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 Today, the Internet is one of the greatest human achievements, 

which with its wide and unfinished functions, capabilities and 

potentials, which are increasing every day, has often put various 

aspects of human life under positive and negative effects. The 

mental security of the family comes from a healthy life. Natural 

crises such as floods and earthquakes can affect the psychological 

security of families. Therefore, the purpose of the current research 

is to evaluate the functions of social networks in controlling the 

psychological security crisis of the family in the post-flood crisis 

phase of Khuzestan. This research was conducted by qualitative 

research method and foundation data method and with the help of 

interview tools. The statistical population includes academic 

professors specializing in crisis management and the functions of 

social networks, as well as experienced experts in the field of flood 

crisis management in Khuzestan province who are active in this field 

(such as managers of crisis management organizations). Sampling 

method is a saturated and purposeful level, based on which, the 

number of samples was 20 people. Based on the results, the 

identified codes were categorized in 6 main networks of the 

Foundation's data method, including central phenomenon, causal 

conditions, field conditions, intervening conditions, strategies and 

consequences. In the end, 16 main components and 87 sub-

components were obtained in the mentioned networks for the 

functions of social networks in controlling the psychological 

security crisis of the family in the stage after the Khuzestan flood 

crisis. 
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 همکاران  و احمدی مهدی 764

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کنترل در اجتماعی های شبکه کارکردهای ارزیابی
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 (بنیاد داده رهیافت) خوزستان سیل
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 ایران ،یزد، اسالمی آزاد دانشگاه یزد، واحد ،مدیریت ، گروهراستادیا

 .(نویسنده مسئول)
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 ،میبد واحد ،اجتماعی ارتباطات علوم هیئت علمی، گروهضو ع

 .ایران میبد،، اسالمی آزاد دانشگاه
 

 چکیده
 با که است بشری دستاورد ترینبزرگ جمله از اینترنت امروزه

 روز هر که خود ناتمام و وسیع هایپتانسیل و هاقابلیت کارکردها،
 را بشر زندگی مختلف هایجنبه اغلب شود،می افزوده آن وسع بر

 خانواده روانی امنیت. است داده قرار منفی و مثبت تاثیرات تحت
 هاییبحران بروز. آیدمی وجود به سالم زندگی یک وجود اثر در
 را هاخانواده روانی امنیت تواندمی زلزله، و سیل مانند طبیعت در

 ارزیابی حاضر، پژوهش از هدف بنابراین. دهد قرار تاثیر تحت
 روانی امنیت بحران کنترل در اجتماعی های شبکه کارکردهای

 پژوهش این. باشدمی خوزستان سیل بحران از پس مرحله در خانواده
 ابزار کمک به و بنیاد داده روش و کیفی تحقیق روش توسط

 دانشگاهی اساتید شامل خبرگان آماری، جامعه. شد انجام مصاحبه
 هایشبکه کارکردهای و بحران مدیریت زمینه در متخصص
 سیل بحران مدیریت زمینه در تجربی خبرگان همچنین و اجتماعی

 ندمان) هستند زمینه این در فعالیت به مشغول که خوزستان استان
 نوع از گیری نمونه روش. باشندمی( بحران مدیریت سازمان مدیران

 20 برابر نمونه تعداد اساس، این بر که است هدفمند و اشباع سطح
 شبکه 6 در شده شناسایی کدهای نتایج، اساس بر. آمد بدست نفر

 شرایط علّی، شرایط محوری، پدیده شامل بنیاد داده روش اصلی
. شدند بندی دسته پیامدها و راهبردها گر، مداخله شرایط ای،زمینه

 شده گفته هایشبکه در فرعی مولفه 87 و اصلی مولفه 16 انتها، در
 وانیر امنیت بحران کنترل در اجتماعی های شبکه کارکردهای برای

  .آمدند بدست خوزستان سیل بحران از پس مرحله در خانواده
 

 روانی امنیت بحران، کنترل اجتماعی، هایشبکه :کلیدی واژگان
  بنیاد داده خانواده،

 15/09/1400: افتیدر خیتار
 20/11/1400:  رشیپذ خیتار
 saeideslami@yahoo.com  نویسنده مسئول:* 

 مقدمه
ترین دستاورد بشری است که با ه اینترنت از جمله بزرگامروز

های وسیع و ناتمام خود که هر روز ها و پتانسیلکارکردها، قابلیت
های مختلف زندگی بشر را شود، اغلب جنبهبر وسع آن افزوده می

تحت تاثیرات مثبت و منفی قرار داده است. ظهور فضای سایبر و 
اند، امیدها، ات به همراه آوردههای اطالعامکاناتی که فناوری

هایی را در پی داشته است. در چنین دورانی، آرزوها و کابوس
-ای از جوامع مجازی را به وجود میای مجموعهارتباطات رایانه

آورند که در نتیجه آن، همه ساختارها و فرآیندهای مادی و معنوی 
موجود (. در فرآیند دگرگونی و تحوالت 1شوند )بشر دگرگون می

در فضای سایبری، هدف و مبنای اصلی اینترنت، برداشتن فواصل 
ها در سراسر دنیا و ایجاد تغییر و تحوالت جغرافیایی در میان انسان

(. شاید کسی 2های ارتباطی و تبادالت اطالعاتی است )در عرصه
کرد که جنبه اجتماعی اینترنت به صورت کاربرد اصلی تصور نمی

های اجتماعی به وجود آیند. وجود ی آن شبکهدرآید و در راستا
امکاناتی که در میان کاربران اینترنت مورد استقبال قرار گرفته به 

ای های است که شاید بتوان آن را یکی از موثرترین سرویسگونه
های اجتماعی در طی ارائه شده در اینترنت به حساب آورد. شبکه
اجتماعی کشورهای  سالیان اخیر تغییرات چشمگیری در سیستم

اند و منجر به ایجاد تغییرات بنیادین و مختلف به وجود آورده
های اجتماعی متشکل (. شبکه3ای در دنیای ارتباطات شدند )حرفه

ر های خاص به یکدیگها )افراد( است که به وسیله وابستگیاز گروه
ها، مسائل توان اهداف، آرمانها میاند. این وابستگیمرتبط شده

-مادی و معنوی باشد. نوع ارتباط نیز به میزان زیادی به این وابستگی

ها و همچنین افراد وابسته متکی است. افراد وارد این ارتباط شده و 
تاثیر متقابلی در این ارتباط دارند. شخصیت و هویت افراد همینطور 
که در ارتباط گروه تاثیر دارد به میزان فراوانی تاثیرپذیری نیز از 

داند که ای میشبکه اجتماعی را واژه دهد. صدیق بناینشان می خود
برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات وسیع 

هند، دو مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل می
 (.4رود )به کار می

های های اجتماعی، سازماندهی انواع گروههدف از ایجاد شبکه
تماعی مجازی با تکیه بر اشتراکات مختلف و رسیدن به هدف اج

مشترک مانند اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دنیای واقعی 
های اجتماعی، به اشتراک گذاشتن است. توسعه مشارکت

های ترین کارکردهای شبکهها توسط اعضا نیز از مهمعالقمندی
(. به 5ندارد )اجتماعی است که بدون آن شبکه اجتماعی معنا 

ها و عالیق با یکدیگر توسط کاربران و اشتراک گذاشتن دغدغه
ها، از مبادرت به ایجاد محتوا توسط اعضا بر خالف سایر رسانه

های مهم آن است و تعامل و تاثیرگذاری مخاطبان در تولید ویژگی
و انتخاب محتوای دلخواه زیاد است و قدرت انتخاب بیشتری دارند 

عی، های اجتمایگر، تبلیغات هدفمند اینترنتی در شبکهو از سوی د
یکی از منابع مهم کسب درآمد هستند. وجود چنین کارکردهایی 
باعث ایجاد تغییرات و تحوالت در زندگی کاربران به طور خاص 
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ای هو کل مردم به طور عام شده است. با توجه به شرایط و پتانسیل
دهای مثبت و منفی در جامعه توان شاهد پیامهای اجتماعی میشبکه

بود که اگر استفاده صحیح و اصولی از آن صورت نگیرد، طبیعتاً 
 (.6پیامدهای منفی زیادی به دنبال خواهد داشت )

توانند بر فرهنگ، هنجارها و اعتقادات های اجتماعی، میشبکه
، های متفاوتمردم تاثیر بگذارند که از آن طریق، افراد با فرهنگ

(. هر 7گذارند )مختلف را با یکدیگر به اشتراک میهنجارهای 
شبکه اجتماعی، فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد؛ یعنی منش 
و گفتار مخصوص و منحصر به فردی برای خود برگزیده است. البته 

هایی یافت که برای خود فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی توان شبکهمی
اجتماعی، درگیر نوع اند. فرد با عضویت در هر شبکه برگزیده

شود که شامل بازخورد، تکه کالم، خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می
اصطالحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و غیره است. 

