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جغرافيايي ،دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
وحيد رياحي ،دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،گروه جغرافياي انساني ،دانشکده علوم جغرافيايي،
دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
فرهاد عزيزپور ،استاديار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،گروه جغرافياي انساني ،دانشکده علوم جغرافيايي،
دانشگاه خوارزمي ،تهران ،ايران.
علي اکبر تقي لو ،دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه اروميه ،اروميه،ايران.
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چکيده
سکونتگاههاي روستايي به مثابه نظام هاي مکاني– فضايي در معرض پويايي ودگرگوني مداوم قرار دارند.آشکار است که در اين
تحوالت ،مجموعه عوامل و نيروهاي متفاوت ومتنوعي نقش آفرين هستند اما بيشتر اين عوامل به نوعي متاثر ازنظام مديريتي است
که در فضاهاي روستايي نقش آفريني مي کند .اين نظام ،با توجه به الگوهاي مختلف ،داراي اثر گذاري متفاوتي بر نظام هاي فضايي
است .براين اساس ،تحقيق حاضر به دنبال بررسي دگرگوني فضايي سکونتگاههاي روستايي شهرستان اروميه مبتني بر نقش مديريت
بحران است .قلمرو جغرافيايي مورد مطالعه ،شهرستان اروميه است که در غرب درياچه اروميه قرار دارد .اين تحقيق به لحاظ هدف
کاربردي و بر اساس روش ،توصيفي – تحليلي است .جامعه آماري مورد مطالعه 70 ،نفر از خبرگان دستگاههاي مرتبط با مديريت
بحران شهرستان اروميه مي باشند که با روش تعيين حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده اند .براي
جمعآوري دادهها واطالعات از روش کتابخانهاي و ميداني ،از فن پرسشگري و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .در تجزيه و تحليل
دادهها از آزمون هاي کلموگروف اسميرنوف ،دوربين واتسون ،رگرسيون ،تحليل مسير و همبستگي پيرسون در نرم افزار  SPSSبهره
گيري شده است .مبتني بر يافته هاي پژوهش ،اين نتيجه حاصل شده است که روستاهاي تحت تاثير اقدام نظام مديريت بحران در
مواجهه با مخاطره خشکيدن درياچه اروميه با دگرگوني هاي نامناسبي در ابعاد زيست محيطي ،اجتماعي ،اقتصادي ،کالبدي روبرو
شدند .اين دگرگونيها ،متاثراز سازوکار نظامي است که در آن بعلت دولتي بودن ،تمرکز گرايي و بخشي نگري؛ پاسخگويي،
مشروعيت ،نقش پذيري کارآمد ،عدالت محوري وجهت گيري برنامه اي در آن تضعيف شده است .در اين ميان ،ضعف مشروعيت و
ضعف در نقش پذيري کارآمد از اهميت باالتري برخوردار هستند .با تعمق در ماهيت عوامل و روابط مستقيم و غير مستقيم آنها اين
نکته کليدي مشخص شده است که نقش پذيري ضعيف روستاييان و نگاه ابزاري به مشارکت آنها در مديريت بحران ،عامل کليدي
بروز تحوالت فضايي نامناسب در روستاهاي مورد مطالعه است.
واژگان کليدي ،مديريت بحران ، ،دگرگوني فضايي ،نواحي روستايي ،شهرستان اروميه
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مقدمه
ویژگي هاي خاص زندگي گروه هاي انساني و خصوصيات معين محيطي ،مجموعه اي پویا و مبتني بر کنش متقابل به
وجود مي آوردکه در گذر زمان تغيير مي پذیرد .در واقع از تاثير متقابل محيط طبيعي و محيط فرهنگي و از برخورد
است .امروزه این مجموعه محيطي – انساني به عنوان یک نظام مکاني – فضایي پيوسته در حال تغيير است .البته دگرگوني
در عرصه هاي فضایي پيوسته به آرامي شکل مي گيرد و به هيچ وجه سریع نيست .از آنجا که خصلت بنيادین همه نظامها،
از جمله نظام فضایي؛ پيوستگي دروني اجزاي مختلف آنهاست ،بين ساختارهاي مختلف و کارکردهاي گوناگون هر نظام،
نوعي هم پيوندي و همنوایي برقرار است .در واقع ،همين همنوایي است که نوعي پویش دروني در سرتاسر نظام برقرار مي
کند که تا کوچکترین اجزاي آن را همچون شبکه اي از اتصاالت ،به یکدیگر مرتبط مي سازد .بدین ترتيب ،هر جزء
ساختاري ،جزءکارکردي خود و روابط حاکم برآن را امکان پذیر یا پایدار مي سازد .به عنوان مثال تغيير در شيب زمين و یا
پوشش گياهي در ساختار محيطي – اکولوژیک ،کارکردهایي را بر مجموعه کارکردهاي محيطي – اکولوژیک تحميل مي
کند؛ مثال از بين رفتن پوشش گياهي (تغيير در ساختار) ،فرسایش (کارکرد)را تسهيل مي کند؛ حال اگر از بين رفتن این
پوشش با تغيير در شيب همراه گردد(تغيير بيشتر در ساختار محيطي) ،مسلما(کارکرد) شسته شدگي و از بين رفتن خاک
را تشدید خواهد کرد .باز از آنجا که دگرگوني یک جزء ساختاري بر سایر اجزاي ساختاري هم اثر گذارد(انتقال سيستمي
تغييرات) ،دیگر کارکردها نيز تحت تاثير قرار گرفته ،مثال امکان بهره برداري اقتصادي از خاک وحفاظت از ساختارهاي
محيطي اکولوژیک ،اصالح ساختارهاي حقوقي و وضع قوانين و مقررات ضروري خواهد بود .هر چند اصالح ساختار حقوقي
به نوبه خود ،مستلزم اصالح ساختار فرهنگي و تغيير در رفتارها مطرح خواهد شد و تا آخر ادامه مي یابد(سعيدي:1391،
.)15
در این چارچوب ،تحوالت فضایي( ساختاري ˚ کارکردي) سکونتگاههاي انساني مي تواند متاثر ازعوامل ونيروهاي
دروني آنها ویا متاثر از عوامل و نيروهاي بيروني در چارچوب کنش متقابل سيستم ها با محيط خود اتفاق افتد .در ميان
مجموعه عوامل و نيروهاي بيروني ،نظام مدیریت با اهميت است .این نظام ،با توجه به الگوهاي مختلف ،داراي اثر گذاري
متفاوتي بر نظام هاي فضایي است .الگوي متمرکز و مداخله گرا ،الگوي هدایت کننده حمایت گرا و الگوي مشارکتي تسهيل
گر هر کدام زمينه هاي تحولي خاصي را بدنبال دارند .این نظام با تصميم سازیها و تصميم گيریها در قالب قوانين ،آیين نامه
ها ،راهبردها و  ...با تغيير در ساختارها و یا کارکردها بستر تحولي را هم از درون و هم از بيروني فراهم مي نماید که مي
توان زمينه تحول مثبت و یا منفي را بدنبال داشته باشد.
وقوع مخاطرات طبيعي و انساني وپيامدهاي ناشي از آن ها در جهان وبه ویژه بر روي مناطق روستایي ،حذف شدني
نيست و هميشه احتمال آن وجود دارد) .)Ghafory,2005: 2از اینرو ،جوامع انساني ،همواره بدنبال پيشگيري و کنترل و
بعبارت دیگر مدیریت آن هستند .پور طاهري وهمکاران ( )1390عقيده دارند وقوع مخاطرات هميشه امکان پذیر است و
فقط از طریق برنامه ریزي صحيح و استفاده از شيوه ها و ابعاد جدید مدیریتي مي توان از پيامدها ي گوناگون و آسيب ها
وخسارت هاي ناشي از آنها کاست .در این ارتباط ،نظام مدیریت بحران کارامد از اهميت و جایگاه ویژه اي برخوردار است.
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این مدیریت باید مجموعه فعاليت هاي پيوسته ومداوم و منسجم باشد تا با بهره گيري از علوم ،تکنولوژي وبرنامه ریزي براي
پيشگيري آثار بحران راکاهش داده ،آمادگي الزم براي مقابله را فراهم نماید( تسليمي 15 :1384 ،؛ و درابک وجي هواتمر،
 .)2 :1383همچنين ،دبيرخانه راهبرد بين الملل« ،مدیریت بحران را روند نظام مند به کارگيري تصميمات مدیریتي،
سازماندهي ،تقویت مهارتهاي عملياتي وظرفيت سازي به منظور تدبير سياست ها ،اتخاذ راهبردها وایجاد سازگاري در جوامع
گویند .با این تعریف ،مدیریت بحران شامل کليه اشکال فعاليت واقدامات سازه اي وغير سازه اي است که به منظور
پيشگيري ،اجتناب و یا محدود کردن اثرات زیان بار ناشي از مخاطررات انجام مي گيرد و نيز اقدامات مربوط به کسب
آمادگي را شامل مي شود» ( علمداري.)128 -127 :1394 ،
تکرار حوادث غير مترقبه طبيعي و ميزان اثرگذاري بسيار زیاد آنها بر سکونتگاه هاي انساني به طور عام و
سکونتگاههاي روستایي به طور خاص از یک سو و ضرورت استفاده صحيح وبهينه از منابع و سرمایه هاي محدود ،شيوههاي
نویني از مداخله مدیریتي را طلب ميکند که ضمن ارائه الگوي مناسب مدیریتي در زمينه مقابله با بحرانها زمينه و بستر
الزم جهت دستيابي به رشد و توسعه درخور و پایدار را فراهم نموده و همسو با آن از ایجاد بحرانهاي عملکردي جلوگيري به
عمل آورد( بدري.)191 :1380 ،
پيشگيري ،آمادگي ،مقابله ،بازسازي و بازتواني (بعنوان مراحل چهارگانه مدیریت بحران) براي مواجهه با مخاطرات
محيطي از اهميت خاص برخوردار است .در غالب کشورهاي دنيا از جمله ایران براي مواجه با بحران هاي محيطي نظير
زلزله ،سيل ،حرکات دامنه اي ،خشکيدن یا آلوگي اکوسيستم ها و  ...ساختار سازماني مشخص با عنوان سازمان مدیریت
بحران وجود دارد که وظایف مهمي در قبل ،حين و بعد از بحران بر عهده آن مي باشد .این سازمان با همکاري دستگاههاي
دولتي ،غير دولتي و عمومي با مشاهده پيش نشانگرها و تجزیه و تحليل آنها و منابع اطالعاتي در دسترس تالش مي نماید
بصورت یکپارچه ،جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگي
الزم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سریع پرداخته تا شرایط به وضعيت عادي باز گردد(مجلس شوراي
اسالمي .)1 :1387 ،از جمله بحران هایي که در سال هاي اخير این نظام با آن روبرو شده است ،بحران خشکيدن دریاچه
اروميه است .به طور طبيعي مهم ترین عاملي که روي تراز آب دریاچه تاثير مي گذارد ،عامل اقليمي است .اما تغيير در
کاربري اراضي وعوامل دیگر که ساخته دست انسان ها مي باشد ،باعث مي گردد تغييرات غير طبيعي در این خصوص ایجاد
گردد(  .)Nasaji,2010: 2بيش از  36شهر و 3150روستا با جمعيتي در حدود  5ميليون نفر در حوضه آب ریز دریاچه
اروميه قرار دارد(زینالي وهمکاران .)104 :1391 ،بحران دریاچه اروميه ،فضاهاي پيراموني دریاچه اعم از چشم اندازهاي
طبيعي و فرهنگي را تحت تاثير قرار داده است .شور شدن اراضي مرتعي و تغيير گونه هاي گياهي ،تغيير در حيات جانوري،
بيابانزایي ،شور شدن اراضي زراعي و باغي بعنوان مهمترین منابع درآمدي روستایيان از جمله تحوالت در چشم اندازها است.
این تحوالت ،پيامدهایي را چون کاهش راندمان توليد ،کاهش درآمد ،افزایش بيکاري ،افزایش نرخ مهاجرفرستي ،حاشيه
نشيني ،افزایش بزهکاري هاي اجتماعي ،افزایش بيماریهاي تنفسي ،پوستي و سرطاني و  ...را براي فضاهاي شهري و
روستایي ( در سطوح مختلف فضایي محلي ،ناحيه اي و منطقه اي و حتي ملي) بدنبال داشته و خواهد داشت .اقدامات
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مختلفي براي احياي دریاچه وکاهش پيامدهاي آن توسط مدیریت بحران 1انجام گرفته است .این اقدامات ،دگرگوني هایي را
سبب شده است .این دگرگوني متاثر از نحوه مدیریت بحران در مراحل پيشگيري ،آمادگي ،مقابله ،بازسازي و بازتواني است.
بعبارت دیگر ،نظام مدیریت بحران با انجام برخي اقدامات نه تنها زمينه کاهش اثرات بحران را فراهم نکرده است .بلکه زمينه
بروز دگرگوني هاي جدید و تشدید دگرگونيهاي بوجود آمده را سبب شده است .مسالهاي که که این پژوهش بدنبال یافتن
نظام مدیریت بحران ،سوال زیر را مطرح نموده است:
 نظام مدیریت بحران متاثر از چه سازوکاري ( عوامل و رویدادها) نتوانسته زمينه دگردیسي فضایي مناسب نواحيروستایي (در معرض مخاطرات) را فراهم نماید؟
در ارتباط با این سوال ،پژوهش هایي با محوریت رویکرد حکمروایي انجام گرفته است .جاسيم

