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سرمایه اجتماعی و تاب آوری روستایی: بحثی پیرامون 

 مفهوم شناسی و نظریه ها

 2و نجم الدین یوسفی  1محمد تقی سبزه ای

 چکیده

اجتماعی از جانب بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی موردِ طی چند دهه گذشته، سرمایه

و توجه شایانی واقع شده است. مفهوم سرمایه اجتماعی ریشه در روابط اجتماعی نوعِ بشر دارد 

 سرمایه اجتماعی و رهبری سطح جامعه محلی، از خصیصه به نوعی محصول جامعه بشری است.

شدید عمل کرده و  محیط زیستیاثرات مخاطرات  تند که به عنوان سپری جلویسهای اساسی ه

در این مقاله ضمن بیان مفاهیم نظری پیرامون سازد.اجتماعی را امکان پذیر می سازماندهی مجدّد

تماعی آوری اجبه عنوان حلقه مرتبط تاب عی و سرمایه اجتماعی، نظریه ای رابط،تاب آوری اجتما

آن است که  انگریپژوهش ب نیا جینتا مورد استناد و توجه واقع شده است.ماعی به سرمایه اجت

خارج از  زین یگریعوامل د ریهر چند تاث ،ییاجتماعات روستا یآور سطح تاب شیافزا یبرا

 یکی ،با استناد به مفاهیم نظری مورد بحث این پژوهشمطالعه قابل اذعان است، لکن  نیبحث ا

آنان  یِاجتماع هیسرما یِبانیمقوله، اتّکا به خود مردم به پشت نیدر ا رگذاریو تاث یاز عوامل اصل

 است.

 «مخاطرات محیط زیستی»ی روستایی«، آوری اجتماع کلیدواژه: »سرمایه اجتماعی«، »تاب

 
 استادیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا 1

 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه رازی 2
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 مقدمه 

 دهد، به در شرایط زیست محیطی رخ میشود که مخاطرات طبیعی اصوالً به تغییراتی گفته می

که باعث گسسته شدن روند زندگی طبیعی مردم و قرار گرفتن آنها در معرض عناصر و  طوری

 (. 24: 1394)عزمی، شود.رناک و تخریب کنندة محیط میعوامل خط

آن قراردارد، خشکسالی از ات که جوامع انسانی در معرض ای از مخاطرگسترده یاز میان دامنه 

رد های بسیاری را بر بخش کشاورزی و منابع آبی وا بالیای طبیعی است که زیانمهمترین 

وقوع خشکسالی باعث بروز پیامدهای زیادی برای مناطق روستایی (.15: 1393سازد. )صادقلو، می

پیامدهای بحران خشکسالی برای مناطق روستایی است.. های اجتماعی یکی از  شود. چالشمی

رای تواند زندگی را باین پیامدها و خسارات در صورت عدم برنامه ریزی و مدیریت صحیح، می

روستاییان در این مناطق با مشکالت اساسی رو به رو کند و ادامه زندگی در این مناطق را بسیار 

 تر پژوهش تای موضوع اخیر شایان ذکر است که؛ بیشراس (.در14: 1395ار نماید )آقایی، دشو

به یک  کاهش تلفات و خسارات« »مدل های مرتبط با مخاطرات و سوانح، پارادایم خود را از

های حل  های اجتماعی و رویکرد آوری اجتماعی محلی، مبتنی بر سیستم تر تاب مدل جامع

نظران  اساس دیدگاه صاحب (. بر2011:22، 3راند. )اسکاپ و یونی سدمسئلهِ اجتماعی تغییر داده

پذیری محلی از طریق ظرفیتِ سرمایه اجتماعی در برابر  آوری، انعطاف و پژوهشگران تاب

ای موثری برسد ه تواند از طریق عمل جمعی به واکنشمی ریسک مخاطرات طبیعی،

خشکسالی به عنوان اولویتی راهبردی مسئله  به دلیل ضرورت پرداختن به(.14: 1394)مطهری،

مناطق جغرافیایی  )عام( و به تفکیکِ در سطح ملی، در ایران تحقیقات متعددی به صورت کالن

 های داخلی به طور عمده به بررسی وسعت، شدت و دوره صورت گرفته است. لیکن پژوهش

آوری جامعه در  یق و تابهای تطب اند و کمتر به راهکارهای خشکسالی از ابعاد فنّی پرداخته
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اند، در حالی که مطالعات خارجی در این زمینه، غنای کافی  معرض مخاطرات، توجه نشان داده

های خشکسالی  های وقوعِ شاورزان و پیامدک بر های وارده دارند. این در حالی است که، آسیب

های آن  ابر این مخاطره و پیامدآوریِ پایینِ کشاورزان، در بر تاب ای، بیانگر عدم آمادگی و دوره

نقش و میزان تأثیر  های مدیریت بحران در این موارد است. تحلیل کارآمدی سیستم و همچنین نا

 مباحث و دغدغه تواند از، میاجتماعی در مخاطرات محیط زیستیآوری  اجتماعی در تابسرمایه 

 هایی نظیر جامعه شناسی باشد.  های پژوهشگران رشته

 فاهیم نظریم

 تاب آوری-1

ای اوّل برگشتن، گرفته به معنی جهش کردن یا به ج Resilioآوری از واژه التین  ریشة لغت تاب

 که منظور این به چیزها یا مردم توانایی معنای به آکسفورد فرهنگ در آوری واژة تابشده است.

