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 چکیده
 .استت ایی روست یها سکونتگاهخشکسالی در  آثارمدی حکمروایی محلی از عوامل اثرگذار در کاهش اکار

 یها سکونتگاه در خشکسالی آثار کاهش در محلی حکمروایی اثربخش اقدامات هدف این پژوهش بررسی
. اطالعتات ززم بترای تحقیتق، از طریتق     استت داراب  شهرستتان  خشکسالی یها پهنهروستایی واقع در 
دست آمد.  به( n=36)ای برگزیده از اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران ساختارمند با نمونهمصاحبۀ نیمه

-شده و یافتته ها تحلیل آمده از مصاحبه دست بهبا استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم نظریۀ بنیانی، متن 

 کته از  دهتد  یمنتایج پژوهش نشان  های حاصل از تحلیل ساختاری شامل کدهای باز تدوین شده است.
به تشتویق روستتاییان    توان یمسالی خشک آثارجمله اقدامات اقتصادی مهم حکمروایی محلی در کاهش 

دیده با معرفی به خیرین، تشویق به کشتت   خسارتسازی معیشت، کمک به معیشت خانوارهای  متنوعبه 
محصوزت پربازده و بازارپسند، معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر و تشویق به احتدا  گلخانته   

خشکسالی شامل تشویق کشتاورزان   آثارکاهش  ۀینزماشاره کرد. همچنین اقدامات اجتماعی اثرگذار در 
تشتویق روستتاییان بته     همکاری در تولید و برداشت محصوزت زراعتی و بتا،ی،   یها وهیشبه استفاده از 

اجتمتاعی   یهتا  هیسترما  تجاربماندگاری در روستا، کمک به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان و معرفی 
بته متواردی همچتون     تتوان  یمت محیطتی   زیستت اقدامات  ۀزمینو در  استخشکسالی  آثارمقابله با  برای

نتتوین آبیتتاری، جلتتوگیری از آلتتودگی منتتابع آب ستتطحی و زیرزمینتتی و معرفتتی   یهتتا وهیشتتمعرفتتی 
 .کردمحیط زیست به مراجع قضایی اشاره  کنندگان تخریب

 .روستایی، شهرستان داراب یها ، سکونتگاهحکمروایی محلی، خشکسالی: کلیدی های هواژ
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 مقدمه

، المللی بین و در سطوح اداری و مدیریتی، مختلف سیاسی یها اسیمق در توان یمرا  حکمروایی

از  ای مجموعته  روستتایی  حکمروایتی  [.32]کترد   پیگیتری  ستازمانی  و محلتی  ،ملتی ، ای منطقه

 روستتا  ةادار و مدیریت به آنها طریق از و دولتی خصوصی از اعم نهادها و افراد که است اقدامات

 اجتمتاعی  یهتا  هیسترما  و ،یررستمی  و نهادهای رستمی  شامل روستایی حکمروایی. پردازند یم

 شهروندی منافع از تا سازد را قادر روستایی شهروندان باید نهایت در که است ساکنان روستایی

بته   محلتی  و ای منطقته  پایتدار  توستعۀ  اساسی الزامات روستایی از حکمروایی [.7] شوند مند بهره

 گستترش  بتا  د و نیزپروران یم را مشارکت و مفهوم توانمندسازی دو خود بطن در که رود یشمار م

 فراینتد  بترای  را ززم زمینتۀ  سرمایۀ اجتماعی، به انسانی یها هیسرما تبدیل و انسانی یها تیقابل

 بهبتود کیفیتت  و شرایط ززم را بترای   دآور یم فراهم سازر مردم محیط در پذیر مشارکت توسعۀ

 در را پتذیری  آستیب  بیشترین روستایی مناطق [.13] کند یم ایجاد شهروندان همۀ برای یزندگ

 [.14] هستتیم  جهتان  روستاهای در زیادی وقوع سوانح شاهد سالهره و دارند طبیعی سوانح برابر

 فیزیکی یها رساختیز نبود اقتصاد روستایی، شکنندگی پذیری و آسیب دلیل به مناطق روستایی

 فقر ارتباطی، یها راه به مناسب نداشتن دسترسی و کالبدی شدید ناسب، فرسودگیم اجتماعی و

 جمعیتت  شتدید  کاهش و مهاجرت دوام، کم مصالح و نامناسب یها سازهاز  استفاده محرومیت، و

 فنتی  استتانداردهای  و استلوب  نکتردن  رعایتت ، روستایی های خانه امناسبروستایی، استحکام ن

 [.19]انتد   مواجته  مختاطرات طبیعتی   از ناشتی  زیتاد  خستارات  با ... ومناطق  این در وساز ساخت