تردید میزان تاثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بی
کند بود. پس هر شبکه اجتماعی هویت مطلوب خود را ترویج می

(8 .) 
سالم پیش از آن که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی  جامعه

نیازمند است؛ زیرا در سایه امنیت و آرامش است که هر کار خرد 
(. از دیرباز امنیت یکی از 9و کالن شدنی و دست یافتنی است )

ها جهت ها و صلحنیازهای روانی بشر بوده است و بسیاری از جنگ
اند. اگر بخواهیم نقش امنیت خ دادهبدست آوردن و حفظ امنیت ر

توان آن را به دو بخش امنیت ها بررسی کنیم میرا در زندگی انسان
بندی کرد. حفظ امنیت بیرونی وظیفه جوامع درونی و بیرونی دسته

های هاست ولی امنیت درونی از طریق فراگیری مهارتو حکومت
نیت در زندگی آید. اهمیت وجود امزندگی و کاربرد آنها بدست می

جمعی تا حدی است که برخی متفکران اجتماعی در تعاریف خود 
د اند و وجوبه کار گرفته "سالمتی"را مترادف با  "امنیت"کلمه 

ها هر پندارند. لذا انسانآن را ضامن بقاء و پایداری جامعه سالم می
چقدر از لحاظ ذهنی، روحی، روانی و جسمی در سطح باالتری باشند 

نند نقش خود را در برقراری امنیت و به وجود آوردن احساس توامی
آرامش بهتر و بیشتر ایفا نمایند. نیازهای زندگی امروز، تغییرات 

فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، شبکه گسترده و  –سریع اجتماعی 
پیچیده ارتباطات انسانی، تنوع، گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی 

در طبیعت مانند زلزله، سیل و مانند آن،  هاو همچنین وجود بحران
ها و فشارهای متعددی ها، اضطرابها، پریشانیها را با چالشانسان

روبرو نموده است که مقابله موثر با آنها نیازمند توانمندی سازی 
های عاطفی، ها و تواناییاجتماعی است. نداشتن مهارت –روانی 

با مسائل و مشکالت آسیب  روانی و اجتماعی، افراد را در مواجهه
پذیر نموده و در معرض انواع اختالالت روانی، اجتماعی و رفتاری 

دهد. در این میان، خانواده نقش اساسی و بنیادین در پرورش قرار می
و تربیت افراد دارد و نحوه تعامل خانواده بر روی روابط اجتماعی 

جود یک زندگی آنها تاثیرگذار است. امنیت روانی خانواده در اثر و
هایی در طبیعت مانند سیل و آید. بروز بحرانسالم به وجود می

. با ها را تحت تاثیر قرار دهدتواند امنیت روانی خانوادهزلزله، می
های اخیر اتفاق افتاده است، مانند سیل هایی که در سالظهور بحران

ها را بی سرپناه ساخت، استان خوزستان که بسیاری از خانواده
ها در پس از بحران اهمیت موضوع احساس امنیت روانی خانواده

هایی که در دوران بحران و وقوع سیل با بیشتری یافت. خانواده
مشکالت بسیاری روبرو شدند و از نظر مادی و معنوی و به ویژه 

های بسیاری را متحمل شدند، ممکن است از نظر امنیت روانی ضربه
ز بحران دست نیابند. پس از هر بحرانی روانی هرگز به جایگاه قبل ا

)مانند سیل و زلزله( افکار، احساسات یا رفتارهایی در بین افرادی 
اند جریان پیدا های دردناکی بودهاند یا شاهد صحنهکه آسیب دیده

هایی در مورد تنها شدن، امنیت، سالمت کند. این افراد نگرانیمی
ت روحی و روانی شدید خود و خانواده خود داشته و دچار مشکال

ها در دوران پس از بحران و اند. لذا بحث امنیت روانی خانوادهشده
ریشه یابی و تالش در جهت بدست آوردن امنیت روانی در میان 

 ای برخوردار است.های سیل زده از جایگاه ویژهخانواده
در این میان، با وجود اهمیت مساله امنیت روانی پس از بحران در 

های اجتماعی ها از شبکهها، مدیران دولتی در هنگام بحراندهخانوا
نند. کبرای تقویت ارتباطات دوطرفه با افراد بحران زده استفاده می

کنند و همچنین های اجتماعی افراد بحران زده را مدیریت میشبکه
ها از طریق توانند در مدیریت این بحراندیگر کاربران نیز می

های اجتماعی به دلیل سرعت سهیم باشند. شبکههای اجتماعی شبکه
عمل بسیار باال در ارائه و گردآوری اطالعات از وضعیت بحران 

مشکالت پس از بحران  تواند نقش موثری بر کاهشزدگان، می
ن افتد، ایهایی مانند سیل اتفاق می. هنگامی که بحرانداشته باشد

یتر که مخاطبان های معروف مانند تویمشکالت به ویژه در شبکه
کنند، مختلف در یک بستر و در یک موقعیت مشابه تعامل می

ها (. این حقایق در هنگام مدیریت بحران10شود )آشکار می
های ارتباطی و کنند و احتماال بر شیوههایی ایجاد میپیچیدگی

توانند موثر های مقامات به اهداف، میمشارکتی برای هدایت پیام
  (.11واقع شوند )

شاهد وقوع سیل گسترده در استان خوزستان  1398در آغاز سال 
بودیم که صدمات زیادی بر این استان چه از نظر جانی، چه مادی و 

های چه معنوی وارد آورد. وقوع سیل شدید در این استان، خانه
بسیاری از ساکنین و وسایل خانه آنها را از بین برد و به این دلیل 

وقوع سیل خوزستان ی را بر مردم وارد آورد. فشارهای روانی بسیار
به بسیاری از شهرها و روستاهای آن کشیده شده و مردم بسیاری  98

به چندین واحد  98به طوری که در سیل نوروز ؛ را گرفتار کرد
که  ؛ در صورتیهای شدیدی وارد شدمسکونی و تجاری خسارت

د بارش سیل قرار بود منازل مسکونی مجدد بازسازی شود، ولی مجد
های های مختلفی از جمله واحدهایی به بخشآسا باران خسارت

برق منجر به کشته شدن  شدن قطع با حتی یا و زده و غیرهمسکونی 
تعدادی از هموطنانمان در بیمارستان امام خمینی استان خوزستان 

 د. ش
لذا به دلیل صدمات زیادی که سیل خوزستان بر کشور و مردم و 

ها به وجود آورد، الزم است راهی برای ت روانی خانوادهبحران امنی
کنترل این بحران پیدا شود که بتوان تا حدودی بحران امنیت روانی 

های مجازی به دلیل ها را کنترل نمود. کارکردهای شبکهخانواده
انتقال سریع اطالعات، انتشار اطالعات، آموزش، تنظیم احساسات و 

-انند در کنترل بحران امنیت روانی خانوادهتومواردی از این قبیل می

های سیل زده در مرحله پس از بحران نقش اساسی داشته باشند. 
های اجتماعی همه افراد را از وقوع این بحران هنگامی که شبکه
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سازند، افراد بیشتری برای کمک به سیل زدگان و افرادی آگاه می
 ابند. لذا به دلیل اهمیتیشتاند میکه در اثر این حادثه بی خانمان شده

های اجتماعی در کنترل این بحران بزرگ دارد، که کارکردها شبکه
 انجام پژوهش حاضر دارای ضرورت کاربردی است. 

همچنین همانطور که اخیراً نیز مشاهده شده است، سیل خوزستان 
نیز تکرار شده و مردم بسیاری را با مشکالت  1399در آذر ماه 

ها نفوذ کرده و ه است. جریان آب به داخل خانهزیاد مواجه ساخت
-تمام لوازم و وسایل آنها را از بین برده است. در این شرایط، بحران

ها دوباره تکرار شده و الزم است راهی های امنیت روانی خانواده
برای کنترل این بحران اندیشیده شود. در این شرایط نیز کارکردهای 

ثرترین راه برای کنترل بحران باشد. تواند موهای مجازی میشبکه
ر تتوانند سریعهای مجازی از طریق انتقال سریع اطالعات میشبکه

 از گذشته و شکل سنتی مشکل و معضل را برطرف نمایند.
با ظهور شبکه های اجتماعی مجازی، روابط انسانها در همچنین 

اینترنت شکل تازه ای به خود گرفته است. رسانه های اجتماعی 
دیگر ارتباطات کامپیوتر محور را با یکدیگر ادغام کرده و  اشکال

به تبع آن چشم انداز رسانه ها، شیوه های تعامل افراد و تأمین 
کاربران را دگرگون ساخته اند. امروزه شمار کثیری از  نیازهای

کاربران با اهداف مختلف در شبکه های اجتماعی مجازی عضو شده 
ن می پردازند. با توجه به افزایش تصاعدی فعالیت های گوناگو و به

کاربران شبکه های اجتماعی و کارکردهای آن نمی توان از تأثیراین 
شبکه ها غافل ماند. یکی از ویژگی های مهم شبکه های اجتماعی 

