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چکیده
کارامدی حکمروایی محلی از عوامل اثرگذار در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای روستایی استت.
هدف این پژوهش بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای
روستایی واقع در پهنههای خشکسالی شهرستتان داراب استت .اطالعتات ززم بترای تحقیتق ،از طریتق
مصاحبۀ نیمهساختارمند با نمونهای برگزیده از اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران ( )n=36بهدست آمد.
با استفاده از فرایند کدگذاری مرسوم نظریۀ بنیانی ،متن بهدستآمده از مصاحبهها تحلیل شده و یافتته-
های حاصل از تحلیل ساختاری شامل کدهای باز تدوین شده است .نتایج پژوهش نشان میدهتد کته از
جمله اقدامات اقتصادی مهم حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی میتوان به تشتویق روستتاییان
به متنوعسازی معیشت ،کمک به معیشت خانوارهای خسارتدیده با معرفی به خیرین ،تشویق به کشتت
محصوزت پربازده و بازارپسند ،معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر و تشویق به احتدا گلخانته
اشاره کرد .همچنین اقدامات اجتماعی اثرگذار در زمینۀ کاهش آثار خشکسالی شامل تشویق کشتاورزان
به استفاده از شیوههای همکاری در تولید و برداشت محصوزت زراعتی و بتا،ی ،تشتویق روستتاییان بته
ماندگاری در روستا ،کمک به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان و معرفی تجارب سترمایههتای اجتمتاعی
برای مقابله با آثار خشکسالی است و در زمینۀ اقدامات زیستتمحیطتی متیتتوان بته متواردی همچتون
معرفتتی ش تیوههتتای نتتوین آبیتتاری ،جلتتوگیری از آلتتودگی منتتابع آب ستتطحی و زیرزمینتتی و معرفتتی
تخریبکنندگان محیط زیست به مراجع قضایی اشاره کرد.
واژههای کلیدی :حکمروایی محلی ،خشکسالی ،سکونتگاههای روستایی ،شهرستان داراب.
 نویسندة مسئول

