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Abstract
Background and Aim: Natural disasters are a reality that has affected a significant part of rural areas today. Due to the fact that 
in some cases it is not possible to prevent the occurrence of these natural disasters, so it is very important to study the degree 
of resilience against natural disasters/ The purpose of this article is to investigate the resilience of residents of rural areas of 
Kermanshah province in the face of natural disasters in Kermanshah province.
Method: The statistical population includes 14 cities of Kermanshah province and over 270 questionnaires. The reliability of 
the study was confirmed by Cronbach's alpha and the validity was confirmed by experts in geography and social sciences.
Findings: The results show that the level of satisfaction with the performance of local managers in order to improve resilience 
is low. Because the total average obtained is 8. 2 out of 5   compared to 3 less. According to the regression results of social, 
economic, environmental, infrastructural and beta (beta) factors, it can be said that future management factors can have the 
greatest impact on improving the resilience of local communities against natural disasters. And is in the next rank of social 
factors.
Conclusion: The results of this study showed that indigenous people are very sensitive to earthquakes and there is a kind of 
fear and panic among them. The recent earthquake in Kermanshah has increased this fear and concern.
Infrastructure is also vulnerable. Respondents believe that the infrastructure is inadequate and they are vulnerable to risks. 
Impressive infrastructures such as access to villages in the region from the national gas network, access to hospital treatment 
centers, emergency rooms, pharmacies and health centers, access to relief institutions (Red Crescent) or crisis management 
center, access to police and law enforcement, access to fire Address, access to temporary accommodation and access to the 
main thoroughfare network are all in poor condition.
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چكيده
زمينه و هدف: بالياي طبيعي واقعيتي است كه امروزه بخش قابل توجهي از مناطق روستايي را تحت تاثير قرار داده است. با توجه به اينكه در برخي 
مواقع، پيشگيرى از وقوع اين بالياي طبيعي ميسر نمي باشد، لذا بررسي ميزان تاب آوري در برابر بالياي طبيعي از اهميت بااليي برخوردار است. هدف 

اين مقاله بررسي ميزان تاب آوري ساكنين نواحي روستايي استان كرمانشاه در مواجهه با بالياي طبيعي  مى باشد.
روش: جامعه آماري شامل 14 شهرستان استان كرمانشاه و بالغ بر 270 پرسشنامه است. پايايي تحقيق توسط آلفاي كرونباخ و روايي توسط متخصصان 

جغرافيا و علوم اجتماعي تاييد شد. 
يافته  ها: يافته ها نشان مي دهند كه ميزان رضايتمندي از عملكرد مديران محلي در راستاي بهبود وضعيت تاب آوري پايين مى باشد. زيرا كه ميانگين 
كل بدست آمده 2,8 از 5 در مقايسه با 3 ميزان كمتري را نشان مي دهد. با توجه به نتايج رگرسيوني از عوامل تاثير گذار اجتماعي، اقتصادي، محيطي، 
زير ساختي و نيز Beta (بتا) محاسبه شده مي توان اذعان داشت كه عوامل مديريتي در آينده مي تواند بيشترين تاثير را در بهبود وضعيت تاب آوري 

جوامع محلي در برابر بالياي طبيعي داشته باشد و در رتبه بعدي عوامل اجتماعي  قرار دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد كه مردم بومي نسبت به وقوع زلزله بسيار حساس هستند و نوعي ترس و وحشت در بين آن     ها وجود دارد. 
زلزله اخير كرمانشاه اين ترس و نگراني را بيشتر كرده است. زيرساخت ها هم آسيب پذير هستند. پاسخگويان معتقد هستند كه زيرساخت ها مناسب 
نبوده و در برابر مخاطرات آسيب پذير هستند. زير ساخت هاي تاثير گذاري مانند برخورداري روستاهاى منطقه از شبكه گاز سراسري، دسترسي به 
مراكز درماني بيمارستان، اورژانس، داروخانه و خانه بهداشت، دسترسي به نهادهاي امدادرسان(هالل احمر) يا مركز مديريت بحران، دسترسي به پليس 
و نيروي انتظامي، دسترسي به آتش نشاني، دسترسي به مراكز اسكان موقت و دسترسي به شبكه معابر اصلي همگي در وضعيت نامطلوبي قرار دارند.
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مقدمه
وقوع بالياي طبيعي نظير سيل، زلزله، توفان و همانند آنها تغييراتي 
گسسته  سبب  كه  مى آورند  وجود  به  محيطي  زيست  شرايط  در 
شدن روند زندگي مردم مي گردند، تأثيرات مخربي بر سكونتگاههاي 
انساني باقي مي گذارند و خسارت هاي اقتصادي، اجتماعي و محيطي 
گسترده اي بر جوامع تحميل مي كند. بالياي طبيعي موجب تخريب 
منابع درآمد مردم شده و امكانات زيستي و مراكز فعاليتي آنان را به 
تحليل مي برد كه اين امر منجر به آسيب هاي اقتصادي، اجتماعي و 
فيزيكي مي گردد. براي مقابله با خطر و كاهش آثار بالياي طبيعي 
الزم است تا مجموعه فعاليتهاي قبل، هنگام و بعد از وقوع بالياي 
طبيعي براي كاهش آثار اين حوادث و كاهش آسيب پذيري آنها 
به  آن  با  مرتبط  توليدي  فعاليتهاي  و  روستايي  جوامع  گيرد.  انجام 
دليل ارتباط تنگاتنگ با محيط طبيعي و داشتن فرصتهاي محدود، 
در  اند.  داشته  قرار  طبيعي  مخرب  نيروهاي  معرض  در  ديرباز  از 
نتيجه، ساكنان هر منطقه بنابر تجارب كسب شده، اقداماتي را براي 
مقابله با اين حوادث و كاهش آثار زيانبار آن ها قبل و بعد از وقوع 
باليا به كار مي بردند (ركن الدين افتخاري و همكاران، 1388). اين 
كشور  روستاهاي  بيشتر  كه  دارد  اهميت  جهت  آن  از  ويژه  به  امر 
انتخاب  راستا  اين  در  كه  هستند  برخوردار  بااليي  پذيري  آسيب  از 
يك الگوي مشاركتي در مقابله با بحران از اهميت زيادي برخوردار 
است (آقاياري هير و همكاران، 1395). تا دهه 1980 رويكرد كاهش 
آسيب پذيري و مقابله با بحران  بر متون نظري مديريت بحران حاكم 
بود. از دهه 1980 و به خصوص 1990 محققان علوم اجتماعي به نقد 
رويكرد علوم طبيعي در مديريت بحران پرداختند و معتقد بودند كه 
آسيب پذيري يك ويژگي اجتماعي نيز دارد و به خسارت جمعيتي 
و فيزيكي محدود نمي شود. از آن پس رفته رفته تالشها جهت تغيير 
ديدگاه  بطوريكه  است؛  گرفته  صورت  بحران  مديريت  غالب  پاردايم 
تاب  افزايش  به  پذيري  آسيب  كاهش  بر  صرف  تمركز  از  غالب 
آوري در مقابل سوانح تغيير پيدا كرده است (عباداله زاده ملكي و 
همكاران، 1396). پژوهش ها نيز نشان مي دهند كه بى گمان، حوادث 
دلخراش از قبيل جنگ، بالياي طبيعي يا بحرانهاي اقتصادي برون 
دادهاي روانشناختي زيانباري دارند. عالوه بر اين، آثار وقايع استرس 
استرس زا،  واقعة  هر  اثر  كه  معنا  بدين  دارند؛  تجمعي  خاصيت  زا، 

اثرهاي شديدتر بعدي را در پي خواهد داشت(كيمهي١،2016). 
مخاطرات  درگير  كه  است  مناطقي  جمله  از  كرمانشاه  استان 
طبيعي است. زلزله اخير استان كرمانشاه از جمله اين موارد است. 
مخاطرات  به  توجه  لذا  و  است  زلزله  درگير  استان  اين  هم  هنوز 
اهميت  از  بحران ها  با  مقابله  در  بومي  مردم  آوري  تاب  و  طبيعي 
زيادي برخوردار است، چرا كه سبب مي شود تا مردم توانايي مقابله 
با كاهش اثرات مخاطرات طبيعي را داشته باشند. اين مقاله با هدف 
با  مقابله  در  كرمانشاه  استان  روستايي  مردم  آوري  تاب  بررسي 

مخاطرات طبيعي ارائه شده است. 

