران و
کارفرمايان و تصــميم گيران با مدعيان ،پديده نارضــايتي در جمعيت هاي شــهري به صــورت
اعتراض آميز و ناآرامي بروز مي کند( .)Coombs etal,2018:200امينت مقوله اي اســت که در
دوره هاي مختلف تاريخي و در همه جوامع بشــري مورد توجه بوده و باعث توســعه نهادهاي
امنيتي شده ا ست .به طورکلي مي توان گفت انواع و اق سام بحران ها ،همواره تاثيرات مهمي بر
امنيت داشته است( .)Hetu etal, 2018:16از اين رو عدم توسعه امنيت در جوامع موجب شکل
گيري بســترهاي آســيبپذير اجتماعي و در نهايت تبديل به بحران هاي اجتماعي و ســياســي
خواهد شد .از اين رو مي توان گفت زماني که ب سترهاي آ سيبپذيري فراهم با شد ،بحران ها
روند رو به ر شدي را طي کرده و مي تواند به تهديد امنيتي عليه نظام حاکم تبديل شود .از اين
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رو حل آن با بکارگيري ابزارهاي منا سب ،مهمترين و ضروريترين اقدامي ا ست که ميتواند
بقاي نظام و امنيت کشـــور را فراهم ســـازد .اين مهم زماني مي تواند بياترين تأثير را برجاي
گذارد که تصميم گيري ها براي تبديل تهديدات به سمت فرصتها به کار گرفته شود .با توجه
به اين که استان سيستان و بلوچستان اولين استان پهناور کشور است و داراي موقعيت راهبردي
بازرگاني ،ترانزيتي ،ک شاورزي ،باغباني و نيز صنعت در حال ر شد مي با شد .با اين وجود اين
ا ستان يکي از مناطق محروم ک شور و داراي م شکالت متعددي بوده ،که يکي از اين م شکالت
درگيري هاي قومي و درگيري در مرزهاي اين ا ستان با ا شرار مي با شد .بنابراين ضرورت دارد
جهت برقراري امنيت کامل در اين اســتان اســتراتژيهاي مقابله با بحرانهاي اجتماعي و امنيتي
تدوين شود .در واقع الزم است الگوي خطمشيگذاري مديريت بحران تدوين و طراحي گردد.
زيرا در صورتي که پيشاپيا براي مقابله با بحرانها و حوادث برنامه ريزي نکرده باشيم ،هنگام
وقوع بحران غافلگير شــده و ابعاد خســارت و آســيب به مراتب فراتر از زماني خواهد بود که
برنامهاي مدون و جامع براي مقابله با بحرانها وجود داشــته و حتي گاهي به بهاي از بين رفتن
مجموعه تمام ميشود .از اين رو ضروري است در استان سيستان و بلوچستان با برنامهريزي در
خ صوص مديريت بحران ،ضمن اينکه باي ستي تدابير پي شگيرانهاي را براي جلوگيري از وقوع
بحران اندي شيد ،اقدامهايي را نيز در جهت آمادگي براي مقابله با بحرانها انجام تا از وارد آمدن
خ سارت سنگين مادي و معنوي جلوگيري کرده يا آن را کاها دهيم .از اين منظر اين تحقيق
در پي ارائه الگوي مديريت بحرانهاي اجتماعي -امنيتي در اســـتان ســـيســـتان و بلوچســـتان
ميباشد.
 .2روش پژوهش
اين مطالعه از منظر جهتگيري پژوها جزء مطالعات بنيادي محســـوب ميگردد و مبتني بر
رويکرد ا ستقرا ا ست؛ زيرا بدون پيافرض به برر سي پديدهاي ميپردازد که تئوري جامعي در
مورد آن وجود ندارد و يا مورد اجماع ني ست .ضمن اينکه در مراحل اوليه تحقيق و با توجه به
اصـــل نمو نه گيري نظري و نيز رويشـــي بودن تئوري ،مي توان اد عا کرد تئوري از درون
دادههايخام و واقعي متولدميشـود و از هر مصـاحبه به مصـاحبه ديگري شـکل يافته و رشـد
ميکند تا اينکه در مرحله اشــباع نظري به بلوغ ميرســد .اين پژوها مبتني بر نظريه داده بنياد
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طراحي و شکل گرفته و با روش کيفي و با استفاده از نظريه داده بنياد با تعداد  35نفر از متوليان
مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان(تقريبا تمام افرادي که نظر آنها در ارتباط با موضوع
ميتوانســـت موثر باشـــد) ،مصـــاحبه عميق به عمل آمد و ابزار اصـــلي جمع آوري داده ها،
م صاحبههاي نيمه ساختار يافته بوده ا ست .علت ا ستفاده محقق از يک روش شنا سيخاص به
عوامل مختلفي برمي گردد که مهمترين آنها سؤال تحقيق است .زيرا پژوهشگر در نظر داشته تا
تجارب و ديدگاه هاي افراد را به منظور صورت بندي يک نظريه مورد کاوش قرار دهد ،از اين
رو به منظور تحقق اين مهم نظريه داده بنياد شيوه مناسبي بود).(Strauss and Corbin,1990 :33

زيرا روش نظريه داده بنياد يکي از روش هاي تحقيق اســت که براي مطالعه درباره پديده هايي
که به خوبي شناخته و تبيين نشدهاند و يا براي کسب ديد تازه نسبت به پديدهاي آشنا ،مناسب
ا ست) .(Zargham et al,2007:73در واقع براي ک سب شناخت پيرامون مو ضوع مورد مطالعه،
موضوع يا موضوع هايي که قبالً تحقيق جامعي در مورد آن انجام نشده و دانا ما در آن زمينه
محدود اســت و يا نيازمند اتخاذ نگاهي نو به آن ميباشــد انجام ميپذيرد .در اين روش ،محور
ا صلي نظريه سازي بر پايه گردآوري ،م شاهده و مقاي سه دادهها و م شاهدات برگرفته از محيط
پژوها قرار دارد .در موضـــوع پژوها حاضـــر هم گرچه تا کنون تحقيقاتي درباره مديريت
بحران در دنيا و تعداد محدودي نيز در کشـــور ما صـــورت گرفته ،اما درباره مديريت بحران
اجتماعي با رويکرد امنيتي در ســـطح بين المللي تحقيقات اندکي انجام شـــده و در ايران نيز
مخصوصاً به روش داده بنياد ،موردي مشاهده نگرديد.
امتياز ويژه اســـتراتژي نظريه داده بنياد آن اســـت که با به کارگيري مراحل خاص خود و به
صـــورت نظام مند ،در نهايت به تئوري در اطالعات دســـت يافته ،يا به صـــورت تئوريک،
توضـــيحاتي را در باره يک پديده خاص ارائه ميدهد .در اين روش برخالف ديگر روشهاي
کمي مر سوم ،پژوه شگر پژوها خود را با سؤال آغاز کرده و طي فرايند م ستمر جمع آوري و
تجزيه و تحليل و د سته بندي دادهها در نهايت به يک نظريه جديد د ست پيدا ميکند .بنابراين
نظريه داده بنياد ،بيشتر به ايجاد دستهبنديها ،خصوصيات و فرضيهها مي پردازد تا آزمون کردن
آنها .محصول بيشتر تحقيقاتي که با اين روش انجام مي شود ،يک مدل مفهومي يا نظري است
که سعي در ت شريح پديده تحت مطالعه دارد .شکل( )1به صورت خال صه مراحل ا ستفاده از
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روش داده بنياد را در تحقيق حاضر نشان ميدهد.
شكل( :)1فرايند اجراي روش داده بنياد

 .3پيشينه پژوهش
جانسون و شولز ( )1999معتقدند شيوه اي که مديريت عالي سازمان براي مقابله با آشفتگي ها
و بحران ها برميگزينند ،بخ شي از راهبردهاي سازمان ا ست (Hosseini, and Damani Asl,

) .2012; 74مظلومي( )1379معتقد اســت مديران ،نيازمند مهارتها و قابليتهايي هســتند تا
بتوانند در ب ستر بحرانهاي پيا رو ،ناکاميها را به موفقيت و بينظميها را به نظم وادارند .در
عين حال نتايج تحقيق وي بيانگر آن است که اگر مديريت راهبردي بر اساس «بايدها» سازمان
را به ســـوي اهداف کلي هدايت ميکند ،مديريت بحران با تمرکز بر روي «نبا يدها» ،مســـير
حرکت را هموارتر ميســـازد .بروز برخي از بحران ها ،به رغم تمهيدات به عمل آمده ،اجتناب
ناپذير مينمايد و حذف تمامي بحران هايي که ســازمان ها را تهديد ميکنند ،ناممکن اســت .با
اين وجود ،اعمال مديريت بحران ،ســـازمان را قادر ميســـازد که پارهاي از بحرانها را از ميان
بردارد ،پاره اي را به نحوي مؤثر اداره ک ند و ابزار الزم براي يادگيري کا مل و ســـريع از
بحرانهاي واقع شده را در اختيار بگيرد) .(Mazlumi,2000;66ح سيني و دمناييا صل()1391
مديريت بحران را بخا مهمي از فرايند مديريت راهبردي دانستهاند و بر اين باورند که سازمان
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پيا از آنکه براي ر سيدن به اهداف تالش کند ،بايد از حفظ بقا و تداوم ک سب و کار اطمينان
حاصــل کند .آنها معتقدند که هر چه ســازمان ها مديريت راهبردي را در ســازمان خود به کار
گرفته و پياده ســـازي نمايند ،زمينه براي بهبود عملکرد در مديريت بحران نيز فراهم ميآيد
).(Hosseini and Damani Asl,2012;78
عالوه بر موارد فوق ،برخي ديگر از محق قان مدير يت بحران بر اب عاد و متغير هاي مت فاوت
ديگري تاکيد مي کنند .چنانکه ميتراف و شــرايواســتاوا( )1987بر حســابرســي بحران ،نلســون
هارچلر( ،)1986بر تيم هاي مدير يت بحران ،ترو يت و کلي( )1989بر برنامه هاي مدير يت
بحران ،ريلي( )1987بر آمادگي در مقابل بحران ،اشـــريدر( )1990بر يادگيري از وقايع ناگوار،
پاوچانت و ميتراف( )1992بر فعاليت هاي الزم براي آماد گي در مقابل بحران و نيز عهدنامه
ســـازماني براي مقابله با بحران ها تمرکز کرده اند و پژوها هايي را نيز در اين زمينه ها انجام
داد ند .در م يان محق قان داخلي رفيع يان( ،) 1395در تحقيقي به تبيين مدلي به منظور ارت قاء
مديريت خطر بحران با رويکرد اجتماع محور پرداخته اســـت .وي در پژوها خود مدلي به
منظور ســـنجا ارتباط ميان مولفه هاي اجتماعي تابآوري و مولفه هاي مديريت خطرپذيري
بحران ارائه داده و مدل ارائه شده را در چهار اليه فردي ،گروهي ،سازماني و شبکه اي بررسي
کرده است).(Rafeian,2017:393

