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چکیده
بروز سوانح طبیعی از قبیل زلزله موضوعی جهانی است که عدم آمادگی در این زمینه میتواند منجر به خسارات فراوانی شود .در
این بین سرمایه اجتماعی با پیوند افراد ،گروهها و فراهم آوردن امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی از عوامل تأثیرگذار در میزان
آمادگی جوامع در برابر زلزله به شمار میرود .پژوهش حاضر با ماهیت توسعهای – کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی با بهرهگیری از
روشهای کمی و آماری به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در آمادگی شهروندان قبل از وقوع زلزله در شهر کرمان پرداختهاست .دادههای
مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای و بررسی میدانی در سطح خانوار گردآوری شده است .جامعه آماری خانوارهای شهر کرمان
است که حجم نمونه طبق فرمول کوکران معادل  350خانوار برآورد شدهاست .پس از گردآوری دادهها ،تحلیل تفاوت در میزان
برخورداری از سرمایه اجتماعی با آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی و همبستگی بین میزان سرمایه اجتماعی و
پایگاه اقتصادی– اجتماعی خانوارها با همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین مناطق
به لحاظ برخورداری از مؤلفههای سرمایه اجتماعی با مقدار  Fبرابر  5/956تفاوت وجود دارد که منطقه چهار با میانگین  ،22/66کمترین
و منطقه دو با میانگین  ،26/73بیشترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند .اما این مقدار سرمایه اجتماعی در سطح پایین برآورد شدهاست.
به طوری که میانگین سرمایه اجتماعی کل خانوارهای نمونه برابر با  24/60در مقیاس  10تا  46است که این مقدار در مقایسه با میانگین
نظری سرمایه اجتماعی ( ،)Mean= 30در سطح پایین میباشد ،از طرفی بین میزان برخورداری خانوارها از سرمایه اجتماعی با سطح
پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنها در سطح معناداری ( )0/000و مقدار ضریب پیرسون  ،0/190 ̽ ̽ ،همبستگی معنیداری وجود دارد .یعنی
هر چه بر سرمایه اجتماعی جوامع افزوده شود مدیریت سوانح طبیعی و آمادگی افراد نیز در حد مطلوبتری خواهد بود.
واژههای کلیدی :مدیریت سوانح طبیعی ،آمادگی ،سرمایه اجتماعی ،زلزله ،شهر کرمان.
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بیان مسأله:
از هنگامی که انسان پا به عرصه حیات بر روی کره خاکی گذاشت ،همواره طبیعت او را به چالش کشیده است
(کراسمان ،)923 :2011 1،به گونهای که بررسی تاریخ حیات کره زمین نیز نشان میدهد که مدام سوانح طبیعی 2مانند سیل،
زلزله ،طوفان ،رعد و برق ،رانش زمین ،تگرگ و غیره زندگی انسانها را دچار مشکل کردهاست .در این میان زلزله به عنوان
پدیدهای تکرارپذیر و غیرقابل پیشگیری در طول حیات کره زمین همواره وجود داشتهاست .این سانحه طبیعی همیشه به عنوان
خطری جدی جوامع انسانی را تهدید نموده و در اثر وقوع آن چه بسا شیرازه بسیاری از جوامع از هم گسستهاست

(پاتون3،

 .)185 :2010کشور ایران نیز از این قائده مستثنی نبودهاست و همواره به خاطر داشتن ساختارهای مکانی – فضایی ویژه،
سوانح طبیعی زیادی را متحمل شده و یکی از آسیبپذیرترین نقاط جهان در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله بودهاست .به
عنوان مثال بررسی آمار موجود در تاریخ زلزلههای  100سال اخیر کشور ایران نیز نشان میدهد که در طول یک قرن اخیر
حدود  21زلزله باالی  5ریشتر ثبت شده که در مجموع بالغ بر  600000نفر کشته داشته است (قائدرحمتی و همکاران:1392 ،
 .)3در حقیقت سوانح اتفاق افتاده در سالیان اخیر بیانگر این موضوع است که جوامع و افراد به صورت فزایندهای آسیبپذیر
شده و ریسکها نیز افزایش یافتهاند (مایونگا جوسف.)1 :2007 4،
در این زمینه در طی دهههای اخیر سانحه زلزله ،شناخت و ارائه راهکارهای اساسی برای مقابله با آن ،به عنوان چالشی
جهانی در مقیاس کالن و خرد (ملی– منطقهای و محلی) و نیز به عنوان چالشی داخلی در چارچوب روشهای جدید
مدیریتی ،همچون مدیریت ریسک مورد توجه قرار گرفتهاست (پورطاهری و همکاران .)5 :1390 ،در رابطه با سوانح طبیعی
اگرچه برخی از اقدامات پیشگیری کننده مورد استفاده قرار گرفته است ،اما واقعیت این است که نمیتوان از پیامدهای سوانح
به طورکامل جلوگیری کرد ،زیرا برخی از این سوانح دارای اشکال بزرگ غیرقابل پیشبینی میباشند .بنابراین ضروریترین
اقدامات در این زمینه بهکارگیری اصول مدیریت سوانح 5است .مدیریت سوانح چرخهای متشکل از چهار مرحله پیشگیری،
آمادگی 6،مقابله و بازسازی است که مرحله آمادگی مهمترین مرحله از این چرخه مربوط به زمان قبل از وقوع سانحه است.
آمادگی برای یک سانحه استراتژی مهمی برای کاهش خسارات فیزیکی ،اجتماعی ،روانشناختی و فرهنگی میباشد .تمرینهای
آمادهسازی ،تأثیرات فوری یک سانحه را کاهش میدهد در حالیکه افراد را همچنین برای واکنش نشان دادن و برآمدن از
عهده هرگونه عواقب پیشرو قادر میسازد (دنیس 7و همکاران .)30 :2017 ،امروزه آمادگی و امنیت در برابر سوانح طبیعی
امری ضروری و بسیار مهم تلقی میشود .بنابراین لزوم برنامهریزی برای مواقع بحرانی امری است که مسئوالن ،طراحان،
برنامهریزان شهری باید بدان توجه کنند (سلطانیحبیب و ذاکرحقیقی .)2 :1395 ،در این زمینه یکی از عوامل مؤثر بر میزان
آمادگی افراد در برابر سوانح طبیعی از جمله زلزله ،میزان سرمایه اجتماعی در جامعه میباشد .در میان انواع سرمایه ،سرمایه
اجتماعی چون تسهیل اقدامات عامالن و زمینهسازی برای همکاری در داخل ساختارها و دستیابی به اهداف خاص را ممکن
میسازد دارای اهمیت بیشتری میباشد (خان .)11 :2011 8،به طوری که تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی منجر به

