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بررسی متغیرهای مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی در مدیریت سیالبها در سکونتگاههای انسانی
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چکیده
سیالب به عنوان یکی از سوانح مهم طبیعی برشمرده میشود که در سالیان اخیر در حوضۀ آبریز سد لتیان ،تلفات جانی و
خسارتهای مالی زیادی را به ساکنان این منطقه تحمیل کرده است .برنامهریزی مشارکتی به عنوان یکی از شیوههای نوین
برنامهریزی در دهههای گذشته مد نظر برنامهریزان حوزههای مختلف اعم از برنامهریزی شهری ،شهرسازی ،محیط زیست و
مدیریت بحران قرار گرفته است .در این پژوهش ،با بررسی پژوهشهای پیشین ،خصوصیات و شرایط کلی منطقه و جامعۀ ساکن
در آن ،متغیرهای اثرگذار در حوزۀ برنامهریزی مشارکتی در مدیریت سیالب مشخص شدند .متغیرهای اقتصادی ،حاکمیتی،
اجتماعی فرهنگی و محیطی ،به عنوان متغیرهای اثرگذار در برنامهریزی مشارکتی در مدیریت سیالبها شناسایی شدند .سپس ،این
متغیرها با یکدیگر مقایسه شدند ،که برای این مقایسه و رتبهبندی متغیرها از روش سلسلهمراتبی  AHPاستفاده شده است ،زیرا با
توجه به تعدد نظرات خبرگان امر و وجود ثبات کامل ،میتوان برای محاسبۀ وزن هر یک از متغیرها از روش نرمالیزه کردن ستون
استفاده کرد .پس از انجام این تحلیل که نتیجۀ دیدگاههای  12نفر از خبرگان امر است ،مشخص شد که متغیر اقتصادی با بیشترین
وزن ،نسبت به سایر متغیرها در باالترین رتبه قرار گرفته است .متغیر حاکمیتی پس از متغیر اقتصادی ،در رتبۀ دوم قرار دارد .متغیر
اجتماعیـ فرهنگی پس از متغیر حاکمیتی ،در رتبۀ سوم و متغیر محیطی پس از متغیر اجتماعیـ فرهنگی ،در رتبۀ چهارم قرار
گرفته است.
کلیدواژگان :برنامهریزی مشارکتی ،حوضۀ آبریز سد لتیان ،مدیریت سیالب.