مباني نظري
سازمان  آن ها  جمله  از  است،  شده  ارائه  مختلفي  تعاريف  بال  از 
ساخت  انسان  رويدادي  آورد:  مي  خود  تعريف  در  آمريكا  بهداشت 
مربوط  مقدمات  ارائه  در  اي  عمده  گسست  موجب  كه  طبيعي  يا 
عمومي  سالمت  به  نسبت  بالفاصله  و  بزرگ  تهديدي  و  سالمت  به 
دهي  پاسخ  براي  خارجي  كمك  به  نياز  مبتال  كشور  و  گردد  مي 
يك  است:  گونه  بدين  بال  از  نيز  جهاني  بانك  تعريف  دارد.  آن  به 
رويداد غيرمنتظره در يك مدت محدود كه اقتصاد كشور را بر هم 
مي زند. حادثه اي كه در يك جامعه بالست ممكن است در جامعه 
ديگر اين چنين نباشد، زيرا بال تنها هنگامي روي مي دهد كه جامعه 
نتواند اثرات آن بر مردم را جبران كند (صلواتيان، 1394). برخي نيز 
باليا را هرگونه اختالل جدي در كاركرد يك اجتماع يا يك جامعه 
از جمله خسارت و آثار گسترده انساني، مادي، اقتصادي يا زيست 
محيطي مي دانند كه فراتر از توان آن اجتماع يا جامعه براي مقابله 
با آن بوسيله منابع موجود باشد (فرخي، 1396). آيسان و  ديويس 
ناگهاني  واقعه  يك  سانحه  اند:  كرده  تعريف  گونه  اين  را  باليا  نيز 
و  روابط  اساس  در  آشفتگي  باعث  كه  است  بزرگ  بدشانسي  يا  و 
فعاليت  هاي معمول جامعه مي شود. سانحه را مي توان يك حادثه 
تعداد  افزايش  به  منجر  كه  دانست  وقايعي  مجموعه  يا  و  مهيب 
آسيب ديدگان يا وارد آمدن تلفات و تخريب اموال، زير ساخت  ها، 
خدمات اساسي و مباني معيشتي در مقياس بيش از ظرفيت  هاي 
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شود  مي  اطالق  اي  واقعه  به  گاهي  سانحه  شود.  مي  جامعه  معمول 
كه الگوهاي معمول زندگي را مورد تهاجم غير عادي خود قرار دهد 
و الزمه بهبود آن اتخاذ تدابير اضطراري براي حفظ و نجات مردم و 
انواعشان  و  اثرات  به  توجه  با  معموال  سوانح  است.  زيست  محيط 
دسته بندي مي شوند (از قبيل سوانح طبيعي ناگهاني، سوانح بطئي، 
سوانح تكنولوژيكي، و سوانح غير طبيعي مانند جنگ و مناقشات 

داخلي) (آيسان، ديويس، 1382). 
بالياي طبيعي نتيجه آثار يك خطر محيطي بر سيستم اقتصادي-

اجتماعي يك جامعة آسيب پذير است كه موجب اختالل در روال 
طبيعي امور آن جامعه شده و مانع از ايفاي نقش مناسب آن جامعه 
توجه  مورد  مسأله  گردد.  مي  آمده  پيش  آثار  با  آمدن  كنار  براي 
تركيب  از  نتيجه اي  بال،  است:  اين  طبيعي  بالياي  آثار  مورد  در 
كاهش  براي  ناكافي  اقدمات  و  توانايي ها  و  پذيري  آسيب  خطر، 
پتانسيل هاي خطر مي باشد. بال زماني اتفاق مي  افتد كه خطر روي 
جمعيت آسيب پذير اثر گذارد و سبب تلفات، خسارتها و شكستن 
حالت عادي زندگي شود. اهميت بالياي طبيعي با توجه به آثاري كه 
بر زندگي روزمره جوامع مي گذارد، تعيين مي شود. به طور كلي آثار 

بالياي طبيعي بر زندگي جوامع در سه بخش اقتصادي، اجتماعي و 
محيطي قابل تقسيم است (ركن الدين افتخاري و همكاران، 1388: 
65). در يك طبقه بندي، مي توان باليا را بر اساس منابع جهاني به 
سه نوع اصلي مخاطرات طبيعي، انساني و تركيبي(شالوف١،2017) 
تقسيم كرد. بطور كلي بالياي طبيعي را بر حسب منبع ايجاد آنها مي 
توان به شرح زير طبقه بندي كرد: ناشي از عوامل جوي مانند طوفان، 
سرماي سخت و خشكسالي؛ ناشي از تغييرات در سطح زمين، مانند 
مانند  زمين،  اليه هاي  جابجايي  از  ناشي  كوه؛  ريزش  و  بهمن  سيل، 
مانند  انساني،  غير  عوامل  از  ناشي  آتشفشان؛  فوران  و  لرزه  زمين 
آتش سوزي طبيعي، ريزش بناها، تصادفات و آلودگي هاي عمومي؛ 
كه در اكثر موارد از تبعات ديگر حوادث طبيعي به حساب مي آيند 

(نظري و نجفي كاني، 1396) .
سلسله  يك  برگيرنده  در  باليا،  مديريت  ديگري  تعريف  در 
عمليات و اقدامات پيوسته و وابسته و پويا بوده و بر اساس مراحل 
و  كنترل  رهبرى،  تشكيالت،  ريزى،  برنامه  يعنى  مديريت  فرآيند 
ارزيابى شكل مي گيرد (هندياني، 1392: 461). در جدول 1 چهار 

رويكرد عمده مديريت بالياي طبيعي در جهان بيان شده است.

1.  shaluf

جدول 1. چهار رويكرد عمده مديريت بالياي طبيعي در جهان

توصيفانواع رويكردها

رويكرد مديريت بالياي 
فراگير و جامع

يكي از كشورهايي كه از اين رويكرد بهره گرفته است، كشور ژاپن است. در نظام برنامه ريزي توسعه شهري اين كشور، 
مالحظات مديريت بحران و كاهش ريسك ناشي از بالياي طبيعي، وزني برابر و حتي گاه بيشتر از ساير جوانب اقتصادي 

و عملكردي دارند. اين رويكرد به رويكرد آمادگي نيز معروف است.

رويكرد مديريت بالياي 
برخورد با تمامي خطرات

در اين رويكرد، مطالعات جامعي در ارتباط با وضع موجود صورت مي گيرد. در مراحل بعدي ممكن است مدلسازي 
وضعيت بحران نيز انجام شود (اين موضوع به برخورداري جامعه از تخصصهاي كافي، اطالعات مورد نياز و منابع مالي 
بستگي دارد) و سپس راهكارهاي بهينه انتخاب مي شود. در گذشته در كشورهايي كه ديدگاه راهبردي كاهش ريسك 

وجود نداشته است، براي بهبود وضع موجود شهرها از نظر كاهش ريسك ناشي از باليا، به اين رويكرد متوسل مي شدند. 

رويكرد مديريت بالياي 
درونبخشي و چندبخشي

رويكرد جامعى نمى باشد، چرا كه بخش هاي دست اندركار مديريت بحران براي شرايط بحران تجهيز مي شوند. اين 
رويكرد بيشتر مقطعي است و يك ديدگاه راهبردي نيست.

رويكرد مديريت بالياي 
جامعه آماده

عمًال شامل بهينه كردن وضعيت سازماني و ساختارهاي شهري، تقويت ظرفيت اجتماعي به كمك آموزش و اطالع رساني 
به شهروندان و سازمانهاي درگير در مديريت بحران است و اصوالً براي بهتر كردن وضعيت شهرهاي مورد تهديد 

استفاده مي شود و شامل يك سري برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت است. 