و اخبار مهم  در این است که به مکانی برای اشتراک گذاری دانش
به اشتراک گذاشته  تبدیل شده اند. تنوع کاربران و دانشروزمره 

 شده در شبکه های اجتماعی بسیار زیاد بوده، از این رو می توان به
اهمیت و ضرورت این شبکه ها به عنوان ابزاری در جهت بهبود 

 . (12) آموزش و یادگیری توجه نمود
توان امنیت روانی خانواده را تا های اجتماعی میلذا توسط شبکه

هایی که در امنیت روانی روز بحرانحدود زیادی افزایش داد و از ب
هایی مانند سیل و زلزه جلوگیری ها به ویژه پس از بحرانخانواده

های اجتماعی از طریق ایجاد حس همدلی با افراد آسیب نمود. شبکه
ها دیده، و همچنین همکاری و کمک به آنان، امنیت روانی خانواده

عی در مواقع وقوع های اجتماتواند افزایش دهد. لذا شبکهرا می
های طبیعی کارکردهای موثر بسیاری دارد. بحران به ویژه بحران

بنابراین بر اساس مطالعات پیشین و همچنین جمع بندی از مطالب 
ی های اجتماعتوان اذعان داشت که کارکردهای شبکهگفته شده، می

-در کنترل بحران امنیت روانی خانواده در شرایط پس از بحران می

 یابیارزموثر باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف  تواند
 یروان تیدر کنترل بحران امن یاجتماع یشبکه ها یکارکردها

  انجام شده است. خوزستان لیخانواده در مرحله پس از بحران س
 
 دبیات و پیشینه پژوهشا

 در بار نخستین برای امروزی، قالب با اینترنتی اجتماعی شبکه عنوان
 شد مطرح امریکا متحده ایاالت در ایلینویز، دانشگاه در 1960 سال

رسانی )سایت(  اطالع پایگاه نخستین 1997 سال در آن از پس و
 به را پروفایل ایجاد اجازه ، دیگریز سیکس نام به اجتماعی شبکه

 بعد موفقیت عدم دلیل به رسانی اطالع پایگاه این که داد کاربرانش

 اجتماعی های گاه وب در تجارت آن، زا بعد .شد متوقف سال سه از
اجتماعی،  های شبکه آمدن وجود به باعث ، 2002 در سال

 های پایگاه این گونه قارچ رشد و لینکداین و اورکات، فرنداستر

 .شد مجازی فضای در رسانی اطالع
 فرنداستر اجتماعی شبکه رسانی اطالع های پایگاه ، 2004 سال در
 صاحب کاربر، میلیون دو با  اسپیس یما و کاربر میلیون هفت با

 اطالع پایگاه سال، همین در .بودند حوزه این در کاربران بیشترین
 در زوکربرگ مارک توسط فیسبوک اجتماعی شبکه رسانی

 سال. شد اندازی راه( پایلوت) آزمایشی صورت به هاروارد دانشگاه
 وب بازدیدکنندگان و کاربران افزون روز گسترش سال ، 2006

 مردم عمومی دسترسی سال، این در .بود اجتماعی های شبکه های گاه
 عرصه به پا سال این در نیز  توییتر همچنین شد، آزاد فیسبوک به

 .گذاشت اجتماعی های شبکه

 در تقریباً گسترده طور به ایران در اجتماعی های شبکه مفهوم

 کاربران میان در اورکات اجتماعی شبکة حضور با 1383 سال

 رشد سریع قدری به کوتاهی مدت در و کرد پیدا رواج رانیای

 در حاضر کشور سومین ایران امریکا، و برزیل از پس که کرد

 در شبکه این کاربران افزایش باورنکردنی سرعت و شد اورکات

 خبری ههای رسان و نشریات از بسیاری موضوع تقریباً ایران،

 (.13) گردید کشور

 شبکه عنوان از که زمانی روزها این هایی، تحول چنین پرتو در

 و بوک فیس نام ناخواه خواه می کنیم، استفاده اجتماعی های
 آمار، برخی اساس بر فیسبوک. می شود تداعی ما ذهن در توییتر

 جهت از جهان اینترنتی های پایگاه کلیه میان در را اول رتبه

 ها، نوشته توانند می شبکه ها این اعضای. داراست اعضا تعداد

 اند کرده تهیه خودشان یا می پسندند که را فیلم هایی و عکس ها

 را خود همفکران افراد ها شبکه این در. کنند ارائه دیگران به

اشتراک می  به را هایشان داشته و می کنند پیدا دنیا سراسر در
ایده  مخالفان حتی استدالل، و بحث با توانندمی اینکه یا و گذارند

 .کنند همفکر و همراه خود با هم را عقایدشان و ها

 اجتماعی های شبکه ماهیت خصوص در آنچه از جدا میان، این در

 اینترنتی اجتماعی های شبکه از متفاوتی تعاریف شد، گفته اینترنتی

 طبق. هستند مشترکی مفهوم شامل بیشتر که است شده ارائه

 معنای به معموالً مجازی، اجتماعی شبکه های  گلد، راین استدالل

خود  را اش محدوده که است متقابل ارتباطات الکترونیکی شبکه
 شده تشکیل مشترکی هدف یا عالقه پیرامون و کند می تعریف

 هدف به نفسه فی ارتباط ایجاد مواقع، برخی در گرچه است،

 افراد شدن وابسته قطع، طور به شرایطی، چنین شود. در می تبدیل

 محوریت به منجر اجتماعی، های شبکه و اینترنت از استفاده به

 شبک جایگاه ارتقای باعث و می شود وب دستاوردهای یافتن

 ای شبکه رو، این از .یشود م افراد مصرفی سبد در اجتماعی ههای

 داده قرار بازاندیشی مورد را چیز همه معنای امروز، جامعه شدن

 اقتصاد، .است کرده ایجاد نیز را ای تازه مفاهیم همچنین و

 زمان و مکان همچون تری عام مفاهیم حتی و اجتماع هنگ،فر

 دگرگونی حال در همچنان یا شده اند دگرگون فرایند این در نیز

 .اند گرفته خود به جدیدی و نو تعاریف و معانی و هستند
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که منجر  ی، راه یاجتماع یاستفاده افراد از رسانه ها زانیدر مورد م
 یشود، در ط یعد از بحران مب یاجتماع یبه مشارکت در شبکه ها

در مقابل  ادی)ز ختهیمراحل، از نظر نوع احساسات برانگ
اس احس نکهیندارد. صرف نظر از ا ی( تفاوتنییپا یختگیبرانگ
بودند.  کسانی( ، الگوها ادیز ایکم  یعنیشود ) یفعال م یختگیبرانگ

 یوبا جستج یاجتماع یکه استفاده از شبکه ها یحال ، روابط نیبا ا
 یو دهان به دهان منف تیحما یاطالعات دارد با روابط جستجو

 یبرا میمستق ریکه فقط تأث یمعنا که در حال نیمتفاوت بود. به ا
و  میقمست راتیاطالعات مشاهده شد ، تأث یاهداف جستجو

ستفاده ا یبرا یو دهان به دهان منف یبانیاهداف پشت یبرا میرمستقیغ
ذکر است که نه  انید. شامشاهده ش یاجتماع یاز شبکه ها

 کیتحر یو نه احساسات منف ادیز یختگیبرانگ یاحساسات منف
و  یاجتماع یاستفاده از شبکه ها نیب یکم به عنوان واسطه ا یریپذ

استفاده  ریعوض، تأث کردند. در ینم ملاطالعات ع یاهداف جستجو
اطالعات فقط با  یجستجو یرفتار تیبر ن یاجتماع یاز شبکه ها

ادراک شده صورت  تیو حساس دیشدت تهد زانیم یشناخت یبایارز
از  یاطالعات ناش یدهد که قصد جستجو ینشان م نیگرفت. ا

 یشناخت یابیفقط به ارز یاجتماع یاستفاده از شبکه ها شیافزا
 گریدارد. به عبارت د ازین یاحساسات منف یبدون فعال ساز تیوضع

 کیتواند در طول  یاطالعات عموم مردم م ی، اهداف جستجو برا
 یبایو ارز یاجتماع یاستفاده از رسانه ها شیبر افزا یبحران مبتن

بدون تجربه احساسات  تیو حساس دیاز شدت تهد یشناخت یها
د از آن باش یممکن است حاک نی. اابدی شیدر مورد بحران افزا یمنف

اطالعات در  یاطالعات در جستجو یمقابله عموم یکه استراتژ
، (14) است زیدآمیدرک اطالعات خود تهد یدتاً به معنابحران ، عم

، 1دوهاچک) طیکاهش احساسات نامطلوب از مح ینه لزوماً برا
 یراب یاصل زهیگرا ان یکاهش احساسات منف یقبل قاتی(. تحق2005

 یژبدون افتراق تفاوت در استرات یمقابله ا یها یبه استراتژ یابیدست
نشان  نو همکارا 2همپتون (.15) مختلف دانسته است یمقابله ا یها
 یشتریب یاجتماع یکه عموماً از رسانه ها یدهد عموم افراد یم