وهمکاران( Joachim et

 )al,2006مدیریت بحران را از جنبه حکمروایي مورد بررسي قرار داده اند و ضعف نهادي را از عوامل ریشه اي توسعه
نيافتگي و مستعد ایجاد بحرانها شناسایي مي کنند که روابط همبسته اي با هم دارند .ساختارهاي حکمروایي کشورها نه
تنها اجراي سياستها را ممکن مي سازد بلکه به تقویت سياستهاي عمومي در رسيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي منجر
مي شود که در نهایت به توسعه پایدار مي انجامد و قرار گرفتن در معرض بحرانها را کاهش مي دهد .پاسخگویي،
مشارکت ،پيش بيني و شفافيت به عنوان اصول مهم ساختار حکمروایي مشخص شده اند که توسعه را تسریع بخشيده و از
کاهش خطر پذیري حمایت مي کنند .ونتون ( )Venton,2008با بيان اینکه بحران ها داراي اثر محلي هستند و رویکردهاي
مدیریت بحران باید مبتني بر این سطح باشد به بررسي مدیریت بحران اجتماع محور و توسعه پایدار پرداخته است با توجه
به اهداف سه گانه بررسي ارتباط بين ارزیابي احتمال خطر پذیري ومدیریت بحران اجتماع محور،معرفي مسائل کليدي با
نشان دادن عوامل اساسي آسيب پذیري در درون مدیریت بحران اجتماع محورو معرفي چالش هاي موجود در توسعه
پایدارومدیریت بحران اجتماع محور از طریق مشارکت ذي نفعان به بررسي مدیریت بحران اجتماع محور پرداخته است ودر
نهایت به این نتيجه رسيده است که این مدیریت با مشخص کردن عوامل اساسي آسيب پذیري و مشارکت ذي نفعان به
(� فصل اول کتاب خود(اشکال وشيوه هاي مدیریت احتمال خطر پذیري
کاهش بحران ها منجر مي شود .اوستي(Osti,2011
ناشي از بحران) را به معرفي مدیریت بحران اجتماع محور اختصاص داده اند و این رویکرد را به عنوان رویکردي پایين به
باال و متکي بر مشارکت مردمي تعریف مي کند که در کشورهاي جنوب شرق آسيا از جمله فيليپين ،بنگالدش ،هندوستان
وميانمارمورد استفاده قرار مي گيرد .این رویکردبا ناکارآمد شمردن رویکردهاي سنتي در توانمند ساختن اجتماعات محلي از
 -1با توجه به اهميت بحران خشکيدن دریاچه و اثرات آن ،با تشکيل دولت یازدهم ،براي مدیریت بحران ،ستاد احياي دریاچه اروميه در سال 1392
با دستور ریاست جمهوري وقت با اختيارات اصل  138به ریاست معاون اول رئيسجمهور تشکيل شد پس از تشکيل ،با ایجاد یک کميته راهبري
متشکل از متخصصان و صاحبنظران ملي و منطقهاي و نمایندگان دستگاههاي تصميمگير ،به طراحي و ایجاد ساختار سازماني بدنه اجرایي ستاد
پرداخت .شرح وظایف بخشهاي مختلف ستاد احيا و گامهاي اجرایي نحوه مدیریت احياي دریاچه اروميه ،در کميته مذکور ترسيم و تصویب گردید.
در ساختار مذکور مقرر گردید تا دانشگاه صنعتي شریف تحت عنوان دفتر برنامهریزي و تلفيق به جمعبندي مطالعات ،جامعنگري و ایجاد اتفاق نظر
علمي با حضور کليه صاحبنظران ملي و منطقهاي بپردازد .محور قرار گرفتن صاحبنظران منطقهاي ،مشارکت ذينفعان و ذيمدخالن منطقهاي و
استفاده از کليه ظرفيتهاي مطالعاتي ملي و بينالمللي به طور گسترده در ساختار و برنامههاي اجرایي ستاد احياي دریاچه اروميه پيشبيني شده
�
است (.ستاد احياي دریاچه اروميه .)1393،این ستاد از جنبه مدیریت وظایف سازمان مدیریت بحران را بر عهده دارد.
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سال  2000با کمک سازمانهاي بين المللي غير دولتي براي مقابله با بحران هاي ناشي از تغييرات اقليمي در کشور ویتنام
مورد استفاده قرار مي گيرد تا با ظرفيت سازي در مردم براي مقابله با مخاطرات به کاهش بحران منجر شود .تولگاهان و
���� (Tolgahan and Huseyin,موانع حکمروایي را در مدیریت بحران هاي طبيعي در کشور ترکيه بررسي کردند
هوسين )
از نظر این محققان ضعف جامعه مدني ورشد ناکافي حکمروایي محلي در ترکيه از موانع اصلي حکمروایي در مدیریت بحران
با توجه به بررسي در ادبيات موضوع ،براي تبيين نقش پذیري نظام مدیریت بحران ،دو پارادایم سنتي و جدید وجود دارد
) .(cuny,1998در بررسي مدیریت بحران ،یافته هاي اخير دراغلب کشورها نشان مي دهد که مدیریت بحران در تغيير
پارادایمي از تمرکز بر مقابله و بازسازي ( در پارادایم سنتي) به سمت اصل کاهش اثر است .تغييري که ،شامل یک نقش
مناسب براي مشارکت عمومي (پارادایم جدید) است . .در اینجا به بيان ویژگيهاي این دو پارادایم مي پردازیم:.
در پارادایم اول ؛ هيچ جایگاهي براي اثر بخش ترین گروه هاي موجود در چرخه مدیریت بحران ،یعني اجتماعات محلي در
نظر گرفته نشده است .در این پارادای م ،برنامه ریزي ،خط مشي گذاري ،هماهنگي ،کنترل وسازماندهي دولتي صورت مي
پذیردو چنانچه نقشي براي اجتماعات محلي در نظر گرفته شود ،نقش انفعالي وحاشيه اي