ماخذ: رفيعيان و همكاران، 1391
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ريشة التين واژة تاب آوري به معني بازگشتن به حالت اول پس 
از يك شوك يا بطور ناگهاني عقب نشيني كردن است (سالدمير-

ريوكس2014،١). اين مفهوم براي اولين بار در سال 1973 توسط 
هولينگ به عنوان يك اصطالح توصيفي در حوزه اكولوژي معرفي 
گرديد (كارل هولم و همكاران2014،٢) و پس از آن در زمينه هاي 
مختلف علمي مانند مديريت بحران، اكولوژي و روانشناسي مورد 

استفاده قرار گرفت(لون و مارچ٣،2014).
كردن  عمل  توانايي  و  موفق  فردي  سازگاري  پيامد  تاب آوري 
به  توانايي  تاب آوري  است.  آسيب زا  وقايع  در  اثربخش،  طور  به 
دست آوردن مجدد تعادل دروني و عملكردي باثبات در شوك ها، 
تاب آوري  روانشناسان  مي گردد.  تعريف  شكست ها  يا  ناماليمات 
را مجموعه اي از اعمال تعريف مي كنند كه به افراد در جهت غلبه 
ناآرامي  از  پس  سازگاري  از  مثبتي  مسير  طريق  از  ناماليمات  بر 

1.  Sudmeier-Rieux
2.  karrholm
3.  Leon & March

صرفا  تاب آوري  تعريفي،  چنين  براساس  مي كند.  كمك  استرس  و 
برون داد سازگاري مناسب در برابر ناماليمات نيست، بلكه فرايندي 
كردن  تجربه  از  بعد  يا  مستمر  تهديد  با  مواجهه  هنگام  كه  است 
يك حادثه نامعمول و استرس زا اتفاق مي افتد (گل وردي، 1396). 
كارپنتر ۴و همكاران نيز  تاب آوري سيستم هاي اجتماعي اكولوژيكي 
را با در نظر گرفتن سه بعد از هم تعريف مي نمايد: ميزان تخريب 
به  قادر  اوليه  وضعيت  در  ماندن  باقي  با  سيستم  يك  كه  زياني  و 
سيستم  يك  توانايي  ميزان  مقاومت)؛  بر  (تأكيد  است  آن  جذب 
براي سازماندهي خود (تاكيد بر انعطاف پذيري) در شرايط مختلف؛ 
ميزان توانايي سيستم در ايجاد و افزايش ظرفيت يادگيري و تقويت 
سازگاري (تأكيد بر تحول و تكامل) (عباداله زاده ملكي و همكاران، 
از  تاب آوري  ابعاد   2 جدول  در   .(1392 همكاران،  و  بدري  1396؛ 

ديدگاه برخي از انديشمندان ارائه شده است.۵

4.  Karpenter
5. C.S.I.R2
6.  Godshalk 
7.  Bereuneu
8.  Noa

جدول 2. ابعاد مختلف تاب آوري از ديدگاه نهادها و انديشمندان
ابعاد، مولفه يا شاخص  هاي مطرحمدل يا مطالعه
سيستم هاي كلي؛ كالبدي؛ عملياتي؛ زمان سنجي، اجتماعي؛ اقتصادي و محيط زيستيفوستر(1997)

مردم؛ سازمان هاي جامعه؛ منابع جامعه؛ فرآيند، جامعهمركز بنگاه اجتماعي

مركز آسيايي آمادگي با حوادث
فرآيند مديريت ريسك جامعه محور: انتخاب جامعه؛ ايجاد تفاهم و درك جامعه؛ ارزيابي ريسك مشاركتي؛ 

برنامه ريزي مديريت ريسك مشاركتي؛ ايجاد و آموزش سازمان مديريت ريسك محلي؛ اجرا از طريق مديريت 
جامعه؛ ارزشيابي و پايش مشاركتي

آسيب پذيري اجتماعي؛ محيط ساخته شده و زيرساخت ها؛ سيستم هاي طبيعي و ميزان تماس؛ برنامه ريزي و ابتكار تاب آوري منطقه اي و جامعه اي
كاهش مخاطرات

مؤسسة كاهش تلفات حاصل از فجايع 
(كانادا)

نگرش هاي فرهنگي؛ رويكرد جامع مخاطرات نگر؛ رويكرد جامع آسيب پذيري نگر؛ پايداري و استحكام؛ انعطاف 
پذيري؛ ارتقاي ظرفيت بازسازي؛ گسترش ظرفيت تطبيقي

جريان هاي متابولسمي؛ شبكه هاي حكومتي؛ پويايي اجتماعي؛ محيط مصنوعسي.اس.آي.آر.دو5،2007
مازاد؛ تنوع؛ كفايت؛ خودمختاري؛ قدرت؛ وابستگي دروني؛ سازگاري؛ همكاريگادشالك,62003

 اولشانسكي كارتز،1998و  بربي و 
همكاران،2000

استانداردهاي ساختمان سازي؛ آيين نامه هاي توسعه؛ سياست هاي مربوط به فضاهاي كالبدي عمومي و حياتي؛ 
تملك اراضي و اموال؛ ماليات و سياست هاي مالي؛ انتشار اطالعات

تكنيكي، فني، سازماني، اجتماعي و اقتصاديبرونئو7 و همكاران2003

درس هاي آموخته شده؛ كاهش ريسك اقتصادي؛ گستردگي شغل، يا تجارت؛ ارزش ها و حس مكان مشترك؛ نو8آ،2007
رهبري و درك محلي از ريسك و مسئوليت پذيري

ماخذ: صالحي و همكاران، 1390، 106
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مطالعه اي نيز در سال 1390 توسط صالحي و همكارانش  با 
عنوان بررسي ميزان تاب آوري محيطي با استفاده از شبكه عليت 
انجام شده است با توجه به اين كه مدل عليت در فرآيند تحليل خود 
نياز به ابعاد و مؤلفه   ها و متغير ها دارد؛ بنابراين پژوهشگران تالش 
مفهوم  در  شده  استخراج  مؤلفه هاي  و  ابعاد  به  توجه  با  كه  كردند 
تاب آوري و همچنين ارتباط تنگاتنگ آنها با يكديگر، آنها را در 
قالب مدل شبكه عليت طرح ريزي كرده تا بتوانند هرچه بهتر اين 
ارتباط را نشان دهند. بنابراين براي مفهوم تاب آوري ابتدا شش بعد 
اجتماعي  زيستي،  محيط  اي،  سازه  زيرساخت،  مخاطرات،  كاهش 
فرهنگي، اقتصادي شناسايي و در ادامه مؤلفه   هاي مرتبط با هر يك 

از ابعاد شناسايي شده اند (صالحي و همكاران، 1390) .
و  امنيت  ارزيابى  فرض  با  تاب آوري،  رويكردهاى  از  يكى 
تهديدات به وسيلة افرادي كه امنيت يا عدم امنيت را در يك رفتار 
فردي تجربه مي كنند؛ بيان مى دارد كه تاب آوري بايد يك حالت يا 
خصيصة فردي در نظر گرفته شود. تاب آوري به وسيلة بونانو به عنوان 
توانايي فرد در حفظ سطح ثابتي از عملكرد پس از حوادث دلخراش 
تعريف  زمان  طول  در  عملكرد  سالمت  از  سيري  خط  عنوان  به  و 
شده است. تاب آوري در سطح ملي، سازگاري و جذب ناماليمات 
يا تغيير ناخواسته به واسطه تهديدات خارجي را بررسي مي كند. به 
نظر فريدلند، تاب آوري ملي توانايي جامعه در تحمل بحران ها در 
بدون  سازگاري ها  و  تغييرات  اجراي  طريق  از  مختلف  حوزه هاي 
آسيب رساندن به ارزش هاي اصلي جامعه و نهادها مى باشد. با اين 
حال، تاب آوري ملي مي تواند به دو صورت در نظر گرفته شود. از 
و  ناماليمات  تحمل  در  جامعه  توانايي  به  ملي  تاب آوري  بعد،  يك  
بحران ها در سالم ماندن ارزش ها و نهادهايش اشاره دارد؛ از سوي 
با  سازگاري  و  مجدد  ساماندهي  در  است  ممكن  تا ب آوري  ديگر، 
كه  رفتاري  سازگاري هاي  قبيل  از  شود،  منعكس  جديد  روش هاي 
به پرشدن شكاف ميان فشار موجود و نيازها و فعاليت هاي جامعه 
كمك مي كند. عالوه بر اين، در سطح ملي، جدا از الگوهاي رفتاري 
بروز  تهديد  يك  برابر  در  عكس العمل  يك  عنوان  به  كه  جديدي 
پيدا مي كنند، نگرش هاي سياسي و اجتماعي، در تعيين توانايي ملي 
در تحمل وضعيت هاي بحراني و تعارضات مداوم ايجاد مي شوند. 
اين ابعاد قابل اندازه گيري شامل: عرق ملي، خوش بيني، همبستگي 

