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 چکیده
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 مقدمه

که بر  است در سطح جهان یعیطب سوانح ینتر مخرب از یلس

 و هایخچالباران، ذوب برف و  یدمانند بارش شد یاثر عوامل

 به منجر تواندمی و دهدمی رخ سدها شکست

 ها انسان مال و جاندست رفتن  مانند یبار فاجعه یامدهایپ

 مخاطرۀبه عنوان  سیالب سوء پیامدهای انجبر .[1] شود

 زیادی هایهزینه با، یافتهتوسعه یدر نواح ویژهبه طبیعی

 ۀیحاش در هژیوبه ،شهرنشینىبوده و گسترش  همراه

 یراخ یهاسالدر  یالبسو تلفات  ها ترخسا بر ،خانههارود

 ینواح یخطرپذیر انزمیاز  یآگاه بنابراین،. [2] ستا ودهفزا

 یشهر یهابسیال مدیریتو توجه به بحث  هاشهرگوناگون 

 .استمهم  یاربس ی،شهر یستز محیط حفظ بر تأکید با

 پدیدۀ وقوع تعداد افزایشی روند دهندۀنشان ایران در آمارها

 .[3] هستند آن از ناشی مالی و جانی های تخسار و سیالب

 تا 1121 زمانی بازۀ طی ایران در سیالب به مربوط آمار

 12 ،یادشده ۀسال 31 دورۀ طی دهدمی نشان میالدی 1166

 1 حدود آن تأثیر تحت جمعیت که داده رخ سیالب مورد

 این اثر بر آنها از نفر 1611 حدود که است بوده نفر میلیون

 مالی هایتخسار و اندداده دست از را خود جان هاسیالب

. است بوده دالر میلیون 1601 حدود نیز سیالب از ناشی

 تا 1161 زمانی بازۀ طی سیالب به مربوط آمار ،همچنین

 بوده یادشده مدت طی سیالب مورد 21 ۀدهندنشان 2116

 که است نفر میلیون 3 حدود آن تأثیر تحت جمعیت که

 دست از را خود جان ها سیالب این اثر بر نفر 2111 حدود

 حدود نیز ها سیالب این از ناشی مالی هایتخسار و اند داده

 و ها بررسی به توجه با. [0] است بوده دالر میلیارد 6

 هایتخسار و جانی تلفات به مربوط گرفتهصورت های تحلیل

 مدیریتی های روش توسعۀ به توجه سیل، از ناشی مالی

 ازمندنی توسعه، این که رسد می نظر به ضروری امری ،سیالب

 .[3] است مردم هوشیارانۀ مشارکت

 بالیای با مرتبط های زمینه از بسیاری در گیری تصمیم

 هایفرایند. است پیچیده و طوالنی فرایند یک اغلب طبیعی،

 و تعامالت شامل اغلب طبیعی، بالیای پیرامون گیری تصمیم

. شود می نفعان ذی به مربوط های بحث و حاکمیتی هایتعارض

 با آنان منافعشان، و اهداف نفعان، ذی تعدد دلیل به ،حال هر به

 ادغام با دیگر، دیدگاه از اما. دارند فراوانی تضادهای یکدیگر

 توان می بالیا، ریسک مورد در مختلف نهادهای و افراد اطالعات

 از طبیعی بالیای خطر مدیریت در موجود های گزینه تنوع

 از هریک. داد افزایش گیری تصمیم فرایند در را سیل جمله

 هاآن ریسک و طبیعی سوانح خصوص در است ممکن نفعان ذی

 که است مهم بنابراین باشند، داشته متفاوتی نگاه و شناخت

 هاآن ریسک و طبیعی بالیای از یمشترک درک به نفعان ذی همۀ

 درک باید سیل خطر معرض در جمعیت مثال، رایب. برسند

 است خطرناک هاآن برای سیالبی دشت یک در زندگی که کنند

 برای اجتماعی زمینۀ بررسی به نیاز سیل خطر مدیریت. [2]