Email: azerblabnatsob@yahoo.com
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مقدمه
حکمروایی را میتوان در مقیاس های مختلف سیاسی ،مدیریتی و اداری و در سطوح بینالمللی،
منطقهای ،ملتی ،محلتی و ستازمانی پیگیتری کترد [ .]32حکمروایتی روستتایی مجموعتهای از
اقدامات است که افراد و نهادها اعم از خصوصی و دولتی از طریق آنها به مدیریت و ادارة روستتا
میپردازند .حکمروایی روستایی شامل نهادهای رستمی و ،یررستمی و سترمایههتای اجتمتاعی
ساکنان روستایی است که در نهایت باید شهروندان روستایی را قادر سازد تا از منافع شهروندی
بهرهمند شوند [ .]7حکمروایی روستایی از الزامات اساسی توستعۀ پایتدار منطقتهای و محلتی بته
شمار میرود که در بطن خود دو مفهوم توانمندسازی و مشارکت را میپروراند و نیز بتا گستترش
قابلیتهای انسانی و تبدیل سرمایههای انسانی به سرمایۀ اجتماعی ،زمینتۀ ززم را بترای فراینتد
توسعۀ مشارکتپذیر در محیط مردمسازر فراهم میآورد و شرایط ززم را بترای بهبتود کیفیتت
زندگی برای همۀ شهروندان ایجاد میکند [ .]13مناطق روستایی بیشترین آستیبپتذیری را در
برابر سوانح طبیعی دارند و هرساله شاهد وقوع سوانح زیادی در روستاهای جهتان هستتیم [.]14
مناطق روستایی بهدلیل آسیبپذیری و شکنندگی اقتصاد روستایی ،نبود زیرساختهای فیزیکی
و اجتماعی مناسب ،فرسودگی شدید کالبدی و نداشتن دسترسی مناسب به راههای ارتباطی ،فقر
و محرومیت ،استفاده از سازههای نامناسب و مصالح کمدوام ،مهاجرت و کاهش شتدید جمعیتت
روستایی ،استحکام نامناسب خانههای روستایی ،رعایتت نکتردن استلوب و استتانداردهای فنتی
ساختوساز در این مناطق و  ...با خستارات زیتاد ناشتی از مختاطرات طبیعتی مواجتهانتد [.]19
واقعیت آن است که سوانح طبیعی تهدیدی در حال رشد با رفاه و توسعۀ جوامع روستاییانتد و
آسیبهای ناشی از سوانح طبیعی هم از دیدگاه تکرار و هم از لحاظ شدت خساراتی که بته بتار
میآورند ،سبب آسیبپتذیری جوامتع روستتایی متیشتوند [ .]10در بتین مختاطرات طبیعتی،
خشکسالی از مهمترین و قدیمیترین بالیای طبیعی است که خسارات جبرانناپذیری به بختش
کشتتاورزی و منتتابع آب وارد م تیستتازد [ ]9،31و خستتارات و آستتیبپتتذیری ایتتن پدیتتده در
سکونتگاه ها شامل آسیب های اجتماعی -اقتصادی و زیستمحیطی استت [ .]26ایتن پدیتده از
ویژگیهای اصلی و تکرارشوندة اقلیم های متفاوت به شمار متیآیتد و آثتار آن فقتط بته نتواحی
خشک و نیمهخشک محدود نمیشود ،بلکه خشکسالی هم در نتواحی خشتک و هتم در نتواحی
مرطوب به وقوع میپیوندد و سبب کمبود منابع آب میشود [ .]12خشکسالی بهتنهایی بحتران
نیست ،بلکه بحرانی بودن آن به تأثیراتش بر مردم محلی و محیط بستگی دارد .بنتابراین کلیتد
فهم خشکسالی درك ابعاد اجتماعی و طبیعی آن است [ .]28آسیبپذیری ناشی از خشکسالی،
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تابعی از ماهیت ،اندازه و میزان خشکسالی بترای سیستتمی کته در معتر آن قترار متیگیترد و
حساستیت و ظرفیتت انطبتا بتر آن استت [ .]30بتا توجته بته آستیبپتذیری نستبی بیشتتر
سکونتگاههای روستایی ،یکی از مهمترین چالشهای توستعۀ روستتایی ،کتمتتوجهی بته نقتش
حکمروایی محلی در راستای کاستن از تأثیرات ناگوار مخاطرات است .بهعبارت دیگر ،توجته بته
حکمروایی محلی اهمیت زیادی در بهبود روند برنامهریزی برای توسعۀ روستایی با هدف کاستن
از تأثیر سوانح طبیعی ،برنامهریزی قبل از سانحه و بهکارگیری آن در هنگام رخداد و بعتد از آن
دارد [ .]18در این راستا ،توانمندسازی روستاییان با محوریت حکمروایی محلی ،تتأثیرات ژرفتی
در آماده کردن روستاییان و ایمنسازی روستاها در برابر حواد و بالیای طبیعی خواهد داشتت
[ ،]21زیرا در مناطق روستایی حکمروایی محلی نزدیکترین سطح مدیریتی به روستاییان است
که میتواند اهمیت اساسی و محوری در کاهش آسیبهای ناشتی از خطرهتای طبیعتی داشتته
باشد [ ،]11بهطوری که نهادهای متولی مدیریت محلی روستاها نظیر دهیتاریهتا و شتوراهای
اسالمی در کاهش اثرها و آسیبپذیری در برابر خشکسالی نیز تتأثیر مهمتی در تحقتق اهتداف
توسعۀ پایدار روستاها دارند [ .]20این امر بهواسطۀ عملکترد و کتارایی دهیتاریهتا و شتوراهای
اسالمی در فرایند مدیریت توسعۀ روستایی در چهار بعد اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی و کالبدی
اهمیتی مضاعف مییابد []16؛ زیرا روستاها بهمنزلۀ مکان هایی خاص با شیوة زنتدگی متفتاوت
نسبت به شهرها ،نیازمند الگوی متدیریتی مجتزا و منطبتق بتر شترایط اقتصتادی ،اجتمتاعی و
بومشناختی خود در حوزة مدیریت خشکسالیها هستند ،از اینرو اعمال راهبردهای سازگاری با
خشکسالی ،با جلب مشارکت و همکاری شوراهای اسالمی روستاها و دهیاریها بستتر ستازش و
تطابق روستاییان با این بالی طبیعی را هموارتر میکند []8؛ بنابراین ،کارامدی مدیریت محلتی