همكاران،2014).  و  (كانتي١  هستند  سياسي  اعتماد  و  اجتماعي 
ديدگاه هاي مرتبط با تاب آوري شامل دو ديدگاه مي باشد: 1.ديدگاه 
احيا  توانايي  را  آوري  تاب  ايستا،  ديدگاه  پويا.  ديدگاه  و2.  ايستا 
و  استرس زا  موقعيت  از  بعد  فرد  كه  جايي  نيرو،  تجديد  و  كردن 
پيش بيني نشده باز مي ايستد، در نظر مي گيرد. مكتب فكري پويا، 
كه نگرشي ماوراي ترميم ساده بعد از شوك ها  دارد، در عوض بر 
دارد.  تأكيد  جديد  فرصتهاي  ايجاد  و  تغيير،  با  مستمر  هماهنگي 
نه تنها  سازماني  تاب آوري  توانايي  مكاتب،  اين  نظر  از  بنابراين، 
معضالت حاضر را حل مي كند، بلكه توانايي سازمان را براي اتخاذ 
اعمالي در جهت سازمان دهي مجدد به طور اثربخش و بيشتر شدن 
بالياي  لوفشن٢،2014).  و  (ريچنر  مي دهد  تشكيل  سازماني  منابع 
طبيعي از طريق آسيب ها ي زير باعث كاهش تاب آوري مي شود: 
كاربري هاي  به  وارده  آسيب هاي  شامل  كه  فيزيكي  آسيب هاي 
مى باشد.  تأسيسات  و  تجهيزات  مدارس،  تجاري،  مسكوني، 
تعليق  به  اشتغال،  رفتن  بين  از  شامل  كه  اقتصادي  آسيب هاي 
درآمدن تجارت، هزينه ها ي تعمير و بازسازي مى باشد. آسيب هاي 
اجتماعي كه شامل تأثير بر افرادي است كه به كمك هاي دارويي و 
سرپناه نياز دارند (شريف نيا، 1391). عوامل متعددي در مشاركت 
مردم در مديريت مخاطرات طبيعي موثر است. بسترهاي اجتماعي 
نقش مهمي در مشاركت مردم در مقابله با مخاطرات طبيعي دارند. 
در مقام دوم زيرساخت ها و دست آخر عوامل اقتصادي در مشاركت 
(مطيعي  هستند  تاثيرگذار  طبيعي  مخاطرات  با  مقابله  جهت  مردم 
بحران  مديريت  ميزان  در  نيز  انساني  توسعه   .(1394 لنگرودي، 
توسعه  مختلف  نواحي  چه  هر  است.  برخوردار  سزايي  به  اهميت  از 
يافتگي بيشتري داشته باشند، مقابله با مخاطرات طبيعي از كيفيت 
يافتگي  توسعه  كه  دهد  مي  نشان  اين  كه  است  برخوردار  باالتري 
عامل مهمي در مديريت مخاطرات است(ضرابي و صنيعي، 1391).

روش 
بوده  مورد   322 مطالعه،  مورد  منطقه  در  نمونه  خانوارهاي  تعداد 
تعداد  به  توجه  با  و  است  آمده  بدست  كوكران  فرمول  طريق  از  كه 
كل خانوار در هر حوزه و براساس فرمول نسبت، به هريك از 14 
1.  Canetti
2.  Richtnér & Lofsten
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شهرستان تعلق گرفت. روستاهاي منتخب نيز بر اساس پيمايش و 
با مشورت نهادهاي معتبر در استان انتخابشدند. بدين گونه كه هر 
يك از روستاهايي كه بيشتر در معرض خطر قرار داشتند و يا بالياي 
طبيعي را تجربه كرده بودند در اولويت قرار گرفتند. پايايي تحقيق 
توسط آلفاي كرونباخ با ميانگين برابر با 0/7 محاسبه شد و روايي 
تحقيق با استفاده از نظرات 10 نفر از متخصصان جغرافيا و علوم 
اجتماعي، اقتصاد و مديريت بحران تاييد شد. مختصات جغرافيايي 
كامل استان كرمانشاه بر روي كره زمين از طول جغرافيايي 45 درجه 
ثانيه  و 58  دقيقه  و 1  درجه  تا 48  شرقي  ثانيه  و 39  دقيقه  و 20 
شرقي و از عرض جغرافيايي 33 درجه و 37 دقيقه و 8 ثانيه شمالي 
تا 35 درجه و 17 دقيقه و 8 ثانيه شمالي مي باشد. شكل 1 مناطق 

روستايي استان كرمانشاه را نشان مي دهد.

شكل 1. پراكنش فضايي سكونتگاه هاي روستايي استان كرمانشاه

يافته ها
روستايي  نواحي  در  شده  تكميل  پرسشنامه   هاي  كل  مجموع  از 
بين  درصد   27,2 سال،   30 از  كمتر  درصد   31,7 كرمانشاه،  استان 
31 تا 40 سال، 24,5 درصد بين 41 تا 50 سال و در نهايت 16/6 
درصد بيشتر از 50 سال سن دارند. از مهم ترين ويژگي ها ي فردي 
در ميزان تاب آوري جامعه، سطح سواد جامعه محلي است. نتايج 
نشان مي دهد كه 9/3 درصد سواد قرآني،30/1 درصد سواد ابتدايي، 
23/9 درصد سواد راهنمايي، 21/1 درصد سواد ديپلم، 13/5درصد 
و  ليسانس  فوق  مدرك  داراي  هم  نهايت1/2درصد  در  و  ليسانس 

باالتر هستند. شغل افراد نيز در سنجش ميزان تاب آوري در برابر 
شغلي  وضعيت  بررسي  و  نتايج  دارد.  بسزايي  نقش  طبيعي  بالياي 
جامعه نمونه تحقيق نشان مي دهد كه با توجه به ماهيت روستايي 
محل زندگي نمونه آماري تحقيق، كشاورزى (شامل زراعت، باغداري 
و دامداري و دامپروري) 51,6 درصد را به خود اختصاص داده است.  
در  هستند.  آزاد  شغل  داراي  كه  اند  داشته  اذعان  هم  درصد   37/8
ارتباط با وضعيت شغل  هايي كه نيازمند سطح سواد باالترى هستند 
(مانند كارمند دولت، معلم و ...) تنها 6/4 درصد اذعان داشته اند كه 
به شغل معلمي، 0/5درصد مدرس دانشگاه و3/7 درصد هم كارمند 
بوده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه 35/4 درصد از جامعه نمونه 
تحقيق دوبار بالياي طبيعي را تجربه كرده اند، 16/8 درصد يكبار 
انواع بالياي را تجربه كرده و 5/1 درصد هم بيش از 10 بار انواع 
بالياي طبيعي را تجربه كرده اند. اما 40/4 درصد هم تاكنون هيچ 
گونه بالياي طبيعي را تجربه نكرده اند. با توجه به اين كه ساكنين 
محلي هم به عنوان بازيگران و هم ذينفعان فرآيند مديريت بالياي 
طبيعي محسوب مى گردند، لذا در فرآيند تحقيق ميزان آگاهي آنان 
مورد بررسي قرار گرفته است. به عنوان نمونه در برابر گويه " وقوع 
و  مي گذارد  اثر  اشخاص  روي  بر  تنها  و  است  شخصي  خطري  باليا 
تأثيري بر فرايند زندگي جامعه ندارد"، بيش از 80 درصد از ساكنين 
را  مخالف  كامال  و  مخالف  گزينه هاي  تحقيق،  آماري  نمونه  محلي 
انتخاب كرده اند. بيش از 85 درصد از پاسخ گويان هم اذعان داشته 
اند كه بالياي طبيعي موجب مرگ انسان  ها مي شود. از مهم ترين 
مولفه   هاي مورد مطالعه، ترس و وحشت جوامع محلي از وقوع بالياي 
طبيعي است كه يافته ها نشان مى دهد 82 درصد از جامعه محلي در 
سطح زياد و بسيار زياد وقوع بالياي طبيعي ترس و وحشت را ذكر 

نموده اند(جدول3).
عوامل  ترين  مهم  از  يكي  فرهنگي،  و  اجتماعي  آوري  تاب 
به  توجه  با  مى باشد.  محلي  جوامع  آوري  تاب  ميزان  بر  گذار  تاثير 
اهميت تاب آوري اجتماعي و فرهنگي در ميزان تاب آوري كلي 
اين  با  مرتبط  متغيرهاي  شناسايي  از  بعد  روستايي،  سكونتگاه هاي 
بُعد، گويه  ها از ديد جامعه نمونه مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج 
بيانگر وضعيت مطلوب برخي از شاخص ها  مانند "برخورداري افراد 
ارتباطات  شبكه  به  "دسترسي  رواني"،  و  روحي  سالمت  از  جامعه 
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مانند تلفن و تلفن اضطراري"، "برخورداري افراد جامعه از سالمت 
جسمي" مى باشد. در مقابل، جامعه محلي از عملكرد انواع بيمه هاي 

و  مزارع  مسكن،  كردن  بيمه  براي  اداري  امور  انجام  و  كشاورزي 
باغات رضايتمندي بااليي ندارند (جدول4).