. دارد سیل فواید حتی و سیل خطر از روشنی درک به دستیابی

 سیالب یزیر برنامه در جامعه مشارکت دهد می نشان الزام این

 انتشار به مستقیم تا سازد می قادر را جوامع و است حیاتی

 در و بپردازند سیالب ریسک به مربوط اطالعات

 نیز سیالب مدیریت و ریزی برنامه به مربوط های گیری تصمیم

 .[6] ندباش داشته یمؤثر کارکرد بتوانند

 رویکردهای با جهانی جامعۀ میالدی، 1161 دهۀ اوایل از

 چهآن. شد رو روبه گیری تصمیم و ریزی برنامه در مشارکتی

 به تکنوکرات و اقتدارگرا رویکرد از موضع تغییر است، بدیهی

 چهآن. نیست ساده امری مشارکتی، شیوۀ به مدیریت سوی

 نیت حسن اثبات ندارد، وجود مشارکتی رویکرد در غالباً

 رویکردهای. است الزم های مهارت نشتدا ،همچنین و طرفین

 پژوهشگران، میان مدتطوالنی تعامل محصول مشارکتی

 های شیوه کاربرد. هستند محلی جوامع و دولتی عوامل

 معرفی با میالدی 1161 دهۀ اواخر در توسعه، در مشارکتی

 سریع ارزیابی» عنوان تحت جدید تحقیقاتی رویکرد یک

RRA) «محلی
1
 مورد رویکرد این سریع خیلی که شد، آغاز (

 ،واقع در. گرفت قرار توسعه امر گیرندگان تصمیم استقبال

 برای گیران تصمیم تا بود نیاز محلی سریع ارزیابی انجام برای

 اما بگیرند، کمک محلی مردم از اولیه اطالعات آوری جمع

 آنان کامل و صحیح درک عدم و محلی مردم کم سواد دلیل به

 گیری تصمیم در وجههیچبه ،محیطی طراحی و ریزی برنامه از

 .[6] نداشتند نقشی و قدرت نهایی

 ها (NGO) غیردولتی های سازمان میالدی، 1161 دهۀ طی

 به رسیدن برای RRA از کردند، می فعالیت مردمی سطح در که

 «مشارکتی محلی ارزیابی» عنوان تحت تکاملی رویکردی

(PRA
2
 RRA با ها PRA ذاتی فلسفۀ ،واقع در. کردند استفاده (

 افراد از اطالعات استخراج قصد به ها RRA. بود متفاوت ها

 نظر در دنبال  به ها PRA که  حالی در بودند، شده طراحی محلی

 از یکی. بودند شده طراحی مردم های دغدغه و ها نگرانی داشتن

 تحلیل،وتجزیه نتایج گذاریاشتراکبه ،ها PRA مهم اصول

                                                                                                                                              
1. Rapid Rural Appraisal 

2. Participatory Rural Appraisal 



 661 ...در یمشارکت یزیر مؤثر بر برنامه یرهایمتغ یبررسعلوی نائینی و همکاران: 

 با که بود محلی جامعۀ با مدون های برنامه و گیری تصمیم

 گذاشته نمایش به آنان برای عمومی های نشست برگزاری

 ایفا را اصلی نقش کنندگانتسهیل ها PRA در. شد می

 واسطه نقش نوعی به کنندگانیلتسه ،حقیقت در. کردند می

 کردند می بازی را محلی جوامع و( مسئوالن) گیران تصمیم بین

[6]. 

 توسعه مشارکتی هایفرایند میالدی، 1111 دهۀ ابتدای از

 «یکپارچه و مشارکتی توسعۀ» عنوان تحت و شدند داده

(PID
1
 های چارچوب دنبال  به ها PID ،واقع در. شدند مطرح (

 مردم مشارکت حوزۀ در تر بلندمدت های فعالیت و تر گسترده

 به تشویقی تسهیالت برای پیشنهادها ارائۀ طریق از آنها .بودند

 رویکردهای دنبال به مردمی های انجمن و محلی افراد

 گام ای منطقه کپارچۀی توسعۀ برای مشارکتی ریزی برنامه

 افقی یکپارچگی تا کردند تالش همچنین ها PID. برداشتند

 های گروه مختلف، های سازمان میان( سطح هم همکاری)

 .[6] دهند افزایش را نفعان ذی و گوناگون مردمی

 مشارکت سیالب مدیریت در که افرادی کلی طور به اما

 امر این در ای غیرحرفه یا و ای حرفه صورت به یا دارند،

 مشخص طور به آنها مشارکت چگونگی که کنند می مشارکت

 .گیرد می قرار ذیل های گروه در

 وقت تمام و اصلی شغل آب، مدیریت که متخصصانی .1

 .است آنها

 فعالیت آب مدیریت مراحل برخی در که متخصصانی .2

 .دارند

 های جنبه آنها کار که گرانی تحلیل و ریزان برنامه .3

 .گیرد می بر در را مدیریت مختلف

 ها، زمینه سایر بر عالوه آنها مسئولیت که مدیرانی .0

 .شود می نیز آب منابع مدیریت شامل

 ؛گیرندگان تصمیم و گذاران سیاست .2

 و آب منابع مدیریت در که غیرمتخصصی افراد .6

 ؛ها سمن مانند ،هستند درگیر ها سیالب مدیریت

 در اوقات گاهی یزن( رسمی غیر) حقیقی اشخاص .6

 ۀنمایند هریک که کنند می شرکت ها گیری تصمیم

 .ندهست نفع ذی های گروه دیگر

 به بنا یک هر ها، رسانه و خصوصی یا عمومی نهادهای .6

 عمل خیز سیل مناطق در خود منافع و وظیفه

 .[6] کنند می

                                                                                                                                              
1. Participatory and Integrated Development 

 مشارکت برای جامعه یک تمایل میزان بر مختلفی عوامل

 ساختار به عوامل این که است گذاراثر مختلف هایسال در

 جامعه یک مختلف اجتماعی هایگروه وضعیت و جامعه

 جامعه یک پذیریآسیب میزان بر عوامل این که دارد بستگی

 این ،کلی طور به .[1] بگذارد اثر تواند می نیز سیالب برابر در

 گیرند می قرار ارزیابی مورد ذیل های متغیر اساس بر عوامل

[11]. 