* نویسندۀ مسئول
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مقدمه
سیل از مخربترین سوانح طبیعی در سطح جهان است که بر
اثر عواملی مانند بارش شدید باران ،ذوب برف و یخچالها و
شکست سدها رخ میدهد و میتواند منجر به
پیامدهای فاجعهباری مانند دست رفتن جان و مال انسانها
شود [ .]1جبران پیامدهای سوء سیالب به عنوان مخاطرۀ
طبیعی بهویژه در نواحی توسعهیافته ،با هزینههای زیادی
همراه بوده و گسترش شهرنشینﻰ ،بهویژه در حاشیۀ
رودﺧانهها ،بر ﺧسارتها و تلفات سیالب در سالهای اﺧیر
افزوده است [ .]2بنابراین ،آگاهی از میزان ﺧطرپﺬیری نواحی
گوناگون شهرها و توجه به بحث مدیریت سیالبهای شهری
با تﺄکید بر حفظ محیط زیست شهری ،بسیار مهم است.
آمارها در ایران نشاندهندۀ روند افزایشی تعداد وقوع پدیدۀ
سیالب و ﺧسارتهای جانی و مالی ناشی از آن هستند [.]3
آمار مربوط به سیالب در ایران طی بازۀ زمانی  1121تا
 1166میالدی نشان میدهد طی دورۀ  31سالۀ یادشده12 ،
مورد سیالب رخ داده که جمعیت تحت تﺄثیر آن حدود 1
میلیون نفر بوده است که حدود  1611نفر از آنها بر اثر این
سیالبها جان ﺧود را از دست دادهاند و ﺧسارتهای مالی
ناشی از سیالب نیز حدود  1601میلیون دالر بوده است.
همچنین ،آمار مربوط به سیالب طی بازۀ زمانی  1161تا
 2116نشاندهندۀ  21مورد سیالب طی مدت یادشده بوده
که جمعیت تحت تﺄثیر آن حدود  3میلیون نفر است که
حدود  2111نفر بر اثر این سیالبها جان ﺧود را از دست
دادهاند و ﺧسارتهای مالی ناشی از این سیالبها نیز حدود
 6میلیارد دالر بوده است [ .]0با توجه به بررسیها و
تحلیلهای صورتگرفته مربوط به تلفات جانی و ﺧسارتهای
مالی ناشی از سیل ،توجه به توسعۀ روشهای مدیریتی
سیالب ،امری ضروری به نظر میرسد که این توسعه ،نیازمند
مشارکت هوشیارانۀ مردم است [.]3
تصمیمگیری در بسیاری از زمینههای مرتبط با بالیای
طبیعی ،اغلب یک فرایند طوالنی و پیچیده است .فرایندهای
تصمیمگیری پیرامون بالیای طبیعی ،اغلب شامل تعامالت و
تعارضهای حاکمیتی و بحثهای مربوط به ذینفعان میشود.
به هر حال ،به دلیل تعدد ذینفعان ،اهداف و منافعشان ،آنان با
یکدیگر تضادهای فراوانی دارند .اما از دیدگاه دیگر ،با ادغام
اطالعات افراد و نهادهای مختلف در مورد ریسک بالیا ،میتوان
تنوع گزینههای موجود در مدیریت ﺧطر بالیای طبیعی از
جمله سیل را در فرایند تصمیمگیری افزایش داد .هریک از
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ذینفعان ممکن است در ﺧصوص سوانح طبیعی و ریسک آنها
شناﺧت و نگاه متفاوتی داشته باشند ،بنابراین مهم است که
همۀ ذینفعان به درک مشترکی از بالیای طبیعی و ریسک آنها
برسند .برای مثال ،جمعیت در معرض ﺧطر سیل باید درک
کنند که زندگی در یک دشت سیالبی برای آنها ﺧطرناک است
[ .]2مدیریت ﺧطر سیل نیاز به بررسی زمینۀ اجتماعی برای
دستیابی به درک روشنی از ﺧطر سیل و حتی فواید سیل دارد.
این الزام نشان میدهد مشارکت جامعه در برنامهریزی سیالب
حیاتی است و جوامع را قادر میسازد تا مستقیم به انتشار
اطالعات مربوط به ریسک سیالب بپردازند و در
تصمیمگیریهای مربوط به برنامهریزی و مدیریت سیالب نیز
بتوانند کارکرد مؤثری داشته باشند [.]6
از اوایل دهۀ  1161میالدی ،جامعۀ جهانی با رویکردهای
مشارکتی در برنامهریزی و تصمیمگیری روبهرو شد .آنچه
بدیهی است ،تغییر موضع از رویکرد اقتدارگرا و تکنوکرات به
سوی مدیریت به شیوۀ مشارکتی ،امری ساده نیست .آنچه
غالباً در رویکرد مشارکتی وجود ندارد ،اثبات حسن نیت
طرفین و همچنین ،داشتن مهارتهای الزم است .رویکردهای
مشارکتی محصول تعامل طوالنیمدت میان پژوهشگران،
عوامل دولتی و جوامع محلی هستند .کاربرد شیوههای
مشارکتی در توسعه ،در اواﺧر دهۀ  1161میالدی با معرفی
یک رویکرد تحقیقاتی جدید تحت عنوان «ارزیابی سریع
محلی» ) (RRA1آغاز شد ،که ﺧیلی سریع این رویکرد مورد
استقبال تصمیمگیرندگان امر توسعه قرار گرفت .در واقع،
برای انجام ارزیابی سریع محلی نیاز بود تا تصمیمگیران برای
جمعآوری اطالعات اولیه از مردم محلی کمک بگیرند ،اما
بهدلیل سواد کم مردم محلی و عدم درک صحیح و کامل آنان
از برنامهریزی و طراحی محیطی ،بههیچوجه در تصمیمگیری
نهایی قدرت و نقشی نداشتند [.]6
طی دهۀ  1161میالدی ،سازمانهای غیردولتی ) (NGOها
که در سطح مردمی فعالیت میکردند ،از  RRAبرای رسیدن به
رویکردی تکاملی تحت عنوان «ارزیابی محلی مشارکتی»
) (PRA2استفاده کردند .در واقع ،فلسفۀ ذاتی  PRAها با RRA
ها متفاوت بود RRA .ها به قصد استخراج اطالعات از افراد
محلی طراحی شده بودند ،در حالی که  PRAها به دنبال در نظر
داشتن نگرانیها و دغدغههای مردم طراحی شده بودند .یکی از
اصول مهم  PRAها ،بهاشتراکگﺬاری نتایج تجزیهوتحلیل،
1. Rapid Rural Appraisal
2. Participatory Rural Appraisal
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تصمیمگیری و برنامههای مدون با جامعۀ محلی بود که با
برگزاری نشستهای عمومی برای آنان به نمایش گﺬاشته
میشد .در  PRAها تسهیلکنندگان نقش اصلی را ایفا
میکردند .در حقیقت ،تسهیلکنندگان به نوعی نقش واسطه
بین تصمیمگیران (مسئوالن) و جوامع محلی را بازی میکردند
[.]6
از ابتدای دهۀ  1111میالدی ،فرایندهای مشارکتی توسعه
داده شدند و تحت عنوان «توسعۀ مشارکتی و یکپارچه»
) (PID1مطرح شدند .در واقع PID ،ها به دنبال چارچوبهای
گستردهتر و فعالیتهای بلندمدتتر در حوزۀ مشارکت مردم
بودند .آنها از طریق ارائۀ پیشنهادها برای تسهیالت تشویقی به
افراد محلی و انجمنهای مردمی به دنبال رویکردهای
برنامهریزی مشارکتی برای توسعۀ یکپارچۀ منطقهای گام
برداشتند PID .ها همچنین تالش کردند تا یکپارچگی افقی
(همکاری همسطح) میان سازمانهای مختلف ،گروههای
مردمی گوناگون و ذینفعان را افزایش دهند [.]6
اما بهطور کلی افرادی که در مدیریت سیالب مشارکت
دارند ،یا بهصورت حرفهای و یا غیرحرفهای در این امر
مشارکت میکنند که چگونگی مشارکت آنها بهطور مشخص
در گروههای ذیل قرار میگیرد.
 .1متخصصانی که مدیریت آب ،شغل اصلی و تماموقت
آنها است.
 .2متخصصانی که در برﺧی مراحل مدیریت آب فعالیت
دارند.
 .3برنامهریزان و تحلیلگرانی که کار آنها جنبههای
مختلف مدیریت را در بر میگیرد.
 .0مدیرانی که مسئولیت آنها عالوه بر سایر زمینهها،
شامل مدیریت منابع آب نیز میشود.
 .2سیاستگﺬاران و تصمیمگیرندگان؛
 .6افراد غیرمتخصصی که در مدیریت منابع آب و
مدیریت سیالبها درگیر هستند ،مانند سمنها؛
 .6اشخاص حقیقی (غیر رسمی) نیز گاهی اوقات در
تصمیمگیریها شرکت میکنند که هریک نمایندۀ
دیگر گروههای ذینفع هستند.
 .6نهادهای عمومی یا ﺧصوصی و رسانهها ،هر یک بنا به
وظیفه و منافع ﺧود در مناطق سیلﺧیز عمل
میکنند [.]6

