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چکیده
زمینه و هدف: بدون تردید یکی از بالیای طبیعی که زندگی انسان را در طول تاریخ تهدید کرده و از مخرب ترین پدیده های طبیعت محسوب می شود 
و گاه تمدن های بشری را منقرض نموده، زلزله می باشد. این پدیده در هر زمانی از سال، روز یا شب ممکن است رخ دهد؛ از مهم ترین ویژگی های این 
پدیده طبیعی، غیر قابل پیش بینی و ناگهانی بودن وقوع آن و هم چنین کوتاه بودن زمان برای عکس العمل در مقابل آن می باشد. هدف این مقاله بررسی 

اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله از دیدگاه ساکنان محلی در  مناطق روستایی شهرستان ورزقان می باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های ترکیبی است که با استفاده از تکنیک های کیفی )مصاحبه نیمه ساختار یافته( و کمی )پرسش نامه لیکرت( انجام 
شده است. جامعه آماری این پژوهش همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها را شامل می شود. ابزار 
جمع آوری اطالعات پرسش نامه محقق ساخته بوده است که برای اطمینان از روایی آن به مصاحبه اکتشافی با 32 خانوار زلزله زده پرداخته شد. مطالعه 
راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده هاي کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا، پایایي 
بخش هاي مختلف پرسش نامه تحقیق 0/74 الي 0/84 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفي و استنباطي و 

با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل عاملي استفاده شد.
یافته: یافته های این تحقیق نشان داد که اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه با تقویت هم زیستی اجتماعی و نشاط 
اقتصادی، تقویت ارتباطات اجتماعی و تسهیم دانش، تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی و تقویت تعامالت و شادکامی اجتماعی ارتباط دارد.

نتیجه گیری: نتایج مدل تحلیل عاملی نشان داد مهم ترین اثرات وقوع زلزله در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مؤلفه )تقویت هم زیستی اجتماعی و نشاط 
اقتصادی، تقویت ارتباطات اجتماعی و تسهیم دانش، تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی و تقویت تعامالت و شادکامی اجتماعی(  است که مقدار 

واریانس و واریانس تجمعي تبیین شده توسط این چهار  عامل 75/5 مي باشد؛ و در نهایت، بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.
کلید واژه ها: زلزله، انسجام اجتماعی،  مدیریت بحران، توسعه روستایي، شهرستان ورزقان.
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A Survey on Social Cohesion Impacts on Earthquake Disaster Management From Local 
Community viewpoint, Case Study: North Ozumdel,Varzgan County
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ABSTRACT
Background and objective: Undoubtedly, one of the devastative natural disasters that threatened human life along history and 
sometimes led to elimination of human civilization is earthquake. Earthquake may occur suddenly and at any time of year, day 
or night. The main characteristics of this natural event are being sudden and unpredictable and also, time shortage for reaction 
against it. The objective of this research is studying social cohesion impacts on earthquake disaster management from local 
community viewpoint who residing in Varzagan rural area.   
Method: The method of present research was analytical –descriptive that has been done through qualitative techniques in-
cluding Semi- Structured interview and Likert questionnaire. Data gathered from sample population residing in North Ozum-
del.  For examining validity of questionnaire, pretest has been done and data gathered from 30 participants from similar region. 
Reliability of questionnaire was 0.74 to 0.84 based on the data collected and Alpha Cronbach formula. Data analysis has been 
done by SPSS software.  
Findings: The results of this research demonstrated that impacts of social cohesion on earthquake disaster management in 
the afore said region is correlated with social coexistence, economic vitality, strengthening social communication, knowledge 
transfer, reinforcing self- esteem and social intervention and enhancing social interaction and vitality.  
Conclusion: Result of data analysis showed that the most important impacts of earthquake in the said rural areas are four 
factors as strengthening social coexistence and economic vitality, reinforcing social communication and knowledge transfer, in-
creasing self- esteem and social intervention and enhancing social interactions and vitality and that the variance and explained 
accumulated variance number is (75.5) according to said four factors. Finally, based on the results analysis, some applied 
recommendations have been provided.
Keywords: Earthquake, Social Cohesion, Disaster Management, Rural Development, Varzgan County. 
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 گفتنی است از آن جایی که وقوع زلزله در مناطق روستایی 
آسیب های  با  که  ناگهانی  رویدادی  می شود؛  محسوب  بحران  یک 
فوری  اقدامات  انجام  نیازمند  و  بوده  و جانی گسترده همراه  مادی 
اشاره  نظریات  دو دسته کلی  به  بحران می  توان  با  رابطه  در  است؛ 

کرد: الف( نظریات مکتب رفتاری ب( نظریات مکتب ساختاری.
الف( نظريات مکتب رفتاری: دیدگاه رفتاری بر ایجاد و تشدید سوانح 
در نتیجه رفتارهای غیر اصولی انسان تاکید می کند. این رویکرد به 
تاکید  سانحه  از  پیش گیری  در  علم  قدرت  و  فن آوری  فعال  نقش 
کرده است؛ اما این دیدگاه به علت این که به نقش تصمیم گیرندگان 
وسیع تر  عرصه های  به  و  می کند  تاکید  حد  از  بیش  قربانیان  و 
اجتماعی و قدرت اقتصادی می پردازد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

طریق  از   ،)1970( ساختاری  دیدگاه  ساختاری:  مکتب  نظريات  ب( 
رابطه بین سوانح و توسعه نیافتگی و وابستگی اقتصادی جهان سوم 
القا شده است. در اصل، این عقیده وجود دارد که افزایش مصیبت های 
کشورهای در حال توسعه و کم توسعه یافته، بیش تر به سبب توجه 
افراد به امور اقتصاد جهانی، گسترش سرمایه داری و در حاشیه قرار 
ژئوفیزیکی  حوادث  اثر  تا  است  مستضعف  و  فقیر  مردم  گرفتن 
خصوص  در  رایج  رویکردهای  ص46(.   1393 ساربان،  )حیدری 
ساخت  رویکرد  زیستی-فیزیکی،  رویکرد  شامل  زلزله  آسیب پذیری 
زیستی-فیزیکی  رویکرد  می  باشند.  ترکیبی  رویکرد  و  اجتماعی 
و  فیزیکی   - زیستی  محیط  زوال  طبیعی،  مخاطرات  روي  بیشتر 
آثار و جلوه جغرافیایی این برداشت از زیان های مالی و جانی حاصل 
از آن ها بر ساکنان توجه می کند ) استان گانلی2، 2008 ص159(. 
مطابق رویکرد ساخت اجتماعی درجه ای که مردم در برابر مخاطرات 
آسیب پذیرند تنها به شرایط و وضعیت اجتماعی- اقتصادي بستگی 
ندارد، بلکه وابسته به» نزدیکی به منبع خطر« یا طبیعت خطر نیز 
است. لذا، جمعیت های مختلفی که تحت شرایط متفاوت اجتماعی، 
اقتصادي و نهادي زندگی می کنند از سطوح متفاوتی از آسیب پذیری 
دارد  تالش  ترکیبی  رویکرد   .)209 ص   ،2011 )میچل3،  برخوردارند 
بین نگرش های دوگانۀ مذکور سازش برقرار کند. در حقیقت دیدگاه 
تکامل  و   » محوري  فن   « طبیعت گرایی  تحول  بیان گر  ترکیبی 

