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 چکیده:

اهمیت است یکی  که مدیریت آن بسیار با آیندمی حساب به ناپذیریاجتناب  های پدیده عنوان به زلزله مثل طبیعی سوانح

اقتصادی  اجتماعی و آوریتاب  سنجش تحقیق، این از این راهکارها برای مدیریت تاب آوری می باشد. بنابراین هدف

ده فااستتابخانه ای پیمایشی و کحلیلی و اطالعات ت -یفاین تحقیق از روش توصی دردهستان انجیرلو در برابر زلزله است. 

توجه  با =N)1642(یرلو، اکبرداود قشالقی و قیزقاالسیجاهای اَنتاییان روستشامل روس وهش،ژشده است. جامعه آماری پ

قدار مکه n)  =311 (نمونه آماری حجمراج تخمورد مطالعه از فرمول کوکران برای اس ص بودن جامعه آماریخبه مش

ریب ض کمی پرسشنامه ازو برای تعیین پایایی  انتخاب 312نمونه  حجمر تدقت بیش است. برایدرصد  %5درصد خطا 

ش جست آوردن سنمحاسبه شد. برای به د 81/0تا  74/0در پرسشنامه ای ذکر شده فآل اده شد که مقدارتفای کرونباخ اسفآل

هش نشان وژپ جایته شد. نفادای است نمونهتک T های آماری  آزمون های ذکر شده ازفه دیدگاه ساکنان در خصوص مؤل

شترین میانگین و  درصد بی -13/1حس تعلق با  میزانمولفه  تاهای مورد مطالعه روساجتماعی آوری  تابکه در  دهد می

تسهیالت بانکی با  درصد کمترین میانگین و نیز برای تاب آوری اقتصادی مولفه بهره مندی از -09/1سالمت و رفاه با 

 روستاییان پاسخ داده شده است. درصد از طرف -12/1بیشترین و میانگین و مولفه های خسارت و مولفه درآمد با  -14/1
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 مقدمه:

ا افزوده ه شدت این تنش مواجه هستیم و هر روز برهای بسیاری  کنیم که با مخاطرات و تنش در جهانی زندگی می   

العمل نشان  وقوع تغییرات، عکس سادگی نسبت به به توانیم شود که امروزه ما نمی شود. این مسئله زمانی مهم می می

ی ستند، سازگارفشارهای جدید و پیچیدهای مواجه هستیم که مدام در حال تغییر ه ای از دهیم. در وضعیتی که با مجموعه

ساسی اجوامع، عواملی  آید. این موضوع برای حساب می تنها ضروری است؛ بلکه فرصت به تفکرات راهبردی، نه با

کامیابی  وچنین موفقیت  وحدت اجتماعی، ثبات آن و هم ها باعث در معرض خطر قرار گرفتن سالمت، هستند که نبود آن

از  افتهیتوسعه  یهاکشورهای در  یعیطب یایاز بال آمده به وجود سطح خسارات .(Platt, 2013:5)دگرد آن جامعه می

 نیاست. ا شتریدر حال توسعه ب کشورهایدر اقتصاد  یعیطب یایبال ینسب ریدر حال توسعه باالتر است اما تأث کشورهای

توسعه  یشورهادر حال توسعه، باالتر از ک یدر کشورها یناخالص داخل دیخسارت بر تول ریتأث سبتن کهاست  یبه آن معن

به شوک  شتریب ریفق یو خانواده ها ییجوامع روستا افته،یدر حال توسعه و توسعه  یدر کشورها نیاست، عالوه بر ا افتهی

 یها یژگیو لیبه دل زین رانیا. کشور (96  :2004، کیو پ لیفادرگ هستند) ریپذ بیآس ،یابیو مراحل باز یعیطب یها

 ایدن یکشورها نیرتریپذ بیه آساز جمل ،هیمالیا -آلپ زیکمربند زلزله خ یروواقع بودن  ژهیو به و یشناخت نیزم ،یمیاقل

منستان، بعد از ار دهد ی( نشان م2004بحران برنامه توسعه سازمان ملل ) سکیکه شاخص ر یبه طور شود؛ی محسوب م

رخ داده  رانیر اد یعیطب یاینوع بال 40مورد از  31جهان دارد و  یکشورها نیزلزله را در ب یریپذ بیآس نیباالتر رانیا

  (.86: 1393 ، یی و همکاران)رضا است

دهد عبارتند از موُلفه های فیزیکی، اجتماعی، سیاسی، پذیری و تاب آوری را تحت تاثیر قرار میابعاد اصلی که آسیب 

اخیر به منظور کمی کردن تاب  (. در مهندسی، تالش های 69:  2014اقتصادی، سازمانی و اکولوژیکی )کاتر و همکاران ،