1. Participatory and Integrated Development
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عوامل مختلفی بر میزان تمایل یک جامعه برای مشارکت
در سالهای مختلف اثرگﺬار است که این عوامل به ساﺧتار
جامعه و وضعیت گروههای اجتماعی مختلف یک جامعه
بستگی دارد که این عوامل بر میزان آسیبپﺬیری یک جامعه
در برابر سیالب نیز میتواند اثر بگﺬارد [ .]1به طور کلی ،این
عوامل بر اساس متغیرهای ذیل مورد ارزیابی قرار میگیرند
[.]11
ـ متغیرهای اجتماعی
ـ متغیرهای اقتصادی
پیشینۀ تحقیق
افتخاری و همکاران ( )1361در مقالهای با عنوان «تحلیل
عوامل مؤثر بر مدیریت مشارکتی سیل در مناطق روستایی»،
که روستاهای سیلزدۀ حوضۀ گرگانرود را بررسی کردهاند،
ابتدا با توجه به شرایط اقلیمی ،توپوگرافی و سایر عوامل مؤثر
بر شدت و ﺧطر سیالب ،نقاط روستایی در معرض ﺧطر سیل
را با استفاده از مدل  HEC-Geo RASدر محیط  GISو
تصاویر ماهوارهای ،مدل رقومی ارتفاعی ،مقاطع عرضی در
رودﺧانه و مقاطع طولی به همراه شیب متوسط هر مقطع
شناسایی کردند و سپس ،پرسشنامههایی در روستاهای مورد
نظر توزیع کردند .در نهایت ،پس از تجزیهوتحلیل دادهها و
اطالعات ،این نتیجه حاصل شده است که مسئوالن ،مشارکت
اقتصادی و مردم ،مشارکت اجتماعی را در مدیریت کاهش
ﺧطر سیالب در مناطق روستایی در اولویت میدانند [.]11
جهانگیری و همکاران ( )1361در مقالهای با عنوان
«بررسی میزان مشارکت مردم در مقابله با بالیای طبیعی در
استان ﺧوزستان» دیدگاههای مسئوالن را در چهار مرحله
بیان کردهاند .آنها ابتدا وضعیت استان ﺧوزستان از نظر وقوع
بالیای طبیعی را بررسی کردند .سپس ،وضعیت این استان از
نظر نهادها و تشکلهای فعال در زمینۀ سوانح طبیعی را
مطالعه کردند .پس از آن ،در مرحلۀ سوم با بهرهگیری از روش
مطالعۀ کیفی و با انجام مصاحبۀ عمیق ،نظر مسئوالن ذیربط
در زمینۀ میزان مشارکت مردم و چگونگی رهبری آنها برای
مقابله با بالیای طبیعی را ارزیابی کردند و در مرحلۀ آﺧر ،پس
از جمعبندی و تحلیل نتایج بهدستآمده ،استراتژیهایی ارائه
کردند تا بتوان با استفاده از این راهبردها از میزان تلفات جانی
و ﺧسارتهای مالی ناشی از سوانح آتی کاست .مطابق مقالۀ
یادشده ،بافت سنتی و حاکمیت فرهنگ قومی در استان
ﺧوزستان میتواند به عنوان بستری مناسب برای افزایش
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مشارکت عمومی در مراحل مختلف مدیریت سوانح طبیعی،
گام بردارد ،که الزمۀ تحقق این مهم ،تغییر نگرش مسئوالن
مربوطه به مقولۀ مشارکت مردم در مدیریت بالیای طبیعی
است [.]12
عزمی و ایمانی ( )1361در مقالهای با عنوان «نقش
مشارکت مردمی در مدیریت بحران ناشی از سیالبهای
شهری» ،مدیریت سیل در سه مرحلۀ قبل ،حین و پس از
وقوع سیل را بررسی کردهاند و در هریک از این سه مرحله به
تجزیهوتحلیل چگونگی مشارکت مردم پرداﺧتهاند .در پایان،
در این مقاله که حاصل مطالعۀ کتابخانهای بوده است ،این
نتیجه به دست آمد که مشارکت مردمی بیشتر در عوامل
غیرسازهای مدیریت بحران مؤثر است و مدیریت کاربری
اراضی و اجرای طرح بیمۀ سیالب با همکاری مردم و افزایش
آگاهیهای مردمی کارکرد مهم و مؤثری در کاهش تلفات
جانی و ﺧسارات مالی سیالب ایفا میکنند [.]13
ابوئی و دانائینیا ( )1311در پژوهشی با عنوان «نقش
مشارکت مردمی در کاهش ﺧسارات ناشی از زلزله در
بافتهای تاریخی» ،ابتدا به تبیین جایگاه مشارکت مردمی در
فرایند مدیریت بحران زلزله پرداﺧتهاند و سپس ،ضرورت انجام
هرگونه اقدام با حضور تمام گروههای اجتماعی ساکن را مورد
تﺄکید قرار دادهاند .یافتههای پژوهشگران یادشده بیانگر آن
است که با توجه به حجم گستردۀ فعالیتهای پوششی مورد
نیاز در زمان بحران توسط دولت ،میتوان مدیریت مهار بحران
را طی یک برنامهریزی دقیق به مردم واگﺬار کرد تا با آگاهیای
که از ظرفیتهای پیرامون ﺧود دارند ،مهمترین تصمیمها را با
بیشترین کارایی پیاده کنند [.]10
عموزاد ﺧلیلی و همکاران ( )1316در مقالهای با عنوان
«بررسﻰ نقش مشارکت مردمﻰ در بهبود عملکرد مدیریت
بحران فضاى شهرى و عوامل مؤثر بر آن از منظر نظریۀ
مشارکت اجتماعﻰ راجرز در شهر بهشهر» ،از روش تحقیق
توصیفﻰـ تحلیلﻰ و پیمایشﻰ استفاده کردهاند .جامعۀ آمارى
پژوهش یادشده ،شهروندان شهر بهشهر بودهاند که بر اساس
فرمول کوکران نمونهاى به تعداد  260نفر سرپرست ﺧانوار به
صورت تصادفﻰ انتخاب و اطالعات به روش اسنادى و میدانﻰ
گردآورى شدهاند و از نرمافزار  SPSSبرای آنالیز دادهها استفاده
شده است .نتایج حاصل از یافتههاى تحقیق یادشده بیانگر آن
است که نقش مشارکت شهروندان بهشهرى در بهبود عملکرد
مدیریت بحران این تﺄثیرگﺬار بوده است .همچنین ،در پایان
بیان شده است که موفقیت یک برنامه تا حد زیادی به نقش
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مردم و شیوۀ دﺧالت آنها در برنامه باز مﻰگردد و تعیین نیازها،
ﺧواستهها و اولویتبندی برنامهای و طرحهاى مدیریت بحران
جز با مشارکت مردم میسر نیست [.]12
نوحهگر و همکاران ( )1316در مقالهای با عنوان
«اولویتبندی روشهای مشارکت و آموزش مردم در
پیشبینی و هشدار سیالب در ایران» ،پس از تعیین گزینهها
(روشهای مختلف مشارکت و آموزش مردم) و معیارهای
مربوطه و استفاده از نظرات متخصصان و دستاندرکاران ،از
روش تصمیمگیری مناسب برای رتبهبندی روشهای مختلف
استفاده کردهاند .در این رویکرد تصمیمگیری ،معیارها با
روش آنتروپی شانون وزندهی شده و سپس ،گزینهها با روش
 TOPSISرتبهبندی شدهاند .در نهایت ،در بین ده روش
مختلف ،روش برگزاری جلسات با مردم ساکن در سیالب
دشتها به عنوان رتبۀ اول انتخاب شد .در بین سایر روشها
نیز ایجاد نشانگرهای مشاهداتی از سیالبهای رخدادۀ
پیشین ،در رتبۀ دوم؛ بازدید مسئوالن هشدار سیالب از
کارﺧانهها و صنایع واقع در سیالبدشتها و دادن اﺧطارهای
الزم به صاحبان صنایع ،در رتبۀ سوم؛ نصب تابلوهای نشانگر
پتانسیل سیالب روی ساﺧتمانهای عمومی ،در رتبۀ چهارم؛
انتشار مقاالت در روزنامهها ،در رتبۀ پنجم؛ ارائۀ
دستورالعملهای سیالب به شکل کتابچهها و بروشورها به
مردم ،در رتبۀ ششم؛ انجام مانورهای آزمایشی ،در رتبۀ هفتم؛
تعامل چهرهبهچهره و ﺧانهبهﺧانه با مردم ،در رتبۀ هشتم؛
روشهای توزیع اطالعات مربوط به سیالب از طریق جزوهها،