و  انتد  روستاییجوامع  ۀتوسعکه سوانح طبیعی تهدیدی در حال رشد با رفاه و  است آن تیواقع

خساراتی که بته بتار    شدتناشی از سوانح طبیعی هم از دیدگاه تکرار و هم از لحاظ  یها بیآس

، طبیعتی  مختاطرات  بتین  در .[10] شتوند  یمت روستتایی   جوامتع  پتذیری  آسیب سبب، ندآور یم

بختش   بهناپذیری  جبرانخسارات  که است طبیعی بالیای نیتر یمیقد و نیتر مهم از خشکسالی

 درایتتن پدیتتده  پتتذیری آستتیبو خستتارات و  [9،31] ستتازد یمتتمنتتابع آب وارد  کشتتاورزی و

از  پدیتده  ایتن  [.26] ستت ا محیطی زیست و اقتصادی -اجتماعی یها بیآس شامل ها سکونتگاه

 نتواحی  بته  فقتط  آن آثتار  و دیت آ یمت  شمار به متفاوت یها میاقل شوندةتکرار و اصلی یها یژگیو

 نتواحی  در هتم  و خشتک  نتواحی  هم در خشکسالی بلکه، شود ینم محدود خشک مهین و خشک

 رانبحت  تنهایی به خشکسالی [.12] شود یم منابع آب کمبود سبب و ونددیپ یم وقوع به مرطوب

 کلیتد  بنتابراین  .دارد بستگیمحیط  و محلی مردم بر شثیراتأت به آن بودن بحرانیبلکه  نیست،

 ،ناشی از خشکسالی پذیری آسیب [.28] است آن طبیعی و اجتماعی ابعاد درك خشکسالی فهم
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 و ردیت گ یمت  قترار  آن معتر   کته در  سیستتمی  بترای  خشکسالی میزان و اندازه ماهیت، از تابعی

 پتذیری نستبی بیشتتر    آستیب ا توجته بته   بت . [30] استت  آن بتر  انطبتا   ظرفیتت  و حساستیت 

تتوجهی بته نقتش     روستتایی، کتم   ۀتوستع  یها چالش نیتر مهمروستایی، یکی از  یها سکونتگاه

توجته بته    ،عبارت دیگر به ناگوار مخاطرات است. تأثیراتحکمروایی محلی در راستای کاستن از 

کاستن  با هدفروستایی  ۀتوسعریزی برای  برنامهود روند در بهب اهمیت زیادیحکمروایی محلی 

کارگیری آن در هنگام رخداد و بعتد از آن   بهقبل از سانحه و  ریزی برنامهسوانح طبیعی،  تأثیراز 

 ژرفتی  ثیراتأتت  ،حکمروایی محلی محوریت با روستاییان توانمندسازی ،در این راستا [.18]دارد 

 داشتت خواهد  طبیعی بالیای و حواد  برابر در روستاها سازی نایم و روستاییان کردن آماده در

سطح مدیریتی به روستاییان است  نیتر کینزدزیرا در مناطق روستایی حکمروایی محلی ، [21]

طبیعتی داشتته    هتای ناشتی از خطر  یها بیآسمحوری در کاهش  اساسی و اهمیت تواند یمکه 

و شتوراهای   هتا  یاریت دهمحلی روستاها نظیر  طوری که نهادهای متولی مدیریت به، [11] باشد

مهمتی در تحقتق اهتداف     تتأثیر خشکسالی نیز  در برابرپذیری  آسیبو  هادر کاهش اثراسالمی 

و شتوراهای   هتا  یاریت دهیی اعملکترد و کتار   واسطۀ این امر به [.20]دارند پایدار روستاها  ۀتوسع

جتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی روستایی در چهار بعد ا ۀاسالمی در فرایند مدیریت توسع

زنتدگی متفتاوت    ةشیوخاص با  ییها مکان ۀمنزل بهزیرا روستاها  ؛[16] ابدی یماهمیتی مضاعف 

شترایط اقتصتادی، اجتمتاعی و     بتر نسبت به شهرها، نیازمند الگوی متدیریتی مجتزا و منطبتق    

 بال راهبردهای سازگاری رو اعما اینهستند، از  ها یخشکسالمدیریت  حوزةشناختی خود در  بوم

بستتر ستازش و    ها یاریدهخشکسالی، با جلب مشارکت و همکاری شوراهای اسالمی روستاها و 

 محلتی  مدیریت مدیاکار بنابراین،؛ [8] دنک یمهموارتر را روستاییان با این بالی طبیعی  تطابق

 در آن نقتش  و هتا  یمشت ختط   و ها استیس ،ها هیرو اتخاذ و تأثیرگذاری ةنحو در زمینۀ روستایی