2.  Stanganelli
3.   Mitchell

مقدمه
زیادی  آسیب پذیری  طبیعی  مخاطرات  و  سوانح  برابر  در  روستاها 
روستاها  بر  را  بسیاری  خسارات  طبیعی  حوادث  سال  هر  و  دارند 
به   .)20 ص   ،1383 )رضوانی،  کند  می  تحمیل  کشور  اقتصاد  و 
همین دلیل مدیریت بحران از مهم ترین اولویت های کشور به ویژه 

در روستاها می باشد.  
اقدامات  و  عملیات  سری  یک  برگیرنده  در  بحران  مدیریت 
مدیریت  اصول  اساس  بر  کلی  طور  به  که  است  پویا  و  پیوسته 
تشکیالت  سازماندهی،  برنامه ریزی،  شامل  مدیریت  کالسیک 
و  نظری  مفاهیم  مجموعه  بحران  مدیریت  است.  کنترل  و  رهبری 
تدابیر عملی در ابعاد برنامه ریزی جهت مقابله با سوانح، قبل و بعد 
از سانحه است. )هاشمی، 1390، ص 45(. افزون بر این، مدیریت 
بحران مجموعه ای از فعالیت های اجرایی، تصمیم گیری مدیریتی و 
کاهش  نجات،  راستای  در  مراحلی،  قالب  در  که  می باشد  سیاسی 
و  خدمات  و  تولید  زندگی،  در  وقفه  از  جلوگیری  خسارت،  دادن 
بازسازی  نهایت  در  و  زیست  محیط  از  پشتیبانی  و  ارتباطات 
اسناد  بررسی  )فوستر1، 1980، ص 15(.  می گیرد  انجام  خرابی ها 
و مدارک نشان می دهد حوادث را به دو دسته کلی، شامل حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی )انسانی(  تقسیم می کنند. )گالبچی و طیبات، 
1387، ص 32( در این بین، زلزله یکی از خطرناک ترین بالیا و 
به  را  اهمیت خود  حوادث طبیعی عصر حاضر می باشد که همواره 
طور عینی نمایان کرده است. زلزله نمودی از قدرت عظیم طبیعت 
تشکیل  تکتونیکی  نسبی صفحات عظیم  اثر جابجایی  در  است که 
وقوع  از  پس  انرژی  شدن  آزاد  و  زمین  کره  جامد  پوسته  دهنده 
گسیختگی در محل درگیری صفحات تکتونیکی به وقوع می پیوندد 
)همان، ص 33(. افزون بر این، زلزله یکی از مخرب ترین بالیای 
باعث آسیب های  طبیعی است که پیش بینی آن غیر ممکن است و 
جدی جانی و مالی فراوانی در مناطق زلزله خیز می شود و روستاها به 
جهت این که از بناهای کم دوام و فرسوده تشکیل یافته اند و آمادگی 
الزم برای رویارویی با این بحران را ندارند، با کوچک ترین شوک، 

دچار صدمات جبران ناپذیری می شوند. 

1.  Foster
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نظري و مفهومی آسیب پذیری و گذر آن از مراحل متفاوت و متمایز 
آن هاست.  تعامل  پذیرش  و  ترکیب  ادامه  در  جامعه  و  »طبیعت« 
پایداري،  نظریۀ  و  نظام ها  مدل  از  الهام  با  تکاملی،  فرایند  این  در 
امروزه خصیصه هایی چون همه  جانبه نگري، کل نگری، یکپارچه نگري 
و پیچیدگی تعامالت و فرایندها در حال تبدیل به اصول مسلم و 
میراث ارزش مند پژوهش و نظریۀ آسیب پذیری هستند. از این  رو بر 
اساس دیدگاه ترکیبی، آسیب پذیری مفهوم و پدیده ای صرفا » فنی 
و زیستی – فیزیکی یا اجتماعی- اقتصادی « نیست؛ بلکه به طور 
همزمان، پدیده ای چندبعدي و فرایندي اجتماعی- اکولوژیک است. 
)تروندیم1، 2008 ص122، اسمیت، 2006 ص98(. به باور هاینزل2 
مهارت ها،  ارتقای سطح  دانش،  افزایش  آگاهی ها،  افزایش   ،)2012(
مردم محور،  رویکردهای  و  مردم  نقش  شدن  رنگ  پر  و  مشارکت 
حل  در  اجتماعی  انسجام  تقویت  و  نهادی  توانمندی های  افزایش 

چالش های فراروی زلزله به عنوان مؤلفه اصلی مطرح شده است. 
از آغاز قرن 19، همراه با هر تغییر اجتماعی شدیدی که باعث 
تزلزل در تشابهات و اشتراکات و بازسازی مصالحه و سازش های 
گذشته، )و برنامه ها و سیاست های تدوین شده آن( می شد، مراکز 
کنترل  درباره  مباحثی  طرح  به  شروع  سیاست گذاری،  و  پژوهشی 
تضاد، خشونت و رقابت با سایر نظریه های موجود درباره شکل گیری 
نظم و انسجام اجتماعی می کردند. پارسونز، زیمل، دورکیم و ...از 
نظریه پردازانی هستند که نظریه های مهمی را درباره شکل گیری نظم و 
انسجام اجتماعی مطرح کردند. )کریمی موغاری، 1390ص 186(. 
به زعم بنسون3 )1997(، دسترسی آسان به اعتبارات دولتی، بازسازی 
افزایش  مردمی،  تشکل های  با  همکاری  اجتماعی،  ارتباطات 
و  نهادها  با  سازنده  تعامل  روستایی،  افراد  بین  تعامالت  و  انسجام 
سازمان های متولی درگیر پیرامون مدیریت بحران روستا، افزایش 
امنیت اجتماعی و اقتصادی و افزایش حمایت مالی به یکدیگر و... 
زلزله زدگان روستایی تا حدود بسیار زیادی ناشی از تقویت انسجام 