 سهی. در مقانندیب یم یبحران را جد ادیکنند، به احتمال ز یاستفاده م
به رسانه  ادیز لبه احتما یاجتماع ی، رسانه هایسنت یبا رسانه ها

، از آنجا نیبر ا (. عالوه16شوند ) یم لیخروج از بحران تبد یها
شده است  دیتول یمحتوا شتریب یاجتماع یکه اطالعات رسانه ها

مرتبط با بحران ممکن  یمحتوا نی(، قرار گرفتن در معرض چن17)
درک  نیا. کند دیقابل درک بحران را تشد دیاست شدت تهد

 ای یاز خطر جسم یاحساس باالتر جادیممکن است باعث ا دتریشد
بحران را شخصاً  قیاحتمال درک شدن از طر نی، بنابراشود یروان
 دهد. یم شیافزا

گیرند که های اجتماعی، افرادی مسئولیت را به عهده میدر شبکه
ها را بتوانند نیازها را در شرایط بحران شناسایی کنند، اولویت

ای هاستخراج نموده و سپس تصمیم گیری نمایند. لذا مدیریت شبکه
تحقق اهداف، برنامه ریزی، سازماندهی،  اجتماعی، مسئولیت تعیین و

به کار گماردن نیروی انسانی، رهبری و نظارت را در دوران بحران 
های و پس از بحران بر عهده دارد. امروزه مردم از طریق رسانه

_________________________________ 
1 Duhachek 

کنند. فعالیت اجتماعی، اطالعات مورد نیاز خود را دریافت می
را به عامل محوری  ها در عرصه اطالع رسانی و تبلیغات، آنهارسانه

شکل دهی به افکار عمومی در جوامع معاصر تبدیل کرده است. از 
های اجتماعی با قدرت بسیار باال و سرعت زیاد بریا این رو رسانه

ها وارد عرصه شده و در جایگاه نمایندگان پوشش خبری بحران
-ها تبدیل شدهافکار عمومی به یکی از صحنه گردانان عرصه بحران

 (. 18اند )

 یکند که مردم واکنشها یم انی( ب19) یعملکرد جاناتیه دگاهید
 یم جادیبحران ا داتیمانند تهد یخارج ینسبت به محرکها یروان

مختلف احساسات گسسته )به عنوان مثال ،  یکنند. دسته ها
 طیو ...( روابط منحصر به فرد فرد و مح ی، ترس ، همدرد تیعصبان

 یو رفتار یزشیمختلف انگ جیتواند نتای( و م20دهد ) یرا نشان م
ه ، احساسات گسستیاحساسات بعد دگاهی. با توجه به درا فعال کند

در مقابل مثبت( و  ی)منف تیتوان در امتداد ابعاد ظرف یرا م
مشخص  زی( ن21)، یساز رفعالیدر مقابل غ ی)فعال ساز یختگیبرانگ
 کرد. 

های اجتماعی در در دو دهه اخیر، تحقیقات در زمینه نقش شبکه
مدیریت بحران و امنیت روانی افراد افزایش یافته است. اما با این 

ها، حال، بیشتر تحقیقات تا امروز، بیشتر در حیطه علل بحران
تاثیرات آن بر صنایع و واکنش صنعت متمرکز است و از بررسی 
عوامل روانشناختی انسانی که ممکن است بر مقابله با بحران و 

. برخی از مطالعات ، غافل شده استی تاثیر بگذاردتصمیم گیر
پیشین در زمینه مدیریت بحران، درباره مدیریت منابع انسانی و تاثیر 

. به عنوان مثال، حفظ کارکنان ها بر کارکنان متمرکز استبحران
های مهم منابع انسانی در کنار آمدن و ارتباطات به عنوان استراتژی

 اند.های پاندمی شناسایی شدههایی مانند بحرانبا بحران
ق تواند از طریهای اجتماعی میدهد که شبکهادبیات تحقیق نشان می

اثیر راد تاثیر بگذارد که تهای مختلف منتشر شده و بر رفتار افکانال
های اجتماعی (. استفاده از شبکه22آن به ساختار شبکه بستگی دارد )

و کارکردهای آن، با چندین پیامد روانشناختی از جمله حمایت 
ح پایین استرس، رضایت از زندگی، رفاه و اجتماعی درک شده، سط

دهد که (. مطالعات نشان می23احساس امنیت همراه بوده است )
های اجتماعی در افزایش احساس امنیت افراد و کارکردهای شبکه

 (.24د )رضایت آنها از زندگی در شرایط بحرانی نقش دار
دهد که غفلت از ابعاد روانشناختی بررسی تجارب گذشته نشان می

تواند آثار نامطلوبی بر جای گذارد. برخی از صاحبنظران بحران می
های گروهی به ویژه صدا و معتقدند که تمرکز بیش از حد رسانه

طف مردم در جریان زلزله بم که سیما بر تحریک احساسات و عوا
به منظور برانگیختن حس همدردی و نوع دوستی و جمع آوری 

های مردمی صورت گرفت عوارض روانی نامطلوبی داشته کمک
های بی دلیل نسبت به است. افزایش اضطراب، افسردگی، نگرانی

سالمت فرزندان، ناامیدی و یاس عمومی، از عوارض زودگذر آن 
. اما این مساله تاثیرات بلندمدت نیز داشته است، دوره بوده است

های خفیف ها و فضاهای باز به هنگام زلزلههجوم مردم به پارک

2 Hampton 
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ها، طی دو یا چند شب پس از هر لرزش، از و خوابیدن در این مکان
 هد. دجمله تاثیراتی است که اضطراب و نگرانی مردم را بازتاب می

رسی تاثیرات روانی بحران بر افراد، بر این در بر 1دی ولف و نورد بو
 های مختلف ازهای افراد در بحراناند که واکنشنکته تاکید کرده

جمله سیل، زلزله، طوفان، حوادث تروریستی و تصادفات مربوط به 
حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی، تا حدود زیادی شبیه به هم و 

اد به های روانی افرن واکنشتریقابل پیش بینی است. بر این مبنا مهم
 بحران عبارتند از:

  نگرانی، ترس و اضطراب در مورد سالمت خود و ادامه
 حیات در شرایط بحران

  نگرانی، ترس و اضطراب در مورد وضعیت نزدیکان به
 ویژه همسر و فرزندان

 های شبانه به ویژه در اختالل در خواب و کابوس
 های طبیعی مانند زلزلهبحران

 در مورد یافتن سرپناه مناسب، انزواطلبی و کنار  نگرانی
 آمدن با مسائل مربوط به ازدحام در اماکن اسکان عمومی

  نیاز شدید به احساس همدلی و همدردی، گفتگو درباره
 شرایط ایجاد شده و غیره

  نیاز شدید به توجه، به عنوان عضوی از جامعه که
 های ضروری است. نیازمند امداد و کمک

-رتباطات مجازی در چارچوب توسعه روزافزون رسانهگسترش ا

های گروهی به همراه کاهش ارتباطات میان فردی موجب شده 
است بسیاری از مردم، نیازهای اطالعاتی، سرگرمی و عاطفی خود 

ها تامین کنند. به عبارت دیگر، در جوامع توسعه را از طریق رسانه
شدن در فضای واقعی،  یافته و در حال توسعه، افراد به جای درگیر

دهند که در خود را خواسته یا ناخواسته در فضای مجازی قرار می
ای از ابزار ارتباطی و اطالع رسانی، درون ذهن افراد را آن شبکه

ترین پیامد این وضعیت، وابستگی افراد به این تشکیل داده است. مهم
که بارتباطی است؛ گویی جهانی خارج از این ش –شبکه اطالعاتی 

 (. 1387وجود ندارد )رضایی بایندر و احمدی، 
در شرایط بحرانی نیز نیاز شدید افراد به دریافت اطالعات، وابستگی 

ها و تمایل ذهنی برای بازگشت به شرایط عادی پیش از به رسانه
آورد که امکان شکل گیری بحران، محیط بینامتنی را فراهم می

ل ارتباطی تسهی –ع رسانی های اطالفضای مجازی مبتنی بر شبکه
شده و اثربخش، مداخله در بحران و بهبود عوارض روانی آن را 

ها اغلب موجب گسیخته شدن شبکه روابط دهد. بحرانافزایش می
-بین فردی و اختالل در کارکرد نهادهای اجتماعی و خدماتی می

شوند. در این شرایط امکان مداخالت فردی و ارائه خدمات روان 
رود. بنابراین بهره به افراد بحران زده در عمل از بین میشناختی 

های مجازی، برای مداخله در ها و شبکهگیری از ظرفیت رسانه
تواند از سطح اجتماعی و شکل دهی به فضای مجازی امدادی می

عوارض روانی بحران بکاهد و شرایط را برای بهبود وضعیت و 
 (. 25حرکت به سوی وضعیت مطلوب فراهم آورد )

مبانی اخالقی مدیریت بحران را بررسی نمودند  2آلپاسان و میتروف
ها عوامل مهمی ها و ارزشو نشان دادند که ایجاد اعتماد، فرهنگ

_________________________________ 
1 DeWolfe & Nordboe 
2 Alpaslan & Mitroff 

در  و همکاران  3برای مدیریت بحران از نظر اخالقی هستند. روشو
و ارتباطات  یاعاجتم یواکنش رسانه هاپژوهشی تحت عنوان 

نشان دادند که واکنش  19کووید  ریهمه گ یماریب یبحران در ط
منجر به افزایش  19های اجتماعی در زمان بیماری کووید رسانه

 بحران شده است. ویلودر و کریادو میدیرت ریسک توسط مدیریت 
های در پژوهشی تحت عنوان نقش مدیریت بحران در رسانه

ار بازیگران در سیل ناگهانی جزیره مایورکا اجتماعی: درک رفت
بهبود هماهنگی برای تأثیرگذاری بر رفتار نشان دادند که  2018

در مطالعه  4ساروج و پالمخاطب در طول بحران ها متفاوت است. 
های اجتماعی در مدیریت بحران خود تحت عنوان استفاده از شبکه

-های اجتماعی میف رسانههای مختلبه این نتیجه رسیدند که پست

های اجرایی در جهت اقدامات ها و سایر دستگاهتوانند به دولت
 برای مدیریت بحران کمک کنند.