 یهتا  بیآست  کتاهش  در متثثر  عوامتل  از یکتی  روستتایی  حکمروایتی  ینتد افر بته  بخشتی  شتاب

 بحت   زمینتۀ  در شتده  مطترح  مباحت   بته  توجته  بنابراین بتا  [.6]است  روستایی یها سکونتگاه

 روستتایی  منتاطق  بته  وارد یهتا  بیآست  کاهش راستای در مطلوب حکمروایی و محلی مدیریت

 کتارکرد  با و یافته سازمان مدیریت نوعی برقراری و ای توسعه یها برنامه کردن اثربخش ۀواسط به

 اقتدامات  بررستی ختوب، هتدف ایتن پتژوهش      حکمروایتی  یهتا  شاخص برقراری از طریق مثثر

شهرستتان   روستتایی  یهتا  ستکونتگاه  در خشکستالی  آثتار  کاهش در محلی حکمروایی اثربخش

 و محلتی  حکمروایتی  بته نقتش   ضعیف توجه ۀواسط هب چراکه ،داراب واقع در استان فارس است

پتذیری   آستیب در کتاهش   محلتی  نهادهتای  و نقش جوامع نگرفتن نظر در و مطلوب حکمروایی

 رو خواهیم شد. هبا چالش جدی روب ای توسعه مختلف روستایی در ابعاد یها سکونتگاه
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 روش تحقیق

تشتافی  کشتود و بتا هتدف ا    یب ممحسو یفیکقات یق جزو تحقیتحق مین پژوهش از منظر پارادایا

ابتتدا   ن پتژوهش، یت استت. در ا  گرفته( انجام خشکسالی آثاراقدامات حکمروایی محلی در کاهش )

 دورة طتی  سنجی باران ایستگاه ده دگینبار آمار ،داراب شهرستان خشکسالی یها پهنه تعیین برای

شتدن خشکستالی یتا     و پت  از مشتخص   شتد  بررسی SPIشاخص  از استفاده با ساله پانزده زمانی

 بتا  خشکسالی یها محدوده بندی پهنه Arc Gis 2/10 افزار نرم از استفاده باترسالی در هر ایستگاه، 

 دهستتان  دوازده مجمتوع  از SPI شتاخص  براستاس  .(3)شکل گرفت  انجام IDW یابی درون روش

 ةمحتتدود در دهستتتان پتتنج و متوستتط خشکستتالی ةمحتتدود در دهستتتان دو داراب، شهرستتتان

 کیفتی و  ۀمصتاحب  ةشتیو بنیتانی و   ۀنظریروش  با استفاده ازدر ادامه . دارند قرار مالیم خشکسالی
خشکستالی   یهتا  محتدوده واقتع در   یها پهنهاز ها  برای گردآوری اطالعات و داده 1ساختارمند مهین

ی روستتا  36در  شوراهای استالمی و دهیتاران   اعضای ،کنندگان در پژوهش مشارکتاستفاده شد. 

و گیری هدفمنتد   ها از روش نمونه در مصاحبه .بودند داراب شهرستان خشکسالی یها پهنهقع در وا

  ئتۀ اراآمتادگی  دارای و  مندشده و توان شناخته)مصاحبه با افراد باتجربه،  2ترکیبی موارد نوعی و بارز

بهره گرفته شتد.   ها(، شده از سوی سایر نمونه معرفی)مصاحبه با افراد  3برفی ( و گلولهززماطالعات 

سودمندی اطالعتات قابتل    ۀآستانا ی 4گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظرییند افرنمونه و  ةانداز

 .شد( n=36نمونه مصاحبه ) 36 با اساس. بر این ادامه یافت 5دسترس

و  یگر مصاحبه یبرا ،ها هدفمند نمونه نشیبر گز عالوهززم،  ییایو پا ییدن به روایرس یبرا

هتا،   نش نمونته یو گتز  ن چارچوب کلی مصتاحبه یار پ  از تدوکمراحل مختلف  کردن مندروش

مصتاحبه   یمورد نظر بترا  یا محورهای هاالثان گذاشته شد و سیپژوهش با آنها در م هدفابتدا 

ق ین و مصتاد یمضتام  ،میبا طرح مفتاه  شدز تالش یمصاحبه ن یطار آنها قرار گرفت. در یدر اخت

وگو  ان گفتیت جریهدا ینه برای، زم6گوو نقاط عطف گفت ۀمثاب به یورمح یها مرتبط با پرسش

ل روزمتره و  ئو مستا  یو تخصصت  یفنت  ةحوزها به  ر مورد نظر فراهم شود تا از ورود پاسخیبه مس

و  ی، ژرفابخشت یورز شته یت رونتد اند یز شتده و بتا هتدا   یشوندگان پره مصاحبه یاطالعات سطح