اجتماعی می باشد. 
اجتماعی  انسجام  درباره  که  است  اندیشمندانی  جمله  از  زیمل 
نظریه پردازی کرده است. آن چه زیمل بر آثار جامعه شناسان هم عصر 
1.   Trondheim
2.  Hainzl
3.  Benson

خود می افزاید، نکاتی است که غالبا از دید آنان مخفی مانده است. به نظر 
زیمل اشتباه است فکر کنیم که در جامعه انسجام اجتماعی و هم بستگی 
و یا عدم انسجام و تضاد وجود دارد. اگر با یک رهیافت دیالکتیکی 
به جامعه بنگریم در جامعه هم انسجام و همبستگی وجود دارد و هم 
عدم انسجام و تضاد وجود دارد. )امام جمعه زاده 1392، ص25(. در 
نظریه پارسونز مساله انسجام اجتماعی با تکیه بر هسته ای از ارزش ها و 
هنجارهای مشترک حل شد که به واسطه عامل های اجتماعی به عنوان 
امر مشروع پذیرفته می شود. )پارسونز4، 1959ص 145(. در واقع 
انسجام اجتماعی تضمین می کند که افراد، گروه ها و طبقات مختلف 
اجتماعی و سکونتگاه های انسانی، به اشتراک ذهنی )مدل های ذهنی 
مشترک( برسند، از قوانین و قواعد جامعه پیروی کنند، امکانات آن 
را مورد استفاده قرار بدهند، در نقطه مقابل توانمندی ها و قابلیت های 
خویش را بازشناسی و مورد پرورش و در معرض جوامع انسانی قرار 
بدهند، که این مهم هم، بستر توسعه ظرفیتی و توانمندی های جامعه را 
مهیا کرده و به دنبال آن در چنین فضایی بذر پذیرش اندیشه های نو 
و به کارگیری و آزمون آنها، پذیرش عقالنیت، تفکر و نگرش علمی، 
توجه بیشتر به برنامه ریزی، ساماندهی و سیاست گذاری حول محور 
بهره وری، کارآیی، اثربخشی و کارآمدی به بار می نشیند )سن5، 2002 
ص54 و نورث6، 2008 ص27(. یافته های علمی نشان می دهد که 
بین تقویت انسجام اجتماعی و مدیریت بحران رابطه معنی داری وجود 
دارد به عبارتی نسجام اجتماعی کاراترین عامل موثر و نتیجه بخش، 

تجهیز و بسیج منابع انسانی و محلی در مدیریت بحران زلزله است.
شهرستان ورزقان در جنوب غرب و غرب ناحیه شمال شرق استان 
آذربایجان شرقی از جمله نواحی آسیب پذیری است که به دلیل قرارگیری 
در محل برخورد کوه های البرز و زاگرس جزء مناطق زلزله خیز محسوب 
این  جمعیت  از  ای  عمده  بخش  )فریدی،1389ص74(.  می شود 
شهرستان در مناطق روستایی ساکن اند و تعداد قابل توجهی از روستاها 
در این شهرستان استقرار یافته اند. در زلزله ای که در سال 1391 در این 
منطقه رخ داد آسیب های جانی و مالی قابل توجهی در مناطق روستایی 
این شهرستان روی داد. مهم تر از آن در بازسازی بعد از بحران زلزله 
در شهرستان ورزقان یک سری مسائل و اتفاقاتی )از جمله: کمک به 
4.  Parsons
5.  Sen
6. North
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هدایت فعالیت های الزم برای مداخله بعد از وقوع بحران، استقبال از 
اقدامات آموزشی و کارآموزی دولت پیرامون بالیای طبیعی، پذیرش 
اهداف و دستورات مربوط به بازسازی، مشارکت در طراحی یک مدل 
جامع ایمنی با مسئوالن امر، استقبال از طرح های پیرامون ایمن سازی 
و  اقتصادی  نقش های  در  توازن  و  تعادل  به  کمک  مقاوم سازی،  و 
تجاری، همکاری با دهیار و شوراهای اسالمی، تعامل سازنده با نهادها 
و سازمان های متولی درگیر پیرامون بحران زلزله و...( رخ داد که روند 
بازسازی مناطق زلزله زده را با دشورای های بسیاری مواجه ساخت که 
شواهد و اسناد نشان داد که ریشه بسیاری از این مشکالت به دلیل عدم 
انسجام اجتماعی قوی در منطقه مورد مطالعه می باشد. در نوشتار حاضر 
اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله از دیدگاه ساکنان محلی 
در مناطق روستایی شهرستان ورزقان بررسی می شود. در اینجا با انجام 
پیمایش از روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان ورزقان نقش 
انسجام اجتماعی در مدیریت بحران مناطق روستایی تحلیل می شود 
و سئوالی که پیرامون پیوند بین انسجام اجتماعی و مدیریت بحران 
می تواند مطرح شود این است که آیا بین تقویت انسجام اجتماعی و 

مدیریت بحران رابطه وجود دارد؟ 
مدل  »تبیین  پیرامون  تحقیقی  در   ،)1390( کشاورز  و  ویسی 
ساختاری مشارکت مردمی در کاهش خطر سوانح طبیعی« دریافتند 
که رابطه آماری معنی داری بین متغیرهای مستقل همدلی اجتماعی، 
فرد  میزان آگاهی  فرد، کنش عقالنی،  بی قدرتی  ناتواتی و  احساس 
تمایل  وابسته  متغیر  با  اجتماعی-اقتصادی  پایگاه  و  از وقوع حادثه 
به مشارکت در کاهش خطرپذیری سوانح طبیعی وجود دارد. نتایج 
مطالعات حیدری ساربان )1393( در تحقیقی با عنوان »تحلیل اثرات 
وقوع زلزله در مناطق روستایی« نشان داد که مهم ترین اثرات وقوع 
زلزله در منطقه مورد مطالعه شامل چهار مؤلفه )اقتصادی و معیشتی، 
اجتماعی و خویشاوندی، روان شناختی و فردی و کالبدی و محیطی( 
است که مقدار واریانس و واریانس تجمعي تبیین شده توسط این 
چهار عامل 79/29 مي باشد. مطالعات رشیدی و همکاران )1390(، 
با عنوان »مدیریت بحران در جهت تعدیل خسارت های حاصل از زلزله 
در استان تهران« نشان داد که اقدمات صحیح در خصوص توانمندسازی 
در برابر زلزله کمک شایانی در رابطه با تعدیل خسارت های حاصل 
از زلزله در استان تهران می کند و با توجه به ویژگی های فضایی-