 به نیز و یابند دست بهتری احساس به سرعت مانند شوک، آسیب و...به ناگوارحوادث  از بعد

شدن،  فشرده و یا شدن، کشش از خم بعد اولیه به منظور بازگشت به حالت مواد توانایی معنای

آوری، توانایی  ، واژة تاب4(. در فرهنگ لغات کولینز1300: 2005است )آکسفورد،  شده معنا

 پذیری، توانایی ارتجاعی و انعطاف خاصیتو  کشسانی و بهبود سریع، تغییر، شناوری یا بازیابی

 ترجمه خوشایند، نا بدبختی و یا امری یک پس از سازمان برای بهبودی سریع یا شخص یک

 (.  1230: 2014کولینز،  است )دیکشنری شده

 آوری اجتماعیتاب 

های کالبدی و  ساخت آوری بیشتر از توجه به زیر اگر توجه به جنبه های اجتماعی در تاب

 فیزیکی در مدیریت بحران اهمیت نداشته باشد، دست کم به همان اندازه، حائز اهمیت است. در
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کافی  های مربوط به تغذیه نامناسب و آموزش نا خانمانی، بیکاری و بحث جایی که جنایت، بی

مفهوم گیری از بالیا اهمیت زیادی قائل شد. لذا  توان برای مسائل پیشنمایان است، دیگر نمی

آوری گام به گام تکامل یافت و توجه از مفهوم اولیه اکولوژیکی آن به سمت مفهوم  تاب

 به سمت مفهوم اجتماعی جلب گردید.اکولوژیکی و سپس  -اجتماعی

های اجتماعی با تغییرات  آوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و گروه تا ب     

آوری اجتماعی، توان یک اجتماع برای برگشت  طور کلی قابلیت تا بیابند. به محیطی انطباق می

 (.18: 1394)اسدی،  ها است یا پاسخ مثبت به مصبیت به تعادل

ای باعث دوام و  آوری اجتماعی دارای مراحل مختلفی است و به طور قابل مالحظه تاب     

تلف در یک اجتماع با هم تفاوت های مخ پذیری گروه گردد. سطحِ انعطافاستحکام اجتماع می

شود که ها نیز در موارد بحرانی متفاوت است. شرایط اجتماعی باعث می العملِ آندارد و عکس

ها بیشتر. در  پذیر باشند و بعضی های وارده کمتر تأثیر تعدادی از اعضای جامعه در اثر مصیبت

پذیر اجتماعی، نوعی  های آسیب این حالت ایجاد شرایط مساعد به منظور توانا ساختن گروه

گردد )مرکز ملی آمایش آوری اجتماعی می شود و باعث ارتقای تابخالقیت محسوب می

 (.18: 1385سرزمین، 

آوری  های اجتماعیِ نزدیک و صمیمی، سبب ارتقای تاب به عنوان مثال، وجود شبکه     

 شروع برای مطالعات تجربی در مورد تاب نقطهشود.های منفی پیری میرابر جنبه بزرگساالن در ب

  آوری برای چه؟ در برابر چه؟ تاب آوری اجتماعی این سؤاالت است:

شوند مانند؛ اثر قیمت بر هزینه ها معموالً به صورت خارجی بر اجتماعات فرض می تهدید   

زمانی نسبت خانوار ولی ممکن است درونی نیز باشند به عنوان مثال؛ یک اجتماع ممکن است در 

ن منابع اجتماعی پذیر باشد و این به دلیل نداشتن تجربه و فقدا گیر شدن آنفلونزا آسیب به همه

 (.19: 1385رو شدن با آن مشکل است)مرکز ملی آمایش سرزمین، و آگاهی در روب
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 تاب آوری اجتماعی در جوامع روستایی -2

 یاجتماع یآور مفهومِ تاب 2007در سال  گرانیو د 5جمنیبار هر نیاول یبه طور خاص برا 

این پایه که سیستم های اقتصادی، اجتماعی و ی مذکور بر ایدهرا مطرح کردند.  ییروستا

به طور دائم  قابل با یکدیگر،ارتباط مت ای پیچیده بوده و دراُکولوژیکی روستایی به طرز فزاینده

آوری یک  تاب(.4: 2009،  6باشند، بیان شده است )اسچوتندر حال شدت و افزایش مقیاس می

 جامعه نسبت به سوانح را نباید یک قابلیت جداگانه دانست. چون جوامع نسبتاً ساده، حاوی گروه

فاوت هستند از های مختلفی با هم مت ها به شیوه باشند که این گروه های اجتماعی مختلف می

معتقد است که جوامع  7آلدریچدهند.وسیعی از حوادث را پوشش میسویی نیز سوانح طیف 

 پذیر باشند. یک اجتماع در منطقه آور و آسیب مان تابن است با توجه به نوع سوانح، همزممک

