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های سرمایه بررسی رابطه بین مولفه  ،هدف اصلی از انجام این پژوهش

اثربخشی اقدامات موثر در سازگاری شهروندان با بحران  اجتماعی و  

پژوهش،کم این  در  است.  اجتماعی   چهار  آبی  اصلی سرمایه  مولفه 

)شامل: اعتماد، مشارکت، حمایت و انسجام اجتماعی( و نیز اقدامات  

آبی )شامل: پیشگیری، آمادگی، پاسخ و  موثر در مدیریت بحران کم

مدل قالب  در  قرار  معادال  سازی ترمیم(  بررسی  مورد  ساختاری  ت 

ی مقطع   شیمایپ  قیتحق  کیکه    حاضرپژوهش    یآمار  جامعهگرفت.  

 بودند است، شهروندان ساکن در شهرها و روستاهای استان بوشهر  

به دو  که  راستا،  این  در  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  جداگانه  صورت 

براساس نفره )به تفکیک ساکنان شهر و روستا(    2000نمونه آماری  

عنوان  هر شهرستان، به که در آن  نسبی )-ایگیری طبقهشیوه نمونه

طبقه گرفته  یک  انتخاب    درنظر  جعیت  نسبت  به  نمونه  و  شده 

دادهمی گرفتند.  قرار  مطالعه  مورد  و  انتخاب  آوری های جمعشود( 

به  مدلشده،  از روش  استفاده  با  و  ساختاری  معادالت  سازی 

قرار   SPSS22و    AMOS22افزارهای  نرم تحلیل  و  تجزیه  مورد 

های پژوهش نشان داد، بین ها و بررسی فرضیهگرفتند. تحلیل داده

منظور چهار مولفه اصلی سرمایه اجتماعی و اثربخشی اقدامات موثر به

کم بحران  با  مواجهه  در  شهروندان  معناداری سازگاری  رابطه  آبی 

های  نشان داد، هرچه مولفهآمده از پژوهش  دست وجود دارد. نتایج به 

به  اجتماعی  اجتماعی سرمایه  انسجام  و  اجتماعی  حمایت  خصوص 

آبی نیز تقویت شوند، اثربخشی اقدامات موثر در مدیریت بحران کم

یابد. ارتقا می

انسجام اجتماعی.  اجتماعی، هیسرما ،آبیبحران کم کلمات کلیدی:

The main purpose of this study is to investigate the 
relationship between the components of social 
capital and the effectiveness of measures being 
efficient in adapting citizens to the water crisis. In 
this research, four main components of social capital 
(including: social trust, social participation, social 
support and social solidarity) as well as measures 
being efficient in the water crisis management 
(including: prevention, readiness, response, and 
restoration) were examined through the structural 
equation modeling. The statistical population of the 
present research that has been a cross-sectional 
survey, was citizens living in cities and villages of 
Bushehr province, which were investigated 
separately. In this regard, two statistical samples of 
2000 people (separately for urban and rural 
residents) were selected and studied based on 
stratified-relative sampling method (in which each 
city was considered as a class and the sample was 
selected in proportion to population). The collected 
data were analyzed by the structural equation 
modeling using AMOS22 and SPSS22 software-. 
Data analysis and research hypotheses test showed 
that there is a significant relationship between the 
four main components of social capital and the 
effectiveness of measures being efficient in adapting 
citizens to the water crisis. The study results also 
indicated that the stronger the components of social 
capital, especially social support and social 
solidarity, the better the effectiveness of measures 
being efficient in water crisis management. 
Keywords: Water crisis, Social capital, Social 
solidarity.

mailto:Haraghy@yahoo.com
mailto:Haraghy@yahoo.com


یحراق میمرو  یمسعود حراق

1401، زمستان 4ال هفتم، شماره س   31  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب

مقدمه  -1

آب یکی از منابع مهم در توسعه کشورها است. در طول قرن 

بیستم، جمعیت جهان سه برابر و میزان استفاده از آب شش برابر 

شده است که این موضوع اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف آب 

دهد. مقابله با کاهش ذخایر را بیش از پیش نشان میدر راستای 

با توجه به افزایش روزافزون مصرف و از سوی دیگر محدودیت 

ذخایر آبی، میزان آب قابل دسترس در سراسر جهان، تنها برای 

جمعیت کنونی با حداقل دسترسی به آب سالم کافی است؛ اما 

معیت و باال توزیع نامناسب از لحاظ مکانی، زمانی و افزایش ج

رفتن سرانه مصرف، مسئله ضرورت مدیریت منابع آب را تشدید 

نموده است. ایران از نظر اقلیمی، در ناحیه خشک و نیمه خشک 

جهان واقع شده است و مطابق با گزارش شرکت مدیریت منابع 

آب ایران، متوسط بارندگی ساالنه کشور طی ده سال اخیر، معادل 

یار کمتر از متوسط بارندگی آسیا و میلیمتر است که بس ۲۵۰با

نیز،  14۰۰-1399جهان بوده و شاخص مذکور برای سال آبی 

متر بوده که بسیار کمتر از متوسط ده ساله میلی 1۵7معادل با 

های اخیر است. عالوه بر این، بیشترین مصرف آب کشور در بخش

شرب، صنعت و کشاورزی است که با ادامه روند کنونی و با فرض 

مترمکعب به ازای هر نفر در  1۵۰۰بت بودن سرانه مصرف آب )ثا

میلیون نفر( در  9۰های جمعیتی )بینیسال( و هم چنین پیش

میلیارد مترمکعب  13۵مقدار آب مورد نیاز حدود  ،14۰۵سال 

خواهد بود که تامین این میزان آب، از منابع تجدیدپذیر آبی کشور 

کمبود و کاهش کیفیت منابع  پذیر نخواهد بود. این موضوع،امکان

های توسعه کشور در آینده آب را به چالش مهمی برای برنامه

 تبدیل کرده است. 

ای استان بوشهر، بررسی تراز گزارش آب منطقه استنادبه 

دهد که این استان های زیرزمینی طی یک دهه اخیر نشان میآب

نیست، توجهی در بخش آب زیرزمینی برخوردار از پتانسیل قابل

دشت منتخب و فعال استان، دارای متوسط  17ای که گونهبه

میلیون مترمکعب و کسری تجمعی بالغ  34کسری حجم ساالنه 

های استان نیز میلیون مترمکعب هستند. بیشتر آبخوان 38۰بر 

بر فقر کمی، از نظر کیفی دارای شرایط مناسبی نبوده و عالوه

های اخیر، چنین شکسالیرویه و خهای بیتاثیر برداشتتحت

پتانسیل ضعیفی نیز در معرض نابودی و از دست رفتن قرار دارد.  

های استان نشان های آبخوانعالوه، بررسی وضعیت کیفی حوزهبه

های استان دارای دهد که صرفاً یک درصد از مساحت آبخوانمی

آبی با کیفیت شرب و مناسب برای کشاورزی هستند، سه درصد 

دارای آبی با کیفیت مناسب و فاقد محدودیت نسبی برای  هااز آن

تحمل برای مصارف بهداشتی هستند، شش کشاورزی و قابل

ها از آبی برخوردار هستند که با اعمال درصد از آبخوان

ها دارای هایی امکان کشاورزی دارند، چهل درصد از آنمحدودیت

با گیاهان ای که برای کشاورزی گونهکیفیت پایین هستند، به

های استان مقاوم به شوری مناسب بوده و پنجاه درصد از آبخوان

 کیفیت پایینی برخوردار هستند که صرفاً برای فعالیت نیز از چنان

ها پروی قابلیت استفاده دارند که استفاده از آنشورورزی و آبزی

های شورزی، صنعت، شرب و بهداشت مستلزم در فعالیت

و اصالح کیفیت است. از طرفی حجم کل  سازی و بهبودشیرین

های آبرفتی، برداشت آب از منابع سطحی، زیرزمینی )آبخوان

زدایی و نیز انتقال آب از خارج استان، سازند، چشمه و قنات(، نمک

برای مصارف کشاورزی، شرب، خدمات، صنعت و معدن و فضای 

میلیون مترمکعب در سال است.  1۰۲1سبز شهری معادل با 

ی ترکیب تامین آب استان به تفکیک منابع درون استانی و بررس

درصد از منابع آب  1۰دهد، حدود برون استانی نیز نشان می

 9۰استان از منابع بیرون شامل خطوط آبرسانی کوثر و کازرون و 

درصد مابقی از محل منابع درون استانی اعم از منابع آب سطحی، 

شود. بررسی نحوه امین میزدایی آب دریا تزیرزمینی و نیز نمک

های ترین نیازمندیعنوان یکی از ضروریتامین منابع آب شرب به

درصد از کل آب شرب  8۲دهد که ساالنه حدود استان، نشان می

میلیون مترمکعب، از محل منابع  1۰۲مورد نیاز استان، معادل با 

میلیون  77میلیون مترمکعب از استان فارس و  ۲۵برون استانی )

درصد از محل  1۲رمکعب از استان کهگیلویه و بویراحمد( و مت

میلیون مترمکعب از منابع آب  1۵منابع درون استانی )شامل 

ها( کنشیرینمیلیون مترمکعب از طریق آب 3/7زیرزمینی و 

رسانی توان بیان نمود که تداوم خدمتشود. بنابراین، میتامین می

هر، منوط به تامین پایدار در زمینه آب شرب به مردم استان بوش

یرات اقلیمی، شامل یجوار است. اما تغهای هممنابع آب از استان

های پیاپی و نیز افزایش کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی

هایی در های مبدا، منجر به بروز چالشاستحصال آب در استان

رغم زمینه تامین آب شرب برای استان بوشهر شده است. علی

میلیون مترمکعب آب برای مصارف شرب و  3/119ه تولید ساالن

لیتری آب  ۲7۰خدمات شهری و روستایی و اختصاص سرانه 

های زیادی از مناطق شهری و ازای هر نفر در استان، بخشبه

شهر  37شهر از  8ای که گونهروستایی دارای تنش آبی هستند. به

عادل با نفر و م 419۲۲3مصوب استان بوشهر، با جمعیتی بالغ بر 

نیمی از جمعیت شهرهای استان دارای تنش آبی بوده و در 

کمبود  مترمکعب( 61۲6۰درصد )معادل با  4۰حداکثر مصرف، 

آب را تجربه خواهند کرد. بررسی جمعیت روستاهای دارای تنش 
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نفر از کل جمعیت ساکن در  193۵۰۰دهد که آبی، نشان می

