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چکيده
بارش بارانهای شدید در مرداد  8314در نواحی شرقی استان گلستان منجر به رخداد دو سيی ویرانگير گردیيد يه
این سیالبها ازجمله خسارتبارترین سی های رخداده در شور بود .بهمنظور جليوگیری از تريرار مجيدد رویيداد
سی در مناطق سی زده ،به جابهجایی محدود  3روستا و جابهجایی توأم با تجمیع یازده روستای شهرستانهای الله
و مراوهتپه ه در سیالبهای اخیر گرگان رود و سرشاخههای آن خسارات زیادی دیده بودند ،به منطقه فراغی اقدام
گردید .هدف از انجام تحقیق حاضر ،بررسی تأثیرات جابهجایی روستاهای آسيی دیيده از سيی بير میيزان سيرمایه
اجتماعی سا نین محلی با استفاده از شاخصهای ذهنی است .بدین منظور سيه قلميرو اعتمياد اجتمياعی ،مشيار ت
اجتماعی و انسجام و همبستگی اجتماعی برای مطالعه سرمایه اجتماعی در ناحیه موردمطالعه انتخاب شد .جامعيهی
آماری این پژوهش ،خانوارهای محلی سا ن در روستاهای محدودهی مطالعاتی است ه با استفاده از فرمول و ران
تعداد  111سرپرست خانوار بهعنوان حجم نمونه تعیین شدند .همچنین تجزیهوتحلی دادهها با بهرهگیری از نرمافزار
 SPSSانجامشده است .جهت مقایسه دو الگوی جابهجایی محدود و تجمیع ،از آزمون  tنمونههيای مسيتق اسيتفاده
گردید .نتیجه این آزمون نشان دهنده آن است ه بین الگوهای اسران مجدد تفاوت معنیداری درزمینه میزان تغییرات
سرمایه اجتماعی وجود ندارد .تحقیق بیانگر بهبود وضعیت مشار ت در هر دو الگوی اسران مجيدد ،عيدمتغییير در
شاخص همبستگی و انسجام اجتماعی و اهش میزان شاخص اعتمياد اجتمياعی در دو الگيوی موردمطالعيه اسيت.
* نویسنده مسؤول
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پیشنهاد میگردد تا با حمایت از تشری و توسعه نهادهای مردمنهاد زمینههای تقویت انسيجام و اعتمياد بيین اهيالی
فراهم گردد.
واژهاي کليدي :اسران مجدد ،سرمایهی اجتماعی ،بالیای طبیعی ،نواحی روستایی ،استان گلستان.
طرح مسئله
سوانح طبیعی همچون زلزله ،سی و طوفان بهعنوان پدیدههای تررارپيذیر در طيول حیيات يره زميین هميواره
وجود داشتهاند و همیشه خطری جدی برای توسعه ،بهویژه در شورهای درحالتوسعه به شمار میروند ( Aldrich,

 .)2002, p158افزایش میزان وقوع بالیای طبیعی در جهان هرساله باعث افزایش شمار افراد بیخانمان شيده اسيت.
تنها در سال  1183میالدی بالغبر  43184نفربر اثر بروز بالیای طبیعی در جهان جان خود را ازدسيتداده و بيیش از
 1/1میلیون نفر نیز سرونتگاههای خود را ازدستدادهاند ( .)EM-DAT, 2014در طی دهه گذشته شورهای آسیایی
بیشترین تعداد قربانیان بالیای طبیعی را به خود اختصاص دادهاند (.)Guha-Sapir et al, 2012
پیشینه تاریخی حوادث رخ داده بیانگر این واقعیت است ه شور ایران هميواره بيه خياطر داشيتن سياختارهای
مرانی-فضایی ویژه ،بحرانهای طبیعی زیيادی را متحمي شيده و یريی از آسيی پيذیرترین نقياج جهيان در برابير
مخاطرات محیطی بوده است .بنابراین با توجه به اهمیت مسئله در ابعاد مختلف مرانی-فضيایی و بيهمنظيور ياهش
آسی پذیری در برابر بالیا ،توجه و به ارگیری روشهایی همچون مدیریت ریسک بالیا و بازسازی نيواحی پيا از
حادثه ضرورتی اساسی است (پور طاهری و همراران.)888 :8311 ،
اغل

یا بخشی از سرونتگاه ،بهعنوان راهحلی مناسي

برنامههای بازسازی پا از سانحه ،سیاست جابهجایی

ازلحاظ فنی ،جهت اهش خطر و ایمنی از پدیدههایی چون زلزله ،سی  ،رانش زميین و غیيره ميورد مالحظيه قيرار
میگیرد .هدف لی اسران مجدد روستایی ،ایجاد زمینه مناس

برای استقرار روستاهای واقع در پهنههای پرخطير و

روستاهایی است ه بنا به دالی مختلف جابهجایی آنها ضروری است ،بهطوری ه وضعیت معیشتی و رفاه سا نین
از جنبههای مختلف پا از جابهجایی و گذشت فاصله زمانی وتاه بهبود یابد .بر این اساس ضروری است اسيران
مجدد و مرانیابی بهینه مران استقرار روستاها بر مبنای روشهای مناس

و منطبق با ویژگیهای محیطيی صيورت

پذیرد (رضوانی و همراران.)11 ،8311 ،
مرانیابی و جابهجایی روستا بدون انجام مطالعات دقیق ،عواق

مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطی و

البدی را در پی خواهد داشت ه این مداخالت میتواند زمینهساز ناپایداری محیط روسيتایی شيده و آن را دچيار
آشفتگی سازد .این شرایط باعث میشود تا ارزشهای اقتصادی ،طبیعی و البدی سرزمین همچنین زیبيایی طبیعيی،
روح و هویت مران روند فرساینده را تجربه نند (فیروز نیا و همراران.)11 :8311 ،
بررسی تجارب مختلف حا ی از آن است به علت فقدان قوانین و دستورالعم های مربوج به چگيونگی مداخليه
در سرونتگاه های روستایی و از سویی نبود تعریفی فراگیير از مفياهیم درجاسيازی و جابيهجيایی در سیاسيتهيای
مداخلهای ،ابهام در اربرد این رویرردها و عدم مشار ت روستاییان در فرآیند بازسازی روسيتای جدیيد ،پیاميدهای
جابهجایی بهگونهای بوده ه عموماً بازماندگانی ه جابهجاشدهاند از جابهجایی رضایت نداشته و جابهجيایی اغلي
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به از دست دادن خوداترایی روستاییان ،حا تعلق به مران و در مواردی خالی از سرنه ماندن واحدهای احداثی در
روستای جدید ،منجر شده است (مسگری هوشیار.)14 ،8314 ،
استان گلستان با جمعیتی بالغ بر  8444184نفر ازجمله استانهای حادثهخیز شور است .سیالب یری از ویژگی-
های جداییناپذیر رودخانههای استان است (اردالن و همراران .)8 ،8318 ،بررسیهای افتخياری و همرياران نشيان
میدهد از بین  138روستای حوزه آبخیز گرگان رود در استان گلستان ،تعداد  888روستا در گروه روستاهای با خطر
سی باال 44 ،روستا در گروه روستاهای با خطر سی متوسط و  38روستا در گروه روستاهای بيا خطير سيی پيایین
قرار دارند (افتخاری و همراران.)811 :8311 ،
بارش بارانهای شدید در مرداد  8314در نواحی شرقی استان گلستان منجر به رخداد دو سی ویرانگر گردید ه
این سیالبها ازجمله خسارتبارترین سيی هيای رخداده در شيور بيود ( .)Sharifi et al, 2012, p533بيهمنظيور
جلوگیری از تررار مجدد رویداد سی در مناطق سی زده ،اقدام به انتقال سه روستا بيهصيورت محيدود بيه فواصي
متر از دو یلومتر از مح قدیم روستاها و همچنین جابهجایی توأم با تجمیع یازده روستا به منطقيه فراغيی گردیيد
(منتظریون .)84 :8311 ،تا نون مطالعات متعددی درزمینهٔ اثرات اقتصيادی ،اجتمياعی ،البيدی و زیسيتمحیطيی
اجرای طرحهای اسران مجدد صورت گرفته است ه از آن جمله میتوان به مطالعات زهران و همرياران،)1188( 8
اردشیری ( ،)8311منتظریون ( ،)8311پیک و همرياران )1184( 1اشياره نميود اميا در خصيوص اثيرات الگوهيای
مختلف اسران مجدد بر شاخصهای سرمایه اجتماعی تا نون تحقیقات معدودی صورت گرفته اسيت .بررسيیهيای
بهعم آمده توسط ناوارا و همراران ،1183 3در خصوص سرمایه اجتماعی در طرحهای جابهجایی و اسيران مجيدد
مؤید این موضوع است ه توجه به موضوع سرمایه اجتماعی میتواند به ایجاد بینش جدید در ایين طيرحهيا منجير
گردد.
با اجرای طرح جابهجایی روستاهای سی زده واقع در شير اسيتان گلسيتان ،دگرگيونیهيایی در ابعياد مختليف
فضایی -البدی این روستا پدید آمده است و سیستم اقتصادی ،اجتمياعی و البيدی روسيتا بيهشيدت تحيت تيأثیر
قرارگرفته است سؤال اساسی تحقیق حاضر ،عبارت است از:
تأثیرات جابهجایی روستاهای آسی دیده از سی بر میزان سرمایه اجتماعی سيا نین محليی بيه چيه میيزان بيوده
است؟
سرمايه اجتماعي
یری از مفاهیمی ه در دهههای گذشته مورد استقبال قرارگرفته موضوع سرمایه اجتماعی است ،سرمایه اجتماعی
مفهومی جدید ،پیچیده و مهم است ه امروزه بهعنوان یری از مهمترین شاخصههای رشد و توسعه در هر جامعهای
مطرح است ،همچنین پیامدهای توسعهای سرمایه اجتماعی در حوزهها و سطوح مختلف موردبحث قرارگرفته است
1 -Zahran et al
2 -Peek et al
3 Navarra et al
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(فیروزآبادی وایمانی .)84 ،8318 ،سرمایه اجتماعی مجموع هنجارهای موجود در سیستم اجتماعی است ه موج
ارتقای سطح همراری اعضای آن جامعه گردیده ،موج

پایین آمدن سطح هزینههای تبادالت و ارتباطات ميیگيردد

(منظور و یادی پور.)44 ،8314 ،
اولین نظریه عمده در باب سرمایه اجتماعی توسط جیمز لمين 8در  8111ارائيه شيد (شيجاعی بياغینی،8314 ،
 .)831سرمایه اجتماعی انسجام بخش روابط میان انسانها با سازمانها و شبرههای ارتباججمعی و گروهی است يه
در نبود آن ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را ازدستداده و پیمودن راههای توسيعه و ترامي فرهنگيی و اقتصيادی،
ناهموار و دشوار خواهد بود (پاپزن و همراران 1 ،8311 ،و  .)3لمن سرمایه اجتماعی را شام جنبهای از ساختار
اجتماعی و روابط واقعی نشگران میداند ( .)Spelleberg, 2001, p10سرمایه اجتماعی اندازهگیری از سطح اعتمياد
اجتماعی و روابط فعال در شبرههای اجتماعی یک جامعه است ( .)Lane and Dorfmon, 1997, p7پوتنام 1سيرمایه
اجتماعی را شام اجزاء اصلی سازمان اجتماعی ،مانند اعتماد ،هنجارها و شبرههایی ه میتوانند ارایی اجتماعی را
با تسهی

نشهای هماهنگ ،بهبود دهند تعریف می ند ( .)Filizm, 2003, p5همچنین بهعنوان یک منبيع جامعيه از

شبرهها ،هنجارها و اعتماد مشاهدهشده است ه میتواند جهت ارتقای ظرفیيت جامعيه بيرای توسيعه ترسيیم شيود
( .)Kilpatrick, 2003, p2درواقع ،سرمایه اجتماعی شام جنبههایی از ساختار اجتماعی است ه نش اجتمياعی را
تسهی

رده و منابعی را جهت دستیابی مردم به اهدافشان در اختیار آنها میگذارد ( Chuang and cheng, 2010, p

 .)1322بارت  81معتقد است ه سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تنيوعبخشيی بيه اقتصياد روسيتایی ،مشيار ت در
حوادث غیرمترقبه ،توزیع بهینه منابع و امرانات و منابع ،اهش هزینههای تولید ،افيزایش بهيرهوری نیيروی يار و
اهش بیراری در مناطق روستایی دارد ( )Barrett, 2008, pp12-14ه به دنبال آن میتوانیم شاهد افيزایش سيطح
یفیت زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی سيا نان باشيیم تيا درنهایيت منجير بيه تثبیيت جغرافیيایی روسيتاییان در
مناطقشان میشود (.)Falk and Kilpatrick. 1999, p20
اهمیت سرمایه اجتماعی به دلی تأثیراتی است ه بر استعداد روسيتائیان در جهيت سيازماندهيی بيرای توسيعه
میگذارد .این تأثیرات عبارتاند از  -8ارتباج متقاب برای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهيا  -1بسيی منيابع و اعميال
مدیریت در آنها  -3اعمال مشار ت عمومی و ارزیابی آراء و مسئله یابی  -4ارائه راهرارهای حي مشيرالت .ایين
چهار ار تأثیراتی است ه سرمایه اجتماعی بر روی سازماندهی توسعه روستاها انجام میدهد و روند آن در جهيت
رسیدن به رفاه عمومی جوامع روستایی است (دهقانی و همراران.)18 ،8311 ،
مؤلفههاي سرمايه اجتماعي
برخی عناصر اصلی سرمایه اجتماعی عبارتاند از :آگاهی به امور عمومی ،سیاسی و اجتمياعی ،اعتمياد عميومی،
اعتماد نهادی ،مشار ت غیررسمی مذهبی ،مشار ت غیررسمی خیریهای ،شر ت در اتحادیهها ،انجمنها ،سازمانهيا