جدول3. ديدگاه جامعه نمونه تحقيق در ارتباط با وضعيت آگاهي ساكنين از دانش مخاطرات

نظري 
ندارم

كامال 
مخالفم مخالفم موافقم بسيار 

موافقم عبارت / گويه

2,2 36,7 45,9 6,7 5/8 وقوع باليا خطري شخصي است و تنها بر روي اشخاص اثر مي گذارد و تأثيري بر فرايند زندگي 
جامعه ندارد.

3/3 0/3 9/5 9/61 9/25 بالياي طبيعي مخاطره اي است كه به مرگ انسان ها منجر مي شود.

6/2 0/23 4/57 6/12 4/4 وقوع بالياي طبيعي عمدتا باعث از بين رفتن و تخريب فيزيكي امكانات و زيرساختها مي شود و 
لطمات انساني چنداني درپي ندارد.

4/10 8/14 2/45 2/25 4/4 بالياي طبيعي  خطري است كه از گذشته ها وجود دارد تعدد دفعات تكرار آن در منطقه/ 
موجب عادي شدن براي مردم شده  است.

6/2 8/4 6/9 4/50 6/32 بالياي طبيعي باعث ايجاد ترس و وحشت مردم مي شود.
7/6 4/7 9/21 4/44 6/19 وقوع بالياي طبيعي موجب تخريب ميراث فرهنگي و جاذبه هاي گردشگري منطقه شده است.
7/6 5/18 1/31 0/37 7/6 پديده بالياي طبيعي واقعه اي قابل پيش بيني است كه مي توان آن را كنترل كرد.
5/11 6/5 6/22 3/43 0/17 وقوع بالياي طبيعي و تأثير آن بر جامعه روستايي در آينده رو به افزايش است.

جدول4. ديدگاه جامعه نمونه تحقيق در ارتباط با وضعيت تاب آوري اجتماعي-فرهنگي

نظري ندارمخيلي كمكمزيادخيلي زيادموارد / موضوعات
2/121/310/379/180/7دسترسي به امكانات حمل و نقل عمومي

6/153/569/216/50/7دسترسي به شبكه ارتباطات مانند تلفن و تلفن اضطراري
7/63/135/284/471/4دسترسي به شبكه اينترنت و بهره گيري از آن
4/133/525/228/81/3برخورداري افراد جامعه از سالمت جسمي  

9/166/412/299/75/4برخورداري افراد جامعه از سالمت روحي و رواني 
4/109/314/376/190/7دسترسي به پزشك

1/81/244/445/188/4خدمات ارايه شده توسط بيمه تامين اجتماعي و يا خدمات درماني
2/20/131/441/316/9عملكرد بيمه مسكن

6/50/176/357/331/8عملكرد بيمه كشاورزي
8/74/209/356/293/6انجام امور اداري براي بيمه كردن مسكن، مزارع و باغات 

4/77/135/386/328/7ميزان هزينه پرداختي توسط بيمه ها

تاثير گذارى مباحث اقتصادي در ميزان تاب آوري سكونتگاه هاي 
روستايي از ديگر مولفه ها بيشتر است، زيرا مسكن، اشتغال و درآمد 
ساكنين در اثر وقوع بال دچار چالش و تخريب شود. با توجه به اجراي 
پروژه هاي نوسازي و بازسازي و نيز افزايش آگاهي روستاييان، اماكن 
مسكونى در نواحي روستايي از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردار است، 
بطوريكه نتايج نشان مي دهد كه50/4 درصد در سطح زياد و خيلي 
زياد از استحكام مسكن خود در سطح زياد و خيلي زياد راضي هستند. 

بررسي وضعيت اشتغال روستاييان هم نشان مي دهد كه رضايتمندي 
از آينده شغلي پايين است. بيشتر ساكنين نواحي روستايي منطقه مورد 
مطالعه تك شغله هستند و در صورت وقوع بالياي طبيعي با از دست 
دادن شغل با مشكل روبرو مي شوند. 53 درصد از ساكنين منطقه 
مورد مطالعه اذعان داشته اند ميزان كاهش درآمد خانوار در صورت 
وقوع بالياي طبيعي در سطح زياد و خيلي زياد اتفاق خواهد افتاد و در 
اين زمينه 7 درصد هم اعالم كرده اند كه نظري نداشته اند (جدول5).
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نتايج ديدگاه ها ي ساكنين محلي در مورد عملكرد شورايارى و 
دهيارى در ارتباط با آموزش در برابر بالياي طبيعي نشان مي دهد كه 
رضايتمندي پاييني وجود دارد؛ بطوريكه تنها 17/8 درصد گزينه ها ي 
زياد و خيلي زياد را انتخاب كرده اند و در مقابل 81 درصد گزينه ها ي 
كم و خيلي كم را انتخاب كرده اند. در پاسخ به سئوال "در راستاي 
بهبود وضعيت و افزايش تاب آوري شما در برابر بالياي طبيعي تا 
چه ميزان از عملكرد شورايارى ها  و دهياري ها  رضايت داريد؟"  هم 
و  اند  كرده  انتخاب  را  زياد  خيلي  و  زياد  گزينه ها ي  درصد   29/2
اند.  انتخاب كرده  خيلي كم را  بيش از 65 درصد گزينه ها ي كم و 
شرايط  افزايش  و  پذيري  آسيب  كاهش  در  بيمه  نقش  به  توجه  با 
روحي و رواني روستاييان و نيز عدم حمايت و پذيرش بيمه از سوي 
روستاييان، اعضاي شورا و دهيار بايد روستاييان را مجاب كنند كه 
بيمه را بپذيرند؛ اما نتايج بيانگر عدم پيگيري مديران محلي در راستاي 
بيمه كردن روستاييان هستند. از مهم ترين وظايف مديران محلي در 
است  كليدي  سئوال  اين  به  پاسخ  طبيعي  بالياي  مديريت  با  ارتباط 
كه شورا و دهياري تا چه اندازه به كاهش تاثيرات رواني و آثار سوء 
اجتماعي وقوع باليا در افراد بازمانده و آسيب ديده توجه دارند؟ زيرا 
از مهم ترين ابعاد در فرآيند برگشت پذيري شرايط روحي و رواني 
تنها 17/1  كه  دهد  مي  نشان  نتايج  است.  ديده  آسيب  خانوارهاي 
درصد نقش مديريت را در سطح زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده اند و 
بيش از 70 درصد هم اذعان داشته اند كه مديران محلي دراين زمينه 

نقش كمي ايفا مي كنند (جدول6).

