فصلنامه علمی-پژوهشی

جغرافیا (برنامهریزی منطقهای)

سال هفتم ،شماره  ،2بهار 1396
صص77-89 :

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی در سکونتگاههای
روستایی (مطالعه موردی :بخش ماهیدشت کرمانشاه)
آئیژ عزمی

1

استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

مجتبی نوری
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و مدیریت توسعه پایدار روستایی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،
واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله95 31/11/02 :

تاریخ پذیرش مقاله9316/ 01 / 26 :

چکیده
مخاطرات طبیعی در روستاهای کشور ساالنه آسیبهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجاد میکنند و لذا از جمله سیاستهای
دولت مدیریت مخاطرات طبیعی با مشارکت مردم محلی است .مشارکت مردم و موفقی ات یراکمه نیا ت

ایز دح د هب طونم ی         

سرمایه اجتماعی مردم است و لذا این تحقی شقن یسررب فده اب ق دم رد یعامتجا هیامرس ی تیر م طاخ رات م شخب رد یلح    

       

ماهیدشت کرمانشاه انجام شده است .روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی است و ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه بو شور .تسا هد
تعیین حجم نمونه فرمول کوکران و روش نمونهگیری توصیفی ساده بوده است .جامعه آماری مشتمل بر جامعه آماری ش مدرم لما   
روستایی بخش ماهیدشت کرمانشاه بوده است که بالغ بر  84نفر بودهاند .یافتههای تحقیق ن ناش م ممیدهنددد ک زا یعامتجا هیامرس ه   
طریق ایجاد آگاهی ،اعتماد ،انسجام ،اعتم کراشم و یلحم یاهداهن یراکمه ،دا ت سناوت  ت .دنک تیریدم ار یلحم تارطاخم ه     

    

یافتههای تحلیل همبستگی نشان میدهند که آگاهی مردم ،همکاری و مشارکت مردم ،اعتماد م اجسنا ،مدر مم ممم اجتم اهداهن و یعا یی ییی
محلی رابطه معنیداری با مدیریت مخاطرات طبیعی داشته و تحلیل رگرسیون نشان میدهد که انس یعامتجا ماج    مهمممترررین مؤلفههه
سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی است.

واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،مخاطرات طبیعی ،ماهیدشت ،کرمانشاه ،انسجام اجتماعی

 -1آئیژ عزمی (نویسنده مسئول)
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-1مقدمه
مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره نفوذشان پدیدههایی تکرار شدنی و ویرانگر هستند که هم لوط رد هراو   
دوران حیات کره زمین وجود داشته و پس از پیدایش بشر نیز همیشه خطر جدی برای انسانننهاا ب دو ههانددد .بن نیاربا
میتوان اذعان کرد هیچ جامعهای ادعای ایمن بودن از مخاطرات طبیعی را ندارد و انسانها همواره با تاثیرات ذهنی و
عینی زیان بار روبه رو هستند .واقعیت آن است که سوانح طبیعی به عنوان تهدیدی درحال رشد در ارتباط ب و هافر ا
توسعه جوامع روستایی مطرحاند و خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی هم از دیدگاه تکرار و هم از نظر صدماتی که
به بار میآورند ،بر جامعه روستایی اثر میگذارند .وقتی سانحهای طبیعی اتف  ،دتفا یم قا در راثآ ییاتسور قطانم

     

یگذارد (پورطاهری و همکاران.) 30 : 93 31 ،
جبران ناپذیری را به لحاظ ابعاد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی بر جا م 
یشود که این نیز به نوبه خ هتسسگ هب دو    
وقوع مخاطرات طبیعی منجر به بروز تغییرات در شرایط زیست محیطی م 
شدن روند زندگی عادی مردم و بروز تأثیرات مخرب بر سکونتگاههاای انس نا ممیشودد و خس و یداصتقا یاهترا
یکند .در این میان جوامع روستایی و فعالیتهای تولیدی م طبتر
اجتماعی و محیطی گستردهای را بر جوامع تحمیل م 
با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی و نیز داشتن توان محدود در مقابله با این تهدی ،یطیحم تاد   
از دیرباز بیش از دیگر جوامع در معرض نیروهای مخرب طبیعی قرار داشتهاند (پورطاهری و همکاران.)33 : 90 31 ،
ی آنه ناوتان دبلاک رب ا      س گتنوک ااههاای انس ختا ،ییاتسور قطانم ینا اذ     
تکرار وقوع حوادث طبیعی و تأثیرگ راذ ی ی
راهکارهایی را طلب میکند که براساس آن بتوان با پیامدها و اثرات این حوادث غیرمترقبه مقابله ک نایز جیاتن و در    
بار آن را تا حد امکان کاهش داد .جوامع روستایی ایران در طول تاریخ در مواجهه با مخ و یعامتجا ،یعیبط تارطا
اقتصادی و در فعالیتهای کشاورزی و تولیدی خویش به منظور کاهش حوادث غی هبقرتم ر    ش ششیوههاا و روشهاای
  

مختلفی را به کار بردهاند که میتوان این دانش روستاییان را بررسی کرده و آن را در م عیبط یتارطاخم تیرید ی رد 
مناطق روستایی به کار برد (عزمی و همکاران.) 24 : 94 31 ،
با توجه به آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی ،توجه به سرمایههای اجتماعی میتواند نقش مهمی در بهب دنور دو   
برنامهریزی برای توسعه روستایی را برای متخصصان مربوطه تسهیل و مشارکت روستاییان را در اجرای بهت همانرب ر   
را به همراه داشته باشد و در تعامل با سایر ابعاد سرمایهها در ایجاد اعتماد ،روابط متقابل ،تبادل تج و ترا همک یرا
جمعی نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری ایفا میکند (عینالی و همکاران .) 95 : 93 31،لذا این مقاله به بررس شقن ی   
یپردازد.
سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات محلی توسط مردم در بخش ماهیدشت شهرستان کرمانشاه م 
-2مبانی نظری