نش آبی هستند. درصد( در معرض ت 61روستاهای استان )حدود 

بررسی میزان آب مورد نیاز و آب دریافتی روستاها نیز نشان 

درصد از کل  ۲4مترمکعب، معادل با  16419دهد که روزانه می

آب مورد نیاز روستاها دارای کسری است. وقوع اعتراضات گسترده 

در برخی از روستاهای واقع در دشتستان، تنگستان و عسلویه، 

گرفته تاکنون های صورترغم تالشان آبی علیتواند بیانگر بحرمی

آمده، نیازمند جلب باشد. لذا مدیریت بحران و عبور از چالش پیش

های اجتماعی است.اعتماد مردم و نیز استفاده از سرمایه

عنوان یکی از در نظام اجتماعی کنونی، سرمایه اجتماعی به

هوم های بنیادین رشد و توسعه مطرح است. این مفشاخصه

-های متفاوتی از جمله توسعه روستایی، توسعه اقتصادیحوزه

های مختلف و شهرها، بهبود مدیریت در زمینهاجتماعی کالن

گیرد. در واقع، یکی از سطوح مختلف خرد و کالن را دربر می

جانبه جامعه، گسترش شروط الزم برای پیشرفت و توسعه همه

-و اعتماد متقابل فردانسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی 

های اجتماعی گیری و توسعه سرمایهدولت از طریق بهره-جامعه

(. به این 139۰زاده و فیروزآبادی، شود )رستمعلیحاصل می

ترتیب، سطوح باالتر سرمایه اجتماعی از قبیل اعتماد، مشارکت، 

تواند موفقیت یا همبستگی، ثبات و سایر متغیرهای وابسته، می

ع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تضمین نماید. مدیریت وقای

عنوان تواند بههای خود، میسرمایه اجتماعی با استفاده از مولفه

 کننده و مولد در افزایش کارایی جامعه نقشنیرویی تسهیل

گیری از این مفهوم در سازی و بهرهرو، با زمینهآفرینی کند. از این

های ثباتیتوان بیها، میا بحرانمنظور مقابله بها بهریزیبرنامه

دنبال احتمالی جامعه را کاهش داد. در این راستا، پژوهش حاضر به

اجتماعی در اثربخشی  های سرمایهبررسی نقش و تاثیر مولفه

آبی است.منظور مدیریت و سازگاری با بحران کماقدامات موثر به

همکاری سرمایه اجتماعی در مواردی از قبیل مشارکت و 

ای و میزان ها، اعتماد محلی، توسعه شبکهمحلی بین افراد و گروه

تواند، پذیرش تصمیمات نهادی در جامعه اهمیت زیادی دارد و می

توانایی جوامع محلی را در مدیریت سانحه و کاهش اثرات ناگوار 

سوانح طبیعی افزایش دهد. بنابراین، سرمایه اجتماعی با ایجاد 

متقابل، انسجام گروهی و مشارکت به بهبود مدیریت اعتماد، روابط 

ها، کند. اتحادیهدر فازهای قبل، حین و بعد از بحران کمک می

توانند های اجتماعی موجود در جوامع محلی، میروابط و شبکه

های قبل از سازی ساکنین در موقعیتنقشی حیاتی برای آگاه

رو های پیشمینانسانحه، ایجاد ظرفیت برای رویارویی با عدم اط

در اثر وقوع سانحه و بسیج کارآمد جامعه در مرحله پس از سانحه 

پذیری و مسئولیت جمعی برای افزایش اعتماد، آگاهی، مسئولیت

عنوان اجزای سرمایه اجتماعی( با تقویت شبکه اجتماعی و )به

ساختار اجتماعی موجود، داشته باشند، زمینه را برای جریان 

های حین سانحه فراهم سازند و کارآیی قعیتاطالعات در مو

تصمیمات را در درون اختیارات ایجاد شده که در مورد واکنش 

موقع به سوانح ضروری است، افزایش دهند. سرمایه اجتماعی، به

چون اعتماد، همکاری و همیاری میان در برگیرنده مفاهیمی هم

. دهدیاعضای گروه یا جامعه است که نظام هدفمندی را شکل م

، اعتماد، Putnam (2000)نظر های سرمایه اجتماعی ازشاخص

های مشارکت اجتماعی است که با تسهیل هنجارها و شبکه

ای براساس بخشد. هر جامعهها، کارایی جامعه را بهبود میکنش

های رسمی و غیررسمی ارتباطات میان افراد شناخته شبکه

فقی( هستند و سطح )اها همشود. بعضی از این شبکهمی

شهروندان برخوردار از وضعیت و قدرت برابر را دور هم جمع 

های عمودی هستند که شهروندان کنند. اما بعضی دیگر، شبکهمی

هم پیوند را براساس روابط نابرابر مبتنی بر سلسله مراتب به

ها ترکیبی از روابط عمودی و دهند. در بیشتر موارد، شبکهمی

ای های اجتماعی در جامعههرچه شبکه .ندشوافقی را شامل می

که شهروندان بتوانند برای منافع تر باشند، احتمال اینمتراکم

 (.138۰متقابل همکاری کنند، بیشتر است )دلفروز، 

Alderich (2010)  در پژوهشی نقش سرمایه اجتماعی پس از

. از دیدگاه این پژوهشگر، وجود کردبررسی را سیل  وقوع بحران

فقدان برخی از ذخایر سرمایه اجتماعی مانند اعتماد بین یا 

تواند درک این موضوع را شهروندان در جوامع متأثر از فاجعه، می

تسهیل نماید که چرا مردم در برخی از محالت شهرهایی مانند 

کوبه )ژاپن(، تامیل نادو )هند( و نیواورلیان و لوییزیانا )آمریکا(، 

که در برخی دیگر از دند؛ در حالیفعاالنه به یکدیگر کمک کر

گونه فعالیتی در راستای کمک به دیگران انجام محالت هیچ

تواند هر سرمایه اجتماعی، می Alderich (2010)ندادند. به نظر 

های دو حالت را از طریق ابتکارات محلی و مداخالت سازمان

در پژوهشی،  Mimaki and Shaw (2007)تر نماید. خارجی عمیق

میدانی به این  بر تعریف عوامل موثر، با استفاده از روشوهعال

نتیجه رسیدند که این منطقه با توجه به نوع روابط اجتماعی، 

سازی جامعه رهبری محلی و سیستم نهادی نقش مهمی در آماده

 Shaw and Nakagawa محلی در برابر سوانح طبیعی دارد.

اجتماعی از قبیل اعتماد، های در پژوهشی، نقش سرمایه (2005)

های اجتماعی محلی را هنجارهای اجتماعی، مشارکت و شبکه

بررسی کرده و به تاثیر مثبت ابعاد سرمایه اجتماعی در کاهش 

های مدیریت سانحه در اثرات سانحه از طریق بهبود توانایی
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 Pellingنمایند. یابی به توسعه پایدار اشاره میراستای دست

هشی، سرمایه اجتماعی )شامل اعتماد اجتماعی، در پژو (2003)

ای شده را از اصول کلیدی مشارکت و انسجام اجتماعی( شبکه

را باعث نماید و آنبرای مداخالت قوی در مدیریت سوانح بیان می

ارتقای میزان همبستگی و اعتماد به قوانین در سطح جوامع محلی 

شی، نقش سرمایه ( در پژوه139۰جو و همکاران )داند. رشادتمی

شهر رشت را های اجتماعی کالناجتماعی در مدیریت بحران

های سرمایه داد، بین مؤلفهبررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان 

های مدیریت بحران ارتباط معناداری وجود دارد. اجتماعی با گام

که هرچه بیشتر بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان ایگونهبه

های اجتماعی نیز تسهیل خواهد شد.مدیریت بحران افزوده شود،

( رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار را 1389شفیعی )

داد که میان سرمایه بررسی کرد. نتایج این پژوهش نشان 

اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی، رابطه مثبت و معناداری برقرار 

ای برای افزایش که سرمایه اجتماعی باال وسیلهایگونهاست؛ به

شود. خاکپور و همکاران پایداری اقتصادهای محلی محسوب می

یافتگی ( ارتباط بین وضعیت سرمایه اجتماعی و توسعه1388)

داد که با مناطق شهری را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان 

ای دست یافت. توان به پایداری محلهتقویت سرمایه اجتماعی، می

وم ذهنی سرمایه اجتماعی شرط انکارناپذیر تحقق اما توجه به مفه

مفهوم عینی پایداری است، یعنی دستیابی به پایداری در توسعه 

گیری های نهادی و انسانی و بهرهای، بدون توجه به پتانسیلمحله

های فردی و گروهی امری غیرقابل دستیابی از تمامی ظرفیت

 است.  

ر گرفتن نقش سرمایه چه بیان شد و با درنظبا توجه به آن

ها از جمله بحران های آن در برخورد با بحراناجتماعی و مولفه

های کم آبی، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین نقش مولفه

های اجتماعی در اثربخشی اقدامات موثر به منظور مدیریت سرمایه

آبی است.و سازگاری با بحران کم

بررسی مفاهیم پژوهش -2

های مفاهیم پژوهش مانند سرمایه اجتماعی، مولفه در ادامه

 گیرند.سرمایه اجتماعی و مدیریت بحران مورد بررسی قرار می

1سرمایه اجتماعی 1-1 -2

جانبه و نیز برای امروزه برای دستیابی به رشد و توسعه همه

ها به اثربخش نمودن اقدامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی دولت

ز است. در واقع، نه تنها ایجاد و خلق سرمایه سرمایه اجتماعی نیا

اجتماعی برای دستیابی به توسعه حائز اهمیت بوده، بلکه استمرار 

و حفظ سرمایه اجتماعی پدید آمده و ممانعت از زوال آن نیز 

های اجتماعی ضروری است. لذا پایش و ارزیابی مداوم سرمایه

عی جامعه در منظور مدیریت و استمرار همراهی بدنه اجتمابه

طور رسد. بهنظر میوقایع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ضروری به

های اجتماعی، گروه خالصه، سرمایه اجتماعی حاصل فعالیت

جمعی و گروهی، تعامل اجتماعی متقابل بین احساس هویت

دولت -اعضای جامعه، اعتماد متقابل بین اعضای جامعه و جامعه

 (.1384ده است )خضری، و وجود تصویری مشترک از آین

توان به سه اجتماعی، می در بررسی پیشینه مفهوم سرمایه

های متفاوت اشاره نمود. گروه اول سرمایه اجتماعی گروه با دیدگاه

دانند که کارها را از طریق یک کنشگر را به مثابه منبعی می

تواند نماید. این دیدگاه به سرمایه اجتماعی، میمرکزی تسهیل می

ها را در یک هماورد رقابتی بیان های مختلف افراد و گروهموفقیت

ها، سرمایه اجتماعی را نتیجه ساختار کند. گروهی دیگر از پژوهش

دانند که به این ها در درون اجتماع میارتباطی بین افراد و گروه

مند ها را از مزایای ارتباطی بهرهاجتماعات انسجام بخشیده و آن

ه سوم، نگاه دو سویه متعادل نسبت به ابعاد داخلی سازد. گرومی

های باز به و خارجی دارند. این دیدگاه، عمدتاً با نگرش سیستم

(. 138۲پردازد )رحمان سرشت، گیری سرمایه اجتماعی میشکل

در ادامه، دیدگاه پژوهشگران مختلف پیشین در خصوص مفهوم و 

گیرد. ررسی قرار میطور خالصه مورد بکارکرد سرمایه اجتماعی به

 Coleman (1990)اما نظرات پژوهشگران تحقیق حاضر، به تعریف 

تر بوده و تعاریف از سرمایه اجتماعی نزدیک  Putnam (2000)و

های متغیر سرمایه اجتماعی در پژوهشگران یاد شده مبنای مولفه

 پژوهش فعلی است.