آوری جامعه به چهار بعد منجر شده است: تکنیکی )فنی(، سازمانی، اجتماعی و اقتصادی. با این حال برای اینکه اقدامات 

ها و استانداردهای اندازه گیری میزان مربوط به تاب آوری جامعه در سوانح طبیعی موثرتر باشند، بهتر است که شاخص

(. به همین 106: 2011و همکاران،  مسیاسصمیم گیران و عموم مردم هماهنگ و نظرشان هم اعمال شود )تاب آوری با ت

(. تاب 466:  .1395دلیل در بیشتر تحقیقات ابعاد اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد توجه بوده است )غفاری و همکاران، 

، در تعریفی به معنی توانایی گروه ها یا جوامع برای آوری اجتماعی از دید محققان این امر تعاریف متفاوتی دارد؛ مثال

انطباق با تنش های خارجی و آشفتگی ها و توانایی واحد های اجتماعی در تقلیل مخابرات، انجام فعالیت های بازیابی 

ب (. تا12: 1388ها )قدیری و همکاران، برای کاهش از هم گسیختگی اجتماعی و توانایی برای بهره گیری از فرصت

آوری اقتصادی به عنوان واکنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات است؛ به طوری که آنها را قادر به 
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کاهش خسارات و زیان های بالقوه ناشی از مخاطرات سازد. به دلیل به هم پیوستگی وسیع در سطح اقتصاد کالن، تاب 

 (.28:  1392ی نهادها وابسته است )رضایی، بلکه به ظرفیت همه آوری اقتصادی نه فقط به ظرفیت های شغلی افراد،

رزه خیز دنیاست، با توجه به مطالب گفته شده و تاُثیر تاب آوری در مدیریت بحران  زلزله و این که ایران جزو مناطق ل

تان های لرزه خیز از اسلزوم مقابله با این پدیده طبیعی به شدت احساس می گردد. در میان استان های ایران اردبیل یکی 

ته است. و این کشور است، زیرا چندین گسل در این استان فعالیت داشته و سابقه زلزله همواره در این استان وجود داش

های دوگانه نیکی از دهستا نیز به عنوان هستان انجیرلودمورد در روستا و شهرستان های اطراف آن نیز صدق می کند. 

ون مورد در استان اردبیل است که به عنوان یک منطقه در معرض خطر زلزله تاکن ،ه سوار بخش مرکزی شهرستان بیل

که  رلوینجادهستان  یو اقتصاد یاجتماع یسنجش تاب آوربررسی قرار نگرفته است بنابراین تحقیق حاضر در نظر دارد 

 قی به شرح زیر است:است مورد بررسی قرار دهد. به این ترتیب سواالت تحقیدر معرض خطر وقوع زلزله 

 میزان تاب آوری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه در برابر وقوع زلزله در چه سطحی قرار دارد؟ -1

 میزان تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه در برابر وقوع زلزله در چه سطحی قرار دارد؟ -2

 عه بیشتر است؟کدام یک از ابعاد تاب آوری اجتماعی و اقتصادی در روستاهای مورد مطال -3

 

 پیشینه پژوهش:

 بجنورد زلزله برابر در اقتصادی و اجتماعی آوری تاب (، در پژوهشی به بررسی ارزیابی1396عفریان و همکاران)ج -1

 در اجتماعی آوری تاب میانگین موجود، منطقه 3 وجود با بجنورد شهر دهدمی  نشان پژوهش های پرداختند.  یافته

 چنین هم  باشد؛می  درصد 67/87 شهر کل در و درصد 53/86 درصد، 04/87 ، درصد 03/89 ترتیب به مهر و 2 ،1مناطق

 درصد 59/39 ، صددر 69/47 ، درصد 31/49 با است مساوی ترتیب به مهر و 2 ،1مناطق  در اقتصادی آوریتاب  میانگین

 اجتماعی معیار در همبستگی ضریب با بجنورد شهر دهدمی  نشان در نهایت نتایج .باشدمی  درصد 50/45 شهر کل در و

می  معناداری دارای Sig 05/0 با 632/0 همبستگی ضریب با اقتصادی معیار در و معناداری فاقد Sig  936/0با -020/0

 .باشد
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 هایگروه که رسیده است نتیجه این به طبیعی یایبرابر بال در اجتماعی آوریتاب  درباره ی ایمطالعه با (،2016هاتر) -2

 باشند. تأثیرگذار می توانند اجتماعی تاب آوری فرآیند در کوچک محلی

 

 مبانی نظری:

)کالدر  دیآ یممضر به وجود  یعیخطر طب کیو وقوع  ریپذ بیآس یجامعه ا یمکان -یرابطه زمان جهیبحران در نت اساسا  