بررسی مولفه های احساس در پژوهش خود تحت عنوان  سعیدی
امنیت روانی خانواده های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام 

عواملی چون نشان داد که  ندانهای خانواده و فرآیند رشدی فرز
ارتباطات حلقوی خانوادگی امنیت آور، امنیت خانواده نتیجه 
کارکرد سالم و منظم، رشد اخالقی مبتنی بر تالش، اخالق و برنامه 
و امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم نقش محوری در 

و سپهری  احساس امنیت و رشد فرزندان خانواده های ایرانی دارند.
بررسی کارکردها و پیامدهای در مطالعه خود تحت عنوان  همکاران

( نشان دادند های اجتماعی در ایران )مورد مطالعه استان اردبیلشبکه
چون اجتماعی شامل مواردی همهایپیامدهای منفی شبکهکه 

پراکنی، اخبارکذب، نقض حریم خصوصی، انزوا و دور افزایش شایعه
های جعلی و سوء استفاده های واقعی، افراد با هویتماندن از محیط

 د.باشنهای غلط میاز دیگران، تغییر سبک زندگی و تحمیل عادت
نقش شبکه های اجتماعی در پژوهشی تحت عنوان  همایونی مقدم

توانند نقش های اجتماعی میشبکهنشان داد که  در مدیریت بحران
بحران داشته و در مواقعی از به بسیار پررنگی در وضعیت پیش از 

آن هم به دلیل نقش تاثیر  ؛وجود آمدن بحران جلوگیری کنند
صلواتیان و مهربان  های اخیر پیدا کرده اند.گذاری که در سال

های اجتماعی در ( در پژوهشی تحت عنوان کارکرد رسانه1395)
 قیقتح یندر امدیریت بحران زلزله احتمالی شهر تهران انجام دادند. 

 ریتیدر مد یاجتماع یمربوط به نقش رسانه ها یکل یافتهسه دسته 
 کارکردهایدسته،  ینشد. اول ییشهر تهران شناسا یزلزله احتمال

کارکرد آموزش و  5در بحران است، که شامل  یاجتماع یهارسانه
 ی،و رهبر یتهدا ی،ع رسانالو اط یابیع الاط ی،بخش یآگاه

عات است. پس ازآن الاط یشصد و پاو ر یو انسجام بخش همبستگی
در بحران  یاجتماع یرسانه ها یریکارگ در به یریتیالزامات مد

 ی،ارتباط یهاتیرساخبهبود ز یدیالزام کل 5 شاملاحصا شد که 
 یی،و پاسخگو یازسنجین یازیابی،ن ی،هدفمند، اعتمادساز یزیربرنامه

 یرسانه هاو  یریتیمد یهاچالش یزآخر ن درامداد و نجات بود. 
ها تحت عنوان چالش رسانه یناستفاده از ا ینهدر زم یاجتماع
فضا و کنترل  مدیریتچالش  یت،چالش امن یت،حاکم یساختار

3 Rusho 
4 Saroj & Pal 
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 یمیو مدل پارادا یینکاربران تع یو چالش گمنام یافکار عموم
 . شد یمترس یقتحق

توان دست یافت که با مطالعه ادبیات تحقیق به این نتیجه می
های اجتماعی و نقش آن بر کنترل هایی که در حیطه شبکهپژوهش

بحران امنیت روانی خانواده در دوران سیل یا زلزله باشد، به طور 
هایی مشخص انجام نشده است. بنابراین مطالعه حاضر دارای جنبه

 از نوآوری در تحقیقات پیشین است.
 

 هاروش مواد و 
که از نظر هدف،  های کیفی بودهاین پژوهش از نوع پژوهش

 اکتشافی با -ها، توصیفیکاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده
روش انجام این تحقیق بر اساس روش داده باشد. رویکرد استقرایی می

یک روش تحقیقی عام،  1روش داده بنیاد یا گراندد تئوریبنیاد است. 
گلیزر و  توسط 1967استقرایی و تفسیری است که در سال 

ها است عملکرد اصلی داده بنیاد، ظهور نظریه. دبوجود آم 2اشتراوس
هرچند، تئوری بنیادی با الگوهای پیشین روش های تحقیق (. 26)

 مرتبط بوده و به صورت ناگهانی و بدون مقدمه بوجود نیامده است.
ها )نظریه بنیادی( یک روش پژوهشی تئوری برخواسته از داده

 های موضوعیفی است که به پژوهشگر در حوزهاستقرایی و اکتشا
های موجود و از دهد تا بجای اتکا به تئوریگوناگون امکان می

 (.27) پیش تدوین شده خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نماید
سه مرحله اساسی روش داده بنیاد شامل؛ کدگذاری در این بخش، 

مورد استفاده قرار  5کدگذاری انتخابیو  4، کدگذاری محوری3باز
کنند که کدگذاری از طریق توصیه می  6اشتراوس و کوربینگرفت. 

ها کلمه به کلمه تحلیل خرد انجام شود. در این نوع تحلیل، داده
ت های باز کلماشوند و معانی یافت شده در کلمات یا گروهتحلیل می

بر است ارد؛ اول آن که زمانگردد. این روش دو ایراد دکدگذاری می
شود. عالوه بر این و دوم اینکه گاهی منجر به ابهام و سردرگمی می

-ها به کلمات، منجر به لوث شدن نفس تحلیل میگاهی تقسیم داده

گردد و در مورد آنچه باید در متن جستجو کرد نوعی شک و تردید 
پیشنهاد شده است  7گلیزر . روش دیگر که توسطآیدبه وجود می

کدگذاری نکات کلیدی است. در این روش به جای کدگذاری تک 
ین شوند. لذا در اتک کلمات، نکات کلیدی شناسایی و کدگذاری می

شبکه اصلی  6در قالب  قیق، کدگذاری بر اساس روش گلیزرتح
-نهزمیروش گراندد تئوری یعنی پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط 

 گر، راهبردها و پیامدها انجام شد. ای، شرایط مداخله
سوال است که در  6ها، فرم مصاحبه مشتمل بر ابزار گردآوری داده

دو بخش است. بخش اول، اطالعات جمعیت شناختی خبرگان و 
جامعه باشد. سوال می 6بخش دوم سواالت اصلی مصاحبه مشتمل بر 

اساتید دانشگاهی می شامل آماری در این مطالعه، خبرگان عل
های متخصص در زمینه مدیریت بحران و کارکردهای شبکه

اجتماعی و همچنین خبرگان تجربی در زمینه مدیریت بحران سیل 
ند باشند )ماناستان خوزستان که مشغول به فعالیت در این زمینه می

باشند. نمونه گیری، بر اساس مدیران سازمان مدیریت بحران( می
سطح اشباع انجام شد و در نهایت، پس از یری هدفمند و نمونه گ

 مصاحبه، اشباع نظری بدست آمد.  20انجام 
 
 هاافتهی

( 1های جمعیت شناختی خبرگان مطابق با جدول )در ابتدا، ویژگی
نفر مصاحبه شونده،  20از میان بررسی شده است. بر اساس نتایج، 

نفر خبرگان تجربی شامل  9نفر استاد دانشگاه )خبرگان علمی( و  11
توسط روش  هاتحلیل مصاحبهدر ادامه، باشند. مدیران و معاونان می

داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و 
 کدگذاری انتخابی انجام شده است. 