در بين زير ساخت ها ، راه ها ي ارتباطي با توجه به اهميت حمل و 
نقل مصدومان و رساندن خدمات جانبي از اهميت بااليي برخوردار 
مى باشند. نتايج ديدگاه ها ي ساكنين محلي نشان مي دهد كه 50/7 
درصد اذعان داشته اند كه راه ها ي روستايي محل سكونتشان زياد 
و خيلي زياد در معرض انواع بالياي طبيعي قرار دارند و نيز نتايج 
نشان مي دهد كه ميزان رضايتمندي از دسترسي به بيمارستان در 
زمان وقوع بالياي طبيعي از ديدگاه ساكنين در وضعيت نامطلوبي 
قرار دارد،  زيرا تنها 2/6 درصد رضايتمندي خيلي زيادي را اعالم 
داشته اند. اين در حالي است كه 70 درصد از جامعه نمونه تحقيق 
گزينه ها ي كم و خيلي كم را انتخاب كرده اند. برخورداري روستاها 
منطقه از آب لوله كشي و برخورداري روستاها منطقه از شبكه برق 
از  را  بااليي  رضايتمندي  توانستند  كه  بودند  ساخت ها يي  زير  تنها 
ديدگاه ساكنين محلي كسب كنند، اما زير ساخت ها ي تاثير گذار 
ديگري در راستاي ايجاد سكونتگاه ها ي تاب آور هم وجود دارند؛ 
مانند برخورداري روستاها منطقه از شبكه گاز سراسري، دسترسي 
بهداشت،  خانه  و  داروخانه  اورژانس،  بيمارستان،  درماني  مراكز  به 
مديريت  مركز  يا  احمر  (هالل  امدادرسان  نهادهاي  به  دسترسي 
آتش  به  دسترسي  انتظامي،  نيروي  و  پليس  به  دسترسي  بحران)، 
نشاني، دسترسي به مراكز اسكان موقت و دسترسي به شبكه معابر 
اصلي كه يافته ها  نشان مى دهد كه همگي در وضعيت نامطلوبي قرار 

دارند (جدول7).

جدول5. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغيرهاي تاب آوري اقتصادي
نظري ندارمخيلي كمكمزيادخيلي زيادگويه

مسكن

7/137/360/375/111/1ميزان رضايت مندي از استحكام مسكن
2/94/474/305/84/4محل قرارگيري مسكن در فاصله مناسب از بالياي طبيعي 

1/184/306/394/74/4ميزان آگاهي از مقاومت منزل مسكوني خود در برابر وقوع باليا 
9/116/425/314/107/3ميزان رضايت مندي از كاركرد مسكن

اشتغال
9/86/223/363/269/5ميزان رضايت مندي از آينده شغلي

6/124/341/285/183/6بروز مشكل و اختالل در فعاليت شغلي در صورت وقوع بالياي طبيعي  
4/146/394/276/129/5ميزان وابستگي به يك شغل 

درآمد
7/61/282/351/249/5وضعيت برابري درآمدي  بين اقشار مختلف روستا 

4/90/188/377/301/4ميزان رضايت از درآمد شخصي خود 
8/248/279/185/210/7ميزان كاهش درآمد خانوار در صورت وقوع بالياي طبيعي
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جدول6. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغير ها ي تاب آوري نهادي و مديريتي

خيلي گـــويه
خيلي كمزيادزياد

كم
نظري 
ندارم

6/52/121/347/465/1مديران محلي تا چه ميزان به آموزش شما در برابر بالياي طبيعي (سيالب) اهميت مي دهند؟
در راستاي بهبود وضعيت و افزايش تاب آوري شما در برابر بالياي طبيعي تا چه ميزان از عملكرد شورا ها  و دهياري ها  

5/18/272/350/306/5رضايت داريد؟

3/39/182/420/336/2مديران محلي براي بيمه كردن مسكن و اموال شما در برابر باليا تا چه ميزان پيگير بوده اند؟
در زمان وقوع باليا طبيعي، مديران محلي تا چه ميزان توانايي جذب كمك از دستگاههاي اجرايي براي آسيب ديدگان را 

0/39/182/352/358/7دارا هستند؟

2/50/236/323/290/10شورا و دهياري تا چه اندازه در برنامه ريزي كاهش خطر پذيري بالياي طبيعي مشاركت مي كنند؟
4/74/200/374/308/4شورا و دهياري تا چه اندازه از جوامع محلي آسيب پذير (خصوصا زنان، سالخوردگان و كودكان) حمايت مي كند؟

براي از سرگرفتن زندگي خانوارهاي گرفتار باليا، صندوق محلي تاچه اندازه كمك  نقدي بالعوض و يا وام كوچك در 
7/33/95/317/439/11اختيار مي گذارد؟

بعد از وقوع سيــل در منطقه، آيا شــورا و دهياري در ارزيابي ميزان تخريب براي هر يك از خانــوارها، عدالت را 
4/43/265/289/189/21رعايت مي كنند؟

3/38/148/471/210/13دهياري و شوراي اسالمي در مناطق محلي تا چه اندازه آگاهي در مورد مديريت خطر سيالب دارند؟
سياستهاي استفاده از زمين و قوانين برنامه ريزي براي خانه سازي و زيرساختهاي توسعه تا چه حد برنامه هاي جاري و آتي 

0/79/251/349/150/17خطرپذيري باليا را مدنظر قرار مي دهند؟

نظارت بر ساخت مسكن توسط دهياري و شوراي اسالمي از نظر رعايت دقيق اصول مقاوم سازي در چه حدي انجام مي 
4/77/239/386/224/7شود؟

مديريت و نگهداري زيرساختها مانند شبكه راهها، شبكه ارتباطي (تلفن)، برق و آب توسط مديران محلي به چه اندازه 
8/71/244/370/277/3مورد توجه است؟

6/320/337/207/100/3اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مثل وام مسكن براي مقاوم سازي و بهسازي تا چه اندازه موثر است؟
شورا و دهياري  تا چه اندازه به كاهش تاثيرات رواني و آثار سوء اجتماعي وقوع باليا در افراد بازمانده و آسيب ديده 

0/39/182/352/358/7توجه دارند؟

شورا و دهياري  تا چه اندازه به منابع و نيروي كارشناسي براي كمك مالي به افراد بازمانده و آسيب ديده از باليا 
5/16/156/351/383/9دسترسي دارند؟

2/58/140/376/293/13اقدامات پيشگيرانه تا چه اندازه در فعاليتهاي شورا و دهياري  گنجانده شده است؟

جدول7. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغير ها ي تاب آوري زير ساختي
نظري ندارمخيلي كمكمزيادخيلي زيادگـويه

4/143/362/353/98/4در معرض تخريب بالياي طبيعي  قرار داشتن راههاي دسترسي روستا 
6/29/218/446/252/5رضايتمندي از دسترسي به بيمارستان در زمان وقوع بالياي طبيعي

201/441/213/135/1برخورداري روستاها منطقه از آب لوله كشي 
4/303/535/80/70/7برخورداري روستاها منطقه از شبكه برق 

5/185/284/170/306/5برخورداري روستاها منطقه از  شبكه گاز سراسري 
8/136/217/344/255/4دسترسي به مراكز درماني ، اورژانس، داروخانه خانه بهداشت

8/40/232/328/372/2دسترسي به مراكز آموزشي مهدكودك، مدارس، دبيرستان و دانشگاه
8/45/116/425/386/2دسترسي به نهادهاي امدادرسان يا مركز مديريت بحران، 

7/60/335/380/209/1دسترسي به پليس و نيروي انتظامي
7/68/149/354/402/2دسترسي به آتش نشاني

2/83/335/380/170/3دسترسي به شبكه معابر اصلي
9/54/142/354/370/7دسترسي به محل هاي اسكان موقت
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مستلزم  آور  تاب  جوامع  ايجاد  براي  ساكنين  توانمندي  ايجاد 
برنامه ريزي در بخش ها ي مختلف است. به عنوان نمونه، ساكنين 
روستاهاي مطالعه شده از دو مذهب شيعه و سني برخوردار هستند و 
بيشتر ساكنين اذعان داشته اند كه نهاد غيردولتي (مانند صندوق ها ي 
بسيار  يا  و  ندارد  وجود  آنها  روستاي  در  اسالمي)  انجمن  محلي، 

محدود است. در اين زمينه تنها 11/1 درصد گزينه خيلي زياد را 
انتخاب كرده اند و نيز در برابر سئوال آيا حاضر هستيد به عنوان 
خيلي  گزينه  درصد   14/1 كنيد؟  فعاليت  دهيار  يا  و  شورا  عضو 
زياد، 20/4 درصد گزينه زياد و 43/3 درصد هم گزينه ها ي كم و 

خيلي كم را انتخاب كرده اند (جدول8).
جدول8. نظرات ساكنين جلمعه محلي در ارتباط با متغير ها ي توانايي ها ي ذاتي جامعه