بروشورها و همچنین ،تبلیغات آگاهیبخش در رادیو ،هر دو
در رتبۀ نهم و مصاحبه با مسئوالن مدیریت سیالب ،در رتبۀ
دهم قرار گرفتند [.]16
ادلنبس و همکاران ( )2116در مقالهای تحت عنوان
«بررسی نقش و تﺄثیر اقدامات ذینفعان در مدیریت ریسک
سیالب در هلند» ،بر اساس نظریۀ جنبش اجتماعی ،مشارکت
ذینفعان را تجزیهوتحلیل کردهاند .تجزیهوتحلیل نویسندگان
این مقاله منتج به سه نتیجۀ اساسی و کلی شده است که
عبارتاند از:
 .1تشکیل سازمانهای مردمنهاد نقش بسیار مهمی در
افزایش مشارکت مردمی در سیالب ایفا میکند.
 .2تعارض منافع بین ذینفعان محلی و تصمیمگیران
دولتی بسیار پررنگ و آشکار است.
 .3نهادهای دولتی ،تمایل به واکنشهای تدافعی در برابر
ابتکارات محلی دارند [.]16
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نکوئی مقدم و همکاران ( )2116در مقالهای تحت عنوان
«مشارکت زنان در سوانح طبیعی (مورد مطالعه :زلزلۀ بم)»،
مشارکت زنان در بالیای طبیعی را بررسی کردهاند .ابزار
استفادهشده در این مقاله ،پرسشنامه بوده است و برای
تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون همبستگی آماری ،از نرمافزار
 SPSSاستفاده شده است .این مطالعه نشان داده است که
هیچ ارتباطی بین میزان همکاری زنان و وضعیت تﺄهل آنان
وجود ندارد .با اینحال ،روابط مثبت و معناداری بین مشارکت
زنان و میزان سن ،بومی بودن و موقعیت شغلی آنان وجود
دارد .نتایج همچنین نشان داده است که روابط معناداری بین
مشارکت زنان و میزان دانش و نوع نگرش آنان وجود دارد.
آنچه در این مقاله بهصورت کلی نتیجهگیری شده ،این است
که زنان بهرغم داشتن آسیبپﺬیری زیاد در سوانح طبیعی،
توانایی انجام وظایف مختلفی مانند مراقبت مجروحان و ایجاد
صلح و آرامش در اوضاع نامطلوب را دارند .با اینحال ،نتایج
این مقاله نشان میدهد مشارکت زنان در بخشهای مختلف
مدیریت بحران بسیار محدود بوده که این موضوع نیازمند
توجه بیشتر مسئوالن مربوطه است [.]16
کوهلیک و همکاران ( )2116پژوهشی تحت عنوان
«بررسی و تعمقی بر مشکالت موجود در حوزۀ مشارکت در
مدیریت ریسک سیالب سال  2113آلمان» را انجام دادهاند
که ابتدا با اشاره به کارکرد مؤثر مشارکت ذینفعان در بهبود
مدیریت یکپارچۀ سیل ،به تجزیهوتحلیل دادههای مشاهداتی
حاصل از سیالب سال  2113در منطقۀ ساکسونی آلمان
پرداﺧتهاند .سپس ،از طریق مصاحبه با شهروندان و
متخصصان درگیر در فرایند مشارکت در مدیریت ﺧطر
سیالب به بررسی مشکالت و موانع موجود در حوزۀ مشارکت
در این امر پرداﺧتند .تحلیل مصاحبهها نشان داده است که
رویکردهای مشارکت مردم و متخصصان در حوزۀ مدیریت
ریسک سیالب در آلمان ،بهشدت سیاسی است [.]11
دافتی ( ،)2116در مقالهای با عنوان «چگونه میتوان
تعامل اجتماعی را در مدیریت سیالبدشتها افزایش داد؟»
به بررسی و تحقیق در زمینۀ ارائۀ راهکارهایی مؤثر به مدیران
دشتهای سیالبی برای بهبود تعامل جامعه با آنان پرداﺧته
است .او در این مقاله آگاهی از ریسک ،درک ﺧطرات ناشی از
سیل ،تجربۀ سیل ،کارآمدی جامعه در مقابله با سیل و میزان
انگیزۀ مردم را از عوامل مؤثر در میزان تعامل مردم در
مدیریت سیالبدشتها دانسته است .همچنین ،نتایج بهدست
آمده از این مقاله عبارتاند از:
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 .1اهمیت گفتوگوی مداوم و منظم با جامعه؛
 .2استفاده از نظرات متخصصان محلی از جمله اعضای
شوراهای محلی؛
 .3لزوم آشنایی کمیتههای مدیریت سیالبدشت با
راهکارهای افزایش تعامالت اجتماعی؛
 .0استفاده از یک رویکرد چند منبع ،شامل روشهای
سنتی و غیرسنتی مدیریت سیالب [.]21
چاراالمبوس و همکاران ( )2116در مقالهای تحت عنوان
«بهبود روند مشارکت عمومی جهت دستورالعملها و آگاهی
بخشی پیرامون سیالب (مطالعۀ موردی :کشور قبرس)» ،ابتدا
در قالب یک پرسشنامه آگاهی مردم نسبت به میزان سیلﺧیز
بودن منطقهای که در آن ساکن هستند را مورد سنجش و
ارزیابی قرار دادند .حدود  66درصد از مردم از میزان ﺧطر
سیل در منطقهای که در آن زندگی میکردند ،اطالع نداشتند.
همچنین 13 ،درصد از آنان نیز از دستورالعملهای موجود در
زمینۀ سیالب آگاهی نداشتند .نتایج حاصل از پرسشنامهها
نشان داده است که نیاز به اتخاذ بیشتر روشهای مشارکتی،
اتخاذ استراتژیهای بهتر برای افزایش آگاهی عمومی و
همچنین ،افزایش تعامل افراد در مدیریت سیالب احساس
میشود .همچنین ،تعیین رویههای استاندارد برای ارزیابی
اثربخشی مشارکت عمومی میتواند به شناسایی و بهبود فرایند
مدیریت سیل کمک کند [.]21
ولی بیگی و همکاران ( )2111در مقالهای تحت عنوان
«چگونه مشارکت عمومی در مدیریت ریسک سوانح طبیعی را
افزایش دهیم؟ (مورد مطالعه :شهر بوئین زهرا)» ،به شناسایی و
ارائۀ راهکارهای اساسی مدیریت بحران با استفاده از رویکرد
مشارکتی در شهر بوئین زهرا پرداﺧتهاند .این مقاله بر حوزۀ عمل
تمرکز کرده و مدیریت ریسک بالیای طبیعی را از نظر گروههای
داوطلب ارزیابی میکند ،تا نشان دهد که چگونه اجزای اصلی
مدیریت ﺧطر بالیا در مشارکت عمومی تﺄثیر میگﺬارند .در این
مقاله اجزای اصلی مدیریت ریسک شناسایی شدهاند و ارزیابی
هریک از این اجزا نیز انجام شده و روابط بین آنها نیز مشخص
شده است تا پتانسیل افزایش مشارکت عمومی ایجاد شود .بر
اساس تحلیلها ،نتایج بهدستآمده نشان میدهد افزایش صرف
آگاهی عمومی ،دانش و بهبود توانمندی اگرچه موجب کاهش
ﺧطر بالیا میشوند ،اما نمیتوانند منجر به مشارکت واقعی مردم
شوند .توسعۀ سازمانی و تقویت مهارتهای مقابله با بحران ،دو
مؤلفۀ کلیدی برای بهبود مشارکت در مدیریت بحران شهرهای
کوچک ایران هستند [.]22
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نتایج حاصل از تحلیل پژوهشهای صورتگرفته در زمینۀ
مشارکتهای مردمی در مدیریت سیالب در کشورهای
مختلف دنیا نشان میدهد متغیرهای زیادی در مشارکت
مردم در مدیریت سیالب ،مؤثر است ،اما اگر قرار باشد که این
متغیرها به صورت کلی دستهبندی شوند ،شامل متغیرهای
اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی و حاکمیتی (سیاسی)
ﺧواهد شد ،که در این پژوهش به بررسی این متغیرها و
مقایسۀ آنها با یکدیگر پرداﺧته شده است.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