کالبدی استان تهران به توانمندسازی مدیریت بحران در برابر بالیای 
طبیعی توجه ویژه کرد. مطالعات طالب، عنبری و دانش مهر )1388( 
خطرپذیری  کاهش  برنامه های  تحقق  منظور  به  که  می دهد  نشان 
سوانح طبیعی، استفاده از مشارکت مردم در مراحل مختلف مدیریت 
سانحه، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین شناخت این موضوع 
که مردم چگونه در مراحل مدیریت یک سانحه طبیعی، همکاری و 
تعامل داشته اند؛ از اهمیت فوق العاده ای در روند برنامه ریزی ها و 
تصمیم گیری های آتی برخودار است. پورطاهری، پریشان، رکن الدین 
و  »سنجش  درخصوص  تحقیقی  در   )1390( عسگری  و  افتخاری 
ارزیابی مولفه های مبنایی مدیریت ریسک زلزله« دریافتند که تمامی 
روستایی  سکونتگاه های  میان  در  زلزله  ریسک  مدیریت  مولفه های 
در سطح پایین بوده اند.  مطالعات برنت1 )1998( نشان می دهد که 
انسجام اجتماعی کاراترین عامل موثر و نتیجه بخش، تجهیز و بسیج 
منابع انسانی و محلی در مدیریت بحران است است. تانزوند2 )2003( 
دریافت که تقویت انسجام اجتماعی زمینه تعامل سازنده روستاییان را 
با نهادهای درگیر در مدیریت بحران زلزله، مشارکت در طراحی یک 
مدل جامع ایمنی با مسئوالن امر و همکاری در جلوگیری از شیوع 
بیمارهای انسانی و دامی واگیر مشترک دام و انسان مهیا می   سازد. 
بر طبق مطالعات پال3)2005( هر چه قدر انسجام اجتماعی در بین 
میزان جوامع  به همان  باشد  برخودار  بیش تری  از شدت  روستاییان 
مساکن،  مقاوم سازی  و  ایمن سازی  پیرامون  طرح های  در  روستایی 
بازسازی زیر ساخت  ها و  فرآیند  با شوراها، مشارکت در  همکاری 
مساعدت به یکدیگر در ساخت مسکن استقبال خواهند کرد. به باور 
ویلت 4)2003( افزایش حمایت مالی روستاییان به هم دیگر، استقبال 
از بیمه داوطلبانه، شرکت منظم در مانورهای پیرامون آمادگی در برابر 
بحران زلزله و تحقق فعالیت جمعی تا حدود بسیار زیادی به تقویت 
انسجام اجتماعی روستاییان بستگی دارد. به زعم ناریتا5)2008( بین 
انسجام اجتماعی و افزایش رضایتمندی از خود، تقلیل اختالفات و 
عرصه  حیات  تجدید  و  اجتماعی  و  فردی  ناامنی  تقلیل  تعارضات، 

1.  .Burnet
2.  .Townsend
3.  .Paul
4.  .Wilhite
5.  .Narita
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زندگی خصوصی و تقلیل اضطرابات روحی و روانی ناشی از بحران 
زلزله رابطه معنی داری وجود دارد. 

منطقه مورد مطالعه
شهرستان ورزقان با وسعت 2368 کیلومتر مربع از شرق به شهرستان 
اهر، از غرب به شهرستان مرند، از شمال به شهرستان های کلیبر و 
جلفا و از جنوب به شهرستان های هریس، تبریز و شبستر محدود 
نام به  نام دیگر شهرستان ورزقان، ارسباران است و این  شده است. 
ارسباران  سرسبز  ناحیه ای  جنگل های  از  بسیاری  شدن  واقع  دلیل 
در این شهرستان است و در نهایت نقشه )1( موقعیت جغرافیایی 

دهستان ازومدل شمالی را نشان می دهد.

نقشه 1: موقعیت جغرافیایی دهستان ازومدل شمالی )حجازی و همکاران، 1391(  

روش
از  استفاده  با  که  است  ترکیبی  پژوهش های  نوع   از  پژوهش حاضر 
تکنیک های کیفی )مصاحبه نیمه ساختار یافته( و کمی )پرسش نامه 
لیکرت( انجام شده است. در مرحله نخست، اثرات انسجام اجتماعی 
در مدیریت بحران زلزله در محدوده مورد مطالعه، از دیدگاه نخبگان 
قرار  شناسایی  مورد  یافته  نیمه ساختار  مصاحبه  از  استفاده  با  محلی 
نفر از ساکنان منطقه مورد  با 35  به این مقصود،  نیل  گرفت. برای 
مطالعه که دارای تحصیالت دانشگاهی با حداقل مدرک تحصیلی فوق 
دیپلم بودند، مصاحبه های جداگانه ای به عمل آمد. روش نمونه گیری 
برای  است،  احتمالی  غیر  نمونه گیری  تکنیک  برفی که یک  گلوله 
انتخاب افراد مصاحبه شونده به کار گرفته شد. برای تحلیل داده های 