شــعباني و دهقان( ،)1394معتقدند با توجه به اينکه اســتان ســيســتان و بلوچســتان پهناورترين
ا ستان ک شور ميبا شد که  11/1در صد م ساحت ک شور را در برگرفته و يکي از با اهميتترين
محدودههاي پيکره ملي ک شور ا ست و در عين حال  1251کيلومتر از مرز خاکي شرق ک شور،
اين استان را با دو کشور پاکستان و افغانستان همسايه ساخته و  310کيلومتر از مرز آبي جنوب
آن را نيز با درياي عمان هم مرز ساخته ا ست؛ بنابراين نخ ستين ويژگي مهم ا ستان سي ستان و
بلوچستان موقعيت ممتاز و در عين حال جغرافيايي سياسي ويژه آن در فضاي ملي و واقع شدن
بر آن قسمت از مرزهاي دريايي کشور است که دروازه ورود به اقيانوس هند و آبهاي آزاد و
جنوب شرقي آ سيا به شمار مي آيد که هم از نظر بازرگاني خارجي و هم از نظر امنيت و دفاع
ملي قابل توجه اســت .بنابراين نقا اين اســتان در حراســت از امنيت ملي و صــيانت از منافع
کشــور در آبهاي جنوبي و اقيانوس هند و تقســيم کار ملي و بازرگاني و حملونقل مشــهود
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ا ست ) .(Shabani and Dehghan,2015;235ا صوال تمرکززدايي از اختيارات دولت و رو شي
مناســب براي بهبود تدارک موثر کاالها وخدمات عمومي محلي اســت( Ebrahimzadeh and

 .)etal,2016:142همچنين يکي از مؤلفههاي تاثيرگذار در اتخاذ ســياســتهاي ملي و منطقهاي
جايگاه منطقه در سي ستم و نطام داخلي ا ست( .)Ghalibaf and etal,2014:57از سوي ديگر با
توجه به موقعيت ارتباطي ايران در کانون راههاي ارتباطي و مواصالتي اورآسيا( Vali-zad, and

 ،)Zaki,2008:22سي ستان و بلوچ ستان مهمترين نقا را در ارتباط با شبه قاره دارد و بنابراين
هم در ســـياســـتهاي داخلي و هم خارجي کشـــور اين منطقه بســـيار تأثيرگذار خواهد بود.
ابراهيمزاده( ،) 1389نيز معتقد ا ست ويژگي مهم ديگري که در تو سعه سي ستان و بلوچ ستان
نقا محوري و تعيينکننده دارد اهميت فرا اســـتاني مجموعه امکانات و محدوديت هاي آن
است .از اين منظر شايد از معدود استانهاي کشور باشد که حل مسائل و مشکالت و بهرهگيري
از ظرفيتها و امکانات آن در گرو تصـــميم گيريهايکالن و ملي مي باشـــد و هرگونه اقدام
ســازندهاي که در اين اســتان انجام شــود عالوه بر رفع مشــکالت در اســتان به رفع برخياز
مهمترين م شکالت ک شور نيز کمک ميکند .شايد يکي از راهبردهايبنيادي در را ستاي ايجاد
امنيت و کا ستن از دشواريهاي برخاسته از قوميت و حساسيتهاي مذهبي در ايناستان ،رفع
نابرابريهاي اقتصـادي ،مذهبي و فرقهاي با فراهم آوردن امکانات و فرصـتهاي يکسـان براي
مشارکت سياسي و اداري همه شهروندان اين خطه است). (Ebrahimzadeh,2010:145
اينک از اين منظر عدم تبيين يک استراتژي همه جانبه مدون در ارگان ها و دستگاه هاي ذيربط
در استان سيستان و بلوچستان از جمله عوامل مشهود و اثرگذاري است که اگر به نحو احسن
و راهبردي به آن توجه نشود در آينده نزديک با مشکالت و موانع بيشتر از وضعيت حال روبرو
و شايد با از د ست دادن زمان ،فر صت ها و ظرفيت هاي موجود مع ضالت امنيتي ا ستان رو به
افزايا نهاده تا جايي که تدبير و چاره اندي شي نيز راه درمان پرهزينهاي براي امنيت ملي با شد.
شـــايد يکي از مهم ترين راهکارهاي تبيين اســـتراتژي فوق برشـــماري و رصـ ـد تهديدات و
آ سيبهاي ا ستان در ابعاد (امنيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و  )...با شد .اين در حالي ا ست که سيري
در مطالعات انجام شــده پيرامون مديريت بحران نشــانگر آن اســت تاکنون مدل جامعي براي
مديريت بحران اجتماعي با رويکرد امنيتي تدوين ن شده ا ست .از اين رو در پژوها حا ضر با
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برر سي هاي ميداني و برگزاري جل سات متعدد با کار شنا سان ذيربط ،تهديدات و آ سيب هاي
ا ستان شنا سايي شده و سپس مدل مديريت بحران اجتماعي با رويکرد امنيتي پي شنهادي براي
استان سيستان و بلوچستان تهيه و تدوين و ارايه شده است.
 .4مباني نظري
اصــوال بحرانها در انواع و اقســام گوناگون ،همواره تأثيرات مهمى بر امنيت دارند .در واقع
بحرانها از ديرباز جزء جدايى ناپذير زندگى اجتماعى بودهاند و روز به روز بر تعداد و تنوع
آنها افزوده شده ا ست .اين ظهور تدريجى بحران ها باعث شده تا در هر ع صرى بحرانهاى
ويژه بيشتري مد نظر قرار گيرند؛ بحران هايى که محصول عصر جديد هستند .بدين ترتيب ،به
تدريج بر تعداد بحرانها افزوده شده ا ست .جالب آنکه ب سيارى از د ستاوردهاى علمى و فنى
بشــر نيز از نظر عدم قابليت پيا بينى پيامدها و عوارض آنها ،در نهايت به عوامل بحرانزا
تبديل شدهاند) .(Roshandel Arbatani et al,2008:92برخي از صاحب نظران عقيده دارند که
در زمينهي مسائل اجتماعي نيز زماني که جامعه از نظم عادي خارج و دچار آشفتگي مي شود،
وضعيت بحراني بر آن جامعه حاکم ميگردد .در واقع بحران به شرايط غيرعادي اطالق ميشود
که در آن م شکالت ناگهاني و پيا بيني ن شده اي پديد مي آيد و در چنين شرايطي ضوابط،
هنجارها و قوانين مرســوم ديگر کارســازنيســت .مديريت بحران نيز به فرآيند برنامه ريزي و
اقدامات مقامات دولتي و د ستگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي گفته مي شود که با م شاهده و
تجزيه و تحليل بحرانها ،به صورت يکپارچه ،جامع و هماهنگ با ا ستفاده از ابزارهاي موجود
تالش ميکند از بحران ها پيشـــگيري نمايد و يا در صـــورت وقوع آنها در جهت کاها آثار،
ايجاد آمادگي الزم ،مقابله ،امداد ر ساني سريع و بهبود او ضاع تا ر سيدن به و ضعيت عادي و
بازسازي تالش کند.
بطورکلي بحران از نظر جامعه شناسي به پنج دسته بحران هويت ،مشارکت ،مشروعيت ،توزيع
و نفوذ تقسيم شده است .بحران هويت هنگامي بروز ميکند که مردم به جاي وفاداري به دولت
ملي و احســـاس تعلق به مجموعهاي يکپارچه به نام ملت ،در دايره تعلقات قومي و نژادي و
محلي قرارگيرند .بحران هويت ،بحران فرهنگ ســياســي اســت .زيرا به نحوه نگرش مردم به
ســياســت ،ديدگاه آنان نســبت به قدرت و برداشــت آنان نســبت به نقا واقعي حکومت و
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کارگزاران آن مربوط مي شـــود .لذا بحران هويت همراه بحران مشـــروعيت جوهره و ميزان
وفاداري مردم به نظام مربوطه را تشـــکيل ميدهند) .(Lapamumbara,2001:351در يک نظام
ســياســي نســبتاً با ثبات که تمامي کارويژه ها و فرآيندهاي آن به تقويت و حمايت از يکديگر
متمايل هســتند ،احتماالً فرهنگ ســياســي يکپارچه اي وجود دارد که در آن ســمتگيريهاي
شـهروندان و رهبران بهطور دوجانبه با يکديگر همخواني دارند .از اين رو مهمترين مشـخصـه
بحران هويت در يک نظام سـياسـي آن اسـت که در سـمتگيريهاي نخبگان حکومتي و توده
مردم در مورد فرآيندهاي ســياســي نه تنها همخواني و همکاري ديده نميشــود ،بلکه تعارض،
تقابل و ناهمخواني در ديدگاه و عملکردشــان مانع از شــکلگيري هويت واحد و يکپارچهاي
ميشود.
در بحران مشارکت ،نظام مشروعيتِ خود را به تدريج از دست ميدهد و در نهايت مشارکتي از
ســوي مردم صــورت نميپذيرد .در اين صــورت هيچ گونه پشــتيباني از دولت و دســتگاههاي
تصــميم گيرنده صــورت نميگيرد ،کوشــا ها و فعاليت هاي موفقيت آميز از طرف اقشــار
اجتماعي در حمايت از نظام به عمل نميآيد به عالوه مردم ديگر دســت به کناهاي ســياســي
مثل رأي دادن ،تظاهرات مسالمت آميز ،عريضه نويسي به دستگاههاي حکومتي نخواهند زد.
بحران توزيع نيز به شيوه حکومت در توزيع کاالها ،خدمات و ارزشها در صحنه جامعه مربوط
ميشود .براساس تحقيقات انجام شده کشورهايي که درگير مسايل ناامني در مناطق مرزي خود
بودهاند ،دريافتهاند که عمدهترين م سايل مربوط به اين ناامنيها ،نا شي از شرايط تو سعهنيافتگي
و پيامدهاي تبعي آن بوده اســت .به بيان ديگر شــرايط فقر و تنگدســتي در اين مناطق ميتواند
محيط مناســبي جهت بروز ناامنيها و تحريک دش ـمنان در بهرهبرداري از ســرپلهاي به وجود
آمده در اين مناطق گردد).(Andalib,2001:36