)برحسب تجربه(، منابع اجتماعی الزم جهت  آتش سوزی است، ممکن است ای که مستعدِ

 ای دیگر آسیب ارویی با این آتش را داشته باشد. اما همزمان، ممکن است نسبت به سانحهروی

 (.11: 1394پذیر باشد چرا که آن را تجربه نکرده و منابع اجتماعی مقابله با آن را ندارد )اسدی، 

باشد. بارزی میهای  آوری در جوامع روستایی نسبت به جوامع شهری دارای تفاوت تاب    

اجتماعی و اهداف  – های اقتصادیدیدگاه مسائل جمعیت شناسی، ویژگیوامع روستایی از ج

های قابل توجهی با سایر جوامع دارند. به عنوان مثال؛ بسیاری از جوامع روستایی  زندگی، تفاوت

 سازد مانند خودتر می ها را در برابر تأثیرات سانحه مقاوم دارای خصوصیاتی هستند که آن

آوری در این چنین  کردن برای یکدیگر. تاب ها، ابزارها و کار اتکایی، دامنه وسیعی از مهارت

 جوامعی مربوط به ظرفیت جامعه برای مطابقت با تغییرات خارجی است که به واسطه آسیب

ظرفیت انطباق شود. وارد میها  کولوژیکی به آنکالبدی و اُ های اقتصادی، اجتماعی ، پذیری
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ها است. در مقایسه با مناطق شهری،  آوری آن های روستایی یکی از اجزای مرکزی تاب تمسیس

نواحی روستایی دارای تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای عملیات کاهش ریسک یا 

های  باشند. به عالوه تراکم جمعیتی کمتر و شبکه سازی پس از آن می تصمیمات و اقدامات باز

، 8کند )فکت شیتهایی را ایجاد می افی برای نواحی روستایی پس از سانحه چالشاجتماعی ناک

2008 :5.) 

رسد، این جوامع دارای سطح باالیی از های متعدد، به نظر می در مقابل بر اساس پژوهش     

ای ه شود مانند شبکهخواسته می سرمایه اجتماعی هستند که مانع از رخداد بسیاری از حوادث نا

از روابط طوالنی مدت، تمایل بیشتر به مشارکت،  مردمی جوامع روستایی با طیف گسترده ای

 تر و نیز قدرت بیشتر اعتقادات مذهبی نسبت به کالن شهرها.قوی ح خویشاوندی، همسایگیسط

به عالوه همگونی نژادی یا قومی نیز از عوامل مهم و مؤثر بر سرمایه اجتماعی است که اغلب در 

ادبیات مختلف، بر آن تأکید شده است. روابط اجتماعیِ قوی افراد جامعه روستایی، زمان بازتوانی 

ریزیِ مدیریت بحران، به دلیل ی در برنامهمند دهد. همچنین، چنین روابط قدرترا کاهش می

 ها، دارای اهمیت است. البته تنوع در بین جوامع های جدید و حمایت از فعالیتارائه ایده

آوری و سرمایة اجتماعی و یا  روستایی به این معناست که هیچ راه واحدی برای ایجاد تاب

ها  ای نیاز است که مشکالت خاص، ظرفیتکاربرد آن پس از سانحه وجود ندارد. در هر جامعه

تشویق مردم روستا به مشارکت در موضوعات   و نیازها شناخته شده و بهترین رویکرد اتخاذ شود.

یک از اعضای جامعه و  های  دلخواه هر ط به جامعه، ایجاد شانس مشارکت در فعالیتمربو

شود  یشان می ها ارتباط افراد با دولت محلی،  باعث ایجاد این اعتماد و بیان نیازها و خواسته

 (.13: 1394)اسدی، 
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 )9کولنبر و از چاکرا بارتی گذار هینظر(بین تاب آوری و آسیب پذیری نظری ارتباط -3

 قابل عمومیِ فرایندهای و الگوها اصول، قالب در که عمومی است نظریه  یک گذار نظریة 

 .دارد قرار تکنولوژیک -اجتماعی تحوالت با با پیوند محکمی های مختلف، رشتهمیان  کاربست

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،  های پیچیدگی سازی آشکار و فهم برایبر اساس این نظریه »تالش 

به حالت سازماندهی  حالت جامعه(، از یک هایزیرسیستم گذارهای اجتماع )یا و محیطی فرهنگی

سازمان اجتماعی  فازهای منسجمِ شناسایی کید نظریه گذارات. باید مورد توجه قرار گیرد دیگر...«

 تواند مسلّطنظمی می بی حتی و پیچیدگی دیگر های زمان در کهحالی در در حالت عادی است

 به رشدِ نظریهاهمیت رو د. گرد منجر منسجم های ساختار از جدیدی به مجموعه حتییا و  گردد

 فرهنگی است«. چرخشبا » مرتبط اجتماعی تغییر سازی مفهوم در بنیادین تغییرات به مربوط گذار،

 رهیافتعنوان  به این نظریه » :کننددیدگاه عنوان میکولنبر، دو نظریه پرداز این  و چاکرا بارتی