  از دیدگاهJacobs (1965) سرمایه اجتماعی اهمیت اساسی 

های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد و جلب همکاری وجود شبکه

 نماید.در اجتماعات را آشکار می

 از دیدگاه Bourdieu (1986)  سرمایه اجتماعی منبعی حقیقی

واسطه موقعیت خود در یک یا مجازی بوده که فرد یا گروه به

شبکه ارتباطی که دارای روابط دیرینه و تا حدودی نهادی 

آورد.دست میهشده است، ب

 از دیدگاهColeman (1990)  سرمایه اجتماعی منبعی

ساختاری است که دارایی و سرمایه افراد محسوب  -اجتماعی

هایی است که در ساختار صورت ویژگیشود. این دارایی، بهمی

شود افراد با سهولت بیشتری اجتماعی وجود دارد و باعث می

سرمایه، امکان دستیابی وارد کنش اجتماعی شوند. این نوع 

نیافتنی است، های معینی را که در نبود آن دستبه هدف

ترین ویژگی سرمایه اجتماعی ازنظر سازد. مهمفراهم می
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Coleman (1990) نظام تعهدات و انتظارات است. در این ،

که تا چه حد محیط دیدگاه، دو عامل مهم وجود دارد. اول این

یعنی تعهدات بازپرداخت  اجتماعی درخور اعتماد است،

که میزان واقعی تعهداتی که برعهده گرفته شود و دیگر اینمی

 شده تا چه حد است.

 از دیدگاهFukuyama (1997)  سرمایه اجتماعی توانایی افراد

برای همکاری با دیگران برای دستیابی به مقاصد مشترک در 

 های اجتماعی است. ها و سازمانگروه

از دیدگاهNahapiet and Ghoshal (1995)   سرمایه اجتماعی

عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون و یا به

دسترس از طریق شبکه روابط بین افراد و یا واحدهای قابل

اجتماعی است. 

 از دیدگاهPorter (1998)  سرمایه اجتماعی عبارت است از

گران برای تأمین منافع خود از طریق عضویت توانایی کنش

 های اجتماعی. در شبکه

 از دیدگاهPutnam (2000) ،مقصود از سرمایه اجتماعی

های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجار و وجوه گوناگون سازمان

توانند با ایجاد و تسهیل امکانات ها است که میشبکه

هماهنگ، کارایی جامعه را در مواجهه با وقایع ارتقا دهند.

ای است که برای کاربردی سنجش سرمایه اجتماعی، مقوله

ها و امکان بررسی ارزش گذاریشدن گزاره مذکور در سیاست

گذاری و پرداختن به این مفهوم، باید عملی افزوده ناشی از سرمایه

دریافت  توانطریق است که میشود. تنها از این

های دولت چقدر بر سرمایه اجتماعی جامعه افزوده گذاریسیاست

چنین، بررسی و تحلیل ارتباط بین این یا از آن کاسته است. هم

تحقق  ،مفهوم و دیگر مفاهیم حوزه اجتماع ضرورت دارد. سه عامل

سرمایه اجتماعی در جامعه را تضمین خواهد نمود. عامل نخست، 

افیت در راستای جلب اعتماد عمومی است. آگاهی از مسائل و شف

در واقع، سرمایه اجتماعی مربوط به روابط بین افراد است و 

که در جامعه تواند متکی به شخص باشد؛ لذا تنها در صورتینمی

صورت درست و عادالنه صورت گیرد و شفافیت توزیع اطالعات به

یدا کند. تواند بروز پفرما باشد، سرمایه اجتماعی میکامل حکم

عامل دوم، اعتماد بوده که در واقع منبعث و مبتنی بر شفافیتی 

است که پیشتر بیان شد. تا زمانی که جریان آزاد اطالعات و 

توان اعتماد فرما نباشد، نمیعنوان اصول اجتماعی حکمشفافیت به

عمومی را جلب نمود. البته اعتماد هم باید بین افراد جامعه 

و هم بین افراد و نهادها )اعتماد انتزاعی( شکل  فردی()اعتماد بین

گیرد. عامل سوم، پیوندهای رسمی و یا غیررسمی است که انسجام 

ساز جلب دهد. مجموعه این سه عامل، زمینهاجتماعی را شکل می

شود که در نهایت نیز، مجموعه فرایند مذکور مشارکت عمومی می

جاعی و همکاران، شود )شسرمایه اجتماعی می یمنجر به ارتقا

1387.) 

 های سرمایه اجتماعیمولفه -2-2

سو در با توجه به نقش مهمی که سرمایه اجتماعی از یک

توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و از سوی دیگر در 

مدیریت و بهبود وقایع اجتماعی دارد، شناسایی و بررسی 

سزایی اهمیت بههای موثر در تقویت و یا تضعیف آن دارای مولفه

های سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار است. در ادامه مولفه

گیرند.می

2مشارکت اجتماعی -1 -2 -2

لحاظ انتزاعی و نظری بسیار مهم و اگرچه وجود مشارکت به

نمودن آن به سادگی میسر نیست. در واقع، اساسی است، اما عملی

نوع دیدگاه و نگاه شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه، 

ریزان، خلقیات و روحیات مردم، تجربیات و مسئوالن و برنامه

پذیرش واقعیات گذشته و حال و آینده جامعه، بر پذیرش و عدم

یا نحوه اجرای مشارکت موثر است. در این پژوهش، میزان 

مشارکت سطح کالن جامعه یعنی عموم مردم مورد بررسی قرار 

عنوان سرمایه اجتماعی جامعه در مردم به گیرد. در واقع، عموممی

پیشبرد اهداف و راهبردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش 

سزایی خواهند داشت. مشارکت اجتماعی، خود دارای دو سطح به

 شرح ذیل است.ذهنی و عینی به

 :در واقع تمایل قصد افراد به مشارکت است  مشارکت ذهنی

 مل ایجاد خواهد شد.که در نتیجه اعتماد و سایر عوا

  :صورت عضویت، نظارت، اجرا بهمشارکت عینی و رفتاری

نماید که همان پیوندهای عینی افراد گیری بروز میو تصمیم

(.1384با یکدیگر است )تاجبخش، 

3انسجام اجتماعی -2-2-2

انسجام اجتماعی، دومین مولفه سرمایه اجتماعی بوده که 

عبارت دیگر، ارتباطات اد و یا بهبیانگر پیوندهای عینی بین افر

ها با یکدیگر است. در یک تعریف کلی، انسجام اجتماعی به آن

دهنده جامعه، شود که در آن اجزای تشکیلوضعیتی اطالق می

شوند که یک کل معنادار و موثر را ای به یکدیگر وصل میگونهبه

ز عبارت دیگر، انسجام اجتماعی نوعی اآورند. بهوجود میبه

کند افراد، نهادها، ترتیبات اجتماعی است که تضمین می

های مختلف اجرایی در سطوح مختلف، به ها و گروهسازمان

های ذهنی مشترک( برسند، قابلیت همکاری اشتراک ذهنی )مدل
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با یکدیگر را داشته باشند، به قوانین موجود احترام بگذارند، از 

های خود را ل، تواناییامکانات جامعه استفاده کنند و در مقاب

های چندگانه، بازشناسی و پرورش ها و توانمندیبراساس هوش

داده و در اختیار جامعه قرار دهند که به نوبه خود توسعه 

 ,Jeannotte)آورد بار میهای جامعه را بهها و تواناییظرفیت

2003; Gardner, 2005; Woolcock, 2011.)  پیوندهای بین افراد

 ها در وقایع اجتماعیهای آنساز مشارکتدر جامعه که زمینه

 تواند از دو نوع باشد:است، می

 که در آن، افراد از طریق انتخاب  :4پیوندهای غیررسمی

ای با یکدیگر در ارتباط ها و انواع پیوندهای شبکهدوستی

اجتماعی است عبارت دیگر، هر فردی دارای شبکه هستند. به

ها نظیر دوستی یا تواند حاوی انواع رابطهکه این شبکه می

پیوندهای عاطفی، نزدیکی در فضا، مانند همسایگی یا 

مجاورت مکانی در اداره، رابطه خویشاوندی و نظیر آن باشد. 

