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چکیده
اهمیت و ریزي شهري در جهان نشان داده است که در این حوزه نیز انسان و منابع انسانی حتی بیش از منابع مالی ها تجربه برنامهسال

شود بنابراین موضوع سرمایه ارزش دارند، بطور یقین، پس از فاجعه روابط اجتماعی و اقتصادي درهم ریخته و سازمان اجتماعی از هم گسیخته می
برابر زلزله سرمایه اجتماعی خانوارهاي شهر سیرجان در -مسأله تحلیل سطح آمادگی ارتباطیدر این راستا بر اساس. باشداجتماعی قابل تأمل می

اي شهر سیرجان سرمایه اجتماعی اجتماعات محله- میزان آمادگی ارتباطی) 1: و با توجه به مبانی نظري موجود، دو فرضیه بدین عبارت ارائه شد
جان و وضعییت اي شهر سیرسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-بین میزان آمادگی ارتباطی) 2.در برابر زلزله از تفاوت معناداري برخوردار است

هاي سازي، تکنیکسرمایه اجتماعی از طریق روش شاخص-ها، مفهوم آمادگی ارتباطیجهت آزمون فرضیه. اجتماعی رابطه وجود دارد-اقتصادي
AHP وSAW 350اي، و ازگیري خوشههاي مورد نیاز از طریق پرسشنامه و روش نمونهداده. معرف تعریف عملیاتی شد16شاخص و 4در قالب

. طرفه و آزمون توکی تحلیل شدهاي همبستگی پیرسون و اسپیرمن، واریانس یکبدست آمد و از طریق روش) بر حسب روش کوکران(خانوار نمونه 
میزان مبنی بر رابطهسرمایه اجتماعی با یکدیگر تفاوت معنادار ندارند و فرضیه دوم-نتایج بررسی فرضیه اول نشان داد که محالت از نظر ارتباطی

.اجتماعی تأیید شد–سرمایه اجتماعی با وضعیت اقتصادي -آمادگی ارتباطی

مقدمه
ناپذیر از مجموعه ثروت یک ملت است که ایجاد و حفظ آن و غنا بخشیدن به آن براي استفاده نسل آینده، سرمایه اجتماعی جزئی تفکیک

هایی باشیم که از طریق آنها، کیفیت یا بدنبال شیوهبایددر نتیجه ) 1380یفیان ثانی، شر(از اهدافی است که توسعه پایدار ملزم به پیگیري آن است
این امر با توجه به اینکه مخاطرات طبیعی ویرانگر سبب بروز . هاي شهري حتی پس از وقوع مخاطرات طبیعی بازگردانیممقیاس انسانی را به محیط

هاي اجتماعی و ها امکان فعالیتها و گاهی سالمی شود و تا ماهبازماندگانیب دیدگان و رفتاري دیرپا و آزاردهنده در آس–مشکالت روانی 
الزم به ذکر است مناطق یا کشورهاي داراي ذخیره .)1383بیان زاده و همکاران،(گیرد از اهمیت بسیار باالیی برخوردار استاقتصادي را از آنان می

، در مقایسه با جوامع داراي اعتماد و تعهد مدنی اندك به سطوح باالي رشد )یافته و تعهد مدنیبرحسب اعتماد تعمیم(باالي سرمایه اجتماعی، 
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سرمایه اجتماعی  خانوارهاي شهر -دگی ارتباطیبه بررسی میزان آماحاضرۀ مقال،در این ارتباط). 1392مشیري و همکاران،(یابند دست می
آیا ) 1: بر این اساس سؤاالت اصلی پژوهش چنین مطرح گردید. تا با بررسی آن راهکارهاي مناسبی ارائه گردداستسیرجان در برابر زلزله پرداخته 

آیا بین میزان ) 2ز تفاوت معناداري برخوردار است؟ اي شهر سیرجان در برابر زلزله اسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-میزان آمادگی ارتباطی
اجتماعی رابطه وجود دارد؟- اي شهر سیرجان و وضعییت اقتصاديسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-آمادگی ارتباطی

موضوع مدیریت . گردیدفامارو با توجه به امکان درگیري موشکی آمریکا و کوبا عنوان عبارت امروزي مدیریت بحران اولین بار توسط مک
بنابراین امروزه . در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط فرانس پرس مطرح شد1989بحران در بالیاي طبیعی اولین بار در سال 

United(گیرد، شامل، کاهش اثرات، آمادگی، امداد، بهسازي و بازسازي اي از مراحل مختلف را در بر میمدیریت بحران چرخه Nations, در )1992
مقصود آن عبارت از حصول . مفهوم آمادگی بحران بسیار واضح و روشن است. گیرداي است که پیش از وقوع صورت میاین چرخه آمادگی مرحله