خطرات  نیابگذارد.  ریتأث ریپذ بیآس تیشود که بر جمع یبه فاجعه م لیتبد ی( مخاطرات هنگام110: 2010و تکسیر، 

اثرات و (  b 2012 :913ی،و رواترا نینادیآ) شود یدر نظر گرفته م افتهیتوسعه ن یبه عنوان مشکالت حل نشده کشورها

توسعه  ،یکیزیف یها نهیدر زم راتاث نیاست و ابعاد ا شیدر جهان درحال افزا یعیاز مخاطرات طب یناش یریپذ بیآس

 ،یزیرنامه رب نیو گسترده است. بنابرا دیهمه جانبه، شد بیاز دست دادن جان و مال، منابع و تخر ،یاجتماع یاقتصاد

: a 2012،یو رواترا نینادیآ) است یضرور اریجوامع در مقابل مخاطرات بس یتاب آور یبرا یکاهش مخاطرات و بهساز

حتمال وقوع ر مورد تمام خطرهای حادثه سازی تعریف گردد که قبل از ااگر مدیریت بحران فرآیندی نظام مند د  (.32

ر آن صورت می توان خطرها باید از آن ها اجتناب کرد تا از این طریق میزان احتمال تبعات زیان بار را به حداقل برسد؛ د

د ) پور جام می پذیرمدیریت ریسک را مشتمل بر مجموعه ای از برنامه هایی بر شمرد که با هدف کاهش مخاطرات ان

 (.34: 1390طاهری و همکاران، 

 : روستا

نوار که طبق قانون اصالحات ارضی، ده یا قریه عبارت است از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خا    

عرفا در  در اراضی آن به عملیات کشاورزی اشتغال داشته و درآمد اکثریت آن ها از طریق کشاورزی حاصل می شود و

عبارت است از  ن ، بنا به تعریف مرکز آمار ایران ، روستا( هم چنی100: 1366محل ده یا قریه شناخته می شود )وثوقی،

آبادی های  نفر باشد) شناسنامه 5000سکونتگاهی که تولید غالب آن کشاورزی و دامپروری بوده و جمعیت آن کمتر از 

(. 142: 1395(. روستا اولین شکل از حیات اجماعی انسان در یک عرصه طبیعی است) لطیفه و همکاران، 1375کشور ، 

هاجرت مدر بسیاری از نواحی روستایی، اختالف درآمد و سطوح زندگی بین جوامع شهری و روستایی از عوامل عمده 

 (.145: 1395های روستاییان به شهر است)رمضان نژاد و همکاران، 
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 :آوری تاب

(. Norman,2012)است شده گرفته کردن نشینی عقب ناگهانی طور به معنای به Resilio التین ریشه از آوری تاب  

 آوری تاب که شده گفته خاطر همین به. است عقب به جهیدن معنی به و است شده گرفته فیزیک علم از آوری تاب ریشه

 تهدید و اه مخاطره برابر در کردن مقاومت توان به آن از بعضی. تعادل حالت به سیستم بازگشت سرعت از است عبارت

 (.52: 1390 همکاران، و رفیعیان)دانند می پیامدها از یافتن خالصی را آوری تاب دیگر برخی و کنند می یاد ها

 ازگشتب سرعت شناسی بوم علم در.  تغییرات جذب برای سیستم توانایی سنجش یعنی؛ آوری تاب شناسی بوم علم در

 تحمل یبرا سیستم یک توانایی. مجدد سازماندهی و آشفتگی جذب برای سیستم یک ظرفیت. اولیه حالت به سیستم یک

: 1392ی،اصفهان و نورگورانی)بماند باقی وضعیت همان در و کند جذب تواند می سیستم یک که آشفتگی مقدار. فشار

216.) 

 ناییتوا ها آن همه در مشترک جنبه که کرد خالصه اصلی دسته سه به توان می را آوری تاب مفهومی رویکردهای

 است: تغییر یا فشار به واکنش و مقاومت ایستادگی،

 پایداری عنوان به آوری تاب 

 بازیابی عنوان به آوری تاب  

 ها شاخص دگرگونی عنوان به آوری تاب(Rezaei at al,2016: 32-46). 

  

 داراست: را مرکزی مفهوم پنج صریح، غیر و صریح طور به آوری تاب تعاریف گفت توان می کلی طور به

 است اجتماع از ای مشخصه آوری تاب: مشخصه. 

 است اجتماع پویای و اصلی اجزای از اجتماع آوری تاب: تداوم. 

 کند پیدا سازگاری ها سختی و مشکالت با تواند می اجتماع: سازگاری. 