  اجتماعی متغیرهای ـ 

 اقتصادی متغیرهای ـ
 

 تحقیق پیشینۀ

 لیتحل»با عنوان  یا در مقاله (1361) همکاران و یافتخار

 ،«ییروستا مناطق در لیس یمشارکت تیریمد رب مؤثر عوامل

 اند، دهکر یبررس را رود گرگان ۀحوض ۀزد لیس یروستاها که

 مؤثر عوامل ریسا و یتوپوگراف ،یمیاقل طیشرا به توجه با ابتدا

 لیدر معرض خطر س یینقاط روستا الب،یبر شدت و خطر س

و  GIS طیدر مح HEC-Geo RASرا با استفاده از مدل 

 در یعرض مقاطع ،یارتفاع یرقوم مدل ،یا ماهواره ریتصاو

 مقطع هر متوسط بیش همراه به یطول مقاطع و رودخانه

مورد  یدر روستاها ییها نامه پرسش ،سپس و کردند ییشناسا

 و ها داده لیتحلوهیتجزپس از  ،تینها در. کردند عینظر توز

 مشارکت مسئوالن، که است شده حاصل جهینت نیا اطالعات،

 کاهش تیریمد در را یاجتماع مشارکت مردم، و یاقتصاد

 .[11] دانند یم تیاولو در ییروستا مناطق در البیس خطر
با عنوان  یا در مقاله (1361) همکاران و یریجهانگ

در  یعیطب اییمشارکت مردم در مقابله با بال زانیم یبررس»

 مرحله چهار در را نهای مسئوالدگاهید «استان خوزستان

 وقوع نظر از خوزستان استان وضعیت ابتدا آنها .اندکرده انیب

 از استان نیوضعیت ا ،سپس .دندکر بررسی را طبیعی بالیای

 را یعیطب سوانح ۀزمین در فعال های تشکل و نهادها نظر

 روش از گیری بهره با سوم مرحلۀاز آن، در  پس. کردند مطالعه

 ربط یذ مسئوالن نظر عمیق، مصاحبۀ انجام با و کیفی ۀمطالع

 یبرا هاآن یرهبر چگونگی و مردم مشارکت میزان زمینۀ در

 پس آخر، مرحلۀ در و کردند یابیارز را طبیعی بالیای با مقابله

 ارائه هایی استراتژی ،آمدهدستبه نتایج تحلیل و بندی جمع از

 یجان تلفات میزان از راهبردها این از استفاده با بتوان تا کردند

 ۀمقال کاست. مطابق یاز سوانح آت یناش یمال یهاتخسار و

 استان در قومی فرهنگ حاکمیت و سنتی بافت ،ادشدهی

 شیافزا یبرامناسب  یبستر عنوان به تواند می خوزستان
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 ،یعیسوانح طب تیریدر مراحل مختلف مد یعموم مشارکت

 مسئوالن نگرش تغییر مهم، نیا تحقق ۀالزمگام بردارد، که 

 یعیطب یایبال تیریمد در مردم مشارکت مقولۀ به مربوطه

 .[12] است

 نقش»با عنوان  یا در مقاله (1361) یمانیا و یعزم

 یها البیس از یناش بحران تیریمد در یمردم مشارکت

 از پس و نیح قبل، ۀمرحلدر سه  لیس تیریمد ،«یشهر

به  مرحله سه نیا از کیهر در و اند دهکر یبررس را لیس وقوع

 ،انیپا. در اند پرداخته مردم مشارکت یچگونگ لیتحلوهیتجز

 نیبوده است، ا یا کتابخانه ۀمطالعمقاله که حاصل  نیدر ا

در عوامل  شتریب یکه مشارکت مردم آمد دست به جهینت

 یکاربر تیریاست و مد مؤثر بحران تیریمد یا رسازهیغ

 شیافزا و مردم یهمکار با البیس ۀمیب  طرح یو اجرا یاراض

 تلفات کاهش در یمؤثر مهم و کارکرد یمردم یها یآگاه

 .[13] کنند یم فایا البیس یمال خسارات و یجان

 نقش»با عنوان  یدر پژوهش (1311) اینیدانائو  یابوئ

 در زلزله از یناش خسارات کاهش در یمردم مشارکت

 در یمردم مشارکت گاهیجا نییتب به ابتدا ،«یخیتار یها بافت

 انجام ضرورت ،سپس و اند پرداخته زلزله بحران تیریمد ندیفرا

 مورد را ساکن یاجتماع یها گروه تمام حضور با اقدام هرگونه

 آن انگریب ادشدهی گرانپژوهش یها افتهی. اند داده قرار دیتأک

 مورد یپوشش یها تیفعال ۀگسترد حجم به توجه با که است

 بحران مهار تیریمد توان یم دولت، توسط بحران زمان در ازین

 یایآگاه با تا دکر واگذار مردم به قیدق یزیر برنامه کی یط را

 با را ها میتصم نیتر مهم دارند، خود رامونیپ یها تیظرف از که

 .[10]کنند  ادهیپ ییکارا نیشتریب

با عنوان  یا در مقاله (1316) همکاران و یلیخل عموزاد

بهبود عملکرد مدیریت  بررسى نقش مشارکت مردمى در»

 ۀنظریبحران فضاى شهرى و عوامل مؤثر بر آن از منظر 

 تحقیق روش از ،«مشارکت اجتماعى راجرز در شهر بهشهر

 آمارى ۀجامع. اند کرده استفاده پیمایشى و تحلیلى ـ توصیفى

 اساس بر که اند بوده بهشهر شهر شهروندان ،ادشدهی پژوهش

 به خانوار سرپرست نفر 260 تعداد به اى نمونه کوکران فرمول

 میدانى و اسنادى روش به اطالعات و انتخاب تصادفى صورت

 استفاده ها داده زیآنال یبرا SPSS افزار نرم از و اند شده گردآورى

 آن انگریب ادشدهی تحقیق هاى یافته از حاصل نتایج. ستا  شده

 عملکرد بهبود در بهشهرى شهروندان مشارکت نقش که است

 انیپادر  ،نیهمچن .است بوده تأثیرگذار این بحران مدیریت

 نقش به زیادی حد تا برنامه یک موفقیت که است  شده انیب

 نیازها، تعیین و گردد مى باز برنامه در آنها دخالت وۀیش و مردم

 بحران مدیریت هاى طرح و ای برنامه بندی اولویت و ها خواسته

 .[12] نیست میسر مردم مشارکت با جز

با عنوان  یا مقاله در( 1316) همکاران و گر نوحه

مشارکت و آموزش مردم در  یها روش یبند تیاولو»