ميزان اثربخشي در بعد تاب آوري جامعه
گويه 

نظري ندارم كم خيلي كم زياد خيلي زياد
0/17 6/22 5/11 0/27 9/21 آيا همه مردم روستاي شما از پيروان يك مذهب هستند؟                     
4/20 6/29 6/22 3/16 1/11 آيا نهاد غيردولتي (مانند صندوق هاي محلي، انجمن اسالمي) در روستاي شما وجود دارد؟    
2/22 3/23 0/20 4/20 1/14 آيا حاضر هستيد به عنوان عضو شورا و يا دهيار فعاليت كنيد؟
4/10 7/16 0/17 1/31 8/24 آيا حاضر هستيد براي جلوگيري از خطر احتمالي سيالب، از محدوده مسيل عقب نشيني كنيد؟
7/10 1/18 6/25 3/23 2/22 آيا حاضر هستيد براي رعايت مصالح جامعه از منافع خود چشم پوشي كنيد؟

كه   دهد  مي  نشان  اجتماعي  سرمايه  مولفه ها ي  وضعيت  تحليل 
و  خصوصي  بخش  جوامع،  ميان  اندازه  چه  جز"تا  به  گويه ها   تمامي 
دارد؟"  وجود  پذيري  خطر  كاهش  براي  مشاركت  محلي  مقامات 
انتخاب  زياد  خيلي  و  زياد  گزينه ها ي  زيرا  است  مطلوب  وضعيت 

شده توسط ساكنين محلي در تمامي موارد بيش از 70 درصد است 
طبيــعي  بالياي  وقوع  صورت  "در  سئوال  به  پاسخ  وضعيــت  اما 
تا چه ميزان به ديگـران كمك مي كنيد؟" مطلوب تر از بقيه موارد 

است(جدول9).
جدول9. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغير ها ي سرمايه اجتماعي

نظري خيلي كمكمزيادخيلي زيادگويه
ندارم

3/461/316/156/55/1تا چه ميزان تمايل داريد در منطقه خود بمانيد؟
0/239/558/145/18/4بين مردم روستاي شما در هنگام وقوع سيل تا چه ميزان همبستگي وجود دارد؟

4/372/452/150/49/1در صورت وقوع بالياي طبيعي تا چه ميزان به ديگران كمك مي كنيد؟
0/234/544/147/65/1در صورت وقوع سيل تا چقدر به مديران محلي مانند شورا و دهيار كمك مي كنيد؟

1/89/319/387/164/4تا چه اندازه ميان جوامع، بخش خصوصي و مقامات محلي مشاركت براي كاهش خطر پذيري وجود دارد؟
0/234/473/166/58/7تا چه اندازه در رعايت اصول و مقررات احداث ابنيه (به ويژه در حريم رودخانه) مقيد هستيد؟ 

جوامع  و  ساكنين  آوري  تاب  خود  ويژگي ها ي  ترين  مهم  از 
بودن)،  زن  يا  جنسيت(مرد  شامل  كه  است  فردي  ابعاد  محلي، 
سالمت، اوضاع اقتصادي مناسب، آگاهي  و دانش در برابر بالياي 

طبيعي است كه بر اساس نتايج مي توان اذعان داشت كه اين گويه 
در منطقه مورد مطالعه وضعيت مناسبي دارد (جدول 10).

جدول 10. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغير ها ي فردي و تاب آوري ساكنين در برابر سيالب

نظري ندارم كم خيلي كم زياد خيلي زياد گويه

7/3 3/6 9/8 6/42 5/38 جنسيت(مرد يا زن بودن)
7/0 2/5 9/5 3/49 9/38 سالمت 
4/4 2/15 5/8 2/42 6/29 اوضاع اقتصادي مناسب
5/1 7/16 6/12 1/38 1/31 چاالك بودن
2/2 3/9 1/8 6/35 8/44 آگاهي  و دانش در برابر سيل
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تاب آوري در برابر بالياي طبيعي با استفاده از متغيرهايي مانند 
هنگام  در  اقتصادي  توان  طبيعي،  بالياي  وقوع  زمان  در  آمادگي 
وقوع بالياي طبيعي، شرايط روحي و رواني در هنگام وقوع بالياي 
طبيعي، توانايي كمك به ديگران و يافتن شغل جديد در صورتي كه 
شغل خود را در اثر وقوع بالياي طبيعي از دست داده باشند مورد 
سنجش قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد كه بايد فرضيه H0  را به 

نفع فرضيه H1 رد كرد زيرا كه ميانگين محاسبه شده (4/06) در 
مقايسه يا ميانه نظري(3) ميزان باالتري را نشان مي دهد و سطح 
معناداري بدست آمده هم بيانگر معنادار بودن نتايج است. بنابراين 
مي توان اذعان داشت كه روستاييان استان كرمانشاه در مواجهه با 
انواع بالياي طبيعي تاب آوري الزم براي بازگشت به حالت اوليه 

زندگي را دارند (جدول11).

جدول11. نتايج آزمون تي براي درك وضعيت

خطاي استانداردانحراف معيارميانگينتعدادارزش تي

تاب آوري در برابر 
بالياي طبيعي

32700659/416732/107104/0

اختالف فاصله اطمينان تا 95٪تفاوت ميانگين ها سطح معناداريدرجه آزاديمقدار تي
004/152690/006593/19261/02058/1

از  شانزده گويه مورد مطالعه مديريتي تنها سه متغير"نظارت بر 
ساخت مسكن توسط دهياري و شوراي اسالمي از نظر رعايت دقيق 
اصول مقاوم سازي در چه حدي انجام مي شود؟"، "اجراي طرحهاي 
حمايتي و تشويقي مثل وام مسكن براي مقاوم سازي و بهسازي تا 
چه اندازه موثر است؟" و "اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مثل 
وام مسكن براي مقاوم سازي و بهسازي تا چه اندازه موثر است؟" 
با ميانگين ها ي بدست آمده باالتر از 3 وضعيت مناسبي را نشان مي 
نظري  ميانه  از  كمتر  ميانگين ها   ديگر  گويه  مورد 13  در  اما  دهد. 
برآورد شده است كه بيانگر عملكرد نامناسب مديريتي در راستاي 
برنامه مديريت ريسك بالياي طبيعي در نواحي روستايي است. هر 
برنامه ها ي  اجراي  و   ساز  ساخت  بر  نظارت  مانند  مولفه ها يي  چند 

وضعيت  در  مسكونى  اماكن  سازي  مقاوم  راستاي  در  تشويقي 
مطلوبي قرار دارد. در بين متغير ها ي مطلوب، عملكرد بنياد مسكن 
و اعطاي وام ها ي مقاوم سازي مساكن با ميانگين(3/8) در مناسب 
ترين حالت قرار دارد و  گويه "براي از سرگرفتن زندگي خانوارهاي 
گرفتار باليا، صندوق محلي تاچه اندازه كمك نقدي بالعوض و يا 
بدترين  در   2/4 ميانگين  با  گذارد؟"  مي  اختيار  در  كوچك  وام 
شرايط قرار دارد. از عملكرد مديريتي كه در كشورهاي در معرض 
خطر مورد توجه است، وضعيت آموزش روستاييان براي برنامه ها ي 
كاهش خطرات پيش از از وقوع بالياي طبيعي است كه در منطقه 
مورد مطالعه اين مورد با ميانگين 2/7 در وضعيت نامطلوبي قرار 

دارد (جدول12).
جدول 12. نظرات ساكنين جامعه محلي در ارتباط با متغير ها ي تاب آوري نهادي و مديريتي

خطاي استانداردانراف معيارميانگينتعدادگـــويه

مديران محلي تا چه ميزان به آموزش شما در برابر بالياي طبيعي (سيالب) اهميت 
2707370/289677/05458/0مي دهند؟

در راستاي بهبود وضعيت و افزايش تاب آوري شما در برابر بالياي طبيعي تا چه 
2708963/292285/05616/0ميزان از عملكرد شورا ها  و دهياري ها  رضايت داريد؟

مديران محلي براي بيمه كردن مسكن و اموال شما در برابر باليا تا چه ميزان پيگير 
2708741/286165/0052244/0بوده اند؟

در زمان وقوع باليا طبيعي، مديران محلي تا چه ميزان توانايي جذب كمك از 
2707407/295211/05794/0دستگاههاي اجرايي براي آسيب ديدگان را دارا هستند؟
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ميانگين كل بدست آمده بيانگر آن است كه ميزان رضايتمندي 
از عملكرد مديران محلي در راستاي بهبود وضعيت تاب آوري پايين 
است، چرا كه ميانگين كل بدست آمده با عدد 2/8 از 5 در مقايسه با 
3 ميزان كمتري را نشان مي دهد و با توجه به اين كه سطح معناداري 

محاسبه شده برابر با  (000/0) مى باشد، مي توان اين نتايج را به ساير 
جامعه آماري هم تعميم داد؛ بنابراين فرضيه H1  رد و فرضيه مخالف 
پذيرفته مي شود و يا به عبارتي مي توان اذعان داشت كه مردم از 

عملكرد مديران محلي رضايت ندارند (جدول 13).