1

Krausmann
Natural disasters
3
Paton
4
Mayunga joseph
5
Disasters management
6
Preparedness
7
Denice
8
Khanh
2

85

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /32بهار 1397

ناکارآمدی بسیاری از سیاستها در حوزههای برنامهریزی میشود؛ چرا که سرمایه اقتصادی ،طبیعی ،فیزیکی ،دانش فنی و
حتی سرمایه انسانی در بستر وجود سرمایه اجتماعی ظهور مییابند و کارآمدی و تحقق ،یا عدم کارایی و اثربخشی آنها بسته
به میزان سرمایه اجتماعی هر جامعه است (حیدریساربان )9 :1393 ،و از ابزارهای الزامآور و اجباری در امنیت پایدار
محسوب میشوند (هاودن و رایان ،)526 :2009 1،که این سرمایه شامل جنبههایی از ساختار اجتماعی است؛ کنش اجتماعی را
تسهیل کرده و منابعی را جهت دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار آنها میگذارد و به عنوان یکی از مهمترین عناصر حیاتی
توسعه و انسجام بخش جامعه (پیلتان و برومند )119 :2015 2،و یکی از عوامل امنیت برای افراد جامعه محسوب میشود
(دزنجا3و همکاران )65 :2015 ،زیرا هر چه روابط اجتماعی موجود در جامعه از انسجام و وفاق بیشتری برخوردار باشد امید
به دستیابی به امنیت و رفع ناامنی بیشتر میگردد (واویر .)210 :2009 4،در همین راستا با توجه به اینکه خطر زمینلرزه در
شهر کرمان به واسطه موقعیت جغرافیایی و زمینساختی ،وجود گسلهای فعال متعدد در اطراف آن ،وقوع زلزلههای مخرب
تاریخی متعدد در محدوده آن و سایر شواهد تکتونیکی و زمینشناختی ،بسیار باال ارزیابی میشود و از سوی دیگر با توجه به
اینکه در بین سوانح طبیعی غافلگیری زلزله بیشتر است که در صورت نبود توان پیشگیری و آمادگی جامعه ،به فاجعهای
انسانی مبدل میشود و متأسفانه بیشترین خسارات مالی و جانی ناشی از عدم آمادگی افراد قبل از وقوع زلزله است لذا هدف
از این پژوهش بررسی نقش سرمایهاجتماعی در میزان آمادگی خانوارهای شهر کرمان قبل از وقوع زلزله است تا از طریق
سنجش سطح سرمایه اجتماعی در مناطق چهارگانه شهر ،در صورت برخورداری از سطح پایین زمینه را برای افزایش
ارتباطات و برقراری شبکه اجتماعی فراهم کرد .فرضیات پژوهش حاضر شامل موارد زیر میباشد:
 .1به نظر میرسد بین خانوارهای چهار منطقه شهر کرمان از نظر برخورداری از مؤلفههای سرمایه اجتماعی تفاوت معنیداری
وجود دارد.
 .2به نظر میرسد بین میزان سرمایه اجتماعی خانوارها و وضعیت اقتصادی – اجتماعی آنها همبستگی معنیداری وجود دارد.
پیشینه و ادبیات نظری پژوهش:
 سلطانیحبیب و ذاکرحقیقی ( )1395در پژوهشی با عنوان سرمایه اجتماعی و تأثیر آن در مدیریت بحران در شهرها (نمونهموردی :شهر همدان) به بررسی و تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی شهروندان و مدیریت بحران شهری پرداختند و به این
نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت ،حمایت ،اطمینان ،احساس امنیت و ارزش زندگی) و
مدیریت بحرانهای اجتماعی متشکل از متغیرهای (پیشگیری ،آمادگی ،مقابله و بازسازی) ارتباط معناداری وجود دارد.
 حیدریساربان و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسی تأثیرات الگوهای سهگانه اسکان مجدد روستاهای آسیبدیده اززلزله شهرستان ورزقان بر میزان سرمایه اجتماعی ساکنان جوامع روستایی پرداختند .نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین
الگوهای اسکان مجدد تفاوت معناداری در سطح  0/000در زمینه میزان تغییرات سرمایه اجتماعی وجود دارد که میزان سرمایه
اجتماعی در الگوی بازسازی با میانگین  2/87بیشتر از دو الگوی دیگر است.
 قدیری و همکاران ( )1394در پژوهشی با عنوان تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با میزان رضایتمندی ازبازسازی پس از زلزله به تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی خانوارهای شهر بم پس از زلزله و رابطه آن با میزان
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رضایتمندی از بازسازی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میزان رضایتمندی از بازسازی پس از سوانح طبیعی با ابعاد کیفی
– اجتماعی توسعه نظیر سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی ارتباط دارد و بایستی مورد توجه قرار گیرد.
 رشادتجو و همکاران ( )1390پژوهشی با عنوان نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحرانهای اجتماعی کالن شهرهایایران در شهر رشت انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت ،حمایت ،انسجام،
احساس زندگی ،ارزش زندگی) و مدیریت بحرانهای اجتماعی (پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی) شهروندان شهر رشت
ارتباط معناداری وجود دارد و هر چه میزان سرمایه اجتماعی افزایش یابد مدیریت بحرانهای اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.
 شفیعی ( )1389در مقاله بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار محله تأیید نمود که میان سرمایه اجتماعی و توسعهپایدار اقتصادی ،رابطه مثبت و معناداری برقرار است .بنابراین سرمایه اجتماعی باال وسیلهای برای افزایش پایداری اقتصاد
محلهای بوده و انگیزههای اقتصادی گروه تحقیق ،عامل مؤثری برای چگونگی این تبدیل است.
 فلمینگ 1و همکاران ( )2014در پژوهشی با عنوان اعتماد و روابط متقابل پس از وقوع بالیای طبیعی ،به صورت تجربیاقدام به بررسی نتایج زلزله در میان روستاییان زلزلهزده کشور شیلی در سال  2010نموده و به این نتیجه رسیدند که رابطه
متقابلی بین میزان سرمایه اجتماعی و از جمله روابط متقابل ،رعایت هنجارهای اجتماعی ،نوع نگرش مردم به یکدیگر و
مشارکت روستاییان در بازسازی و مرمت روستاهای حادثهدیده از زلزله وجود دارد.
 پاترسون 2و همکاران ( )2010در مقاله خود تحت عنوان نقش جامعه محلی در واکنش به سانحه با تمرکز بر روی نقشسرمایه اجتماعی در کاهش آسیبپذیری جامعه در برابر سوانح طبیعی به این نتیجه رسیدند که در جوامعی که شبکههای
اجتماعی ،نگرش ،اعتماد بین افراد و انسجام اجتماعی باالتر بوده است ،سطح واکنش و برخورد مردم با سوانح بهتر و سازنده-
تر بوده است.
 آلدریچ ( )2010در پژوهشی به بررسی نقش سرمایه اجتماعی پس از وقوع بحرانها پرداختهاست و به این نتیجه رسیدند کهذخایر سرمایه اجتماعی و اعتماد یا فقدان آن بین شهروندان در جوامع متأثر از فاجعه میتواند به ما کمک کند تا درک کنیم که