سوسیالیسم،  پسا به نظیر؛ گذار از سوسیالیسم های مختلففهم تغییر اجتماعی در رشته نظری در

 تغییرات پایداری، تحوالت تحوالت روستایی، و تغییر سیاسی، تکنولوژیک -اجتماعی تحوالت

استفاده و... مدرنیسم پست به نظیر گذار به  فوردیست، گذار «هاایسم پسا»« به هاایسماز » عمومی

 وجود در تغییر اجتماعی ای کلیدی های دوره یا مراحل که کندگذار فرض می . نظریهمی شود

 قویاً نظریه، بعدی است. این گذار برای پرتابی سکوی خود این مراحل به نوبه از یک هر و دارد

 اشتراک به را مفهوم نظم این و گذار نظریه دو هر چنانچه است. نظم قرارگرفتهبستر نظریه  در

 و ای، ملیمحلی، منطقه های زمینه پیچیده مفاصلدر میان  اجتماع گذار فازهای که گذارندمی

 «.دهدمی رخ جهانی
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 دقایق عنوانبه  تواندمیمفاصل  این که نمایدبحث می 10اقتصادی لیپیتز پرداز نظریه چنانچه   

 لیپیتز شود. کند، دیدهمی تنظیم تعدیل و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را زندگی که ای ساختاری

 در سازگاری)تحمیل سازمانی خاص اقتصادی و سیاسی های فرم به که ای توسعه های مدل به

 دهند، اشارهمی شکل اجتماعیمختلف تحوالت  مراحل طول در بیرونی(، نیروهای توسط شده

که بر اهمیت - گرایی جدید های آکادمیکی نظیر نهاد سنت نظریه گذار همچنین از نماید.می

های  های گذار به وجود آمده توسط تعهدات ایدئولوژیک و میراث گاه گذر وابستگی مسیر و

بهره  -کندگیری، تأکید می تصمیمهای  گذار بر یادگیری و گزینه سیاسی، نهادی و اجتماعی تأثیر

اساسی است و ممکن است به مرحله بحثی  گیرد. به ویژه، خاطرة اجتماعی در این نظریهمی

یادگیری و تطابق  بر اساس تجربه گذشته منجر شود. این بدان معنا است که دانش، تجربه و خرد 

آن(، انتقال  از )و فراتر عهجمعی از نسلی به نسل دیگر و از عاملی به عامل دیگر در یک جام

، غالباً فرایندهای گذار با مسیرهای وابسته را تسهیل "مسیرهای یادگیری"عوض یابد. درمی

ل حکمروایی)غالباً در سطح های انسانی و اشکا نمایند. چنین مسیرهایی بیشتر  تحت تأثیر نهادمی

 ی گذارِ غالباً تعریف شده در فرم گذرگاهها توانند بر فراینداند که می فراملی(، قرارگرفتهملی و 

حداقل تا - جتماع قادر باشدنه تأثیر بگذارند. اگر یک االگذار نسبتا باریک، به صورت فعا های

مرحله "های گذار جامعه به از یک آسیب گسست در اثر گذار بهبود یابد، برطبق مدل -حدودی

صادفی گذار در مراحل اولیه تعریف شود( و منظم و ت های نا تواند با مسیر)که می"تطبیق مجدد

 مسیرهای تاب "کشف مجدّدِ" تواند به جامعه درتر( که می )احتماالً خطی"مرحله احیاء" یک

. بنابراین درشکل(، راه یافته است" b "و" a"آورتر از پیش از فاجعه، کمک نماید )برای مثال نقاط

از اختالل یا حتی انتقال رژیم، اساساً به ظرفیت خود های پس  پویایی"کند که؛بحث می 11فولکه

سیستم انطباق پذیر پیچیده بستگی دارد. اگر چه توجه به این نکته مهم است که  سازماندهی
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های یادگیری  شکل از نظر کیفی مشابه باشند. فرایند در "b"و  "a"لزومی نیست که نقاط

جوامع قادر به رفع اختالالت و استفاده از ظرفیت اجتماعی معموالً  بدین معناست که چون 

یا "گونه"در طول دوره سازگاری مجدد هستند، بنابراین،"بازگشت به قبل"سازگاریشان در

آوریِ متفاوتی را در مقایسه با قبل از اختالل خواهند یافت. به معنای دیگر برای  تاب  "کیفیتِ"

ری را که پیش از روی دادن اختالل داشت، آو های تاب غیر ممکن است که ویژگی ،جامعه

های عامالن در حال  نظیر یادگیری، شبکهبه خصوص فرایندهای پس از اختالل مجدداً خلق کند. 

ست که گذشته  اقتصادی  و محیطی  بدین معنا -های در حال تغییر اجتماعی تغییر و پارامتر

 تواند به هیچ عنوان دوباره ابداع شود. نمی

 (19:1395تاب آوری و آسیب پذیری به عنوان انتهای متضاد طیف ؛منبع : )امیرزاده، 1-1شکل 

 پذیری چند برابر است:    عه و آسیبآوری جامجذابیت چارچوب نظریه گذار برای فهم تاب 

های  با درک تعامالت میان عاملین و زمینه "احتماالت تحول"نخست، به دلیل تمرکز آن روی 

هم در  -ای، ملی و جهانی. به عبارت دیگر، عدم وابستگی مقیاس نظریه گذار محلی، منطقه
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 شناختی اصلی های نظری و روش ترین  دارایی یکی  از مهم -وابستگی جغرافیایی و هم زمانی

 اش است. 