اصطالح سرمایه اجتماعی در سال  1916در مقالهای به وسیله " هانی فان " در دانشگاه ویرجینیای غربی مط دش حر   
که بعدها در کتاب "مرگ و زندگی در شهرهای آمریکایی" جین جیکوبز درسال  1 96 1م گ رارق هراشا درو ر و تف   

پس از "گلن لوری " اقتصاد دان و" ایوان الیت" جامعه شناس ،در دهه " 80جیمز کلمن" جامعه شناس از این واژه
استقبال کرد .سپس "رابرت پوتنام " اندیشمند علوم سیاسی این واژه را درباره ب ج اب نآ شنک مهر ا رد یندم هعم   
ایتالیا و آمریکا مطرح کرد (راست بین و همکاران .)83 :1931 ،کاربرد این مفهوم بتدریج از دهه  1990به این ط فر

  

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی79 ...

در پایان نامهها و مقاالت دانشگاهی –به ویژه در رشتههای جامعهشناسی ،اقتصاد ،سیاس شزومآ و ت   

– ب یاهراک ا   

افرادی چون جیمز کلمن ،پیر بوردیو ،رابرت پاتنام ،و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است (.)Wall,1998:259

از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است .یکی از تع رس هک تسا نیا حرطم فیرا م ،یعامتجا هیا        
مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است ک هعماج نآ یاضعا یراکمه حطس یاقترا بجوم ه

      

گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات میگردد .براس یهافم ،فیرعت نیا سا م ظن ی یر      
جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مفهومی نزدیک با سرمایه اجتم یعا

ممیگردنددد( .موس یو : 85 31،،

.) 71

بوردیو 1نیز براین باور است که سرمایه اجتماعی ،جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت ش یماوداب هکب   
از روابط نهادی شده بین افراد است ،یا به عبارت سادهتر ،عضویت در یک گروه ب  هب یبایتسد یار م هورگ نآ عبان      
یباشددد .در واق ،ع
است .البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مرات جو زا شیب ب و اهدنویپ هکبش فرص د        م م 
پیوندهای شبکهای میبایست از نوع خاصی باشند ،یعنی مثبت و مبتن رظن زا .دنشاب دامتعا رب ی هیامرس ویدروب        
ی می از ننن
اجتماعی در نهایت پاداش اقتصادی یا همان سرمایه اقتصادی را به همراه دارد (Winter, 2000:2) .ازنظ و ر ی ی
یتواند بطور مؤثری تغییر یابد(Bourdieu,1986,249).
سرمایه اجتماعی یک فرد ،بسته به اندازه شبکه ارتباطات م 

یداند که حاصل تأثیر نهادهای اجتم هراجنه و یناسنا طباور ،یعا ا     
بانک جهانی هم سرمایه اجتماعی را پدیدهای م 
برروی کمیت و کیفیت تعامالت اجتماعی است .تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی
بر اقتصاد و توسعه کشورهای مختلف دارد؛ از طرف دیگر افزایش آن میتواند موجب پایین آمدن جدی هزین ننههاای
اداره جامعه و نیز هزینههای عملیاتی سازمانها گردد( .موسوی 71 : 85 31،به نقل از .)World bank,1999
بنابراین سرمایه اجتماعی توانایی تشکیل و حفظ روابط به منظور تسهیل دستیابی به اهداف از طریق توسعه ارتباطات
و همکاری بعنوان نقطه مرکزی سرمایهگذاری در توسعه محلی مم 
یباشددد (Hazelton et al., 2007:92).ک رظن هب ه    
کارپیانو این سرمایهگذاری ،پشتیبانی از جامعه محلی را به منظور دستیابی به روشهای کنت لر

بح ار نننهاای ناش زا ی

سوانح را تسهیل م 
یتوانددد ب لوصحم ناونع ه    
یکند ) (Carpiano,2007:647به عبارت دیگر ایده سرمایه اجتماعی م 
سرمایهگذاری عمدی در روابط با دیگران و کاربرد آن در دسترسی متفاوت به منابع نهفته باشد و همچنین ممیتوانددد
من رگ و یدرف عفا و  ار یه م رظند رکلمع و هداد رارق د تجا و یسایس هدش فیرعت  م یعا

هست ار ی نک ل دددددددددددددددددددددددد ددد
د .

).(Brunie,2009:311
یدهد ،بطوریک هتسسگ ثعاب ه    
مخاطرات طبیعی اصو ًالًال به تغییراتی گفته میشود که در شرایط زیست محیطی رخ م 
شدن روند زندگی طبیعی مردم و قرار گرفتن آنها در مع و رصانع ضر

طیحم هدننک بیرخت و کانرطخ لماوع

     

میشود (عزمی و همکاران .) 24 : 94 31 ،مخاطرات طبیعی با انواع گوناگون و گستره نفوذشان به عن ناو پدیدددههاایی
تکرارشدنی و مخرب ،همواره در طول دوران حیات کره زمین وجود داشتهاند و پ ه زین رشب شیادیپ زا س م شی ه      
خطری جدی برای انسانها بودهاند (پورطاهری و همکاران .) 390 1 32: ،مخاطرات طبیعی وقایع تهدیدکنندهای هس دنت
که میتوانند فضای طبیعی و اجتماعی ما را تخریب کنند .این تخریب نه تنها در هنگام وق رد هکلب ،هثداح عو

دنلب     
Bourdieu

1
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مدت ،پیامدهای اجتماعی این قضیه را هم شامل میشود .وقتی وقوع این حوادث ،تأثیرات منفی زیادی ب و هعماج ر
یشوند (ایراسما آیاال.) 389 1 15: ،
زیرساختهای آن داشته باشد ،بالیای طبیعی تلقی م 
ی بههه هنگاممم وقو ععع
ی کههه بحرانی ی
هر جامعه دارای نقاط قوت و ضعف ،یا ظرفیتها و آسیبپذیری هایی است؛ زم نا ی ی
مخاطره ایجاد میشود ،ظرفیتهای جامعه برای پیش افتادن از تأثیرات آن بسیج میشوند .بنابراین مش دها هه ممیشودد
ی و همک نارا  .) 389 1 25: ،،در
که آسیبپذیری های جامعه در مقایسه با ظرفیتهای آن بسیار جدی اس  ت ( (پورط رها ی ی
این میان جوامع روستایی و فعالیتهای تولیدی مرتبط با آن به دلیل دارا بودن ارتباط تنگاتنگ ب ببا مح و یعیبط طی