شد.  استفاده  باز  کدگذاری  روش  از  شده،  انجام  مصاحبه  مورد   35
براساس این روش، کدگذاری داده های مصاحبه در دو سطح کدگذاری 
اولیه یا سطح اول و کدگذاری سطح دوم یا متمرکز انجام شد. پس از 
کدگذاری سطح اول و سطح دوم، 32 مؤلفه انسجام اجتماعی تاثیرگذار 
برای  تحقیق،  دوم  مرحله  در  شناسایی شد.  زلزله  بحران  مدیریت  در 
نظری  توافق  میزان  و  اجتماعات روستایی  دیدگاه  تحلیل  و  شناخت 
آنها با نتایج مرحله نخست، 32 مؤلفه شناسایی شده مبنای طراحی 
پرسش نامه به روش لیکرت، قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش 
در  ساکن  خانوارهای  و  شمالی  ازومدل  دیده  آسیب  روستاهای  همه 
این روستاها را شامل می شود. در بررسی روستاها، حجم نمونه منطبق 
بر تعداد روستاها و بررسی خانوارهای ساکن نیز برآورد حجم نمونه 
و   ،pq=0/25واریانس حداکثر   ،  d=%4 پذیرش  با 
برای  است.  بوده  نمونه ای  واحد   131 معادل   t=1/96
برآورد حجم نمونه ای با دقت احتمالی مطلوب برابر با 
4% و در سطح اطمینان 95 درصد که قابلیت تعمیم به 
کل جامعه آماری را داشته باشد، از روش برآورد بر مبنای 
همان  است.  شده  استفاده  احتماالت  واریانس  حداکثر 
طوری که به نوعی گفته شد ابزار گردآوري داده ها در این 
با توجه به اهداف  مطالعه پرسش نامه اي بوده است که 
تحقیق طراحي شد. روایي صوري پرسش نامه توسط پانل 
تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه  متخصصان مورد 
داده هاي  با  و  گرفت  صورت  نامه  پرسش  تعداد30  با  آماري  جامعه 
 ،SPSS کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار
پایایي بخش هاي مختلف پرسش نامه تحقیق0/74 الي 0/84 بدست 
آمد. هم چنین از طریق ابزار پرسش نامه، متغیرهاي تحقیق حاضر به 
کمک 55 سئوال بسته مورد سنجش قرار گرفت و براي امتیازدهي آن 
از طیف پنج قسمتي لیکرت استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده هاي 
پژوهش حاضر در دو بخش آمار توصیفي و استنباطي و با استفاده 
از  استفاده  با  آمار توصیفي  انجام شد. در بخش   SPSS افزار  نرم  از 
آمار هایي نظیر فراواني، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات 
به توصیف داده هاي پژوهش پرداخته شد. در بخش استنباطي مهم ترین 

روش آماري به کار رفته در این پژوهش، تحلیل عاملي است. 
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یافته ها
اولویت بندي اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله

بحران  مدیریت  در  اجتماعی  انسجام  اثرات  تعیین  منظور  به 
و  محاسبه  آنها  نظر  رتبه اي  میانگین  خودشان،  دیدگاه  از  زلزله 
 )CV( اولویت بندي گردید. براي اولویت بندي از ضریب تغییرات
مقایسه  امکان  و  است  نسبي  شاخص  یک  که  است  شده  استفاده 

متغیرهاي مختلف را فراهم مي آورد. همان طور که در جدول)1( 
مشاهده مي شود افزایش حمایت مالی به یکدیگر، مداخله سیاسی و 
مدنی جوامع روستایی در فرآیند مدیریت بحران بعد از وقوع زلزله، 
افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی و استقبال از بیمه داوطلبانه جزو 

مهم ترین عوامل اولویت بندي شده است.

جدول1: اولویت بندي اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله

رتبهضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویهنمره
5/650/6725/41افزایش حمایت مالی به یکدیگر1
5/540/7525/32مداخله سیاسی و مدنی جوامع روستایی در فرآیند مدیریت بحران 2
5/430/5225/13افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی3
5/350/8724/44استقبال از بیمه داوطلبانه4
5/310/7324/15شرکت منظم در مانورهای پیرامون آمادگی در برابر بحران زلزله5
5/180/6723/17تعامل سازنده با نهادها و سازمان های متولی درگیر پیرامون مدیریت بحران روستا6
5/90/8322/69سهولت دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی7
5/60/6922/410مشارکت در طراحی یک مدل جامع ایمنی با مسئوالن امر8
4/610/9221/315احساس مسئولیت در قبال کاهش خطر پذیری سوانح طبیعی9
4/550/9021/216افزایش انسجام و تعامالت بین افراد روستایی10
4/450/6720/517همکاری با دهیار11
4/400/5720/418افزایش آینده نگری و ایجاد یک سیستم مدیریت استاندارد در زمینه بحران12
4/310/8319/920تحقق فعالیت جمعی 13
4/160/7318/822کمک به یکدیگر در ساخت مسکن14
4/130/5418/523پذیرش اهداف و دستورات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده توسط جامعه روستایی15
4/110/4618/424استقبال از اقدامات آموزشی و کارآموزی دولت پیرامون بالیای طبیعی16
4/80/3418/325استقبال از میزان به کارگیری تجهیزات ایمنی و و مواد ساختمانی ایمن تر17
3/870/2913/726کمک به هدایت فعالیت های الزم برای مداخله بعد از وقوع بحران18
3/850/671327افزایش مبادله اطالعات و دانش19
3/760/4913/928تقلیل اضطرابات روحی و روانی ناشی از بحران زلزله20
3/720/5713/729ارتقای توانمندی های الزم پیرامون انجام فعالیت های روزمره21
3/490/8612/932تجدید حیات عرصه زندگی خصوصی22
3/430/8412/733استقبال از مشارکت در فرآیند بازسازی زیر ساخت ها23
3/370/8212/534تقلیل ناامنی فردی و اجتماعی24
3/32/6912/435تقلیل اختالفات و تعارضات25
3/250/3611/837تقویت همکاری با شوراهای اسالمی روستا26
3/190/2811/538کمک به تعادل و توازن در نقش های اقتصادی و تجاری27
3/90/5511/439استقبال از طرح های پیرامون ایمن سازی  و مقاوم سازی روستا28
2/881/211140افزایش رضایتمندی از خود29
2/840/7310/941تقویت بازسازی ارتباطات اجتماعی30
2/780/7010/842همکاری در جلوگیری از شیوع بیمارهای انسانی و دامی واگیر مشترک دام و انسان31
2/751/0910/443تسریع روند سرمایه گذاری و دسترسی آسان به اعتبارات دولتی و بانکی32
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زلزله  بحران  مدیریت  در  اجتماعی  انسجام  اثرات  تعیین  براي 
شد.  استفاده  عاملي  تحلیل  از  ورزقان،  شهرستان  روستایی  مناطق 
محاسبات انجام شده در جدول )2( نشان مي دهد که جهت تعیین 
از  عاملي  تحلیل  تکنیک  از  بهره گیري  براي  داده ها  دروني  انسجام 
 KMO ا1 و بارتلت2 استفاده شد و در این بخش مقدارKMO آزمون
برابر 0/34 و نیز آماره بارتلت براي تعیین اثرات انسجام اجتماعی 
در مدیریت بحران زلزله منطقه مورد مطالعه  نیز برابر با 270/9 
به دست آمد که  در سطح یک 0/000 معني دار مي باشد. بنابراین 

داده هاي موجود براي تحلیل عاملي مناسب تشخیص داده شدند.