پديده نفوذ دو بُعد به هم پيو سته دارد .اولين بُعد آن ميتواند به عنوان توانايي حکومت مرکزي
در دستيابي به نفوذ ،صرف نظر از ديدگاهها ،آرمانها و نگرشهاي کساني که موضوع سياست
گذاري هســتند ،تصــور شــود .دومين بُعد نفوذ هم با توان و آمادگي موجود يا تعديل شــده در
جهت پذيرش يا رد ســـياســـتها از طرف کســـاني ســـروکار دارد که موضـــوع و مخاطب
سـياسـتگذاريها هسـتند) .(Lapamumbara,2001:319در واقع بحران نفوذ از اين ضـرورت
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ن شأت ميگيرد که ساختارهاي حکومتي موجود بايد سيا ستي را در پيا گيرند که قادر با شد
تمامي جمعيت را در برگرفته و با زندگي روزمره مردم منطبق و ســـازگار باشـــد (Kazemi,

) .1997:59وقتي جامعه در مرحله گذار به رشـــد و توســـعه قرار ميگيرد ،به علت اختالفات
عمومي ،اجتماعي ،طبقاتي ،تفاوت هاي نژادي ،قومي ،زباني ،مذهبي و فرهنگي و عدم تجانس
در ظرفيت بهره گيري از مواهب توسعه ،زمينه ايجاد تنا ،تفرقه و واگرايي فراهم مي شود .اين
مســأله تســلط فراگير دولت توســعه گرا بر تمامي مناطق قلمرو حکومتي خود بخصــوص در
مناطقي که تفاوت هاي قومي ،مذهبي و نژادي مشــهود اســت ،را با اختالل و اشــکال مواجه
ميسازد .شاخص اصلي بحران نفوذ و فراگيري در فراگرد توسعه ،فقدان اعتماد و پذيرش مردم
به ويژه آنان که از فرآيند تو سعه آ سيب پذيرفتهاند ،ن سبت به حکومت و رهبران ميبا شد .در
شـرايطي که بحران نفوذ و فراگيري شـاخص رابطه حاکمان و محکومان باشـد ،غالباً گروههاي
محروم جامعه دست به اغتشاش و تظاهرات خشونت آميز ميزنند .خشونت هاي شهري ممکن
است در شکل سازمان يافته ،مثل اعتصابات کارگري ،تظاهرات ضد دولتي ،ترور و خرابکاري
بروز کند .در چنين حالتي گروه هاي فروملي از جمله گروه هاي قومي ،مذهبي ،زباني يا نژادي
که تعلقات ملي و پيوندها را با دولت مرکزي ســســت ميبينند ،فرآيند واگرايانهاي را در پيا
گرفته که ممکن اســـت به اســـتحاله ملي و تجزيه طلبي نيز منجر گردد).(Kazemi,1997:62

بنابراين در کشــورهايي که داراي تنوعات قومي ،نژادي ،زباني و مذهبي هســتند ،معموالً دولت
ها در گذار از فرآيند توسعه با حجم وسيعي از مطالبات و تقاضاها از طرف گروه هاي فروملي
مواجه ميشوند که به دليل ضعف ساختار سياسي و اداري ،اينگونه دولت ها غالباً قادر به تأمين
و برآوردن تقاضاي وارد شده بهسيستم سياسي نيستند و همين مسأله منجر به عدم تبعيت گروه
هاي فروملي از دولت مرکزي و گســـســـت تعلقات ملي گرديده و دولت را با بحران نفوذ و
فراگيري مواجه مي سازد .از ديگر عوامل ظهور بحران نفوذ و فراگيري در جوامع در حالگذار،
خالء و فقر نهادي اســت که تقريباً در همه حوزههاي کارکردي مؤثر در نوســازي به صــورت
چشـــمگيري وجود دارد .در اين گونه جوامع ،نهادهاي مورد نياز يا وجود ندارند و يا چندان
قادر به ايفاي نقا و انجام کارکردشان نيستند.
بحران مشروعيت نيز هنگامي بروز ميکند که داليل و توجيهات فرمانروايان سياسي براي جلب
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ا طا عت مردم قانع کن نده ن باشــــد و مب ناي فکري و فلســـفي اق تدار ،مورد ســـؤال قرار
گيرد) .(Lapamumbara,2001:323از اين رو بايد گفت بحران مشـــروعيت نيز همانند ديگر
بحران ها ارتباط نزديکي با کارآمدي و اثربخشــي نظام دارد .اگر نظامي کارآمد باشــد ،حتي در
صــورت داشــتن کســري مشــروعيت ،مي تواند به بقا و دوام خود ادامه داده و حتي مي تواند
فرآيند مشــروعيت زايي ثانويه را نيز طي نمايد و با طي فرآيندهايي کاها مشــروعيت خود را
جبران کند .بحران مشــروعيت زماني شــکل عميقي به خود مي گيرد که ارزشهاي مدنظر نظام
سيا سي با نظام ارز شي و هنجاري مردم يا گروههاي مختلف اجتماعي تفاوت ،تمايز و يا حتي
تعارض داشته باشد.
اينک با توجه به ادبيات مديريت بحران به عنوان يک حوزه مطالعه و تحقيق در عرصه مديريت
و کنترل راهبردي که سر شار از نظريه ها ،الگوها ،سازوکارها و روشهايي ا ست ،به مديران و
برنامه ريزان مي آموزد چگونه بحران ها را پيا بيني و از آن پيشــگيري به عمل آورده يا براي
مقابله با آن در خود آمادگي به وجود آورند ،يا در صــورت وقوع بحران ،به گونهاي مؤثر با آن
مقابله کنند .نوع اقدامات و الگوهاي اتخاذ شـــده از ســـوي مديريت بحران به منظور مقابله با
وضعيت بحراني به نوع نگرش مديران به بحران برمي گردد ،زيرا براساس نوع نگرشهاست که
رويکرد مديريت بحران فرق خواهد کرد( .)Tokakis et al,2019:39به عبارت ديگر بايد گفت
ضروري ا ست که بمنظور کنترل و مديريت بحران ،الگوي متنا سب با شرايط ان ساني و محيطي
بحران تهيه و تدوين گردد تا به کمک آن الگو بتوان روابط پيچيده را به ســادگي نشــان داده و
مهار نمود .زيرا ا صوال الگو ميتواند روابط پيچيده بين اجزاي ا صلي را به خوبي ن شان دهد و
در شرايط وقوع بحران که حوادث بهگونهاي زنجيره وار و در زماني اندک رخ ميدهد ،اين امر
از اهميت ب سياري برخوردار است .بنابراين از طريق مقاي سه شرايط واقعي با يک الگوي نظري
ميتوان درک بهتري از وضــعيت موجود به دســت آورد و به اين ترتيب فرايند تصــميم گيري
تسهيل شده و اين موضوع به تکميل و انجام برنامه هاي مديريت بحران کمک خواهد کرد.
از اين منظر ميتوان گفت که طراحي الگوي براي مديريت بحران يکي از اجزاي ضـــروري در
توصــيف و معرفي حوادث و وقايعي اســت که در مراحل مختلف چرخه مديريت بحران روي
ميدهد .در واقع به کمک يک الگوي مديريتي تثبيت شــده و مســتند ميتوان بســتري مناســب
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براي درک و دريافت مشـــترک تمامي افراد درگير در امر مديريت بحران فراهم کرد ،در عين
حال اين امر به همافزايي و ادغام تالش هاي امدادي و بازيابي در فعاليت هاي جاري نيز کمک
کند.
.5يافتههاي پژوهش
باتوجه به نو بودن چارچوب نظري و مراحل انجام کار در اين روش ،نحوه اجراي روش داده
بنياد در قالب مراحل مختلف و گام هاي پنجگانه جهت جمع آوري دادهها ،نمونهگيري ،تحليل
داده ها و چگونگي تدوين نظريه و الگوي مورد نظر و سپس يافته ها و دستاوردهاي پژوها به
شرح ذيل بررسي و انجام شده است.
گام اول :شناسايي قلمرو تحقيق و ورود به عرصه؛ پس از مشخص شدن پرسا پژوها،
دامنه کار محقق تا حدود زيادي نمايان شده و به او امکان مي دهد که درباره افراد يا مکان هايي
که مي توانند به يافتن پاسخ پرسا هاي او کمک کنند تصميم بگيرد (Adib HajBagheri,