زین    

داشتن توان محدود در مقابله با این تهدیدات محیطی ،از دیرباز بیش از دیگ  یاهورین ضرعم رد عماوج ر م برخ      
طبیعی قرار داشتهاند ).(Yodamani,2000,5
تهای موجود در بالیای طبیعی همیشه ای جو ینارگن ن و راد د د هک  وص رد ر عوقو ت
با توجه به ظرفی 

یتواننددد
      مم 

پیامدهای متفاوتی را بر جای بگذارند که در برخی موارد غیر قابل جبران است؛ اما بررسیها نشان میدهد که هرچند
ی م نامز یتیرید   
کهای ی
نمیتوان به طور کامل اثرات وقوع بالیای طبیعی را از بین برد ،میتوان با بهرهگیری از تکنیک ک
رسیدن به حالت عادی را کوتاهتر و در واقع جوامع محلی را تاب آور کرد( .بدری و همکاران.) 392 1 40: ،
بدین ترتیب ضروری است که در این زمینه با اتخاذ رویکرد توسعه پای رب ینتبم ییاتسور راد

کسیر تیریدم

و     

تدوین و بکارگیری شیوههای مناسب ،اقدام به کاهش آث ان را م رطاخم بولط ا درک ییاتسور قطانم رد یعیبط ت ........ .......
(پورطاهری وهمکاران .)33 : 90 31 ،پیامدهای مخاطرات طبیعی در واقع فقط از راه برنامهریزی ص زا هدافتسا و حیح   
شیوهها و ابزارهای جدید مدیریتی کاهش مییابند؛ بنابراین الزم است به صورت نظام مند به ش قیمع کرد و تخان   
فرایندهای مؤثر در بروز مخاطرات و برنامهریزی بهتر به منظور حذف یا ک یاهبیسآ و اهدمایپ فلتخم داعبا شها      
ناشی از آنها در داخل کشور پرداخت (پورطاهری و همکاران.) 31 : 93 31 ،
به منظور ظرفیت سازی عمدت ًاًا یک یا چند رویکرد ،انتشار و ترویج اطالعات ،آموزش ،نظارت و تسهیلگری ،تقویت
یتوان برگزیددد (پورط یرها
فعالیتهای بین سازمانی و شبکهای ،بازخورد و ارتقای یادگیری براثر مواجهه یا تجربه را م 
و همکاران.) 28 : 89 31،
-3پیشینه تحقیق
پورطاهری و همکاران ( ) 89 31در مقالهای با عنوان نقش ظرفیت سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی (زلزل )ه
در مناطق روستایی با تأکید بر روشهای کمی به بررسی ظرفیتها و آسیبپذیری سکونتگاههای روس یات ی ربارب رد    
ی
خطر زمین لرزه در مناطق روستایی شهرستان خدابنده پرداختهاند که نتایج این تحقیق ،از ک ندوبن یفا    ظرفیتتتهای ی
بپذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد.
موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تأثیرات و آسی 
ی در
فراهانی و همکاران ( )1931سه شاخص مد نظر پاتنام (اعتماد ،مشارکت ،شبکهها) در رابطه با س یامر ههه اجتم عا ی ی
توسعه روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دادند و یافتههای تحقیق نشان داد رابطه کام ًالًال معن ادا ررر
و مثبت میان سرمایه اجتماعی و سطح کیفیت زندگی روستاهای مورد مطالعه وجود داشته و مؤلفه انسجام اجتم یعا ،،
بیشترین تأثیر را روی کیفیت زندگی آنها داشته است.

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی81 ...

حاجی نژاد و همکاران ( ) 92 31در تحقیقی با عنوان" نقش مشاركت مردم در فرآيند بازسازي كالبدي ناشی از بالیای
طبیعی -مورد شهر بم" به این نتیجه رسیدند که ميزان مشاركت مردم از ديد جامعه نمونه مثبت ارزيابي شده و از بين
شاخصهای توسعه كالبدي مشاركت مردم بيشترين تأثیر را بر روي شاخص مس نازيم و هتشاد رهش تفاب و نك      
مشاركت مردم در استفاده از فرصت توسعه مسكن و بافت شهر بيشتر از ساير شاخصها بوده است و كمت نير

تأثثیر

یرسد نقش بيش از حد دولت
را بر روي شاخصهای خدمات و تسهيالت عمومي و زيربنا يي داشته است .به نظر م 
در بازسازي اين شاخصها باعث كم رنگ شدن ميزان مشاركت مردم شده است.

عینالی و همکاران ( ) 93 31در پژوهشی با عنوان" ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در ک رد هلزلز هحناس تارثا شها

  

ی ناش زا ی
دهستان سجاسرود -شهرستان خدابنده " به ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش می یسآ ناز بب بببپ ریذ ی ی
سانحه زلزله پرداخته است .نتایج حاصل از این پ ناشن شهوژ    ممیدهددد ک  هیامرس داعبا همه ه ا متج ا برد یع ین       
خانوارهای نمونه از سطح مطلوب پایینتر است؛ بطوریکه در ابعاد شبکههای محلی و انسجام اجتماعی حت دح زا ی   
نتر است.
متوسط نیز پایی 
پورطاهری و همکاران ( ) 93 31در پژوهشی با عنوان" ارزیابی آسیبپذیری فیزیکی سکونتگاههای روستایی در برابررر