برخورد با بحران دیدگان در ها و منابع به طور صحیح در محل حاضر شده و به توانمندي آسیبها، روشاطمینان به اینکه در زمان بحران باسیستم
. انجام می شوددهد با هدف بهبود ایمنی زندگی هنگامی که یک فاجعه رخ میاست که شامل اقداماتی نیز آمادگی . )1385بیرودیان،(کمک نماید

)Sutton & Tierney, 2006 (
اما علی . بار مطرح شدغربی براي نخستینفان از دانشگاه ویرجیناي اي توسط هانی، در مقاله1916بحث سرمایه اجتماعی، قبل از سال 
شکل جدي به خود نگرفت .ریزي شهري بکار برده شدجاکوب در برنامهمیالدي که توسط جین1960رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 

ز نظریات نئوکالسیک و ناعادالنه بودن لوري از تئوري سرمایه اجتماعی براي انتقاد ا. ، این تئوري توسط لوري وارد عرصه اقتصاد شد1970در دهه 
تالشهاي وي در اروپا . ، براي اولین بار این مفهوم را در آمریکاي شمالی وارد عرصه سیاسی کرد)1988(جیمزکلمن .توزیع درآمد استفاده کرد

.)1392درویش و صفري رودبار، (توسط رابرت پوتنام پیگیري شد 
سه بعد 1998بندي، ناهاپیت و گوشال در سال ترین تقسیمدر مهم. اندسرمایه اجتماعی ارائه دادهبندي مختلفی از هریک از محققان طبقه

,.Krause et al(ايشناختی، بعد ساختاري و بعد رابطهبعد: ازرا براي سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند که عبارتند بعد شناختی سرمایه : الف). 2002
میزان اشتراك کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درك مشترك میان آنان است و موارد زیر را در این بعد در برگیرنده : اجتماعی

Bolino et(هاي مشتركگیرد زبان و کدهاي مشترك و همچنین روایتبر می al., این بعد به ارتباطات : بعد ساختاري سرمایه اجتماعی: ب). 2002
بعد ساختاري سرمایه اجتماعی شامل الگوي پیوندهاي میان شبکه و . ه به طور متوالی در حال تسهیم اطالعات هستندمیان کارکنانی اشاره دارد ک

,Nahapiet and Ghoshal(شودترکیب سازماندهی شبکه و تناسب سازمانی می بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی، بعد ارتباطی بر ماهیت و : ج. )1998
,MAT Isa and Ameer(شوداین بعد شامل اعتماد، هنجارها،تعهدات و هویت می. گرددمتمرکز میکیفیت ارتباطات در سازمان  2002.(

:چهار دیدگاه نظري مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی نیز به شرح زیرند
گرا گروهی که به طرفداران نگاه اجتماع محلی. اولین نظریه سرمایه اجتماعی نگاه اجتماع محلی گرا نام دارد: دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی-الف
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.آورندرا امري خوشایند به حساب می
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هاي اجتماع محلی ها، گروههاي موجود بین مردم که حالت افقی و عمودي دارند، تأکید دارد و روابط اجتماعی درون و بیرون سازماناهمیت انجمن
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نفسه براي کنش اجتماعی، آن هم در جهت هاي اجتماعی فیظرفیت گروه. محلی و جامعه مدنی  محصول محیط سیاسی، حقوق و نهادي است

تعمیم . بستگی تام و تمام دارد. دهندمنافع جمعی آنها به کیفیت نهادهاي رسمی که گروهاي اجتماعی تحت لواي آنها به حیات خود ادامه می
ها نیز بر هماهنگی درونی، اعتبار، توانمندیسازي پاسخگویی آنها هاي کسب و کار و دولتاي به معناي آن خواهد بود که عملکرد بنگاهچنین گزاره

.به جامعه مدنی بستگی دارد
هاي قبلی مطرح شد تا بتواند هم هاي موجود در جامعه و ضعف دیدگاهافزایی با توجه به شکافبه طور خالصه دیدگاه هم: افزاییدیدگاه هم: ت

افزایی در تالش است که بتواند سه نوع سرمایه سرمایه اجتماعی افقی و هم سرمایه اجتماعی عمودي را پوشش دهد به عبارت دیگر، دیدگاه هم
).1391پور،علیموسوي و (اجتماعی یعنی درون گروهی، برون گروهی و ارتباط را ادغام کند 
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اجتماعی رابطه وجود دارد؟- اي شهر سیرجان و وضعییت اقتصاديسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-آمادگی ارتباطی