.Coleman, James

8

. Putnam, Robert
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و مؤسسات مدنی رسمی .بااینوجود مؤلفههای اعتماد اجتماعی ،مشار ت اجتماعی و انسجام اجتماعی يه در یيک
رابطه متعام قرارگرفته و هر دام تقویت ننده دیگریاند از مؤلفههای اصلی سرمایه اجتماعی محسوب میشوند .در
زیر به معرفی سه شاخص لیدی سرمایه اجتماعی پرداخته شد:
 مشار ت اجتماعی به معنای شر ت فعاالنه و ارادی (مسيتقیم و غیيرمسيتقیم) انسيانهيا در حیيات سیاسيی،اقتصادی و فرهنگی و بهطور لی تمامی ابعاد زندگی است (طال

و نجفی اصي  .)11 ،8311 ،مشيار ت اجتمياعی

عبارت است از آن دسته فعالیتهای ارادی ه از طریق آنها اعضای یک جامعه ،در امور محله شهر و روستا شر ت
رده و بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در شر دادن به حیات اجتماعی مشار ت دارنيد (ا بریيان و فتحيی،8318 ،
.)8
 اعتماد اجتماعی داللت بر انتظارات و تعهدات ا تسابی و تائید شده به لحاظ اجتماعی دارد ه افراد نسبت بيهیردیگر و نسبت به نهادهای مربوطه به زندگی اجتماعیشان دارند .اعتمياد دارای دو بعيد امنیيت شخصيی ،انتظيار
همراری و سود متقاب است ( یانی و میرزا پور .)831 ،8311 ،اعتماد اجتماعی بهعنيوان مهيمتيرین سيازه سيرمایه
اجتماعی و یری از جنبههای مهم روابط انسانی و اجتماعی و عاملی بسیار اساسی بيرای تيداوم زنيدگی جمعيی در
دنیای پرمخاطره مدرن است .عدم توجه به اعتماد سب

تأخیر در ارها و هزینهبير شيدن آنهيا ،خلي در روابيط و

تعامالت و باعث ایجاد مشرالتی در مشار ت اجتماعی ،نظم اجتمياعی ،سيالمت اجتمياعی و بيهطيور لی توسيعه
همهجانبه میشود ( تابی و همراران.)811 ،8311 ،
 انسجام اجتماعی با توافق جمعی میان اعضاء یک جامعه ه حاص پيذیرش ،درونيی يردن نظيام ارزشيی وهنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی و ترا می از وجود تعام ها ،در میان افراد آن جامعه بیان میشود ( لمين،
 .)34 ،8318انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه دارد .به عبارتی انسجام در ي  ،نياظر
بيير میييزان و الگييوی رابطييه متقاب ي بييین نشييگران ،گييروههييا و خييردهفرهنييگهييای تمایزیافتييه اسييت (از یييا و
غفاری .)118:8318،انسجام اجتماعی در یک حوزه تعاملی معین شر و معنا پیدا می نيد .دور يیم احساسيی را در
میدان تعاملی به وجود میآید عاطفه جمعی مینامد .ازنظر دور یم عاطفه جمعی عمیق ا ثراً طی مناسک جمعيی بيه
وجود می آید و بدین نحو موجبات افزایش و تحریم انسجام اجتماعی را فراهم می ند (رفیعیان و همرياران،8311 ،
. )1
اسکان مجدد
جابهجاییها بهمثابه پارادایم معاصر در علوم اجتماعی ،ناظر به بررسی جابهجایی افراد ،ایدهها و اشيیا و همچنيین
داللتهای اجتماعی گستردهتر این جابهجاییها است .اسران مجدد ه با واژههایی مختلف مانند جابهجایی یا تغییير
مران نیز شناخته میشود ،اصوالً به معنای هر نوع جابهجایی یيا تغییير اساسيی در محي سيرونت خانوارهيا اسيت.
اسران مجدد غالباً به اجتناب از اسران در مران پیشین ،جستجوی اشتغال جدید و جبيران خسيارت ناشيی از زیيان
مادی جابهجایی میانجامد (جاللیان و همراران.)818 ،8311 ،
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سیاست اسران مجدد یری از انواع سیاستها در برنامهریزی سرونتگاههای روستایی است ه بيهمنظيور توسيعه
روستایی و به ویژه نظام بخشی به توزیع بهینيه نقياج روسيتایی و تيأمین امرانيات و خيدمات موردنیياز روسيتائیان
مطرحشده است ( .)Agba et al, 2010, p51بهطور لی اسران مجدد روستایی بیشتر پا از وقوع حوادث طبیعی در
مناطق روستایی انجام میشود ه میتواند به رفع مشرالت مردم روستایی مک بسیاری نيد .اسيران مجيدد ميردم
روستایی اگرچه در مواقع بحرانی ضروری است ،اما بایيد متناسي
روستایی و در قال

بيا شيرایط محليی اجتمياعی و اقتصيادی ميردم

طرحها اجرا شود .اگر این عم موردتوجه برنامهریزان قرار نگیرد ممرن است شاهد ترک مردم