 هانهیگز نییاز تع پس ،«رانیدر ا البیو هشدار س ینیب شیپ

 یارهایمع و( مردم آموزش و مشارکت مختلف یهاروش)

 از اندرکاران،دست و متخصصان نظرات از استفاده و مربوطه

 مختلف یها روش یبندرتبه یبرامناسب  یریگ میتصم روش

با  ارهایمع ،یریگمیتصم کردیرو نی. در ااند کرده استفاده

با روش  هانهیگز ،سپس و شده یدهوزنشانون  یروش آنتروپ

TOPSIS ده روش  نیدر ب ،تینها در. اندشده یبندرتبه

البیس در ساکن مردم با جلسات یبرگزارمختلف، روش 

 ها روش ریسا نیب در. شد انتخاب اول ۀرتببه عنوان  ها دشت

 ۀداد رخ یها البیس از یمشاهدات ینشانگرها جادیا زین

 از البیس هشدار مسئوالن دیبازد ؛دوم ۀرتبدر  ،نیشیپ

 یها اخطار دادن و ها دشت البیس در واقع عیصنا و ها کارخانه

نشانگر  ینصب تابلوها ؛سوم ۀرتبدر  ،عیصنا صاحبان به الزم

 ؛چهارم ۀرتبدر  ،یعموم یها ساختمان یرو البیس لیپتانس

 ۀارائ ؛پنجم ۀرتبدر  ،ها انتشار مقاالت در روزنامه

 به بروشورها و ها کتابچه شکل به البیس یها دستورالعمل

 ؛هفتم ۀرتبدر  ،یشیآزما یمانورها انجام ؛ششم ۀرتبدر  ،مردم

 ؛هشتم ۀرتبدر  ،مردم با خانهبهخانهو  چهرهبهچهرهتعامل 

 ها، جزوه قیطر از البیس به مربوط اطالعات عیتوز یها روش

هر دو  ،ویراد در بخشیآگاه غاتیتبل ،نیهمچن و بروشورها

 ۀرتبدر  ،البیس تیریمد مسئوالنو مصاحبه با  نهم ۀرتبدر 

 .[16] گرفتند قرار دهم
تحت عنوان  یا در مقاله (2116) همکاران و ادلنبس

 سکیر تیریمد در نفعان یذ اقدامات ریتأثنقش و  یبررس»

 مشارکت ،یاجتماع جنبش یۀنظربر اساس  ،«هلند در البیس

 سندگانینو لیتحلوهیتجز. اند دهکر لیتحلوهیتجز را نفعان یذ

 که است  شده یو کل یاساس ۀجینت سه به منتج مقاله نیا

 :از نداعبارت

 در یمهم اریبس نقش نهاد مردم یها سازمان لیتشک .1

 .کند یم فایا البیس در یمردم مشارکت شیافزا

 رانیگ میتصم و یمحل نفعان یذ نیب منافع تعارض .2

 .است آشکار و پررنگ اریبس یدولت

 برابر در یتدافع یها واکنش به لیتما ،یدولت ینهادها .3

 .[16] دارند یمحل ابتکارات
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 عنوان تحت ای مقاله در (2116) همکاران و مقدم ینکوئ

 ،«(بم زلزلۀ: مطالعه مورد) طبیعی سوانح در زنان مشارکت»

 ابزار. اند کرده سیربر را طبیعی بالیای در زنان مشارکت

 برای و است بوده نامه پرسش ،مقاله این در شدهاستفاده

 افزار نرم از ،آماری همبستگی آزمون و ها داده تحلیلوتجزیه

SPSS که است  داده نشان مطالعه این. است شده استفاده 

 آنان تأهل وضعیت و زنان همکاری میزان بین ارتباطی هیچ

 مشارکت بین داری معنا و مثبت روابط ،حالاین با. ندارد وجود

 وجود آنان شغلی موقعیت و بودن بومی سن، میزان و زنان

 بین داری معنا روابط که است  داده نشان همچنین نتایج. دارد

. دارد وجود آنان نگرش نوع و دانش میزان و زنان مشارکت

 است این ،شده گیری نتیجه کلی صورت به مقاله این در چهآن

 طبیعی، سوانح در زیاد پذیری آسیب نشتدا رغمبه زنان که

 ایجاد و مجروحان مراقبت مانند مختلفی وظایف انجام توانایی

 نتایج ،حالاین با. دارند را نامطلوب اوضاع در آرامش و صلح

 مختلف های بخش در زنان مشارکت دهد می نشان مقاله این

 نیازمند موضوع این که بوده محدود بسیار بحران مدیریت

 .[16] است مربوطه مسئوالن تربیش توجه

 عنوان تحت پژوهشی (2116) همکاران و کوهلیک

 در مشارکت حوزۀ در موجود مشکالت بر تعمقی و بررسی»