موضوع مدیریت . گردیدفامارو با توجه به امکان درگیري موشکی آمریکا و کوبا عنوان عبارت امروزي مدیریت بحران اولین بار توسط مک
بنابراین امروزه . در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط فرانس پرس مطرح شد1989بحران در بالیاي طبیعی اولین بار در سال 

United(گیرد، شامل، کاهش اثرات، آمادگی، امداد، بهسازي و بازسازي اي از مراحل مختلف را در بر میمدیریت بحران چرخه Nations, در )1992
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برخورد با بحران دیدگان در ها و منابع به طور صحیح در محل حاضر شده و به توانمندي آسیبها، روشاطمینان به اینکه در زمان بحران باسیستم
. انجام می شوددهد با هدف بهبود ایمنی زندگی هنگامی که یک فاجعه رخ میاست که شامل اقداماتی نیز آمادگی . )1385بیرودیان،(کمک نماید
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:چهار دیدگاه نظري مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی نیز به شرح زیرند
گرا گروهی که به طرفداران نگاه اجتماع محلی. اولین نظریه سرمایه اجتماعی نگاه اجتماع محلی گرا نام دارد: دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی-الف

براي این گروه تعداد . دانندترین شاخص سرمایه اجتماعی میهاي غیر رسمی فعال اجتماع محلی را مهماند، تعداد و تراکم سازمانمعروف شده
ع وسعت فعالیت افراد عضو از سوي دیگر، اهمیت هاي مدنی فعال در اجتماع مدنی از یک سو، تعداد اعضاي آنها، نوها و گروهها، انجمنباشگاه

ها و اعضاي آنها بیشتر باشد، آن کنند و هر چه تعداد سازمانبدیهی است که طرفداران این نظریه، سرمایه اجتماعی را مثبت تلقی می. اساسی دارند
.آورندرا امري خوشایند به حساب می

پردازد و بر هاي مثبت و منفی سرمایه اجتماعی میها و رابطه آن با سرمایه اجتماعی، بر جنبهدیدگاه دوم یا دیدگاه شبکه: هادیدگاه شبکه) ب
هاي اجتماع محلی ها، گروههاي موجود بین مردم که حالت افقی و عمودي دارند، تأکید دارد و روابط اجتماعی درون و بیرون سازماناهمیت انجمن

هاي اجتماعی را ترین مزیت شبکه ها در سرمایه اجتماعی، بزرگپیروان نظریه شبکه. کندرا بررسی میهاي اقتصادي و صنعتیها و بنگاهو شرکت
Stone et(دانندتوانمندي آنها در توسعه کلی و توسعه اجتماعات محلی می al., 1992(.

هاي اجتماع اساس این نظریه، ثمربخش بودن شبکهبر . سومین نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولکاك، نظریه نهادي است: دیدگاه نهادي)پ
نفسه براي کنش اجتماعی، آن هم در جهت هاي اجتماعی فیظرفیت گروه. محلی و جامعه مدنی  محصول محیط سیاسی، حقوق و نهادي است

تعمیم . بستگی تام و تمام دارد. دهندمنافع جمعی آنها به کیفیت نهادهاي رسمی که گروهاي اجتماعی تحت لواي آنها به حیات خود ادامه می
ها نیز بر هماهنگی درونی، اعتبار، توانمندیسازي پاسخگویی آنها هاي کسب و کار و دولتاي به معناي آن خواهد بود که عملکرد بنگاهچنین گزاره

.به جامعه مدنی بستگی دارد
هاي قبلی مطرح شد تا بتواند هم هاي موجود در جامعه و ضعف دیدگاهافزایی با توجه به شکافبه طور خالصه دیدگاه هم: افزاییدیدگاه هم: ت

افزایی در تالش است که بتواند سه نوع سرمایه سرمایه اجتماعی افقی و هم سرمایه اجتماعی عمودي را پوشش دهد به عبارت دیگر، دیدگاه هم
).1391پور،علیموسوي و (اجتماعی یعنی درون گروهی، برون گروهی و ارتباط را ادغام کند 

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله2

SEE 7

سرمایه اجتماعی  خانوارهاي شهر -دگی ارتباطیبه بررسی میزان آماحاضرۀ مقال،در این ارتباط). 1392مشیري و همکاران،(یابند دست می
آیا ) 1: بر این اساس سؤاالت اصلی پژوهش چنین مطرح گردید. تا با بررسی آن راهکارهاي مناسبی ارائه گردداستسیرجان در برابر زلزله پرداخته 

آیا بین میزان ) 2ز تفاوت معناداري برخوردار است؟ اي شهر سیرجان در برابر زلزله اسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-میزان آمادگی ارتباطی
اجتماعی رابطه وجود دارد؟- اي شهر سیرجان و وضعییت اقتصاديسرمایه اجتماعی اجتماعات محله-آمادگی ارتباطی