روستایی از مح های جدید اسران خواهیم بود.
در ادبیات توسعه روستایی دو دیدگاه و یک استراتژی درباره جابهجایی مرانی و ادغام روسيتاها وجيود دارد .بيا
توجه به رویرردهای موجود به موضوع پژوهش سه جنبه موردتوجه در دیدگاهها و استراتژی معطوف به جابهجيایی
و ادغام عبارت اند از دیدگاه موافق ،دیدگاه مخالف و استراتژی معطوف به توسعه يه ميیتيوان آن را تلفیقيی از دو
دیدگاه موافق و مخالف در نظر گرفت.
استدالل برخی از تصمیم گیران و سیاستگذاران منطقهای و ملی در موافقت با جابهجایی و ادغام روستاها نياظر
بر این امر است ه پرا نش روستاها در نقاج متعدد سرزمین مانعی عمده در جهت توسعه روستایی به شمار میآیيد
و با تمر ز واحدهای خدماتی در نقاج روستایی میتوان به میزان ارایی آنها افيزود و شيرایط زنيدگی مردميان بيا
تمر ز مرانی و فضایی خدمات مطلوبتر خواهد شد (تو لی.)48 ،8311 ،
در مقاب  ،گروهی از اندیشمندان به ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بيا اشياره بيه پیاميدهيای اجتمياعی و
اقتصادی جابه جایی و ادغام روستاها ،بر این باورند ه تا حد امران باید تالش در حفظ روستاها در مرانهای اصلی
خود نمود .به اعتقاد این صاح نظران ،روستا تنها یک فضای فیزیری نیسيت يه بيهسيادگی بتيوان آن را از جيایی
به جایی دیگر منتق

رد .هر روستا دارای هویتی مستق است وزندگی و روابط ذهنی آن بسیار غنی و پیچیده است.

بهزعم برخی از این اندیشمندان ،جابهجایی و ادغام روستاها سب

گسستگی در وحيدت و پیوسيتگی ميردم و زوال

حافظه جمعی و احساس هویت میگردد (تو لی .)81 ،8311 ،سرانجام این ه برخی از پژوهشگران علوم اجتمياعی
ه بهطور مشخص به جابهجایی انسانها و ادغام مجموعهای زیستی در هنگام بازسازی مناطق آسی دیده از حوادث
طبیعی مانند سی و زلزله اشاره ردهاند ،بر این باورند ه جابهجایی انسانها میتواند منجر به طيوالنی شيدن بحيران
حاص از وقوع فاجعهای طبیعی شود و سيب

بيروز عوارضيی ماننيد تحلیي ذخیيرههيای اقتصيادی و اجتمياعی و

وابستگی به مکهای خارجی و غیره گردد ه در درازميدت دسيت ميی از عيوارن نخسيتین فاجعيههيا ندارنيد
(مشیری.)811 ،8311 ،
اما در استراتژی معطوف به توسعه هدف از جابهجایی و اسران مجدد جمعیيتهيای روسيتایی بهبيود وضيعیت
فعلی جمعیت تحت پوشش طرح و ارتقای زندگی آنان به سطحی قاب قبولتر در چارچوب توسعه منطقهای و مليی
است (فتحی و مطلق .)3 ،8311 ،ماهیت این استراتژی این است ه پروژههای توسعه يه در آن مبيادرت بيه جابيه-
جایی مردمان بهویژه بهصورت اجباری میشود ،معموالً مشرالت اقتصادی ،اجتماعی و محیطيی شيدیدی را بيه بيار
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میآورند .زیرا نظامهای تولید در معرن تهاجم قرار میگیرند ،داراییها و منابع تولیيدی و درآميدزا از دسيت ميی-
روند ،انسانها در محیط تازهای اسران مییابند ه امران استفاده از مهارتها و قابلیتهای تولیدشان اهش مییابيد
و از طرف دیگر رقابت برای دستیابی به منابع بیشتر میشود .ساختار محليی شيبرههيای روابيط اجتمياعی تضيعیف
میشوند ،گروههای خویشاوندی پرا نده میشوند و نهایتاً اینره هویت فرهنگی ،اقتدار سينتی و قابلیيت همرارهيای
متقاب از میان میرود .در صورت عدم اتخاذ اقدامات مناس
سب

و برنامهریزی صحیح ،جابهجایی اجباری ممرن اسيت

وارد آمدن فشارهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی شدیدی بر انسانهای درگیير طيرح شيود ( World Bank,

.)2010, p5
مدل مفهومي تحقيق
با توجه به بنیان نظری تحقیق و نظریههای مختلفی ه درزمینه سرمایه اجتماعی و الگوهای اسيران مجيدد و بيا
استفاده از طرح پان واپا نگر چارچوب نظری این پژوهش مطابق شر شماره  8طراحی گردید:

شکل :1 -مدل مفهومي تحقيق (منبع :يافتههاي تحقيق)1931 ،

پيشينه تحقيق
تحقیقات می در ارتباج با سرمایه اجتماعی و اسران مجدد وجود دارد ه در ایين بخيش بيه تعيدادی از ه در
رابطه با موضوع موردبررسی استناد میشود.
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پاترسون و همراران )1181( 8در مقاله نقش جامعه محلی در وا نش به سانحه ،با تمر ز بر روی نقيش سيرمایه
اجتماعی در اهش آسی پذیری جامعه در برابر سوانح طبیعی به اهمیت شبرههای اجتماعی ،نگيرش ،اعتمياد بيین
افراد و انسجام اجتماعی اشاره ردهاند.
میما ی و شاو )1114( 1در مقالهای با عنوان ارتقای آمادگی در برابر سوانح با سرمایه اجتماعی و ظرفیت محلی،
در منطقه روستایی وچی در ژاپن عالوه بر تعریف عوام مؤثر با استفاده از روش میدانی به این نتیجه رسیدند يه
این منطقه با توجه به نوع روابط اجتماعی ،رهبری محلی ،سیستم نهادی و  ...نقش مهميی در آميادهسيازی جامعيه
محلی در برابر سوانح طبیعی دارد.
پیلینگ )1113( 3در مقالهای با عنوان آسی پذیری شهرها :سوانح طبیعی و تابآوری اجتماعی ،سرمایه اجتمياعی
(اعتماد ،مشار ت و انسجام اجتماعی) شبرهای شده را از اصول لیدی برای ميداخالت قيوی در ميدیریت سيانحه
قلمداد می ند و آن را باعث باال رفتن میزان همبستگی و اعتماد به قوانین در سطح جامعه محلی میشود.
خواجه دادی و همراران ( )8318در تحقیقی تحت عنوان سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده بازسازی پا از بالیا ،پيا
از توصیف سرمایه اجتماعی و فواید آن ،نقش این سرمایه را در نار نقش رهبيران محليی در بازسازی بالیا تشيریح
نمودند و نتیجهگیری ردند سرمایه اجتماعی سرعت بازسيازی را افيزایش ميیدهيد اميا نقيش رهبيران محلييی در
به ارگیری سرمایه اجتماعی مردم در فرایند بازسازی و تسهی تصمیمگیری جمعی را نباید نادیده گرفيت .سييرمایه
اجتمياعی و رهبران محلی مؤثرترین عناصر در تقویت فعالیتهای جمعی و بازسازی پا از بالیا میباشيند .غفليت
از نقش سرمایه اجتماعی در برنامهریزیهای پا از بالیا ،موج