چرا همسایگان در بعضی از محالت در شهرهایی مانند کوبه ،ژاپن ،تامیل نادو ،هند ،لوییزیانا فعاالنه عمل کردند در حالی که
برخی دیگر هیچگونه فعالیتی در جهت کمک به دیگران انجام ندادند .به نظر آلدریچ سرمایه اجتماعی میتواند هر دو حالت را
از طریق ابتکارات محلی و مداخالت سازمانهای خارجی عمیقتر کرد.
 میماکی شاو ( )2007در مقالهای با عنوان ارتقای آمادگی در برابر سوانح با سرمایه اجتماعی و ظرفیت محلی در منطقهروستایی کوچی در ژاپن عالوه بر تعریف عوامل مؤثر با استفاده از روش میدانی به این نتیجه رسیدند که این منطقه با توجه به
نوع روابط اجتماعی ،رهبری محلی ،سیستم نهادی و غیره نقش مهمی در آمادهسازی جامعه محلی در برابر سوانح طبیعی دارد.
مدیریت سوانح طبیعی و اهمیت آمادگی قبل از وقوع زلزله:
اکثریت جمعیت جهان در حال حاضر در شهرها زندگی میکنند و انتظار میرود سهم جمعیت شهری در جهان به طور
مداوم در دهههای پیشرو افزایش یابد (کاپوتو 3و همکاران .)71 :2012 ،به گونهای که سازمان ملل متحد ارزیابی کردهاست
که جمعیت شهری جهان به بیش از  60درصد ،در سال  2030خواهد رسید (بانک جهانی .)2010 4،با توجه به ادامهداری روند
شهرنشینی می توان نتیجه گرفت که سهم تغییرات جوّی به خصوص در نواحی شهری در دنیا قابل توجه است و حتی در قرن
1Flemibg
2
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 21بیشتر هم بودهاست (گای گارسیا .)127 :2000 1،بدین ترتیب در دنیایی که شهرنشینی در حال رشد است ،شهرها و
ساکنان آنها با خسارات جانی و مالی ناشی از سوانح روبهرو میشوند (نیانگ 2و همکاران )10 :2014 ،به طوری که به
صورت جهانی ،خطر سوانح طبیعی همزمان با افزایش جمعیتها و اموال آسیبپذیر که در معرض خطرات جوّی هستند ،رو
به افزایش است (دوسو وگلیهوینو-دوسو )17 :2007 3،که وقوع این گونه سوانح از جمله سیل ،زلزله و طوفان اغلب تأثیرات
مخربی بر ساکنان دارد و خسارات سنگینی به افراد وارد میکند ،ساختمانها و زیرساختها را در نواحی مستعد ویران میکند
و تأثیرات منفی اجتماعی و اقتصادی متعددی بر جوامع در سراسر دنیا بر جا میگذارد (بالیس و کوبوس .)294 :2007 4،یکی
از استراتژی های الزم در ارتباط با سوانح طبیعی و کاهش آثار و تبعات ناشی از آن ،به کارگیری اصول مدیریت سوانح است.
مدیریت سوانح مقولهای نوپدید در زمینه مقابله با سوانح غیرمترقبه و بحرانهای ناشی از آنها میباشد که معموالً در طی این
فرآیند چندین سازمان مختلف ،درگیر انجام وظایفی میشوند که باید با هماهنگی کامل نسبت به پیشگیری از سانحه ،کاهش
آثار آن و آمادگی الزم اقدام نمایند که این سیستم مدیریت سوانح ابعاد مختلف بحرانهای ناشی از سوانح طبیعی را در نظر
گرفته و راهکارهایی را نسبت به برنامهریزی برای هر یک از بخشهای اساسی ارائه مینماید .روند چرخه مدیریت سوانح
عمدتاً به دو مرحله کلی تقسیم میگردد؛ مرحله پیش از وقوع سانحه که شامل جلوگیری ،کاهش و آمادگی است و مرحله پس
از وقوع سانحه که شامل واکنش ،بازیابی و بازسازی است .مرحله پیش از سانحه در نظر دارد تا ظرفیت و آمادگی در مقابله با
چنین سوانحی را افزایش دهد ،در حقیقت مدیریت سوانح عمدتاً بر اهمیت افزایش ظرفیت که باعث آمادگی برای مقابله با
یک سانحه میشود توجه میکند (التجین5و همکاران.)212 :2015 ،
بدین صورت که امروزه مدیریت سوانح تغییر الگو از یک رویکرد سنتی واکنشی و کاهشی به رویکرد کلیتر که
بازدارندهتر و کاهش دهندهتر است و بر آمادگی مقابلهای در مرحله پیش از وقوع سانحه تأکید دارد ،را شاهد بودهاست.
دیدگاه جهانی در زمینه سوانح طبیعی کامالً تغییر کردهاست به گونهای که دیدگاه غالب جهانی از کاهش خسارات به افزایش
مقاومت در برابر سوانح تغییر یافتهاست (کانن و مولر -ماهن .)630 :2010 6،طبق این دیدگاه ،یکی از مهمترین ابعاد جامعهای
که در مقابله با یک سانحه مقاوم است ،این است که افراد آن جامعه برای سوانح آمادگی داشته باشند .رعایت موارد هوشیاری
فردی در مقابله با سوانح توسط هر کدام از افراد و ایجاد آمادگیهای ضروری این امکان را فراهم میسازد تا از طریق کاهش
مرگ و میر و مصدومیت ها که ممکن است پس از یک سانحه رخ دهد ،زندگی مقاومی به وجود آید (باساب .)512 :2013 7،با
توجه به اهمیت آمادگی قبل از وقوع سوانح ،به منظور افزایش مقاومت در برابر سوانح در میان خانوار ،ضروری است تا
عوامل مهمی که به کارگیری روشهای ارزیابی آمادگی را توضیح میدهند ،شناخته شوند .با این وجود مطالعات تجربی کمی
در زمینه عوامل مؤثر بر میزان آمادگی در کشورهای در حال توسعه ،وجود دارد (موتارک و پوتیسیری.)24 :2013 8،
مفهوم سرمایه اجتماعی و نقش آن در آمادگی افراد قبل از وقوع زلزله:
سرمایه اجتماعی یکی از جدیدترین مفهوم پردازیهای علوم اجتماعی است که از دو بعد دسترسی به منابع از طریق روابط
و عضویت درگروهها و نیز کیفیت و کمیت منابع قابل دسترس بررسی میگردد .در واقع سرمایه اجتماعی به عنوان یک کاالی
1
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عمومی و دارایی جمعی مطرح است که در دوره زمانی بلندمدت انباشته میشود ،کارایی را از طریق تسهیل هماهنگی در
اقدامات بهبود میبخشد ،ظرفیتهای افراد و گروهها را برای دستیابی به اهداف نهایی تسهیل میکند (خان .)11 :2011 ،در
نظام اجتماعی کنونی ،سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصهای بنیادین رشد و توسعه هر جامعهای مطرح است .این
مفهوم ،حوزههای متفاوتی از جمله بهبود مدیریت در زمینههای مختلف و سطوح خرد و کالن را در بر میگیرد (رستمعلی-
زاده )7 :1387 ،که در سطح و مقیاس محلهای ،سرمایه اجتماعی شامل منابعی در اجتماعات محله است که از طریق حضور
باالیی از اعتماد ،عمل و کنش متقابل ،هنجارهای مشترک رفتاری ،تعهدات و التزامات و تعلقات مشترک ،شبکههای رسمی و
غیررسمی و کانالهای مؤثر اطالعات به وجود میآید (کی )162 :2005 1،و توانایی تشکیل و حفظ روابط به منظور تسهیل
دستیابی به اهداف از طریق توسعه ارتباطات و همکاری به عنوان نقطه مرکزی سرمایهگذاری در توسعه محلی میباشد
(هازیلتن2و همکاران.)92 :2007 ،
در رابطه با بحث سوانح طبیعی باید اذعان کرد که پیش از این ،سوانح طبیعی نادر بوده و اعمال خدادادی در نظر گرفته
میشدند ،اما در سالهای اخیر حجم و فراوانی سوانح به میزان زیادی افزایش یافته است ( )UN-ISDR, 2011و علیرغم
سرمایهگذاری های قابل توجه در زمینه مدیریت سوانح ،تلفات ناشی از سوانح طبیعی همچنان افزایش داشتهاست