�Marsh et al,
خواهد بود) ���:

�)
-

در پارادایم نوین؛ یا اجتماع محور ،عالوه بر شناسایي خطرهاي تهدید کننده توسط ساکنان اجتماعات محلي ،خطرهاي
تهدید کننده توسط ساکنان اجتماعات محلي ،تالش ميشود تا افراد وگروه هاي فعال و تاثيرگذار جوامع به فعاليت وایفاي
نقش در تمامي مراحل چرخه مدیریت بحران فراخوانده شوند و شرایط الزم به منظور افزایش ظرفيت هاي افراد وگروه هاي
��  .(Falk,���:در واقع ،هدف اصلي این رویکرد ،درگير کردن نيروهاي بومي و
محلي براي مواجهه با بحران فراهم آید(
محلي در فرایندهاي برنامهریزي ،سياستگذاري ،هماهنگي ،کنترل وسازماندهي مدیریت بحران با هدایت دولت است.
موفقيت در دستيابي به اهداف ذکر شده ،به کاهش پيامدها و خسارات ناشي از وقوع بالیاي طبيعي منجر خواهد شد(
����.)Fischer,
�� :
در پارادایم جدید( اجتماع محور)رویکردهایي وجود دارد که در این ميان ،رویکرد حکمروایي خوب از قدرت تبييني
بهتري نسبت با سایر رویکردها برخوردار است.
حکمروایي که به اداره وتنظيم امور اشاره مي کند و به رابطه ميان شهروندان وحکومت کنندگان اطالق مي شود .در
واقع این اصطالح «رابطه» ونه«دستگاه » را توصيف مي کند ( .)Astleithner&Hamedinger,2003بنابراین ،در رابطه با علل
اساسي آسيب پذیري ،بحران ها مي تواند به عنوان مسائل مرتبط با حکمروایي به نظر

����government of India ,
آیند (

���� .)ADPC,بن ویزنر و پيتر واکر عقيده دارند " ،حکمروایي خوب و کارآمد منجر به حق زندگي با عزت،
����ISDR,
;
���� 1( Wisner et al,وآنشو شارما  -از  - SEEDSهند معتقد است" ،مشارکت از
اساس کاهش اثرکليه بحرانها مي شود (

�

�� . A point made by the civil society representatives at the WCDR (Kobe, Japan,
�� ˚
���� January
)
from the perspective that this acknowledgement was lacking in the draft HFA
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طریق حکمروایي خوب اولين قدم به سوي جریان کاهشریسک بالیا است .درواقع "استراتژيیوکوهاما "(����)IDNDR,
مسائل مربوط به حکمروایي را به عنوان یک نگاه ویژه در کاهش موثر ریسک معرفي کرده است.
حکمروایي خوب مبتني بر نگرشهاي مطرح شده از چارچوبي بر خوردار است ،که در آن بر ارزشهاي زیر تاکيد مي شود:
-

از لحاظ تاریخي مفهوم حکمراني به اندازه تمدن بشري قدمت دارد و بسته به سطح آن( ملي ،منطقه اي ،محلي) مجموعه

-

حکمراني ،تاکيدش بر روي درگيري غير متمرکز شهروندان بوده و خواستار شيوه دموکراتيک وانعطاف پذیر تر براي مواجهه
با مشکالت عمومي است( .)Fischer,2006: 20-19

-

در حکمراني خوب شراکت بين سه رکن اصلي دولت ،جامعه مدني و بخش خصوصي در انجام فعاليت ها وجود درادکه
گاهي فراتر از مشارکت است ،لذا ارتباط صحيح وتعاملي سه بخش یاد شده ،زمينه تحقق حکمراني خوب را در ابعاد
اقتصادي،سياسي واداري فراهم مي سازد(شریف زاده و قلي پور.)95 :1382،

-

حکمراني را مي توان" نفوذ هدایت شده در فرایندهاي اجتماعي" تعریف کرد که مکانيسم هاي مختلفي در آن درگير
هستند ،برخي از این مکانيسم ها بسيار پيچيده اند وفقط از بازیگران بخش دولتي سرچشمه نمي گيرند.
در این رویکرد ،در چارچوب ارزشهاي مورد تاکيدش بر اصولي تاکيد دارد که براي موفقيت نظام مدیریت (اعم ازنظام
سياسي ،فضایي و  )...بایستي مورد توجه قرار گيرد .در این زمينه نگرشهاي مختلفي وجود دارد .این نگرشها به شرح زیر
است:

-

نگرش هاتر وشاه؛ آنها شاخص هایي مانند مشارکت شهروندان ،دولت محوري ،توسعه اجتماعي و مدیریت اقتصادي را براي
حکمراني خوب معرفي نموده اند که براي هر جامعه اي به هر ميزان در دستيابي به ویژگي هاي معرفي شده موفقيت حاصل
شود ،یه حکمراني خوب نزدیک مي شود(� .)Huther et al,����:

-

سازمان ملل و بانک جهاني؛ آنها براي حکمروایي مولفه هاي  8گانه اي را در نظر گرفته اند .این مولفه ها؛ مشارکت،
حاکميت ،قانون ،شفافيت ،مسئوليت پذیري ،اجماع سازي ،عدالت و انصاف ،پاسخگویي ،کارایي و اثر بخشي
هستند(.)UN SCAPE,2000

-

نگرش راجرز؛ او عقيده دارد ،حکمروایي خوب داراي اصول اساسي چون پاسخگو بودن ،عدالت محور ،ایفا کننده نقش ،داراي
مشروعيت و جهتگيري است که براي افزایش مشارکت شهروندان ،ارائه خدمات عمومي مناسب و به موقع و ایجاد احساس
تعلق در شهروندان ضروري است(جدول شماره ( 1افتخاري.)1386 ،
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جدول شماره  :1اصول ،معيارها و شاخص هاي حکمروايي خوب

ابعاد
اصول

1

مشروعيت

 مشارکت -اجماع

 آزادي دیدگاه ها بدون تبعيض گفتمان فعال -اقدام به مقررات

)�(Srinivas: ����:
)�(Unchs:����:
����(Barker,

پاسخگویي

 پاسخگویي -شفافيت

ایفاي نقش

عدالت

جهت گيري

) John Graham et al
 دانش مناسب وباکيفيت در مورد تصميم گيري)�,����:
وپاسخگویي
����(Kaufmann et al,
)
)�(Unchs:����:
 پاسخگویي به شکل هاي گوناگون زباني وغير����( Barker,
)
زباني براي اصالح وتشویق
���� (Joachim et al,
��� :
)