عيدمحمایيت ذینفعيان ،ميردم و ياهش سيرعت

عملیات بازسازیشده و برنامهها را عمالً بيا مشير مواجيه ميی نيد بنيابراین بيدون وجيود سيرمایه اجتمياعی در
اجتماعات ،برنامههای مرا ز تيصمیمگیيری ،چيه در زمان وقوع بالیا و چيه پياازآن ،بيا عنياوین زیبيا ،در آرشيیو
سازمانها میمانند و اجرای آنها با شرست مواجه خواهد شد.
همانطور ه مشاهده میشود ،سرمایه اجتماعی بهعنوان یک سازه مفهومی مهم در ادبیات برنامهریيزی روسيتایی
و عاملی مهم در توفیق طرحهای اسران مجدد در ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته است و موضيوع موردبررسيی
در این تحقیق از تازگی خاصی برخوردار است .همچنین روستاهای موردمطالعه دارای تجربه طوالنی پا از اسيران
مجدد هستند و در چنین شرایطی میتوان اقدام به سنجش سرمایه اجتماعی مردم پا از رسیدن به ثبات در اسيتقرار
گاه جدید نمود.
سؤالها و فرضيهها
با توجه به هدف مطرحشده ،سؤالهای زیر در راستای انجام تحقیق مطرح میگردد:
 -8آیا جابهجایی روستاها در بهبود شاخصهای سرمایه اجتماعی روستائیان نقش داشته است؟
8 Patterson et al.
Mimaki, J. and Shaw

1

3 Pelling
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 -1آیا تفاوت معنیداری بین میزان سرمایه اجتماعی در الگوهای اسران مجدد (الگوی جابهجایی محيدود و الگيوی
جابهجایی توأم با تجمیع) وجود دارد؟
بر مبنای سؤاالت مطرح شده در این پژوهش و اهداف تحقیق ،فرضیات زیر متناظر بيا سيؤاالت ميذ ور پیشينهاد
میشود:
 -8اجرای الگوهای مختلف اسران مجدد در بهبود شاخصهای سرمایه اجتمياعی در منطقيه موردمطالعيه تأثیرگيذار
بوده است.
 -1بین الگوهای مختلف اسران مجدد تفاوت معناداری درزمینه تأثیرگذاری بر سرمایه اجتماعی وجود دارد.
روششناسي
تحقیق حاضر از نوع اربردی و روش انجام آن توصیفی تحلیلی است .گردآوری دادههای موردنیاز با استفاده از
روش اسنادی و میدانی تهیهشده ه روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشناميه اسيت .جهيت تعیيین تعيداد پرسشينامه
موردنیاز (حجم نمونه) در تحقیق حاضر از فرمول و ران استفاده شد .با توجه به فرمول و ران ،سطح اطمینيان 18
درصد و ضری

خطای  ،1/18تعداد  111خانوار برای ترمی پرسشنامه انتخياب گردیدنيد .در ارتبياج بيا رابطيهی

اسران مجدد و سرمایهی اجتماعی بهطور مستقیم نظریهها و تئوریهای حمایت نندهای وجود ندارد بلره بيهطيور
غیرمستقیم میتوان از نظرات و دیدگاهها پیرامون سرمایهی اجتماعی و نیز اثرات اسران مجدد در نيواحی روسيتایی
سود برد و بامطالعه و تلفیق آنها در راستای بررسی رابطهی اسران مجدد و سرمایهی اجتماعی در نواحی روسيتایی
گام برداشت .با توجه بهمرور مطالعات و تحقیقات انجامشده ،معیارهای سنجش سرمایهی اجتماعی سه معیار شيام
اعتماد اجتماعی ،انسجام و همبستگی اجتماعی و مشار ت اجتماعی (جدول  )8میباشند .روایی پرسشنامهها با نظير
پان متخصصان و صاح نظران تائید گردید .جهت تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از  31پرسشينامه ،پيیشآزميون
انجام شد ه مقدار آلفای رونباخ محاسبهشده برای مجموع ابعاد 1/111 ،به دست آمد.
جدول :1 -معيارها و شاخصهاي سنجش سرمايهي اجتماعي
شاخص

معیار

قرن دادن وسای به همسایگان ،اعتماد به اهالی روستا ،اعتماد نسبت به نهاد دهیاری ،حساسیت مردم در خصوص
اعتماد

مشرالت دیگران ،اعتماد شخصی (از قبی صداقت ،وفا به عهد و  ،)...اعتماد به نهادها و سازمانهای دولتی ،ضمانت
مالی همدیگر در دریافت وام
شر ت در مراسمهای جشن و عزا ،مک به افراد بیبضاعت ،روابط صمیمانه با همسایگان ،پذیرش افراد با قومیتهای

انسجام و همبستگی

مختلف ،بروز تضادهای مذهبی ،همدلی و یررنگی بین مردم ،احساس مسئولیت در امور روستا ،احترام به بزرگترها
توسط وچکترها ،ح اختالفات بهصورت دخدامنشانه
مشار ت در تصمیمگیری های روستا ،مشار ت فعال در انتخابات ،عضویت در نهادهای محلی از قبی شورای روستا،

مشار ت

ارتباج نزدیک با مدیریت (شورا و دهیار) ،مشار ت مالی در امور روستا ،شر ت در مراسمهای عمومی روستا،
همفرری و مشورت زنان در امور روستا
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توزیع پرسشنامهها بهصورت تصادفی-سیستماتیک در بین خانوارهای سا ن صورت گرفت .بيا توجيه بيه اینريه
ترمی پرسشنامه به تنهایی ابزاری افی برای گيردآوری اطالعيات تشيخیص داده نشيد ،از طریيق مشياهده میيدانی،
مصاحبههای عمیق موردی و گروهی با سا نین و بررسيی اسيناد و ميدارک موجيود سيعی در گيردآوری اطالعيات
موردنیاز شد .برای پرسشنامههای مورداستفاده اساساً از سؤاالت بسته با پاسخهيای در طیيف لیريرت پين مقیاسيی
(خیلی بهتر شده 8 :تا خیلی بدتر شده )8 :استفادهشدهاند .در گام دیگر پا از ترمی پرسشينامههيا و رفيع نيواقص
احتمالی ،اطالعات موردنیياز از پرسشينامههيا اسيتخرا شيده و جهيت رسيیدن بيه اهيداف تحقیيق موردبررسيی و
تجزیهوتحلی آماری قرار گرفت .در پژوهش حاضر بيهمنظيور بررسيی نقيش اسيران مجيدد در سيرمایه اجتمياعی
روستائیان ،از آزمون  tاستفادهشده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
محدوده موردمطالعه ازنظر سیاسی-اداری ،منطبق بر بخشهایی از شهرستانهای الله و مراوهتپه در شر اسيتان
گلستان است .مرا ز جمعیتی در تحقیق حاضر شهر فراغی (تجمیع  88روستای قزلاطا  ،آ طوقه ،چاتال ،خوجهلر،
روک ،پاشایی ،قپانعلیا ،قپانسفلی ،سید لر ،شیخلر و دوجی) و سه روستای قوال سن ،بققجه باال و بققجه پایین
میباشند .بیشترین فاصله شهر فراغی از مح روستاهای قبلی  18یلومتر و فاصله سایتهای بققجه پایین ،بيققجيه
باال و قوال سن از مح روستاهای قبلی به ترتی

یک ،یک و دو یلومتر است.