موضوع مدیریت . گردیدفامارو با توجه به امکان درگیري موشکی آمریکا و کوبا عنوان عبارت امروزي مدیریت بحران اولین بار توسط مک
بنابراین امروزه . در هشتمین کنفرانس جهانی زلزله در آمریکا توسط فرانس پرس مطرح شد1989بحران در بالیاي طبیعی اولین بار در سال 

United(گیرد، شامل، کاهش اثرات، آمادگی، امداد، بهسازي و بازسازي اي از مراحل مختلف را در بر میمدیریت بحران چرخه Nations, در )1992
مقصود آن عبارت از حصول . مفهوم آمادگی بحران بسیار واضح و روشن است. گیرداي است که پیش از وقوع صورت میاین چرخه آمادگی مرحله

برخورد با بحران دیدگان در ها و منابع به طور صحیح در محل حاضر شده و به توانمندي آسیبها، روشاطمینان به اینکه در زمان بحران باسیستم
. انجام می شوددهد با هدف بهبود ایمنی زندگی هنگامی که یک فاجعه رخ میاست که شامل اقداماتی نیز آمادگی . )1385بیرودیان،(کمک نماید

)Sutton & Tierney, 2006 (
اما علی . بار مطرح شدغربی براي نخستینفان از دانشگاه ویرجیناي اي توسط هانی، در مقاله1916بحث سرمایه اجتماعی، قبل از سال 
شکل جدي به خود نگرفت .ریزي شهري بکار برده شدجاکوب در برنامهمیالدي که توسط جین1960رغم اهمیت آن در تحقیقات اجتماعی تا سال 

ز نظریات نئوکالسیک و ناعادالنه بودن لوري از تئوري سرمایه اجتماعی براي انتقاد ا. ، این تئوري توسط لوري وارد عرصه اقتصاد شد1970در دهه 
تالشهاي وي در اروپا . ، براي اولین بار این مفهوم را در آمریکاي شمالی وارد عرصه سیاسی کرد)1988(جیمزکلمن .توزیع درآمد استفاده کرد

.)1392درویش و صفري رودبار، (توسط رابرت پوتنام پیگیري شد 
سه بعد 1998بندي، ناهاپیت و گوشال در سال ترین تقسیمدر مهم. اندسرمایه اجتماعی ارائه دادهبندي مختلفی از هریک از محققان طبقه

,.Krause et al(ايشناختی، بعد ساختاري و بعد رابطهبعد: ازرا براي سرمایه اجتماعی در نظر گرفتند که عبارتند بعد شناختی سرمایه : الف). 2002
میزان اشتراك کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه، یا درك مشترك میان آنان است و موارد زیر را در این بعد در برگیرنده : اجتماعی

Bolino et(هاي مشتركگیرد زبان و کدهاي مشترك و همچنین روایتبر می al., این بعد به ارتباطات : بعد ساختاري سرمایه اجتماعی: ب). 2002
بعد ساختاري سرمایه اجتماعی شامل الگوي پیوندهاي میان شبکه و . ه به طور متوالی در حال تسهیم اطالعات هستندمیان کارکنانی اشاره دارد ک

,Nahapiet and Ghoshal(شودترکیب سازماندهی شبکه و تناسب سازمانی می بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی، بعد ارتباطی بر ماهیت و : ج. )1998
,MAT Isa and Ameer(شوداین بعد شامل اعتماد، هنجارها،تعهدات و هویت می. گرددمتمرکز میکیفیت ارتباطات در سازمان  2002.(

:چهار دیدگاه نظري مطرح شده در رابطه با سرمایه اجتماعی نیز به شرح زیرند
گرا گروهی که به طرفداران نگاه اجتماع محلی. اولین نظریه سرمایه اجتماعی نگاه اجتماع محلی گرا نام دارد: دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی-الف

براي این گروه تعداد . دانندترین شاخص سرمایه اجتماعی میهاي غیر رسمی فعال اجتماع محلی را مهماند، تعداد و تراکم سازمانمعروف شده
ع وسعت فعالیت افراد عضو از سوي دیگر، اهمیت هاي مدنی فعال در اجتماع مدنی از یک سو، تعداد اعضاي آنها، نوها و گروهها، انجمنباشگاه

ها و اعضاي آنها بیشتر باشد، آن کنند و هر چه تعداد سازمانبدیهی است که طرفداران این نظریه، سرمایه اجتماعی را مثبت تلقی می. اساسی دارند
.آورندرا امري خوشایند به حساب می