 

 
 های فردی پاسخ دهندگان مصاحبهویژگی .1 جدول

 سمت شغلی لیتسابقه فعا تحصیالت وضعیت تاهل جنسیت سن ردیف
 مدیر مالی سال 15 دکتری مجرد مرد 41 1
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل مرد 40 2
 استاد دانشگاه سال 32 دکتری متاهل مرد 67 3
 مدیر سازمان سال 25 دکتری متاهل مرد 50 4
 مدیر سازمان سال 15 دکتری مجرد مرد 38 5
 گاهاستاد دانش سال 7 دکتری متاهل مرد 35 6
 مدیر سازمان سال 7 دکتری مجرد مرد 47 7
 معاون سازمان سال 15 دکتری متاهل مرد 46 8
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل زن 45 9
 مدیر مالی سال 15 دکتری مجرد مرد 36 10
 مدیر مالی سال 23 دکتری متاهل مرد 45 11

_________________________________ 
1 Grounded Theory 
2 Glasser & Strauss 
3 Open Coding 
4 Axial Coding 

5 Selective Coding 
6 Strauss & Corbin 
7 Glasser 
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 استاد دانشگاه سال 9 دکتری مجرد زن 38 12
 مدیر سازمان سال 10 دکتری متاهل دمر 42 13
 مدیر سازمان سال 7 دکتری متاهل مرد 36 14
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل مرد 43 15
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری مجرد زن 40 16
 استاد دانشگاه سال 8 دکتری مجرد زن 39 17
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل مرد 45 18
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل مرد 44 19
 استاد دانشگاه سال 10 دکتری متاهل مرد 46 20

 های پژوهشماخذ: یافته
سازی و مکتوب ها پیادهدر این مطالعه ابتدا محتوای کلیه مصاحبه

شده و سپس کدگذاری باز آنها به روش کدگذاری نکات کلیدی 
باز مرحله اول، انجام شد. کدگذاری باز در سه مرحله کدگذاری 

ها مرحله دوم و مرحله سوم انجام گردید. در هر مرحله، تعداد داده
(. 2020و همکاران،  1یابد )مارکینسبت به مرحله قبل کاهش می

کد از  87بدین ترتیب در مجموع پس از ادغام کدهای مشابه، 
( تعداد کد 2کدگذاری باز مرحله سوم استخراج گردید. جدول )

دهد. همچنین در جدول ز هر مصاحبه را نشان میاستخراج شده ا
ها به همراه مفاهیم استخراج شده از آنها (، بخشی از مصاحبه3)

 ارائه شده است.
 

 
 تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده از هر مصاحبه .2جدول

 تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده شماره مصاحبه
1 5 
2 5 
3 4 
4 4 
5 4 
6 4 
7 5 
8 5 
9 4 
10 3 
11 4 
12 3 
13 4 
14 5 
15 6 
16 5 
17 4 
18 6 
19 4 
20 3 

 87 مجموع

  های پژوهشماخذ: یافته
 
 

_________________________________ 
1 Markey 
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 ها و مفاهیم استخراج شدهبخشی از مصاحبه .3جدول 
 مفاهیم استخراج شده هابخشی از مصاحبه

برای سیل زدگان اهمیت زیادی دارد. زیرا های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام در مدیریت بحران شبکه
توانند از وقایا باخبر شده و امنیت روانی بیشتری در مقابله با بحران های اجتماعی میافراد مختلف توسط شبکه

 داشته باشند.
 اینستاگرام، تلگرام

عی و های اجتمافرهنگ مانند فرهنگ جامعه و فرهنگ سازمانی باید برای مدیریت بحران توسط شبکه
 تاثیرپذیری آنها در مدیریت بحران باید مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگ جامعه، فرهنگ 
 سازمانی

های الزم انجام شود؛ بنابراین تبلیغات های اجتماعی توسط سیل زدگان باید آموزشبرای استفاده از شبکه
 تبلیغات آموزشی آموزشی در این راستا دارایا همیت است.

های اجتماعی شده کاهش دسترسی به شبکهها که منجر به این میان نقش دارند مانند تحریمعوامل بسیاری در 
 تحریم است.

 های پژوهشماخذ: یافته
است. هدف از این  انجام شدهکدگذاری محوری در مرحله بعد، 

د شده در مرحله کدگذاری مرحله برقراری رابطه بین طبقات تولی
شود و به نظریه عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می. این باز است

کند تا فرآیند ایجاد نظریه را به سهولت انجام دهد. پرداز کمک می
در کدگذاری محوری، کدهای تولید شده در گام قبلی، توسط ایجاد 

د. این شونهای ارتباطی میان این کدها به یکدیگر مرتبط میشبکه
های بدست آمده از کدگذاری باز ادهفرآیند توسط تجزیه و تحلیل د

ب سازی آید. بنابراین هدف از کدگذاری محوری، مرتبدست می
. هنگام برقراری اتصاالت در شبکه، الزم رابطه میان هر مفهوم است

ها به چه صورت با یکدیگر در است بررسی شود که این مقوله

ا جهت ایجاد هارتباط هستند. این مرحله توسط تشکیل شبکه
ها انجام شد. مطابق با نتایج ها و مولفهارتباطات بین مفاهیم، مقوله

مولفه  87مولفه اصلی و  16شبکه اصلی،  6بدست آمده، در نهایت 
های اجتماعی در کنترل بحران امنیت کارکردهای شبکهفرعی برای 

ها توسط تحلیل مصاحبهروانی خانواده در مرحله پس از بحران 
ی گردید. بنابراین توسط کدگذاری محوری، شش شبکه اصلی شناسای

مولفه اصلی(، شرایط  2به این صورت شناسایی شدند: پدیده محوری )
مولفه اصلی(، شرایط  3ای )مولفه اصلی(، شرایط زمینه 3علی )

 2مولفه اصلی( و پیامدها ) 4مولفه اصلی(، راهبردها ) 2گر )مداخله
 ( ارائه شده است. 4ی محوری در جدول )مولفه اصلی(. نتایج کدگذار

 
 

 نتایج کدگذاری محوری .4جدول 
 مولفه فرعی مولفه اصلی شبکه

 پدیده محوری

های کارکردهای شبکه
 اجتماعی

 فیس بوک

 تلگرام

 اینستاگرام

 توئیتر

 لینکدین

 گوگل پالس

 اسنپ چت

بحران امنیت روانی 
 خانواده

 امنیت روانی فرزندان
 افسردگی خانواده

 فشارهای روحی و روانی
 استرس در خانواده

 شرایط علّی
 های فردیویژگی

 سن
 سطح تحصیالت

 داشتن فرزند
 تجربه

 محیط جامعه
 رفاه جامعه

 ترجیحات جامعه
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 های اجتماعیاستفاده جامعه از شبکه

 جو سازمانی

 اهداف سازمان
 اموال و امکانات

 مشارکت
 نیروی کار

 سالمتی و تعادل
 پیشرفت و ترقی
 شور و هیجان

 ایشرایط زمینه

 فرهنگ

 ذهنیت مردم

 فرهنگ جامعه

 فرهنگ سازمانی

 تعالی سازمانی

 فرهنگ نوآورانه
 تمدن سازمانی

 ارزیابی خدمات

 خدمات الکترونیک دولت
 روانشناسی اینترنتی

 دولت به دسترسی به خدمات اینترنتی در مناطق سیل زده نظارت
 خدمات اینترنت پرسرعت
 خدمات اینترنت رایگان

 اخبار اینترنتی

 نیروی انسانی و مدیران
 احساس مسئولیت سازمان مدیریت بحران در قبال امنیت روانی خانواده

 نوادهاهمیت و توجه سازمان مدیریت بحران به امنیت روانی خا
 تیم کاری و تصمیم گیری گروهی

 شرایط مداخله گر

 های دولتسیاست
 های اقتصادیسیاست

 های مربوط به وزارت اطالعاتسیاست
 وجود فیلترینگ

 های اقتصاد کالنریسک
 تحریم

 نوسانات نرخ ارز
 نوسانات نرخ تورم

 راهبردها

 آموزش

 آموزش و توسعه
 اعیفرهنگ سازی اجتم
 تبلیغات آموزشی
 توسعه آگاهی

 کشورهای خارجیگیری از تجربیات موفق بهره
 گیری بر اساس دانشها و دانش و تصمیممهارت آموزش

 یادگیری و انطباق
 های اجتماعیشبکههای آموزش همگانی درزمینه

 یهای اجتماعشبکهکنندگان ن و استفادهبراارتقاء سطح دانش کار
 آموزش نیروی کار مدیریت بحران

 آموزش مدیران

 های اجتماعیآموزش مهارت
 های روانیآموزش مهارت

 دسترسی به اینترنت
 دسترسی به اینترنت برای تمام شهرها و روستاها

 دسترسی به اینترنت برای تمامی اقشار جامعه

 خرید آسان اینترنت
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 ه خانوادهاطالع رسانی اینترنتی ب