جامعه آماری تحقیق حاضر سرپرستان خانوارهای روستایی در روستاهای موردمطالعه به تعداد  8143خيانوار در
شهر جدید فراغی و  341خانوار سه روستای جابهجاشده در سال  8318است .با توجه به تشری شهر جدید فراغيی
از تجمیع  88روستای جابهجاشده ه بهصورت محالت جدا از هم در نار یردیگر اسرانیافتهانيد ،در ایين تحقیيق
چهار روستای پاشایی ،چاتال ،قزل اطا و وروک از شهر جدید فراغی (الگوی تجمیع) و روستای بيق قجيه پيایین
(از الگوی جابهجایی محدود) جهت نمونهبرداری انتخاب شدند .در شر  ،1-موقعیت روستاهای موردمطالعه نشيان
دادهشده است.
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شکل :2-موقعيت منطقه موردمطالعه

بحث و نتايج
نتايج توصيفي

نتای حاص از توصیف ویژگیهای نمونههای موردمطالعه نشان میدهد ه بیشتر پاسخگویان ( 83درصد) بین
 11تا  48سال سن دارند .بیش از  84درصد پاسخگویان دارای تحصیالت پایینتر از دیپلم هستند ه از این میان 84
درصد بیسوادند .حدود  48درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت دیپلم یا باالتر از دیپلم هستند .ازنظر اشيتغال 48
درصد از پاسخدهندگان شاغ اند ه شغ

شاورزی با  88درصد بیشترین میزان اشتغال را به خيود اختصياص داده

است .بیش از  11درصد پاسخگویان مالک واحد مسرونی میباشند .بيیش از  11درصيد از پاسيخگویان بيهصيورت
دائم در مح جدید اقامت داشته و  81درصد نیز بهطور موقت در مح جدید زندگی می نند.
يافتههاي تحقيق
در زیر یافتههای حاص از بررسی قلمروهای سهگانه سرمایه اجتماعی ارائه میگردد .در ابتيدا اعتمياد اجتمياعی
بهعنوان مهمترین ر ن سرمایه اجتماعی ،موردبررسی و سنجش قرارگرفته است.
اعتماد اجتماعي:
در قلمرو اعتماد اجتماعی ه با مک گویههای قرن دادن وسای به همسایگان ،اعتماد به اهالی روستا ،اعتمياد
نسبت به نهاد دهیاری ،حساسیت مردم در خصوص مشرالت دیگران ،اعتماد شخصی (از قبی صداقت ،وفا به عهيد
و ،)...اعتماد به نهادها و سازمانهای دولتی ،ضمانت مالی همدیگر در دریافيت وام ،موردسينجش قرارگرفتيه اسيت،
اختالف معنیداری در سطح اطمینان  1/18درصد در هر دو الگوی موردمطالعيه در ایين شياخص مشياهده گردیيد.
میانگین امتیاز شاخص اعتماد اجتماعی در الگوی جابهجایی و تجمیع ،به ترتی

 1/1348و  1/8881است ه بیانگر
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اهش میزان اعتماد اجتماعی در هر دو الگوی موردمطالعه نسبت به قب از جابهجایی است .ا ثر گویههيا در هير دو
الگوی موردبررسی با نظر امالً مخالف پاسخگویان مواجه شدهاند.
همچنین یافتههای حاص از تجمیع گویههای تبیین ننده شاخص اعتماد اجتماعی در جدول زیر نشيانگر وجيود
تفاوت معنی دار میان شاخص اعتماد اجتماعی بین الگوهای موردمطالعه و حد متوسط گویهها ه عدد  3یعنيی میانيه
نظری است .این تفاوت در سطح  1/18معنادار برآورد شده است .در جدول  ،1تأثیر اسران مجدد بير مؤلفيه اعتمياد
اجتماعی الگوهای جابهجایی و تجمیع نشان دادهشده است.
جدول :2 -برآورد معناداري سطح تفاوت شاخص اعتماد اجتماعي از حد وسط گويهها در الگوهاي جابهجايي و تجميع
شاخص
اعتماد اجتماعی

الگو

میانگین

اختالف میانگین

سطح معنیداری

T

جابهجایی

1/1348

-1/88118

-3/188

1/111

تجمیع

1/8881

-1/41411

-84/484

1/111

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

همچنین نتای آزمون  tنمونههای مستق  ،نشاندهنده وجود اختالف معنیدار در شاخص اعتمياد اجتمياعی بيین
دو الگوی موردمطالعه است (جدول .)3
جدول :9 -مقايسه الگوهاي جابهجايي محدود و تجميع در شاخص اعتماد اجتماعي
آزمون t
مؤلفه

اعتماد اجتماعی

الگو

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

جابهجایی

81

1/1348

1/11131

تجمیع

881

1/8881

1/41818

سطح معنیداری

آماره t

(درصد)
1/111

8/888

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

همبستگي و انسجام اجتماعي:
در قلمرو همبستگی و انسجام اجتماعی ه با استفاده از گویههای شر ت در مراسمهای جشن و عزا ،ميک بيه
افراد بیبضاعت ،روابط صمیمانه با همسایگان ،پذیرش افراد با قومیتهای مختلف ،بروز تضادهای ميذهبی ،هميدلی
و یررنگی بین مردم ،احساس مسئولیت در امور روستا ،احترام به بزرگترها توسيط وچيکترهيا ،حي اختالفيات
بهصورت دخدامنشانه مورد ارزیابی قرارگرفته است ،اخيتالف معنيیداری در سيطح اطمینيان  8درصيد در هير دو
الگوی موردمطالعه نسبت به قب از جابهجایی مشاهده نگردید .در جدول  4نتيای بيهدسيتآميده بيرای گویيههيای
شاخص همبستگی و انسجام اجتماعی در الگوهای موردمطالعه آورده شده است.
جدول :1 -برآورد معناداري سطح تفاوت شاخص انسجام اجتماعي از حد متوسط در الگوهاي مختلف
شاخص
همبستگی اجتماعی