مورد  یحول محورها 7مدار تیلک كمشتر كدرنوعی  یریگ لکآنها، به ش یها دگاهید یبند جمع

                                                            
1. Semi-structured deep interview 
2. Typical cases 
3. Snow balling  
4. Theoretical saturation 
5. usefulness threshold of available information 
6. Turning points of dialogue  
7. comprehensive common understanding 
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شتده،   مطترح  یهتا  پرستش  1آشتکار کتردن  توان به شفاف و  یر میگر تدابیشود. از د کمکبح  

ن، یرار مصتاحبه در متوارد معت   که و بتازت یت اول یان، بازنگریط مورد نظر پاسخگویمصاحبه در شرا

تنتوع در   ،(یمحتور  یهتا  رستش ستتن پ کق شیت شتده )از طر  مطترح  یهتا  به پرسش یبخش تنوع

ن و ی. پ  از تدوکرد(، اشاره 2ییگرا ده )چندجانبهیبرگز یها شبرد مصاحبه و نمونهیپ یها روش

 یها وگو حول پرسش ق گفتیشده، از طر یبند زمان ۀبرنامها طبق  شونده مصاحبه یوصول آمادگ

 یستاز  ادهیت پ  پهتا و ست   مصاحبه یو نوشتار یداریپرسش و پاسخ(، ثبت شن یجا به) یمحور

شده اقدام  دهید كتدار یها در قالب فرم یمحور های سثالگرفته حول  صورت یگوهاو متن گفت

ش، یها، بته پتاز   مصاحبه یداریمتن شن یساز ادهیشده و پ لیمکت یها فرم ی. پ  از گردآورشد

حاصل از  یها فتهای ئۀل و ارایق، تحلین تحقیدر ا .شداقدام ها  افتهی ئۀو ارا یبند ، دستهیبازخوان

ج در یت را یدگتذار کز روند یو ن یشده موضوع یبند طبقه یدگذارک ۀیب رویکبر تر یگر مصاحبه

و  یبتاز، محتور   یدگتذار ک ای مرحله سهند یامشتمل بر فر (یانیبن یزا )تئور نهیزم یپرداز هینظر

 ل همتواره بتا  ن مراحیم حاصل استوار بوده است. این و مفاهیق مضامیجه، تلفیو در نت 3یانتخاب

تر بته   یریتر و تفس یانتزاع یحالت ،ب نسبت به متنیترت بهدارند و  یو همپوشان داشتهوند یهم پ

 (.1ل کرند )شیگ یخود م

 

 ها ل اطالعات و دادهیتحل یشناخت ر روشیس .1ل کش

 هاکدگذاری داده

ز م ایطتور مستتق   هم بیو مفاه نیواقع مضام ها بیدها کاز  ی، برخقین تحقیدر ا یدگذارکان یجردر 

                                                            
1. Crystallization 
2. Triangulation  
3. Open Coding, Axial Coding and Selective Coding  

ها:  پردازش یافته

 ترسیم الگو

 پروتکل و تدوین

های  پرسش

ن محوری
مت

 

استخراج و تبیین 

ها و مفاهیم  گویه

 )کدهای باز(

دهی طبقات  ساخت

)کدهای  موضوعی خرد 

 براساس پیوند محوری(

 مفهومی

دهندة کدهای محوری در قالب  نشان ها و مفاهیم بندی گویه دسته

 کالن : تشکیل طبقات موضوعیخابیکدهای انت

ها )ساختار  یکپارچه یافته ئۀارا

 ماتریسی(

به
اح
ص
م

 

  پیاده

کردن 

 مصاحبه
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 ی( و برخت 1ابنتده یبروز یدهاکت شوندگان برگرفته شتده استت )   همصاح یها ها و گفته متن مصاحبه

ات یت و ادب ینظر ین برگرفته از مرور مبانیم و مضامیت به مفاهیساخته با عنا صورت محقق بهگر ید

 یدهاکت ا یت ساخته  شیپ یدهاکدست آمده است ) هب یحکمروایی محلی و شواهد تجربة ج حوزیرا

 اند.ج مطرح شدهیم رایان در قالب مفاهیپاسخگو یها دگاهید ییمنظور بازنما بهساخته( و  محقق

 یهتا  م از گفتته یطتور مستتق   بته  یفت یک یل محتتوا یت پ  از آنکه کدهای باز از طریتق تحل 

بته گتزینش    یمحتور  یدگتذار ک یدر طت  یعنت یبعتد   ۀمرحلشوندگان برگرفته شد، در  مصاحبه

ن تتالش شتد تتا از    ین بی. در اشدباز اقدام  یدهاکن یاز ب شاخصو  یم محورین و مفاهیضامم