 ارزان بودن اینترنت
 وجود اینترنت پرسرعت

 فناوری اطالعات

 بکارگیری هوش مصنوعی

 ابزارهای اینترنتی

 میزان بکارگیری فناوری اطالعات

 های استفاده از فناوری اطالعاتمهارت

 توسعه فناوری اطالعات سازمان

های روانشناسی شبکه
 اجتماعی

 اس آنالینوجود روانشن
 ساعته به روانشناس 24در دسترس بودن 

 های روانشناسیوجود سایت

 پیامدها

 سالمت جامعه

 سالمت روانی جامعه

 ایجاد انگیزه در جامعه

 ایجاد حس مطلوب جسمی و روحی در خانواده و جامعه

 از بین بردن استرس در خانواده

 اعتماد خانواده به دولت

 میل به تالش و کوشش در خانوادهافزایش 

 بهبود وضعیت تحصیلی فرزندان

 از بین بردن یاس و ناامیدی

 کاهش اضطراب و نگرانی

 کاهش افسردگی

 کنترل بحران

 های مردمی به سیل زدگانرساندن کمک
 ایجاد امنیت روانی در خانواده

 بازگشت به شرایط قبل از بحران
 افراد آسیب دیده بازسازی روحی

 های پژوهشماخذ: یافته
یکپارچه سازی و بهبود  برایکدگذاری انتخابی در مرحله سوم، 

ای که در این مرحله از پژوهش باید . نکتهها انجام شده استمقوله
مورد نظر قرار گیرد این است که در صورتی که هدف از پژوهش، 

به هم مرتبط و نه ها در غالب مفاهیمی تئوری سازی باشد، یافته
ها ارائه شوند. ذکر این نکته ضروری است صرفاً لیستی از موضوع

که همواره بیش از یک راه برای نشان دادن روابط وجود دارد. برای 
رسیدن به یکپارچگی مورد نظر الزم است پژوهشگر خط اصلی 
موضوع را تنظیم و با تعهد به آن به شرح خط اصلی داستان بپردازد. 

کند و بطور گذاری انتخابی، محقق یک اصل را کشف میدر کد
(. دسته 19کند )ها مرتبط میمنظم یک دسته اصلی را با دیگر دسته

های زیر را داشته باشد: اول توسط کدهایی که در اصلی باید ویژگی
مرحله کدگذاری محوری مرکزیت بیشتری دارند بدست آید؛ دوم 

نی را در فرآیند کدگذاری نشان دهد. سوم همه باید بیشترین فراوا
(. نتایج 13ها باید به طور خودجوش انجام شود )ارتباطات با مقوله

( است. 1کدگذاری انتخابی )مدل کیفی پژوهش( مطابق با شکل )
شبکه اصلی مطابق  6الزم به ذکر است که فرم کلی مدل بر اساس 

 است.  میانایی فرد و امابا مدل داده بنیاد در پژوهش د
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 های اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی خانواده )مرحله پس از بحران مطالعه موردی سیل خوزستان(مدل کارکردهای شبکه .1شکل 

 
ا هاعتبار سنجی دادهدر نهایت، اعتبارسنجی نتایج انجام شده است. 
که در  ؛(14شود )میدر فرآیند روش داده بنیاد به سه روش انجام 

ها استفاده گردیده است. این سه روش این مطالعه از این روش
 عبارتند از:

 افزایش شفافیت فرآیند پژوهش -1

ا هاعتبار سنجی با افزایش شفافیت فرآیند پژوهش توسط توزیع گام
هایی ها و ابزارهای استفاده شده بخشو مراحل طی شده، تکنیک

آوری گردیده است، با جزئیات زیاد به دست جمعکه اطالعات 
آید. با توجه به شفافیتی که در اطالعات به دست آمده در سه می

مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی وجود 
های پژوهش به روش شفافیت فرآیند دارد، بنابراین اعتبار داده

 شود.پژوهش تایید می

 ارکت کنندگانها به مشارائه یافته -2

های کیفی و به طور خاص روش گراندد تئوری، یکی از اصول روش
مشارکت محور بودن آن است. در این پژوهش، محقق هیچ تالشی 
برای هدایت نتایج به سمت و سوی خاصی نکرده است و تمامی نتایج 

های مصاحبه شوندگان بوده است. جهت اعتبار سنجی حاصل پاسخ
های تحقیق در اختیار مصاحبه شوندگان قرار تهروش داده بنیاد، یاف

های تحقیق را مورد تایید داده شد و تمامی مصاحبه شوندگان یافته
 قرار دادند.

 های خامها با دادهمقایسه مداوم یافته -3

های بدست آمده های مراتب باالتر، دادهدر هر مرحله از کدگذاری
مقایسه گردید تا  های مراحل اول مصاحبه و کدگذاری بازبا داده

 های کدگذاری مراحل باالتر مورد تایید قرار بگیرد.اعتبار داده
 

 نتیجه گیری
در فرآیند دگرگونی و تحوالت موجود در فضای سایبری، هدف و 

ا در همبنای اصلی اینترنت، برداشتن فواصل جغرافیایی در میان انسان
های ارتباطی و ر عرصهسراسر دنیا و ایجاد تغییر و تحوالت د

هایی در طبیعت مانند سیل و تبادالت اطالعاتی است. بروز بحران
ها را تحت تاثیر قرار دهد. با تواند امنیت روانی خانوادهزلزله، می

های اخیر اتفاق افتاده است، مانند سیل هایی که در سالظهور بحران
اه ساخت، ها را بی سرپناستان خوزستان که بسیاری از خانواده

ها در پس از بحران اهمیت موضوع احساس امنیت روانی خانواده
 یابیارزبیشتری یافت. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف 

 یروان تیدر کنترل بحران امن یاجتماع یشبکه ها یکارکردها
انجام گردید. این خوزستان  لیخانواده در مرحله پس از بحران س

 و روش داده بنیاد انجام شد.مطالعه توسط روش تحقیق کیفی 
شبکه اصلی،  6ها و روش داده بنیاد، بر اساس نتایج تحلیل مصاحبه

کارکردهای شبکه های مولفه فرعی برای  87مولفه اصلی و  16
توسط تحلیل  اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی خانواده

 یکپدیده محوری ها و به روش داده بنیاد شناسایی گردید. مصاحبه
دهد. ای است که اساس فرآیند را تشکیل میصورت ذهنی از پدیده

های اصلی کارکردهای پدیده محوری در این مطالعه توسط مولفه
های اجتماعی و بحران امنیت روانی خانواده تعریف شد. شبکه

های اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی کارکردهای شبکه
خوزستان توسط کارکردهای خانواده در مرحله پس از بحران سیل 

شود. های اجتماعی و بحران امنیت روانی خانواده شرح داده میشبکه
توانند برای کنترل بحران به کار برده های اجتماعی که میشبکه

شوند شامل فیس بوک، تلگرام، اینستاگرام، توئیتر، لینکدین، گوگل 
ن تریترین و پرکاربردباشند که از معروفپالس و اسنپ چت می

های اجتماعی هستند. همچنین بحران امنیت روانی خانواده شبکه
شامل امنیت روانی فرزندان، افسردگی، فشارهای روحی و روانی و 

های اجتماعی و کارکردهای آنها در این استرس است که باید شبکه
شرایط علّی عواملی هستند که بر پدیده محوری راستا قدم بردارد. 
-های ویژگیط علّی در این پژوهش توسط مولفهتاثیرگذارند. شرای

های فردی، محیط جامعه و جو سازمانی شرح داده شد. در این 
مطالعه، شرایط علی که به صورت علت و معلولی کارکردهای 
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های اجتماعی را در کنترل بحران امنیت روانی خانواده نشان شبکه
ست. های فردی، محیط جامعه و جو سازمانی ادهد، ویژگیمی

های فردی افراد جامعه و هم تواند ویژگیهای فردی هم میویژگی
های فردی مدیران و کارکنان سازمان مدیریت بحران باشد. ویژگی

لذا افراد جامعه و یا کارکنان و مدیران با داشتن سن، تجربه، فرزند 
و تحصیالت متفاوت، شرایط مختلفی را از نظر کنترل بحران امنیت 

کنند. محیط جامعه نیز توسط رفاه جامعه، میروانی تجربه 
های اجتماعی تعریف ترجیحات جامعه و استفاده جامعه از شبکه

های اجتماعی به صورت همگانی ای که از شبکهشده است. جامعه
های کند؛ در شرایط بحرانی همگی به سمت شبکهاستفاده می

وند. لذا کنند تا از اخبار روزانه مطلع شاجتماعی سوق پیدا می
 هایترجیحات اکثریت افراد جامعه بر مبنای استفاده از شبکه

اجتماعی در تمامی شرایط است. این موضوع رفاه جامعه را نیز در 
ی اتوانند به خواستهپیش دارد که با سهولت و سرعت بیشتری می

خود در مورد کنترل بحران امنیت روانی دست یابند. جو سازمانی 
ای اهداف سازمان، اموال و امکانات، مشارکت، هنیز توسط مولفه

نیروی کار، سالمتی و تعادل، پیشرفت و ترقی و شور و هبجان 
تعریف شده است. جو سازمانی بیشتر از منظر سازمان مدیریت 