هر یک از این پیوندها، داللت بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی 

ای غیررسمی فرد با هطور خالصه، دوستیفرد دارد. به

های قدیمی، همکاران یا دوست یک دوست، همکالسی

واسطه تامین ارتباطات و حمایت اجتماعی، تواند بهمی

 کننده سرمایه اجتماعی آن فرد باشد.تقویت

 فرد جدای از پیوندهای غیررسمی با : 5پیوندهای رسمی

های ها و گروهتواند از طریق عضویت در انجمندیگران، می

داوطلبانه با دیگران در ارتباط باشد. پیوندهای رسمی و 

شود، های غیررسمی برحسب پیوند بین افراد تعریف میشبکه

های اجتماعی ولی ادامه حیات پیوندهای رسمی فراتر از شبکه

(.137۵درونی است )چلبی و مبارکی، 
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امعه آن را در اعتماد، شکلی از سرمایه اجتماعی است که ج

صورت فرد با فرد تدریج و از طریق تعامالت افراد بهگذر زمان، به

شود که مبنای گاه به نوعی خیر عامه تبدیل میدست آورده، آنبه

جا که این سرمایه، گیرد. از آناعتماد سایر افراد جامعه قرار می

های متعارف های مدیدی شکل گرفته، برخالف سرمایهظرف مدت

رود. اعتماد اجتماعی برخالف اعتماد فردی، از ین نمیاز ب

های موجود در امور اجتماعی، مدنی و هنجارهای روابط شبکه

(. اعتماد نوعی 1383 شود )الوانی و شیروانی،متقابل ناشی می

پدیده عام و حیاتی در توسعه شخصیت است. اعتماد، با دستیابی 

یشامدهای بالقوه به نوعی احساس امنیت وجودی مرتبط است. پ

کننده اراده ها توجه کنند، ممکن است فلجکه اگر افراد واقعا به آن

کمک اعتماد از گردونه زندگی یا نابود کننده احساسات باشند، به

در له ئترین مسمهم(. 1388شوند )نویدنیا، ارج میجاری خ

، اعتماد و همبستگی اجتماعی است، یعنی برقراری نظم اجتماعی

بدون انسجام و اعتماد اجتماعی، پایداری اجتماعی ممکن که این

(. هرچه اعتماد اجتماعی در بین 137۵نیست )چلبی و مبارکی، 

مردم بیشتر باشد، احساس امنیت نیز ارتقا خواهد یافت. در این 

تبع گیری اعتماد و بهمنظور بسترسازی در جهت شکلزمینه، به

ریزان گی و برنامهآن افزایش احساس امنیت، معماران فرهن

های اعتماد بنیادین را در بین افراد جامعه اجتماعی رسانه باید پایه

تواند اعتماد عام را هم در بین تقویت کنند که این موضوع، می

مردم و هم در بین نهادهای دولتی افزایش دهد و از این طریق 

گیالنی زاده ثمرین، همتیاحساس امنیت را نیز تقویت کند )حسن

توان در بندی کلی، اعتماد را می(.در یک تقسیم1393گزی،  و

چهار سطح مورد بررسی قرار داد. اعتماد بنیادین که در سطح 

شخصی، اعتماد شود، اعتماد بینشناسی بررسی میفردی و روان

شناسی یافته و اعتماد به نظام یا سیستم که در سطح جامعهتعمیم

 شود.بحث می

 عتماد بنیادین، نگرشی است که فرد ا :7اعتماد بنیادین

نسبت به خود و دنیای پیرامون خود دارد و موجب تقویت این 

اعتماد و دارای ثبات شود که افراد و امور دنیا قابلاحساس می

(. محققان معتقدند که این 1377و استمرار هستند )گیدنز، 

اعتماد، محصول فرایندهای دوره نوزادی است. اگر دیگران 

ی اصلی و مادی و عاطفی نوزاد را تامین کنند، حس نیازها

آید. اما عدم تامین این نیازها، وجود میاعتماد در کودک به

ویژه در اعتمادی نسبت به جهان، بهشود نوعی بیسبب می

 (.138۲وجود آید )اجاقلو و زاهدی، روابط شخصی به

 شخصی، شکلی از اعتماد اعتماد بین: 8شخصیاعتماد بین

دهد. این است که در روابط چهره به چهره خود را نشان می

سازد و با کاستن شکل از اعتماد، موانع ارتباطی را مرتفع می

شود. از حالت دفاعی، بسیاری از تعامالت روزانه را موجب می

ای از تعامالت میان دوستان و شخصی، حوزهاعتماد بین

چنین اعتماد میان رئیس و کارمند، سرپرست ان و همهمکار

و کارگر، معلم و شاگرد، فروشنده و مشتری، پزشک و بیمار و 

گیرد. مشکل اصلی اعتمادی که از تجربه غیره را دربر می

شود، محدود بودن قلمرو آن است و تعامل شخصی ایجاد می

اتکا به ها و ای که تحرک و نیاز به همکاری با غریبهدر جامعه

گشا های برجسته آن است، چندان راهها یکی از ویژگیآن

گران در زمان کنشکند، حضور همومکابیان بیان میزتنیست. 

آورد که اعتماد یک مکان ویژگی منحصر به فردی را پدید می

نماید های اعتماد متمایز میبین شخصی را از دیگر شکل
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صمیمیت و نزدیکی از که (. با توجه به این1389پور، )شارع

های مهم اعتماد میان فردی در جوامع سنتی است، مشخصه

در چنین جوامعی خطوط مشخص بین خودی و بیگانه وجود 

دارد. بنابراین، دایره اعتماد محدود کسانی است که به یک 

جمع خاص تعلق دارند. با تغییر جوامع سنتی به مدرن، 

ن تحول، دامنه وضعیت گذشته متحول شده است. در اثر ای

اعتماد از محدوده دوستان و آشنایان فراتر رفته و نوعی از 

وجود آورده یافته را بهعنوان اعتماد عام یا تعمیماعتماد تحت

 (.138۲است )اجاقلو و زاهدی، 

توان داشتن یافته را میاعتماد تعمیم :9یافتهاعتماد تعمیم

ها تعلق آن حسن ظن نسبت به اکثریت افراد جامعه، جدای از

(. 138۰ ای تعریف نمود )امیرکافی،های قومی و قبیلهبه گروه

بر تجارب شخصی ما  یافته یا اخالقی، مبتنیاعتماد تعمیم

بر نگاه ما به جهان است که از  نیست؛ بلکه بیشتر مبتنی

گیریم و کامال باثبات و محکم است و در والدین خود یاد می

شدن تفاقی خیانت یا قربانیهای اطول زمان توسط نمونه

عنوان رود. موضوع این اعتماد، بهاعتمادی( از بین نمی)بی

ترین عنصر نگرشی سرمایه اجتماعی قلمداد شده و مهم

منظور متمایز کردن جوامعی که دارای سرمایه اجتماعی به

سطح باال هستند نسبت به جوامعی که دارای سطح پایین 

 ,Reeskens) شود.تفاده میسرمایه اجتماعی هستند، اس

تری از خانواده، (. این نوع اعتماد، در سطح گسترده2008

گیری اعتماد گیرد. هدف یا جهتدوستان و آشنایان قرار می

ها ممکن است، معطوف به جنسیت )برای مثال، من به زن

اعتماد دارم، اما به مردها اعتماد ندارم(، سن )برای مثال، من 

ل اعتماد دارم و به افراد جوان اعتماد ندارم(، به افراد میانسا

(. در جامعه 1386نژاد، قومیت، مذهب و غیره باشد )زتومکا، 

یافته نیست؛ زیرا مرزهای سنتی، نیاز چندانی به اعتماد تعمیم

چنین بین دوست و دشمن مشخصی بین خودی و بیگانه و هم

ست وجود دارد. اعتماد در جامعه سنتی محدود به کسانی ا

که به آن جمع تعلق دارند و هر کس خارج از آن قرار گیرد، 

 (.138۰مظنون و مشکوک است )امیرکافی، 

در جامعه مدرن، الزاما دو سوی  :10اعتماد به نظام یا سیستم

دهند، بلکه گران انسانی تشکیل نمیفرایند ارتباط را ارتباط

کنند. گران غیرفردی ارتباط برقرار میها گاهی با کنشانسان

شود که متوجه این ترتیب، شکل دیگری از اعتماد مطرح میبه

ساختارهای غیرشخصی است. در این مورد، به دو نوع اعتماد 

نهادی و اعتماد مدنی یا انتزاعی اشاره شده است. الف( اعتماد 

نهادی: که بر میزان مقبولیت و کارایی و اعتمادی که مردم به 

داللت دارد. انعکاس فقدان  نهادها )رسمی دولتی( دارند،

اعتمادی به افرادی اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتیجه بی

دار امور آن نهادها هستند. بنابراین، میزان است که عهده

اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهادها 

ها و نهادهای مختلفی که در زندگی در قالب ادارات، ارگان

پور پروین شود )علیها ارتباط دارند سنجیده میبا آن روزمره

( در لیست مراجع نیست. مدرسه، دانشگاه، 1388و همکاران، 

ها، بازار سهام، دولت، ارتش، دادگاه، نیروی انتظامی، بانک

مجلس و غیره، نوعی از این شکل از اعتماد هستند. میزان 

بین جوامع اعتمادی که مردم به نهادهای مختلف دارند، در 

شود متفاوت است و در طی زمان دستخوش تغییراتی می

های انتزاعی (. ب( اعتماد انتزاعی )مدنی(: نظام1386)زتومکا، 

ند که نداهای انجام کار فنی یا مهارت تخصصی میرا نظام

های وسیعی از محیط مادی و اجتماعی زندگی کنونی حوزه

پزشکی، نظام معماری و دهد. از جمله نظام ما را تشکیل می

های نظر وی، ما از اعتماد به نهادهای مدرن و نظامغیره. به

های مدرنیته جهانی انتزاعی در موقعیتی که بسیاری از جنبه

شده باشد، ناگزیر خواهیم بود. یکی از معانی قضیه فوق، این 

های تخصصی در کس نیست که بتواند از نظاماست که هیچ

 دوری گزیند. زندگی در دوره مدرن نهادهای مدرن کامال

شود و یک نفر تکه میهای انتزاعی تخصصی تکهتوسط نظام

تواند مانند گذشته همه یا بیشتر کارهای خود را مستقال نمی

تواند به مقوالت (. البته اعتماد می1378انجام دهد )گیدنز، 

انتزاعی دیگری مانند اعتماد به نظم، دموکراسی، علم و غیره 

ز تعلق پیدا کند.نی
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چه در میان روابط و اجتماعات انسانی در زمان وقوع آن

توانند های اجتماعی اهمیت دارد، حمایتی است که افراد میبحران

توان گفت که حمایت اجتماعی از یکدیگر داشته باشند. می

اجتماعی است ای، شکلی مهم از سرمایه عنوان یک پدیده رابطهبه

هایی بر کل ذخایر سرمایه اجتماعی فرد دارد. ارتباطات و و داللت

کننده سرمایه اجتماعی فرد بوده و حمایت اجتماعی، تقویت

سرمایه اجتماعی نیز، خود عامل حمایت است. عواملی مانند رفاه، 

علت کاستن فراوانی و منابع رسمی حمایت در زمان نیاز، به

یکدیگر، باعث استهالک و عدم تجدید سرمایه وابستگی افراد به 

شوند و هرچه افراد بیشتر از یکدیگر درخواست کمک اجتماعی می

نموده و پاسخ مثبت دریافت نمایند، مقدار سرمایه اجتماعی که 

شود، بیشتر خواهد بود و هرچه افراد کمتر به یکدیگر ایجاد می

ش خواهد یافت. نیاز داشته باشند، به مرور سرمایه اجتماعی کاه
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توان بیان نمود که اگر به مرور زمان روابط اجتماعی در واقع، می