 یریگ لکدها و شکگر یو پوشاندن د ییبازنما یه براکانتخاب شوند  ییدهاکباز، آن  یدهاکن یب

ن خترد در نظتر گرفتته    یم و مضتام یمفتاه ۀ مثاب بهباز  یدهاکت دارند. در واقع اگر یها قابل مقوله

. سترانجام بتا مترور و    دارنتد را  یلت کم یا مفتاه یت هتا   نقش سازهکد(  41) یمحور یدهاک، شوند

طبقات مفهومی کالن کالن( ۀ طبق سهمحوری و انتخابی )بندی مفهومی کدهای محوری،  دسته

وضعیت  دهندة نشانرا در ترسیم الگوی ها  لفهثمو کدهای انتخابی شکل گرفت. این کدها نقش 

 .دارندر مناطق روستایی را د حکمروایی محلی

درجه  28و  یطول شرق ۀدقیق 27 و درجه 55 قه تایدق 33درجه و  54شهرستان داراب در 

گرفتته   استتان فتارس قترار    یدر جنوب شترق  یعر  شمال ۀدقیق 57 و درجه 28قه تا یدق 1و 

مزگتان  آباد هر یدشت، از شر  به حاج نیز، از جنوب به زریر یاز شمال به ن است. این شهرستان

 در حتدود . جمعیتت ایتن شهرستتان    شتود  یمت فسا و جهرم محدود  یها شهرستانو از ،رب به 

 هفتت شتامل   تحقیتق  ةمحتدود  .[17] استت کیلتومتر مربتع    6651وسعت آن نفر و  201489

که خشکستالی   است،رب، شر  و جنوب شرقی شهرستان داراب  یها محدودهدهستان واقع در 

درصتد   6/62تحت بررسی،  یها دهستانذکر است که مساحت  شایاندر آنها حاد  شده است. 

 (. 2)شکل  استاز مساحت شهرستان داراب 

استاس شتاخص    بتر خشکستالی شهرستتان داراب    یهتا  محتدوده بنتدی   پهنته به  3در شکل 

 زمتانی  ةوردکته در طتی    دهد یمنشان  ها یبررس. نتایج ه استشدپرداخته  spi استاندارد بارش

 یهتتا محتتدودهدهستتتان شهرستتتان داراب در  دوازدهدهستتتان از مجمتتوع  هفتتت ،ستتاله پتتانزده

  ار دارند.خشکسالی مالیم و متوسط قر

 

 

                                                            
1. Emerging Codes 



 373 ... یها سکونتگاهخشکسالی در  آثاربررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش 

 
 تحقیق ۀمنطقموقعیت . 2شکل 

 
 spi شاخص از استفاده با داراب شهرستان در خشکسالی خطر بندی پهنه .3 شکل

 بحث  
 خشکسالی   آثارحکمروایی محلی در کاهش  اقدامات اقتصادی

 آثتار حکمروایتی محلتی در کتاهش    اقتصتادی   اقتدامات  ،1شده در جدول  ئهاراهای  یافته ۀبرپای

موضتوعی خترد    ۀطبقت  چهتار شتده بته    کد بارگتذاری  19 شامل خشکسالی در مناطق روستایی
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نتوین   یهتا  وهیشت  اشتتغال،  ۀزمینت ستازی   فراهم، درآمد: ند ازا که عبارت است )کدهای محوری(

بیشتتر   ،گرفتته  صتورت  یها یبررسبراساس  .در روستا اورزیفرآوری محصوزت کشو  کشاورزی

ستازی معیشتت، کمتک بته معیشتت       متنتوع تشتویق روستتاییان بته     یها نهیزمپاسخگویان در 

و بازارپستند،   معرفی به خیرین، تشویق به کشت محصتوزت پربتازده  دیده با  خسارتخانوارهای 

اقتصتادی   آثاردا  گلخانه در کاهش معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر و تشویق به اح

اینکه در تشویق روستاییان به پترورش حیوانتات اهلتی بتومی      اند. ضمن داشتهخشکسالی نقش 

 یهتا  کارگاهو ایجاد  آموزش مشا،ل جایگزین کشاورزی یها دورهمرغ و بز بومی، برگزاری  مانند

 فرآوری محصوزت کشاورزی اقدامات کمتری صورت گرفته است.

