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چکیده
 منطقهی مورد مطالعه نواحی روستایی مستقر در. بررسی نقش مدیریت محلی در مورد اصول مدیریت بالیای طبیعی برای ارتقای تابآوری مکانی است،هدف از این تحقیق
 بهطوری که سرمایهگذاریهای،حوضهی چشمه کیلهی شهرستان تنکابن و سردآبرود کالردشت را شامل میشود که هر دو منطقه جزء مناطق نمونهی گردشگری کشور هستند
 هم در گذشته و هم در، از طرف دیگر این دو منطقه با توجه به موقعیت قرارگیری.زیادی در این دو منطقه با هدف توسعهی فعالیتهای گردشگری صورت گرفته است
 روش تحقیق. میلیارد ریال برآورد شدهاست500  در دو منطقه بیش از1390  بارها مورد تهدید سیالب قرار گرفتهاند؛ بهطوری که خسارت ناشی از سیالب در سال،سالهای اخیر
 حجم. اصول دهگانهی مدیریت تابآوری از دیدگاه مدیران محلی مورد ارزیابی قرار گرفته است، بر این اساس. کاربردی است، تحلیلی و ماهیت آن- توصیفی،در این مطالعه
 اطالعات مورد نیاز پژوهش. دهیار و برخی از مدیران سطوح باالتر مانند اعضای شورای بخش و بخشدار و مسئولین بخشداری است،نمونهی تحقیق شامل شوراهای اسالمی
 اقتصادی، فرهنگی-از طریق پرسشنامهی تدوین شده بر مبنای نظریات تابآوری و الگوها و مطالعات جهانی مرتبط با موضوع و نیز موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی
 نتایج حاصل نشان میدهد که وضعیت. در قالب اصول دهگانهی تابآوری مکانی گردآوری شد و بعد از کدگذاری مورد پردازش قرار گرفت،و نهادی محدودهی مورد مطالعه
 اصل باقیمانده نامطلوب7  «مدیریت و محافظت از زیربناها» و «قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین» مناسب و در،» اصل «سازماندهی و هماهنگی3  در،جامعهی مورد مطالعه
. بر این مبنا الزم است در برنامهریزیها به بهبود آنها توجه و تأ کید شود.است

 نواحی روستایی، حوضهی سردآبرود، حوضهی چشمه کیله، سیل، تابآوری، بالیای طبیعی: :واژههای کلیدی
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...بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the performance of local management and knowledge of local authorities in relation to the principles of disaster management and resilience building. The case study is the rural areas situated in the basins of Cheshmeh Kileh and Sardabrood, which are both tourist attractions and are experiencing significant
investments in outdoor activities in the interest of tourism development. Contradictorily the area is faced with high risks of flood, for example, a flood in 2011 imposed a financial
damage of estimated 500 billion Rials to the region. Descriptive-analytical methods were used in this applied research to evaluate the 10 principles of resilience management in
the local level. The local authorities consisting of the members and chairmen of Islamic councils, district councils and village councils were chosen as the target group for this research. Using the existing literature on the subject of resilience and accounting for the geographical, social, cultural and economic state of the area, a questionnaire was designed
and the data regarding the 10 principles was gathered. Results show that the condition of the studied sample is satisfactory in terms of ‘organization and coordination’, ‘management and protection of infrastructure’ and ‘land-use and building rules and regulation’. However in the case of the other 7 principles, the region needs more efficient planning.
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نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب...