(شاو3،

 .)110 :2011بدین منظو ر باید اشاره کرد که یکی از عوامل مهم و مؤثر در فرآیند مدیریت سوانح و آمادگی قبل از وقوع
سانحه ،سرمایه اجتماعی است .سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در مراحل مختلف چرخه مدیریت سوانح ،در هر دو فاز قبل و
بعد از سانحه ایفا میکند و در سطح جامعه میتواند به عنوان یک منبع نامرئی (کوه و سادیگان )278 :2008 4،و ابزاری جهت
کاهش خطر در سطح جامعه در آینده به کار گرفته شود به گونهای که در هر جامعه در صورت وقوع یک سانحه ،به عنوان
یک منبع جاسازی شده نقش مهمی در زنده ماندن افراد سانحهدیده تا رسیدن کمکهای خارجی ایفا میکند (ساسواتا و
جایانت .)1 :2016 5،سرمایه اجتماعی سرمایهای است که در هر ناحیه به طور معمول در دسترس افراد سانحهدیده قرار دارد
(نوریس 6و همکاران )137 :2008 ،زیرا خانواده ،دوستان و همکاران دارایی بسیار مهمی هستند که فرد میتواند در شرایط
بحرانی از آنها جهت جستجو و نجات ،آواربرداری ،ایجاد سرپناه موقت ،مراقبت از کودکان و سالمندان در حین بهبودی و
حمایتهای احساسی (آلدریچ و مییر )12 :2014 7،بهره گیرد .از طرفی بخش بزرگی از اطالعات مربوط به امداد و نجات از
سوی بستگان و دوستان افراد سانحهدیده دریافت میشود ،پس اعضای جامعه و بستگان آنها نقش مهمی در ارائه امداد واقعی
و یا اطالعات حیاتی امدادرسانی دارند (بهانداری .)318 :2014 8،پس به طور کلی میتوان گفت که قبل از وقوع سانحه
سرمایه اجتماعی به افراد کمک میکند تا اطالعات مهم را جهت آمادگی و اقدامات پیشگیرانه جمعآوری کنند و با پیوند بین
اعضای جامعه باعث می شود افراد خطر را بهتر درک کرده و از انگیزه بیشتری جهت آمادگی و پیشگیری از سانحه برخوردار
شوند (دیانیس.)15 :2006 9،

1

Key
Hazelton
3 Shaw
4 Koh & Cadigan
5 Saswata & Jayant
6 Norris
7 Aldrich & Meyer
8 Bhandari
9 Dynes
2

89

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری /سال  /9شماره  /32بهار 1397

باتوجه به مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین که همه حاکی از با اهمیت بودن نقش سرمایه
اجتم اعی در آمادگی افراد قبل از وقوع سوانح از جمله زلزله و با عنایت به اینکه علیرغم زلزلهخیز بودن محدوده مطالعاتی،
تاکنون هیچگونه مطالعهای در زمینه بررسی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت سوانح طبیعی انجام نشدهاست ،این پژوهش با
استفاده از مؤلفههای سرمایه اجتماعی و جایگاه آمادگی در چرخه مدیریت سوانح (شکل  ،)2در راستای اهداف مورد نظر در
شهر کرمان صورت گرفتهاست.