 اقتصادی اقداماتکالن  ۀطبقها و اطالعات  ل دادهیتحل ۀپارچکی یسیساختار ماتر .1جدول 

 درصد فراوانی کد ردیف
موضوعی خرد طبقۀ 

 )کدهای محوری(

موضوعی کالن طبقۀ 

 ها( )کدهای انتخابی/ گزاره

 2/88 32 سازی معیشت متنوعتشویق روستاییان به  1

 درآمد

 اقتصادی اقدامات

 2/72 26 اشتغال جایگزین کشاورزی یها نهیزممعرفی  2

 3/83 30 معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر 3

 75 27 معرفی منابع اعتباری دولتی به روستاییان 4

5 
دیده با  خسارتکمک به معیشت خانوارهای 

 معرفی به خیرین
31 1/86 

6 
معرفی محصوزت مختلف روستا به بازارهای 

 یو خارجداخلی 
23 9/63 

 2/47 17 آموزش پرورش زنبور عسلدورة برگزاری  7

 غالتاشزمینۀ سازی  فراهم

 8/52 19 آموزش صنایع دستی یها کارگاهایجاد  8

9 
آموزش مشا،ل جایگزین  یها دورهبرگزاری 

 کشاورزی
16 4/44 

10 
در  یو خدماتمعرفی مشا،ل صنعتی 

 همجوار به روستاییان یها استان
24 7/66 

 4/69 25 نوین کاشت در کشاورزی یها وهیشآموزش  11

 نوین کشاورزی یها وهیش

 2/72 26 کشاورزیزمینۀ موفق در تجارب معرفی  12

 6/80 29 تشویق به احدا  گلخانه 13

 8/77 28 نوین آبیاری یها وهیشآموزش  14

 1/86 31 تشویق به کشت محصوزت پربازده و بازارپسند 15

 8/52 19 بندی محصوزت کشاورزی بستهآموزش  16

 فرآوری محصوزت کشاورزی
 7/41 15 تشویق به پرورش مرغ بومی 17

 50 18 تشویق به پرورش بز بومی 18

 4/44 16 فرآوری محصوزت کشاورزی یها کارگاهایجاد  19
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 خشکسالی   آثارحکمروایی محلی در کاهش  اقدامات اجتماعی

 آثتار اقتدامات اجتمتاعی حکمروایتی محلتی در کتاهش      ، 2 شتده در جتدول   ارائته های  افتهی ۀبرپای

بته چهتار    گیرد که این کتدها  می را در بر شده کد بارگذاری ، دوازدهخشکسالی در مناطق روستایی

 بتین  همکتاری  و موضوعی خرد یا کتد محتوری شتامل توانمندستازی اجتمتاعی، همیتاری       ۀطبق

اقتدامات   ۀزمینت در  ها یبررس. نتایج شوند یمتقسیم بخشی در روستا  هیمهاجرت و آگا، روستاییان

همکاری در تولیتد و   یها وهیشکه کدهای تشویق کشاورزان به استفاده از  دهد یماجتماعی نشان 

تشویق روستاییان به مانتدگاری در روستتا، کمتک بته افتزایش       برداشت محصوزت زراعی و با،ی،

خشکستالی   آثتار مقابلته بتا    بترای اجتماعی  یها هیسرما تجاربرفی آگاهی و دانش کشاورزان و مع

قترار دادن دانتش بتومی در     یهتا  نته یزمامتا در  ، اند داشتهاجتماعی  آثاردر کاهش  اثر رابیشترین 

آموزشتی مقابلته بتا خشکستالی و      یهتا  دورهاختیار روستاییان برای مقابله با خشکسالی، برگزاری 

 اقدامات کمتری صورت گرفته است.خشکسالی  ارآثموفق در کاهش  تجاربآموزش 

 کالن اقدامات اجتماعی ۀطبقها و اطالعات  ل دادهیپارچه تحلکی یسیساختار ماتر .2جدول 

 درصد فراوانی کد ردیف
موضوعی خرد ۀ طبق

 )کدهای محوری(

موضوعی کالن ۀ طبق

ها( )کدهای انتخابی/ گزاره  

7/66 24 شناسایی توانایی روستاییان 1  

انمندسازی اجتماعیتو  

یجتماعا اقدامات  

4/69 25 کمک به دیگر روستاییانبرای معرفی افراد توانمند  2  

1/61 22 دیده از خشکسالی آسیبتوانمندسازی اجتماعی افراد  3  

4/69 25 تعاون و همیاری در بین روستاییانۀ ایجاد روحی 4  

همیاری و همکاری بین 

 روستاییان

5 
همکاری در  یها وهیشن به استفاده از تشویق کشاورزا

 با،ی تولید و برداشت محصوزت زراعی و
29 6/80  

6 
 آثارمقابله با برای اجتماعی  یها هیسرماتجارب معرفی 

 خشکسالی
26 2/72  

7 
تشویق روستاییان به مهاجرت معکوس از شهر به 

 روستا
23 9/69  

 مهاجرت

 75 27 ستاتشویق روستاییان به ماندگاری در رو 8

2/72 26 کمک به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان 9  

بخشی آگاهی  

3/58 21 خشکسالی آثارموفق در کاهش تجارب آموزش  10  

11 
قرار دادن دانش بومی در اختیار روستاییان برای مقابله 

 با خشکسالی
17 2/47  

1/36 13 آموزشی مقابله با خشکسالی یها دورهبرگزاری  12  

 