روند و انتظارات، تعهدات، تدریج از بین میحفظ نشوند، به

هنجارها و بالتبع، روابط اجتماعی با گذشت زمان ضعیف و ناپدید 

 ای که از نظر ذخیره سرمایهجامعه. (Colman, 1990) شوندمی

تواند با تأمین حمایت اجتماعی بیشتر است می اجتماعی غنی

برای اعضای خود، سطح باالتری از دستاوردهای بهداشتی و 

(. 139۲سالمتی را برای افراد فراهم آورد )وثوقی و همکاران، 

سه  Fleming and Baume (2006)اجتماعی از دیدگاه  حمایت

ذیل را  شرحهای عینی یا ابزاری، اطالعاتی و عاطفی بهبعد کمک

 :گیرددربر می

 ،های مادی یا عینی نظیر داللت بر حمایت حمایت ابزاری

در امور روزانه دارد. معیشتی های قرض دادن پول و یا کمک

شود که نزدیک و صمیمی این نوع کمک از افرادی کسب می

 هستند. 

 :شامل کمک به فهم یک مسئله و مشکل  حمایت اطالعاتی

داللت بر کسب اطالعاتی شامل است. این نوع حمایت 

ها، پیشنهادات یا بازخوردها به یک فرد گیریها، جهتتوصیه

تواند در حل مسائل راجع به عملکردش دارد که فرد می

 شخصی و محیطی از آن استفاده کند. 

 :به منابع مرتبط با کسانی داللت دارد که  حمایت عاطفی

تواند رد میبرای دلداری، تسلی و کسب احساس اطمینان، ف

 ها رجوع کند. افرادی که دارای منابع عاطفی کافیبه آن

کنند افرادی را دارند که هنگام هستند، نوعاً احساس می

ها مراجعه کنند )زاهدی توانند به آنبرخورد با مشکالت می

(.1393اصل و صالح، 
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افتاده است و خطر های عمده بهدر هنگام وقوع بحران، هدف

آمده کامالً گیری نیز، بسیار کم و حادثه پیشفرصت برای تصمیم

گیرکننده است. در چنین شرایطی، دیگر غیرمنتظره و غافل

العمل های معمول برای نشان دادن عکستوان از روشنمی

استفاده کرد. مدیریت در چنین شرایطی بیش از هر چیز به تجربه 

سنجی نیاز دارد و القیت و موقعیتمهارت، سرعت، هوشمندی، خ

تر موضوع ارزیابی باید با توجه به اطالعات موجود، هرچه سریع

عمل آید. بدیهی است، هر های الزم بهشود و در خصوص آن اقدام

چه اطالعات موجود بیشتر و نظام اطالعاتی کاراتر و توانایی در 

ده های گرفته شپردازش سریع اطالعات بیشتر باشد، تصمیم

تواند بهترین نتایج ممکن را نیز در پی داشته باشد. در چنین می

زدگی و همچنین حاد بودن موضوع، علت شتابشرایطی معموالً به

شوند و نظر شدید میخوش اختالفگیران معموالً دستتصمیم

تر آید که موضوع را مشکلها درگیری به وجود میمیان آن

گیران در چنین است که تصمیم سازد. الزمه رفع اختالف، آنمی

شرایطی تالش کنند تا با حفظ خونسردی با یکدیگر بحث و 

ریزی برای پایش بحران وگو کنند. اگر مدیریت بحران برنامهگفت

ریزی برای منظور برنامهتعریف شود، در آن صورت چهار مرحله به

های ناگوار پایش بحران باید به انجام رساند. نخست باید پدیده

های اقتضایی تنظیم شوند، پس بینی شوند، سپس باید برنامهپیش

های مدیریت بحران تشکیل و آموزش داده شده و از آن باید گروه

ها را ها، آنسرانجام باید برای تکمیل برنامه .سازماندهی شوند

صورت آزمایشی و با تمرین عملی به اجرا درآورد. در ادامه به

لحاظ منظور مدیریت موثر بحران بهر بهاقدامات و فاکتورهای موث

زمانبدی شامل پیش از بحران، هنگام وقوع بحران و پس از بحران 

منظور سهولت سنجش سازه مدیریت بحران، این سازه در است. به

پرسشنامه توسط چهار مولفه شامل پیشگیری )انجام اقدامات 

بله یا پیشگیرانه(، آمادگی )ارتقای آگاهی عمومی و هشدار(، مقا

پاسخگویی حین بحران )مهار ویرانی( و بازسازی )بهبود و 

یادگیری پس از وقوع بحران( مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته 

 است.
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  ارتقای دانش عمومی درباره مفاهیم، ماهیت بحران آب و نحوه

 سازگاری با آن؛

  ارائه آمار و اطالعات تاریخی و نمایش تجربیات گذشته و

 تجربیات سایر کشورها در مدیریت منابع آبی؛

 منظور افزایش باور عمومی با ارائه آمار و اطالعات به

آبی؛سازی اثرات نامطلوب بحران کمبرجسته

 های عمومی.آموزش مشارکت

 اقدامات پیشگیرانه -2 -1 -3 -2

  از اطالعات و آمار ارائه با عمومی باور افزایشبرنامه 

مدت ریزی جامع بلندمدت و میانو برنامه کشور خطرخیزی

 در تامین و مصرف آب؛

 سازی آب حاصله از نزوالت جوی و اقدامات در راستای ذخیره

 ها(؛ها، قنوات و رودخانهمنابع آبی )چشمه

 گیری از ظرفیت موسسات منظور بهرهسازی بهشبکه

های اجرایی در فرایند تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی و دستگاه

آبی؛مقابله با کم

منظور تامین و مدت بهریزی جامع بلندمدت و میانبرنامه
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عرضه آب.

نگام وقوع بحرانه -2 -3-2

 مهار ویرانی -1 -2 -3 -2

 گیری از ظرفیت نهادهای محلی، مانند شورایتقویت و بهره 

ا ها و غیره در جریان سازگاری بتعاونیاسالمی، دهیاران، 

 آبی؛کم

 مدت مقابله با تاههای کومنظور اجرای طرحتامین اعتبار به

آبی؛بحران کم

 ی، الوصول اعتبارات و تسهیالت بانکی متنوع، کافاعطای سهل

دیده از خشکسالی؛بهره و یا بالعوض برای اقشار خسارتکم

 م، سالی در ارتباط با داهای خشکتوسعه و ترویج انواع بیمه

مرتع و محصوالت کشاورزی؛

 ها، ارائه خدمات حمایتی و تامین اجتماعیتوسعه زیرساخت 

پذیر.در مناطق آسیب

پس از بحران -3 -3 -2

 بهبود -1-3-3-2

 ل ایجاد تنوع شغلی و منابع کسب درآمد از طریق توسعه مشاغ

دستی، گردشگری و غیره(؛بخش غیرکشاورزی )صنایع

 در  گذاران و کارآفرینانپرداخت یارانه و حمایت از سرمایه

منظور توسعه رو هستند بهمناطقی که با بحران آبی روبه

؛برها به غیر از کشاورزی و صنایع آباشتغال در سایر بخش

  توسعه کشت محصوالت زراعی و باغی متناسب با مناطق

های ترویجی و تحقیقی؛خشک با تاکید بر فعالیت

اسایی و استحصال منابع پایدار آبی جایگزین.شن

 یادگیری -2-3-3-2

  لحاظ نمودن دیدگاه چندوجهی )کشاورزی، خدماتی و

 آبی؛های سازگاری با کمصنعتی( در تدوین و اجرای برنامه

 آبی و خشکسالی در جانبه به تاثیرات متقابل کمتوجه همه

ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی.

 و مدل مفهومی پژوهش هاهفرضی -4 -2
دهد. ، مدل مفهومی پژوهش را به اختصار نمایش می1شکل 

شود، پژوهش فعلی شامل پنج فرضیه گونه که مشاهده میهمان

است که فرضیه نخست به بررسی تاثیر مستقیم سرمایه اجتماعی 

به بررسی اثرات  ۵تا  ۲ یاههبر مدیریت بحران  و فرضی

پردازند. غیرمستقیم ابعاد سرمایه اجتماعی بر مدیریت بحران می

 فرضیات پژوهش به شرح ذیل تدوین شده است: 

 :سرمایه اجتماعی بر مدیریت بحران تاثیر مثبت  فرضیه اول

 و مستقیم دارد.

 :انسجام اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی بر  فرضیه دوم

 مدیریت بحران تاثیر مثبت و غیرمستقیم دارد.

 :اعتماد اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی بر  فرضیه سوم

 مدیریت بحران تاثیر مثبت و غیرمستقیم دارد.

 :مشارکت اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی  فرضیه چهارم

 و غیرمستقیم دارد.بر مدیریت بحران تاثیر مثبت 

 :حمایت اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی  فرضیه پنجم

بر مدیریت بحران تاثیر مثبت و غیرمستقیم دارد.

مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

سرمایه 

اجتماعی

مدیریت 

بحران

 نسجاما
اجتماعی

حمایت 
اجتماعی

 مشارکت
اجتماعی

اعتماد 
 اجتماعی

 پیشگیری

 ترمیم

 پاسخ

 آمادگی

H1 

H2

H3 

H4 

H5 
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شناسی پژوهشروش -3

 هاآوری دادهپیمایش و جمع -1 -3
مقاله حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا،  

پیمایشی است. در این پژوهش، از آمار توصیفی برای -توصیفی

و از آمار استنباطی و  های نمونه مورد مطالعهبیان ویژگی

سازی معادالت ساختاری برای بررسی رابطه میان متغیرها، مدل

چنین، برحسب هدف و فرضیات پژوهش استفاده شده است. هم

ای های مرتبط با برههجهت که به بررسی دادهاین پژوهش از آن

گیرد. های مقطعی جای میپردازد، در دسته پژوهشاز زمان می

های پژوهش در بوشهر بوده و داده ژوهش، استانقلمرو مکانی پ

آوری شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی جمع 1397سال 

ساکنان شهرها و روستاهای دارای تنش آبی شامل هشت شهر با 

( و پنج حوزه ۵شرح جدول هزار نفر )به 419جمعیت بالغ بر 

منظور ه( بود. ب6شرح جدول هزار نفر )به 193روستایی با جمعیت 

( از میان جامعه آماری مذکور، از فرمول nانتخاب نمونه آماری )

( و مقدار خطای ∞-Nکوکران با حجم جامعه نامحدود )

((. حداکثر 1استفاده شد )فرمول ) ۰۵/۰( برابر با dگیری )نمونه

تعداد نمونه آماری براساس فرمول مذکور در این حالت، برابر با 

منظور دستیابی به حال، محققان بهیننفر محاسبه شد. با ا 38۵

نفری به تفکیک  ۲۰۰۰نتایج با انحراف کمتر، تعداد دو نمونه 

 شهرها و روستاها را مورد مطالعه قرار دادند.

(1)𝑛 =  
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
= 385

گیری منظور انتخاب نمونه از روش نمونهدر پژوهش فعلی، به 

بندی پس از بخشگونه که ای نسبی استفاده شد، بدینطبقه

های مورد مطالعه، تعداد نمونه به نسبت جمعیت شهرها و دهستان

صورت تصادفی ها بهساکن در هر شهر و روستا تعیین و نمونه

 انتخاب شدند.

 34های پژوهش، از یک پرسشنامه آوری دادهمنظور جمعبه 

(. تایید پایایی مراجعه شود پیوست بهای استفاده شد )گویه

ون آلفای کرونباخ صورت گرفت که مقدار کمک آزمپرسشنامه، به

چنین، است. هم 9۲/۰آلفای کرونباخ کل پرسشنامه معادل با 

مقدار پایایی برای هرکدام از متغیرهای پژوهش به تفکیک 

به نمایش درآمده است.  1محاسبه شده که نتایج آن در جدول 

 پرسشنامه پژوهش و نتایج آزمون پایایی و روایی پرسشنامهبررسی  -1جدول 

ضریب آلفای کرونباخ تعداد گویه شماره سواالت زیرمتغیر سازه یا متغیر

سرمایه اجتماعی

Q1-Q5۵84/۰حمایت اجتماعی

Q6-Q1167۵/۰مشارکت اجتماعی

Q12-Q15486/۰اعتماد اجتماعی

Q16-Q20۵88/۰انسجام اجتماعی

مدیریت بحران

Q21-Q24494/۰پیشگیری

Q25- Q2739۵/۰آمادگی

Q28-Q31479/۰مقابله یا پاسخ

Q32- Q34393/۰بازسازی

13سازی معادالت ساختاریمدل -3-2

سازی معادالت ساختاری، روشی برای بررسی روابط میان مدل

پذیر را نیز زمان متغیرهای مشاهدهپنهان است که هممتغیرهای 

گیرد. منظور از متغیرهای پنهان، همان عوامل اصلی درنظر می

شوند. هستند که در یک الگو یا مدل مفهومی نمایش داده می

ها یا سواالت مربوط به پذیر نیز، همان گویهمتغیرهای مشاهده

ساختاری، یک  سازی معادالتسنجش عوامل اصلی هستند. مدل

ای از متغیرهای پنهان و متغیرهای ساختار علی ویژه بین مجموعه

دهد که با استفاده از آن، روابط بین پذیر تشکیل میمشاهده

های سنجش هر متغیر متغیرهای پنهان با یکدیگر و نیز گویه

سازی پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. در واقع، مدل

دو مدل تشکیل شده است که عبارتند از: معادالت ساختاری از 

که چگونگی توضیح و تبیین متغیرهای  41گیریمدل اندازه( 1

پنهان توسط متغیرهای آشکار )سواالت( مربوطه را بررسی 

دهد چگونه که نشان می 1۵مدل ساختاری( ۲نماید و می

 اند. متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته

منظور بررسی اعتبار بهایی پرسشنامه و پس از بررسی پای

افزار ای پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی تأییدی توسط نرمسازه

Amos22 شود. بدین منظور، ابتدا مدل مفهومی استفاده می

گیری تخمینی مورد بررسی قرار پژوهش ترسیم و مدل اندازه
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های شده با استفاده از پاسخگیرد و سپس مدل برازشمی

شود. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تحلیل می

توان بیان مرتبه دوم و درنظر گرفتن مقدار بار عاملی متغیرها، می

درستی توسط متغیرهای آشکار ذیل نمود که متغیرهای پنهان به

 اند. خود مورد سنجش قرار گرفته

شده برای مدل نهایی پژوهشهای برازش گزارششاخص -2جدول 

برازش قابل قبولمقدار برآورد شدهاختصارنام شاخص

ᵡ2هنجاریا نسبیشاخص کای اسکوئر به

𝑑𝑓⁄391/1  3تا  1بین

9/۰بیش از NFI981/۰بونت -شاخص بنتلر

9/۰بیش از GFI983/۰نیکویی برازش

9/۰بیش از AGFI979/۰نیکویی برازش اصالح شده

9/۰بیش از TLI991/۰لویز –شاخص تاکر 

9/۰بیش از CFI976/۰شاخص برازندگی تطبیقی

9/۰بیش از IFI987/۰شاخص برازش افزایشی

6/۰یا  ۵/۰بزرگتر از PNFI8۲9/۰شاخص برازش مقتصد هنجار شده

9/۰بیش از PRATIO986/۰شاخص نسبت مقتصد بودن

6/۰و یا  ۵/۰بزرگتر از PCFI78۲/۰برازش تطبیقی مقتصدشاخص 

1/۰کمتر از  RMSEA ۰۲9/۰ ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

افزار شده خروجی نرمهای برازش گزارش، شاخص۲جدول 

 گونه کهدهد.  همانآموس پس از آزمون مدل نهایی را نمایش می

قبولی را برای مدل نهایی ها برازش قابلشود، شاخصمشاهده می

پژوهش نشان دادند. مقدار شاخص نسبت کای اسکوئر به هنجار 

قبولی برای مدل بود که این شاخص برازش قابل 391/1برابر با 

ریشه »های برازش مدل ترین شاخصچنین، یکی از مهماست. هم

را نشان  ۰۲9/۰ری برابر با است که مقدا« مربعات خطای برآورد

قبول قرار دارد. با نگاه به سایر دهد و در محدوده قابلمی

های برازش مقتصد، نیز های برازش افزایشی و شاخصشاخص

 (.Hair et al., 2010توان برازش نهایی مدل را تایید نمود )می

 تاییدی پرسشنامهتحلیل عاملی  -3جدول 

 CR AVR سطح معناداری نسبت بحرانی ضریب بار عاملیبررسی رابطه مورد

Soc. Part
1

<--- SP1 381/۰  ۵68/۵  P<0.001 

۵6/۰  84/۰  

Soc. Part<--- SP2 7۲4/۰  6۵4/4 P<0.001

Soc. Part<--- SP3 61۲/۰  897/3 P<0.001 

Soc. Part<--- SP4 837/۰  967/۵ P<0.001

Soc. Part<--- SP5 718/۰  189/7 P<0.001

Soc. Part<--- SP6 768/۰  6۵8/4  P<0.001

Soc. Solid
2

<--- SD1 7۲3/۰  8۲9/۵  P<0.001

61/۰ 88/۰
Soc. Solid<--- SD2 8۲9/۰  8۲1/4  P<0.001

Soc. Solid<--- SD3 847/۰  1۲8/3  P<0.001 

Soc. Solid<--- SD4 7۵۲/۰  118/۵  P<0.001

Soc. Solid<--- SD5 774/۰  ۲97/3  P<0.001

Soc. Sup.
3

<--- SU1 6۲۲/۰  381/4  P<0.001 

۵8/۰ 87/۰
Soc. Sup.<--- SU2 9۰1/۰  ۵81/3  P<0.001

Soc. Sup.<--- SU3 8۲7/۰  ۲79/3  P<0.001 

Soc. Sup.<--- SU4 699/۰  ۲81/6  P<0.001

Soc. Sup.<--- SU5 739/۰  618/3  P<0.001

Soc. Tru.
4

<--- ST1 ۵94/۰  67۲/۵  P<0.001 61/۰  9۰/۰  
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 CR AVR سطح معناداری نسبت بحرانی ضریب بار عاملیبررسی رابطه مورد

Soc. Tru.<--- ST2 9۰7/۰  8۲7/6  P<0.001 

Soc. Tru. <--- ST3 819/۰  118/۵  P<0.001 

Soc. Tru. <--- ST4 769/۰  ۲97/3  P<0.001

5
.Prev  <--- PV1 419/۰  698/۵  P<0.001

6۵/۰ 91/۰
Prev. <--- PV2 78۵/۰  6۰4/3  P<0.001 

Prev. <--- PV3 783/۰  78۵/3  P<0.001

Prev. <--- PV4 746/۰  ۰94/3  P<0.001

6
.Resp  <--- RP1 493/۰  ۲3۵/4  P<0.001

۵6/۰ 88/۰
Resp. <--- RP2 794/۰  61۲/4  P<0.001 

Resp. <--- RP3 861/۰  ۵1۲/6  P<0.001

Resp. <--- RP4 783/۰  ۲81/3  P<0.001

7
.Read  <--- RD1 613/۰  433/۵  P<0.001

۵6/۰ 9۰/۰ Read. <--- RD2 883/۰  ۵۵7/3  P<0.001 

Read. <--- RD3 7۲1/۰  6۰8/3  P<0.001

8
.Rest  <--- RT1 361/۰  ۵۵3/4  P<0.001

68/۰ 94/۰ Rest.<--- RT2 697/۰  114/3  P<0.001 

Rest.<--- RT3 866/۰  898/3  P<0.001

 ترمیم8 ،آمادگی7 ،پاسخ6 ،پیشگیری۵، اعتماد اجتماعی4، حمایت اجتماعی3، انسجام اجتماعی۲، مشارکت اجتماعی1