وقوعبالیایطبیعیمانندسیالبوزلزلهدر فضاهایجغرافیاییبهویژه
در نواحی روستایی در اغلب موارد تأثیرات مخربی باقی میگذارد،1[ .
ً
 ]3 ،2غالبا بالیای طبیعی با تخریب منابع درآمدی و امکانات زیستی
[ ،]3سالمت ساکنان بهویژه کودکان و سالخوردگان [ ]4در ارتباط بوده
و همیشه خطری جدی برای توسعه به ویژه در کشورهای در حال
توسعه بهشمار میروند [ ]6 ،5به همین دلیل امروزه دولتها برای
کاهش اثرات بالیای طبیعی ،راهبردهای متنوعی را در پیش میگیرند.
توانمندسازی جامعه برای تابآوری در برابر مخاطرات ،در حالی که
فعالیتهای توسعهای سبب افزایش آسیبپذیری جامعه نسبت به
مخاطرات نشود طر حها و برنامههای کاهش مخاطرات سنتی ،بر
پایداری و مقاومسازی سیستمهای کالبدی تمرکز داشته است [.]7
امروزه فقر ،فشارهای جمعیتی ،مسائل سیاسی -قانونی (نظیر حقوق
زمین) و دیگر وجوه سیاسی نظیر ضعف دولت و نهادهای جامعهی
مدنی در محافظت از شهروندان ،مردم را «مجبور» به زندگی در نواحی
ناامن میکند [ .]8بنابراین نمیتوان همهی انسانها را از مناطق خطر
دور کرد و از طرفی بالیای طبیعی به صورت پدیدهای تکرارپذیر پیوسته
وجود دارد ،از این رو نقش دولتها در راستای کاهش آسیبپذیری
جوامع در برابر بالیا بسیار کلیدی است .امروزه دولتها تالش میکنند
به جای مدیریت سازهای ،ترکیبی از روشهای غیرسازهای و سازهای
را به کار ببرند و در واقع تالش میکنند که سکونتگاهها را تابآور سازند.
بر اساس قوانین شوراها و دهیاریهای کشور ایران ،مدیریت روستاها
در اختیار شوراها و دهیاریها است .بررسی اختیارات قانونی مدیریت
محلی بیانگر آن است که مدیریت بالیای طبیعی هم در حیطهی
وظایف شوراها و دهیاریها است .منطقهی مورد مطالعه در پژوهش
حاضر دو حوضهی سیلخیز چشمه کیله و سردآبرود است .این دو
منطقه در سالهای اخیر پیوسته در معرض خطر سیالب قرار داشته
و این احتمال هم وجود دارد که در سالهای آتی دوبــاره روستاها،
زیرساختها و سرمایههای طبیعی این دو حوضه در معرض تخریب
قرار گیرد؛ پس ضــرورت مطالعات از جنبههای مختلف در راستای
ارتــقــای ت ــابآوری و کاهش آسیبپذیری در برابر بالیای طبیعی
نمایان میگردد .یکی از عوامل مؤثر در راستای بهبود تــابآوری،
مباحث مدیریتی است که شامل سازماندهی و هماهنگی ،تخصیص
بودجه و منابع مالی بــرای جمعیت ساکن در محدودهی خطر ،به
روزرسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیبپذیریها ،مدیریت
و محافظت از زیربناها ،امنیت م ــدارس و مراکز درمــانــی ،قوانین
ساختوساز و کاربری زمین و آموزش جوامع محلی است .بررسیها
و مرور ادبیات جهانی بیانگر آن است که با رعایت کردن این موارد
میتوان به ساخت جوامعی تابآور در برابر بالیای طبیعی اقدام کرد.
بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که با توجه به
اصول دهگانهی تابآوری در برابر بالیا ،مدیران محلی تا چه میزان
توانستهاند در راستای ایجاد جوامع تابآور و بهبود وضعیت تابآوری
سکونتگاههای مورد مطالعه موفق باشند؟

مبانینظری

نظریهپردازان معتقدند بسیاری از تمدنهای بزرگ تاریخ از جمله

مایاها ،نورس ،مینوانها و امپراتوری قدیمی حصریها در نهایت به
ی دشمنانشان و گسترش تأثیرات سیل ،خشکسالی ،زلزله،
وسیل ه 
سونامی و مانند آن به زانو در آمدهاند [ .]9از دیدگاه مدرن ،پیامدهای
وقایع سونامی دسامبر  2004که به آسیا ضربه وارد کرد ،غیرقابل تصور
ی حجم زیاد آب
است (بیش از سیصد هزار نفر در یک لحظه با حمل ه 
از بین رفتند) اما این میزان در بافت تاریخی گستردهتر منحصر به
فرد یا رکوردشکن نیست زیرا در ارتباط با بالیای طبیعی نمونههای
دیگری هم وجود دارد [.]10
جدول  :1اطالعات مربوط به وقوع چند بالی مرگبار تاریخ []10

بالیا

سال

تعداد کشتهشدگان

زلزلهی مدیترانه (مصر و سوریه)

1201

1/100/000

زلزلهی شانزی (چین)

1556

83/000

تیفون کلکته (هندوستان)

1737

300/000

هاریکان کاربین (مارتینیکو-
استاتوس -باربادوس)

1780

22/000

ولکانو تامبرو (اندونزی)

1815

80/000

اپیدمی آنفوالنزا (جهان)

1917

20/000/000

سیل رودخانهی یانگزو

1931

3/000/000

قحطی روسیه

1032

5/000/000

سیکلون در بنگالدش

1970

300/000

زلزلهی تانگشان (چین)