 به کردن پیدا سازگاری اجتماع عاملیت حسب بر مخصوصا بحران، از پس وضعیت گرفتن نظر در با: سیر خط 

 شود. می ختم اجتماع، برای مثبت خروجی

 هایشان اییتوان حسب بر که آورده فراهم اجتماع برای را امکان این اجتماع آوری تاب مشخصه: مقایسه قابلیت 

: 1396 منصوری، و آرام سام)شوند مقایسه دیگر یک با مشکالت، و ها سختی با مثبت شکلی به سازگاری در

9-8.) 
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 تاب آوری اجتماعی و اقتصادی: 

توسعه  گامانپیش جمله از بحران برابردر  روستایی ب آوریاــت یبا توسعه مفهوم  2007 سالدر  همکارانو  هیجمن   

 ،اقتصادی یآور باــت مشخصه هــس رــب مشتملرا روستایی  آوری باــت وی. تــاس بوده روستایی مفهومی تاب آوری

معه بر می جا به ویژگی های اجتماعی یآور بتا. ستا دانسته فرهنگیو  اجتماعی یآور باـتو  اکولوژیکی یآور باـت

 اجتماعی وریآ تاب وارده .  اختالالتو  شوک ها خاطر به خدماتو  سرویس ها رفع نقصاندر  جامعه توانایی بهو  گردد

 از که ای ساده فرآیند از تر مطلوب بیند؛ می مطلوبی حالت عنوان به را آوری تاب که است ای پیشگیرانه تغییر درباره

 با مرتبط زمان لطو در پویا تغییرات به مربوط هم و پیامد یک هم دیدگاه این در آوری تاب. نماید می اجتناب اختالالت

. (Wilson,2012: 1221)است شان توسعه مسیرهای کنترل و مسئولیت قبول در اجتماعات تمایل و جامعه یادگیری

(.  در 15: 2015 ،)رینهورن است یتاب آور یمولفه ها مهم ترین از یکی اجتماعی آوری باــت ،جدی اختالالت برای

اری موفق، تعریف روانشناسی تاب آوری به معنی توانایی فرد برای دور شدن  در مقابل مصائب و حوادث، ظرفیت سازگ

 (. 12:  1388های طوالنی مدت و شدید )قدیری و همکاران،  عملکرد مثبت در پی شوک

آن ها را  قادر  کنش و سازگاری ذاتی افراد و جوامع در برابر مخاطرات است، به طوری کهتاب آوری اقتصادی به عنوان وا

آوری اقتصادی  به کاهش خسارات و زیان های بالقوه ناشی از مخاطرات سازد. به دلیل به هم پیوستگی وسیع اقتصاد، تاب

 (. تاب94: 1393غیاث وند و آقا محمدی، نه تنها به ظرفیت های شغلی افراد بلکه به ظرفیت همه نهادها وابسته است)

 هایشوک با بلهمقا ظرفیت افزایش باعث ها آن از استفاده که است رفتارهایی و ها راه شناسایی معنی به اقتصادی آوری

 ریسک های زیان کاهش یا شکست احتمال کاهش دنبال به آوری تاب دیگر منظر از. شود می منفی اثرات یا منفی خارجی

 (.Zaman, Vasile,2014:3)باشد می ها تکانه وقوع از بعد و قبل اقتصادی های

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 سرشماریبراساس  .است ایراندر  استان اردبیل، سوار شهرستان بیله مرکزی بخشدر  دهستانیدهستان انجیرلو نام    

نام دهستان انجیرلو از نام رسمی و اداری . است خانوار( بوده 329نفر ) 2951، جمعیت آن 1395در سال  مرکز آمار ایران

دهستان و انتخاب اَنجیرلو به است یعنی با تشکیل  رود گرفته شدهشمار می های قدیمی موغان به مرکز آن که از آبادی

های دوگانه  دهستان انجیرلو یکی از دهستان است.  نام مرکز دهستان، نام مرکز آبادی بر دهستان نیز داللت پیدا کرده

های  در سمت جنوب شرقی این شهرستان و در میان دهستان 1366بخش مرکزی شهرستان بیله سوار است که در سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3_%D9%88_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B5)


 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                      

422 

 

بیله سوار، قشالق جنوبی از بخش قشالق دشت بیله سوار، دهستان انگوت شرقی از بخش  گوگ تپه از بخش مرکزی

است و از  انگوت شهرستان گرمی، اجارود شمالی از بخش مرکزی گرمی و دهستان آزادلو از بخش موران تشکیل شده

   .سمت شرق با جمهوری آذربایجان مجاورت دارد

 

 (: نقشه موقعیت دهستان انجیرلو1شکل)

 

 (1395منبع:)سازمان برنامه و بودجه، 

 شناسی پژوهش: روش

:  موردی مطالعه) زلزله وقوع خطر معرض در روستاهای اقتصادی و اجتماعی آوری تاب هدف کلی این تحقیق سنجش   