چرخه مدیریت سوانح

سرمایه اجتماعی

پیشگیر

اعتماد

ی
آمادگی
مقابله

عضویت گروهها و شبکه-
ها
عمل جمعی و همکاری

بازسازی

توانمندی و اثربخشی
شکل  -2مدل مفهومی پژوهش

مواد و روش تحقیق:
پژوهش حاضر با ماهیت توسعهای – کاربردی و روش توصیفی – تحلیلی با بهرهگیری از روشهای کمی و آماری به
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در آمادگی شهروندان قبل از وقوع زلزله در شهر کرمان پرداختهاست .به طوری که برای جمع-
آوری دادههای مورد نیاز از دو شیوه کتابخانهای و میدانی استفاده شدهاست .در بخش کتابخانهای ،به منظور گردآوری دادههای
توصیفی در رابطه با مفاهیم اصلی پژوهش از قبیل مدیریت سوانح ،آمادگی ،سرمایه اجتماعی از کتابها ،مقاالت و جهت برآورد
جمعیت شهر کرمان و تعداد خانوارها به منظور تعیین جامعه آماری و حجم نمونه پژوهش از سالنامه آماری استفاده شدهاست
و در بخش میدانی ،جهت گردآوری بخشی دیگر از دادههای مورد نیاز پژوهش از پرسشنامه خانوار بهره گرفته شدهاست.
جامعه آماری مورد مطالعه شامل  141867سرپرست خانوار شهرکرمان میباشد .حجم نمونه نیز طبق فرمول کوکران برابر با
 350خانوار از خانوارهای شهر کرمان تعیین شدهاست .نمونهگیری یکی از قسمتهای اصلی هر تحقیق پیمایشی است .در این
تحقیق ،از روش نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم استفاده شدهاست ،بدین صورت که ابتدا چهار منطقه شهرداری کرمان
به عنوان چهار خوشه اصلی تعیین و در مرحله بعد خیایانها و میادین اصلی هر منطقه از شهرداری در حکم بلوک برای
خوشهها در نظر گرفته شدهاست .با توجه به اینکه روش نمونهگیری مورد استفاده در مطالعه حاضر از نوع خوشهای متناسب
با حجم است لذا پس از تعیین حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران ،به تناسب جمعیت ساکن در هر یک از مناطق شهرداری،
برای هر منطقه تعدادی پرسشنامه در نظر گرفتهشد تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق تکمیل گردد .جدول ( )1تعداد
نمونه را به تفکیک هر چهار منطقه نشان میدهد.
جدول -1حجم خانوارهای نمونه به تفکیک مناطق
منطقه
تعداد
پرسشنامه
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مهمترین مفاهیم تحقیق نیز سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی است که مفهوم سرمایه اجتماعی در سطح و
مقیاس خانوار شهری براساس مؤلفههایی چون اعتماد ،توانمندی و اثربخشی ،عمل جمعی و همکاری ،عضویت گروهها و
شبکهها در قالب طیف پنجگانه لیکرت و پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانوار که مهمترین و کاربردیترین متغیر مستقل در این
پژوهش میباشد توسط مؤلفههایی نظیر سطح تحصیالت پاسخگو ،میزان درآمد ماهیانه ،نوع مالکیت و شغل عملیاتی و اندازه-
گیری شدهاست؛
جدول  .2معرفهای سنجش سرمایه اجتماعی
معرف ها

مفهوم

 میزان ارتباط با همسایهها میزان تمایل در انجام فعالیتهای عامالمنفعه اعتماد به مردم محله و همسایهها میزان شناخت انجمنها و عضو شدن در آنها شناخت و ارتباط با نهادهای محلی اثربخش بودن مشارکت مردمسرمایه اجتماعی

 جمع شدن مردم در قالب گروهها و انجمنها اعتماد به نهادهای محلی ارائه نظرات و پیشنهادات به نهادهای محلی میزان زمینههای شکلگیری مشارکت مردم میزان اعتماد به توانایی نهادهای محلی در انجام وظایف میزان اعتماد به اخبار و اطالعات منتشر شده از سوی(تلویزیون ،روزنامه ،رادیو) میزان شناخت و همکاری با سازمان مدیریت بحران شهری -میزان مشارکت در طرحهای مدیریت بحران محلهای

(منبع :شادی بیگلری1389 ،؛ خاکپور و همکاران1388 ،؛جین جاکوپز1960 ،؛ ازکیاء1389 ،؛ پورطاهری و همکاران1390 ،؛ فرهانی و همکاران1392 ،؛
قدیری1392 ،؛ پیلتن و برومند.)1393 ،