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

الگو

میانگین

جابهجایی

3/1181

تجمیع

3/1118

اختالف میانگین
1/11813
1/11188

t
1/118
1/188

سطح معنیداری
1/111
1/111
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یافتههای حاص از تجمیع گویههای تبیین ننده شاخص همبسيتگی و انسيجام اجتمياعی ،نشيانگر عيدم وجيود
تفاوت معنی دار این شاخص در هر دو الگوی موردبررسی و حد متوسط گویهها در سطح  1/18است .میانگین امتیاز
همبستگی و انسجام اجتماعی در الگوهای جابهجایی محيدود و تجمیيع ،بيه ترتیي

 3/1181و  3/1118اسيت يه

بیانگر عدم تغییر در وضعیت مشار ت در هر دو الگوی اسران مجدد است .همچنین نتای آزمون  tنمونههای مستق
نشان دهنده عدم اختالف معنی دار شاخص همبستگی و انسجام اجتماعی بین دو الگوی موردمطالعيه اسيت (جيدول
.)8
جدول :5 -مقايسه الگوهاي جابهجايي محدود و تجميع در شاخص همبستگي و انسجام اجتماعي
آزمون t
مؤلفه

الگو

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

همبستگی و

سه روستا

81

3/1181

1/81118

انسجام اجتماعی

فراغی

881

3/1118

1/48181

آماره t

سطح معنی-
داری
1/114

1/188

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

مشارکت اجتماعي:
در قلمرو مشار ت اجتماعی ه با مک گویههای مشار ت در تصيمیمگیيریهيای روسيتا ،مشيار ت فعيال در
انتخابات ،عضویت در نهادهای محلی ،ارتباج نزدیک با مدیریت (شورا و دهیار) ،مشار ت مالی در امور ،شير ت در
جلسات عمومی روستا ،همفرری و مشورت زنان در امور روستا ،موردسنجش قرارگرفته است ،اختالف معنيیداری
در سطح اطمینان  1/18درصد بین الگوها با وضعیت قب از جابهجيایی مشياهده گردیيد .میيانگین امتیياز مشيار ت
 3/8118و  3/3118است يه بیيانگر بهبيود وضيعیت

اجتماعی در دو الگوی جابهجایی محدود و تجمیع ،به ترتی

مشار ت در هر دو الگوی اسران مجدد است .مصاحبه های عمیيق صيورت گرفتيه بيا اهيالی نشيان داد ،سيا نین از
مشار ت در جهت دریافت امتیازات از نهادهای دولتی بهره میبرند .در جدول  8نتای بهدستآمده برای گویيههيای
مشار ت اجتماعی در الگوهای موردمطالعه آورده شده است.
جدول :6 -برآورد معناداري سطح تفاوت شاخص مشارکت اجتماعي از حد متوسط در الگوهاي موردبررسي
شاخص
مشار ت اجتماعی

الگو

میانگین

اختالف میانگین

T

سطح معنیداری

جابهجایی

3/8118

1/81184

1/118

1/118

تجمیع

3/3118

1/31188

4/411

1/111

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

همچنین نتای آزمون  tنمونههای مستق نشان دهنده عدم وجود اختالف معنیدار در شاخص مشار ت اجتماعی
بین دو الگوی موردمطالعه است (جدول .)4
جدول :7 -مقايسه الگوهاي جابهجايي محدود و تجميع در شاخص مشارکت اجتماعي

 / 11فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال پنجم ،شماره سوم( ،پیاپی  )81پاییز 8314

مؤلفه

الگو

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

مشار ت

سه روستا

81

3/8118

1/41318

اجتماعی

فراغی

881

3/1118

1/83841

آزمون t
آماره t

سطح معنیداری

-8/481

1/848

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،

بهمنظور پاسخگویی به این سؤال ه آیا تفاوت معنیداری بین میزان سرمایه اجتماعی در الگوهای اسيران مجيدد
(الگوی جابهجایی محدود و الگوی جابهجایی توأم با تجمیع) وجود دارد ،از آزميون  tنمونيههيای مسيتق اسيتفاده
گردید .در جدول  1آمارههای مربوج به دو گروه و در جدول  ،1آزمون  tدو نمونه مستق ارائهشده است.
جدول :8 -آمارههاي مربوط به دو گروه
پارامتر
سرمایه اجتماعی

الگو

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

جابهجایی محدود

81

3/1841

1/38881

1/18113

تجمیع

881

1/1411

1/34818

1/11118

(منبع :یافتههای تحقیق)8314 ،
جدول :3 -آزمون  tدو نمونه مستقل
آزمون  tبرای میانگینها

آزمون برابری واریاناها
معیار تصمیم

آماره F

برابری واریانا-

آماره t

ها

معیار تصمیم برابری
میانگینها

میانگین اختالفات

با فرن
برابری
سرمایه

واریاناها

اجتماعی

با فرن
نابرابری

8/841
1/841

1/181

1/18833

1/818
8/834

1/181

1/18833

واریاناها

(منبع :يافتههاي تحقيق)1931 ،

جدول شماره  1شام دو آزمون است ،آزمون اول برابری واریاناها با مقدار  1/841بيرای آمياره  Fو بيا معیيار
تصمیم  1/818را نشان میدهد ،بنابراین فرن برابری واریاناها را نمیتوان رد رد .یعنی با توجه به اطالعات ایين
نمونه ،واریانا سرمایه اجتماعی بین الگوی جابهجایی محدود و الگوی تجمیيع بياهم برابير اسيت .دوميین آزميون
مقایسه میانگینها است ه با فرن برابری واریاناها ،معیيار تصيمیمی برابير  1/181دارد .بيا فيرن برابير نبيودن
واریانا های دو الگو نیز همین نتیجه حاص خواهد شد .در هر دو صورت نتیجه این آزمون نشياندهنيده آن اسيت
ه بین الگوهای اسران مجدد تفاوت معنیداری درزمینه میزان تغییرات سرمایه اجتماعی وجود ندارد.
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نتيجهگيري
در فرایند اسران مجدد روستایی ،متغیرهای اجتماعی بهخصوص سرمایه اجتماعی نقيش لیيدی ایفيا ميی نيد،
چرا ه هیچ پروژهای بدون مشار ت مردم ،رضایتمندی و اعتماد جوامع محلی شر نمیگیر بهعبارتدیگر ،سرمایه
اجتماعی با ایجاد همبستگی در بین افراد بهعنوان منبع نشهای اجتماعی در عرصههای مختليف زنيدگی از سيطح
محلی (خرد) تا سطح حرومت ( الن) مطرح میشود و میتواند جامعه را در برخيورد بيا مسيائ توانياتر سياخته و
اهش آن منجر به بروز مسائ و معضالت حاد اجتماعی میشود.
تجربه نشان داده است ،پروژههایی ه در آن مبادرت به جابهجایی و اسران مجدد جمعیت خصوصاً بيهصيورت
غیر داوطلبانه میشود ،به دلی تخری
زیادی را موج