رودﺧانۀ جاجرود به طول تقریبی  101کیلومتر از دامنههای
جنوبی البرز مرکزی سرچشمه میگیرد که وسعت حوضۀ آبریز
آن برابر  611کیلومتر مربع بوده و در شمال شرق تهران در
طول جغرافیایی ´  21° - 22تا ´  21° - 21شرقی و ´32- 02
تا ´ 36 ° 2شمالی واقع شده است .این رودﺧانه چند سرشاﺧه
دارد که مهمترین آن شاﺧهای است که از دامنههای جنوبی
ﺧرسنگ سرچشمه میگیرد .شاﺧۀ مهم دیگر آن از دامنههای

کلون بستک سرچشمه میگیرد و پس از عبور از دربند،
شمشک ،میگون در ناحیۀ فشم به شاﺧۀ ﺧرسنگ میپیوندد و
رودﺧانۀ جاجرود را به وجود میآورد .رودﺧانۀ آهار که از
دامنههای شمالی توچال سرچشمه میگیرد ،در دهکدۀ اوشان
به این رودﺧانه میپیوندد و در پایینتر نیز شاﺧۀ امامه به آن
متصل میشود .شاﺧههای فرعی لوارک ،کندهرود و افجه نیز
مستقیم به دریاچۀ سد لتیان وارد میشوند .این رودﺧانه پس از
عبور از سد لتیان و طی  23کیلومتر که قسمت اعظم آن از
منطقۀ حفاظتشده جاجرود و پارک ملی ﺧجیر میگﺬرد ،در
منتهیالیه پارک ملی ﺧجیر با رودﺧانۀ دماوند تالقی پیدا
میکند [ .]23این منطقه از نظر میزان سیلﺧیزی جزء
مناطقی به شمار میرود که دارای تلفات جانی و ﺧسارتهای
مالی چشمگیری بوده است ،به طوری که در فروردین 1310
شمسی ،حدود  611میلیارد ریال ﺧسارت مالی بر اثر رﺧداد
سیالب به این منطقه وارد شد .همچنین ،در فروردین 1316
نیز حدود  101میلیارد ریال بر اثر سیالب ،ﺧسارت به این
منطقه تحمیل شد [.]20