روایی یا اعتبار ( )Validityوسیله اندازهگیری ،به طریق محتوایی و صوری و بر اساس نظر متخصصین تحت بررسی قرار
گرفت .بدین صورت که با توجه به متغیرهای مورد مطالعه و اطالعات مورد نیاز ،طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و در ادامه
در چندین نوبت با هدایت اساتید اصالح شد .با انجام اصالحات الزم در این مرحله و تثبیت چارچوب اولیه آن ،برای اطمینان
بیشتر از روایی پرسشنامه ،از نظرات متخصصان آشنا به فنون آماری و مسائل مدیریت سوانح شهری استفاده شد .در نهایت
چندین پرسشنامه برای اطمینان از قابل فهم و ساده بودن آن توسط چند نفر با وضعیت اقتصادی – اجتماعی متفاوت تکمیل و
ایرادات مفهومی آنها مرتفع گشت .برای محاسبه ضریب پایایی ( )Reliabilityابزار اندازهگیری نیز ،از تکنیک آلفای کرونباخ
استفاده شدهاست که با توجه به اینکه ضرایب پایایی باالی  0/7حاصل شده بیانگر ارتباط کامل گویهها یا سوالت با همدیگر
است .در نهایت دادههای گردآوری شده در محیط نرمافزار  ،SPSSبا روشهای آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .بدین صورت که در بخش استنباطی ،تفاوت بین مناطق به لحاظ برخورداری از هر یک از مؤلفههای
سرمایه اجتماعی به کمک آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و اختالف میانگینهای میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی با
کمک آزمون تکمیلی توکی بررسی شدهاست .نهایتاً جهت بررسی همبستگی بین میزان سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی –
اجتماعی خانوارها از همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
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قلمرو پژوهش:
شهر کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان بین  57درجه و  1دقیقه و  24ثانیه تا  57درجه و  7دقیقه و  8ثانیه طول
شرقی و  30درجه و  14دقیقه و  54ثانیه تا  30درجه و  19دقیقه و  8ثانیه عرض شمالی ،در ارتفاع  1755متری از سطح دریا
واقع شدهاست ) .) Google Earth, 2016مساحت این شهر 11000هکتار بوده و در فاصله 1060کیلومتری در محور
جنوب شرق شهر تهران در یک موقع پایکوهی قرار دارد .بر پایه سرشماری سال  1395شهر کرمان جمعیتی بالغ بر 595840
نفر را داراست .با توجه به اینکه شهر کرمان در محاصره چندین گسل و در یکی از فعالترین واحدهای زمینساختی ایران
واقع شدهاست از نظر زلزلهخیزی یک منطقه مستعد میباشد که ضرورت مدیریت سوانح قبل از زلزله را نشان میدهد .در
شکل شماره ( ،)1موقعیت محدوده مطالعاتی نشان داده شده است.

شکل  -1موقعیت محدوده شهر کرمان

یافتههای پژوهش:
نتایج حاصل از توصیف ویژگیهای نمونه مورد مطالعه نشان میدهد که از نظر جنسیت ،بیشتر پاسخگویان یعنی 85/7
درصد مرد 14/3 ،درصد زن میباشند .از نظر سن نیز 50/0 ،درصد بین 37-21سال 44/6 ،درصد بین  54-38سال5/4 ،
درصد بین 70-55سال ،سن دارند .از لحاظ بعد خانوار نیز باید اشاره کرد که  65/7درصد از پاسخگویان دارای خانوارهای
 1-4نفری 32/3 ،درصد دارای خانوارهای  7-5نفری 2/0 ،درصد دارای خانوارهای  10-8نفری میباشند .از نظر وضعیت
تحصیالت نیز باید اشاره کرد که  4/6درصد از پاسخگویان بیسواد 9/1 ،درصد ابتدایی 13/4 ،درصد سیکل 32/0 ،درصد
دیپلم 19/1 ،درصد فوق دیپلم 21/7 ،درصد لیسانس به باال هستند .از نظر وضعیت شغلی نیز از کل پاسخگویان 4/9 ،درصد
بیکار 3/7 ،درصد خانهدار 42/0 ،درصد شغل آزاد 40/3 ،درصد مشاغل اداری 9/1 ،درصد سایر هستند.
تحلیل تفاوت در میزان برخورداری از مؤلفههای سرمایه اجتماعی در سطح مناطق شهر کرمان:
در هنگام وقوع سوانح غیرمترقبه ،امنیت جانی و مالی ساکنان منطقه مورد تهدید قرار میگیرد .در این هنگام است که
نقش سرمایه اجتماعی و مؤلفههای آن در مدیریت سوانح طبیعی از جمله زلزله آشکار میشود .زیرا برخورداری از سرمایه
اجتماعی همکاری درون گروهها را تسهیل میکند و این مهم با وجود اعتماد متقابل ،انسجام درون گروه و پایبندی اعضای
گروه به هنجارهای عمل متقابل امکانپذیر است .در مجموع در این پژوهش اعتماد اجتماعی ،مشارکت ،عضویت گروهها و

نقش سرمایه اجتماعی در آمادگی افراد قبل از وقوع زلزله .....

92

شبکهها و توانمندی و اثربخشی به عنوان مؤلفههای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتهاست .جهت تحلیل تفاوت در
میزان برخورداری خانوارهای ساکن در چهار منطقه شهر کرمان از مؤلفههای سرمایه اجتماعی با توجه به اینکه هدف بررسی
تفاوت میانگین برخورداری بین چند گروه (چهارمنطقه ) میباشد از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شدهاست که نتایج
حاصل از آزمون به تفکیک هر چهار مؤلفه سرمایه اجتماعی بیان شدهاست.
اعتماد اجتماعی یکی از مؤلفههای سرمایه اجتماعی و به عنوان یکی از جنبههای مهم روابط انسانی ،زمینهساز مشارکت و
همکاری میان اعضای جامعه است (جوادزادهاقدم و علوی )4 :1395 ،که این اعتماد بین افراد است که نه تنها بین شبکهها
بلکه بین افراد و یا گروهها وجود دارد (پایتون و آنگیال .)14 :2003 1،نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس در رابطه با مؤلفه
اعتماد ،جدول ( )3نشاندهنده این است مقدار  Fبرابر  5/097شدهاست و سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار ( )Sig= 0/002به
دست آمده و کمتر از  0/05است که این مقدار نشاندهنده وجود تفاوت بین خانوارهای ساکن در هر چهار منطقه شهر کرمان
به لحاظ برخورداری از اعتماد اجتماعی است اما باید اشاره کرد که این میزان تفاوت چندان فاحش نیست.
جدول  .3تحلیل واریانس یکطرفه مؤلفه اعتماد اجتماعی به تفکیک چهار منطقه
انحراف

مناطق

تعداد

میانگین

منطقه یک

84

7/80

2/02

منطقه دو

81

8/75

2/29

منطقه سه

105

8/47

2/43

منطقه چهار

80

7/57

2/11

معیار

مجموع مربعات
بین گروهی

76/614

درون گروهی

1733/755

F

سطح معنیداری
()sig

0/002

5/097

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

مشارکت اصلی اساسی و مؤلفهای مهم از سرمایه اجتماعی است که به معنای شرکت فعال و سازمانیافته افراد و گروههای
اجتماعی در امور اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی است (جوادزادهاقدم و علوی .)8 :1395 ،که بررسی صورت گرفته (جدول )4
نشان میدهد مقدار  Fحاصل از آزمون 1/931 ،و سطح معنیداری یعنی مقدار ( )Sig= 0/124بیشتر از  0/05است که این
مقدار نشاندهنده عدم وجود تفاوت بین خانوارها به لحاظ میزان تمایل به مشارکت اجتماعی است.
جدول  .4تحلیل واریانس یکطرفه مؤلفه مشارکت اجتماعی به تفکیک چهار منطقه
انحراف