 اند داده انجام را «آلمان 2113 سال سیالب ریسک مدیریت

 بهبود در نفعان ذی مشارکت مؤثر کارکرد به اشاره با ابتدا که

 مشاهداتی های داده تحلیلوتجزیه به سیل، یکپارچۀ مدیریت

 آلمان ساکسونی منطقۀ در 2113 سال سیالب از حاصل

 و شهروندان با مصاحبه طریق از ،سپس. اند پرداخته

 خطر مدیریت در مشارکت فرایند در درگیر متخصصان

 مشارکت حوزۀ در موجود موانع و مشکالت بررسی به سیالب

 که است داده نشان ها مصاحبه تحلیل. پرداختند امر این در

 مدیریت حوزۀ در متخصصان و مردم مشارکت رویکردهای

 .[11] است سیاسی شدت به آلمان، در سیالب ریسک

 توان می چگونه» عنوان با ای مقاله در ،(2116) دافتی

 «داد؟ افزایش ها دشت سیالب مدیریت در را اجتماعی تعامل

 مدیران به مؤثر راهکارهایی ارائۀ زمینۀ در تحقیق و بررسی به

 پرداخته آنان با جامعه تعامل بهبود برای سیالبی های دشت

 از ناشی خطرات درک ریسک، از آگاهی مقاله این در او .است

 میزان و سیل با مقابله در جامعه کارآمدی سیل، تجربۀ سیل،

 در مردم تعامل میزان در مؤثر عوامل از را مردم یزۀانگ

دستبه نتایج ،همچنین. است دانسته ها دشت سیالب مدیریت

 :از نداعبارت مقاله این از آمده

 ؛امعهج با منظم و مداوم یگوو گفت تیاهم .1

 یاز جمله اعضا یمحل متخصصان از نظرات استفاده .2

 ؛یمحل یشوراها

 با دشت البیس تیریمد یها تهیکم ییآشنا لزوم .3

 ؛یاجتماع تعامالت شیافزا یراهکارها

 یها روش شامل منبع، چند کردیرو کی از استفاده .0

 .[21] البیس تیریمد یرسنتیغ و یسنت

 عنوان تحت ای مقاله در (2116) همکاران و چاراالمبوس

آگاهی و ها دستورالعمل جهت عمومی مشارکت روند بهبود»

 ابتدا ،«(قبرس کشور: موردی مطالعۀ) سیالب رامونپی بخشی

 خیز سیل میزان به نسبت مردم آگاهی  نامه پرسش یک قالب در

 و سنجش مورد را هستند ساکن آن در که ای منطقه بودن

 خطر میزان از مردم از درصد 66 حدود. دادند قرار ارزیابی

. نداشتند اطالع کردند، می زندگی آن در که ای منطقه در سیل

 در موجود های  دستورالعمل از نیز آنان از درصد 13 ،همچنین

 ها نامه پرسش از حاصل نتایج. نداشتند آگاهی سیالب زمینۀ

 مشارکتی، های روش تربیش اتخاذ به نیاز که است داده نشان

 و عمومی آگاهی افزایش برای بهتر های استراتژی اتخاذ

 احساس سیالب مدیریت در افراد تعامل افزایش ،همچنین

 ارزیابی برای استاندارد های رویه تعیین ،همچنین. شود می

 فرایند بهبود و شناسایی به تواند می عمومی مشارکت اثربخشی

 .[21] کند کمک سیل مدیریت

 عنوان تحت ای مقاله در (2111) همکاران و بیگی ولی

 را طبیعی سوانح ریسک مدیریت در عمومی مشارکت چگونه»

 و شناسایی به ،«(زهرا بوئین شهر: مطالعه مورد) دهیم؟ افزایش

 رویکرد از استفاده با بحران مدیریت اساسی راهکارهای ارائۀ

 عمل حوزۀ بر مقاله این. اند پرداخته زهرا بوئین شهر در مشارکتی

 های گروه نظر از را طبیعی بالیای ریسک مدیریت و کرده تمرکز

 اصلی اجزای چگونه که دهد نشان تا کند، می ارزیابی داوطلب

 این در. گذارند می تأثیر عمومی مشارکت در بالیا خطر مدیریت

 ارزیابی و اند شده شناسایی ریسک مدیریت اصلی اجزای مقاله

 مشخص نیز آنها بین روابط و  شده انجام نیز اجزا این از هریک

 بر. شود ایجاد عمومی مشارکت افزایش پتانسیل تا است شده

 صرف افزایش دده می نشان آمدهدستبه نتایج ها، تحلیل اساس

 کاهش موجب اگرچه توانمندی بهبود و دانش عمومی، آگاهی

 مردم واقعی مشارکت به منجر توانند نمی اما شوند، می بالیا خطر

 دو بحران، با مقابله های مهارت تقویت و سازمانی توسعۀ. شوند

 شهرهای بحران مدیریت در مشارکت بهبود برای کلیدی مؤلفۀ

 .[22] هستند ایران کوچک
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 زمینۀ در گرفتهصورت های پژوهش تحلیل از حاصل نتایج

 کشورهای در سیالب مدیریت در مردمی های مشارکت

 مشارکت در زیادی متغیرهای دهد می نشان دنیا مختلف

 این که باشد قرار اگر اما است، مؤثر سیالب، مدیریت در مردم

 متغیرهای شامل شوند، بندیدسته کلی صورت به متغیرها

 (سیاسی) حاکمیتی و محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی

 و متغیرها این بررسی به پژوهش این در که شد، خواهد

 .است شده پرداخته یکدیگر با هاآن سۀمقای

 