 احساسمسئوليت در
خدمت
 کارآیي واثربخشي

 سازگاري با مدیریت اثر بخش -مدیریتي نيرومند وبهبود پذیر

)�(Unchs:����:
����( Barker,
)

 برابري براي بهبودوحفظ خوشبختي
ورفاه
 تقویت انصاف بهویژه حقوق انساني

 تقویت شایسته ساالري ،کمال پروري وزندگيشرافتمندانه
 توزیع مناسب با در نظر گرفتن هزینه هاومنافع
 -به کار گيري قانون ها ومقررات سازگار

)�(Unchs:����:
����(Barker,
)

 داشتن چشم اندازراهبردي

 رهبري اثر گذار وکارا ترکيب آداب وسنن بومي با عقاید جدید فراهم کردن برخوردهاي مناسب -سازگاري گفتار با عمل

)�(Unchs:����:

منبع :فيروز نيا وهمکاران.136 :1389،

در ميان این نگرشها ،نگرش راجرز بعنوان نگرش منتخب در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است .در این
چارچوب ،نظام مدیریت بحران (ستاد احياي دریاچه اروميه) براي دگرگون سازي مناسب فضا در ناحيه اروميه از موفقيت
چنداني برخوردار نبوده است .این نکته را مي توان در عدم موفقيت کامل طرحهاي پيشگيرانه و همچنين بي نظمي در
پویش ساختاري  -کارکردي ناحيه مشاهده نمود .دولت محوري و تمرکزگرایي سبب شده تا نظام مدیریتي مبتني بر
حکمروایي خوب شکل نگيرد .ضعف پاسخگویي ،ضعف عدالت ،ضعف مشروعيت ،ضعف در ایفا کردن نقش ،ضعف در جهت
گيریهاي مناسب عواملي هستند که نظام مدیریت بحران در تصميم سازیها و تصميم گيریهاي خود با کم توجهي به آنها
شرایطي را براي ناحيه روستایي مورد مطالعه فراهم نموده است ،که ناپایداري توسعه نتيجه آن شده است(شکل شماره .)1
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داده ها و روش کار
•

فرضيه

در پژوهش حاضر ،با توجه به چارچوب نظري ،در پاسخ به سوال طرح شده ،این فرضيه ارایه شده است که:
« ضعف در مشروعيت ،پاسخگویي ،نقش پذیري کارآمد ،عدالت محوري و جهت گيري مشخص در سياستگذاري و برنامه
ریزي نظام مدیریت بحران ،بسترساز دگرگوني فضایي نامناسب در نواحي روستایي است».
•

.

قلمرو جغرافيايي مورد مطالعه

قلمرو جغرافيایي مورد مطالعه در این پژوهش ،شهرستان اروميه است .این شهرستان با وسعت  5298کيلومتر مربع ،در
مختصات جغرافيائي  37درجه و 32دقيقه عرض شمالي و  45درجه و 4دقيقه طول شرقي واقع شده است .حداقل و
حداکثر ارتفاع این شهرستان از  1000متر تا بيش از  3500متر از سطح دریا متغير است .بر اساس مطالعات ارزیابي و
منابع اراضي ،از کل سطح شهرستان  41/57درصد اراضي کوهستاني 24/16 ،درصد تپهها و  34/28درصد بقيه را اراضي
دشتي و سيالبي و  ...تشکيل ميدهند .شهرستان اروميه ،بر اساس آخرین تقسيمات کشوري داراي  5بخش  20،دهستان و
 632روستا است(مرکز آمار ایران .)1395،بر اساس سرشماري سال  ،1395این شهرستان داراي  1040565نفر جمعيت
بود .از این تعدادجمعيت 750805 ،نفر در شهرها و 289760نفر در روستاها زندگي مي کنند .ساختار اقتصادي روستاهاي
ناحيه مورد مطالعه ،مبتني بر بخش کشاورزي است .در این بخش فعاليت غالب ،باغداري است .در سالهاي اخير ،با گسترش
شهر اروميه این فعاليت با چالش اساسي تغيير کاربري رو برو شده است.
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•

روش پژوهش

این پژوهش ،به لحاظ هدف کاربردي و بر اساس روش ،توصيفي ـ تبييني است .جامعه آماري مورد مطالعه ،خبرگان
دستگاههاي اجرایي مرتبط (از جمله جهاد کشاورزي ،محيط زیست ،منابع طبيعي و  ) ...با مدیریت بحران (ستاد احياي
دریاچه اروميه) هستند .جهت تعيين حجم نمونه با توجه به نامعلوم بودن حجم جامعه آماري ،مراحل زیر طي شده است:

ترین مقدار 1خواھد بود بنابراین انحراف معيار آن برابر است و مي توان از مقدار  0.66استفاده کرد .این مقدار بيشينه
انحراف معيار است(مومني .)1389،ھمچنين سطح اطمينان  % 95و دقت برآورد  0.01درنظر گرفته شده است بنابراین
حجم نمونه بر اساس مراحل فوق الذکر برابر است با  170که از رابطه زیر محاسبه شده است:

Z σ 
n =  α /2 
 e 
در این رابطه ( eدقت مورد نظر محقق) ميزان خطاي مورد قبول بين ميانگين نمونه و ميانگين جمعيت ( Z ،مقدار
2

احتمال نرمال استاندارد) بر اساس فاصله اطمينان تعریف شده معين مي شود ،و ( σانحراف معيار) بر اساس طيف ليکرت
پنج درجه اي تعيين شده است.
الزم به ذکر است از آنجایي که در محدوده مورد مطالعه ،تعداد خبرگان در زمينه مدیریت بحران تا حد  170خبره
وجود نداشت .از این رو ،تعداد تا  70نمونه ادامه یافته است .بنابراین براي انتخاب نمونه ها جهت گردآوري اطالعات ،از
روشهاي نمونه گيري هدفمند استفاده شد .داده ها و اطالعات مبتني بر تعریف مفهومي و عملياتي از مولفه هاي مورد تاکيد
در چارچوب نظري و فرضيه پژوهش جمع آوري شده است (جدول شماره .)2
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جدول شماره  :2مولفه هاي مورد استفاده براي اثر بخشي ضعيف نظام مديريت بحران
شاخص

گویه ها

منابع

ایفاي
نقش

بهبود مستمر اقدامات وفعاليت ها ˚ نهادینه کردن فرهنگ توانمندي ،تعاملي ˚ افزایش مستمر
کيفيت برنامه ها واگذاري امور به بخش خصوصي ویا Ngoها ˚ رضایت روستایيان از تنوع
سليماني وهمکاران1393 ،
خدمات ارائه شده ،ميزان افزایش کيفيت مهارت ها در مواقع بحران،ميزان بهبود فرآیند برنامه
موحد وهمکاران1392،
ریزي و تصميم گيري ،ميزان بهبود شيوه و سبک مدیریت بحران ،ميزان رضایتمندي روستایيان
رحماني فضلي وهمکاران1394 ،
از خدمات ارائه شده توسط مسئوالن ،ميزان آگاهي سازي ،ميزان عدم عدول از اختيارات تفویض
صفایي پور و همکاران( )1392
شده ،ميزان شایسته ساالري ،ميزان توانمندسازي مردم روستایي ،ميزان رضایت مندي مردم از
���Michael Johnston,
مسئوليت پذیري ،مسئوليت پذیري در برابر مشکالت ایجاد شده  ،وظایف محوله ˚ اعتراف به
خطا واشتباهات مدیریتي ˚ احساس مسئوليت در قبال محيط زیست

عدالت

ميزان احترام به حقوق افراد ،ميزان بي طرفي و برابري در برابر قانون ،ميزان احترام به حقوق
جمعي ،ميزان احترام به حقوق محيط زندگي ،ميزان قانون محوري روستایيان ،احترام مسئولين
سليماني وهمکاران1393 ،
به قانون ورعایت آن ˚ ميزان آگاهي از قانون وعرف محل ˚ پاي بندي به قانون جهت حفظ رحماني فضلي وهمکاران1394،
ارزش هاي زیست محيطي ،ميزان تجهيز منابع ،توجه به گروههاي محروم ˚ رعایت اصل توازن
شریفزاده و همکاران1382،
وتعادل ( ابعاد اکولوژیکي ،اجتماعي ،اقتصادي و  ˚ )...برابري فرصت ها ،تخصيص بهينه منابع ���Michael Johnston,
وامکانات براي روستاها ˚ رعایت عدالت در زمينه اجراي طرح ها