جدول2: مقدار KMO و آزمون بارتلت

KMO         تحلیل عامليBartlet TestSig
اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت 

0/34 بحران زلزله     
270/90/000

همان طوري که در جدول )3( مالحظه مي شود در این تحقیق، با 
توجه به مالک کیسر، 4 عامل داراي مقدار ویژه باالتر از یک براي 
زلزله شهرستان  بحران  مدیریت  در  اجتماعی  انسجام  اثرات  تعیین 
ورزقان استخراج شد. پس از چرخش عاملي به روش وریماکس، 
بحران  مدیریت  در  اجتماعی  انسجام  اثرات  به  مربوط  متغیرهاي 

زلزله در 4 عامل طبقه بندي شدند.

جدول3: عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس قبل از چرخش

درصد تجمعيدرصد واریانسمقدار ویژهعوامل

13/0331/0331/03عامل اول

8/2119/5550/58عامل دوم

6/5015/4966/08عامل سوم

3/959/4175/5عامل چهارم

چرخش عامل ها و نام گذاري آنها )تحلیل عاملي اثرات انسجام 
اجتماعی در مدیریت بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه( 

در  تسهیل  براي  پژوهش  این  در  شد  گفته  که  همان طوري 
تفسیر عامل ها و ساده کردن ساختار آنها از چرخش عاملي از نوع 
واریماکس استفاده شده است. جدول )4( چهار عامل استخراج شده 
نشان  چرخش  از  بعد  را  واریانس  درصد  و  ویژه  مقادیر  با  همراه 
1.  Kaiser-Meyser-Oklin
2.  Bartlet Test

سهم  بیشترین  اول  عامل  مي شود  مالحظه  که  همان طوري  مي دهد. 
)26/09درصد( و عامل چهارم کم ترین سهم )15/39( را در تبیین 

واریانس کل متغیرها دارا مي باشد.

جدول 4: عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد 
از چرخش

درصد تجمعيدرصد واریانسمقدار ویژهعوامل
10/9526/0926/09عامل اول
7/2417/2343/33عامل دوم
7/0416/7760/1عامل سوم

6/4615/3975/5عامل چهارم

هم چنین براي تعیین سطح معني داري و بیان نقش هر متغیر در 
عامل مربوط، در پژوهش حاضر متغیرهایي که بار عاملي بیش از 
0/4 داشتند، مدنظر قرار گفتند. نتایج حاصل نشان مي دهد که تمام 
متغیرهاي وارد شده، داراي بار عاملي بیشتر از 0/4 بوده اند.  در 
نهایت بر اساس نتایج جدول )5(، متغیرهایي که در هریک از چهار 

عامل مذکور قرار مي گیرند، عبارتند از:
بهره وری،  میزان  افزایش  اقتصادی،  توانمندسازی  متغیر  اول:  عامل 
کمک به تعادل و توازن در نقش های اقتصادی و تجاری، تسریع روند 
افزایش  بانکی،  و  اعتبارات دولتی  به  سرمایه گذاری و دسترسی آسان 
حمایت مالی از همدیگر، استقبال از بیمه داوطلبانه، همکاری با دهیار، 
کمک به یکدیگر در ساخت مسکن، سهولت دسترسی به خدمات درمانی 
و بهداشتی، پذیرش اهداف و دستورات مربوط به بازسازی مناطق آسیب 
به کارگیری تجهیزات  از میزان  استقبال  دیده توسط جامعه روستایی، 
ایمنی و مواد ساختمانی ایمن تر و تقلیل اختالفات و تعارضات در این 
عامل قرار دارند. بار عاملي این متغیرها نشان مي دهد که تمامي آنها با 
این عامل همبستگي مثبت و باالیي دارند که با توجه به متغیرهایي که 
در این عامل قرار گرفته اند، عنوان » تقویت هم زیستی اجتماعی و نشاط 
اقتصادی« براي این عامل برگزیده شد. این عامل با توجه به مقدار ویژه آن 
)10/95( که از تمامي عامل هاي دیگر بیشتر است، بیش از 26/09 

درصد از کل واریانس را تبیین مي کند.
عامل دوم: متغیرهاي قرار گرفته در این عامل شامل: استقبال از اقدامات 
آموزشی و کارآموزی پیرامون بالیای طبیعی، تقویت بازسازی ارتباطات 
اجتماعی، تقویت همکاری با شوراهای اسالمی، افزایش مبادله اطالعات و 
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دانش، افزایش انسجام اجتماعی بین افراد روستایی، ارتقای سطح آگاهی 
عمومی روستاییان، افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش تعامالت 
اجتماعی و تقویت همکاری با شوراهای اسالمی  مي باشند. همان طور 
که مالحظه مي شود بار عاملي این متغیرها بین 0/55 تا 0/91 متغیر 

است و تمامي متغیرها با عامل دوم همبستگي مثبت دارند. با توجه 
به ماهیت متغیرهاي تشکیل دهنده، نام »تقویت ارتباطات اجتماعی و 
تسهیم دانش« براي این عامل انتخاب شد که با مقدار ویژه )7/24(، در 

مجموع )17/23( درصد از واریانس کل را تبیین مي کند. 

جدول5: متغیرهاي مربوط به هر یک از عوامل و بار عاملي بدست آمده از ماتریس دوران یافته

بار عامليمتغیرهانام عامل

تقویت همزیستی اجتماعی و 
نشاط اقتصادی

0/75کمک به تعادل و توازن در نقش های اقتصادی و تجاری
0/82تسریع روند سرمایه گذاری و دسترسی آسان به اعتبارات دولتی و بانکی

0/89افزایش حمایت مالی از یکدیگر
0/85استقبال از بیمه داوطلبانه

0/69همکاری با دهیار
0/56کمک به یکدیگر در ساخت مسکن

0/49سهولت دسترسی به خدمات درمانی و بهداشتی
0/67پذیرش اهداف و دستورات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده توسط جامعه روستایی

0/67استقبال از میزان به کارگیری تجهیزات ایمنی و مواد ساختمانی ایمن تر
0/72تقلیل اختالفات و تعارضات

تقویت ارتباطات اجتماعی و 
تسهیم دانش

0/77استقبال از اقدامات آموزشی و کارآموزی دولت پیرامون بالیای طبیعی
0/73تقویت همکاری با شوراهای اسالمی
0/75افزایش مبادله اطالعات و دانش