روستایی در زمینۀ نحوة تأثیرگذاری و اتخاذ رویهها ،سیاستها و ختط مشتیهتا و نقتش آن در
شتاببخشتی بته فراینتد حکمروایتی روستتایی یکتی از عوامتل متثثر در کتاهش آستیب هتای
سکونتگاه های روستایی است [ .]6بنابراین بتا توجته بته مباحت مطترحشتده در زمینتۀ بحت
مدیریت محلی و حکمروایی مطلوب در راستای کاهش آستیب هتای وارد بته منتاطق روستتایی
بهواسطۀ اثربخش کردن برنامه های توسعهای و برقراری نوعی مدیریت سازمانیافته و با کتارکرد
مثثر از طریق برقراری شاخصهتای حکمروایتی ختوب ،هتدف ایتن پتژوهش بررستی اقتدامات
اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثتار خشکستالی در ستکونتگاههتای روستتایی شهرستتان
داراب واقع در استان فارس است ،چراکه بهواسطۀ توجه ضعیف بته نقتش حکمروایتی محلتی و
حکمروایی مطلوب و در نظر نگرفتن نقش جوامع و نهادهتای محلتی در کتاهش آستیبپتذیری
سکونتگاههای روستایی در ابعاد مختلف توسعهای با چالش جدی روبهرو خواهیم شد.
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روش تحقیق
این پژوهش از منظر پارادایم تحقیق جزو تحقیقات کیفی محسوب میشتود و بتا هتدف اکتشتافی
(اقدامات حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی) انجام گرفته استت .در ایتن پتژوهش ،ابتتدا
برای تعیین پهنه های خشکسالی شهرستان داراب ،آمار بارندگی ده ایستگاه بارانسنجی طتی دورة
زمانی پانزدهساله با استفاده از شاخص  SPIبررسی شتد و پت از مشتخص شتدن خشکستالی یتا
ترسالی در هر ایستگاه ،با استفاده از نرمافزار  Arc Gis 10/2پهنهبندی محدودههای خشکسالی بتا
روش درونیابی  IDWانجام گرفت (شکل  .)3براستاس شتاخص  SPIاز مجمتوع دوازده دهستتان
شهرستتتان داراب ،دو دهستتتان در محتتدودة خشکستتالی متوستتط و پتتنج دهستتتان در محتتدودة
خشکسالی مالیم قرار دارند .در ادامه با استفاده از روش نظریۀ بنیتانی و شتیوة مصتاحبۀ کیفتی و
نیمهساختارمند 1برای گردآوری اطالعات و دادهها از پهنههای واقتع در محتدودههتای خشکستالی
استفاده شد .مشارکتکنندگان در پژوهش ،اعضای شوراهای استالمی و دهیتاران در  36روستتای
واقع در پهنههای خشکسالی شهرستان داراب بودند .در مصاحبهها از روش نمونهگیری هدفمنتد و
ترکیبی موارد نوعی و بارز( 2مصاحبه با افراد باتجربه ،شناختهشده و توانمند و دارای آمتادگی ارائتۀ
اطالعات ززم) و گلولهبرفی( 3مصاحبه با افراد معرفیشده از سوی سایر نمونهها) ،بهره گرفته شتد.
اندازة نمونه و فرایند گردآوری اطالعات تا سطح اشباع نظری 4یا آستانۀ سودمندی اطالعتات قابتل
دسترس 5ادامه یافت .بر این اساس با  36نمونه مصاحبه ( )n=36شد.
برای رسیدن به روایی و پایایی ززم ،عالوهبر گزینش هدفمند نمونهها ،برای مصاحبهگری و
روشمند کردن مراحل مختلف کار پ از تدوین چارچوب کلی مصتاحبه و گتزینش نمونتههتا،
ابتدا هدف پژوهش با آنها در میان گذاشته شد و سثالها یا محورهای مورد نظر بترای مصتاحبه
در اختیار آنها قرار گرفت .در طی مصاحبه نیز تالش شد با طرح مفتاهیم ،مضتامین و مصتادیق
مرتبط با پرسشهای محوری بهمثابۀ نقاط عطف گفتوگو ،6زمینه برای هدایت جریان گفتوگو
به مسیر مورد نظر فراهم شود تا از ورود پاسخها به حوزة فنتی و تخصصتی و مستائل روزمتره و
اطالعات سطحی مصاحبهشوندگان پرهیز شتده و بتا هتدایت رونتد اندیشتهورزی ،ژرفابخشتی و
جمعبندی دیدگاههای آنها ،به شکلگیری نوعی درك مشترك کلیتمدار 7حول محورهای مورد
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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بح کمک شود .از دیگر تدابیر میتوان به شفاف و آشتکار کتردن 1پرستشهتای مطترحشتده،
مصاحبه در شرایط مورد نظر پاسخگویان ،بازنگری اولیته و بتازتکرار مصتاحبه در متوارد معتین،
تنوعبخشی به پرسشهتای مطترحشتده (از طریتق شکستتن پرستشهتای محتوری) ،تنتوع در
روشهای پیشبرد مصاحبه و نمونههای برگزیده (چندجانبهگرایی ،)2اشاره کرد .پ از تدوین و
وصول آمادگی مصاحبهشوندهها طبق برنامۀ زمانبندیشده ،از طریق گفتوگو حول پرسشهای
محوری (بهجای پرسش و پاسخ) ،ثبت شنیداری و نوشتاری مصاحبههتا و ستپ پیتادهستازی
متن گفتوگوهای صورتگرفته حول سثالهای محوری در قالب فرمهای تداركدیدهشده اقدام
شد .پ از گردآوری فرمهای تکمیلشده و پیادهسازی متن شنیداری مصاحبهها ،بته پتازیش،
بازخوانی ،دستهبندی و ارائۀ یافتهها اقدام شد .در این تحقیق ،تحلیل و ارائۀ یافتههای حاصل از
مصاحبهگری بر ترکیب رویۀ کدگذاری طبقهبندیشده موضوعی و نیز روند کدگتذاری رایتج در
نظریهپردازی زمینهزا (تئوری بنیانی) مشتمل بر فرایند سهمرحلهای کدگتذاری بتاز ،محتوری و
انتخابی 3و در نتیجه ،تلفیق مضامین و مفاهیم حاصل استوار بوده است .این مراحل همتواره بتا
هم پیوند داشته و همپوشانی دارند و بهترتیب نسبت به متن ،حالتی انتزاعیتر و تفسیریتر بته
خود میگیرند (شکل .)1