شکل  .0نقشۀ حوضۀ آبریز جاجرود (نگارندگان)0311 ،

همان طور که اشاره شد ،به طور کلی متغیرهای
اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی و حاکمیتی جزء
متغیرهای اثرگﺬار در مشارکت مردم و سازمانهای مردمنهاد
در مدیریت سیالب هستند.
باید در نظر داشت که متغیر اقتصادی شامل میزان دارایی،
سطح درآمد افراد ،میزان ارائۀ تسهیالت مالی و طرحهای

تشویقی ،میزان اشتغالزایی طرحهای مدیریت سیالب است،
متغیر حاکمیتی شامل نگرش مدیران سازمانهای متولی در نوع
تصمیمگیریها ،جهت تصمیمگیران به سمت تصمیمگیری (از
پایین به باال یا از باال به پایین) ،ارتباط مؤثر میان مدیران با مردم
و میزان بروکراسیهای اداری است .متغیر اجتماعیـ فرهنگی،
که شامل میزان آگاهی عمومی ،نوع آداب و رسوم افراد ساکن در
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منطقه ،اعتقادات و کنشهای فردی و جمعی است .چهارمین
متغیر مؤثر ،متغیر محیطی است که این متغیر نیز شامل ویژگی
سکونتگاهها از نظر محل (قرار داشتن در باالدست یا پاییندست
حوضۀ آبریز) و میزان آسیبپﺬیری ،نوع اقدامات فنی و فیزیکی
به منظور مدیریت سیالب و دسترسی به زیرساﺧتها است [16
و .]22
در این تحقیق ،به مقایسۀ میان متغیرها با یکدیگر پرداﺧته
شده است تا بر اساس نظرات ﺧبرگان که تعدادشان  21نفر بوده
است ،متغیرها به ترتیب اهمیت ،اولویتبندی شوند.
در این مطالعه برای اولویتبندی متغیرها و در نهایت،
انتخاب مؤثرترین متغیر ،ابتدا باید روایایی و پایایی پرسشنامه
توسط ﺧبرگان تﺄیید شود .برای اثبات روایی پرسشنامه،
روایی محتوایی آن بررسی شده است که برای این منظور ،از
نسبت روایی محتوا و شاﺧص روایی محتوا استفاده شده است.
در این مطالعه ،برای بررسی روایی صوری ،پرسشنامه برای
یک نمونۀ  21تایی از جامعۀ آماری شامل مهندسان منابع
آب ،کشاورزی ،منابع طبیعی ،سوانح طبیعی ،شهرسازی،
برنامهریزی شهری و جامعهشناسی ارسال شد تا نظرات ﺧود
را مطرح کنند .نظرات آنها در ماتریس اولیه اعمال شده و
اصالحات الزم انجام شد و در نهایت ،پس از تﺄیید روایی
صوری توسط ﺧبرگان ،روایی محتوایی این ماتریس نیز توسط
 21ﺧبره بررسی شد .برای این منظور ،از نسبت روایی محتوا
و شاﺧص روایی محتوا استفاده شد.
همچنین ،برای محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ مربوط به
ماتریس مقایسات زوجی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده
و مقدار این ضریب در نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است .از
آنجا که مقدار ضریب آلفای کرونباخ از  1/6بیشتر شده است،
بنابراین ماتریس تعیینشده پایا است و این ماتریس روا و پایا
میتواند مبنای مقایسات زوجی مربوطه قرار گیرد.
به همین منظور در تحقیق پیش رو ،از روش تحلیل
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سلسلهمراتبی ) (AHPاستفاده شده است .با توجه به وجود
ثبات کامل در ماتریس مقایسات زوجی ،میتوان برای
محاسبۀ وزن هر یک از متغیرها از نرمالیزه کردن ستون
استفاده کرد.
روش تحلیل سلسلهمراتبی بر اساس تحلیل مغز انسان
برای مسائل پیچیده و فازی پیشنهاد شده است .این روش
توسط محققی به نام توماس ال ساعتی در دهۀ 1161
میالدی پیشنهاد شد ،به طوری که کاربردهای مختلف آن از
گﺬشته تا به حال مورد بحث قرار گرفته است .روش تحلیل
سلسلهمراتبی ،شامل سه مرحلۀ اساسی الف) ترسیم درﺧت
سلسلهمراتبی؛ ب) تدوین و تعیین اولویتها؛ ج) سازگاری
منطقی قضاوتها است .با توجه به اصول فرایند تحلیل
سلسلهمراتبی ،یکی از روشهای مهم برای تعیین اولویت
شاﺧصها ،مقایسات زوجی آنها است [.]26
ماتریس مقایسات زوجی