دهد. ، تحلیل عاملی تاییدی سواالت را نمایش می3جدول 

لعه، دارای مقدار های مورد مطاکه نشانگرهای سازهدرصورتی

زم باشند، از اهمیت ال 96/1بحرانی کمتر از قدرمطلق عدد نسبت 

رایند تحلیل رو، باید از فگیری برخوردار نیستند و از اینبرای اندازه

که جاییآمده، از آندستکنار گذاشته شوند. با توجه به نتایج به

مام تاست، بنابراین  96/1تر از ها بزرگنسبت بحرانی تمام گویه

شوند. ارزیابی می ها مناسبوتحلیل دادهظور تجزیهمنها بهگویه

های ای که بررسی دقت و اهمیت نشانگرلذا، روایی سازه

مه ساختارهای های پرسشنادهد، گویهشده را نشان میانتخاب

ر مدل دگیری ابعاد مورد مطالعه منظور اندازهعاملی مناسبی را به

 آورند.پژوهش فراهم می

، از پرسشنامه ییمحاسبه روایی همگرامنظور چنین بههم 

د ( استفاده شAVEمقادیر متغیر میانگین واریانس استخراج شده )

گونه که نمایش داده شده است. همان 3که نتایج آن در جدول 

ین ابود که  ۵/۰شود، مقادیر متغیر مذکور باالتر از مشاهده می

. های پرسشنامه استموضوع بیانگر وجود روایی همگرا بین سازه

 7/۰پایایی مرکب متغیرهای پژوهش نیز، همگی باالتر از میزان 

دهد همگی در وضعیت مطلوبی قرار دارند.شد که نشان می

های پژوهشیافته -4

رو، در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد های پژوهش پیشیافته

های گیرد. در بخش توصیفی، نخست یافتهبررسی قرار می

شناختی و سپس متغیرهای توصیفی پژوهش مورد عیتجم

های استنباطی پژوهش بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه، یافته

شامل مدل پژوهش و نیز آزمون فرضیات پژوهش مورد بررسی 

.گیردقرار می

 های توصیفی پژوهشیافته -1 -4

شناختی پژوهش در نخست اطالعات جمعیت ،در این بخش

گیرد و سپس، تحلیل توصیفی بررسی قرار میمورد  4جدول 

ارائه شده است، مورد  ۵زیرمتغیرهای پژوهش که در جدول 

مشاهده  4گونه که در جدول بررسی قرار خواهد گرفت. همان

، درصد( ۵۵شود، بیشترین نمونه آماری مورد مطالعه مردان )می

 3/۲۲سال ) 4۰تا  3۰درصد(، در رده سنی بین  ۵7متاهل )

درصد( و  ۲/۲7سال ) ۵، دارای سابقه سکونت کمتر از درصد(

پردازش اطالعات  درصد( بودند. 3/37دارای تحصیالت لیسانس )

 صورت گرفت. SPSS22این بخش با استفاده از نرم افزار 

های تحلیل توصیفی زیرمتغیرهای پژوهش، براساس شاخص

ار معیکمترین و بیشترین مقدار هر زیرمتغیر، میانگین و انحراف 

نمایه شده است. ۵زیرمتغیرها در جدول 
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 شناختی پژوهشبررسی متغیرهای جمعیت -4جدول 

درصد فراوانی فراوانی مقطع تحصیلی درصد فراوانی فراوانی مدت سکونت  درصد فراوانی فراوانی رده سنی پاسخگویان

۲8% 11۲۰ زیردیپلم و دیپلم ۲7%/۲ 1۰89 سال ۵کمتر از  1۵%/7 6۲8 سال ۲۰کمتر از 

۲4%/4 976 فوق دیپلم ۲3%/۵ 938 سال 1۵تا  ۵ 19%/7 786 سال 3۰تا  ۲۰

37%/3 149۲ لیسانس ۲۵%/6 1۰۲۵ سال ۲۵تا  1۵ ۲۲%/3 89۲ سال 4۰تا  3۰

 ۲1%/4 8۵6 سال ۵۰تا  4۰
1۰%/3 41۲ لیسانس و باالترفوق ۲3%/7 948 سال ۲۵بیش از 

۲۰%/9 838 سال ۵۰بیش از 

درصد فراوانی فراوانی جنسیت درصد فراوانی فراوانی وضعیت تاهل 

 4۵% 18۰۰ زن 43% 17۲۰ مجرد

 ۵۵% ۲۲۰۰ مرد ۵7% ۲۲8۰ متاهل

 تحلیل توصیفی زیرمتغیرهای پژوهش -5جدول 

انحراف معیار میانگین بیشترین مقدار کمترین مقدار متغیرزیر  بخش مطالعه

ی
روستای

91/۰ 34/۲ 4/۵7 ۵3/۰ حمایت اجتماعی

۲9/4 38/۰ مشارکت اجتماعی  ۲۵/۲ 8۲/۰

68/4 ۵7/۰ اعتماد اجتماعی  3۵/3 49/۰

33/4 39/۰ انسجام اجتماعی  ۲8/3 66/۰

98/4 81/۰ پیشگیری  ۲3/4 98/۰

61/4 68/۰ آمادگی  8۵/3 84/۰

8۵/4 61/۰ مقابله یا پاسخ  19/3 81/۰

8۲/3 64/۰ بازسازی  1۲/۲ 79/۰

ی
شهر

83/4 83/۰ حمایت اجتماعی  49/۲ 8۵/۰

77/4 79/۰ مشارکت اجتماعی  ۲7/۲ 38/۰

۵7/4 88/۰ اعتماد اجتماعی  38/3 76/۰

68/4 68/۰ انسجام اجتماعی  98/۲ ۵7/۰

۵7/4 91/۰ پیشگیری  11/۲ 67/۰

6۲/4 84/۰ آمادگی  ۵8/۲ 84/۰

41/4 68/۰ مقابله یا پاسخ  68/3 87/۰

19/4 31/۰ بازسازی  ۵1/3 61/۰

های استنباطی پژوهشیافته -2-4

زمون مدل مفهومی پژوهش آ -1 -2 -4

های اول تا پنجم برای آزمون مدل مفهومی و همچنین فرضیه

 61و تحلیل مسیر سازی معادالت ساختاریپژوهش، از مدل

استفاده شد. در واقع، تحلیل مسیر  AMOS22افزار کمک نرمبه

یک روش آماری مبتنی بر تحلیل رگرسیون چندمتغیره است که 

برای سنجش روابط متغیرها در یک مدل علی مورد استفاده قرار 

های پژوهش باید جایی که قبل از آزمون فرضیهگیرد. از آنمی

گیری پژوهش مقدار مناسبی را اندازه های برازش مدلشاخص

افزار آمده از نرمدستنشان دهد، ابتدا با توجه به اطالعات اولیه به

ها شده اقدام و سپس آزمون فرضیهآموس، به اصالح مدل تدوین

و بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای پژوهش 

یری پژوهش، گهای مدل اندازهشود. پس از تایید شاخصانجام می

حاصل شده  ۲صورت شکل شده و نهایی پژوهش بهمدل اصالح

است. 

 های پژوهشفرضیه بررسی -2 -2 -4

های پژوهش گیری پژوهش، فرضیهپس از برازش مدل اندازه

گیرند. در این مرحله، صورت تحلیل مسیر مورد آزمون قرار میبه

متغیر و معنادار بودن این ضریب مورد بررسی گذاری هر ضریب اثر

، ضرایب مسیر برآورد شده برای 7و  6های گیرد. جدولقرار می

شده در مدل و نیز معناداری این ضرایب را نشان روابط تدوین

دهند. می

:سرمایه اجتماعی بر مدیریت بحران  فرضیه نخست

های آبی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.تنش
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سازی معادالت ساختاری مدل پژوهشنتیجه مدل -2شکل 

نتایج آزمون فرضیه اول -6جدول 

یه
ض

رابطه مورد بررسیفر
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ری

ض

یر
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م
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ی
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جه
تی

ن

H1 194/۵ 1۰8/۰ 89/۰ مدیریت بحران  سرمایه اجتماعی P<0.001 تایید

:انسجام اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی بر  فرضیه دوم

.های آبی تاثیر مثبت و غیرمستقیم داردمدیریت بحران تنش

:اعتماد اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی بر  فرضیه سوم

دارد.های آبی تاثیر مثبت و غیرمستقیم مدیریت بحران تنش

:مشارکت اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی  فرضیه چهارم

های آبی تاثیر مثبت و غیرمستقیم بر مدیریت بحران تنش

 دارد.

:حمایت اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی  فرضیه پنجم

های آبی تاثیر مثبت و غیرمستقیم بر مدیریت بحران تنش

دارد.
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نتایج آزمون فرضیه دوم تا پنجم -7جدول 
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H2 ۵88/۵ 1۰4/۰ ۵1/۰ مدیریت بحران  سرمایه اجتماعی  انسجام اجتماعی P<0.001 تایید

H3 9۵6/7 116/۰ 49/۰ مدیریت بحران  سرمایه اجتماعی  اعتماد اجتماعی P<0.001 تایید

H4 ۲84/۵ 1۰۲/۰ 34/۰ مدیریت بحران  سرمایه اجتماعی  مشارکت اجتماعی P<0.001 تایید

H5 3۵6/7 1۰7/۰ 7۲/۰ مدیریت بحران  سرمایه اجتماعی  حمایت اجتماعی P<0.001 تایید

که در  AMOS22افزار آمده از نرمدستبا توجه به اطالعات به

 به نمایش در آمده است، هر پنج  فرضیه 7و  6 هایجدول

که در تمام فرضیات پژوهشی مورد تایید قرار گرفت. با توجه به این

شده بیشتر از مقدار قدرمطلق مذکور، مقدار نسبت بحرانی محاسبه

که مقدار سطح معناداری بوده و نیز با توجه به این 96/1عدد 

توان برآورد شده برای تمام فرضیات کمتر از پنج صدم است، می

ها را تایید کرده ای تجربی نیز این فرضیههنتیجه گرفت که داده

و ضرایب تاثیر برآورد شده معنادار هستند.

گیریبحث و نتیجه -5

زمانی که سرمایه اجتماعی یک کشور پایین باشد، افت و زوال 

شود تا جامعه از درون تهی شده و سرمایه اجتماعی سبب می

شرایطی، قطعاً بحران هویت در آن جامعه شکل گیرد. در چنین 

های انسانی و فیزیکی نیز در سطح پایینی استفاده از سرمایه

شود. پذیر نمیطور قطع، دستیابی به توسعه امکانبه خواهد بود و

های مختلف سیاسی، توان امیدوار به توسعه در عرصهنمی

های آن که زیرساختاقتصادی و فرهنگی بود؛ در حالیاجتماعی، 

رو، تقویت از ایناجتماعی است، فراهم نباشد. که توسعه سرمایه 

اعتماد، روابط اجتماعی، مشارکت مدنی و اجتماعی و حمایت 

منظور ضرورت حتمی برای ساختاردهی مناسب بهاجتماعی، 

دستیابی به توسعه خواهد بود که این مهم، ضرورت امروز جامعه 

 ایران است. 