نظامهای تولیدی ،معميوالً مشيرالت اقتصيادی ،اجتمياعی و زیسيتمحیطيی

میشوند ( .)Lovekamp & Arlikatti 2013, p470در تحقیق حاضر ارزیابی نقش اسران مجدد بر

سرمایه اجتماعی منطقه موردمطالعه با استفاده از سه شاخص اصلی (اعتماد ،انسجام و مشار ت) انجام گردید.
در قلمرو اعتماد اجتماعی ه با مک گویههای قرن دادن وسای به همسایگان ،اعتماد به اهالی روستا ،اعتمياد
نسبت به نهاد دهیاری ،حساسیت مردم در خصوص مشرالت دیگران ،اعتماد شخصی (از قبی صداقت ،وفا به عهيد
و ،)...اعتماد به نهادها و سازمانهای دولتی ،ضمانت مالی همدیگر در دریافيت وام ،موردسينجش قرارگرفتيه اسيت،
اختالف معنیداری در سطح اطمینان  1/18درصد در هر دو الگوی موردمطالعه نسبت به قب از جابهجيایی مشياهده
گردید .میانگین امتیاز اعتماد اجتماعی در الگوی جابهجایی و تجمیع ،به ترتی

 1/1348و  1/8881است ه بیيانگر

اهش میزان اعتماد اجتماعی در هر دو الگوی موردمطالعه است .ا ثر گویهها در هر دو الگوی موردبررسيی بيا نظير
امالً مخالف پاسخگویان مواجه شدهاند ،این نتای با نتای جاللیان و همراران ،8311 ،تو لی 8311 ،همسو است.
در قلمرو همبستگی و انسجام اجتماعی یافتههای حاص از تجمیيع گویيههيای تبیيین ننيده شياخص همبسيتگی و
انسجام اجتماعی ،نشانگر عدم وجود تفاوت معنیدار این شياخص در هير دو الگيوی موردبررسيی و حيد متوسيط
گویهها در سطح  1/18است .میانگین امتیاز همبستگی و انسجام اجتماعی در دو الگيوی جابيهجيایی و تجمیيع ،بيه
ترتی

 3/1181و  3/1118است ه بیانگر عدمتغییر در وضعیت انسجام اجتماعی در هر دو الگو اسيت ،نتيای ایين

تحقیق در قلمروی همبستگی و انسجام اجتماعی با جاللیان و همراران 8311 ،همسو نیست .همچنین نتای آزمون t
نمونههای مستق نشاندهنده عدم وجود اختالف معنیدار شاخص همبسيتگی و انسيجام اجتمياعی بيین دو الگيوی
موردمطالعه است.
مهمترین تجلی روابط اجتماعی در سطح جوامع روستایی را میتوان در روابط چهره به چهره مالحظه نمود .ایين
رابطه ه منبعث از جمعیت اندک است باعث تقویت روابط غیرشخصی و غیررسمی میگردد .تجمیيع چنيد روسيتا
با یردیگر در وهله نخست باعث افزایش جمعیت و گسترش دایره نش متقاب اجتماعی میگيردد .ایين امير سيب
تغییر در ابعاد نش متقاب  ،تغییر در فاصله اجتماعی ،تغییر در شر روابط در جوامع جدیيد شيده اسيت .تغییير در
میزان روابط اجتماعی در سه روستای جابهجاشده به نسبت متر از الگوی تجمیع است.
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در سه روستای جابهجاشده بهصورت محدود خانوارها قب از جابهجيایی بيا توجيه بيه روابيط خویشياوندی در
همسایگی هم زندگی می ردند بيهعبيارتدیگير بيین هم سيایگان اهيالی هير یيک از روسيتاها ،یيک نيوع روابيط
خویشاوندی حا م بوده است اما بعد از جابهجایی به علت توزیع زمین بین خانوارها بهصورت قرعيه شيی ،زمینيه
دور شدن خانوارهای فامی و خویشاوند از یردیگر فراهمشده است ه این مسئله تا حدودی باعث ياهش ارتبياج
بین خانوارهایی ه پیوند خویشاوندی سببی یا نسبی دارند ،شده است.
در قلمرو مشار ت اجتماعی ه با مک گویههای عضویت در نهادهای محلی ،مشار ت در تصيمیمگیيریهيای
مختلف امور روستا ،موردسنجش قرارگرفته است ،اختالف معنیداری در سطح اطمینان  1/18بيین الگوهيا مشياهده
گردید .میانگین امتیاز مشار ت اجتماعی در دو الگوی جابهجایی و تجمیع ،به ترتی

 3/8118و  3/1118اسيت يه

بیانگر بهبود وضعیت مشار ت در سه روستای جابهجاشده است.
بررسی های میدانی بیانگر اهش مشار ت در ارهای داوطلبانه و بدون دسيتمزد و افيزایش مشيار ت ميالی در
امور روستا در سایت پیشرمر است .این در حالی است ه سا نین تمامی روستاهای جابهجاشده معتقدنيد مشيار ت
مردم در طرحهای عمرانی درصورتی ه بار مالی برای اهالی نداشته باشيد نسيبتاً خيوب اسيت .میيانگین مشياهدهای
الگوهای جابهجایی و تجمیع به ترتی

 3/184و  1/141است ه نشاندهنده ایين اسيت يه الگيوی تجمیيع ،تيأثیر

نامطلوبی ازنظر سرمایه اجتماعی بر جوامع موردمطالعه داشته است.
پیشنهاد میشود ضمن توجه جدی به نهادهای اجتماعی و فرهنگی موجود در روستاها ،حيد امريان ار ردهيای
اجتماعی و فرهنگی سابق روستاها حفظ گردیده و در صورت صالحدید ارشناسان مربوطه بهضرورت انجام برخی
از تغییرات ،باید گزینههای مناس

جایگزین گردد .همچنین پیشنهاد میشود با انتخاب مدیران از بین ميردم بيومی و

سا نین مناطق جابهجاشده ،زمینه های ارتقاء سيطح اعتمياد سيا نین فيراهم شيود .همچنيین بيا گسيترش و توسيعه
زیرساختها و تسهیالت احساس تعلق مرانی سا نین را نسبت به سرونتگاههای جدید را بیشتر نمود.
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