) .2006: 18آنچه قبل از ورود به عرصه و جمع آوري دادهها بايد مدنظر قرار گيرد ،ميزان ورود
محقق به ادبيات موضوع است .برخي از صاحب نظران از جمله بنيانگذاران روش نظريه داده
بنياد معتقدند که به منظور حفظ اصالت نظريه و اطمينان از اينکه نظريه واقعاً از بطن دادهها ظهور
کرده باشد ،بهتر است که قبل از انجام کدگذاري و مقولهيابي ،مطالعات قبلي مورد بررسي قرار
نگيرد تا از اين طريق خالقيت محقق نيز در کشف مفاهيم تحت تأثير چارچوبهاي پيشين قرار
نگيرد).(Iman and Manizhe,2008:18

گام دوم :جمع آوري داده ها و انتخاب نمونهها؛ زماني که سؤال هاي بنيادي پژوها تدوين
شدند ،پژوها در مسير خاصي قرار مي گيرد .بنابراين گام بعدي ،انتخاب مورد يا موردهاي
نخست است .پژوهشگر در مطالعه کيفي براساس دو سؤال ،افراد و زمينه را انتخاب ميکند.
نخست اينکه چه کسي ميتواند بهترين و بيشترين اطالعات را در مورد موضوع بدهد؟ و دوم
اينکه در چه محيطهايي مي توان بهترين و بيشترين اطالعات را درباره موضوع بدست آورد؟ بر
اين اساس ،پژوهشگر افراد و محيطي را انتخاب مي کند که بهتر بتواند درباره پديده مورد نظر
از آنها ياد بگيرد .در مرحله نخست با توجه به هدف کدگذاري باز ،مبني بر کشف هر چه بيشتر
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مقوالت بالقوه به همراه خصوصيات و ابعاد آنها ،نمونه گيري باز انجام ميشود .نمونهگيري از
افراد ،مکانها و شرايطي که بيشترين فرصت را براي گردآوري دادهها درباره پديده تحت مطالعه
فراهم ميکند .نمونه گيري باز ،بالفاصله با نمونهگيري محوري تعقيب مي شود و به موازات آن
صورت ميگيرد .هدف در اين نمونهگيري ،مرتبط کردن مقوالت و خرده مقوالتي است که ضمن
کدگذاري باز به دست آمده اند .در اين مرحله نمونهگيري مفاهيم براساس ارتباط نظري آنها
انجام ميشود.
در نمونه گيري گزينشي ،محقق با توجه به هدف کدگذاري گزينشي ،افراد ،اسناد و مکانهايي
را انتخاب مي کند تا امکان تاييد خط اصلي موضوع را به حداکثر برساند ،روابط بين مقوالت را
محکمتر و تکميل نمايند ) .(HosseinGholizadeh et al,2010:266با اين توصيف نوع نمونه
گيري در اين روش تحقيق به مرحله اي از کار که در آن نمونه گيري در حال وقوع است ،بستگي
خواهد داشت .حجم نمونه در اين رويکرد ،در حين کار مشخص مي گردد و نمونهگيري آنقدر
ادامه مي يابد تا اشباع داده ها حاصل شود .يعني محقق به اين نتيجه مي رسد که داده هاي جديد،
تکرار داده هاي قبلي است و ديگر اطالعات مفهومي جديدي که نياز به کد جديد يا گسترش
کدها و طبقات موجود داشته باشد ،به دست نيايد) .(Adib HajBagheri,2006:35منابع جمع
آوري داده ها در روش نظريه داده بنياد در دو دسته طبقهبندي مي شوند .منابع اوليه که شامل
مصاحبه و مشاهده است و منابع ثانويه که تجارب شخصي و ادبيات موجود را شامل مي شود
) .(Iman and Manizhe,2008:40مصاحبههاي عميق از روش هاي اصلي جمع آوري داده ها
در روش داده بنياد بوده و در برخي از تحقيقات تنها روش جمع آوري دادهها است .اينک در
اين پژوها چنانکه در روش تحقيق عنوان گرديد ،با روش کيفي و با استفاده از نظريه داده بنياد
با تعداد  35نفر از متوليان مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان(تقريبا تمام افرادي که نظر
آنها در ارتباط با موضوع ميتوانست مؤثر باشد) ،مصاحبه عميق به عمل آمد و ابزار اصلي جمع
آوري دادهها ،مصاحبههاي نيمه ساختار يافته بوده است .مکان مصاحبهها نيز در تمامي موارد
دفاتر کار مصاحبهشوندگان بود .مصاحبهها عمدتاً حول محورهاي پنج گانه بحران (بحران هويت،
بحران نفوذ ،بحران مشارکت ،بحران توزيع و بحران مشروعيت) ،انجام شده ،اما در مواردي که
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ضرورت ايجاد مي نمود ،پژوهشگر سؤاالت فرعي و تکميلي را جهت دستيابي به اطالعات بيشتر
مطرح کرده است .الزم به ذکر است که قبل از انجام مصاحبه با نمونه هاي مورد نظر ،پرسا ها
و محورهايي که مي توانست در گردآوري داده هاي الزم در ارتباط با سؤال تحقيق در فرايند
مصاحبهها مدنظر قرار گيرد  ،توسط پژوهشگر فهرست گرديد و ضمن درميان گزاردن با تيم
هدايت کننده تحقيق ،با چند نفر از مديران اجرايي که داراي تجربه و دانا الزم در حوزه
مديريت بحران بوده و همچنين چند تن از اساتيد و دانشجويان دکتري نيز مطرح گرديد و مورد
بازبيني قرار گرفت .براين اساس سه مصاحبه اوليه انجام شد که پس از آن نيز اصالحات محدودي
به ويژه از منظر تقدم و تأخر پرساها انجام شد و پس از اين اقدامات ،مصاحبههاي اصلي
صورت گرفت.
گام سوم :تجزيه و تحليل دادهها؛ در روش نظريه داده بنياد ،دادهها همزمان با جمعآوري ،تجزيه
و تحليل شده و تا زماني که به حد اشباع برسند اين روند ادامه مي يابد).(Creswell,2012:433

در واقع تجزيه و تحليل داده ها به معني مقايسه مستمر دادهها با هدف مفهوم سازي است و همه
مراحل از کدگذاري تا طبقه بندي را دربر ميگيرد .اين فرآيند شامل سه نوع مقايسه ميباشد.
ابتدا پديده ها جه ت کشف شباهت و نحوه تغييرات آنها در شرايط گوناگون با يکديگر مقايسه
مي گردند .در جريان اين عمل ،براساس شباهتهاي يافت شده مقوالت کلي و ويژگيهاي آنها
تشخيص داده مي شود که مبناي مفاهيم و مقوالت آتي خواهند بود .در مرحله بعد ،مقوالت
ساخته شده جهت اشباع ويژگي هاي تئوريک ،با مفاهيم مقايسه مي گردند .هدف از اين عمل
افزايا جزئيات مفاهيم ،بارور شدن آنها در حين افزايا ويژگيهاي مقوالت استخراج شده و
يا کشف احتمالي مفاهيم جديد است .مرحله نهايي مقايسه مفاهيم با يکديگر است .در نخستين
مرحله از کدگذاري که کدگذاري باز 1ناميده مي شود ،پژوهشگر با مرور مجموعه داده هاي
گردآوري شده تالش کرد که مفاهيم مستتر در آن را باز شناسد .اين مرحله ،از آن جهت کدگذاري
باز ناميده مي شود که پژوهشگر با ذهني باز به نامگذاري مفاهيم مي پردازد و محدوديتي براي

1.Open coding


102فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره دوم ،تابستان________________________ 1399

تعيين کدها قائل نميشود .هدف از کدگذاري باز ،تجزيه مجموعه داده هاي گردآوري شده به
کوچکترين اجزا مفهومي ممکن است .وظيفه بعدي محقق ،مقايسه و دستهبندي مفاهيم استخراج
شده از دل دادهها است که در دو مرحله بعدي يعني کدگذاري محوري 1و انتخابي 2انجام شد.
در کدگذاري محوري ،فرآيند اختصاص کد به مفاهيم موجود در داده از حالت کامالً باز خارج
شده و شکلي گزيده به خود مي گيرد .در واقع پس از انجام کدگذاري باز ،پژوهشگر توانست
محورهاي اصلي در مجموعه دادهها را مشخص کند و در مرحله بعدي کدگذاري را حول اين
محورها انجام دهد .در آخرين مرحله از کدگذاري که به کدگذاري انتخابي معروف است،
پژوهشگر با توجه به کدها و مفاهيم شناسايي شده در دو مرحله قبل به استحکام بيشتر فرآيند
کدگذاري ميپردازد و با تأکيد بر بخاهايي که در تدوين تئوري ميتوانند نقا مهمتري ايفا
کنند به تسهيل مراحل بعدي کمک ميکند).(DanaeeFard and Emami,2007:87
گام چهارم :نگارش و ارائه نظريه؛ آخرين مرحله در تحليل دادهها ،نگارش و تدوين نهايي
نظريه است .قبل از اين مرحله ،پژوهاگر سه مرحله کدگذاري(باز ،محوري و انتخابي) را انجام
داده است .در اين مرحله ،تصوير پژوها براي پژوهاگر از هميشه روشنتر است .آخرين
وظيفه نظريه پرداز اين است که آنچه را او از اين تصوير ميبيند ،براي ساير افراد به تصوير
بکشد .اين تصوير نهايي قادر است که به پرسا هاي پژوها پاسخ دهد و خود منشأ توليد
پرسا هاي تازه شود .به بيان ديگر ،نظريه داده بنياد نه براي آزمون فرضيه بلکه روشي براي
توليد آن است .با طي اين فرآيندها در نهايت ،چارچوبي نظري پديدار ميشود .اين نظريهها به
سبب آنکه از دادهها بيرون کشيده ميشوند ،بيشتر مي توانند بصيرت افزا باشند ،فهم را تقويت
کنند و راهنماي عمل شوند).(Strauss and Corbin,1990 :34