مصاحبه

پردازش یافتهها:
ترسیم الگو

ارائۀ یکپارچه یافتهها (ساختار
ماتریسی)

متن

تدوین پروتکل و
پرسشهای
محوری

پیاده
کردن
مصاحبه

استخراج و تبیین
گویهها و مفاهیم
(کدهای باز)

ساختدهی طبقات
موضوعی خرد (کدهای
محوری) براساس پیوند
مفهومی

دستهبندی گویهها و مفاهیم نشاندهندة کدهای محوری در قالب
کدهای انتخابی :تشکیل طبقات موضوعی کالن

شکل  .1سیر روششناختی تحلیل اطالعات و دادهها

کدگذاری دادهها

در جریان کدگذاری در این تحقیق ،برخی از کدها یا بهواقع مضامین و مفاهیم بهطتور مستتقیم از

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

372

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،4زمستان 1399

متن مصاحبهها و گفتههای مصاحهشوندگان برگرفته شتده استت (کتدهای بروزیابنتده )1و برختی
دیگر بهصورت محققساخته با عنایت به مفاهیم و مضامین برگرفته از مرور مبانی نظری و ادبیتات
رایج حوزة حکمروایی محلی و شواهد تجربی بهدست آمده است (کدهای پیشساخته یتا کتدهای
محققساخته) و بهمنظور بازنمایی دیدگاههای پاسخگویان در قالب مفاهیم رایج مطرح شدهاند.
پ از آنکه کدهای باز از طریتق تحلیتل محتتوای کیفتی بتهطتور مستتقیم از گفتتههتای
مصاحبهشوندگان برگرفته شد ،در مرحلۀ بعتد یعنتی در طتی کدگتذاری محتوری بته گتزینش
مضامین و مفاهیم محوری و شاخص از بین کدهای باز اقدام شد .در این بین تتالش شتد تتا از
بین کدهای باز ،آن کدهایی انتخاب شوند که برای بازنمایی و پوشاندن دیگر کدها و شکلگیری
مقولهها قابلیت دارند .در واقع اگر کدهای باز بهمثابۀ مفتاهیم و مضتامین خترد در نظتر گرفتته
شوند ،کدهای محوری ( 41کد) نقش سازههتا یتا مفتاهیم کلتی را دارنتد .سترانجام بتا مترور و
دستهبندی مفهومی کدهای محوری ،محوری و انتخابی (سه طبقۀ کالن) طبقات مفهومی کالن
و کدهای انتخابی شکل گرفت .این کدها نقش مثلفهها را در ترسیم الگوی نشاندهندة وضعیت
حکمروایی محلی را در مناطق روستایی دارند.
شهرستان داراب در  54درجه و  33دقیقه تا  55درجه و  27دقیقۀ طول شرقی و  28درجه
و  1دقیقه تا  28درجه و  57دقیقۀ عر شمالی در جنوب شترقی استتان فتارس قترار گرفتته
است .این شهرستان از شمال به نیریز ،از جنوب به زریندشت ،از شر به حاجیآباد هرمزگتان
و از ،رب به شهرستانهای فسا و جهرم محدود متیشتود .جمعیتت ایتن شهرستتان در حتدود
 201489نفر و وسعت آن  6651کیلتومتر مربتع استت [ .]17محتدودة تحقیتق شتامل هفتت
دهستان واقع در محدودههای ،رب ،شر و جنوب شرقی شهرستان داراب است که خشکستالی
در آنها حاد شده است .شایان ذکر است که مساحت دهستانهای تحت بررسی 62/6 ،درصتد
از مساحت شهرستان داراب است (شکل .)2
در شکل  3به پهنتهبنتدی محتدودههتای خشکستالی شهرستتان داراب بتراستاس شتاخص
استاندارد بارش  spiپرداخته شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد کته در طتی دورة زمتانی
پتتانزدهستتاله ،هفتتت دهستتتان از مجمتتوع دوازده دهستتتان شهرستتتان داراب در محتتدودههتتای
خشکسالی مالیم و متوسط قرار دارند.

1. Emerging Codes

بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای ...
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شکل  .2موقعیت منطقۀ تحقیق

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

بحث
اقدامات اقتصادی حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی

برپایۀ یافتههای ارائهشده در جدول  ،1اقتدامات اقتصتادی حکمروایتی محلتی در کتاهش آثتار
خشکسالی در مناطق روستایی شامل  19کد بارگتذاریشتده بته چهتار طبقتۀ موضتوعی خترد
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(کدهای محوری) است که عبارتاند از :درآمد ،فراهمستازی زمینتۀ اشتتغال ،شتیوههتای نتوین
کشاورزی و فرآوری محصوزت کشاورزی در روستا .براساس بررسیهای صتورتگرفتته ،بیشتتر
پاسخگویان در زمینههای تشتویق روستتاییان بته متنتوعستازی معیشتت ،کمتک بته معیشتت
خانوارهای خسارتدیده با معرفی به خیرین ،تشویق به کشت محصتوزت پربتازده و بازارپستند،
معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر و تشویق به احدا گلخانه در کاهش آثار اقتصتادی
خشکسالی نقش داشتهاند .ضمن اینکه در تشویق روستاییان به پترورش حیوانتات اهلتی بتومی
مانند مرغ و بز بومی ،برگزاری دورههای آموزش مشا،ل جایگزین کشاورزی و ایجاد کارگاههتای
فرآوری محصوزت کشاورزی اقدامات کمتری صورت گرفته است.
جدول  .1ساختار ماتریسی یکپارچۀ تحلیل دادهها و اطالعات طبقۀ کالن اقدامات اقتصادی
فراوانی

درصد

ردیف

کد

88/2
72/2

1

تشویق روستاییان به متنوعسازی معیشت

32

2

معرفی زمینههای اشتغال جایگزین کشاورزی

26

3

معرفی محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر

30

83/3

4

معرفی منابع اعتباری دولتی به روستاییان

27

75

5

کمک به معیشت خانوارهای خسارتدیده با
معرفی به خیرین

31

86/1

6

معرفی محصوزت مختلف روستا به بازارهای
داخلی و خارجی

23

63/9

7

برگزاری دورة آموزش پرورش زنبور عسل

17

47/2

8

ایجاد کارگاههای آموزش صنایع دستی

19

52/8

9

برگزاری دورههای آموزش مشا،ل جایگزین
کشاورزی

16

44/4

10

معرفی مشا،ل صنعتی و خدماتی در
استانهای همجوار به روستاییان

24

66/7

11

آموزش شیوههای نوین کاشت در کشاورزی

25

69/4

12

معرفی تجارب موفق در زمینۀ کشاورزی

26

72/2

13

تشویق به احدا گلخانه

29

80/6

14

آموزش شیوههای نوین آبیاری

28

77/8

15

تشویق به کشت محصوزت پربازده و بازارپسند

31

86/1

16

آموزش بستهبندی محصوزت کشاورزی

19

52/8

17

تشویق به پرورش مرغ بومی

15

41/7

18

تشویق به پرورش بز بومی

18

50

19

ایجاد کارگاههای فرآوری محصوزت کشاورزی

16

44/4

طبقۀ موضوعی خرد

طبقۀ موضوعی کالن

(کدهای محوری)

(کدهای انتخابی /گزارهها)

درآمد

فراهمسازی زمینۀ اشتغال

شیوههای نوین کشاورزی

فرآوری محصوزت کشاورزی

اقدامات اقتصادی
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اقدامات اجتماعی حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی

برپایۀ یافتههای ارائتهشتده در جتدول  ،2اقتدامات اجتمتاعی حکمروایتی محلتی در کتاهش آثتار
خشکسالی در مناطق روستایی ،دوازده کد بارگذاریشده را در بر میگیرد که این کتدها بته چهتار
طبقۀ موضوعی خرد یا کتد محتوری شتامل توانمندستازی اجتمتاعی ،همیتاری و همکتاری بتین
روستاییان ،مهاجرت و آگاهیبخشی در روستا تقسیم میشوند .نتایج بررسیها در زمینتۀ اقتدامات
اجتماعی نشان میدهد که کدهای تشویق کشاورزان به استفاده از شیوههای همکاری در تولیتد و
برداشت محصوزت زراعی و با،ی ،تشویق روستاییان به مانتدگاری در روستتا ،کمتک بته افتزایش
آگاهی و دانش کشاورزان و معرفی تجارب سرمایههای اجتماعی بترای مقابلته بتا آثتار خشکستالی
بیشترین اثر را در کاهش آثار اجتماعی داشتهاند ،امتا در زمینتههتای قترار دادن دانتش بتومی در
اختیار روستاییان برای مقابله با خشکسالی ،برگزاری دورههتای آموزشتی مقابلته بتا خشکستالی و
آموزش تجارب موفق در کاهش آثار خشکسالی اقدامات کمتری صورت گرفته است.
جدول  .2ساختار ماتریسی یکپارچه تحلیل دادهها و اطالعات طبقۀ کالن اقدامات اجتماعی
ردیف

کد

فراوانی

درصد

1

شناسایی توانایی روستاییان

24

66/7

2

معرفی افراد توانمند برای کمک به دیگر روستاییان

25

69/4

3

توانمندسازی اجتماعی افراد آسیبدیده از خشکسالی

22

61/1

4

ایجاد روحیۀ تعاون و همیاری در بین روستاییان

25

69/4

5

تشویق کشاورزان به استفاده از شیوههای همکاری در
تولید و برداشت محصوزت زراعی و با،ی

29

80/6

6

معرفی تجارب سرمایههای اجتماعی برای مقابله با آثار
خشکسالی

26

72/2

7

تشویق روستاییان به مهاجرت معکوس از شهر به
روستا

23

69/9

8

طبقۀ موضوعی خرد

طبقۀ موضوعی کالن

(کدهای محوری)

(کدهای انتخابی /گزارهها)

توانمندسازی اجتماعی

همیاری و همکاری بین
روستاییان
اقدامات اجتماعی

تشویق روستاییان به ماندگاری در روستا

27

75

9

کمک به افزایش آگاهی و دانش کشاورزان

26

72/2

10

آموزش تجارب موفق در کاهش آثار خشکسالی

21

58/3

11

قرار دادن دانش بومی در اختیار روستاییان برای مقابله
با خشکسالی

17

47/2

12

برگزاری دورههای آموزشی مقابله با خشکسالی

13

36/1

مهاجرت

آگاهیبخشی

برپایۀ یافتههای جدول  ،3اقدامات زیستمحیطی حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکستالی
در مناطق روستایی شامل  10کد بارگذاریشده به دو طبقۀ موضوعی خرد یا کد محوری است که
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عبارتانتد از :جلتوگیری از هتدررفت آب و حفتا ختاك و پوشتش گیتاهی در روستتا .بتراستاس
بررسیهای صورتگرفته بیشتر اقدامات زیستمحیطی صورتگرفته شامل معرفی شیوههای نتوین
آبیاری ،جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی و معرفی افراد مخرب محیط زیست بته
مراجع قضایی است؛ ضمن اینکه در زمینههای تشویق به حفا مراتع ،معرفی اقالم کمآب زراعی و
با،ی و تجمیع منابع آب برای آبیاری اقدامات کمتری صورت گرفته است.
جدول  .3ساختار ماتریسی یکپارچۀ تحلیل دادهها و اطالعات طبقۀ کالن اقدامات زیستمحیطی
ردیف

کد

فراوانی

درصد

1

تشویق به یکپارچهسازی اراضی
کشاورزی

23

63/9

2

تجمیع منابع آب برای آبیاری

19

52/8

3

جلوگیری از آلودگی منابع آب سطحی و
زیرزمینی

29

80/6

4

معرفی شیوههای نوین آبیاری

31

86/1

5

تشویق حذف اقالم کشاورزی دارای
مصرف زیاد آب

27

75

6

معرفی اقالم کمآب زراعی و با،ی

18

50

7

تشویق حفا مراتع

15

41/7

8

معرفی تخریبکنندگان محیط زیست
به مراجع قضایی

28

77/8

9

جلوگیری از تخریب منابع طبیعی

21

58/3

10

جلوگیری از خاكبرداری بدون مجوز از
زمینها و بستر رودخانهها

26

طبقۀ موضوعی خرد

طبقۀ موضوعی کالن (کدهای

(کدهای محوری)

انتخابی /گزارهها)