پردازد و بر هاي مثبت و منفی سرمایه اجتماعی میها و رابطه آن با سرمایه اجتماعی، بر جنبهدیدگاه دوم یا دیدگاه شبکه: هادیدگاه شبکه) ب
هاي اجتماع محلی ها، گروههاي موجود بین مردم که حالت افقی و عمودي دارند، تأکید دارد و روابط اجتماعی درون و بیرون سازماناهمیت انجمن

هاي اجتماعی را ترین مزیت شبکه ها در سرمایه اجتماعی، بزرگپیروان نظریه شبکه. کندرا بررسی میهاي اقتصادي و صنعتیها و بنگاهو شرکت
Stone et(دانندتوانمندي آنها در توسعه کلی و توسعه اجتماعات محلی می al., 1992(.

هاي اجتماع اساس این نظریه، ثمربخش بودن شبکهبر . سومین نظریه سرمایه اجتماعی از دیدگاه ولکاك، نظریه نهادي است: دیدگاه نهادي)پ
نفسه براي کنش اجتماعی، آن هم در جهت هاي اجتماعی فیظرفیت گروه. محلی و جامعه مدنی  محصول محیط سیاسی، حقوق و نهادي است

تعمیم . بستگی تام و تمام دارد. دهندمنافع جمعی آنها به کیفیت نهادهاي رسمی که گروهاي اجتماعی تحت لواي آنها به حیات خود ادامه می
ها نیز بر هماهنگی درونی، اعتبار، توانمندیسازي پاسخگویی آنها هاي کسب و کار و دولتاي به معناي آن خواهد بود که عملکرد بنگاهچنین گزاره

.به جامعه مدنی بستگی دارد
هاي قبلی مطرح شد تا بتواند هم هاي موجود در جامعه و ضعف دیدگاهافزایی با توجه به شکافبه طور خالصه دیدگاه هم: افزاییدیدگاه هم: ت

افزایی در تالش است که بتواند سه نوع سرمایه سرمایه اجتماعی افقی و هم سرمایه اجتماعی عمودي را پوشش دهد به عبارت دیگر، دیدگاه هم
).1391پور،علیموسوي و (اجتماعی یعنی درون گروهی، برون گروهی و ارتباط را ادغام کند 



3المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

روش تحقیق
گانه لیکرت 5بر اساس مبانی نظري و پیشینه تحقیق مفهوم ظرفیت آمادگی ارتباطی  و سرمایه اجتماعی در  قالب گویه هاي بر اساس طیف 

مولفه ارائه گردیده 16شاخص و 4میزان ظرفیت آمادگی ارتباطی  و سرمایه اجتماعی شامل  ) 1(ارزیابی و اندازه گیري شد، و بر اساس جدول
.است

زلزلههاي سنجش ظرفیت آمادگی ارتباطی  و سرمایه اجتماعی خانوارهاي شهر سیرجان در برابرمعرفها وشاخص:1جدول 
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معرفهاهاشاخص

ها و گروه
هشبک

شناخت مردم محله-
محلهشناخت اعضاي شورا و نمایندگان -
ها، مردم محله و دوستان ارتباط و تعامل با همسایه-
ايهاي محلهها و تشکلعضویت در انجمن-

اعتماد و 
همبستگی

هااعتماد به مردم محله و همسایه-
اعتماد به نهادها و نمایندگان محلی-

ها اعتماد به مسئولین شهر و رسانه-
المنفعههاي عامتمایل به همکاري و انجام فعالیت-

عمل جمعی 
و همکاري

هاي محلیشرکت در جلسات و فعالیت-
ریزي و حل مسائل محلهمشارکت در برنامه-
هاي مدیریت بحرانمشارکت در تهیه و اجراي طرح-
ها و نهادهاي محله و شهرارائه نظرات و پیشنهادات به انجمن-

توانمندي و 
اثربخشی

روحیه و نشاط فردي و جمعی  -
میزان توانایی و اثربخشی اقدامات-
احساس تعلق اجتماعی و مکانی -
و مدیریتیمندي از آگاهی و دانش فنیبهره-

گروهی AHPمنظور از روش بدین . گانه، الزم بود وزن شاخصهاي ذیل آنها بدست آید16هاي گیري مقادیر هر یک از مولفهبراي اندازه
`Expertافزار و با استفاده از نرم)SAW(سپس بر اساس روش مجموع سادة وزین . نفر از خبرگان استفاده شد20شامل  choice تعیین شد

.، شاخصهاي ذیل هر مولفه ترکیب شد1و از طریق رابطۀ ) 1شکل(
پذیريهاي آسیبگیري مولفهرابطۀ مربوط به اندازه1رابطه 

)1(i

n

i
i xwA 




1

iگانه،16هاي هر یک از مولفهA، 1در رابطۀ 
wوزن شاخصهاي ذیل هر مولفه، وi

xباشدمقادیر نرمال هر شاخص می.