گام پنجم :ارزيابي نظريه؛ در اين مطالعه ،با توجه به اينکه پژوهاگر بيا از دو دهه با حوزه
مورد مطالعه از نزديک در ارتباط بوده ،از حساسيت نظري قابل قبولي به منظور شکار مفاهيم و
بازيابي آنها در ميان انبوه دادههاي موجود برخوردار بوده است و بنابراين با بهرهگيري از تکنيک
1.Axial coding
2.Selective coding
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مقايسه مستمر دادهها توانسته ارتباط محکمي ميان دادههاي مختلف برقرار سازد .اين شرايط
باورپذيري نتايج را تا حد زيادي تقويت خواهد نمود .با توجه به اينکه دامنه تجارب مشارکت
کنندگان در اين مطالعه ،از گستره وسيعي برخوردار است ،نتايج حاصل از اين تحقيق نيز تا حد
زيادي مي تواند سيماي مديريت بحران اجتماعي را در استان سيستان و بلوچستان به تصوير
بکشد و به دليل گستردگي مفاهيم و افزوده شدن مفاهيمي جديد به مجموعه مديريت بحران
اجتماعي با رويکرد امنيتي ،اصالت نظريه خلق شده را پشتيباني خواهد نمود .به منظور اطمينان
از ميزان مطلوبيت و مفيد بودن نتايج کار ،مدل استخراج شده با تعدادي از اساتيد ،دانشجويان
دکتري و چند نفر از کارشناسان مديريت بحران استان در ميان گذارده شد و کاربردي بودن و
نزديک بودن آن به دنياي واقعي کار مورد تأکيد قرار گرفت.
به منظور دستيابي به دادههايي که بتواند پرساهاي تحقيق را پاسخ دهد ،مصاحبههاي عميق و
نيمه ساختاريافته با گروه تحقيق انجام گرفت .در اين مصاحبهها که زمان آنها بين  30تا 50
دقيقه متغير بود ،حوزه هاي مورد صحبت از قبل در اختيار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا
افراد حاضر با آمادگي قبلي حضور يابند و اطالعات مورد نظر را ارائه کنند .پس از مصاحبه با
افراد اطالعات به صورت فايل متني با فرمت قابل خواندن در برنامۀ اطلس تي تايپ و ذخيره
و کدگذاري باز ،محوري و انتخابي با استفاده از برنامه انجام گرفت .ويژگيهاي جمعيت
شناختي افراد حاضر در تحقيق در جدول( )1ارائه شده است .همان گونه که مشاهده مي شود،
بيشتر افراد حاضر در تحقيق داراي تحصيالت تکميلي و با سابقۀ مديريتي بيا از 10سال
بودند.
جدول( :)1ويژگي هاي جمعيت شناختي افراد حاضر در گروه تحقيق
گروه

تعداد

سابقه به صورت ميانگين (سال)

تحصيالت

فرماندهان ارشد و سرداران سپاه پاسداران

12

29

ارشد و دکتري

فرماندهان ارشد و سرداران انتظامي استان سيستان و بلوچستان

5

30

ارشد و دکتري

تعدادي از مسئولين ارشد از کارگروه مديريت بحران استان

8

26

ارشد و دکتري

استاندار و معاونين ايشان در استان سيستان و بلوچستان

5

28

ارشد و دکتري

مسئولين ارشد استاني در بعد مديريت بحران

5

31

ارشد و دکتري

سيستان و بلوچستان
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در اين فرآيند ابتدا چند مصاحبه اوليه انجام شد .بين مصاحبه هاي مختلف فاصله زماني حداقل
يک هفته رعايت شد تا امکان بررسي و تحليل هر مصاحبه و نيز استخراج سؤاالت اصلي و
فرعي که بايد در مصاحبه هاي بعدي پرسيده شود و همچنين انتخاب مناسب فرد بعدي فراهم
شود .از اين رو با تحليل يافتههاي مصاحبههاي اوليه جهتگيريکلي سؤاالتي که بايد مطرح
ميشد ،آشکار شد .سپس همين سؤاالت در مصاحبههاي بعدي مطرح شده و بعد از هر مصاحبه،
تحليل ها در قالب کدگذاري باز و محوري انجام و رفتارها يکي پس از ديگري کشف گرديد،
در هر مصاحبه سعي بر آن بود تا خألهاي مصاحبه هاي قبلي پر شود و ابهامي باقي نماند .در
اين پژوها مصاحبه هاي ابتدايي به صورت سطر به سطر بررسي گرديد و پس از شناسايي
کدهاي اوليه ،برچسبهاي مفهومي براي آنها در نظر گرفته شد .اين کار تا مصاحبه نوزدهم ادامه
يافت و پس از آن با توجه به تکرار شدن بسياري از کدها ،پاراگرافها محور تحليل قرار گرفت
و نکات جديدي که در يک پاراگراف مطرح مي شد ،به عنوان يک کد ثبت گرديد .حاصل
بررسي دادهها و مفهوميابي عبارات ،در جداول  2تا  6درج گرديده است .در اين جداول که
خالصه اي از تمامي کدهاي اوليه است که در پژوها مشاهده شده است ،سعي گرديده که از
کدهاي تکراري پرهيز شود و از درج کدهايي که شبيه هم بوده و يا بسيار نزديک هستند نيز
خودداري شده است .ضمناً در طول فرآيند کدگذاري باز ،حداکثر کوشا به عمل آمده تا از
مفاهيمي که توسط خود مصاحبه شوندگان مطرح گرديده استفاده شود .به منظور دستيابي به
مفاهيمي انتزاعي که بتواند به خوبي توصيفگر پديده محوري باشد ،دادهها و کدهاي اوليه بارها
و بارها مورد ارزيابي و مقايسههاي مستمر قرار گرفت و تالش شد کدهاي اوليه که از نظر معنايي
تشابه بيشتري با هم دارند در قالب مفاهيم واحد سازماندهي شده و سپس مفاهيم بدست آمده
بر اساس سنخيت مفهومي در قالب مقولهها که سطحي انتزاعيتر از مفاهيم دارند ،قالببندي و
در نهايت مقولهها بر مبناي بار معنايي و مفهومي و همشکليمحتوايي در چارچوب طبقات،
طبقه بندي شوند .در واقع در اين تحقيق به منظور غربالگري و تقليل ميزان زيادي از دادهها ،از
روند طبقهبندي مفاهيم(مقوله پردازي) استفاده شده است .در اينجا منظور از ايجاد طبقه ،عبارت
است از استفاده از کدهاي اوليه معنادار و تکرار شده ،از دادههاي گردآوري شده .در اين مرحله،
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با مراجعه به کدها و مقايسه آنها با يکديگر ،ضمن تعيين و مرتب کردن آنها(کدها و مفاهيم) ،هر
گروه از کدهاي مشابه و مشترک در قالب يک طبقه واحد قرار گرفت .پژوهشگر هنگام ساخت
طبقه از مفاهيم ،بايد از خود بپرسد که اين مفهوم به نظر مي رسد با کدام گروه از پديدهها ربط
پيدا کند؟ آيا با پديده قبلي يا بعدي مشابه است يا متفاوت؟ به اين ترتيب ،انبوه دادهها به تعداد
مشخص و محدودي از طبقهها کاها مي يابد .اين طبقههاي ايجاد شده ،دربرگيرنده تعدادي از
کدهاي مشابه ،متداخل و هممعناست .سپس ،به هر طبقه به وجود آمده ،يک اسم مفهومي داده
شد که انتزاعي تر از اسامي مفاهيم بود .الزم به ذکر است در رابطه با نامگذاري طبقهها ،بيشتر
طبقهها را خود پژوهاگر با در نظر گرفتن اينکه آن نام بيشترين ارتباط و بار معنايي را داشته و
ارجاع دهنده مفاهيم خود باشد؛ نامگذاري کرده است .نتيجه اين فرآيند مکرر پااليا و
سازماندهي داده ها براي پنج مقوله بحران؛ بحران هويت ،بحران نفوذ ،بحران مشروعيت ،بحران
مشارکت و بحران توزيع ،در جدول 2تا  6درج گرديده است.
جدول( :)2فهرست طبقات ،مفاهيم و کدهاي اوليه براي مقوله بحران هويت
متغير