جلوگیری از هدررفت و
حفا منابع آب

اقدامات زیستمحیطی

حفا خاك و پوشش
گیاهی

72/2

نتیجهگیری
بهمنظور الگوسازی مفهومی یافتهها ،برای استخراج مفاهیم محتوری از بطتن ستاختار یکپارچتۀ
یافتهها (طبقتات موضتوعی کتالن در جتدولهتای  1تتا  )3و ستاختدهتی مفتاهیم در قالتب
خوشههای مفهومی (طبقات موضوعی خرد) برای بازنمایی و تبیین دیگر یافتهها اقدام شتد .هتر
یک از این مفاهیم ماهیت و توانایی بازنمایی یا نمایندگی و پوشتش دستتهای از مفتاهیم خترد
دارای پیوند و مضمون مشترك یا همان طبقات موضوعی خرد برخوردارند .پ از ایتن مرحلته،
بین مفاهیم حاصل از پژوهش برمبنای قرابت نظری /مفهومی برآمده از مرور پیشینۀ موضتوع و
پیوندهای تصتریحشتده از ستوی پاستخگویان در متتن مصتاحبه و استتنباط مبتنتی بتر درك
حاصلشده در جریان تحقیق ارتباط برقرار شد (شکل .)4

بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای ...
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شکل  .4الگوی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی

بررسی پهنههای خشکستالی در محتدودة شهرستتان نشتان متیدهتد کته  41/4درصتد از
محدودة شهرستان در پهنۀ خشکسالی مالیم و  21/2درصد در پهنۀ خشکستالی متوستط قترار
دارد .محدودة خشکسالی متوسط در جنوب شرقی شهرستان یعنی دهستانهای فورگ و آبشور
که ارتفاعی کمتر از بقیۀ نقاط شهرستان دارند جای دارد و محدودههای خشکسالی مالیم در دو
قسمت شر و ،رب شهرستان واقع شدهاند .بررسیها نشان میدهد کته حکمروایتی محلتی در
محدودة خشکسالی متوسط یعنی دهستانهای فورگ و آبشور عملکرد بهتتری در کتاهش آثتار
خشکسالی داشتهاند .همچنین در روستاهای پرجمعیتتر و با تعداد شوراهای بیشتر و دهیتاران
تماموقت ،اقدامات بیشتری برای کاهش آثار خشکسالی صورت گرفته است.
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بهمنظور بررسی اقدامات اثربخش حکمروایتی محلتی در کتاهش آثتار خشکستالی کتدهای
محوری در سه الگوی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی انجام گرفت .همانطور که در شتکل
 4مشاهده میشود ،حکمروایی محلی در مناطق روستایی از همگرایتی و هتمافزایتی مهمتی در
محورهای سهگانه برخوردارند ،هرچند که هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارند .از جمله اقتدامات
اقتصادی مهم حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی میتتوان بته تشتویق روستتاییان بته
متنوعسازی معیشت ( 88/2درصد) ،کمک به معیشت خانوارهای خستارتدیتده بتا معرفتی بته
خیرین ( 86/1درصد) ،تشویق به کشت محصوزت پربازده و بازارپستند ( 86/1درصتد) ،معرفتی
محصوزت کشاورزی با درآمد بیشتر ( 83/3درصد) و تشویق به احتدا گلخانته ( )80/6اشتاره
کرد .همچنین اقتدامات اجتمتاعی اثرگتذار در زمینتۀ کتاهش آثتار خشکستالی شتامل تشتویق
کشاورزان به استفاده از شیوههای همکاری در تولید و برداشت محصوزت زراعی و بتا،ی (80/6
درصد) ،تشویق روستاییان به ماندن در روستا ( 75درصد) ،کمک بته افتزایش آگتاهی و دانتش
کشاورزان ( 72/2درصد) و معرفی تجارب سرمایههای اجتماعی برای مقابله بتا آثتار خشکستالی
( 72/2درصد) است و در زمینۀ اقدامات زیستمحیطی میتتوان بته متواردی همچتون معرفتی
شیوههای نوین آبیاری ( 86/1درصتد) ،جلتوگیری از آلتودگی منتابع آب ستطحی و زیرزمینتی
( 80/6درصد) و معرفی افراد مخرب محیط زیست به مراجع قضایی ( 77/8درصد) اشاره کرد.
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان اظهار داشتت کته حکمروایتی روستتایی (شتورا ،دهیتار)
میتواند با اقداماتی نظیتر مشتارکت ،پاستخگویی ،شتفافیت ،مستئولیتپتذیری ،عتدالتمحتوری،
اجتماعمحوری و اثربخشی شرایط ززم برای توانمندسازی روستاییان در برابر خطرها و بحرانهتای
محیطی را فراهم کنتد و از خستارات ایتن نتواحی در مواقتع بتروز بحترانهتای طبیعتی از جملته
خشکسالی بکاهد و به توسعۀ روستاها در ابعاد مختلف یاری رستاند .حکمروایتی محلتی بتهدنبتال
مشارکت حداکثری مردم روستا و گسترش تشکل ها و نهادهای مردمتی در یتک نظتام شتبکهای-
خوشهای است که برونتداد آن پایتداری همتهجانبتۀ نتواحی روستتایی استت .در چنتین نظتامی،
مشارکت ،اجماع (توافق جمعی) ،تشریک مساعی ،توانمندسازی و ظرفیتسازی ،از عناصتر کتانونی
به شمار میرود تا جامعۀ روستایی را با توجه به تحوزت جهانی و داخلی همپای ستایر شتهروندان
برای دستیابی به حق توسعهیافتگی رهنمون سازد .در این زمینه موسوی معتقد است که نهادهای
متولی مدیریت محلی روستاها نظیر دهیاریها در کاهش آثار و آسیبپذیری در برابر خشکستالی،
اهمیت زیادی در تحقق اهداف توسعۀ پایدار روستاها دارند [ .]21همچنین قتدس قرجته ()1391
بیان کرد که توانمندسازی روستاییان با محوریت دهیاران میتواند تأثیرات ژرفی در آمتاده کتردن
روستاییان و ایمنسازی روستاها در برابر حواد و بالیای طبیعی داشته باشد [.]18

بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای ...