خطاي استانداردانراف معيارميانگينتعدادگـــويه

شورا و دهياري تا چه اندازه در برنامه ريزي كاهش خطر پذيري بالياي طبيعي 
2708407/205279/106407/0مشاركت مي كنند؟

شورا و دهياري تا چه اندازه از جوامع محلي آسيب پذير (خصوصا زنان، سالخوردگان 
2709519/299844/006079/0و كودكان) حمايت مي كند؟

براي از سرگرفتن زندگي خانوارهاي گرفتار باليا، صندوق محلي تاچه اندازه كمك  
2704926/294748/05766/0نقدي بالعوض و يا وام كوچك در اختيار مي گذارد؟

بعد از وقوع سيل در منطقه، آيا شورا و دهياري در ارزيابي ميزان تخريب براي هر 
2707259/219745/1072287/0يك از خانوارها، عدالت را رعايت مي كنند؟

دهياري و شوراي اسالمي در مناطق محلي تا چه اندازه آگاهي در مورد مديريت خطر 
2707444/297433/005930/0سيالب دارند؟

سياستهاي استفاده از زمين و قوانين برنامه ريزي براي خانه سازي و زيرساختهاي 
2709000/217328/17140/0توسعه تا چه حد برنامه هاي جاري و آتي خطرپذيري باليا را مدنظر قرار مي دهند؟

نظارت بر ساخت مسكن توسط دهياري و شوراي اسالمي از نظر رعايت دقيق اصول 
2700111/302925/106264/0مقاوم سازي در چه حدي انجام مي شود؟

مديريت و نگهداري زيرساختها مانند شبكه راهها، شبكه ارتباطي (تلفن)، برق و آب 
2700519/398553/005998/0توسط مديران محلي به چه اندازه مورد توجه است؟

اجراي طرحهاي حمايتي و تشويقي مثل وام مسكن براي مقاوم سازي و بهسازي تا چه 
2708148/309534/106666/0اندازه موثر است؟

شورا و دهياري  تا چه اندازه به كاهش تاثيرات رواني و آثار سوء اجتماعي وقوع باليا 
2709222/208276/106589/0در افراد بازمانده و آسيب ديده توجه دارند؟

شورا و دهياري  تا چه اندازه به منابع و نيروي كارشناسي براي كمك مالي به افراد 
2706185/290855/005525/0بازمانده و آسيب ديده از باليا دسترسي دارند؟

2706889/204520/106361/0اقدامات پيشگيرانه تا چه اندازه در فعاليتهاي شورا و دهياري  گنجانده شده است؟

جدول 13. نتايج آزمون تي براي درك وضعيت رضايتمندي از عملكرد مديران

خطاي استانداردانحراف معيارميانگينتعدادارزش تي

رضايتمندي از 
عملكرد مديران

32708757/257433/003495/0

اختالف فاصله اطمينان تا 95٪تفاوت ميانگين ها سطح معناداريدرجه آزاديمقدار تي
274/82269087569/28069/29445/2

اجتماعي،  گذار  تاثير  عوامل  از  رگرسيوني  نتايج  به  توجه  با 
توان  مي  شده  محاسبه  بتا  نيز  و  ساختي  زير  محيطي،  اقتصادي، 
بيشترين  تواند  مي  آينده  در  مديريتي  عوامل  كه  داشت  اذعان 

برابر  در  محلي  جوامع  آوري  تاب  وضعيت  بهبود  در  را  تاثير 
بالياي طبيعي داشته باشد. از ديگر عوامل موثر، عوامل اجتماعي  

مى باشد. 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة اول، بهار 1400   36

تأثيرگذار  مؤلفه هاي  بين  "از  بر  مبني   H1 فرضيه  بنابراين 
اقتصادي  مؤلفه هاي  ساختي)،  زير  محيطي،  اقتصادي،  (اجتماعي، 

روستايي  نواحي  ساكنان  آوري  تاب  ارتقاء  در  را  نقش  بيشترين 
كرمانشاه در برابر بالياي طبيعي دارند" رد مي شود (جدول 14).

جدول14. نتايج رگرسيوني متغير ها ي مستقل(اجتماعي، اقتصادي، محيطي، كالبدي)

 
پيش بيني كننده  ها 

معني داري/مقدار تيهمبستگي استانداردهمبستگي غيراستاندارد
خطاي استانداردبيبتاخطاي استانداردبي

965/1189/0901/90مقدار ثابت
169/0056/0196/0037/3003/0اجتماعي
084/0036/0140/0297/2022/0اقتصادي
179/0051/00206507/3001/0مديريتي
016/0037/0026/043/0668/0زير ساختي

Y=1.965+0.169x1+0.84x2+0.179x3+0.016x4

نتيجه گيري
زلزله  وقوع  به  نسبت  بومي  مردم  كه  داد  نشان  تحقيق  اين  نتايج 
بسيار حساس هستند و نوعي ترس و وحشت در بين آن ها وجود 
دارد. زلزله اخير كرمانشاه اين ترس و نگراني را بيشتر كرده است. 
يافته   ها  نشان مي دهند كه مردم محلي از دانش بومي قابل توجهى 
در مقابله با باليا برخوردار مى باشند؛ اما بايد تلفيق مناسبي با دانش 
موسسات  و  محلي  نهادهاي  متاسفانه  همه  اين  با  كند.  پيدا  مدرن 
كمك  مردم  به  بتواند  بحران  زمان  در  كه  ندارد  وجود  مناسبي  مالي 
نمايد. با اين همه، سرمايه اجتماعي اين نواحي باالست كه اين مساله 

مي تواند مولفه اي كارآمد در مقابله با بالياي طبيعي باشد. 
زيرساختي،  جمله  از  مختلفي  مولفه هاي  كه  داد  نشان  يافته ها 
نواحي  آوري  تاب  در  اقتصادي  و  مديريتي  فرهنگي،  اجتماعي، 
روستايي موثر هستند. اما مهمترين مولفه، مديريتي است، به عبارتي 
نارضايتي از عملكرد مديران چالش مهمي به شمار مي رود كه نقش 
طرفي  از  نمايد.  مي  ايفا  روستايي  آوري  تاب  ارتقاي  در  محوري 
نامناسب  كرمانشاه  استان  روستايي  مردم  اقتصادي  وضعيت  چون 
است، مي توان پذيرفت كه ضعف اقتصادي مهمترين مانع در بهبود 

تاب آوري جوامع محلي در استان كرمانشاه به شمار مي رود.
زيرساخت  ها هم آسيب پذير هستند. پاسخگويان معتقد هستند 
پذير  آسيب  مخاطرات  برابر  در  و  نبوده  مناسب  زيرساخت ها  كه 
هستند. زير ساخت هاي تاثير گذاري مانند برخورداري روستاهاى 
منطقه از شبكه گاز سراسري، دسترسي به مراكز درماني بيمارستان، 
نهادهاي  به  دسترسي  بهداشت،  خانه  و  داروخانه  اورژانس، 

امدادرسان(هالل احمر) يا مركز مديريت بحران، دسترسي به پليس 
محل  هاي  به  دسترسي  نشاني،  آتش  به  دسترسي  انتظامي،  نيروي  و 
اسكان موقت و دسترسي به شبكه معابر اصلي همگي در وضعيت 
نامطلوبي قرار دارند. همچنين عوامل اقتصادي و كمبود بيمه و ساز 
و كارهاي حمايتي از ديگر نقاط ضعف مديريت روستايي به شمار 
مي آيد. از جمله نگراني  هاي مردم روستايي از دست دادن شغل خود 

بعد از بحران است.
در نهايت پاسخگويان معتقد هستند كه ويژگي  هاي فردي نقش 
بسزايي در مقابله با مخاطرات طبيعي دارد و لذا افزايش آگاهي   ها  
داشته  باليا  مخرب  اثرات  كاهش  بر  توجهي  قابل  تاثير  تواند  مي 

باشد.
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