1976

650/000

با توجه به ظرفیتهای موجود در بالیای طبیعی همیشه این نگرانی
وجــود دارد که در صــورت وقــوع میتوانند پیامدهای متفاوتی را بر
جای بگذارند که در برخی از موارد غیر قابل جبران است اما بررسیها
نشان میدهد که هر چند نمیتوان بهطور کامل اثرات وقوع بالیای
طبیعی را از بین برد ،میتوان با بهرهگیری از تکنیکهایی مدیریتی
زمــان رسیدن به حالت عــادی را کوتاهتر و در واقــع جوامع محلی را
تــابآور کــرد .کلمهی تــابآوری از لغت التین “”resilioب ــه معنای
«بهطور ناگهانی عقبنشینی کردن» گرفته شدهاست؛ اگرچه هنوز در
اینکه این کلمه ابتدا در چه رشتهای استفاده شده است اختالف نظر
وجود دارد .برخی میگویند بومشناسی [ ]11و برخی دیگر بر فیزیک
نظر دارنــد .در زمینهی بومشناسی ،این کلمه در پی انتشار کتاب
تابآوری و پایداری سیستمهای اکولوژیکی در سال  1973رواج پیدا
کرد [ .]12کلمهی تــابآوری بهعنوان یک چارچوب ،به مفهومی
برمیگردد که به راحتى میتواند با تمامی مراحل و بخشهاى سوانح
و مدیریت بحران ارتباط پیدا کند .این روزها از واژهیتابآوری به
کرات استفاده میشود تا برخی از پیچیدگىهاى موجود با این مفهوم
بررسی شده و سؤاالتی بــرای محققین و تصمیمگیرندگان در مورد
راههاى بنا نهادن و حفظ آن ارائه گردد [ .]13در ارتباط با تابآوری
سیستمهای اجتماعی -اکولوژیک ،کارپنتر و همکاران ( ،)2001آن را
با در نظر گرفتن سه بعد جدا از هم تعریف میکنند .1 :میزان تخریب
و زیانی که یک سیستم قــادر است جذب کند بــدون آنکه از حالت

عادی خارج شود؛  .2میزان توانایی یک سیستم برای سازماندهی
و سازماندهی مجدد خــود در شرایط مختلف؛  .3میزان توانایی
سیستم در ایجاد و افــزایــش ظرفیت یادگیری و تقویت سازگاری
[ .]14در این رویکرد ،تــابآوری در حقیقت معکوس آسیبپذیری
است که در کنار عوامل مواجهه و حساسیت ،از تابآوری به عنوان
یکی از عوامل تعیینکنندهی آسیبپذیری یاد میکند [ .]15باب
شدن لغت تابآوری در مبحث بالیا میتواند بهعنوان تولد فرهنگ
جدیدی برای واکنش به بالیا دیده شود .بیانیهی کنفرانس جهانی
 2005دربارهی کاهش بالیا ( 1)WCDRتأیید میکند که به تدریج در
هر دو حالت نظری و تجربی ،مفهوم تابآوری در طیف گستردهای
از نواحی مورد بحث کاهش امکان خطر بالیا و در برخی مشارکتها
ً
فضای بیشتری یافت .معموال عباراتی مانند «پــایــداری و جوامع
تــابآور ،وسایل امــرار معاش تــابآور و ایجاد تــابآوری اجتماعی»
ی که برخی آن را به
در مقاالت ،اسناد و برنامهها آمدهاست .در حال 
عنوان یک الگوی جدید در نظر گرفتهاند [ .]16برخی دیگر آن را
چیزی بیشتر از یک عبارت میدانند ،که استفاده از دیگر حالتهای
بالیا مانند آسیبپذیری یا امکان کاهش خطر را تعریف میکند.
هرچند دیدگاههای مختلفی وجــود دارنــد که ت ــابآوری را تعریف
کردهاند اما همهی تعاریف به توانایی و مهارتهای جوامع انسانی
در مقابله با بالیا تأ کید دارد و اینکه تا چه میزان سازگاری در برابر بالیا
توسط جوامع محلی وجود دارد.

توانایی پاسخگویی به حوادث خارقالعاده یا منحصر به
Wachtendorf,
فرد.

خصوصیات یک جامعهی تابآور

ظرفیت جوامع یا اکوسیستمهای آسیبدیده برای
Cardona, 2003
هضم آثار منفی و ترمیم آنها.

نویسنده

تعریف

Wildavsky,
1991

به ظرفیت برآمدن از عهدهی خطرات غیرمترقبه پس
از بروزشان ،تابآوری گفته میشود؛ یادگیری ترمیم و
بازیابی.