پاسخگویي

ميزان تعهدپذیري مدیران بحران ،ميزان باورپذیري ذي نفعان براي پاسخگو بودن ،ميزان
سليماني وهمکاران1393 ،
رضایتمندي از پاسخگو بودن مدیران و مسئوالن ،ميزان سازماندهي شيوه هاي اجراي
موحد وهمکاران1392 ،
پاسخگویي ،پاسخ گویي در برابر مشکالت زیست محيطي ˚ برگزاري جلسات پرسش وپاسخ با
ابراهيمزاده و همکاران1392،
مقامات محلي ˚ باور پذیري به پاسخگویي در فرایند مدیریت ،ميزان کنترل و پایش عملکرد
صفایي پور وهمکاران1392 ،
مدیران روستا ،ميزان تصميم گيري هاي آشکار و نهان مدیریت بحران ،ميزان اطالع یابي براي
افتخاري وهمکاران1390،
شفافيت تصميم ها ،ميزان رعایت اصول اخالقي و صداقت در دادن اطالعات ،قابليت دسترسي به
شریفزاده و همکاران1382 ،
جریان آزاد اطالعات قابل اعتماد ˚ مستند سازي اطالعات ˚ برگزاري جلسات با مردم ˚شفاف
John Graham,2003
���Michael Johnston,؛
بودن مسئوليت ها  ،نظارت ها وقراردادها

جهت
گيري

برنامه ها وطرح هاي کوتاه مدت وبلند مدت بحران -پيگيري برنامه هاي بلند مدت توسط
دستگاههاي مجري.

John Graham,2003

گردآوري داده ها بر مبناي دو روش اسنادي و ميداني صورت گرفته است .در روش ميداني از فن پرسشگري و ابزار
پرسشنامه استفاده شده است .از بين روش هاي متعددي که براي تعيين روایي ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار مي گيرد،
در پژوهش حاضر از روش منطقي که خود بر دو روش صوري و محتوایي است ،استفاده بعمل آمده است .پرسشنامه پژوهش
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مشروعيت

ميزان مشارکت مردم در تصميم سازي ،ميزان مشارکت مردم در تصميم گيري ،ميزان مشارکت
در سرمایه گذاري هاي اقتصادي ،مشارکت در تقویت وعضویت نهادهاي مدني ˚ حمایت از
سليماني وهمکاران1393،
تشکل هاي غير دولتي وانجمن هاي مدني ˚ وجود ساز وکار الزم براي مداخله جوامع محلي در
موحد وهمکاران1392،
تهيه واجراي طرح ها ،مشارکت در فعاليت هاي بدون دستمزد (مشارکت فکري و ، )...نگرش رحماني فضلي وهمکاران1394،
وباور به جمع وکار جمعي ˚ ميزان رابطه بين مسئولين ومردم ˚ نحوه وميزان رابطه وتعامل بين
افتخاري وهمکاران1390 ،
سه نهاد دولت،بخش خصوصي وجامعه مدني  -توافق جمعي در خصوص مشکالت ( اقتصادي،
صفایي پور وهمکاران1392 ،
اجتماعي ،زیست محيطي) ˚ وجود هماهنگي بين سازمانهاي رسمي وغير رسمي ˚ وجود تفاهم ���Michael Johnston,
بين سازمانهاي دولتي وغير دولتي مجري  ،شيوه هاي حل اختالف نظر بين مردم و مسئولين،
ميزان رضایتمندي مردم یا مسئولين از منافع جمعي
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حاضر به ظاهري و کميت و کيفيت سواالت مورد بررسي پس از بومي سازي آنها ،توسط خبرگان دانشگاهي(اساتيد گروه
جغرافيا و برن امه ریزي روستایي) مورد بررسي قرار گرفته و تأیيد شده است .همچنين براي سنجش سطح پایایي پرسشنامه
به کمک نرم افزار  SPSSاز روش آلفايکرونباخ استفاده شده است .از آنجایي که ضریب آلفاي کرونباخ  0/99بزرگتر از 0/7
بدست آمده است ،پرسشنامه از پایایي قابل قبولي برخوردار است.
هاي حکمروایي از ضریب همبستگي پيرسون ،رگرسيون چندگانه و تحليل مسير استفاده به عمل آمده است .جهت این
امردر ابتدا جهت بررسي نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف اسميرنوف استفاده به عمل آمده است .آنگاه براي
بررسي ارتباط بين اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران و دگرگوني نامناسب فضاهاي روستایي از ضریب رگرسيون
چندگانه استفاده به عمل آمده است .چرا که گاهي دو یا چند متغير تأثير عمده اي بر روي متغير وابسته دارند .در این
وض عيت استفاده از رگرسيون چندگانه بهترین گزینه بشمار مي رود .یکي از مواردي که در رگرسيون مدنظر قرار ميگيرد،
استقالل خطاها از یکدیگر است ،به منظور بررسي این امر از آزمون دوربين ـ واتسون استفاده شده است .در ادامه جهت
بررسي تأثيراثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران در دگرگوني فضایي روستایي از تحليل مسير بهره گيري شده است.
تحليل مسير یکي از روشهاي آماري است که براي آزمون مدلهاي عليتي به کار مي رود و مستلزم تنظيم مدلي به صورت
نمودار علي است .تحليل مسير شکلي از تحليل رگرسيون کاربردي است که در آن از نمودار مسيري استفاده ميشود .در
واقع تحليل مسير مشخص ميکند که هر متغير مستقل تا چه حد بر روي متغير وابسته به طور مستقيم و غيرمستقيم اثر
دارد و با استفاده از این تحليل ميتوان (کساني و همکاران )3:1391 ،ميزان اثر مستقيم(همان ضریب تأثير رگرسيوني هر
متغير مستقل بر متغير وابسته است) و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته را محاسبه نمود.
شرح وتفسير نتايج
از کل نمونه هاي مورد مطالعه ،کارکنان اداره منابع طبيعي با  26/8درصد بيشترین سهم نمونه ها را بخود اختصاص داده
است .از جنبه هاي جنس ،سن و ميزان تحصيالت به ترتيب مردان با  77/5درصد ،گروه سني  40-35با  33/8درصد و
کارشناسي ارشد با 62/0درصد سهم باالتري از نمونه ها را به خود اختصاص داده اند( جدول شماره .)3
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جدول شماره  :3ويژگيهاي پرسش شنوندگان جامعه هدف مورد مطالعه
جنس

سن

سازمان

ميزان تحصيالت

30-35

35-40

40-45

45باالتر

16

24

20

10

55

15

22/5

33/8

28/2

14/1

77/5

21/1

مذکر

مونث

ليسانس
18
25/4

62/0

11/3

16/9

11/3

26/8

15/5

7/0

7/0

70

70

70

در پژوهش حاضر قبل از تحليل عوامل موثر بر اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران ،در ابتدا جهت اطمينان از توزیع
نرمال داده هاي تحقيق از آزمون کلموگروف اسميرنوف استفاده شد .در این آزمون اگر سطح معني داري( )sigبدست آمده
بيشتر از  5درصد باشد ،نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته مي شود .بدین ترتيب ،مطابق با نتایج بدست آمده از آزمون
کلموگروف اسميرنوف با سطح معني داري بيشتر از  5درصد ،نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته مي شود(جدول شماره.)4
جدول شماره  : 4سنجش نرمال بودن توزيع داده ها بر اساس آزمون کلموگوروف – اسميرنوف()ks
شاخص ها

ضعف نقش
پذیري کارآمد

ضعف عدالت

ضعف جهت
گيري مناسب

ضعف پاسخگویي

ضعف مشروعيت

تعداد

70

70

70

70

70

ميانگين

2/46

2/28

2/58

2/29

2/44

پارامترهاي
نرمال سازي
بيشترین
تفاوتها

انحراف
استاندارد

0/865

0/821

0/690

0/665

/790

مطلق

0/104

0/076

0/120

0/099

0/090

مثبت

0/104

0/063

0/109

0/082

0/088

-/065

-/076

-/120

-/099

-/090

آزمون کلموگروف اسميرنوف

0/874

0/634

1/001

0/829

0/757

منفي

سطع معني داري

0/429

0/817

0/269

0/499

0/615

براي بررسي اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران ،قبل از بکارگيري رگرسيون چندگانه ،استقالل خطاها(تفاوت بين
مقادیر واقعي و مقادیر پيش بيني شده بوسيله معادله رگرسيون) و عدم وجود همبستگي بين آنها با آزمون دوربين ـ
واتسون ( )dدر جدول شماره  5نشان داده است .چنانچه آماره بدست آمده از دوربين واتسون در بازه  1/5الي  2/5قرار
گيرد ،عدم همبستگي بين خطاها پذیرفته مي شود .از آنجایي که مقدار آماره  )1/567( dدر فاصله  1/5الي  2/5قرار دارد،
فرض عدم همبستگي بين خطاها رد نشده و مي توان از رگرسيون استفاده کرد.
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کل