های موجود تغییر و هم به مرور گذشته  بینی آینده  بر مبنای مسیر گذار هم به پیش دوم، نظریة  

سازد، اجازه را مقدور میهای گذار  پذیری مدل دلیل شواهد گذار تدریجی که آزمایش انعطاف به

 دهد.میحضور 

از هم پاشیدن روابط قدرت پیچیده در سیاست، ایدئولوژی، فرهنگ و رفتار سوم، نظریه گذار   

ات یا تخریب پذیری جوامع محلی از طریق تمرکزش بر درک ادامه، ثبآوری یا آسیب  که به تاب

کند و فهم کمک می -ها ها، سیاست ها، رویکرد برای مثال؛ ایدئولوژی -فرایندهای گذار خاص

سازد. را ممکن می-به هیچ وجه قطعینه  امّا-بینیآثارشان در خلق رفتارهای گذار قابل پیش

و راهی مدت  های گذار کوتاه و بلند چهارم، این نظریه، نگرشی به ماهیت محدود شده فرصت

توانند به تدریج مرزهای تحول جامعه را از طریق پیشرفت تدریجی های پی در پی می که انتخاب

ترین بخش موضوعِ بحث،  نهایتاً و مهمآورد.تر تغییر دهند، فراهم میتهای با اهمییا گسست

فرایندهای تغییر درسطح جامعه که پوشان  دهد که به ماهیت غالباً هم نظریه گذار به ما اجازه می

شوند، توجه کنیم. غالباً تحت تصورات شکل داده شده توسط فرایندهای عمودی پنهان می

های تصمیمات، مسیرهای میان  که چگونه گره ها از طریق تأکید بر این مخصوصاً با افشای این

 (.19: 1395زاده،  دهند )امیرمی پذیری اجتماعی را خلق و تغییر آسیب آوری و تاب

  

 (26: 1395)امیرزاده،  منبع: پذیری به عنوان انتهای متضاد طیف؛آوری و آسیب ابت2-1شکل



 

 

First International & Third National Conference on Social Capital & Resiliency 

آوریالمللی سرمایه اجتماعی و تابسومین همایش ملی و اولین همایش بین |  528  

 سرمایه اجتماعی  -2

توان چهار استدالل اساسی را به میان که سرمایه اجتماعی نوعی از سرمایه است میدر مورد این

 آورد: 

گذاری برای که سرمایه اجتماعی مانند انواع با امکان دیگر سرمایه، منبعی است سرمایهاول این

ای روابط هگذاری در ساختن شبکهبازدهی و نااطمینانی. سرمایه راهیهمانتظاراتِ آینده و 

 سازد و توسعه شبکهتوانمند می ،گران را در جهت دستیابی به اطالعات و قدرتخارجی،کنش

های درونی به کنشگران جمعی امکانات تقویت هویت جمعی و کارهای مشارکت جمعی را 

زا  توان از سرمایه اجتماعی به عنوان یک دارایی برونکند. به عبارت دیگر همیشه نمیفراهم می

 (. 56: 1380غیرقابل کنترل یاد کرد )علوی، و 

 پذیر است. شبکه منظوره و تبدیلهای دیگر سرمایه چند  دوم اینکه سرمایه اجتماعی مانند گونه

توانند برای اهداف متفاوت به کار های فیزیکی می های دوستانه کنشگران اجتماعی مانند سرمایه

برند، قابل تبدیل شان در شبکه می عی که افراد از جایگاهگرفته و به تولید کمک کند. همچنین مناف

به دیگر انواع سرمایه و به ویژه سرمایه اقتصادی است. به همین دلیل اعتماد و اعتبار را بعضی 

 کنند. مواقع به عنوان جایگزین سرمایه اقتصادی مطرح می

شکال سرمایه اشاره دارد. دلیل سوم به جایگزینی یا مکمل بودن سرمایه اجتماعی برای دیگر ا

گاه کمبود سرمایه اقتصادی یا انسانی خویش را با روابط اجتماعی  توانندعوامل اقتصادی  می

قوی جبران کنند. بوردیو معتقد است استراتژی تبدیل سرمایه به همدیگر، متاثر از تغییر در ساختار 

 کنند. های سودی است که هریک ارائه میفرصت

مایه اجتماعی نیز مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه چهارم اینکه سر

تقویت شود. هرچند این سرمایه همچون سرمایه  نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و
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به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مانند دانش و مهارت  بینی ندارد.انسانی نرخ استهالکِ قابل پیش

 (.61: 1380ی عمومی با عدم استفاده هم ممکن است دچارِ استهالک شود)علوی، یا برخی کاالها