ماتریس مربعی است که شامل مقایسات زوجی عناصر موجود
در یک سطح از درﺧت تصمیم نسبت به یکی از شاﺧصهای
حاضر در سطر باالیی آنها است.
a11 … a1n
..
..

=A

..

an1 … ann

که در آن  aijمیزان اهمیت شاﺧص  Iنسبت به شاﺧص  jرا
نشان میدهد ،که مطابق با جدول  ،1درجۀ اهمیت نسبی
شاﺧصها توسط ﺧبرگان مشخص میشود.

جدول  .0درجهبندی اهمیت نسبی شاخصها []26
مقایسۀ نسبی شاخص  iبر j

درجۀ اهمیت نسبی

(در رابطه با هدف مورد نظر)

(امتیاز)

اهمیت مساوی

1

اهمیت ضعیف  iبر j

3

اهمیت قوی  iبر j

2

اهمیت ﺧیلی قوی  iبر j

6

اهمیت مطلق  iبر j

1
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ناسازگاری را محاسبه کرد [( ]26رابطۀ .)3

همچنین ،مطابق با اصل معکوسی باید در نظر داشت که
(رابطۀ :)1
1
()1
aij 
a ji

II
IRI

()3

I .R 

یافتهها
در این تحقیق ،برای تعیین پایایی پرسشنامه مربوط به
ماتریس مقایسات زوجی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد
و مقدار این ضریب در نرمافزار  SPSSمحاسبه شده است .از
آنجا که مقدار ضریب آلفای کرونباخ  1/66شده و این عدد از
 1/6بیشتر شده است ،بنابراین ماتریس تعیینشده پایا است.
همچنین ،با تحلیل مطالعات و تحقیقات پیشین در زمینۀ
مشارکت همگانی در مدیریت سیالب ،متغیرهای اجتماعیـ
فرهنگی ،اقتصادی ،محیطی و حاکمیتی ،به عنوان متغیرهای
اصلی و اثرگﺬار در مشارکتهای عمومی در مدیریت سیالب
انتخاب شدند .سپس ،برای مقایسۀ این متغیرها ،ماتریس
مقایسات زوجی تشکیل شده و مجموعۀ عملیات با استفاده از
نرمافزار  ،Expert choiceانجام شد .ماتریس مقایسات زوجی
حاصل از نظرات ﺧبرگان مطابق جدول  2است.

در تحلیل سلسلهمراتبی  ،AHPبرای هر ماتریس
مقایسات زوجی ،حد معینی از میزان ناسازگاری با عنوان
«نرخ ناسازگاری ) »(I.Rتعیین میشود که باید این عدد از
 1/1کوچکتر باشد .برای محاسبۀ نرخ ناسازگاری باید ابتدا
بردار وزن نسبی ) (Wبه دست آید .سپس ،با ضرب بردار وزن
نسبی در ماتریس مقایسات زوجی ،بردار مجموع وزنی
) (WSVبه دست میآید که با تقسیم عناصر بردار مجموع
وزنی بر بردار وزنهای نسبی ،بردار سازگاری حاصل میشود.
در گام بعدی  maxλکه برابر یا میانگین عناصر بردار سازگاری
است ،محاسبه میشود .سپس ،شاﺧص ناسازگاری )،(I.I
محاسبه میشود (رابطۀ .)2
 n
()2
I .I  max
n 1
سپس ،با محاسبۀ شاﺧص ناسازگاری ،میتوان میزان