70

فوق ليسانس
44

8

12

8

19

11

5

5

درصد

دکترا

جهاد کشاورزي

مدیریت بحران

منابع طبيعي

محيط زیست

آب منطقه تي

فراواني

ستاد احيا

ردیف
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جدول شماره :5سنجش عدم همبستگي بين خطاها و استفاده از رگرسيون براي تحليل اثر بخشي ضعيف نظام مديريت بحران
آزمون دوربين واتسون

خطاي انحراف استاندارد

ضریب تبيين تصحيحشده

ضریب تبيين

 Rضریب همبستگي چندگانه

1/567

0/559

0/620

0/648

0/805

رگرسيون چندگانه جهت پيش بيني متغير وابسته استفاده مي شود .بدین ترتيب تأثيرگذاري متغيرهاي ضعف مشروعيت،
ضعف پاسخگویي ،ضعف جهت گيري مشخص در سياستگذاري و برنامه ریزي ،عدالت محوري و ضعف در نقش پذیري
کارآمد بر اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران با رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفت .در جدول شماره  5ضریب
همبستگي چندگانه( )Rبرابر با  0/805است .این ضریب معنيداري رابطه بين اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران و
ضعف در مولفه هاي ( مشروعيت ،پاسخگویي ،جهت گيري مشخص ،عدالت محوري ،نقش پذیري کارآمد) را تأیيد کرده و
به ميزان  0/648درصد ازضعف در مولفههاي پنج گانه را در اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران پيشبيني و تبيين
مي نماید .همچنين تحليل واریانس رگرسيون به منظور بررسي رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته ،نشان
مي دهد که سطح معني داري(  )sigکمتر از  5درصد بوده و دست کم یکي از متغيرهاي مستقل داراي رابطه خطي با متغير
وابسته است(جدول شماره.)6
جدول شماره  : 6ارتباط بين اثر بخشي ضعيف نظام مديريت و عوامل موثر بر آن
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مربعات

F

رگرسيون
باقي مانده
کل

36/718
19/982
56/700

5
64
69

7.344
0/312

23/520

سطح معني داري
b

/000

در بين مجموعه عوامل موثراثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران  -بر اساس مقدار  - Beta 1مولفه ضعف مشروعيت
داراي ارتباط مستقيم بوده و بيشترین تاثير را بر ناکارآمدي نظام مدیریت بحران در ناحيه مورد مطالعه دارد .البته ،در این
ميان ضعف در نقش پذیري کارآمد نيز داراي اهميت است .در کنار این عامل ،سایر عوامل از اثرگذاري غيرمستقيم برخوردار
هستند .در بين این عوامل ،ضعف جهت گيري و ضعف عدالت داراي اثرگذاري (غيرمستقيم) بيشتري هستند .این دو عامل،
با تاثير بر عامل مشروعيت سبب شدند تا نظام مدیریت بحران دراجراي کارآمد وظایف خود دچار چالش هاي اساسي شود.
جدول شماره :7ميزان اثرگذاري مولفه هاي نظام مديريت  -مبتني بر حکمروايي -بر ناکارامدي نظام مديريت بحران
متغير ها

تاثير مستقيم

تاثير غير مستقيم

تاثير کل

ضریب همبستگي (پيرسون)

سطح معني داري

ضعف مشروعيت

1/858

-

1/858

0/755

0/00

ضعف در نقش پذیري کارآمد

-1/132

0/164

-0/968

0/704

0/00

ضعف عدالت محوري

-

1/178

1/178

0/728

0/00

ضعف پاسخگویي

-

0/168

0/168

0/779

0/00

ضعف جهت گيري

-

1/34

1/34

0/646

0/00

�  .بر اساس ضرایب استاندارد شده(بدون توجه به عالمت آن) نتيجه گيري شده است.
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مشروعيت زماني ایجاد مي شود که رابطه درست و منطقي بين مسئوالن ،مدیران و تصميم گيرندگان محلي و غير محلي با
روستایيان ایجاد شود .جامعه محلي بعنوان ذینفعان اصلي در ناحيه مورد مطالعه ،از آغاز مدیریت بحران بستري براي
همکاري و تعامل شان فراهم نشد .تمرکز گرایي و ساختار تصميم گيري باال به پایين سبب شد تا جامعه محلي به اطالعات
و تصميات اتخاذ شده ،دسترسي پيدا نکن ند .این پنهان کاري نه تنها نارضایتي را افزایش داد بلکه نظام تصميم گيري را در
وجود دارد که به تفسير آنها پرداخته مي شود:
الف) طرح قرقداري

طرح قرقداري که ارتباط نزدیکي با نظام فعاليت جامعه محلي داشت ،بدون درک و فهم درست از واقعيت هاي اجتماعي -
اقتصادي آنها تصویب و به مرحله اجرا رسيد .وابستگي بخش قابل مالحظه اي از بهره برداران روستایي به فعاليت دامداري
و دامپروي و درآمد حاصل از آن از جمله این واقعيت ها بود که مورد بي توجهي قرار گرفت .روستایيان با توجه به پایين
بودن سطح ریسک پذیري شان ،اساسا در مقابل عوامل بيروني که نظام فعاليت آنها را در تاثير قرار دهند ،کنش گسسته
(تعارض و ستيز) نشان مي دهند .بطوریکه ،در مقابله با تصميم اتخاذ شده ،بر مي آیند .این شرایط در ناحيه سبب شد تا
بهره برداران روستایي ،پروژه قرقداري را در تضاد با منافع خود ببيند و هيچ مشارکتي با پروژه نکنند .با کاهش مراتع 1در
تامين علوفه مورد نياز دام ها ،روستایيان با مشکل مواجه شدند .بنابراین چاره اي جز فروش دام هایشان نداشتند .فروش دام
یعني از دست دادن شغل و درآمد .با از دست دادن امکانات شغلي ،روستایيان براي کسب معيشت راهي شهرها شده ،زمينه
تخليه روستاها را فراهم کردند.
ب) طرح ممنوعيت حفر چاه

این طرح ،عليرغم هشدارها و نظارت سازمانهاي متولي چندان موفق نبود .در این زمينه جامعه محلي عليرغم آگاهي از
تبعات مثبت این طرح  ،به حفر چاه مبادرت ورزیدند .این در حالي است که ،مشارکت جویي روستایيان با بسترسازي نظام
مدیر یت مي توانست با افزایش سطح آگاهي از طریق آموزش و ترویج و تشکل سازي افزایش یافته ،زمينه را براي مشروعيت
نظام مدیریت از نگاه جامعه محلي فراهم نماید .رفاه و بهبودي یک جامعه ،به تضمين این امر بستگي دارد که همه اعضاي
آن احساس کنند که سهم و نقشي در آن داشته باشند و خود را از جریان اصلي جامعه مستثني تصور نکنند .این حالت
مستلزم آن است که همه گروهها ،براي بهيود و رفاه خود ،فرصت داشته باشند.
در نهایت نتایج تحليل مسير که در  5مرحله انجام گرفت در قالب مدل تجربي نشان داده شده است(شکل شماره  .)2در
واقع در این مدل به منظور تلفيق نتایج وساده تر شدن تفسير نمودار مسير ،تاثير  5متغير مستقل تاثير گذار بر متغير
وابسته اثر بخشي ضعيف مدیریت بحران را به سه صورت نشان دادیم.
 -1متغيرهایي که صرفا به صورت مستقيم بر متغير وابسته اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران تاثير گذاشته اند.
 -2متغير هایي که صرفا به صورت غير مستقيم بر متغير وابسته اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران تاثير گذاشته اند.

 . 1کاهش مراتع در منطقه به دنبال طرح واگذاري اراضي با هدف اشتغال زایي وهم چنين طرح قرق براي حفاظت از دریاچه صورت گرفته است.
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 -3متغيرهایي که عالوه بر تاثير مستقيم به صورت غير مستقيم نيز بر متغير وابسته اثر بخشي ضعيف نظام مدیریت بحران
تاثير گذاشته اند.
مقادیر تاثير مستقيم وغير مستقيم متغير هاي مستقل در جدول شماره  7آورده شده است.