ل مدللل
ی فراینددد تحلیل ل
مخاطرات طبیعی (زلزله) با استفاده از مدل تصمیمگیری کوپراس "با هدف ش خان تتت و طراحی ی
تصمیمگیری چند معیاره کوپراس در رتبه بندی سکونتگاههای روستایی براساس میزان آسیبپذیری فیزیکی در برابررر
مخاطرات (زلزله) است .نتایج این تحقیق نشان میدهد با توجه به متنوع و گسسته بودن شاخصهای آسیبببپ ریذ ییی
یتواند در رتبه بندی آسیبپذیری سکونتگاهها در مقابل زلزله قابلیت زیادی داشته باشد.
فیزیکی ،این مدل م 

عزمی و همکاران ( ) 94 31در مقالهای با عنوان " جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیع هاتسور رد ی ا    "به
بررسی و مقایسه دانش بومی با دانش نوین در کاهش آسیبپ ریذ ییی محیط نیسره ناتسرهش رزیش ناتسهد رد ی      
پرداختهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که دانش بومی سهم بیشتری در مدیریت مخاطرات طبیعی در نواحی روس یات ی
داشته است.

ی نقششش
ت س حنا ههه" بههه بررسی ی
شاو و ناکاگاوا ( ،)5002در مطالعهای با عنوان "سرمایه اجتماعی ،تغییر اقلیم و م یرید ت ت
ی پرداختههه و بههه تأثیررر
سرمایههای اجتماعی از قبیل اعتماد ،هنجاهای اجتماعی ،مشارکت و شبکههای اجتماعی محلی ی
ی بههه
ت دس بایت ی ی
ت س حنا ههه در جهت ت
مثبت ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه از طریق بهبود توانایی م یرید ت ت
توسعه پایدار اشاره کردهاند.

در مطالعه بانداری 1و همکاران (  )0 201با عنوان "تابآوری جامعه در برابر سانحه زلزله از طریق سرمایه اجتماعی"

در منطقه کیشیوادا -ژاپن به آزمون نقش سرمایه اجتماعی بر روی اف شیاز

یهاا درب و هحناس هرا
آگاههه 

ییاکتادوخ    

جوامع محلی در دو محور زی :تسا هتخادرپ ر      -1درک من رس عفا م متعا هژیوب یعامتجا هیا ا و ؛هعماج رد د     

-2

تابآوری سوانح با توجه به خوداتکایی و آگاهسازی درباره سوانح با تأکید بر روابط و انسجام اجتماعی.
Bhandari

1

 82فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره دوم ،بهار 6931

پترسون 1و همکاران (  )0 201در مقاله نقش جامعه محلی در واک اب هحناس هب شن تم هیامرس شقن یور رب زکر

       

اجتماعی در کاهش آسیبپذیری جامعه در برابر سوانح طبیعی به اهمیت شبکههای اجتم نیب دامتعا ،شرگن ،یعا     
افراد و انسجام اجتماعی اشاره کردهاند.
-4روش تحقیق
روش تحقیق کاربردی ،کمی ،پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه جه مج ت عع عععآوری اطالع .تسا هدش هدافتسا تا     
میانگین پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر با  0/ 75و روایی تحقیق از طریق نظر متخصصان جغرافیا
مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماری شامل مردم روستایی بخش ماهیدشت کرمانشاه بوده است ک رب غلاب ه    
بودهاند .روش نمونهگیری به این شرح بوده است که بخش ماهیدشت ک ًالًال هک تسا ناتسهد ود یاراد

 84نفر
  

ود ره رد   

دهستان انتخاب شدند .در دهستان ماهیدشت چون بزرگتر است به صورت تصادفی س ا اتسور هس هدا ززز زززز ب لک نی   
روستاها انتخاب شدند و در دهستان چغانرگس دو روستا انتخاب شدند .روش نمونهگیری در هر روستا نمونهگیرییی
تصادفی ساده بوده است .روش تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران بوده است که برآورد جمعیت هر دهس نات
و روستا در جدول  1مشخص شده است .البته نسبت جمعیتی هر روستا نیز در نظر گرفته شد و بر اس مجح نآ سا   
نمونه اختصاص یافت .به عبارتی روستای قمشه سید یعقوب چون بیشترین جمعیت را دارد بیشترین حجم نمون ار ه
داشته و چقاحسین با کمترین حجم جمعیت کمترین تعداد نمونه را داشته است .البته سعی شده که ب راک تقد یار    
حداقل تعداد پرسشنامه از  11عدد کمتر نباشد .یعنی بر اساس نسبت تعیین شده باید حجم نمون رتمک نیسحاقچ ه    
یشد اما بیشتر در نظر گرفته شد تا از یک حداقلی که برای تحقیق الزم است ،پایینتر نیاید.
م
جدول -1جامعه آماری تحقیق
دهستان

نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت روستا

دهستان ماهیدشت

قمشه سیدیعقوب

45 1

064

30

قمشه لر زنگنه

69

062

22

چقابلک محمدزمان

36

811

12

911

453

25

27

001

11

دهستان چغانرگس

قلعه داراب خان
چقاحسین

تعداد پرسشنامه هر روستا

تعداد پرسشنامه هر دهستان
64

34

منبع :یافتههای تحقیق

-5منطقه مورد مطالعه
بخش ماهیدشت با جمعیتی معادل  99 3 21نفر (  4885خانوار) دارای دو دهس و تشدیهام( نات

811

و )سگرناقچ

پارچه آبادی دارای سکنه میباشد که شهر ماهیدشت تنها نقطه شهری آن محسوب میشود .این بخ ظاحل زا هک ش    
مورفولوژی بنام دشت ماهیدشت شناخته میشودد از ط و لامش فر

  

هب قرش ح وووو وووووم  هاشنامرک ه وو ووو بخ ،یزکرم ش

یگ در د ایفارغج ظاحل زا  .ی رد ی
ازجنوب به بخش س  برغ زا و دابآزوریفر ب ش ه ه دابآ مالسا ناتسر ودحم د م یییییییی یییییییی
طول 45 00