وزن شاخصهاي ذیل مولفۀ ظرفیت ارتباطی و سرمایۀ اجتماعی:1شکل 

اي تحقیق رابطه. باشداي میپیمایشی و از نوع رابطه- کمیعمدتاً، نوع تحقیق  از نظر روش، هاآنهاي تحقیق و ماهیت با توجه به فرضیه
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پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله4

SEE 7

پرسشنامه 350جامعه آماري پژوهش . شدو نوع استفاده شود که در این تحقیق از هر داي و هم روش همبستگی میمقایسه- هم شامل روش علی
داده هاي مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه هاي خانوار، برداشت میدانی و خبرگان . در سه محله باال، متوسط، و پایین شهر سیرجان می باشد

وري و بر اساس نظر متخصصین تحت مورد بررسی قرار محتوایی و صقیبه طرگیري، اندازهلهیوس)Validity(روایی یا اعتبار . گردآوري شد
اي، وضعیت و چگونگی متغیرهاي در تحلیل توصیفی، بصورت مقایسه. ضریب پایایی بر اساس روش آلفاي کرونباخ بررسی و تایید شد. گرفت

) گرایی و پراکندگیهاي مرکزفراوانی، اندازه(هاي مابین آنها از طریق آمار توصیفی و تفاوت) گانه3خانوارهاي محالت (تحقیق در جامعۀ نمونه 
هاي آن و نیز شاخصهاي وضعیت درادامه از آمار استنباطی براي تحلیل تفاوت میانگین میزان آمادگی واکنش و رویارویی و مولفه. بررسی شد

لیل تفاوت میانگین در بیش از دو گروه، از آزمون در این رابطه، با توجه به تح. گانه استفاده گردید3اقتصادي در بین خانوارهاي محالت - اجتماعی
F گانه استفاده شد3و آزمون توکی براي آزمون تفاوت میانگین متغیرهاي وابسته و مستقل در بین گروههاي ) تحلیل واریانس یکطرفه(فیشر.

یافته هاي تحقیق
که در20/2اي مؤلفه گروه و شبکه برابر شد با میزان میانگین رتبهاي هر مؤلفه،هاي رتبهو با توجه به میانگین) 2(هاي جدول مطابق یافته

و در حد کم تا 63/2ظرفیت ارتباطی و سرمایه اجتماعی خانوارهاي نمونه بر حسب مؤلفه اعتماد و همبستگی برابر با میزان . باشدحد کم می
که بیانگر 29/2برابر شد با توانمندي و اثربخشی نیز بطور مشابههاي عمل جمعی و همکاري، و هاي مؤلفهاي گویهمیانگین رتبه. متوسط است

. است63/2گانه، باالترین اندازة بدست آمده مربوط به مؤلفه اعتماد و همبستگی با میزان 4ها از بین مؤلفه. باشدسرمایۀ اجتماعی به میزان کم می
در حد کم تا متوسط 53/2ایه اجتماعی خانوارهاي نمونه شهر سیرجان با میزان ها، ظرفیت ارتباطی و سرمدر مجموع با توجه به میانگین کل گویه

.باشدمی
وضعیت خانوارهاي نمونه شهر سیرجان از نظر شاخص ظرفیت آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی:2جدول

طبق . ارائه شده است) 3(جتماعی در جدول سرمایه ا-هاي بدست آمده از طریق واریانس یکطرفه براي بررسی سطح آمادگی ارتباطییافته
بین 0,039سرمایه اجتماعی، تنها شاخص توانمندي و اثربخشی با -هاي ظرفیت آمادگی ارتباطینتایج بدست آمده از جدول از بین شاخص

ها نیز با شود؛ تفاوت دو به دوي آنیها این تفاوت معنادار وجود نداشت لذا فرضیه اول تأیید نمدر مابقی شاخص. محالت تفاوت معنادار بدست آمد
.ارائه شده است) 4(آزمون توکی در جداول 
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.باشدمی
وضعیت خانوارهاي نمونه شهر سیرجان از نظر شاخص ظرفیت آمادگی ارتباطی و سرمایه اجتماعی:2جدول

طبق . ارائه شده است) 3(جتماعی در جدول سرمایه ا-هاي بدست آمده از طریق واریانس یکطرفه براي بررسی سطح آمادگی ارتباطییافته
بین 0,039سرمایه اجتماعی، تنها شاخص توانمندي و اثربخشی با -هاي ظرفیت آمادگی ارتباطینتایج بدست آمده از جدول از بین شاخص

ها نیز با شود؛ تفاوت دو به دوي آنیها این تفاوت معنادار وجود نداشت لذا فرضیه اول تأیید نمدر مابقی شاخص. محالت تفاوت معنادار بدست آمد
.ارائه شده است) 4(آزمون توکی در جداول 
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هاي آنسرمایه اجتماعی شاخص–تحلیل واریانس یکطرفه ظرفیت آمادگی ارتباطی :3جدول
Sum of
Squares

dfMean SquareFSig.