های مهم در توسعه پایدارِ اجتماعی استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن یکی از جنبه  

شود، اما از حدود دو دهه است. هر چند واژه سرمایه اساساً در قلمرو اقتصادی به کار گرفته می

ای قرار گرفته است و در حال حاضر به عنوان فزاینده قلمرو اجتماعی مورد پذیرشر گذشته د

 (.79: 1385زمین،  باشد )مرکز آمایش ملی سریکی از موارد مهم در توسعه یافتگی مطرح می

استفاده کرد و "طرح نظریه عمل"در کتاب1972جامعه شناس پیر بوردیو از این عبارت در سال 

، 1990را از سرمایه فرهنگی، اقتصادی و نمادین متمایز ساخت.در اواخر دهه چند سال بعد آن 

نی و موضوع اصلی چند کتاب این مفهوم عمومیت یافت و موضوع برنامه تحقیقاتی بانک جها

بنای دموکراسی کار "اپ کتاب با چ 1993های رابرت پاتنام نیز در سال  از جمله کتابگردید.

در سال "کاهش سرمایه اجتماعی آمریکا  بولینگ یک نفره،"هو مقال"سنت های مدنی آمد؛

ی سرمایه باعث توجه بیشتر عموم به ایده 12نوشته لویس فلداشتاین"با هم بهتر است"و1995

 (.17: 1385اجتماعی و چگونگی افزایش و کاهش و بازسازی آن در آمریکا شد )تاجبخش، 
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 یافته های تحقیق

 هیجامعه و سرما یآور تاب هینظر(اجتماعی با تاب آوری جامعهپیوند سرمایه -1

   )13ویلسون از ابل و یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد

رهیافت این ماعی به سرمایه اجتماعی مطرح است. آوری اجت به عنوان حلقه مرتبط تاباین نظریه 

آوری اجتماعی  هایی در درک این موضوع است که چگونه گذار در مسیر تابمربوط به تالش

مفهوم سرمایه، نظریه  که کنندبحث می (2006های مختلف مرتبط است.ابل و ویلسون ) به سرمایه

ربوط م تر در مورد پایداری های گستردهشناسی، اُکولوژی و بحثآوری را به اقتصاد، جامعه  تاب

یست، بلکه آنها را تکمیل آوری در تناقض ن تاب "کالسیک"این رهیافت با مفاهیم ."کندمی

های مربوط  محیط زیستی که قبالً هم در پژوهش - زیرا به درک اهمیت تعامالت جامعهکند.می

کند. عالوه بر کمک می اکولوژیک، مورد اشاره قرار گرفته بود، -آوری اجتماعیبه مسائل تاب

سیاسی، روانشناسی ادی، اجتماعی آوری مربوط به مسائل اقتص های کلیدی تاب این درک پیشران

                                               سازد. و در حقیقت مسائل اخالقی را ممکن می

ی عآوری اجتما نماید که یکسان فرض نمودن تاباگر چه پیشینه نظری انتقادی نیز اشاره می   

هایی که بسیاری از نویسندگان آن را به در فرایندها یا دارایی-به مجموعه محدودی از سرمایه ها 

تواند ای بدهد که می ممکن است به آن حس تک بعدی -صورت چندگانه فرض نموده اند

آور  مشکل ساز باشد. بنابراین ضمن اینکه بحث زیر بر اساس مفروضاتی است که جوامع تاب

شوند، به هیچ عنوان اذعان  ِاقتصادی، اجتماعی و محیطی تعریف می ِیه توسعه یافتةبا سرما

شان پیچیده و مشروط  های اساسی های مختلف و دارایی میان سرمایهتأثیر متقابل شود که نمی
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ها و ساختارهای قدرت پیچیده میان  بینی شده بر اساس شبکهبر تفاسیر فرهنگی از تغییر و پیش

                   جوامع نیست.                                                                                                                  

ش از حد به دلیل تأکید بی "سرمایه"ست که برای تحکیم مفهوما بوردیو یکی از اولین افرادی     

واسطگی روشن و شفافیت مبادالت اقتصادی و اینکه  غالباً به دلیل بی، "سرمایه اقتصادی"روی

شوند، ده انگاشته میهای انباشت کار)مخصوصاً سرمایه درحالت مشمول(، اغلب نادیسایر فرم

سرمایة د که سه سرمایة کلیدی وجود دارد: دهدر نتیجه بوردیو پیشنهاد میکند.بحث می

تقابل( و های ارتباطات اجتماعی و تعهدات مقتصادی)داراییِ مادی(، سرمایة اجتماعی)شبکها

چه مفهوم سرمایه بوردیو بسیار مورد استفاده قرار گرفته، مفهوم  اگر)اعتبار(. سرمایة فرهنگی

های  های غیر قابل کسب درآمد از سرمایه فرهنگی، شبکه سرمایه اجتماعی پس از آن، ویژگی

و   "اعتماد"هایی نظیر اعی، مفاهیم پیچیده قدرت، ارتباط بینابینی نسبی میان افراد و ویژگیاجتم

                                                                                                                        گیرد.میزنند را در بر کدیگر پیوند میجوامع را به یفرهنگی و نهادی که  مالطِ"