 46تا  47 00 50و عرض جغرافیایی 10

12

 34تا  34 02 00قرار دارد ک نآ تحاسم ه   

  
459

کیلومتر مربع است .در شکل موقعیت این بخش و روستاها نشان داده شده است.
Patterson

1
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شکل -1نقاط روستایی منطقه تحقیق

-6یافتههای تحقیق
در جدول  2میزان آکاهی مردم روستایی نسبت به مخاطرات طبیعی مشخص شده اس اشن لودج نیا رد .ت ن د  ا هد     
میشود که آگاهی مردم نسبت به ساخت و ساز و و ضوابط ساختمانی زیاد بوده است .مردم روستایی در مصاحبهای
یکرد که «بنی ام یارب نکسم دا
که با آنها داشتیم نیز بر این مساله تاکید داشتهاند .به طور مثال یک روستایی بیان م 

   

کالس آموزشی گذاشته است» .یا «دهیاران توضیحات الزم را به ما دادهاند» .البته این جدول بیان ممیکنددد ک نازیم ه   
سهایی برای آموزش و شناخت م مدر
آگاهی مردم نسبت به مخاطرات در حد متوسط قرار دارد که الزم است که کال 
درباره مخاطرات داده شود.
جدول -2مؤلفه آگاهی روستاییان نسبت به مخاطرات طبیعی
نگرش%

گویه ها

خیلی
کـم
به نظر شما میزان آگاهی روستاییان از نحوه ساخت و ساز مقاوم چقدر است
به نظر شما میزان همکاری مردم روستا در زمان بروز حوادث و مخاطرات طبیعی
چقدر است
ی روس ات
بپ ریذ ی ی
به نظر شما میزان آگاهی و شناخت روستاییان نسبت ب یسآ ه بب بب
چقدر است

0
0

میانگین
کـم
51
2

تا          
حدودی
45
17

زیـاد
40
59

نگرش

خیلی
زیـاد
0
22

3/ 25
4/ 01

زیاد
زیاد

2

27

42

29

0

2/ 98

متوسط

ضرورت تشکیل کالسهای آموزشی امداد و نجات برای روستاییان چقدراست

0

6

28

48

18

3/ 78

زیاد

آمادگی پذیرش بکارگیری اجبار برای نظارت بر ساخت و سازها چقدر است

3

32

35

30

0

2/ 92

متوسط

میزان توجه به رعایت ضوابط ساختمانی و مقاوم سازی مساکن چقدر است

0

18

22

56

4

3/ 46

زیاد

خیلی کم  3..............1متوسط 5...........خیلی زیاد
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-1-6همکاری و مشارکت مردمی
مردم میزان مشارکت خود را در بحث مخاطرات باال دانسته و اعالم کردهاند که حاضر هستند که به می رد یدایز ناز   
مدیریت مخاطرات مشارکت داشته باشند .هر گونه همکاری در زمان مخاطره و امداد الزم را انجام بدهند و ب دارفا ه   
آسیب دیده کمک بکنند .به عبارتی روحیه کمک و تعاون بین مردم روس یات ی .تسا الاب رگیدکی هب        آنهاا اع مال
کردهاند که حاضر هستند و تمایل دارند که در گروههای امدادی ثبت نام کنند (جدول .)3
جدول -3میزان همکاری و مشارکت مردمی
گویه ها

میانگین

نگرش%
خیلی کـم

کـم

میزان مشارکت شما در جلسات عمومی روستا چقدر است

2

9

24

54

11

3/ 63

زیاد

بپذیری روستا
آمادگی همکاری با همه مردم روستا در جهت کاهش آسی 

0

0

21

55

24

4/ 03

زیاد

0

1

41

61

24

4/ 08

زیاد

همکاری در امداد و نجات در مواقع بروز سوانح
میزان همکاری شما با مردم روس وجتسج ،یرادرب راوآ رد ات  ،،،، ،،،انتقاللل و م یاواد
مصدومان
ک-و
همکاری شما با گروههای داوطلب در ارائه کمکهای اولیه (تأمین غذا-پوشاک ک
نظیر آنها)
میزان همکاری و مشارکت در بازسازی زیرساختهای عمومی روستا
میزان همکاری شما با نهاده  یاروش دننام یلحم یا ر ..و یرایهد و اتسو  ......... ....در
صورت بروز حوادث طبیعی
تمایل به سکونت در محلهای اسکان موقت آماده شده ،درصورت بروز ح ثداو

2

0

تا حدودی

17

خیلی زیـاد

07

3/ 90

11

0

2

83

57

2

3/ 89

1

41

28

45

12

3/ 53

1

0
0

طبیعی

زیـاد

نگرش

21

18

54

26

24

52

4/ 01
3/ 42

4

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
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خیلی کم  3..............1متوسط 5...........خیلی زیاد

-2-6اعتماد اجتماعی
میزان اعتماد روستاییان به یکدیگر در زمان بحران باال است .همچنین آنها اعالم کردهاند که به دهیاری و دیگر سازما
های درگیر نیز اعتماد باالیی در زمینه کمک رسانی دارند .آنها حاظر هستن که طرحهایی که توس داینب نالوئسم ط    
مسکن و دیگر سازمانها و وزارت کشور برای مقابله با بحران ارائه میشوند را پذیرفته و اجرایی کنن دامتعا نیا .د    
یتواند نقش موثری در کاهش بالیا و اثرات مخرب داشته باشد.
م
جدول -4میزان اعتماد اجتماعی
گویه ها