 ها روش و مواد
 شدهمطالعه ۀمنطق

 های دامنه از کیلومتر 101 تقریبی طول به جاجرود رودخانۀ

 آبریز حوضۀ وسعت که گیرد می سرچشمه مرکزی البرز جنوبی

 در تهران شرق شمال در و بوده مربع کیلومتر 611 برابر آن

 32- 02 ´و شرقی 21 °- 21 ´ تا 21 °- 22 ´  یاییجغراف طول

 سرشاخه چند رودخانه این .است شده واقع شمالی 36 ° 2´ تا

 جنوبی های دامنه از که است ای شاخه آن ترین مهم که دارد

 های دامنه از آن دیگر مهم شاخۀ. گیرد می سرچشمه خرسنگ

 دربند، از عبور از پس و گیرد می سرچشمه بستک کلون

 و پیونددمی خرسنگ شاخۀ به فشم ناحیۀ در میگون شمشک،

 از که آهار رودخانۀ. آورد می وجود هب را جاجرود رودخانۀ

 اوشان دهکدۀ در ،گیرد می سرچشمه توچال شمالی های دامنه

 آن به امامه شاخۀ نیز تر پایین در و پیوندد می رودخانه این به

 نیز افجه و رود کنده لوارک، فرعی های شاخه. شود می متصل

 از پس رودخانه این. شوند می وارد لتیان سد دریاچۀ به مستقیم

 از آن اعظم قسمت که کیلومتر 23 طی و لتیان سد از عبور

 در ،گذرد می خجیر ملی پارک و جاجرود شدهحفاظت منطقۀ

 پیدا تالقی دماوند رودخانۀ با خجیر ملی پارک الیهمنتهی

 جزء خیزی سیل میزان نظر از منطقه این .[23] کند می

 هایتخسار و جانی تلفات دارای که رود می شمار به مناطقی

 1310 نفروردی در که  طوری به است، بوده چشمگیری مالی

 رخداد اثر بر مالی خسارت ریال میلیارد 611 حدود شمسی،

 1316 فروردین در ،همچنین. شد وارد منطقه این به سیالب

 این به خسارت سیالب، اثر بر ریال میلیارد 101 حدود نیز

 . [20] شد تحمیل منطقه

 

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

 

 متغیرهای کلی طور به شد، اشاره که طور  همان

 جزء حاکمیتی و محیطی اقتصادی، ،فرهنگی -اجتماعی

 نهادمردم های سازمان و مردم مشارکت در اثرگذار متغیرهای

  .ندهست سیالب مدیریت در

 دارایی، میزان شامل اقتصادی متغیر که داشت نظر در باید

 های طرح و مالی تسهیالت ارائۀ میزان افراد، درآمد سطح

 ،است سیالب مدیریت های طرح زایی اشتغال میزان تشویقی،

 نوع در متولی های سازمان مدیران نگرش شامل حاکمیتی متغیر

 از) گیری تصمیم سمت به گیران تصمیم جهت ها، گیری تصمیم

 مردم با مدیران میان مؤثر ارتباط ،(پایین به باال از یا باال به پایین

 فرهنگی، ـاجتماعی متغیر. است اداری های بروکراسی میزان و

 در ساکن افراد رسوم و آداب نوع عمومی، آگاهی میزان شامل که
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 چهارمین. است جمعی و فردی های کنش و اعتقادات منطقه،