بسیاری از جامعه شناسان و جغرافی دانان، سرمایه اجتماعی توسعه یافته را به عنوان اصل کلیدی 

 ارتباط بینام گروهی(، ایجاد )انسجادبینند. بخصوص در زمینه پیونمی آور برای جوامع تاب

ها. بنابراین سرمایه اجتماعی  )ارتباطات عمودی( سرمایه ها( و ارتباطاتبینی)پیوند میان گروه

های تعامل اجتماعی، بلکه سرمایه فرهنگی  غالباً به عنوان چتری برای در برگرفتن نه تنها فرایند

 رود. و سیاسی به کار می

های بر اساس منبع  های اقتصادی، زیست محیطی و ویژگی سازی ویژگی به منظور مفهوم    

را  17چارچوب بوردیو 16یا هاروی 15و اوهلین 14تعامالت اجتماعی، نویسندگانی نظیر تام پاپیالی
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در حقیقت، اند. ادی و محیطی را به کار بردهاند و مفاهیم سرمایه شامل سرمایه اقتصگسترش داده

اقتصادی در جامعه مدرن بسیار مهم شده است. بسیاری از مفسرین برجسته نیز بحث سرمایه 

ر آوری جامعه، بیش از حد مورد تأکید قرا های اقتصادی در ارزیابی تاب اند که شاخصکرده

                                                                                    (.                                                                    45: 1395)امیرزاده، اند گرفته

است. این "سرمایه محیط زیستی"، مربوط به"ها سرمایه"آخرین عضو اضافه شده به لیست  

اصطالح توسط اُکولوژیست ها، زیست شناسان، جغرافی دانان انسانی و انسان شناسان، به منظور 

های تعامالت محیط انسانی مرتبط با در دسترس بودن و استفاده پایدار از منابع یژگیتفهیم و

طبیعی)خاک، آب، جنگل ها(، برای استفاده انسانی و نیز غالباً در ارجاع به سرمایه طبیعی)برای 

( مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه محیطی و اقتصادی  2005مثال ارزیابی اُکوسیستم هزاره در

چه چنین تغییری بسیار بستگی به روابط  توانند به سرمایه اجتماعی تغییر شکل یابند. اگرمی

آوری اجتماعی و آسیب  تاب 18های پوتنام و ویلسون قدرت در جامعه دارد. بر اساس دیدگاه

سرمایه اقتصادی، اجتماعی و  "بحرانی مثلث" که تا چه میزان توانند بر مبنای اینپذیری می

ها، تفهیم شوند.                                                       حیطی در یک جامعه توسعه یافته و نیز چگونگی تعامالت میان این سرمایهم

دهد که یک مدل مفهومی از چگونگی این در هم پیچیدگی سرمایه اقتصادی، ، نشان می2-1شکلِ

پذیری را خلق می نماید. به عنوان  آوری و آسیب بهای متفاوتی از تا اجتماعی و محیطی، فضا

اینجا مفاهیم ویلسون از  در آوری اجتماعی، بخشی از یک رهیافت هنجاری مرتبط با درک تاب

سرمایه توسعه یافته، به منظور نشان دادن خوب بودن یا ضعیف "ضعیف بودن"و"قوی بودن"

 ترین سطح تاب اهد گرفت. بنابراین، قویبودن توسعه یافتگی در جامعه مورد استفاده قرار خو

، زمانی است که هر سه سرمایه به صورت متعادل به درستی 2-1آوری به دست آمده در شکل

آورترین شکل جامعه، در تقاطع میان سرمایة  تابر جوامع چند عملکردی(.توسعه یابند )نظی

باالی اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در جوامع به  خوبی حفاظت شده در رویارویی با 
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های تحمیل شده توسط جهان به سرعت جهانی شده است. جوامعی که  تنها دو سرمایه چالش

وری یا آسیب پذیری متوسط آ ا تابدارند که به خوبی توسعه یافته است، به عنوان جوامع ب

 ای ندارندگونه سرمایه توسعه یافته )یا هیچ( که جوامعی که تنها یکدر حالیشوند.تعریف می

شوند و پذیری باال تعریف می آوری پایین یا آسیب جوامع تک عملکردی(، عموماً با تاب )نظیر

برابر از نظر مالی  ورت نارغم این حقیقت که برخی افراد در این جوامع ممکن است به ص علی

صرف  منتفع شوند، به عنوان جوامع تقریباً کامالً متمرکز بر سرمایه اقتصادی درحال توسعه، در

پذیر خواهند بود. نظیر این موضوع، جوامع تقریبا کامالً متمرکز  سرمایه اجتماعی یا محیطی، آسیب

است در صرف سرمایه اقتصادی و )برای مثال با منابع حفاظت شده(، ممکن  بر سرمایه محیطی

کند که روابط به طور همزمان اجتماعی، به همان میزان آسیب پذیر باشند. این مسئله تأکید می

که درجه باالیی از ها به تنهایی اهمیت دارد. در حالیمیان اجزای سه سرمایه بیش از خود سرمایه