است. روش تحقیق به صورت پیمایشی انجام شده است و از نوع توصیفی  (سوار بیله شهرستان انجیرلو دهستان روستاهای

تحلیلی است. جهت جمع آوری اطالعات به منطقه روستایی انتخاب شده به زلزله خیز بودن که جامعه آماری پژوهش را 
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 زلزله وقوع خطر معرض در روستاهای اقتصادی و اجتماعی آوری تاب هند مراجعه شد. به منظور سنجشتشکیل می

از نظر و دیدگاه ساکنان منطقه مورد مطالعه از میان مولفه  (سوار بیله شهرستان انجیرلو دهستان روستاهای: موردی مطالعه)

های گوناگون آن هایی را که به نظر کارآمدتر به نظر می رسید انتخاب شد از جمله برای تاب آوری اجتماعی مولفه های، 

 تعلق و نیز برای تاب آوری اقتصادی مولفه های، خسارت، درآمد و بهره آگاهی و حس و رفاه، تحصیالت و سالمتی

سوالی لیکرات استفاده شد که خیلی زیاد  5بانکی در این پژوهش استفاده شد. دراین پژوهش از طیف  تسهیالت از مندی

به عنوان میانه در نظر گرفته  5/2گرفت و عدد  ، تعلق1، خیلی کم امتیاز 2، کم امتیاز 3، متوسط امتیاز 4، زیاد امتیاز 5امتیاز 

شد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، شامل روستاییان ساکن در مناطق روستایی دهستان انجیرلو، شهرستان بیله 

نفرمی باشد با توجه به مشخص بودن جامعه آماری مورد مطالعه از فرمول کوکران برای  1642سوار است که برابر با 

. درصد است و برای دقت بیشتر حجم /05(  که مقدار اشتباه مجاز یا درصد خطا 37/311ستخراج حجم نمونه آماری )ا

انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی صوری پرسشنامه توسط پنل متخصصان  312نمونه 

نظر در شده از نظر تنی چند از اعضای هیات علمی صاحبمورد تأیید قرار گرفت و جهت تعیین روایی پرسشنامه تهیه 

حیطه موضوع مورد مطالعه دانشگاه محقق اردبیلی استفاده گردید. هم چنین برای تعیین پایایی کمی پرسشنامه نیز از ظریب 

پژوهش به  حال در این قسمت از این محاسبه شد. 81/0تا  74/0آلفای کرونباخ ، استفاده شد که مقدار آلفای ذکر شده 

ها و های آماری میانگین پاسخهای ذکر شده از آزمونمنظور به دست آوردن  سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مولفه

 ای استفاده شد. تک نمونه  Tواریانس و آزمون 

 

 

 (: جمعیت و خانوار روستاهای مورد مطالعه1جدول)

 

 

 

 

 (1395منبع: )سرشماری آماری استان اردبیل، 

 

 های پژوهش  معرفی مولفه

های انجام شده و مبانی نظری مرتبط با های این پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده و نیز پیشینه پژوهشمولفه

 کنید. ( مشاهده می2و3های آن ها را در جدول های شماره )ها با گویه که هر کدام از مولفهموضوع استخراج شده اند، 

 خانوار جمعیت  روستا ردیف

 240 688 انجیرلو 1

 59 193 داودد قشالقیاکبر  2

 217 761 قیز قلعه سی 3
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 شاخص و متغیرهای تاب آوری اجتماعی(: 2)جدول

 تعداد گویه ها متغیر شاخص

 

 سالمتی و رفاه

 -بهداشت بعد وقوع زلزلهبهره مندی از خدمات خانه  -بهره مندی از خدمات خانه بهداشت قبل از وقوع زلزله

وضعیت سالمت  -وضعیت امکانات رفاهی بعد از وقوع زلزله -وضعیت امکانات رفاهی قبل از وقوع زلزله

 وضعیت سالمت جسمانی بعد از وقوع زلزله. -جسمانی قبل از وقوع زلزله

 

6 

 

 

 -مندی شما از مراکز آموزشی بعد از وقوع زلزلهبهره  -بهره مندی شما از مراکز آموزشی قبل از وقوع زلزله تحصیالت و آگاهی

 -آگاهی شما از زلزله بعد از رخداد زلزله -آگاهی شما در مورد زلزله قبل از رخداد زلزله

 

4 

عالقه مندی به  -حس تعلق شما به محیط بعد از وقوع زلزله -حس تعلق شما به محیط قبل از وقوع زلزله حس تعلق 

 عالقه مندی به مهاجرت به سایر مناطق بعد از وقوع زلزله -از وقوع زلزله مهاجرت به سایر مناطق قبل

 

4 

(.1396منبع:) حسنوند، 

 