گروه و شبکه

Between
Groups

10,03425,017427.653.

Within Groups4062,73434611,742

Total4072,768348

اعتماد

Between
Groups

4,51422,257238.788.

Within Groups3282,6493469,487

Total3287,163348

عمل جمعی

Between
Groups

929.2464.054.948.

Within Groups2992,1113478,623

Total2993,040349

توانمندي

Between
Groups

42,985221,4923,283039.

Within Groups2271,3843476,546

Total2314,369349

بعد کلی

Between
Groups

713,2292356,615474.623.

Within Groups260043,146346751,570

Total260756,375348

تفاوت دو به دوي محالت از نظر شاخص توانمندي از طریق آزمون توکی:4جدول

MahaleN
Subset for alpha = 0.05

12

1908,7222
21229,04929,0492
31389,5797

سرمایه اجتماعی با متغیرهاي توصیفی سن، سطح تحصیالت، -براي بررسی و ارتباط همبستگی بین متغیرهاي سطح آمادگی ارتباطی
سرمایه -،سطح آمادگی ارتباطی)5(هاي بدست آمده از جدول طبق یافته. منزلت شغلی و درآمد خانوار، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد

. لذا فرضیه دوم تأیید گردید. اجتماعی رابطه معنادار مستقیم دارند–یرهاي اقتصادي اجتماعی  با اغلب متغ
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اجتماعی–سرمایه اجتماعی با متغیرهاي اقتصادي –همبستگی متغیرهاي میزان آمادگی ارتباطی : 5جدول 
شغلدرآمدسوادسن

گروه و شبکه

Pearson
Correlation١*.١٣١**.٠١٣.١٧١۵٢.*

Sig. (2-tailed)٨٠٢.٠٠١.٠١۴.٠١٠.
N٣۴٩٣۴٩٣۴٩٢٨۴.

اعتماد

Pearson
Correlation٠٠٧.١۵۵.**٢٠٣*.١١٣.**

Sig. (2-tailed)٨٩۵.٠٠۴.٠٣۵.٠٠١.
N٣۴٩٣۴٩٣۴٩٢٨۴

عمل جمعی

Pearson
Correlation٠٢۴.-١٩*.١٢٩**.١٩٠۶.

Sig. (2-tailed)۶۵٧.٠٠٠.٠١۵.٠٠١.
N٣۵٠٣۵٠٣۵٠٢٨۵

توانمندي

Pearson
Correlation٠۴۵.-٠٧٣.٠٧۴.١٩٨.**

Sig. (2-tailed)٣٩٩.١٧٠.١۶٩.٠٠١.
N٣۵٠٣۵٠٣۵٠٢٨۵

بعد کلی 

Pearson
Correlation٠٢۵.-١**.١٩٢۴٢٣**.٠۶.**

Sig. (2-tailed)۶۴٣.٠٠٠.٠٠٩.٠٠٠.
N٣۴٩٣۴٩٣۴٩٢٨۴

گیري نتیجه
هاي سرمایه اجتماعی نشان داد که از بین شاخص-هاي بدست آمده از طریق واریانس یکطرفه براي بررسی سطح آمادگی ارتباطییافته

ها شاخصدر مابقی . بین محالت تفاوت معنادار بدست آمد0,039سرمایه اجتماعی، تنها شاخص توانمندي و اثربخشی با - ظرفیت آمادگی ارتباطی
هایی که از طریق واریانس یکطرفه و آزمون یافته. ها نیز با آزمون توکی نیز محاسبه گردیداین تفاوت معنادار وجود نداشت که تفاوت دو به دوي آن

- ول تأیید نمیلذا فرضیه ا. هاي مذکور با یکدیگر تفاوت معنادار ندارندتوکی بدست آمد نشان دهنده این است که محالت از نظر وضعیت شاخص
سرمایه اجتماعی با متغیرهاي توصیفی سن، سطح تحصیالت، منزلت -شود براي بررسی و ارتباط همبستگی بین متغیرهاي سطح آمادگی ارتباطی