مقوله

بحران اجتماعي-
امنيتي

هويت

طبقه

مفاهيم

سياسي و
امنيتي

قومي و مذهبي

فرامنطقه اي
ساختاري و اداري
مديريتي

فرهنگي و اجتماعي
اقتصادي

اجتماعي و
فرهنگي

شناختي و رفتاري

کدهاي اوليه
تقابل ميان مليت و قوميت -قوميت و قوم گرايي -حريم خصوصي اقليت
ها -اهل سنت -آداب و رسوم -عقايد -تبعيض -سنن -باورها -تقابل
ميان اسالميت و ايرانيت -تقابل ميان برخي آموزه هاي مذهبي و محلي
استان با قوانين ج .ا.ا  -ضعف نقا هاي سياسي و نخبگان در هدايت
جامعه -تعارض بين هويت هاي افراطي -عدم تعهد به يک هويت ملي
مشترک
تقابل ميان جهاني شدن و هويت ملي -جهاني شدن
ضعف در ساختار آموزشي
وجود شکاف هاي اجتماعي – توسعه فرهنگي – توسعه نيافتگي فرهنگي
استان -مشارکت کم رنگ مردم منطقه در فعاليت هاي فرهنگي -نابرابري
شاخص هاي توسعه – گسترش نامناسب ساختارهاي اجتماعي و
تقسيمات طبقاتي -
عدم توزيع عادالنه ثروت در کشور و منطقه
فعال شدن خرده فرهنگ ها -تقابل ميان فرهنگ رسمي و خرده فرهنگ
ها
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جدول( :)3فهرست طبقات ،مفاهيم و کدهاي اوليه براي مقوله بحران نفوذ
مقوله

متغير

طبقه

مفاهيم

سياسي و
امنيتي

قومي و مذهبي

نهادي
بحران
اجتماعي-
امنيتي

نفوذ

ساختاري و
اداري

مديريتي

اقتصادي
اجتماعي و
فرهنگي

شناختي و
رفتاري

کدهاي اوليه
شورش و اغتشاش گروهاي محروم جامعه -واگرايي از قانون و حکومت مرکزي-
عدم اجماع نخبگان و فرهنگ سياسي -پذيرش و مقبوليت دستورات و فرمان
روساي طوايف و مولوي ها -مقبوليت محدود قوانين حقوقي و قضايي -حضور
سران طوايف و عشاير در سلسله مراتب قدرت
فقدان استراتژي روشن حکومت مرکزي در منطقه -عدم نهادينه سازي مناسب در
جهت ايجاد نهادهاي کنترلي و حکومتي خرد و محلي
تمرکز در ساختار اداري -عدم تفويض اختيار مبتني بر توانمندسازي -عدم استفاده
مناسب از نيروهاي بومي و محلي در حوزه هاي تصميم گيري -تحقق خاص
گرايي به جاي عام گرايي -نابرابري فرصت ها براي همه اعضاي جامعه -يکسان
سازي در سراسر استان با وجود تنوع در فرهنگ ها -عدم خدمت رساني مناسب به
محرومان جامعه -عدم رسيدگي جدي به نيازهاي قشر محروم جامعه -عدم توزيع
وظايف براساس توان افراد -عدم سازگاري تعميق يافته با مردم
عدم توزيع مناسب و متناسب امکانات
فقدان اعتماد همه جانبه -عدم پذيرشو مقبوليت عام -عدم برآورده شدن انتظارات
به حق مردم در بسياري از موارد

جدول( :)4فهرست طبقات ،مفاهيم و کدهاي اوليه براي مقوله بحران مشروعيت
متغير

مقوله

طبقه

مفاهيم
توانمندسازي

سياسي و امنيتي

اقتصادي

فرامنطقه اي

مشروعيت

بحران
اجتماعي-
امنيتي

قومي و مذهبي

مديريتي

نهادي

کدهاي اوليه
گسترش آگاهي سياسي -گسترش آگاهي اجتماعي -افزايا سطح اطالعات -عدم توجه به
توانمندسازي افراد جامعه
کنشگران سياسي -درگيري داخلي (شورشها و تظاهرات) -وجود برخي گراياهاي سياسي
افراطي -وجود زمينه براي فرصت طلبان سياسي -بي ثباتي سياسي -وجود شخصيت هاي
قومي و مذهبي معاند با نظام -وجود برخي شبه حوزه هاي علميه و برخي عالم نماهاي اهل
سنت تحت تاثير سلفيگري -تهديد يا مخاطره نهادهاي سياسي و نخبگان سياسي-
محدوديت در تعداد نخبگان سياسي -وجود تفکرات تکفيري
وجود زمينه براي فرصتطلبان اقتصادي -فقر -تحريم -تورم -کمبود اشتغالزايي و کارآفريني
تحريک قوميتهاي همجوار -تهديدهاي مرزي -تردد غيرمجاز اتباع بيگانه -قاچاق کاال،
سالح و مواد مخدر -بي ثباتي و ناامني در کشورهاي همجوار -محروميت در کشورهاي
همجوار -کاها روابط استان با همسايگان -تهديدهاي اپوزيسيون خارجي(گروه هاي
مخالف) -دخالت نهادها و سازمانهاي بين المللي -حضور قدرتهاي بزرگ در منطقه و
تحريکات عليه استان -حساسيت محيطي
عدم جايگزيني نهادهاي جديد و قوي در پي تحوالت سياسي و انقالبي -ضعف عملکردي
حکومت(عدم نهادمندي و قانونمندي حکومت) -ناکارآمدي برخي از نهادهاي حکومتي در
منطقه -سطح پايين ظرفيت و پاسخگويي برخي از ارکان حکومتي در منطقه -سطح ضعيف
اثربخشي سياست ها و اقدامات حکومت -قانونشکني برخي نهادهاي حکومتي -تخريب
نهادهاي مهم سياسي

اجتماعي و
فرهنگي

ساختاري و اداري

توانايي محدود در هدايت جامعه

شناختي و رفتاري

فقدان اعتماد -عدم پذيرش -کنشگران اجتماعي -عدم برآورده شدن برخي از انتظارات به
حق مردم -اهميت ندادن به همه نيازهاي اوليه مردم -توجه محدود به نيازهاي اجتماعي
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جدول( :)5فهرست طبقات ،مفاهيم و کدهاي اوليه براي مقوله بحران مشارکت
متغير

مقوله

طبقه

مفاهيم

سياسي و امنيتي

قومي و مذهبي

مديريتي

اقتصادي

ساختاري و اداري
بحران
اجتماعي-
امنيتي

مشارکت
اجتماعي و فرهنگي

شناختي و رفتاري

توانمندسازي

کدهاي اوليه
هويت ملي و ديني -محلي گرايي -ميزان وابستگي به قدرت -فرهنگ مرد
ساالر
مقيد بودن به فرهنگ بومي
عدم دسترسي مناسب به منابع -عدم وجود موقعيت اقتصادي مناسب
عدم فراهم بودن فرصت مناسب مشارکت -تضعيف همبستگي اجتماعي-
ميزان تمايل به مشارکت -عدم وجود موقعيت اجتماعي مناسب -وجود
ناهنجاريهاي اجتماعي -عدم ارزيابي مشارکت -عدم تخصيص پاداش
مناسب -تقدير گرايي -ناهنجاريهاي حاکم بر مشارکت زنان -محدوديت
نوآوري -محدوديت توجه به آينده
اعتماد اجتماعي محدود -عدم رضايت فراگير -عدم آگاهيمناسب -عدم
مشروعيت همه جانبه -محدوديت حس مسئوليتپذيري -تعهد محدود در
مشارکت -نگرش به مشارکت -تمايل محدود به جهتگيري جمعي-
تمايل محدود به عام گرايي -انفعال گرايي -ميزان تحصيالت -ميزان
صميميت -اعتماد در روابط شخصي -عناصر خرده فرهنگ -ارزشهاي-
فرهنگي نامناسب -بيگانگياجتماعي -طبقه اجتماعي -سنن محلي
دسترسي نامناسب به رسانه هايگروهي -عدم گسترش مناسب فضاي
مجازي -توجه محدود به تعليم و تربيت مشارکت جويانه -گسترشآگاهي
اجتماعي -تعهد محدود در افراد براي اجراي برنامه ها -همراهي محدود
افراد