 ویژگی شامل نیز متغیر این که است محیطی متغیر ،مؤثر متغیر

 دستپایین یا باالدست در داشتن قرار) محل نظر از ها سکونتگاه

 فیزیکی و فنی اقدامات نوع پذیری،آسیب میزان و( آبریز حوضۀ

 16] است ها زیرساخت به دسترسی و سیالب ریتمدی منظور به

 . [22 و

 پرداخته یکدیگر با متغیرها میان مقایسۀ به تحقیق، این در

 بوده نفر 21 تعدادشان که خبرگان نظرات اساس بر تا است شده

 . شوند بندیاولویت اهمیت، ترتیب به متغیرها است،

 ،نهایت در و متغیرها بندیاولویت برای مطالعه این در

 نامه پرسش پایایی و روایایی باید  ابتدا متغیر، ترینمؤثر انتخاب

 نامه، پرسش روایی اثبات برای. شود تأیید خبرگان توسط

 از ،منظور این برای که است هشد بررسی آن محتوایی روایی

. است شده استفاده محتوا روایی شاخص و محتوا روایی نسبت

 برای نامه پرسش صوری، روایی بررسی برای مطالعه، این در

 منابع مهندسان شامل آماری جامعۀ از تایی 21 نمونۀ یک

 شهرسازی، طبیعی، سوانح طبیعی، منابع کشاورزی، آب،

 خود نظرات تا شد ارسال یشناسجامعه و شهری ریزی برنامه

 و شده اعمال اولیه ماتریس در هاآن نظرات. کنند مطرح را

 روایی تأیید از پس ،نهایت در و شد انجام الزم اصالحات

 توسط نیز ماتریس این محتوایی روایی خبرگان، توسط صوری

 محتوا روایی نسبت از ،منظور این برای. شد بررسی خبره 21

 .شد استفاده محتوا روایی شاخص و

 به مربوط ۀنام پرسش پایایی محاسبۀ برای ،همچنین

 شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب از زوجی مقایسات ماتریس

 از. است شده محاسبه SPSS افزار نرم در ضریب این مقدار و

 است، شده بیشتر 6/1 از کرونباخ آلفای ضریب مقدار که جاآن

 پایا و روا ماتریس این و است پایا شدهتعیین ماتریس بنابراین

 .گیرد قرار مربوطه زوجی مقایسات مبنای تواند می

 تحلیل روش از ،رو پیش تحقیق در منظور همین به

 وجود به توجه با. است شده استفاده (AHP) مراتبیسلسله

 برای توان می ،یزوج مقایسات ماتریس در کامل ثبات

 ستون کردن نرمالیزه از متغیرها از یک هر وزن محاسبۀ

 . کرد استفاده

 انسان مغز تحلیل اساس بر مراتبیسلسله تحلیل روش

 روش این. است شده پیشنهاد فازی و پیچیده مسائل برای

 1161 دهۀ در ساعتی ال توماس نام به محققی توسط

 از آن مختلف کاربردهای که طوری به ،شد شنهادپی میالدی

 تحلیل روش. ستا  گرفته قرار بحث مورد حال به تا گذشته

 درخت ترسیم( الف اساسی مرحلۀ سه شامل مراتبی،سلسله

 سازگاری (ج ؛ها اولویت تعیین و تدوین( ب ؛مراتبیسلسله

 تحلیل فرایند اصول به توجه با. است ها قضاوت منطقی

 اولویت تعیین برای مهم یها روش از یکی مراتبی،سلسله

 .[26] است هاآن زوجی مقایسات ها، شاخص

 

 زوجی مقایسات ماتریس

 موجود عناصر زوجی مقایسات شامل که است مربعی ماتریس

 های شاخص از یکی به نسبت تصمیم درخت از سطح یک در

 .است هاآن باالیی سطر در حاضر
 

 

 

 
A= 

 

 

 

 

را  jبه شاخص  نسبت Iشاخص  یتاهم یزانم aij آن در که

 نسبی اهمیت درجۀ، 1 جدول با مطابق که دهد، ینشان م

 . شود می مشخص خبرگان توسط ها شاخص

 
 [26] ها شاخص نسبی اهمیت بندیدرجه. 0 جدول

  j بر i شاخص نسبی مقایسۀ

 (نظر مورد هدف با رابطه در)

 نسبی اهمیت درجۀ

 (امتیاز)

 1 مساوی اهمیت

 j 3 بر i ضعیف اهمیت

 j 2 بر i قوی اهمیت

 j 6 بر i قوی خیلی اهمیت

 j 1 بر i مطلق اهمیت

 

a11 … a1n 

.. 

.. 

.. 

an1 … ann 



 0011پاییز  ،3 شمارۀ ،8 دورۀ اکوهیدرولوژی،  660

 که داشت نظر در باید معکوسی اصل با مطابق ،همچنین

 :(1 رابطۀ)

(1)                                               
1

ij

ji

a
a

 

 یسهر ماتر برای ،AHP مراتبیسلسله تحلیل در

با عنوان  یناسازگار یزاناز م ینیحد مع ی،زوج یساتمقا

 از عدد این بایدکه  شود می تعیین «(I.R) ناسازگاری نرخ»

 ابتدا باید یناسازگار نرخ محاسبۀ یباشد. برا ترکوچک 1/1

با ضرب بردار وزن  ،سپس. آید دست هب (W) یبردار وزن نسب

 یبردار مجموع وزن ی،زوج یساتمقا یسدر ماتر ینسب

(WSV) مجموع بردار عناصر یمکه با تقس آیدمی دست به 

. شود می حاصل سازگاری بردار نسبی، های وزن بردار بر وزنی

 یعناصر بردار سازگار یانگینم یاکه برابر  maxλ یدر گام بعد

 ،(I.I) یشاخص ناسازگار ،سپس. شود یمحاسبه م ،است

 .(2 ۀ)رابط شود می محاسبه

(2)                                      max.
1

n
I I

n

 



 

 میزان توان می ناسازگاری، شاخص محاسبۀبا  ،سپس

 .(3 ۀ)رابط [26] کرد محاسبه را ناسازگاری

(3)                                              .
II

I R
IRI

 

 ها یافته

 به مربوط نامه پرسش پایایی تعیین برای تحقیق، این در

 شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از زوجی مقایسات ماتریس

 از. است شده محاسبه SPSS افزار نرم در ضریب این مقدار و

 از عدد این و شده 66/1 کرونباخ آلفای ضریب مقدار که آنجا

. است پایا شدهتعیین ماتریس بنابراین است، شده بیشتر 6/1

 ۀزمین در پیشین تحقیقات و مطالعات تحلیل با ،همچنین

 ـاجتماعی متغیرهای سیالب، مدیریت در همگانی مشارکت

 متغیرهای عنوان به ،حاکمیتی و محیطی اقتصادی، فرهنگی،

 سیالب مدیریت در عمومی های مشارکت در اثرگذار و اصلی

 ماتریس ،متغیرها این ۀمقایس برای ،سپس. شدند انتخاب

 از استفاده با عملیات ۀمجموع و هشد تشکیل زوجی مقایسات

 زوجی مقایسات ماتریس. دش انجام ،Expert choice افزار نرم

 .است 2 جدول مطابق خبرگان نظرات از حاصل

 
 متغیرها نسبی ارزش و زوجی مقایسات ماتریس. 2 جدول

 محیطی سیاسی فرهنگی ـاجتماعی اقتصادی معیار گزینه

 6 2 3 1 اقتصادی

 0 3/1 1 3/1 فرهنگی ـاجتماعی

 2 1 3 2/1 حاکمیتی

 1 2/1 0/1 6/1 محیطی

 