و با %99هاي بدست آمده، متغیرگروه و شبکه با متغیر سواد با سطح طبق یافته. شغلی و درآمد خانوار، از روش همبستگی پیرسون استفاده شد
و % 99هاي  اعتماد و همبستگی و عمل جمعی و همکاري در ارتباط با متغیر سواد و شغل با سطح و در شاخص% 95متغیر درآمد و شغل باسطح 

-سطح اطمینان را نشان داد در نتیجه سطح آمادگی ارتباطی% 99و در مورد متغیر توانمندي و اثر بخشی فقط با متغیر شغل % 95درآمد با سطح 
دهد که میزان یمتایج نشان ن. لذا فرضیه دوم تأیید گردید. اجتماعی رابطه معنادار مستقیم دارند–سرمایه اجتماعی  با اغلب متغیرهاي اقتصادي 

گاه و پاید بطوریکه خانوارهاي داراي منزلت شغلی، سواد، درآم. تر، بیشتر استیینپااقتصادي -آسیب پذیري خانوارهاي داراي وضعیت اجتماعی
ین بیانگر این است که آمادگی و مشارکت مردم نقش بارزي در کاهش آسیب پذیري ا.یب پذیري باالتري برخوردارندآستر از میزان یینپااجتماعی 

ط با دارد و آمادگی به میزان زیادي وابسته به وضعیت شغلی و درآمدي خانوارها و نیز تا میزان زیادي وابسته به میزان شناخت مردم و ارتبا
نتیجه اینکه هر چند سرمایۀ . باشدیمهاي مدیریت بحران، و باال بردن میزان  توانایی افراد ها، اعتماد به مسئولین و مردم، مشارکت در طرحهمسایه

تلف ندارد؛ اما ارتباطی و اجتماعی بطور کلی در محالت و خانوارهاي شهر سیرجان از سطح پایینی برخوردار است و تفاوتی نیز در بین محالت مخ
پذیري در اقتصادي خانوارها بیانگر نقش و اهمیت آن در ارتقاي وضعیت خانوارها و در نتیجه کاهش آسیب-ارتباط معنادار آن با وضعیت اجتماعی

ي و مدیریت بحران مورد پذیرتواند از جمله راهکارهاي کاهش آسیببنابراین ارتقاي سرمایۀ اجتماعی و ارتباطی می. باشدبرابر مخاطرات طبیعی می
.توجه قرار گیرد

منابع
رفاه اجتماعی، سال ، فصلنامه علمی پژوهشی وضعیت زندگی بازماندگان زلزله بم) 1383(اقلیما م وآرام ع، فروزان سي، سامزاده س، اسالمیبیان

13سوم، شماره 
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و % 99هاي  اعتماد و همبستگی و عمل جمعی و همکاري در ارتباط با متغیر سواد و شغل با سطح و در شاخص% 95متغیر درآمد و شغل باسطح 

-سطح اطمینان را نشان داد در نتیجه سطح آمادگی ارتباطی% 99و در مورد متغیر توانمندي و اثر بخشی فقط با متغیر شغل % 95درآمد با سطح 
دهد که میزان یمتایج نشان ن. لذا فرضیه دوم تأیید گردید. اجتماعی رابطه معنادار مستقیم دارند–سرمایه اجتماعی  با اغلب متغیرهاي اقتصادي 

گاه و پاید بطوریکه خانوارهاي داراي منزلت شغلی، سواد، درآم. تر، بیشتر استیینپااقتصادي -آسیب پذیري خانوارهاي داراي وضعیت اجتماعی
ین بیانگر این است که آمادگی و مشارکت مردم نقش بارزي در کاهش آسیب پذیري ا.یب پذیري باالتري برخوردارندآستر از میزان یینپااجتماعی 

ط با دارد و آمادگی به میزان زیادي وابسته به وضعیت شغلی و درآمدي خانوارها و نیز تا میزان زیادي وابسته به میزان شناخت مردم و ارتبا
نتیجه اینکه هر چند سرمایۀ . باشدیمهاي مدیریت بحران، و باال بردن میزان  توانایی افراد ها، اعتماد به مسئولین و مردم، مشارکت در طرحهمسایه

تلف ندارد؛ اما ارتباطی و اجتماعی بطور کلی در محالت و خانوارهاي شهر سیرجان از سطح پایینی برخوردار است و تفاوتی نیز در بین محالت مخ
پذیري در اقتصادي خانوارها بیانگر نقش و اهمیت آن در ارتقاي وضعیت خانوارها و در نتیجه کاهش آسیب-ارتباط معنادار آن با وضعیت اجتماعی

ي و مدیریت بحران مورد پذیرتواند از جمله راهکارهاي کاهش آسیببنابراین ارتقاي سرمایۀ اجتماعی و ارتباطی می. باشدبرابر مخاطرات طبیعی می
.توجه قرار گیرد

منابع
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