مناطق

تعداد

میانگین

منطقه یک

84

4/90

1/43

منطقه دو

81

5/39

1/58

منطقه سه

105

4/88

1/68

منطقه چهار

80

4/88

1/85

معیار

مجموع مربعات
بین گروهی

15/762

درون

F

گروهی

941/212

1/931

سطح معنی داری
()sig

0/124

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

در ادامه به بررسی تفاوت بین خانوارها در برخورداری از مؤلفه عضویت گروهها و شبکهها پرداخته شدهاست .شبکه-
های مشارکت مدنی نظیر انجمنهای همسایگی ،تعاونیها ،تشکلها ،احزاب ،کنش افقی شدیدی را به نمایش میگذارند از
Payton & Angela
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اینرو هر چه شبکههای مشارکت مدنی در جامعهای متراکمتر باشند احتمال همکاری شهروندان در جهت منافع متقابل بیشتر
است (امینبیدختی و شریفی.)5 :1395 ،
جدول  .5تحلیل واریانس یکطرفه مؤلفه عضویت گروه و شبکهها به تفکیک چهار منطقه
انحراف

مناطق

تعداد

میانگین

منطقه یک

84

7/42

2/27

منطقه دو

81

7/32

2/48

منطقه سه

105

6/21

2/47

منطقه چهار

80

6/50

2/14

معیار

مجموع مربعات
بین گروهی

F

سطح معنی داری ()sig

درون گروهی
1924/188

97/527

0/001

5/846

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

نتایج فوق جدول ( )5با در نظر گرفتن مقدار  Fبرابر  5/846و سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار ( ،)Sig= 0/001کمتر
از  0/05میتوان گفت میزان عضویت خانوارها در گروهها و شبکهها با هم تفاوت دارد و اما در زمینه چهارمین مؤلفه از
سرمایه اجتماعی یعنی توانمندی و اثربخشی باید اذعان کرد که نتایج جدول ( )6نشان میدهد مقدار  Fبرابر  18/881شده-
است و سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار ( ) Sig=0/000به دست آمده نیز کمتر از  0/05است لذا میتوان گفت بین چهار
منطقه از نظر مؤلفه توانمندی و اثربخشی با هم تفاوت معنیداری دارند.
جدول . 6تحلیل واریانس یکطرفه مؤلفه توانمندی و اثربخشی به تفکیک چهار منطقه
مجموع مربعات

انحراف

مناطق

تعداد

میانگین

منطقه یک

84

4/16

1/72

منطقه دو

81

5/25

1/47

منطقه سه

105

5/08

1/69

منطقه چهار

80

3/70

1/33

معیار

بین گروهی

140/503

سطح معنی داری ()sig

F

درون گروهی

858/251

18/881

0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

در نهایت به طور کلی باید گفت که نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس (جدول  )7نشان میدهد مقدار کلی  Fبرابر
 5/956شده است و سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار ( )Sig=0/001به دست آمده کمتر از  0/05است بنابراین بین چهار
منطقه شهر کرمان از نظر برخورداری از سرمایه اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد به طوری که خانوارهای ساکن منطقه
چهار با 22/66درصد کمترین و خانوارهای ساکن منطقه دو با  26/73درصد بیشترین میزان سرمایه اجتماعی را دارند.
جدول  .7تحلیل واریانس یکطرفه سرمایه اجتماعی به تفکیک چهار منطقه
مناطق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منطقه یک

84

24/31

6/395

منطقه دو

81

26/73

5/579

منطقه سه

105

24/67

6/477

منطقه چهار

80

22/66

5/975

مجموع مربعات
بین گروهی

674/802

درون گروهی

13067/198

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

F

5/956

سطح معنی داری ()sig

0/001
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بعد از بررسی نتایج خروجی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه از آنجایی که آزمون  Fمعنیدار شدهاست در ادامه جهت
مقایسه دو به دو مناطق به لحاظ برخورداری از سرمایه اجتماعی از پسآزمون توکی که مقایسههای زوجی را انجام میدهد
استفاده شدهاست تا میانگین مناطق دو به دو با هم مقایسه و مشخص شود میانگینهای کدام دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی-
داری دارد.
جدول .8جدول مقایسهای آزمون توکی سرمایه اجتماعی به تفکیک چهار منطقه
منطقه

یک

دو

مناطق

اختالف میانگین

سطح معنیداری Sig

دو

-2/419

0/057

سه

-0/357

0/979

چهار

1/647

0/317

یک

2/419

0/057

سه

2/062

0/107

چهار

̽ ̽ 4/066

0/000

یک

0/357

0/979

دو

-2/062

0/107

چهار

2/004

0/126

یک

-1/647

0/317

دو

̽ -4/066

0/000

سه

-2/004

0/126

سه

چهار

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

جدول فوق ( )8نتایج حاصل از آزمون توکی نشان میدهد اختالف میانگین سرمایه اجتماعی خانوارهای منطقه دو با
منطقه چهار با سطح معنیداری  0/000و با میزان ̽  4/066معنیدار میباشد بدین معنی که سرمایه اجتماعی خانوارهای منطقه
دو  4/066بیشتر از سرمایه اجتماعی خانوارهای منطقه چهار است و به عبارتی خانوارهای منطقه چهار از نظر برخورداری از
سرمایه اجتماعی ̽  -4/066کمتر از میزان سرمایه اجتماعی خانوارهای منطقه دو است.
تحلیل همبستگی بین میزان برخورداری از سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانوارها:
پایگاه اقتصادی – اجتماعی )SES(1شاخص ترکیبی است که موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرد را نسبت به دیگر افراد در
جامعه خود بیان میدارد که جهت بررسی همبستگی بین میزان برخورداری خانوارها از سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی –
اجتماعی آنها از همبستگی پیرسون استفاده شدهاست.
جدول  .9همبستگی بین سرمایه اجتماعی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی خانوارها
متغیر