تواند بر ها می در یکی از سرمایهوابستگی میان سه سرمایه بدین معناست که هر گونه دخالت 

آوری را تضعیف نماید )برای مثال، از  گذار باشد و بدین وسیله تاب ها نیز تأثیر سایر سرمایه

                                                             دست دادن ظرفیت بازدهی خاک، بر سرمایه اقتصادی و اجتماعی موثر است(.                                                            

 های سرمایه اقتصادی، اجتماعی و محیطی اما تنها تعداد اندکی از جوامع هستند که همه ویژگی    

کامال ًتک  شان  باالترین حد توسعه یافته باشد و به همان میزان تنها نواحی اندکی هستند که

تواند هرگز در یک جامعه آوری نمی معناست که باالترین حد تابعملکردی هستند. این بدان 

آور نیز برخی  غالباً جوامع تابدیده شود. "آل حالت ایده"ورت یک به دست بیاید و باید به ص

)برای مثال، وابستگی بیش از حد بر یک منبع درآمدی، مهاجرت به  پذیریهای آسیب  ویژگی

گیرند. بالعکس، حتی آسیب را در بر میلید شده در جامعه( تناسب ثروت توخارج، توزیع نام

ترین جوامع برای مثال با وابستگی بیش از حد به محصوالت کشاورزی یا سرمایه اجتماعی  پذیر

نسبتا توسعه یافته  آوری، نظیر سرمایه اقتصادی  های تاب ضعیف، ممکن است از برخی ویژگی

 .(47: 1395برخوردار باشند)امیرزاده،
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   .منبع؛ یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد هیو سرما یریپذ بیآس ،یاجتماع یآورتاب 3-1شکل  

 (  49  :1395 رزاده،ی)ام

 

 نتیجه گیری

همزیستی "آوری نسبت به مخاطرات طبیعی با توجه به شعار امروزه تالش به منظور افزایش تاب

ای مهم و گسترده تبدیل  به حوزه"سازیبرای گردونه امداد و نجات تا باز"و  "با خطرات طبیعی

ها، به ضرورت  شده است. در این مقاله  به تأسی از تحقیقات پیشین و در جهت تأیید نتایج آن

آوری اجتماعات روستایی در مخاطره  بدیل آن در تاب توجّه به سرمایه اجتماعی و نقش بی

 آوری قوی جوامع با تاب 

 

 

 

 

 

 

 یرپذ یبآس آور/ جوامع نسبتاً تاب                جوامع با تاب آوری ضعیف

سرمایه اجتماعی                         
                       سرمایه محیطی

       سرمایه اقتصادی               
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ای استوار است و حرکتی فراتر از تفکرات سازه الگویی که بر اقدامات غیرشد. خشکسالی پرداخته

ارتباطات اجتماعی قوی به عنوان خنک کننده موتورِ بحرانی در شرایط سخت .کالبدی در بر دارد

مناطق پر خطر که به طور مرتب در در تواند جامعه را در وضعیت بهبودی قرار دهد. و دشوار می

 این سرمایه بسیار مفید بودهمعرض مخاطرات طبیعی قرار دارند، تجربه تقویت اجتماعی از طریق 

ی روحِ سرکش بشر برای بازگشت از دوباره، زاییده بخشیِ و توان آوری، بهبود تاب است.

تر است. خشکسالی به عنوان یک مخاطره طبیعی عالوه بر عوامل  مصیبت، حتی بهتر و قوی

باشد. بر این اساس بحث مربوط به  از اقدامات انسانی نیز می جَوّی و طبیعی تا حدودی متأثر

جهت باشد. آور نمودنِ کشاورزان روستایی در برابر این مخاطره، بسیار مهم می و تاب آوری تاب

شاخص  کیاز توان می  یی،روستا یاجتماع یآور تاب زانیمکمی سازی و به دست آوردن 

 شاخص نیتر و مهم نیتکرارتر به عنوان پر مختلف نینظران و محقق نظر صاحب یبر مبنا یبیترک

 ،به مکان یدلبستگ ،یریپذ بینگرش، آس ،یآگاه نظیر یاجتماع یآورتاب زانیم کننده نییتع یاه

مجموع نمرات به دست میانگین  افراد  یاجتماع یآور نمره تاب تاًینها نمودهاستفاده  و... یندارید

مولفه  را نیز می توان با سرمایه اجتماعی خواهد بود. میزانها شاخص نیآمده از هر کدام از ا

مورد استناد صاحب نظران و محققان مختلف این عرصه  که اصلی معرف سرمایه اجتماعی های

 یآور سطح تاب شیافزا یآن است که برا انگریپژوهش ب نیا جینتا مورد سنجش قرار داد.بوده 

قابل اذعان است، مطالعه  نیخارج از بحث ا زین یگریعوامل د ریهر چند تاث ،ییاجتماعات روستا

 نیدر ا رگذاریو تاث یاز عوامل اصل یکی ،با استناد به مفاهیم نظری مورد بحث این پژوهشلکن 

 آنان است. یِاجتماع هیسرما یِبانیمقوله، اتّکا به خود مردم به پشت
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