میانگین

نگرش%
خیلی کـم

کـم

میزان اعتماد به مردم روستا در زمان بروز بحران چقدر است

0

0

13

73

41

4/ 01

زیاد

میزان اعتماد مردم به یکدیگر چقدر است

0

0

51

62

23

4/ 08

زیاد

0

2

35

58

5

3/66

میزان اعتماد به دهیاری جهت پیگیری امور و رفع مشکالت ناش زا ی
مخاطرات طبیعی چقدر است
میزان اعتماد به شورای روستا جهت پیگیری ام تالکشم عفر و رو    
ناشی از مخاطرات طبیعی چقدر است
آمادگی شما برای پ یاریذ ی اگیاسمه تقوم ناکسا و  نننن ننننن درص ترو
تخریب یا آسیب دیدن منازل آنها
پذیرفتن نقش دهیاری یا شورای روستا بعنوان هدایت کننده و نظارت
بر امور چقدر است
میزان اعتماد شما به اعضای شورا یا دهیار بعنوان مدیران محلی قابل
اعتماد چقدر است
میزان پذیرش طرحهای مقاوم سازی و بهس طسوت هک نکسم یزا     
متولیان ارائه شده چقدر است

تا حدودی

زیـاد

نگرش

خیلی زیـاد

0

1

33

52

41

3/ 79

0

0

21

57

22

4/ 01

0
0
2

12
6
6
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37
28
93

48
59
47

3
7
6

3/ 42
3/ 67
3/ 49

زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
زیاد
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-3-6انسجام اجتماعی
در این بخش بحث منافع مشترک مورد بررسی قرار گرفته است (جدول  .)5مردم روستایی باور داشتهانددد ک عفانم ه   
ضها در اعطای خ تاناکما و تامد   
مشترکی در مدیریت محلی با یکدیگر دارند .همچنین آنها معتقد بودند که تبعی 
کم بوده و مسئوالن توانستهاند که در این زمینه نقش پررنگی ایفا کنند و اعتماد مردم را بدست بیاورند.
جدول -5میزان انسجام اجتماعی
گویه ها

میانگین

نگ ر ش %
خ یل ی

کـم

کـم
توجه به منافع مشترک در مدیریت محلی روستا چقدر تأثیر دارد

0

تمایل شما برای شرکت در کالسهای آموزشی مقاوم سازی چقدر است

2

چقدر با تصمیمگیری مشارکتی و جمعی در زمان بروز حوادث موافق هستید

0

0

0

11

ی روس ردقچ ناییاتسور و ات    
نقش همکاری گروهی در کاهش آسیبپ ریذ ی ی
است
انگیزههای اقتصادی مشترک در بین روستاییان در افزایش همکاری آنها چقدر
تأثیر دارد.
به نظر شما در تصمیمگیری مسئولین محلی چه مقدار تبعیض وجود دارد
میزان توجه به انجام وظایف اجتماعی افراد در روستا چقدر است

0

زیـاد

22

59

18

3/ 94

زیاد

34

34

6

3/ 18

زیاد

2

64

34

4/ 32

زیاد

32

40

17

3/ 63

24

1

خ یل ی

زیـاد

حدودی

1

0
41

تا         

نگ ر ش

زیاد
زیاد

9

59

31

4/02

23

0

0

2/ 09

کم

29

65

5

3/ 74

زیاد

63
1

منبع :یافتههای تحقیق

-4-6نهادهای محلی
خدمات رسانی توسط نهادها در زمان بحران صورت میگیرد .این نهادها توانستهاند که اعتماد روستاییان را ب دوخ ه   
جلب نمایند .با این همه در جدول مشخص است که مردم معتقد بودند که داراییها ومنابع مالی این سامانها محدود
است .آنها معتقد بودند که کالسها به اندازه کافی برگزار نمیشود (ب دیکات هک نیا ا      ممیکردنددد ک تروص رد ه   
برگزاری کالس حاضر هستند که در تمامی آنها شرکت کنند) و معتقد بودند که سازمانها در عین اینکه تالشهاای
زیادی را برای حل بحرانها انجام دادهاند ،اما در بخش پیشگیری چندان موفق نبودهاند (جدول .)6
جدول -6نهادهای محلی و مخاطرات محیطی
نگ ر ش %

گویه ها

خ یل ی
کـم
میزان دارا بودن و دسترسی نهادهای محلی به تجهی و بسانم تاز

عبانم    

و شهر چقدر است
نقش شورا و دهیاری در ایجاد ارتباط ب و ناییاتسور نی

طبترم یاهداهن     

چقدر است
توانایی نهادهای محلی روستا در ارائه خدمات پیشگیری چقدر است

4
1

چقدر است

0

میزان برگزاری دورههای آموزشی امداد و نجات توس یلحم یاهداهن ط    
چقدر است
که ای
میزان اعتقاد به نهادهای محلی درارائه کمکهای امداد و نجات ،کم 

7

حدودی

زیـاد

زیـاد

47

22

1

0

13

52

30

1

3/11

27

15

41

3/07

29

13

0

2/ 44

47

40

52

4

3/ 56

42

0

1

0

1/ 45

32

40

21

0

2/ 75

4
57

تا         

خ یل ی

1/ 94

7

11

نقش شورا و دهیاری در افزایش اعتماد روس یات ی آ نیب یراکمه و نا ن اه     

فنی و بازسازی برای کاستن از آثار مخاطرات طبیعی چقدر است

کـم

30

مالی در صورت بروز مخاطرات
توانایی شورای اسالمی و دهیاری در ایجاد ارتباط روستا با سایر روس اهات

میانگین

منبع :یافتههای تحقیق

نگ ر ش

کم
زیاد
زیاد
کم
زیاد
کم
کم
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-5-6همبستگی
در جدول  7همبستگی اسپیرمن بین مدیریت مخاطرات طبیعی و مؤلفههای سرمایه اجتماعی صورت گرفته است .در
یداری ب ریدم ا ی رطاخم ت ا هب .دراد یعیبط ت    
این جدول مشخص است که هر  5مؤلفه سرمایه اجتماعی رابطه معن 
عبارتی مدیریت مخاطرات طبیعی زمانی میتواند اثرگذار باشد که آگاهی م تکراشم و یراکمه ،دوش رتشیب مدر      
مردم در سطح مناسبی افزایش یابد ،اعتماد مردم به همدیگر در سطح محلی گسترش یاب دناوتب یلحم یاهداهن و د     
ضمن جلب حمایت مردم نقش پررنگی در مدیریت مخاطرات طبیعی ایفا نماید.
جدول -7همبستگی بین متغیرها
متغیر وابسته