کارآمد

2/65
132
-1/

اثر بخشی ضعیف

1/858

0/168

مشروعیت

عدالت

ضعف در مولفه های

نظام مدیریت

1/178

بحران

1/34

اثر مستقيم
اثر غير مستقيم
همبستگي دو متغيره

جهت گيري

مناسب

شکل شماره : 2عوامل تأثيرگذار اثر بخشي ضعيف مديريت بحران در دگرگوني فضايي نامناسب روستايي

ایجاد فرصت هاي مناسب براي تمامي روستایيان در زمينه ارتقاي وضعيت ،تالشي در جهت تخصيص عادالنه منابع و
مشارکت تمام مردم در اعالم نظر و تصميم گيري ،نوعي عدالت محسوب مي شود .ضعف عدالت محوري در ناحيه سبب
ضعف مشروعيت شده است .در جایي که مردم محلي نادیده گرفته شدند ،ضعف شفافيت نيز افزایش یافته است .زیرا،
شفافيت به معناي دادن اختيار به روستایيان براي تبدیل شدن به افرادي حسابرس در جامعه محلي و نيز داشتن حق اظهار
نظر و دسترسي به اطالعات آزاد است .این مساله ،ارتباط نزدیکي با مقوله پاسخگویي دارد .این مقوله در سطح ناحيه آنقدر
مورد کم توجهي قرار گرفته است که سبب تضعيف اعتماد جامعه محلي شده است .ضعف مسئوليت پذیري در رفع
تقاضاهاي روستایيان و تاکيد بيش از اندازه به نظام بورکراتيک ،روستایيان را نسبت به نظام مدیریت بحران مایوس نموده
است .این مساله ،موجب ضعف مشروعيت شده است .این در حالي است که اعتماد اجتماعي ،جامعه محلي را به انجام امور
داوطلبانه و فعاليت هاي گروهي و مشارکت کرده ،مي توانست ضعف مشروعيت را تقليل دهد.
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ضعف در جهت گيري مشخص در حل مساله مبتني بر برنامه مدون و یکپارچه و حاکميت نظام بورکراتيک  ،نقش پذیري
کارآ مد اجزا ساختاري نظام مدیریت بحران را کاهش داده ،سبب شده تا مسئوليت پذیري تحت تاثير قرار گرفته بستر را
براي بي اعتمادي ،بي عدالتي و نهایتا ضعف مشروعيت را فراهم نماید .این در حالي است که در برنامه جامع مدیریت بحران
و احياي دریاچه اروميه بارها از مشارکت جامعه محلي سخن به ميان آمده است .اما ،جنبه عملي به خود نگرفته است.

ارزشيابي نظام مدیریت بحران خشکيدن دریاچه اروميه ،مبتني بر چارچوب حکمروایي نشانگر این مساله است که نظام
مدیریت از کارآمدي برخوردار نبوده است .این ناکارآمدي اگرچه شدیدا متاثر از عامل ضعف مشروعيت است .ولي ،تحت
تاثير غيرمستقيم عوامل دیگر از جمله ضعف جهت گيري ،ضعف عدالت و ضعف پاسخگویي است .نکته مهم در این زمينه،
اثرگذاري عوامل غير مستقيم بر عامل مشروعيت است .بدین معنا که ،عوامل غيرمستقيم همگي بسترساز ضعف مشروعيت
نظام مدیریت شده است .این نظام (با ماهيت بروکراتيک و دیوانساالر) در ميان مدت و درازمدت نمي تواند سکونتگاههاي
روستایي پيراموني را براي تاثيرپذیري کمتر از مخاطره خشکيدن دریاچه اروميه مدیریت نماید .این امر به خاطر نگاهي
است که مسئوالن به مردم دارند .آنها از گذشته هاي دور به برنامه ریزي با مردم و حتي توسط مردم اعتقاد نداشتند .آنها
عقيده دارند که براي مردم باید برنامه ریزي کرد .با این نگاه به جایگاه و نقش مردم ،نمي توان آینده روشني را براي
روستاهاي شهرستان اروميه انتظار داشت .دليل این مدعي ،پيامدهاي فضایي نامناسبي است که روستاها در حال حاضر با
آنها دست به گریبان هستند.
یافته هاي پژوهش حاضر با نتایج مطالعات راجرز ،تولگاهان و جاسيم همسویي دارد .آنها دستيابي به مدیریت کارآمد
در بحران را مدیریت مشارکتي مي دانند .در این مدیریت مولفه هاي پاسخگو بودن ،عدالت محوري ،ایفا کنندگي نقش،
مشروعيت و جهتگيري مناسب کليدي و محوري هستند .بر اساس این مطالعات ،معيارهایي چون مشروعيت (مشارکت
واجماع) ،پاسخگویي (پاسخگویي و شفافيت) ،ایفاي نقش( اثر بخشي وکارآیي واحساس مسئوليت در خدمت) ،عدالت
(تقویت انصاف به ویژه حقوق انساني ،برابري براي بهبود وحفظ خوشبختي و رفاه) ،جهت گيري(داشتن چشم انداز
راهبردي) از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند.
با توجه به نتایج پژوهش ،براي بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران  ،ضروري است پيشنهادات زیر مورد توجه قرار گيرد:
-

مشارکت توامان دولت ،مردم و بخش خصوصي در فرایند مدیریت بحران؛
توسعه ظرفيتي جامعه محلي در ابعاد فردي ،اجتماعي و سازماني؛
طراحي و اجراي نظام پایش ،ارزشيابي و پاسخگویي.
منابع

ابراهيم زاده ،عيسي .مرتضي اسدیان .1392.تحليل وارزیابي ميزان تحقق پذیري حکمروایي خوب شهري در ایران .جغرافيا
وآمایش شهري30 -17 : 6 ،
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افتخاري ،عبدالرضا رکن الدین .جالل عظيمي آملي .مهدي پور طاهري .زهرا احمدي پور.1390.تبيين رابطه رهيافت
حکمروایي خوب وتوسعه پایدار روستایي در مناطق روستایي استان مازندران .پژوهش هاي روستایي34- 1 :4،

پورطاهري ،مهدي .مجيد پریشان .عبدالرضا رکن الدین افتخاري و علي عسگري  .1390.سنجش وارزیابي مولفه هاي مبنایي
مدیریت ریسک زلزله  :مطالعه موردي :مناطق روستایي شهرستان قزوین .پژوهش هاي روستایي150 -115 :1 ،

تسليمي ،عباسعلي. 1390.تاملي بر ضرورت هاي مدیریت بحران ومدیریت کاهش خطر پذیري زلزله .فصلنامه علمي تخصصي
دانش مدیریت بحران.38 - 15 :1 ،
درابک ،اي.توماس .جرالد جي هواتمر .1383.مدیریت بحران .اصول وراهنماي عملي براي دولت هاي محلي.انتشارات شرکت
پردازش وبرنامه ریزي شهري وابسته به شهرداري تهران .چاپ اول .تهران.
زینالي ،بتول .صياد اصغري سراسکانرود .1394 .بررسي تغييرات خط ساحلي ترازآب دریاچه اروميه وتاثير آن بر شهرهاي
واقع در حوضه آن.دوفصلنامه پژوهش هاي بوم شناسي شهري. 20 -9 : 6 ،
رحماني فضلي ،عبدالرضا.مظفر صادقي .جهانبخش عليپوریان .1393.بنيان هاي نظري حکمروایي خوب در فرایند مدیریت
روستایي نوین.مدیریت شهري54- 43 :37،

فيروزنيا ،قدیر .عبدالرضارکن الدین افتخاري وسيد علي بدري  .1389.چشم انداز ونظام مدیریت برنامه ریزي توسعه کالبدي
نواحي روستایي ایران :دهستان شيرزر .شهرستان هرسين .مجلة مخاطرات محيطي:13،
علمداري ،شهرام .1394.الگوها ودیدگاه ها در مدیریت بحران .تهران ،انتشارات بوستان حميد.
ستاد احياي دریاچه اورميه  .1393.معرفي ستاد و شرح فعاليتهاي ستاد احياي دریاچه اورميه .قابل دسترس در سایت ستاد
به آدرس؛
سعيدي ،عباس  . 1391.پویش ساختاري کارکردي رویکردي بدیل در برنامه ریزي فضایي .فصلنامه اقتصاد فضا وتوسعه
http://ulrp.sharif.ir