379

منابع
[ .]1بستانی ،علیرضا؛ جوانی ،خدیجه؛ و عامری سیاهویی ،صتفورا (« .)1392بررستی اثترات
خشکسالی بر بخش کشاورزی (مطالعۀ موردی :شهرستان داراب – استان فارس)» ،دومتین
کنفران بینالمللی مخاطرات محیطی ،تهران ،دانشگاه خوارزمی.
[ .]2بستانی ،علیرضا؛ نجفپور ،بهرام؛ و جوانی ،خدیجه (« .)1395بررسی اثرات خشکستالی
در ناپایداری سکونتگاه های روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی (مطالعۀ موردی :روستاهای
شهرستان داراب – استان فارس)» ،برنامهریتزی منطقتهای ،دورة  ،6شتمارة  ،21ص -166
.155
[ .]3پورطاهری ،مهدی؛ رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا؛ و کاظمی ،نسرین (« .)1395سطح و
درجتۀ آستیبپتذیری ناشتی از خشکستالی در منتاطق روستتایی (از دیتدگاه کشتاورزان(»،
پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،48شمارة  ،1ص .19-31
[ .]4خداداد ،علی؛ و زابلی ،زهرا (« .)1392نقش نهادهای روستایی شوراها و دهیتاریهتا در
مدیریت بحران روستاها» ،ششمین کنگرة انجمن ژئوپلتیک ایران پدافند ،یرعامتل ،مشتهد،
انجمن ژئوپلتیک ایران ،دانشگاه فردوسی مشهد.
[ .]5رحمانی فضلی ،عبدالرضا؛ صادقی ،مظفر؛ و علیپوریان ،جهانبخش (« .)1393بنیانهتای
نظری حکمروایی خوب در فرایند مدیریت روستایی نوین» ،مدیریت شهری ،شمارة  ،37ص
.43-54
[ .]6سجاسی قیداری ،حمداهلل؛ اسفرم ،یعقتوب؛ و رهبتری ،مهنتاز (« .)1396تحلیتل نقتش
مدیریت محلی در کاهش آسیبپذیری کالبدی با رویکرد حکمروایی خوب (مطالعۀ موردی:
دهستان بهمئی سترحدی ،ربتی)» ،راهبردهتای توستعۀ روستتایی ،دورة  ،4شتمارة  ،3ص
.405-426
[ .]7سجاسی قیداری ،حمدالته؛ و حاجیتان ،نترگ (« .)1397ارزیتابی متدیریت محلتی در
مناطق روستایی با شاخصهای حکمروایی مطلوب نمونۀ موردی :روستاهای توابع شهرستان
چناران» ،آمایش جغرافیایی فضا ،فصلنامۀ علمی پژوهشی دانشگاه گلستان ،دورة  ،8شتمارة
 ،20ص .191-208
[ .]8سلیمانی ،عادل؛ افراخته ،حسن؛ عزیزپور ،فرهاد؛ و طهماسبی ،اصتغر (« .)1395تحلیتل
فضایی ظرفیت های سازگاری ستکونتگاه هتای روستتایی شهرستتان روانستر در مواجهته بتا
خشکسالی» ،تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،دورة سوم ،شمارة .2

380

مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق)  /دورة  ،7شمارة  ،4زمستان 1399

[ .]9سواری ،مسلم؛ شعبانعلی قمتی ،حستین؛ ایروانتی ،هوشتن ؛ و استدی ،علتی (.)1398
«مدلسازی اثرات خشکسالی بر معیشت پایدار کشاورزان کوچکمقیتاس در ستکونتگاه هتای
روستایی استان کردستان» ،تحلیل فضایی مخاطرات محیطتی ،دورة ششتم ،شتمارة  ،2ص
.111-128
[ .]10شتتفیعی ثابتتت ،ناصتتر؛ دوستتتی ،بهتتزاد؛ و قربتتانی ،محبوبتته (« .)1395ارزیتتابی میتتزان
آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی از پدیدة خشکسالی با استفاده از متدل تصتمیمگیتری
چندشاخصۀ کوپراس ،مطالعۀ موردی شهرستان دلفان» ،جغرافیای طبیعی ،دورة  ،9شتمارة
.31
[ .]11صادقلو ،طاهره؛ سجاسی قیداری ،حمداهلل؛ و رئیسی ،استالم (« .)1393ستنجش ستطح
دانش مدیریت بحران مدیران محلی روستایی با تأکید بر زلزلتۀ مطالعتۀ متوردی :دهستتان
گشت ،شهرستان سراوان» ،پژوهشهای روستایی ،دورة  ،5شمارة  ،3ص .541-564
[ .]12صالحپور ،شمسی؛ عزیزی ،اصغر؛ کریمتی ،خدیجته؛ و قاستمیان ،زری (« .)1397نقتش
مدیریت ریسک در کاهش آسیبپذیری اقتصادی  -اجتماعی ستکونتگاه هتای روستتایی بتا
تأکید بر خشکسالی ،مورد مطالعه :شهرستان نقده» ،جغرافیای سترزمین ،دورة  ،15شتمارة
 ،58ص .67-81
[ .]13طالشی ،مصطفی؛ دربان آستانه ،علیرضا؛ و موسوی ،سیدعارف (« .)1396تبیین الگتوی
فضتتایی حکمروایتتی ختتوب روستتتایی پیرامتتون کالنشتتهر کتترج» ،پتتژوهشهتتای جغرافیتتای
برنامهریزی شهری ،دورة  ،5شمارة  ،5ص .555-575
[ .]14ظتتاهری ،محمتتد؛ آقایتتاری هیتتر ،محستتن؛ و ذاکتتری میتتاب ،کلثتتوم (« .)1394ارزیتتابی
آسیبپذیری نواحی روستایی از خطر زلزله ،مطالعۀ موردی بخش مرکزی شهرستان مرند»،
پژوهش و برنامهریزی روستایی ،دورة  ،4شمارة  ،9ص .97-111
[ .]15عظیمی آملی ،جالل؛ و رکنالدین افتختاری ،عبدالرضتا ( .)1393حکمروایتی روستتایی
مدیریت توسعۀ پایدار تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (ستمت)،
مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
[ .]16فراهانی ،حسین؛ و آیین مقدم ،فاطمه (« .)1391ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاریهتا و
شوراهای اسالمی در فرایند مدیریت توستعۀ روستتایی (مطالعتۀ متوردی :دهستتان ستررود
جنوبی شهرستان بویراحمد)» ،چشمانداز جغرافیایی ،دورة  ،7شمارة  ،18ص .118-127
[ .]17فرمانداری شهرستان داراب (.)1399