وهش حاضر شد، پژ تر بیانچه پیشبا درنظر گرفتن آن

های سرمایه اجتماعی در اثربخشی دنبال بررسی نقش مولفهبه

با آبی بود. منظور مدیریت و سازگاری با بحران کماقدامات موثر به

های پژوهش، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و توجه به یافته

آمده در های پیش( بر مدیریت بحران89/۰مستقیمی )با ضریب 

های پیشین سایر ق با نتایج پژوهشکه منطبحوزه آب داشت. 

( و 139۰جو و همکاران )محققان از جمله پژوهش رشادت

( است که در پژوهش خود، ارتقای 1394سلطانی و حقیقی )

اجتماعی را عامل تسهیل پذیرش مراحل و فرایندهای  سرمایه

از میان ابعاد مورد بررسی مدیریت بحران عنوان نمودند. همچنین، 

می سرمایه اجتماعی دو بعد حمایت اجتماعی )با در مدل مفهو

(، بیشترین تاثیر ۵1/۰( و انسجام اجتماعی )با ضریب 7۲/۰ضریب 

های آبی داشتند. اگرچه پیشینه غیرمستقیم را در مدیریت بحران

آبی  های تنشمطالعات روانشناختی در حوزه مدیریت چالش

سرمایه اجتماعی های توان از نقش موثر مولفهمحدود است، اما می

های پژوهش استفاده نمود. ها برای تبیین یافتهدر مدیریت بحران

های دریافتی در واقع، حمایت اجتماعی ادراک افراد از حمایت

توان های مذکور را میهای آبی است که حمایتهنگام وقوع بحران

های دوستان و آشنایان، دولتی و در چند حوزه از جمله حمایت

بندی نمود. با مردم نهاد و فعاالن اجتماعی دسته هایسازمان

های دریافتی از سوی های پژوهش، افراد حمایتتوجه به یافته

های اجتماعی ارزیابی دوستان و آشنایان را در قالب حمایت

نهاد، نقش های مردمهای دولتی و سازماننمایند و حمایتنمی

ارتقای ارزیابی اصلی در ارتقای سازه حمایت اجتماعی دارند. 

تواند مدیریت ها، میشخص از در دسترس بودن این حمایت

های آبی را تسهیل نماید. آمده در حوزه تنششرایط بحرانی پیش

از سوی دیگر، ارتقای سرمایه اجتماعی نیز حمایت اجتماعی را 

ای که هر چقدر افراد دارای شبکه گونهدهد، بهافزایش می

م بیشتری باشند و بین اعضای جامعه اجتماعی بزرگتر و انسجا

اعتماد بیشتری حاکم شود، حمایت اجتماعی بیشتری نیز جلب 

شود. سازه دیگر پژوهش که تاثیر مهمی بر میزان سرمایه می

اجتماعی داشت، انسجام اجتماعی بود که از طریق باالبردن تراکم 

های و قرینگی پیوندها و روابط بین فردی و حمایتی در شبکه

 یابد.تماعی ارتقا میاج

کنندگان در پژوهش، از میان نظر مشارکت با توجه به

( و 7۵/۰های موثر بر مدیریت بحران، آمادگی )با ضریب سازه

ترین عوامل تاثیرگذار در ( مهم68/۰پاسخگویی )با ضریب 

آمده بودند که باید مورد توجه های آبی پیشمدیریت تنش

ها قرارگیرد. در واقع، تدوین برنامهگذاران در این حوزه سیاست

منظور پاسخ به موقع در فرایند عملیات برای نجات و یا کمک به
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کنندگان در مدیریت بحران از جوانب مهم مورد اشاره مشارکت

پژوهش بود. از جمله مواردی که منجر به آمادگی در هنگام وقوع 

، آموزش، ریزیتوان به برنامههای تنش آبی خواهد شد، میبحران

منظور آوری اطالعات و تامین سایر منابع بهسازی، جمعفرهنگ

بررسی شرایط و جلوگیری از ورود به شرایط بحرانی اشاره کرد. 

ها، انجام موقع، شامل صدور فرامین، ابالغ ماموریتپاسخگویی به

اقدامات و ارائه خدمات ضروری پس از وقوع بحران است که باید 

 گذاران و مجریان مربوطه قرارگیرد.مورد توجه سیاست

در پایان الزم است تاکید شود تا زمانی که بین مردم و 

مردان اعتماد وجود نداشته باشد و زبان مشترکی شکل دولت

های نگیرد، همکاری مردم و نیروی انسانی نیز با دولت و دستگاه

تاثیر عملکرد دولت در این  دولتی مبتنی بر صداقت نخواهد بود.

توجهی برخوردار است. دولت از طریق ان، از اهمیت قابلمی

بهسازی فردی اجتماعی و نهادی و نیز تدارک محیط اجتماعی 

پردازد. سرمایه اجتماعی اعتمادزا به تولید سرمایه اجتماعی می

توان منبع اصلی انسجام و وحدت اجتماعی است و بدون آن نمی

 به توسعه دست یافت.

 

 هانوشتپی -6

  
1- Social Capital 

2- Social Participation 

3- Social Solidarity 

4- Informal Links 

5- Formal Links 

6- Social Trust  

7- Basic Trust 

8- Interpersonal Trust 

9- Generalized Trust  

10-  System Trust 

11-  Social Support 

12-  Crisis Management 

13-  Structural Equation Model  
14-  Measurement Model 

15-  Structural Model 

16-  Path Analysis  

 

 مراجع -7

 

 و اجتماعی اعتماد بررسی"، (1384. )م زاهدی، ،.س اجاقلو،

 جامعه مجله ،"زنجان شهر ساکنان بین در آن بر موثر عوامل
 . 1۲۵-9۲ ،(4)6،ایران شناسی

 ،"آن بر موثر عوامل و اجتماعی اعتماد"، (138۰) ،.م امیرکافی،

  .11 ،(18)۵ ،پژوهش نمایه فصلنامه

 و یدموکراس اعتماد،: یاجتماع هیسرما(، 1384) ،.ک تاجبخش،

 .تهران رازه،یشانتشارات  ،توسعه

 و حیتشر: نظم شناسی جامعه ،(137۵) ،.م مبارکی، و ،.م چلبی،
 .تهران، نی نشر ،یاجتماع ینظر لیتحل

 ،(1393) ،.م گزی، و ،.م گیالنی، همتی ،.ت ثمرین، زادهحسن

 احساس و اجتماعی سرمایه بین رابطه تبیین و بررسی"

 نظم و امنیت راهبری هایپژوهش ،"اجتماعی امنیت
   .136-117 ،(1)3 ،اجتماعی

 هیسرما نقش"(، 1388) ،.ع پوری، باوان . وع ،یماف .،ب خاکپور،

 کوی :موردی نمونه) ایمحله داریپا توسعه در یاجتماع

-1)1۲ ،ایهیناح توسعه و ایجغراف فصلنامه ،"(مشهد هیسجاد

۲)، ۵7-81. 

 فصلنامه ،"یاجتماع هیسرما و دولت"(، 1384) ،.م ،یخضر
 .۵۲-31 ،(1)9 ،یراهبرد مطالعات

 انتشارات ،مدنی سنتهای و دموکراسی(، 138۰) ،.ت.م دلفروز،

 .تهران کشور، وزارت سیاسی تحقیقات و مطالعات دفتر

 از مدیریت، و سازمان هایتئوری، (1386) ،.ر سرشت،رحمان
 ،دوران انتشارات دوم، جلد ،تجددگرایی پسا تا تجددگرایی

  .تهران

 هیسرما نقش" ،(139۰) ،.ا.س روزآبادی،یف و .و زاده،یرستمعل

 هایانجمن) نیمهاجر داریپا نهادهای رییگشکل در یاجتماع

 ،ییروستا توسعه برای نو یینهادها عنوانبه( یزادگاه

 .14۵-131 ،(1)4 ،رانیا یاجتماع توسعه مطالعات

 نقش"(، 139۰) ،.ن.م جو،،رحقیم . وا.ع ،ییرضا .،ح ،جورشادت

 کالن یاجتماع یهابحران تیریمد در یاجتماع ةیسرما

 تیریمد مطالعات ،"رشت یمورد مطالعه ران،یا یشهرها
 ،6، تهران قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشهر

1-۲4. 

 زانیم و یاجتماع تیحما"(، 1393) ،.ص صالح، . وم اصل، زاهدی

 شهر روان و اعصاب جانبازان همسران یاجتماع سالمت

 .3۲-9 (،1)1 ،یمددکار پژوهشنامه فصلنامه ،"تهران

. غ) ،اعتماد یشناختجامعه هینظر ،(1386. )،پ ،بیانزتومکا

 .تهران، شیرازهانتشارات  ،(مترجم غفاری،

 مبانی(، 1387) آ.، مهرمنش، ، ر.، وانصاری ،.م.م باغینی، شجاعی
 پژوهشکده انتشارات تهران، ،اجتماعی سرمایه مفهومی

   .اجتماعی و فرهنگی مطالعات

دومین  ،"سرمایه اجتماعی و عوامل زوال آن" ،(1386)، .ر پور،یقل
 ،های نویت در علوم انسانی و مدیریتالمللی افقهمایش بین

   .آذرماه ۲6

 ،(مترجم) موفقیان. ن ،تشخص و تجدد ،(1377) ،.آ گیدنز،
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 .تهران، نشرنی

 پژوهشکده ،اجتماعی امنیت بر درآمدی ،(138۲) ،.م نویدنیا،

 .تهران، راهبردی مطالعات

 اصل اجتماعی سرمایه ،(1383) ،.ع شیروانی، و ،.س الوانی،
   .64-۵۰: 1۲7 تدبیر، ،توسعه محوری

(، 139۲) .،ا ،یلیخل یرحمانو  .،ص.م.س مهدوی، .،م ،یوثوق

 و یاجتماع یشاداب ،یاجتماع هیسرما یجمع راتیتأث یبررس"

 مسائل یبررس ،"یاجتماع سالمت بر یاجتماع تیحما
 .۲63-۲3۵، (۲)4 ،رانیا یاجتماع
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