متغیر مستقل

میزان r

یداری
سطح معن 

مخاطرات طبیعی

آگاهی مردم

**

0/ 27

0/600

همکاری و مشارکت مردم

*

-0/ 37

0/ 044

اعتماد مردم

*

0/ 21

0/530

انسجام اجتماعی

*

0/ 25

0/210

نهادهای محلی

*

0/ 24

0/310

یداری در سطح 0/ 01
**معن 
یداری در سطح 0/ 05
*معن 
منبع :یافتههای تحقیق

در تحلیل رگرسیون از رگرسیون گام به گام استفاده شد .در این تحلیل ضریب تعیین برابر  0/ 82بوده است که نش نا
میدهد مؤلفههای  5گانه این تحقیق به میزان  % 82در تعیین مؤلفههای م ثؤ ررر در مخ  رد یعیبط تارطا ر شقن اتسو     
داشتهاند .در جدول  8میزان اهمیت نسبی هر یک از متغیرها نشان داده شده است .در این تحلیل رگرسیونی مشخص
است که انسجام اجتماعی مهمترین نقش را در مدیریت مخاطرات طبیعی از ب نی

مؤلف ففههاای س راد یعامتجا هیامر ا   

است .در مرحله بعدی اعتماد و آگاهی مردم قرار دارد .کمترین نقش را نهاده افیا یلحم یا     ممیکننددد .ای ناشن ن   
میدهد که موفقیت مقابله با مخاطرات طبیعی تا حد زیادی به عوامل درون لماوع ات دراد یگتسب اتسور لخاد ی       
بیرونی روستا (جدول .)8
جدول -8تحلیل رگرسیون
مقدار b

متغیر مستقل
مقدار ثابت

مقدار beta

-0/ 63
0/83

0/ 31

انسجام اجتماعی
اعتماد مردم

0/33

0/ 24

آگاهی مردم

0/ 24

0/22

همکاری و مشارکت مردم

0/ 18

0/ 16

نهادهای محلی

0/ 12

0/ 08

منبع :یافتههای تحقیق

Y=-0/63+0.38x1+0.33x2+0.24x3+0.18x4+0.12x5

-7نتیجهگیری

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت مخاطرات طبیعی انجام گرفت .در این تحقیق مش صخ
شد که افزایش اعتماد به عنوان یک مؤلفه سرمایه اجتماعی نق  .دراد یطیحم تارطاخم تیریدم رد یمهم ش ا نی     
یافتهها با نتایج عزمی و همکاران ( ) 94 31هماهنگ است .وی نیز نقش اعتماد مردم را در مدیریت مخاطرات طبیعی

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت مخاطرات طبیعی87 ...

حائز اهمیت دانسته است .درانی و رشیدی ( ) 87 31اهمی هعماج یگتسویپ رد ار دامتعا ت      م ثؤ ررر دانستهههانددد .این
پیوستگی در مدیریت مخاطرات میتواند منجر به بسیج اجتماعی افراد در روستا شود و لذا نقش تیریدم رد مهم ی    
مخاطرات دارد .این تحقیق نشان داده است که مقوله مشارکت از اهمیت به س یاز ی رس رد  م وخرب یعامتجا هیا ر راد     
است .این مشارکت میتواند منجر به اعتماد مردم به مسئوالن و نهادها شود .تحقیق ما نیز معتقد است که اعتماد ب نی
مردم روستایی نقش مهمی در مدیریت مخاطرات محیطی دارد .این تحقیق نش  دامتعا ندوبالاب هک داد نا مرد هب م       
نهادها و مشارکت و همکاری آنان با مسئوالن به ویژه دهیاریها نقش پررنگی در مدیریت مخاطرات دارد .فراهانی و
همکاران ( )1931به نقش انسجام اجتماعی در سرمایه اجتماعی اشاره کردهاند و آن را در کیفیت زن هتسنادرثوم یگد   
اند .این تحقیق نشان داده است که انسجام اجتماعی نقش مهمی در مدیریت مخاطرات دارد و مدیریت مخ زا تارطا
طریق کاهش آسیبپذیری به جامعه میتواند کیفیت زندگی افراد را افزایش ده و داژن یجاح .د

همک  نارا ( () 92 31

بین مشارکت مردم و نقش دولت و نهادها در مدیریت مخاطرات تمایز قائل شده و معتقد است که ب شقن شیازفا ا    
دولت ،نقش مشارکت مردم کمرنگ میشود .اما تحقیق ما نشان میدهد که سرمایه اجتماعی میتواند همزم نا منجر
به افزایش مشارکت مردمی و افزایش همکاری و اعتماد به مسئوالن شود و ه ب یداضتم هاگن چی ی شقن ن
یتوانددد منج روضح هب ر
همکاری و اعتماد مردم به دولت نیست .به عبارتی مشارکت مردم م 

مدرم

و     

گتررر دول رد ت
    پررنگ گ

روستاها شود و همکاری با نهادهایی همچون دهیاری و  ...بیشتر شود .عینالی و همکاران ( ) 93 31معتق هک دندوب د    
سرمایه اجتماعی در روستاها پایین است و لذا نقش کمرنگی در مدیریت مخاطرات دارد .در حالیکه مقاله ما ب نیا ه   
نتیجه رسیده که سرمایه اجتماعی تاثیرزیادی بر مدیریت مخاطرات طبیعی دارد .در حقیقت این تفاوت دیدگاه به این
برمی گردد که مکانهای مختلف دارای عملکرد مختلف نسبت به سرمایه اجتم تارطاخم و یعا   
خدابنده از سرمایه اجتماعی پایینتری برخوردار است ،در حالی که ماهیدش تیعضو زا ت   