 شاخص و متغیرهای تاب آوری اقتصادی(: 3)جدول

 تعداد گویه ها متغیر شاخص

 خسارت
میزان خسارت  -مسکونی میزان خسارت وارده به واحدهای -میزان خسارت وارد شده به محصوالت کشاورزی

 وارده به دام ها

 

3 

 

 درآمد
 -میزان درآمدی در بازگشت به شرایط عادی -میزان درآمد بعد از وقوع زلزله -میزان درآمد قبل از وقوع زلزله

 ارتباط بین کاهش درآمد و مهاجرت

 

4 

 

بهره مندی از تسهیالت 

 بانکی

 -زلزله وقوع از بعد بانکی تسهیالت از مندی بهره میزان-زلزلهمیزان بهره مندی از تسهیالت بانکی قبل از وقوع 

 نقش موسسات و بانک ها در مورد اعطای اعتبار برای بازسازی  -نقش بانک ها در بازگشت به شرایط عادی

 

4 

(.1396منبع:) حسنوند، 
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 در تحوالت سالمتی و رفاه:  اجتماعی آوری تاب سنجش

گویه با توجه به اهمیت موضوع  استفاده شده است. که در  6ای، که پژوهش انجام شده است از از نگاه ساکنان منطقه  

 امکانات ( بیشترین و وضعیت76/3با ) زلزله وقوع از بعد جسمانی سالمت های چون وضعیتاین میان میانگین گویه

 سالمت میانگین از طرف اهالی پاسخ داده شد. باالترین میانگین یعنی وضعیت( کمترین 29/3زلزله ) وقوع از قبل رفاهی

زلزله را می توان این گونه تفسیر کرد که با وقوع زلزله میزان آسیب پذیری سالمت جسمانی افزایش  وقوع از بعد جسمانی

 (.4می یابد. در جدول رتبه های بقیه مولفه ها را نیز مشاهده می کنید.)جدول

 

 های مولفه سالمتی و رفاههای بدست آمده مرتبط با گویه(: میانگین و رتبه پاسخ4جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 4 49/1 22/1 49/3 زلزله وقوع از قبل بهداشت خانه خدمات از مندی بهره

 3 79/1 34/1 59/3 زلزله وقوع بعد بهداشت خانه خدمات از مندی بهره

 6 46/1 20/1 29/3 زلزله وقوع از قبل رفاهی امکانات وضعیت

 2 81/1 34/1 60/3 زلزله وقوع از بعد رفاهی امکانات وضعیت

 5 29/1 14/1 48/3 زلزله وقوع از قبل جسمانی سالمت وضعیت

 1 17/1 08/1 76/3 زلزله وقوع از بعد جسمانی سالمت وضعیت

.1399های پژوهش، منبع: یافته 

 

 در تحصیالت و آگاهی اجتماعی آوری تاب سنجش 

گویه بررسی  4آگاهی بر اساس نظر ساکنان محلی از  و تحصیالت در اجتماعی آوری تاب سنجش در این پژوهش نقش  

زلزله با میانگین  رخداد از بعد زلزله مورد در آگاهیهای بدست آمده نشان می دهد که شده است مطالعه میانگین پاسخ 

( درصد پایین ترین درصد از طرف اهالی پاسخ 24/3زلزله میانگین ) رخداد از قبل زلزله مورد در ( باالترین و آگاهی46/3)

زلزله نقش مهمی در کسب  رخداد از بعد زلزله مورد در داده شد. در تفسیر این میانگین می توان این گونه گفت که آگاهی

 (.5جدول)اطالعات روستاییان در مورد زلزله و عوامل ایجاد این بالیای طبیعی دارد. 
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 های مولفه تحصیالت و آگاهیهای بدست آمده مرتبط با گویه(: میانگین و رتبه پاسخ5جدول )

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 3 81/1 34/1 29/3 زلزله وقوع از قبل آموزشی مراکز از مندی بهره

 2 74/1 32/1 33/3 زلزله وقوع از بعد آموزشی مراکز از مندی بهره

 4 67/1 29/1 24/3 زلزله رخداد از قبل زلزله مورد در آگاهی

 1 12/2 45/1 46/3 زلزله رخداد از بعد زلزله مورد در آگاهی

1399منبع: یافته های پژوهش، 

 

 در حس تعلق اجتماعی آوری تاب سنجش

در این قسمت از پژوهش با توجه به مولفه های انتخابی در منطقه مورد مطالعه برای مولفه حس تعلق اقدام به طراحی 

 به مهاجرت به مندی ( بیشترین و عالقه69/3زلزله  با میانگین) وقوع از قبل محیط به تعلق که حسچهار گویه گردید 

یعنی  میانگین ( درصد کمترین میانگین را از طرف اهالی پاسخ داده شد. باالترین15/2زلزله با ) وقوع از قبل مناطق سایر

زلزله را می توان این گونه تفسیر کرد که حس تعلق روستاییان به محیط زندگی شان  وقوع از قبل محیط به تعلق حس

 (.  6جدول ) بیشتر است.