جدول(:)6فهرست طبقات ،مفاهيم و کدهاي اوليه براي مقوله بحران توزيع
متغير

مقوله

طبقه

مفاهيم
ساختاري و
اداري
جغرافيايي

مديريتي
بحران
اجتماعي-
امنيتي

توزيع

اقتصادي

اجتماعي و فرهنگي

شناختي و
رفتاري

کدهاي اوليه
سطح رفاه اجتماعي مردم -شکاف هاي اجتماعي -فاصله طبقاتي -شکاف هاي
فرهنگي -عدالت اجتماعي -توزيع بهينه خدمات -نابرابري هاي اجتماعي-
هنجارهاي محلي -وضعيت توسعه اقتصادي و اجتماعي -نحوه ارائه خدمات-
وضع نامطلوب اجتماعي -بي عدالتي -خدمات عمومي
وضعيت اقليمي -طوفان -خشکسالي -شرايط محيطي -تراکم جمعيت-
همجواري با مرزها -گستره جغرافيايي
فرصت هاي جديد سرمايه گذاري -سياست هاي مالي -توزيع نامناسب درآمد-
سياست هاي پولي -اعتبارات بانکي -نرخ تورم -رکود -نرخ اشتغال -نابرابري
درآمد(اختالفات درآمدي) -تخصيص نامناسب منابع -نرخ بيکاري -شکاف
هاي اقتصادي -هزينه ناخالص خانوار -ميزان فقر -رانت -فساد -ميزان اعتبارات
بخاخصوصي -درآمد خانوارها -ميزان دستمزدها -ميزان سرمايه گذاري-
هزينه هاي عمومي خانواده ها -وضعيت کار -توزيع نابرابر کاال وخدمات
انسجام اجتماعي -نرخ رشد خانوار -ميزان مشارکت رسمي و غير رسمي -ميزان
تعهد اخالقي به پرداخت ماليات -ميزان مشارکت هاي خيريه اي -مشکالت
فرهنگي -بي توجهي به مسائل زيست محيطي -مهاجرت پذيري -اعتماد
عمومي
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در نهايت با توجه به دستهبنديهايي صورت گرفته ،الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويکرد
امنيتي در تحقيق حاضر استخراج و به شرح شکل( )2در ادامه ارائه شده است.
شكل( :)2الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويكرد امنيتي
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طبق نتايج جداول 2تا  6و با توجه به سنخيت کدهاي اوليه و سازماندهي آن 5 ،مقوله بحران
هويت ،نفوذ ،مشروعيت ،مشارکت و توزيع در  3طبقه امنيتي -سياسي ،مديريتي و اجتماعي-
فرهنگي جاي گرفتند .مقوله هويت در بردارنده  6مفهوم فرا منطقهاي ،قومي -مذهبي ،اقتصادي،
فرهنگي -اجتماعي ،ساختاري -اداري و شناختي -رفتاري و نيز  26کد اوليه مي باشد .طبق
دستهبندي صورت گرفته مقوله نفوذ در بردارنده  5مفهوم شناختي -رفتاري ،اقتصادي،
ساختاري-اداري ،نهادي و قومي -مذهبي و نيز  23کد اوليه ميباشد .در مورد مقوله مشروعيت
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 7مفهوم ساختاري -اداري ،نهادي ،فرامنطقهاي ،اقتصادي ،توانمندسازي ،قومي -مذهبي و
شناختي -رفتاري و در  45کد اوليه دسته بندي گرديد .مقوله مشارکت شامل  5مفهوم
ساختاري -اداري ،توانمندسازي ،شناختي -رفتاري ،اقتصادي و قومي -مذهبي و تعداد 41کد
اوليه ميباشد و باالخره مقوله توزيع با دارا بودن  4مفهوم جغرافيايي ،اقتصادي ،ساختاري -اداري
و شناختي -رفتاري و  53کد اوليه در دسته بندي بعدي اين تحقيق جاي گرفتند که در نهايت
اين دسته بندي ها منجر به ارايه الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويکرد امنيتي گرديد.
 .6نتيجه گيري
اصوال نظامهاي اجتماعي در معرض بحرانهاي متعدد و متنوعي قراردارند ،که با شدت و ضعف
متفاوت ،گاه کليت و موجوديت نظام اجتماعي را تهديد ميکنند و گاه جريان عادي امور را
مختل مي سازند .از اين رو بي ترديد جوامعي در برابر بحرانها موفق ظاهر ميشوند که بتوانند
ضمن شناخت و ارزيابي مقولههاي بحران و برنامه ريزي صحيح ،همزمان ظرفيتهاي بالقوه و
بالفعل خود را به شکل مناسب ،معطوف به مقابله اثربخا با وضعيتهاي بحراني کنند و از
سهلانگاري و سادهانگاري تقديرگرايانه اجتناب ورزند .بنابراين در صورتيکه نظام اجتماعي
پيشاپيا براي مقابله با بحران ها و حوادث برنامه ريزي نکرده باشد ،هنگام وقوع بحران غافلگير
شده و ابعاد خسارت و آسيب به مراتب فراتر از زماني خواهد بود که برنامهاي مدون و جامع
براي مقابله با بحران ها وجود داشته باشد .به همين منظور تحقيق حاضر در پي ارائه الگوي
مديريت بحران هاي اجتماعي با رويکرد امنيتي در استان سيستان و بلوچستان مي باشد تا با بهره
گيري از آن در خصوص مديريت بحران ،ضمن اينکه تدابير پيشگيرانهاي را براي جلوگيري از
وقوع بحران بانديشند ،اقدام هايي را نيز در جهت آمادگي براي مقابله با بحران ها انجام داده تا
از وارد آمدن خسارت سنگين مادي و معنوي جلوگيري کرده يا آن را کاها دهند .بدين منظور
چنانکه گذشت طبق دسته بندي و سازماندهي هاي صورت گرفته مطابق با روش داده بنياد در
اين پژوها  5مقوله بحران هويت ،نفوذ ،مشروعيت ،مشارکت و توزيع مورد بررسي قرار گرفتند
و هر کدام در طبقه هاي مربوطه دسته بندي و کدهاي اوليه متناسب با آنها نيز استخراج گرديد.


110فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال شانزدهم ،شماره دوم ،تابستان________________________ 1399

اينک طبق نتايج بدست آمده و الگوي ارائه شده در شکل( )2به استنتاج و تحليل هريک از اين
مقولهها در استان سيستان و بلوچستان پرداخته ميشود.
در خصوص بحران هويت در سيستان و بلوچستان بايد اذعان کرد که شرايط ساختاري اوليه
براي بوجود آمدن بحران هويت در اين منطقه وجود دارد .زيرا با توجه به وجود کدهاي  26گانه
مختلف در اين حوزه از جمله تفاوت هاي قومي ،مذهبي و زباني با مرکز ،وجود اين کدها
خودبخود در بوجود آمدن بحران هويتي تاثير خواهند داشت .چنانکه در دو دهه اخير نوعي
هويت خواهي قومي و مذهبي در ميان مردم و بخصوص نخبگان بلوچ شکل گرفته و باعث شده
که وفاداري مردم به دولت مرکزي و مولفههاي ملي تحت تاثير تعلقات قومي و مذهبي و همچنين
نژادي قرار گيرد .اين تفاوت ها و تمايزات فرهنگي و رشد هويت قومي -مذهبي تحت تاثير
فعاليتها و تبليغات عوامل بيگانه در نحوه نگرش مردم و بخصوص برخي از به اصطالح نخبگان
بلوچ نسبت به حکومت مرکزي و مولفههاي قدرت ملي تا حدودي تأثير سوء داشته است .اين
وضعيت که به طور مستقيم به عملکرد نهادها و ساختارهاي سياسي -اجتماعي و اقتصادي
حاکميتي در منطقه وابسته است ،متاسفانه نوعي شکاف و انشقاق نسبي ميان توده مردم
(تاحدودي) و برخي نخبگان محلي با نخبگان حاکم در سطح ملي ايجاد کرده است .هر چند
اين نوع شکاف و جدايي ميان توده قومي و نخبگان ملي هنوز به سطح بروز بحرانهاي سياسي-
امنيتي نرسيده است ،اما براي جلوگيري از رشد و گسترش آن توجه جدي مسئولين و
سياستگذاران استان را مي طلبد .در واقع در ارتباط با مقوله هويت بايد گفت هر چه که يک
نظام سياسي در عمل با کارآمدي و اثر بخشي خود بتواند در امر توسعه و رفاه عمومي موفق تر
عمل کند ،به همان اندازه مي تواند در حفظ همبستگي ملي و انسجام سياسي و اجتماعي جامعه
موفق باشد .عدم توانايي حکومت و دولت در پاسخ به نيازهاي اساسي جامعه ،کسري مشروعيتي
براي آن نظام در نزد مردم شکل ميگيرد که اين کسري مشروعيت در مناطق قومي با فرهنگ و
ايدئولوژي متفاوت باعث ايجاد نوعي گسست و انشقاق از مؤلفههاي ملي خواهد شد و
همبستگي و همگرايي ملي را با مشکالتي روبرو خواهد کرد .به هر حال وجود اقوام مختلف در
يک منطقه صرف نظر از مزايايي که دارد ،کشور را از نظر ژئوپليتيکي در مقابل تهديدات خارجي
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و نحوه اداره امور داخلي آسيب پذير ميسازد) .(Ebrahimzadeh and Mousavi,2016:6از اين
منظر استان سيستان و بلوچستان از نظر توسعه عمومي رتبه آخر را در ميان استان هاي کشور
داراست .از جمله در شاخص هاي عمومي اقتصادي معموالً در رده هاي پايين کشوري قرار
دارد .چنانکه اين استان به عنوان يکي از استان هاي مرزي کشور ،هنوز بيا از  50درصد
جمعيت آ ن در روستاها به سر مي برند و به لحاظ ميزان باسوادي در پايين ترين رده بين استان
هاي کشور قرار گرفته است .در عين حال يکي از شاخصهاي تقريباً عام فرهنگهاي سياسي
جوامع در حال توسعه ،نبود يک فهم مشترک در زمينه حدود و توانمنديهاي مورد انتظار عملکرد
سياسي است .در اين حوزه نيز در سيستان و بلوچسستان بايد اذعان کرد که اصوالً بين نخبگان
ملي با نخبگان محلي يا بين نخبگان حاکم با توده مردم ،يا درک مشترکي از مشکالت وجود
ندارد و يا جهتگيريهاي آنان با هم کامال متفاوت و بعضا متعارض است .با توجه به اينکه از
بسياري جهات ،مفهوم بحران هويت با عواطف مربوط به ناسيوناليسم و احساسات مردمي ارتباط
مييابد که در يک جامعه مشترک گرد هم ميآيند ،در حوزه بلوچستان به خاطر مسائل مهم
ساختاري و کارگزاري نوعي تشديد هويت قومي و مذهبي در منطقه ايجاد شده که با مدارس و
مراکز ديني و فرهنگي شبه ق اره گره خورده که باعث گرديده تا ديدگاه و احساسات قومي و
مذهبي آنان با مولفه ها و نشانه هاي ملي و مرکزي متفاوت بوده و تا حدودي در تضاد باشد .از
اين رو به موازاتي که هويت خواهي قومي و مذهبي در اين منطقه تشديد گردد و کنا هاي
اجتماعي بر محور و مدار قومي و مذهبي صورت گيرد ،روز به روز بر شکاف ايجاد شده در
ميان علقه هاي محلي با مولفه ها و احساسات و عواطف ملي افزوده خواهد شد.
در حوزه مؤ لفه مشارکت نيز بايد گفت با توجه به بنيادهاي زيستي منطقه ،فقر ،طايفه گرايي و
دوري از جريانات فکري و فرهنگي سده معاصر ،برداشتهاي جزءگرايانه از آموزههاي اسالمي،
ضعف برنامه هاي عمراني ،همسايگي با نواحي فقيرنشين کشور افغانستان و پاکستان ،ناهمساني-
مذهبي با اکثريت ملي و ضعف بسترهاي حضور و مشارکت اهل سنت کشور در امور سياسي،
اقتصادي و غيره که منشأ آن عمدتاً برآيند ضعف مباني ملتسازي و مردم ساالري است ،نقا
مهمي در ضعف مشارکت بلوچ ها داشته است .در برخي از موارد حکومت مرکزي هم نشان
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داده که در سپردن امور محلي به بلوچ ها هنوز اعتماد کافي را ندارد .از اين رو دو عنصر ،عوامل
محلي و ملي مي توانند به دو مانع مهم بر سر راه مشارکت و حضور قوم بلوچ در فرآيندهاي
کالن کشوري تبديل شوند .هر چند رشد سريع فنآوري اطالعات و ارتباطات در دورن جوامع
امروزي ميتواند تبادالت و تعامالت ميان قومي و قوميت ها با مرکز را با تحوالت جدي روبرو
نمايد.
در حوزه مؤ لفه مشروعيت نيز گفتني است که انتخابات نقطه برخورد و محور داد و ستدها و
مناسبات ميان مردم و حاکميت ،مبنايي به منظور اعطاي مشروعيت به يک نظام سياسي است.
تحليل محتواي انتخاباتي که دست کم ،پس از انقالب تاکنون در استان انجام گرفته است ،نشان
ميدهد بياتر مردم اهل سنت استان به کساني توجه کردهاند ،که داراي رويکردي عملگرايانه
بوده و در برنامههاي خود به نوعي ،حقوق اهل سنت را مدنظر داشتهاند (Kaviani Rad, 2010:

) . 32در عين حال بلوچستان يکي از مناطقي است که باالترين مشارکتهاي سياسي را در
انتخابات دارد .از اين منظر مقوله مشارکت در اين ناحيه در سطح بااليي قراردارد ،البته مشارکت
هدفمندي که در راستاي مطالبات و خواسته هاي سياسي و فرهنگي نخبگان و مردم بلوچ
ميباشد.
حوزۀ بحران توزيع نيز به شيوه حکومت در توزيع کاالها ،خدمات و ارزشها در صحنه جامعه
مربوط ميشود .همان طور که نتايج اين پژوها نشان ميدهد در بخا اقتصادي نيز در سيستان
و بلوچستان همانند ديگر مناطق مرزي کشور مثل؛ ايالم ،کردستان ،خوزستان در برابر مناطق
مرکزي کشور از توزيع برابر کاال و خدمات برخوردار نيستند .چنانکه اغلب تحقيقات انجام شده
بيانگر آن است کشورهايي که درگير مسايل ناامني در مناطق مرزي خود بودهاند ،دريافتهاند که
عمدهترين مسائل مربوط به اين ناامنيها ،ناشي از شرايط توسعهنيافتگي و پيامدهاي تبعي آن
بوده است .به بيان ديگر شرايط فقر و تنگدستي در اين مناطق ميتواند محيط مناسبي جهت بروز
ناامنيها و تحريک دشمنان در بهرهبرداري از سرپلهاي به وجود آمده در اين مناطق گردد
) .(Andalib,2001:32به نظر ميرسد اين شرائط در مناطق مرزي جنوبشرقي ايران و در استان
سيستان و بلوچستان نيز وجود دارد و از اين رو بخا عمدهاي از جرائم و حرکتهاي ضد
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امنيتي در اين منطقه مرزي ريشه در نابساماني هاي اقتصادي و فقر شديد مردم مرزنشين دارد.
زيرا اين استان بهرغم داشتن زمينههاي فرهنگي -اجتماعي براي گسست از مرکزيت ،متاسفانه
محروميت و عدم پاسخ مناسب به نيازهاي عمومي جامعه در ارتباط با رفاه و توسعه عمومي،
اين زمينه را هر چه بيشتر مهياي سوء استفاده عوامل کارگزاري داخلي و خارجي کرده است .با
اين وجود فرآيندهاي همگراييملي و انسجام امنيتي و اجتماعي در اين منطقه در حال افزايا
است .هرچند بعضا مشکالت کوچکي در حال بروز و ظهور است که ضرورت توجه بيشتري را
از طرف مسئولين و سياستگذاران امر توسعه را مي طلبد.
در حوزه مؤلفه نفوذ هم بايد گفت در سيستان و بلوچستان بخاطر وجود تفاوتهاي قومي و
مذهبي و پررنگ بودن ساختارهاي سنتي و عشايري موجود در منطقه ،در حالت عادي نوعي
بحران نفوذ به خودي خود وجود دارد که نظام سياسي بايستي با ارتقاء و افزايا ظرفيت و
کارآيي حکومت و با تقويت برابري و مساوات آن را جبران نمايد .اما متاسفانه به خاطر ضعفها
و آسيب هاي سياسي و اجتماعي که نظام در اين منطقه با آن دست به گريبان است ،به اين راحتي
نمي تواند بحران نفوذي که در منطقه بوجود آمده را به سادگي مديريت کرده و از بين ببرد .از
اين رو به منظور نفوذ کارکردها و رويههاي ملي در اين منطقه ،ضرورت وجود استراتژي روشن
حکومت مرکزي در منطقه ،نهادينهسازي مناسب در جهت ايجاد نهادهاي کنترلي و حکومتي
خرد و محلي از يک سو و ايجاد اعتماد و پذيرشدر ميان اقشار مختلف اجتماعي با برآورده
شدن انتظارات مردم را از سوي ديگر بايستي بيا از پيا مد نظر قرار گيرد.
در مجموع بايد گفت در حوزه بلوچستان بخاطر تفاوتها و بعضاً تعارضات هويتي که در اين
منطقه وجود دارد ،نوعي استعداد بالقوه براي بروز بحران مشروعيت وجود دارد گرچه در حوزه
سيستان اين مهم کمتر به نظر مي رسد .بنابراين اين استعداد بالقوه با کارآمدي نظام در عرصههاي
مختلف سياسي و اجتماعي در اين منطقه گره خورده و به موازاتي که ساختارها و نهادهاي نظام
در انجام کارويژه هاي خود ناتوان باشند ،نوعي بحران مشروعيت و مقبوليت در نزد مردم بلوچ
نسبت به حاکميت شکل مي گيرد .چنانکه درحال حاضر نوع ضعيفي از بحران مشروعيت و
مقبوليت و در نتيجه نوعي بي اعتمادي در ميان توده و بخصوص برخي نخبگان محلي نسبت به
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نظام و حاکميت بوجود آمده است که متوليان نظام و حاکميت ملي با درک اهميت اين مساله
بايستي با اثبات کارآمدي خود در خدمت رساني و توسعه همه جانبه در منطقه آن را مديريت
کنند .در واقع سيستم مرکز -پيراموني در ايران منجر به برهمخوردن تعادل و توازن در توسعه
ميان بخا حاشيهاي و بخامرکزي کشور گرديده و احساس عقبماندگي از مسير توسعه ،در
ميان گروه هاي قومي -مذهبي استان به جز حوزه مشارکت ،بستر مناسبي جهت تکوين برخي
از بحرانهاي هويت ،مشروعيت ،نفوذ و توزيع در اين نواحي را پديد آورده است .اينک آنچه
بيشتر از همه در رابطه با تعديل اين گونه بحرانهاي اجتماعي در اين منطقه و تأثير آن بر امنيت
ملي و منطقهاي داراي اولويت بيشتري بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد ،چگونگي برخورداري
از توسعه و منابع ملي و به طورکلي توسعه اين استان در مقايسه با ديگر نواحيو بخصوص
بخاهاي مرکزي کشور است .بنابراين تغيير نگرش مرکز نسبت به اين استان ،برقراري عدالت
اجتماعي و توزيع عادالنه ثمرات توسعه ملي در اين منطقه ،تا اندازه زيادي مي تواند به تعديل
بحران اجتماعي و ايجاد ،حفظ و ارتقاي امنيت ملي و منطقهايي کمک نمايد (Ebrahimzadeh

) .& Sahraei,2012:38بنابراين الگوي مديريت بحران اجتماعي با رويکرد امنيتي که اين پژوها
بدنبال آن بود ،همان الگوي چندوجهي استکه در شکل 2ارائه و تبيين گرديد .اين الگو در
برگيرنده مقولههاي  5گانه بحران؛ هويت ،مشروعيت ،مشارکت ،نفوذ و توزيع وچگونگي مواجهه
با آن در قالب طبقات  3گانه؛ امنيتي -سياسي ،مديريتي و اجتماعي -فرهنگي با بهرهگيري از
مفاهيم  25گانه و نهايتا کدهاي  188گانه ،ميباشد .در عين حال در جداول  2تا  6نيز اطالعات
تفضيليتر آن ارايه شده است .اينک ميتوان انتظار داشت که نتايج حاصل از اين پژوها در
صورت جلب عطف توجه مسئولين ،برنامهريزان و سياستگذاران به آن و عمل نمودن به
دستاوردهاي حاصل از آن ،بتواند راهگشاي مهار بحرانهاي اجتماعي از يکسو و تحکيم امنيت
و توسعه پايدار اين استان از سوي ديگر باشد.
.7قدرداني
نويسندگان برخود الزم مي دانند از همه کساني که در نگارش مقاله حاضر آنها را ياري نموده و
با نظرات سازنده و اصالحي خود بر غناي آن افزودهاند ،تشکر و قدرداني نمايند.
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