ب دو ههانددد و منطقه

مناسبببتررری برخ رادرو

است .در واقع نکته مهم مقاله قبلی تعمیم دادن این موضوع به کل روستاهای کشور است که این مقال یمعت نآ اب ه م    
موافق نیست.
-9منابع
ی در
ی در کش اهرو ی ی
ی طبیعی ی
ایراسما آیاال (« ،) 89 31کاربردهای علم :ژئومورفولوژی ،مخاطرات طبیعی :آسیبپذیری و جلوگیری از بالیای ی
حال توسعه» ،ترجمه رضا خوش رفتار ،رشد آموزش جغرافیا ،دوره بیست و پنج ،شماره دو ،ص 51
ت محلییی در
بدری ،سیدعلی و رمضان زاده ،مهدی و عسگری ،علی و قدیری معصوم ،مجتبی و سلمانی ،محم  د ((« ،) 92 31نقششش م یرید ت ت
بآوری مکانی در برابر بالیای طبیعی با تأکیددد بررر س الی ببب (مطالعههه م درو ییی :دو حوضههه شهرس ات ننن تنک با ننن و س وربآدر دد
ارتقای تا 
کالردشت) ،فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بحران ،شماره سوم ،ص 40
پور طاهری ،مهدی و عینالی ،جمشید و رکن الدین افتخاری ،عبدالرضا (« ،) 89 31نقش ظرفیت سازی در کاهش تأثیرات مخاطرات طبیعی
(زلزله) در مناطق روستایی با تأکید بر روشهای کمی (مطالعه موردی :مناطق زلزله زده شهرستان خدابنده)» ،فص مانل ههه پ هوژ شششهاای
جغرافیای انسانی ،شماره هفتاد و چهار ،صص  23تا 29
پورطاهری ،مهدی؛ سجاسی قیداری ،حمداهلل؛ صادقلو ،طاهره (« ،) 90 31ارزیابی تطبیقی روشهای رتبه بندی مخاطرات طبیعی در من قطا
روستایی -مطالعه موردی :استان زنجان» ،پژوهشهای روستایی ،سال دوم ،شماره  ،3صص 35 -33،23
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بپذیری فیزیکی سکونتگاههای روستایی در برابر
پورطاهری ،مهدی؛ حاجی نژاد ،علی؛ فتاحی ،احداهلل؛ نعمتی ،رضا (« ،) 93 31ارزیابی آسی 
مخاطرات طبیعی (زلزله) با استفاده از مدل تصمیمگیری کوپراس -مطالعه موردی :روستاهای دهستان چاالن چوالن شهرستان درود»،
برنامهریزی و آمایش فضا ،دوره هجدهم ،شماره  ،3پاییز  ، 93 31صص 31 - 30 ، 29
حاجی نژاد ،علی؛ عسگری ،علی؛ محمدی ،سمیه؛ رمضان زاده لسبویی ،مهدی (« ،) 92 31نقش مشاركت مردم در فرآيند بازسازي كالبد ييي
ناشی از بالیای طبیعی -مورد شهر بم» ،فصلنامه جغرافیا ،سال یازدهم ،شماره  ، 37تابستان  ، 92 31صص )0 22 -912،712
درانی ،کمال؛ رشیدی ،زهرا (« ،) 87 31بررسی تعاریف ،مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی (با تأکید بر اعتماد اجتماعی)» ،ماهنامه
مهندسی-فرهنگی ،سال دوم ،شماره هفده و هجده ،صص  9و 17
تهای محیطی و تداوم
راست بین ،ساجد؛ جعفری ،یاسر؛ دارم ،یاسمن؛ معززی مهرطهران ،امیر محمد (« ،)1931رابطه همبستگی بین کیفی 
ی-پژوهش وژپ زکرم ی ه و یرامعم رنه یش    
حیات شهری در عرصههای عمومی-نمونه موردی :جلفای اص اهف ننن» ،فص مانل ههه علمی ی
شهرسازی نظر ،شماره  ، 21سال نهم ،تابستان  ،1931ص 83
عزمی ،آئیژ؛ میرزایی قلعه ،فرزاد؛ درویشی ،سباء (« ،) 94 31جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها -مطالعه موردی:
دهستان شیزر-شهرستان هرسین» ،جغرافیا ومخاطرات محیطی ،شماره سیزدهم ،بهار  ، 94 31صص  23و 24
عینالی ،جمشید؛ فراهانی ،حسین؛ جعفری ،نسرین (« ،) 93 31ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در ک ارثا شها تت تتت س ناتسهد رد هلزلز هحنا    
سجاسرود -شهرستان خدابنده» ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا ،سال چهاردهم ،شماره  ، 32بهار  ،39صص 001 -39
فراهانی ،حسین و عبدلی ،سمیه و چراغی ،مهدی (« ،)1931ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیتتت
زندگی-مطالعه موردی :دهستان مشهد ،میقان شهرستان اراک» ،فصلنامه علمی-پژوهشی برنامهریزی منطقهای ،سال دوم ،شماره هشتم،
زمستان  ،1931صص 69 - 67
فوکویاما ،فرانسیس ( « ،) 1379پایان نظم ،سرمایه اجتماعی و حفظ آن» ،ترجمه غالمحسین توسلی ،تهران ،جان افروز ،ص 22
موسوی ،میر نجف و کبیری ،افشار و تقیلو ،علی اکبر (« ،) 92 31تحلیل تطبیقی فازی سرمایه اجتماعی و توسعههه روس یات ییی-موردشناسییی:
روستاهای شهرستان میاندوآب» ،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای ،سال سوم ،شماره  ،7صص  1و 5
موسوی ،سید احمد (« ،) 85 31برنامهریزی توسعه محلهای با تأکید بر سرمایه اجتماعی-مطالعه موردی :کوی طالب شهر مشهد» ،پایان نامه
کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس ،صص 49 - 47
موسوی ،میرطاهر (« ،) 85 31مشارکت اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی» ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ،س سسال ششم،
شماره  ، 23صص 75 - 67
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