381

... بررسی اقدامات اثربخش حکمروایی محلی در کاهش آثار خشکسالی در سکونتگاههای

 کاهش ریسک سانحۀ طبیعی سیل در مناطق روستایی با.)1391(  ادری، قدس قرجه.]18[
 پایاننامتۀ کارشناستی ارشتد، شهرستان کالله:تأکید بر ظرفیت های محلی؛ مطالعۀ موردی
. دانشگاه زنجان، استاد راهنما جمشید عینالی،جغرافیا و برنامهریزی روستایی
) «نقش برنامهریزی روستتایی و متدیریت1389(  مریم، مظفر؛ و سلمانیان، محمدخانی.]19[
 مجموعتۀ مقتازت چهتارمین کنگترة بتین المللتی،»بحران در کتاهش مختاطرات طبیعتی
. زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان،جغرافیدانان جهان اسالم
 «واکاری چالش هتای متدیریت روستتایی بتا.)1393(  حسین، خدیجه؛ و آگهی، مرادی.]20[
.167-181  ص،34  شمارة،12  دورة، جغرافیا و توسعه،»رویکرد کیفی تئوری بنیادی
،» «قابلیتت هتای دهیتاری در متدیریت بحتران در روستتاها.)1390(  سیروس، موسوی.]21[
.3-6  ص،36  شمارة،دهیاریها
 اجتمتاعی و-  «تحلیل ابعاد اقتصتادی.)1395(  خدیجه، محبوبه؛ و بوذرجمهری، نامدار.]22[
 مطالعتۀ متتوردی،زیستتتمحیطتتی بحتتران خشکستتالی و آثتتار آن بتتر خانوارهتتای روستتتایی
.161-183  ص،3  شمارة،19  دورة، روستا و توسعه،»روستاهای شهرستان زریندشت

[23]. Anthony, S. (2013). “Drought and water policy in Australia”, Global
Environmental Change, 23, pp: 1615–1626.
[24]. Buckle, P. (2001). “Community based management: A new approach to
managing disasters; Proceedings of ESA Conference”, Visions and Divisions,
Helsinki, August 28-September 1.
[25]. Cheng, J.; & Tao, J. (2010). “Fuzzy Comprehensive Evaluation of Drought
Vulnerability Based on the Analytic Hierarchy Process”, Agriculture and
Agricultural Science Procedia, Vol. 1, pp: 126- 135.
[26]. Hassana, A.G.; Fullenb, M.A.; & Oloke, D. (2019). “Problems of drought
and its management in Yobe State, Nigeria”, Weather and Climate Extremes,
https://doi.org/10.1016/j.wace.
[27]. Naveen, P.; & Cynthia Bantilan, K. (2014). “Vulnerability and policy
relevance to drought in the semi-arid tropics of Asia – A retrospective analysis”,
Weather and Climate Extremes, 3, PP: 54–61.
[28]. Shiru, M.S.; Shahid, S.; Alias, N.; & Chung, E.S. (2018) “Trend analysis of
droughts duringcrop growing seasons of Nigeria”, Sustainability 10 (3), 871.
www.mdpi.com/journal/ sustainability.
[29]. Tánago, I.G.; Urquijo, J.; Blauhut, V.; Villarroya, F.; & De Stefano, L.
(2016). “Learning from experience: a systematic review of assessments of
vulnerability to drought”, Nat. Hazards, 8, pp: 951–973.
[30]. Tatli, H.; & Turkes, M., (2011). “Empirical Orthogonal Function Analysis of
the Palmer Drought Indices”, Agricultural and Forest Meteology, Vol. 151, No.
7, pp: 981- 991.

1399  زمستان،4  شمارة،7  دورة/ )مدیریت مخاطرات محیطی (دانش مخاطرات سابق

382

[31]. Vignola, R.; Koellner, T.; Scholz, R.W.; & McDaniels, T.L. (2010).
“Decision-making by farmers regarding ecosystem services: factors affecting
soil conservation efforts in Costa Rica”, Land Use Policy, 27(4), pp: 1132-1142.
[32]. Yuzhe, W.; Xiaofeng, Sa.; Liangshun, S.; & Charles, L. (2020). “Optimizing
the governance model of urban villages based on integration of inclusiveness and
urban service boundary (USB): A Chinese case study”, The International
Journal of Urban Policy and Planning ,Journal Cities,Volume 96,
www.elsevier.com/locate/cities.
[33]. Tafesse, M. (2020) “The state of local adaptive capacity to climate change in
droughtprone districts of rural Sidama, southern Ethiopia”, journal Climate Risk
Management, 27, pp: 1-12.