 های مولفه حس تعلقهای بدست آمده مرتبط با گویه(: میانگین و رتبه پاسخ6جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 1 03/1 01/1 69/3 زلزله وقوع از قبل محیط به تعلق حس

 3 65/1 28/1 34/3 زلزله وقوع از بعد محیط به تعلق حس

 4 40/1 18/1 15/2 زلزله وقوع از قبل مناطق سایر به مهاجرت به مندی عالقه

 2 53/1 24/1 39/3 زلزله وقوع از بعد مناطق سایر به مهاجرت به مندی عالقه

.1399منبع: یافته های پژوهش، 

 

 در خسارت اقتصادی آوری تاب سنجش

 محصوالت به شده وارد خسارت میزانگویه انتخاب شد که به ترتیب گویه ها  3برای ارزیابی این مولفه از پژوهش 

( کمترین میانگین برخوردار 59/2مسکونی با) واحدهای به وارده خسارت ( بیشترین میانگین ومیزان8/3کشاورزی با )

 که کرد تفسیر گونه این توان می را کشاورزی محصوالت به شده وارد خسارت میزان یعنی میانگین باالترین بوده است.
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از آن جایی که بیشتر روستاییان به کار کشاورزی اشغال می ورزند، بنابراین شغل کشاورزی نقش مهمی در زندگی 

 ( 7جدول)روستاییان دارد.

 

 خسارتهای مولفه های بدست آمده مرتبط با گویه( : میانگین و رتبه پاسخ7جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 1 92/1 38/1 08/3 کشاورزی محصوالت به شده وارد خسارت میزان

 3 77/1 33/1 59/2 مسکونی واحدهای به وارده خسارت میزان

 2 12/2 45/1 97/2 دام ها به وارده خسارت میزان

1399منبع: یافته های پژوهش، 

 در درآمد اقتصادی آوری تاب سنجش

( 39/3با)مهاجرت  و درآمد کاهش بین گویه انتخاب شد که به ترتیب گویه ها ارتباط 4برای ارزیابی این مولفه از پژوهش 

 باالترین ( کمترین میانگین برخوردار بوده است.13/3عادی با) شرایط به بازگشت در درآمدی بیشترین میانگین  و میزان

کرد از آن جایی که بین کاهش درآمد و  تفسیر گونه این توان می مهاجرت را و درآمد کاهش بین ارتباط یعنی میانگین

  مهاجرت ارتباط وجود دارد، برخی از روستاییان در صورت کمبود درآمد به سایر مناطق مهاجرت می کنند



 

 های مولفه درآمدآمده مرتبط با گویههای بدست ( : میانگین و رتبه پاسخ8جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 2 90/1 38/1 30/3 زلزله وقوع از قبل درآمد میزان

 3 69/1 30/1 28/3 زلزله وقوع از بعد درآمد میزان

 4 08/2 44/1 13/3 عادی شرایط به بازگشت در درآمدی میزان

 1 57/1 25/1 39/3 مهاجرت و درآمد کاهش بین ارتباط

 1399منبع: یافته های پژوهش، 

 در بهره مندی از تسهیالت بانکی اقتصادی آوری تاب سنجش

 از قبل بانکی تسهیالت از مندی بهره گویه انتخاب شد که به ترتیب میزان 4برای ارزیابی این مولفه از پژوهش 

میانگین که نشان از بهره مندی از اعطای تسهیالت بانکی قبل از وقوع زلزله به منظور ( بیشترین 32/3با)زلزله  وقوع

( 0/3عادی با) شرایط به بازگشت در ها بانک بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی در روستاها می باشد و نقش

 ( 9جدول)کمترین میانگین برخوردار بوده است.

 بانکی تسهیالت از مندی های مولفه  بهرهآمده مرتبط با گویههای بدست ( : میانگین و رتبه پاسخ9جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین هاگویه

 1 80/1 34/1 32/3 زلزله وقوع از قبل بانکی تسهیالت از مندی بهره میزان

 2 82/1 35/1 31/3 زلزله وقوع از بعد بانکی تسهیالت از مندی بهره میزان

 4 77/1 33/1 0/3 عادی شرایط به بازگشت در ها بانک نقش

 بازسازی برای اعتبار اعطای مورد در ها بانک و موسسات نقش

 

26/3 32/1 74/1 3 

و اختالف میانگین بدست آمده    tای و میزان تک نمونه tنتایج حاصل از آزمون 1399منبع: یافته های پژوهش، 