خشکستالی   آثارمحیطی حکمروایی محلی در کاهش  زیستاقدامات  ،3های جدول  یافته ۀبرپای

که  استموضوعی خرد یا کد محوری ۀ شده به دو طبق کد بارگذاری 10 شامل در مناطق روستایی
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استاس   بتر  . روستتا : جلتوگیری از هتدررفت آب و حفتا ختاك و پوشتش گیتاهی در       نتد از ا عبارت

نتوین   یها وهیشگرفته شامل معرفی  صورتمحیطی  زیسترفته بیشتر اقدامات گ صورت یها یبررس

آبیاری، جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و معرفی افراد مخرب محیط زیست بته  

آب زراعی و  کمحفا مراتع، معرفی اقالم به تشویق  یها نهیزمضمن اینکه در  ؛استمراجع قضایی 

 اقدامات کمتری صورت گرفته است. برای آبیاری با،ی و تجمیع منابع آب

 محیطی زیستکالن اقدامات  ۀطبقها و اطالعات  ل دادهیتحل ۀپارچکی یسیساختار ماتر .3جدول 

 درصد فراوانی کد ردیف
موضوعی خرد ۀ طبق

 )کدهای محوری(

موضوعی کالن )کدهای ۀ طبق

 ها( انتخابی/ گزاره

1 
سازی اراضی  یکپارچهتشویق به 

 ورزیکشا
23 9/63 

جلوگیری از هدررفت و 

 حفا منابع آب

 محیطی زیستاقدامات 

 8/52 19 تجمیع منابع آب برای آبیاری 2

3 
جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و 

 زیرزمینی
29 6/80 

 1/86 31 نوین آبیاری یها وهیشمعرفی  4

5 
تشویق حذف اقالم کشاورزی دارای 

 مصرف زیاد آب
27 75 

 50 18 با،ی آب زراعی و کممعرفی اقالم  6

 7/41 15 تشویق حفا مراتع 7

پوشش  حفا خاك و

 گیاهی

8 
محیط زیست  کنندگان تخریبمعرفی 

 به مراجع قضایی
28 8/77 

 3/58 21 جلوگیری از تخریب منابع طبیعی 9

10 
برداری بدون مجوز از  جلوگیری از خاك

 ها رودخانهو بستر  ها نیزم
26 2/72 

 

 گیری نتیجه

ۀ پارچت کیاز بطتن ستاختار    یم محتور یاستخراج مفاهبرای ها،  منظور الگوسازی مفهومی یافته به

م در قالتب  یمفتاه  یدهت  ( و ستاخت 3تتا   1 هتای  کتالن در جتدول   یها )طبقتات موضتوع   افتهی

شتد. هتر   ها اقدام  افتهی دیگرن ییو تب ییبازنما یهای مفهومی )طبقات موضوعی خرد( برا خوشه

م خترد  یاز مفتاه  یا و پوشتش دستته   یندگیا نمای ییبازنما ییت و توانایم ماهین مفاهییک از ا

ن مرحلته،  یت یا همان طبقات موضوعی خرد برخوردارند. پ  از ا كوند و مضمون مشتریپ یدارا

موضتوع و   ۀنیشیبرآمده از مرور پ ی/ مفهومیقرابت نظر یم حاصل از پژوهش برمبنایمفاه بین

ان در متتن مصتاحبه و استتنباط مبتنتی بتر درك      یپاستخگو  یشتده از ستو   حیتصتر  یدهاونیپ

 (.4شد )شکل  ارتباط برقرارشده در جریان تحقیق  حاصل
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 خشکسالی آثارحکمروایی محلی در کاهش  اقدامات اثربخشوی الگ .4شکل 

درصتد از   4/41کته   دهتد  یمت شهرستتان نشتان    محتدودة  درخشکستالی   یها پهنهبررسی 

خشکستالی متوستط قترار     ۀپهندرصد در  2/21خشکسالی مالیم و ۀ شهرستان در پهن محدودة

فورگ و آبشور  یها دهستانخشکسالی متوسط در جنوب شرقی شهرستان یعنی  محدودةدارد. 