0/64افزایش انسجام اجتماعی بین افراد روستایی
0/86افزایش امنیت اجتماعی و اقتصادی

0/67افزایش تعامالت اجتماعی
0/55تقویت همکاری با شوراهای اسالمی

تقویت خودارزشمندی  و 
مداخله گری اجتماعی

0/53افزایش رضایتمندی از خود
0/49تقلیل ناایمنی فردی و اجتماعی

0/63افزایش میزان رضایمتندی از زندگی شغلی
0/69تحقق فعالیت جمعی

0/94مداخله سیاسی و مدنی جوامع روستایی در فرآیند مدیریت بحران بعد از وقوع زلزله
0/73استقبال از طرح های پیرامون ایمن سازی و مقاوم سازی روستا

تقویت تعامالت و شادکامی 
اجتماعی

0/55کمک به هدایت فعالیت های الزم برای مداخله بعد از وقوع بحران
0/69تقلیل اضطرابات روحی و روانی ناشی از زلزله

0/77توانایی انجام فعالیت های روزمره
0/56تجدید حیات عرصه زندگی خصوصی

0/63استقبال از مشارکت در فرآیند بازسازی زیر ساخت ها
0/62همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و واگیر مشترک دام و انسان

0/73شرکت منظم در مانورهای پیرامون آمادگی در برابر بحران زلزله
0/81تعامل سازنده با نهادها و سازمان های متولی درگیر پیرامون مدیریت بحران روستا

0/54مشارکت در طراحی یک مدل جامع ایمنی با مسئوالن امر
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ناایمنی  عامل سوم: متغیرهاي افزایش رضایتمندی از خود، تقلیل 
شغلی،  زندگی  از  رضایتمندی  میزان  افزایش  اجتماعی،  و  فردی 
طبیعی،  سوانح  خطرپذیری  کاهش  قبال  در  مسئولیت  احساس 
روند  در  مشارکت  اجتماعی،  توانمندسازی  جمعی،  فعالیت  تحقق 
افزایش  بحران،  مدیریت  خصوص  در  برنامه ریزی  و  تصمیم گیری 
اعتماد به نفس، افزایش معنی داری، مداخله سیاسی و مدنی جوامع 
روستایی در فرآیند مدیریت بحران بعد از وقوع زلزله و استقبال از 
طرح های پیرامون ایمن سازی و مقاوم سازی روستا در این عامل جاي 
سوم  عامل  تاثیرگذار،  متغیرهاي  ماهیت  به  توجه  با  که  مي  گیرند 
تحت عنوان عامل »تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی« 
مجموع  در   ،)7/04( ویژه  مقدار  با  عامل   این  که  مي شود.  نامیده 

)16/77( درصد از واریانس کل را تبیین مي کند. 
عامل چهارم: متغیرهاي که در این عامل قرار مي گیرند، شامل: کمک 
به هدایت فعالیت های الزم برای مداخله بعد از وقوع بحران، تقلیل 
انجام فعالیت های  توانایی  از زلزله،  ناشی  اضطرابات روحی و روانی 
روزمره، تجدید حیات عرصه زندگی خصوصی، استقبال از مشارکت در 
فرآیند بازسازی زیرساخت ها، همکاری و جلوگیری از شیوع بیماری های 
مانورهای  در  منظم  شرکت  انسان،  و  دام  مشترک  واگیر  و  انسانی 
پیرامون آمادگی در برابر بحران زلزله مي باشد که بر اساس آنها، عنوان 
عامل »تقویت تعامالت و شادکامی اجتماعی« براي این عامل برگزیده 
شده است. که این عامل با مقدار ویژه )6/46(، در مجموع )15/39( 

درصد از واریانس کل را تبیین مي کند.

شکل2: مدل نهایي پژوهش بررسی  اثرات انسجام اجتماعی در 
مدیریت بحران زلزله و درصد تبیین هریک از آنها

در نهایت با توجه به نتایج فوق ، بررسی اثرات انسجام اجتماعی 
در مدیریت بحران زلزله در مناطق روستایی ورزقان درشکل )2( 
در  اجتماعی  انسجام  اثرات  آن  اساس  بر  است که  داده شده  نشان 
هم زیستی  تقویت  با  مطالعه  مورد  منطقه  در  زلزله  بحران  مدیریت 
تسهیم  و  اجتماعی  ارتباطات  تقویت  اقتصادی،  نشاط  و  اجتماعی 
تقویت  و  اجتماعی  مداخله گری  و  خودارزشمندی  تقویت  دانش، 

تعامالت و شادکامی اجتماعی ارتباط دارد.

نتیجه گیری
 این مقاله اثرات انسجام اجتماعی در مدیریت بحران زلزله از دیدگاه 
ساکنان محلی در مناطق روستایي شهرستان ورزقان را مورد بحث و 
بررسي قرار داده است. در این تحقیق جهت شناخت اثرات انسجام 
اجتماعی در مدیریت بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه )32( شاخص 
به کار گرفته شد و داده ها با استفاده از مدل تحلیل عاملي مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفتند و با توجه به مالک کیسر، 4 عامل داراي مقدار 
انسجام اجتماعی در مدیریت  اثرات  براي بررسی  باالتر از یک  ویژه 
بحران زلزله در مناطق روستایي استخراج شد. پس از چرخش عاملي 
به روش وریماکس، متغیرهاي مربوط به عوامل اثرات وقوع زلزله در 
هم زیستی  »تقویت  عنوان  با  اول  عامل  شدند.  بندي  طبقه  عامل   4
اجتماعی و نشاط اقتصادی« با مقدار ویژه )10/95( بیش از 26/09 
»تقویت  عنوان  با  دوم  عامل  کرد.  تبیین  را  واریانس  کل  از  درصد 
ارتباطات اجتماعی و تسهیم دانش« با مقدار ویژه )7/24( در مجموع 
)17/23( درصد از واریانس کل را تبیین کرد. عامل سوم با عنوان 
»تقویت خودارزشمندی و مداخله گری اجتماعی« با مقدار ویژه )7/87( 
در مجموع )16/77( درصد از کل واریانس را تبیین کرد. عامل چهارم 
با عنوان »تقویت تعامالت و شادکامی اجتماعی« با مقدار ویژه )6/46( 
در مجموع )15/39( درصد از کل واریانس را تبیین کرد. که در این 
میان عامل »تقویت تعامالت و شادکامی اجتماعی« در باالترین رده 
پایین  در  اقتصادی«  نشاط  و  اجتماعی  هم زیستی  »تقویت  عامل  و 
ترین رده قرار گرفتند و مقدار واریانس و واریانس تجمعي تبیین شده 
توسط این چهار عامل 75/5 برآورد گردید. که این مطالعه در راستای 
یافته های فوستر )1980( و ناریتا )2008(، قرار دارد. در نهایت، جهت 
تقویت هر چه بیشتر انسجام اجتماعی و اثرات مثبت آن در مدیریت 

13
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بحران زلزله راهکارهای زیر پیشنهاد می شود.
مطلوب است با استفاده از رسانه های جمعی انسجام و تعلقات . 1

توسعه  متولیان  و  یکدیگر  به  نسبت  را  روستاییان  اجتماعی 
روستایی تسهیل کرد.