آزمون

سرمایه اجتماعی

پایگاه اقتصادی

Pearson
Correlation
Sig.
)(2-tailed

̽ ̽ 0/190

 -اجتماعی

0/000

منبع :یافته های تحقیق.1396 ،

Socio Economic Status
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با توجه به نتایج حاصل از همبستگی پیرسون (جدول  ،)9سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار  Sigبرابر ( ،)0/000کمتر از
 0/05و مقدار ضریب پیرسون  ،0/190 ̽ ̽ ،به دست آمدهاست .بدین ترتیب میتوان گفت بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی
خانوارها (متشکل از وضعیت شغلی ،درآمد ،تحصیالت ،وضعیت مالکیت) و سرمایه اجتماعی (متشکل از اعتماد اجتماعی،
مشارکت ،عضویت گروهها و شبکهها ،توانمندی و اثربخشی) ،همبستگی معنیداری وجود دارد یعنی هر چه پایگاه اقتصادی –
اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان ترتیب سطح برخورداری خانوارها از سرمایه اجتماعی بیشتر خواهد شد که افزایش
سرمایه اجتماعی نیز به نوبه خود منجر به آمادگی بیشتر افراد قبل از وقوع زلزله میشود.
نتیجهگیری:
مدیریت سوانح طبیعی از جمله زلزله ،به دلیل تأثیرات غیرقابل انکار آن در جوامع بشری به خصوص در کشورهای
سانحهخیزی مثل ایران میتواند رهگشای بسیاری از مسائل و مشکالت باشد .مهمترین مرحله از چرخه مدیریت سوانح،
وجود آمادگی قبلی برای برخورد با سانحه میباشد .یکی از مهمترین عواملی که میتواند بر فرآیند مدیریت سوانح و به ویژه
آمادگی افراد قبل از وقوع زلزله تأثیر گذارد مؤلفههای سرمایه اجتماعی است .زیرا به عنوان ابزاری جهت کاهش خطر و به
عنوان یک منبع جاسازی شده نقش مهمی در زنده ماندن افراد سانحهدیده تا رسیدن کمکهای خارجی ایفا میکند.
در همین ارتباط و در راستای فرضیات پژوهش ،سطح برخورداری خانوارهای شهر کرمان از مؤلفههای سرمایه اجتماعی
و نقش آن در آمادگی قبل از زلزله و همچنین همبستگی بین میزان برخورداری خانوارها از مؤلفههای سرمایه اجتماعی با
پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنها مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتایج پژوهش اگرچه بیانگر وجود تفاوت بین هر چهار منطقه
شهر کرمان به لحاظ برخورداری از مؤلفههای سرمایه اجتماعی است (تأیید فرضیه اول) ،اما این مقدار سرمایه اجتماعی در
سطح پایین برآورد شدهاست .به طوری که میانگین سرمایه اجتماعی کل خانوارهای نمونه برابر با  24/60در مقیاس  10تا 46
است که این مقدار در مقایسه با میانگین نظری سرمایه اجتماعی ( ،)Mean= 30در سطح پایین میباشد .این میزان برای
خانوارهای منطقه یک ،دو ،سه و چهار به ترتیب برابر  24/67 ،26/73 ،24/31و  22/66است که کمترین میزان سرمایه
اجتماعی با میانگین  ،22/66به خانوارهای منطقه چهار و بیشترین آن با میانگین  ،26/73به منطقه دو شهر کرمان اختصاص
دارد .از طرفی نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نیز بیانگر وجود همبستگی معنادار بین میزان برخورداری خانوارها از سرمایه
اجتماعی با سطح پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنها است (تأیید فرضیه دوم) .بدین ترتیب باید گفت که سرمایه اجتماعی در
مدیریت سوانح طبیعی از جمله زلزله نقش به سزایی دارد ،به خصوص قبل از وقوع سانحه ،سرمایه اجتماعی میتواند به
عاملی در پیشگیری مشکالت و مصائب اجتماعی و روانی مبدل شود زیرا سرمایه اجتماعی باالتر در شهروندان توان بالقوهای
در افراد برای پیشگیری ،مقابله با سوانح طبیعی و بازسازی شهر و آسیبهای پس از وقوع سانحه ایجاد میکند ،یعنی در این
مرحله شهروندانی که سرمایه اجتماعی باالتری دارند به صورت بالقوه آمادگی بیشتری برای کمکهای مختلف به آسیب-
دیدگان از سوانح مختلف دارند .بنابراین یکی از عواملی که میتواند در مشارکت شهروندان در فرآیند مدیریت سوانح شهری
و ایجاد آمادگی در بین افراد نقش داشته باشد ،سرمایه اجتماعی است ،مؤلفهای که کمتر بدان توجه شدهاست .پس سرمایه
اجتماعی با ایجاد همبستگی در بین افراد به عنوان منبع کنشهای اجتماعی در عرصههای مختلف برنامهریزی از سطح محلی
(خرد) تا سطح حکومت (کالن) باید در نظر گرفته شود تا از این طریق جامعه را در برخورد با مسائل تواناتر ساخته و منجر
به کاهش تبعات ناشی از سوانح طبیعی شود .باید اشاره کرد که نتایج به دست آمده با نتایج پژوهشهای سلطانیحبیب و
ذاکرحقیقی ( )1395همسو است ،زیرا به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت ،حمایت،
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اطمینان ،احساس امنیت و ارزش زندگی) و مدیریت بحرانهای اجتماعی (پیشگیری ،امادگی ،مقابله ،بازسازی) در شهر همدان
ارتباط معناداری وجود دارد یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی شهروندان آمادگی آنها برای مقابله با بحران افزایش مییابد .از
طرفی رشادتجو و همکاران ( )1390نیز در شهر رشت به این نتیجه رسیدند که هر چه بر سرمایه اجتماعی افزوده شود
مدیریت سوانح هم به صورت مطلوبتری خواهد شد و مشخص شد که بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت و
حمایت ،انسجام ،احساس زندگی و ارزش زندگی) و مدیریت بحرانهای اجتماعی (پیشگیری ،آمادگی ،مقابله ،بازسازی)
شهروندان رشت ارتباط معنیداری وجود دارد.
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