جدول  .2ماتریس مقایسات زوجی و ارزش نسبی متغیرها
گزینه معیار

اقتصادی

اجتماعیـ فرهنگی

سیاسی

محیطی

اقتصادی

1

3

2

6

اجتماعیـ فرهنگی

1/3

1

1/3

0

حاکمیتی

1/2

3

1

2

محیطی

1/6

1/0

1/2

1

نکتۀ شایان یادآوری ،این است که نرخ ناسازگاری مربوط
به این ماتریس مقایسات زوجی  1/12به دست آمد که چون
از  1/1کوچکتر است ،میتوان گفت که ماتریس سازگار
است.
I.R=1/12
در جدول  ،3وزن نسبی و رتبۀ مربوط به هر یک از
متغیرها نشان داده شده است.
جدول  .3وزن نسبی و رتبۀ متغیرها
متغیر

وزن نسبی

رتبه

اقتصادی

1/066

1

اجتماعیـ فرهنگی

1/126

3

حاکمیتی

1/316

2

محیطی

1/126

0

میتوان نتیجه گرفت که متغیر اقتصادی با بیشترین وزن،
نسبت به سایر متغیرها در باالترین رتبه قرار گرفته است.
متغیر حاکمیتی پس از متغیر اقتصادی ،در رتبۀ دوم؛ متغیر
اجتماعیـ فرهنگی پس از متغیر حاکمیتی ،در رتبۀ سوم و
متغیر محیطی پس از متغیر اجتماعیـ فرهنگی ،در رتبۀ
چهارم قرار گرفته است .درﺧور یادآوری است که وزن دو
متغیر اقتصادی و حاکمیتی به یکدیگر نزدیکتر از سایر
متغیرها هستند.
در واقع ،یافتهها نشاندهندۀ این موضوع هستند که از
نظر ﺧبرگان امر ،برای تحقق برنامهریزی مشارکتی در
مدیریت سیالب باید ابتدا به متغیرهای اقتصادی ،بعد از آن
متغیرهای حاکمیتی ،سپس متغیرهای اجتماعیـ فرهنگی و
در آﺧر ،متغیرهای محیطی توجه داشت.

علوی نائینی و همکاران :بررسی متغیرهای مؤثر بر برنامهریزی مشارکتی در...

بحث و نتیجه گیری
افتخاری و همکاران ( ،)1361مشارکت اقتصادی و مشارکت
اجتماعی؛ جهانگیری و همکاران ( ،)1361تغییر نگرش
مسئوالن؛ عزمی و ایمانی ( ،)1361افزایش آگاهیهای مردمی
و مدیریت کاربری اراضی با کمک مردم؛ نوحهگر و همکاران
( ،)1316مشارکت و آموزش مردم در پیشبینی و هشدار
سیالب؛ ادلنبس و همکاران ( ،)2116تشکیل سازمانهای
مردمنهاد؛ نکوئی مقدم و همکاران ( ،)2116توجه بیشتر
مسئوالن به نقش زنان؛ کوهلیک و همکاران ( ،)2116لزوم
توجه به متغیرهای سیاسی؛ دافتی ( ،)2116کارآمدی جامعه
در مقابله با سیل و میزان انگیزۀ مردم؛ چاراالمبوس و
همکاران ( ،)2116افزایش آگاهی عمومی و همچنین ،افزایش
تعامل افراد در مدیریت سیالب؛ ولی بیگی و همکاران
( ،)2111توسعۀ سازمانی و تقویت مهارتهای مقابله با بحران
را جزء عوامل مؤثر بر تقویت مدیریت مشارکتی سیالب
دانستهاند .در این تحقیق با مد نظر قرار دادن مطالعات
پیشین ،شرایط کشور و بهﺧصوص شرایط منطقۀ مطالعهشده
و استفاده از نظرات ﺧبرگان ،ابتدا متغیرهای اثرگﺬار در
برنامهریزی مشارکتی در مدیریت سیالب شناسایی و سپس،
این متغیرها بر اساس نظرات ﺧبرگان با یکدیگر مقایسه
شدند .نتایج حاصل از این پژوهش ،نشان داد از نظر سطح
اثرگﺬاری ،متغیرهای اقتصادی ،در رتبۀ اول؛ متغیرهای
حاکمیتی ،در رتبۀ دوم؛ متغیرهای اجتماعی و فرهنگی ،در
رتبۀ سوم و متغیرهای محیطی ،در رتبۀ چهارم قرار گرفتهاند.
این رتبهبندیکه بر اساس نظرات ﺧبرگان امر صورت گرفته
است ،نشان میدهد برای افزایش مشارکت مردم و
سازمانهای مردمنهاد در این منطقه ،باید ابتدا به متغیر
اقتصادی که میتواند شامل میزان درآمد افراد ،میزان ارائۀ
تسهیالت مالی ،ارائۀ طرحهای تشویقی و میزان اشتغالزایی
طرحهای مدیریت سیالب باشد ،پرداﺧته شود .سپس ،توجه
به متغیر حاکمیتی که میتواند شامل تغییر نگرش مدیران
سازمانهای متولی در نوع تصمیمگیریها ،تغییر جهت
تصمیمگیران به سمت تصمیمگیری از پایین به باال ،افزایش
ارتباط مؤثر میان مسئوالن متولی با مردم و کاهش
بروکراسیهای اداری باشد .سومین متغیر اثرگﺬار ،متغیر
اجتماعیـ فرهنگی است ،که میتواند شامل میزان آگاهی
عمومی ،نوع آداب و رسوم افراد ساکن در منطقه ،اعتقادات،
کنشهای فردی و جمعی باشد .چهارمین متغیر مؤثر ،متغیر
محیطی است که این متغیر نیز میتواند شامل ویژگی
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سکونتگاهها از نظر محل (قرار داشتن در باالدست یا پایین
دست حوضۀ آبریز) ،میزان آسیبپﺬیری ،نوع اقدامات فنی و
فیزیکی برای مدیریت سیالب و دسترسی به زیرساﺧتها
میشود.
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