اثرات . 2 و  اجتماعی  انسجام  بیشتر  چه  هر  تقویت  راستای  در 
تقویت  انگیزه،  ایجاد  زلزله  بحران  مدیریت  در  آن  مثبت 
القای  با  حس مشارکت در راستای افزایش انسجام اجتماعی 
و  اقتصادی  فرهنگی،  فکری،  کمک های  اگر  که  مطلب  این 
را می توان  این  نمی رود.  از پیش  نباشد کاری  آنها  اجتماعی 
نمایش  و  تهیه  آموزشی،  کالس های  و  کارگاه ها  برگزاری  با 
دیگر  کشورهای  موفق  تجارب  خصوص  در  مستند  فیلم های 
بالیای  با  مقابله  با مسئولین در  دنیا در زمینه مشارکت مردم 

طبیعی و مدیریت بحران امکان پذیر کرد. 
جوامع . 3 در  اجتماعی  انسجام  سطح  ارتقای  است  شایسته 

و  آموزشی  برنامه های  ارائه  مانند  مختلف  طرق  به  روستایی 
ترویجی که می تواند زمینه ساز نقش پذیری و مسئولیت پذیری 
برای روستاییان در مدیریت بحران باشد مورد توجه قرار گیرد.

در . 4 می تواند  معنوی  و  مادی  انگیزه  ایجاد  و  مردم  تشویق   
راستای ارتقای انگیزش جهت یادگیری فواید انسجام اجتماعی 
انباشت،  شکل گیری،  که  آن  به  توجه  با  و  باشد  مددرسان 
از عوامل و  انسجام اجتماعی در هر جامعه متاثر  نهادینه شدن 
فرآیندهای متعددی، طی دوره های متفاوت است و هم چنین با 
توجه به متفاوت بودن پیشینه و تاریخ هر کشور، از نظر اجرایی 
انسجام  ارتقای  جهت  یکسانی  توصیه  نمی توان  سیاسی،  و 
اجتماعی در تمامی جوامع روستایی ارائه نمود و جهت تقویت 
می شود  پیشنهاد  روستاها  در  اجتماعی  انسجام  بیشتر  چه  هر 
رقابت های  به  محله ای  تیم  های  معرفی  نظیر  اقداماتی  از  که 
جدید،  محله های  برای  مسجد  احداث  شهرستان،  ورزشی 
برگزاری مراسم در چند نقطه روستا در شب نوروز و هر عمل 
دیگری که موجب دو وجهی شدن مسائل شود، در داخل روستا 
پرهیز شود. زیرا این مساله موجب مشارکت محله به محله در 
نهایت محله گرایی می شود و این همان چیزی است که انسجام 
اجتماعی در میان روستاییان را به شدت تضعیف می کند و به 

وارد  لطمه  روستایی  مناطق  بحران  مدیریت  سیستمی  نگرش 
می کند و در مواردی هم ممکن است باعث اختالفاتی شود.

می شود . 5 پیشنهاد  روستاییان  اجتماعی  انسجام  تقویت  جهت 
آداب و رسوم، مناسک و شعائر مذهبی و قومی را که موجب 
گرایش روستاییان نسبت به هم دیگر می شوند، تقویت گردند. 
دهه های  طی  می دهد  نشان  که  است  دست  در  شواهدی  زیرا 
اخیر عوامل مختلفی در جامعه مورد مطالعه سبب تضعیف این 

مناسک و شعائر گردیده اند.
نیز . 6 روستایی  معتمدین  و  شایسته  افراد  که  شود  می  پیشنهاد   

نمایندگان اصناف در عرصه مدیریت بحران روستا حضور داشته 
باشند که این سبب مدیریت بحران به نحو شایسته می شود. در 
پژوهش های آماری و کمی دلیل پدیده یا واقعیت اجتماعی مورد 
بررسی و سنجش قرار نمی گیرد. از این رو، الزم است عالوه بر 
روش ها و تکنیک های آماری و کمی از روش ها و تکنیک های 
آماری و کیفی، هم چون مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا، بحث 

گروهی، در پژوهش های اجتماعی استفاده شود. 
پیشنهاد می شود پژوهش های بعدی در بررسی رابطه بین انسجام . 7

از روش های کیفی و در صورت  بحران  اجتماعی و مدیریت 
امکان از روش های تلفیقی، استفاده کنند. تمایل به مشارکت 
در کاهش خطرها و سوانح طبیعی نیز از جمله مسائلی است 
و کندوکاو  بررسی  به  و  دارد  مردم ریشه  افکار سنتی  در  که 
دراین زمینه بسیار نیاز است زیرا در مواقع بحرانی، این گونه 
از  بسیاری  و  هستند  ارزشمند  بسیار  مردمی،  های  مشارکت 
مسائل را حل می کنند شواهد و مدارک نشان می دهد تا حدود 
بسیار زیادی مشارکت مردم در مدیریت بحران تابعی از میزان 

انسجام اجتماعی آنان می باشد. 
توصیه می شود بر روی نحوه پیاده سازی چارچوب مفهومی ارائه . 8

شده در این تحقیق کار شود. با توجه به این که هر کدام از فازهای 
مدیریت بحران و مکاتب فکری انسجام اجتماعی کلی است، با 
انتخاب تعدادی از این فازها و مکاتب، می توان تحقیقات بیشتری 
برروی آنها انجام داد و آنها را به صورت عملی پیاده سازی نمود. 
تحقیق حاضر می تواند برای بالیای طبیعی دیگر هم چون سیل، 

گردباد، کوالک و ... با پاره ای تغییرات اعمال شود. 
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