 ، تحصیالت -61/23رفاه با  و های تاب آوری اجتماعی، سالمتنشان دهنده این موضوع است که به ترتیب مولفه

آوری  تاب های مولفه ترتیب درصد و هم چنین به -96/20تعلق با  و حس 41/44،  درآمد با  -100/20آگاهی  و

درصد نشان  -61/19و مولفه خسارت با  -28/21با بانکی تسهیالت از مندی بهره ، -51/21اقتصادی  درآمد با

 دهنده  معناداری نفی و کامل را نشان می باشد. 
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 تک نمونه ای برای شاخص های تاب آوری اجتماعی و اقتصادی پژوهش  t(: تحلیل آماری آزمون 10جدول)

 

 نتیجه گیری:

 است مخاطراتی بلکه نمی شود؛ محسوب بال مرحله اول در طبیعی مخرب هایپدیده  به عنوان طبیعی مخاطرات

 طوفان، سیل، زلزله، شامل مخاطرات طبیعی مهم ترین امروزه دارد. وجود طبیعت در به صورت تکرار پذیر که

 را مخاطرات انواع جغرافیایی، خاص موقعیت قرارگرفتن در با نیز ایران است. آتشفشان و... لغزش، خشکسالی،

با توجه به غیر کنترل بودن این حوادث مدیریت بحران نقش است.  زلزله وقوع مهم ترین آنها کند کهمی تجربه

بازگشت به "در چند سال اخیر توجه زیادی به ظرفیت های جوامع بحران زده برای مین مهمی در آن دارد. به ه

یا بازیابی با استفاده از حداقل کمک های خارجی شده است. که این موضوع  "وضعیت گذشته )اولیه یا عادی( 

یری، تاکید باعث ایجاد تغییراتی در فرهنگ کاری کاهش خطرات شده است، که به تاب آوری به جای آسیب پذ

خاصی دارد. بر این اساس هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی ابعاد و مولفه های تاب آوری اجتماعی و 

این پژوهش اندازه گیری و مقایسه مولفه ها و شاخص دیگر بوده است. همچنین مسئله  دهستان انجیرلواقتصادی 

 

 شاخص تاب آوری اجتماعی

 1/3عدد مفروض: 

 درصد 95با سطح اطمینان 

 معنا داری بیشترین کمترین اختالف از میانگین درجه آزادی Tآماره 

 000 -18/1 -00/1 -09/1 311 -61/23 سالمت و رفاه

 000 -22/1 -00/1 -11/1 311 -100/20 تحصیالت و آگاهی

 000 -24/1 -02/1 -13/1 311 -96/20 حس تعلق

  شاخص تاب آوری اقتصادی

 000 -23/1 -009/1 -12/1 311 -61/19 خسارت

 000 -23/1 -02/1 -12/1 311 -51/21 درآمد

 000 -25/1 -03/1 -14/1 311 -28/21 بانکی تسهیالت از مندی بهره
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دهستان انجیرلو بوده است. نتایج نشان داد که سطح مولفه تاب آوری اجتماعی های تاب آوری اجتماعی و اقتصادی 

حسنوند این نتیجه با یافته های  و اقتصادی در برابر زلزله در دهستان انجیرلو باالتر از حد متوسط بوده است 

 و انگویین ری،(، آروی1395( ، نوری و سپهوند )1395(، برقی و همکاران )1396(، جعفریان و همکاران )1396)

( نیز بیان که تاب آوری اجتماعی در برابر 2012( و بارتون و همکاران )2016مطابقت دارد. هاتر )  (2017یوسرف )

هم چنین در این پژوهش دو نوع تاب آوری با یکدیگر مقایسه شد و نتایج زلزله از حد متوسط باالتر بوده است. 

لزله در روستاهای مورد مطالعه بیشتر از تاب آوری اقتصادی است. این نشان داد که تاب آوری اجتماعی در برابر ز

تاب آوری در راستای تقویت و توانمندی جوامع  ( مطابقت دارد. بنابراین1394همکاران ) و رضایی مطالعه نتایج با

موجود  اقتصادی و اجتماعی وضعیت بهبود به عبارت دیگر با و کاهش آسیب پذیری آنان می تواند موثر باشد.

 زلزله افزایش داد. آوری روستاها در مقابل  توان میزان تابمی

 شود:ارائه می زیر پیشنهادهای به دست آمده، نتایج به توجه با در مجموع

 برگزاری دوره ها و کالس های آموزشی برای آشنایی روستاییان با زلزله و نحوه مواجه با آن.  -1

 ه های مختلف در روستاییان.برگزاری طرح های بیمه در زمین  -2

 کارگیری اصول برنامه ریزی شده در زیرساخت های روستایی مانند منازل و مکان های عمومی.  -3
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