 مربوط ناسازگاری نرخ که است این ،یادآوری شایان ۀنکت

 چون که آمد دست به 12/1 زوجی مقایسات ماتریس این به

 سازگار ماتریس که گفت توان می است، ترکوچک 1/1 از

 .است

 12/1=I.R 

 از یک هر به مربوط ۀرتب و نسبی وزن ،3 جدول در

 .است شده داده نشان متغیرها

 
 متغیرها رتبۀ و نسبی وزن. 3 جدول

 رتبه نسبی وزن متغیر

 1 066/1 اقتصادی

 3 126/1 فرهنگی ـاجتماعی

 2 316/1 حاکمیتی

 0 126/1 محیطی

 وزن، ترینیشب با اقتصادی متغیر که گرفت نتیجه توان می

 .است گرفته قرار رتبه باالترین در متغیرها سایر به نسبت

 متغیر ؛دوم ۀرتب در ،اقتصادی متغیر از پس حاکمیتی متغیر

 و سوم ۀرتب در ،حاکمیتی متغیر از پس فرهنگی ـ اجتماعی

 ۀرتب در ،فرهنگی ـ اجتماعی متغیر از پس محیطی متغیر

 دو وزن که است یادآوری درخور .است گرفته قرار چهارم

 سایر از تر نزدیک یکدیگر به حاکمیتی و اقتصادی متغیر

 .هستند متغیرها

 از که ندهست موضوع این ۀدهندنشان ها یافته ،واقع در

 در مشارکتی ریزی برنامه تحقق برای امر، خبرگان نظر

 آن از بعد اقتصادی، متغیرهای به ابتدا دبای سیالب مدیریت

 و فرهنگی ـاجتماعی متغیرهای سپس ،حاکمیتی متغیرهای

 . داشت توجه محیطی متغیرهای ،آخر در



 662 ...در یمشارکت یزیر مؤثر بر برنامه یرهایمتغ یبررسعلوی نائینی و همکاران: 

 گیری نتیجه و بحث

 مشارکت و اقتصادی مشارکت ،(1361) همکاران و افتخاری

 نگرش تغییر ،(1361) همکاران و جهانگیری ؛اجتماعی

 مردمی های آگاهی افزایش ،(1361) ایمانی و عزمی ؛مسئوالن

 همکاران و گر نوحه ؛مردم کمک با اراضی کاربری مدیریت و

 هشدار و ینیب شیپ در مردم آموزش و مشارکت(، 1316)

 یها سازمان لیتشک(، 2116) همکاران و ادلنبس ؛البیس

 ترشیب توجه(، 2116) همکاران و مقدم ینکوئ ؛نهاد مردم

 لزوم(، 2116و همکاران ) کیکوهل ؛زنان نقش به مسئوالن

جامعه  یکارآمد(، 2116) یدافت ؛یاسیس یرهایمتغ به توجه

 و چاراالمبوس ؛مردم ۀزیانگ زانیم و لیدر مقابله با س

 شیافزا ،نیهمچن و یعموم یآگاه شیافزا(، 2116) همکاران

و همکاران  یگیب یول ؛البیس تیریتعامل افراد در مد

مقابله با بحران  یها مهارت تیتقو و یسازمان ۀتوسع(، 2111)

 البیس یمشارکت تیریمد تیتقو بر مؤثر عوامل جزءرا 

 مطالعات دادن قرار نظر مد با تحقیق این در .اند دانسته

 شدهمطالعه ۀمنطق شرایط خصوصبه و کشور شرایط پیشین،

 در اثرگذار متغیرهای ابتدا خبرگان، نظرات از استفاده و

 ،سپس و شناسایی سیالب مدیریت در مشارکتی ریزی برنامه

 مقایسه یکدیگر با خبرگان نظرات اساس بر متغیرها این

 سطح نظر از داد نشان پژوهش، این از حاصل نتایج. ندشد

 متغیرهای ؛اول رتبۀ در ،اقتصادی متغیرهای اثرگذاری،

 در ،فرهنگی و اجتماعی متغیرهای ؛دوم رتبۀ در ،حاکمیتی

. اند گرفته قرار چهارم رتبۀ در ،محیطی متغیرهای و سوم رتبۀ

 گرفته صورت امر خبرگان ظراتن اساس بر که بندی رتبه این

 و مردم مشارکت افزایش برای دهد می نشان است،

 متغیر به ابتدا باید منطقه، این در نهادمردم های سازمان

 ارائۀ زانمی ،افراد درآمد میزان شامل تواند می که اقتصادی

 زایی اشتغال میزان و تشویقی های طرح ارائۀ ،مالی تسهیالت

 توجه ،سپس. شود پرداخته باشد، سیالب مدیریت های طرح

 مدیران نگرش تغییر شامل تواند می که حاکمیتی متغیر به

 جهت تغییر ها، گیری تصمیم نوع در متولی های سازمان

 افزایش باال، به پایین از گیری تصمیم سمت به انگیر تصمیم

 کاهش و مردم با متولی مسئوالن میان مؤثر ارتباط

 متغیر اثرگذار، متغیر سومین. باشد اداری های بروکراسی

 آگاهی میزان شامل تواند می که است، فرهنگی ـاجتماعی

 اعتقادات، منطقه، در ساکن افراد رسوم و آداب نوع عمومی،

 متغیر ،مؤثر متغیر چهارمین. باشد جمعی و فردی های کنش

 ویژگی شامل تواند می نیز متغیر این که است محیطی

 پایین یا باالدست در داشتن قرار) محل نظر از ها سکونتگاه

 و فنی اقدامات نوع پذیری،آسیب میزان ،(آبریز حوضۀ دست

 ها زیرساخت به دسترسی و سیالب مدیریت برای فیزیکی

 . شود می
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