دهد. لذا این سازمان باید بحران موضوع را مورد بررسی قرار می
ند ان باشد تا بتوادارای معیارهای گفته شده در میان کارکنان و مدیر

های اجتماعی به نحو کنترل امنیت روانی خانواده را به کمک شبکه
ای نیز شرایط خاصی تری مدیریت نماید. شرایط زمینهمطلوب

ای توسط گذارند. شرایط زمینههستند که بر راهبردها تاثیر می
های فرهنگ، ارزیابی خدمات و نیروی انسانی و مدیران مولفه

رایطی که زمینه ساز کنترل امنیت روانی خانواده در تعریف شد. ش
ی های اجتماعدوران پس از بحران سیل استان خوزستان توسط شبکه

هستند، فرهنگ، ارزیابی خدمات و نیروی انسانی و مدیران تعریف 
شده است. لذا ذهنیت مردم، فرهنگ جامعه، فرهنگ سازمانی، 

زمانی، عواملی هستند تعالی سازمانی، فرهنگ نوآورانه و تمدن سا
گیرند و زمینه ساز استفاده از که همگی در مولفه فرهنگ جای می

 باشند. خدماتی کههای اجتماعی برای کنترل امنیت روانی میشبکه
-ها برای امنیت روانی خانواده توسط شبکهاز سوی دولت و سازمان

گیرد نیز زمینه ساز این موضوع است. لذا های اجتماعی صورت می
خدمات الکترونیک دولت، روانشناسی اینترنتی، نظارت دولت به 
دسترسی به خدمات اینترنتی در مناطق سیل زده، خدمات اینترنت 
پرسرعت و رایگان و اخبار اینترنتی، عواملی هستند که خدمات را 

های بحران زده از سیل در اختیار با سهولت بیشتری برای خانواده
ی و مدیران به ویژه مدیران سازمان دهد. نیروی انسانقرار می

مدیریت بحران و دولت نیز با احساس مسئولیت، اهمیت و توجه و 
د تواننوجود تیم کاری و تصمیم گیری گروهی در مورد بحران، می

های اجتماعی در کنترل بحران امنیت روانی خانواده با کمک شبکه
د عمومی هستنای گر شرایط زمینهتاثیرگذار باشند.  شرایط مداخله

-گذارند. شرایط مداخله گر توسط مولفهکه بر راهبردها تاثیر می

های اقتصاد کالن تعریف شد. های دولت و ریسکهای سیاست
شرایط مداخله گر که از بیرون از محیط مورد مطالعه قرار دارد 
نیز عوامل مهمی هستند که بر این بحران و کنترل آن نقش موثری 

های اقتصادی، های سیاستدولت که توسط مولفههای دارند. سیاست

شود، عوامل های وزارت اطالعات و فیلترینگ تعریف میسیاست
های مهمی هستند که در این میان نقش عمده دارند. دولت با سیاست

خود چه به صورت پولی و مالی، منجر به ایجاد و یا برطرف نمودن 
ر کنترل و یا شدت تواند دشود که میمشکالت اقتصادی کشور می

ای هبخشیدن به بحران نقش موثر داشته باشد. در این میان سیاست
وزارت اطالعات و همچنین فیلترینگ، عوامل بسیار مهمی هستند 
که دسترسی به خدمات اینترنتی را برای کاربران و افراد جامعه 
محدود کرده و مشکالتی برای افراد به وجود آورده است. راهبردها 

های خاصی هستند که از پدیده محوری منتج یا بر هم کنش هاکنش
های آموزش، دسترسی به اینترنت، فناوری شوند و توسط مولفهمی

های اجتماعی تعریف شد. برای آن که اطالعات و روانشناسی شبکه
های اجتماعی بتوانند دارای بهترین کارکرد در راستای کنترل شبکه

ر شرایط پس از بحران سیل باشند، بحران امنیت روانی خانواده د
-آموزش، دسترسی به اینترنت، فناوری اطالعات و روانشناسی شبکه

های مهمی در این راستا است. توسط آموزش های اجتماعی استراتژی
همگانی، یادگیری، توسعه آگاهی، یادگیری از کشورهای موفق، 

به توان های اجتماعی، آموزش مدیرات و غیره میآموزش مهارت
بهبود و کنترل امنیت روانی خانواده در شرایط گفته شده امیدوار 

رای های دسترسی به اینترنت ببود. دسترسی به اینترنت توسط مولفه
تمام شهرها و روستاها، دسترسی به اینترنت برای تمامی اقشار 
جامعه، خرید آسان اینترنت، اطالع رسانی اینترنتی به خانواده، 

نت و وجود اینترنت پرسرعت تعریف گردید. این ارزان بودن اینتر
دهد که تمامی اقشار جامعه چه کم درآمد و چه با مولفه نشان می

درآمد باال و همچنین ساکن در تمامی شهرها و روستاها باید از 
خدمات اینترنت ارزان، آسان و پرسرعت بهره مند باشند تا بتوانند 

ی اجتماعی استفاده نمایند. هااز مزایای موجود در اینترنت و شبکه
های بکارگیری هوش مصنوعی، فناوری اطالعات توسط مولفه

ی هاابزارهای اینترنتی، میزان بکارگیری فناوری اطالعات، مهارت
استفاده از فناوری اطالعات و توسعه فناوری اطالعات سازمان 

دهد برای افزایش کارکردهای شبکه تعریف شد که نشان می
ها و به ین امر مهم، باید فناوری اطالعات در سازماناجتماعی در ا

های اجتماعی طور کلی جامعه پیاده سازی شود. روانشناسی شبکه
نیز باید در همه ساعات و همه جای منطقه بحران زده در دسترس 

های وجود روانشناس آنالین، در دسترس بودن باشد و توسط مولفه
-ای روانشناسی تعریف میهساعته به روانشناس و وجود سایت 24

های حاصل از استخدام راهبردها هستند. شود. پیامدها خروجی
های سالمت جامعه و کنترل پیامدها در این پژوهش توسط مولفه

بحران شرح داده شد. در نهایت، پیامدها توسط سالمت جامعه و 
-کنترل بحران شرح داده شدند. لذا در صورتی که کارکردهای شبکه

توان به سالمت جامعه و عی مورد توجه قرار گیرد، میهای اجتما
کنترل بحران دست یافت. سالمت جامعه شامل سالمت روانی، 
انگیزه، حس مطلوب، نداشتن استرس، اعتماد به دولت، میل به تالش، 
بهبود وضعیت تحصیلی فرزندان، عدم یاس و ناامیدی، کاهش 

چنین کنترل باشد. هماضطراب و نگرانی و کاهش افسردگی می
های مردمی به سیل زدگان، ایجاد بحران توسط رساندن کمک

امنیت روانی در خانواده، بازگشت به شرایط قبل از بحران و 
شود که این عوامل بازسازی روحی افراد آسیب دیده تعریف می
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های مجازی برای کنترل همگی در راستای استفاده از خدمات شبکه
 بحران قابل دسترسی هستند. 

، همایونی سعیدی، العه با مطالعات روشو و همکاراننتایج این مط
بر اساس نتایج بدست همخوانی دارد.  و صلواتیان و مهربان مقدم

هایی مانند سیل در مرحله پس از بحرانشود آمده پیشنهاد می
د از اننخوزستان اینترنت در اختیار افراد جامعه قرار گیرد تا بتو

های اجتماعی، اخبار و اطالعات را سریع دریافت نمایند. طریق شبکه
های اجتماعی را داشته باشد؛ لذا جامعه باید آمادگی پذیرش شبکه

برای این امر، دولت باید فرهنگ سازی الزم را برای استفاده از 
ها های اجتماعی در میان مردم بوجود آورد. همچنین شهرداریشبکه
مات خود باید رفاه و ترجیحات جامعه را مورد توجه قرار با اقدا

دهند. مدیران سازمان مدیریت بحران باید دارای حس احساس 
مسئولیت و توجه به وضعیت پیش آمده باشند. لذا افرادی به عنوان 
مدیر و نیروی کار در این سازمان باید به کار گرفته شوند که 

شرایط بحران داشته باشند.  صالحیت الزم را برای این امر مهم در
دولت باید برای شرایط بحران و مقابله با ایجاد بحران امنیت روانی 

-ها، مساله فیلترینگ را تجدید نظر کرده و همچنین سیاستخانواده

تر و با اقتصاددانان خبره و توانمند های اقتصادی را به نحو مطلوب
ای مدرن باید در هبه انجام رساند. ابزارهای اینترنتی و فناوری

سازمان مدیریت بحران بکار گرفته شوند و همچنین به مرور با 
های اجتماعی به افراد جامعه اطالع رسانی نمایند.همچنین شبکه

الزم است تیم روانشناسی در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار 
ها را در دوران پس گیرد تا وضعیت روانی و سالمت روحی خانواده

شود مدل کنترل نمایند. برای پژوهشگران پیشنهاد میاز بحران 
در بانکداری و در رفاه جامعه را  کارکردهای شبکه های اجتماعی

  بررسی نمایند.
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