خشکسالی مالیم در دو  یها محدودهو جای دارد  دارندنقاط شهرستان ۀ بقی از کمتر یکه ارتفاع

کته حکمروایتی محلتی در     دهد یمنشان  ها یبررس. اند شدهمت شر  و ،رب شهرستان واقع قس

 آثتار کتاهش  در فورگ و آبشور عملکرد بهتتری   یها دهستانخشکسالی متوسط یعنی  محدودة

تر و با تعداد شوراهای بیشتر و دهیتاران   جمعیتپر. همچنین در روستاهای  اند داشتهخشکسالی 

 خشکسالی صورت گرفته است. آثارکاهش  براییشتری اقدامات ب ،وقت تمام
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خشکستالی کتدهای    آثتار محلتی در کتاهش    اقدامات اثربخش حکمروایتی بررسی منظور  به

طور که در شتکل   همان گرفت.انجام  محیطی زیست در سه الگوی اقتصادی، اجتماعی و محوری

مهمتی در  افزایتی   هتم در مناطق روستایی از همگرایتی و   حکمروایی محلی ،شود یممشاهده  4

از جمله اقتدامات   فاصله دارند. مطلوبهرچند که هنوز با شرایط  ،گانه برخوردارند سهمحورهای 

بته تشتویق روستتاییان بته      تتوان  یمخشکسالی  آثارمهم حکمروایی محلی در کاهش اقتصادی 

 دیتده بتا معرفتی بته     خستارت (، کمک به معیشت خانوارهای درصد 2/88) سازی معیشت متنوع

درصتد(، معرفتی    1/86) درصد(، تشویق به کشت محصوزت پربازده و بازارپستند  1/86) خیرین

( اشتاره  6/80) درصد( و تشویق به احتدا  گلخانته   3/83) محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر

خشکستالی شتامل تشتویق     آثتار کتاهش   ۀزمینت کرد. همچنین اقتدامات اجتمتاعی اثرگتذار در    

 6/80) همکاری در تولید و برداشت محصوزت زراعی و بتا،ی  یها وهیش کشاورزان به استفاده از

درصد(، کمک بته افتزایش آگتاهی و دانتش      75) در روستا ماندنتشویق روستاییان به  (،درصد

 یخشکستال  آثتار مقابله بتا   برایاجتماعی  یها هیسرما تجارب( و معرفی درصد 2/72) کشاورزان

بته متواردی همچتون معرفتی      تتوان  یممحیطی  زیستات اقدام ۀزمینو  در  است( درصد 2/72)

 درصتد(، جلتوگیری از آلتودگی منتابع آب ستطحی و زیرزمینتی       1/86) نوین آبیاری یها وهیش

 .کرد( اشاره درصد 8/77) ( و معرفی افراد مخرب محیط زیست به مراجع قضاییدرصد 6/80)

ی روستتایی )شتورا، دهیتار(    اظهار داشتت کته حکمروایت    توان یمپژوهش  یها افتهیبا توجه به 

 محتوری،  عتدالت پتذیری،   مستئولیت با اقداماتی نظیتر مشتارکت، پاستخگویی، شتفافیت،      دتوان یم

 یهتا  بحران و هاخطر برابر در روستاییان توانمندسازی برای ززم شرایطمحوری و اثربخشی  اجتماع

طبیعتی از جملته    یهتا  بحتران کنتد و از خستارات ایتن نتواحی در مواقتع بتروز       را فراهم  محیطی

 دنبتال  بته محلتی   . حکمروایتی یاری رستاند روستاها در ابعاد مختلف ۀ خشکسالی بکاهد و به توسع

 -ای شتبکه  نظتام  یتک  در مردمتی  نهادهای و ها تشکل گسترش و روستا مردم حداکثری مشارکت

 ،نظتامی  چنتین  در .استت  روستتایی  نتواحی  ۀجانبت  همته  پایتداری  آن برونتداد  که است ای خوشه

 کتانونی  عناصتر  از، سازی ظرفیت و توانمندسازی، مساعی تشریک، (جمعی توافق) اجماع، ارکتمش

 شتهروندان  ستایر  همپای داخلی و جهانی تحوزت به توجه با را روستاییۀ جامع تا رود یم شمار به

معتقد است که نهادهای  موسویزمینه در این . سازد رهنمون یافتگی توسعه حق به دستیابی برای

 ،خشکستالی  در برابرپذیری  آسیبو آثار در کاهش  ها یاریدهلی مدیریت محلی روستاها نظیر متو

( 1391) . همچنین قتدس قرجته  [21] دارندپایدار روستاها ۀ در تحقق اهداف توسع اهمیت زیادی

 کتردن  آمتاده  در ژرفی ثیراتأت تواند یم دهیاران محوریت با روستاییان بیان کرد که توانمندسازی

 [.18] باشد داشته طبیعی بالیای و حواد  برابر در روستاها سازی ایمن و اییانروست
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