روستایي.18 -1 :1 ،
سليماني ،سياوش.حجت باقر نژاد .1393.بررسي وسنجش ميزان اعمال شاخص هاي حکمروایي خوب شهري در طرح ميدان
شهداء مشهد .ششمين کنفرانس برنامه ریزي شهري ومدیریت با تاکيد بر عناصر شهر اسالمي ،مشهد.
شریف زاده ،فتاح .رحمت اله قلي پور.1382.حکمروایي خوب ونقش دولت .فرهنگ مدیریت109-93 :4 ،
صفایي پور ،مسعود .سعيد امان پور.زهرا نادري چگني.1392.ارزیابي وتحليل ميزان تحقق پذیري حکمراني خوب شهري در
شهر خرم آباد.فصل نامه جغرافيا وبرنامه ریزي شهري چشم انداز زاگرس130-115 :17 ،
کساني،عزیز .محمودرضا گوهري .مير طاهر موسوي .محسن اسدي الري .مرضيه روحاني رصاف .محسن شجاع.1391 .
بررسي مؤلفههاي سرمایه اجتماعي ساکنان شهر تهران با استفاده از تحليل مسيري :طرح سنجش عدالت شهري .مجله
تخصصي اپيدميولوژي ایران ،دوره 1-12 :2 ،8
مرکز آمار ایران .1390 .شناسنامه آبادي هاي کشور .شهرستان اروميه  .تهران ،مرکز آمار ایران.
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي .1387.قانون تشکيل مدیریت بحران کشور،تهران.
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افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین .1386.جایگاه نهادهاي مردمي در برنامه سند چشمانداز جمهوري اسالمي ایران .ماهنامه
ترویجي و آموزشي دهياريها .سال چهارم ،شماره .21
بدري ،سيدعلي .1380.ارزیابي پایداري راهبرد اسکان مجدد روستایي :نمونه موردي مجموعه ادغامي آب بر .رساله دکتري
جغرافيا وبرنامه ریزي روستایي ،دانشگاه تربيت مدرس.
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پاسخ دهنده گرامي
پرس شنامه اي که پيش رو دارید ،مطالعات ميداني رساله اي تحت عنوان « نقش مدیریت بحران در دگرگوني فضایي روستاهاي حاشيه
دریاچه اروميه( مورد روستاهاي شهرستان اروميه) » مي باشد که توسط اینجانب در حال تهيه است خواهشمند است با همکاري
وپاسخ هاي مناسب محقق را در پربار تر نمودن این رساله یاري نمایيد.
مشخصات عمومي پاسخ دهنده:
35-30
سن:
شغل:
جنس :ميزان تحصيالت:

45-40

خيلي کم

3

اقدامات الزم براي مشارکت مردم در نهادها ودستگاههاي اجرایي براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه صورت
مي گيرد.

4

در تهيه طرح ها ي توسعه روستاها در مواجهه با بحران دریاچه اروميه سعي مي شود حتما از دیدگاه مردم
محلي استفاده شود.
مي شود.

5

از ایجاد تشکل هاي غير دولتي در روستاها براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه حمایت

6

مردم محلي با ماموران دولتي براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه همکاري الزم را دارند.

7

خودیاري مردم روستاهادر اجراي طرح ها براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه باالست.

8

زماني که از مردم روستا خواسته مي شود براي گوش دادن به سخنان مسئولين براي مواجهه با بحران دریاچه
اروميه تجمع کنند همکاري مي کنند.

9

روستایيان رضایت کافي از اقدامات ماموران دولتي براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه را دارند.

10

روستایيان خدمات ارائه شده براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه را کافي مي دانند.

11

براي بهبود فعا ليت ها واقدامات دولتي که مواجهه با بحران دریاچه اروميه وارایه خدمات مرتبط صورت گرفته
است ارزیابي الزم صورت مي گيرد .

12

براي بهبود کيفيت برنامه هابراي مواجهه با بحران دریاچه اروميه سعي مي شود بخشي از امور به سازمانهاي
غير دولتي وسازمانهاي مردمي واگذار شود .

13

براي بهبود شيوه مدیریت براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه به طور مستمراز تجارب بين المللي ،ملي
ومحلي استفاده مي شود.

14

دوره هاي مهارت آموزي ماموران دولتي براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه به طور مستمر برگزار مي شود.

15

براي رویارویي بهتر با بحران دریاچه اروميه سعي مي شودکيفيت دوره هاي مهارتي افزایش یابد.

16

احترام کامل به نظر روستایيان به عنوان ذي نفعان اصلي در اجراي طرح ها براي مواجهه با بحران دریاچه
اروميه وجود دارد.

کم

2

با توجه به سطح مشارکت،از دیدگاههاي مردم در تصميم گيري براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه استفاده
مي شود.

متوسط

1

مردم تا چه اندازه در فرایند تصميم سازي مشارکت داده مي شوند.

زیاد

سواالت

خيلي زیاد

ردیف

40-35
ارگان:

50-45
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17

در اجراي طرح هاي دولتي( اعطاي وام به روستایيان) تفاوتي بين روستایيان براي مواجهه با بحران دریاچه
اروميه قایل نيستند .

18

حفظ حقوق روستایيان در اولویت اول اجراي طرحها در مواجهه با بحران دریاچه اروميه قرار دارد.

19

طرح هاي مصوب به طور کامل در مواجهه با بحران دریاچه اروميه اجرا مي شود.

21
22

مسئولين به سواالت روستایيان در مورد طرحها در مواجهه با بحران دریاچه اروميه پاسخ قانع کننده اي دارند.

23

جلسات پرسش وپاسخ با مردم روستا در مواجهه با بحران دریاچه اروميه برگزار مي شود.

24

مردم از عملکرد مسئولين در مورد پاسخگویي به سواالتشان در ارتباط با بحران دریاچه اروميه رضایت کامل
دارند.

25

در مواجهه با بحران دریاچه اروميه  ،به گروههاي محروم روستا از جمله زنان سرپرست خانوار،افراد بيمارو...
توجه الزم مي شود.

26

امکانات الزم براي رسيدگي به مشکالت روستاها متاثر از بحران دریاچه اروميه وجود دارد.

27

وجود افراد با نفوذ در روستا ها تاثيري در واگذاري امکانات به آن روستا براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه
ندارد.

28

در اجراي طرح ها در مواجهه با بحران دریاچه اروميه تالش شده است تا به مسایل (زیست محيطي ،اجتماعي
و اقتصادي) بصورت توامان توجه شود.

29

به طور مستمر فرایندآگاه سازي مرد م روستا از طرح هاي پيشنهادي براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه
صورت مي گيرد.

30

مسئولين در قبال مشکالت زیست محيطي حاصل از خشک شدن دریاچه اروميه واقدامات اجرایي مرتبط
احساس مسئوليت مي کنند.

31

مسئولين وظایف خود را در مواجهه با بحران دریاچه اروميه با احساس مسئوليت بيشتري انجام مي دهند.

32

اعتقاد به فعاليت هاي جمعي در بين مسئولين براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه باالست.

33

مسئولين با نهادهاي غير دولتي ومردم براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه رابطه صميمانه اي دارند .

34

در زمان مواجهه با بحران دریاچه اروميه نهادهاي سه گانه ي دولتي ،غير دولتي ومردم با یکدیگر اجماع فکري
دارند.

35

نهادهاي متولي مدیریت بحران اجماع وهمکاري الزم را در انجام وظایف محوله براي مواجهه با بحران دریاچه
اروميه دارند.

36

مردم ومسئولين از مزایاي منافع کار جمعي اطالعات کافي دارند وسعي مي کنند آن را در مواجهه با بحران
دریاچه اروميه بکار ببندند.

37

مسئولين برنامه هاي دور اندیشانه اي ( طرحهاي بلند مدت) در زمينه مدیریت بحران دریاچه اروميه دارند وآن
را اجرا مي کنند.

38

از طرح هاي راهبردي براي مدیریت بحران دریاچه اروميه حمایت مي شود.

39

طرح هاي تصویب شده براي مواجهه با بحران دریاچه اروميه بطور مستمر دنبال مي شود.

40

مسئولين هدف از اجراي طرح ها را با مردم در ميان مي گذارند.

41

مسئولين در انجام وظابف خود صداقت الزم را دارند.

42

عملکرد مدیران مسئول در اجراي طرحها(دولتي ،غير دولتي ومردمي)مورد کنترل وپایش قرار مي گيرد.

43

مسئولين عملکرد اقدامات انجام یافته در مواجهه با بحران دریاچه اروميه را بطور مستمر به اطالع ذي نفعان
مي رسانند.

44

مردم محلي به راحتي مي توانند به اطالعات الزم در خصوص اقدامات انجام گرفته واقداماتي که خودشان باید
انجام دهند دسترسي دارند.
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درواگذاري امکانات بين روستایيان در مواجهه با بحران دریاچه اروميه تفاوتي دیده نمي شود.
در اجراي طرح ها در مواجهه با بحران دریاچه اروميه سعي مي شود آسيبي به محيط زیست روستا ها ودریاچه
وارد نشود.