تابآوری ،ظرفیت اضافی یا توانایی یک سیستم برای
 Holling et al.,هضم اخــتــال اســت یــا مــیــزان اختاللی اســت کــه یک
سیستم قبل از اینکه ساختار سیستم به وسیلهی تغییر
1995
دادن متغیرها تغییر کند ،میتواند هضم کند.
تابآوری ،توانایی یک شخص یا سازمان برای طراحی
سریع و حرکات مثبت انطباقی کاربردی هماهنگ شده
Mallak, 1998
با وضعیت اضطراری است ،به گونهای که فشار کمی را
متحملشود.
با توجه به معانی بالیا ،تــابآوری محلی بدین معنی
اســت کــه یــک منطقه ،ب ــدون متحمل شــدن آسیب
 Miletti, 1999ویرانگر ،خرابی ،کم شدن بهرهوری یا کیفیت زندگی و
بدون گرفتن کمک زیاد از طرف جوامع خارجی ،قادر به
پایداری در برابر یک حادثهی طبیعی بسیار بزرگ باشد.
ظرفیت سازگارکردن منابع و مهارتهای موجود برای
Comfort, 1999
سیستمهای جدید و شرایط عملیاتی.

Kendra and
2003

توانایی یک عامل برای برآمدن از عهدهی فشار یک
Pelling, 2003
خطر یا سازگار شدن با آن.
ظرفیت یــک سیستم ،جامعه یــا اجتماع در معرض
خطرات برای سازگار شدن ،مقاومت کردن یا تغییر دادن
برای رسیدن به سطح قابل قبولی از عملیات و ساختار
 UNISDR, 2005و ادام ـهی آن .این موضوع به وسیلهی درج ـهای که
سیستم اجتماعی قادر به سازماندهی و افزایش ظرفیت،
آموختن از بالیای گذشته و بهبود ارزیابیهای کاهش
امکان خطر خودش است ،تعیین میشود.

دادند .همچنین پیر بوردیو 7جامعهشناس فرانسوی تحقیقاتی در این
مورد به عمل آورد [ .]19سرمایهی اجتماعی یکی از ابعاد برجستهی
تحقیقاتی علوم اجتماعی است؛ این اصول اجتماعی باعث تقویت
افراد و گروهها میشود [ .]20سرمایهی اجتماعی ،عضویت در گروهها
و انجمنها است که از این طریق اهــداف گروهی مثل دموکراسی،
مشارکت و توسعهی اجتماعی را تقویت میکند [ .]21پوتنام مدعی
اســت که شرکت در اجتماع مانند شبکههای رسمی و شبکههای
غیررسمی جامعه ،مرکز اصلی مفهوم سرمایهی اجتماعی است [.]22
سرمایهی اقتصادی ،انسانی ،سرمایهی فیزیکی و سرمایهی طبیعی
هم از انواع سرمایههای دیگر هستند که در مجموع به صورت یک
سیستم در عملکرد اجتماعات تــابآور تأثیرگذارند [ .]23سرمایهی
اقتصادی ،که درآمد پولی و سایر منابع مالی و داراییها و نیز تجلی
نهادی آن یعنی حقوق مالی را در بر میگیرد .سرمایهی اقتصادی
سیالتر است و به آسانی به سرمایهی اجتماعی و فرهنگی تبدیل
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امــروزه برای درک ویژگیها و خصوصیات جوامع تــابآور مطالعات
زیــادی صورت گرفته است برای نمون ه کای 2مطالعهای با عنوان
«شناسایی مطلوبترین استراتژیهای بهبود تابآوری اکولوژیکی
در برابر سیل در مناطق آسیبپذیر اکولوژیکی» انجام داد [ .]18هر
چند او در این پژوهش تنها به بررسی عوامل سیالب در یک منطقهی
کوچک پــرداخــت امــا به ایــن نتیجه رسید که مسائل مدیریت در
تابآوری بسیار حائز اهمیت است.
ً
اوال :توانایى تحمل شوکها و ضربههاى وارده از یک خطر به گونهاى
که آن خطرها تبدیل به سانحه نگردند (بنابراین احتمال شکست را
ً
کاهش دهد) ،ثانیا :توانایی برگشت به عقب پس از سانحه (بنابراین
ً
بتواند عواقب شکست را کاهش دهد) ،ثالثا :امکان و فرصت برای
تغییر و پذیرش پس از سانحه (بنابراین زمان مورد نیاز برای بهبودی
و همچنین مقدار آسیبپذیری را کاهش دهد).
برای ایجاد سکونتگاههای تابآور با تأ کید بر نقش مدیران محلی،
اشکال مختلف سرمایه نقش دارند که سرمایهی اجتماعی با تأ کید
بر مؤلفههای اعتماد ،شبکهها و هنجارها ،یکی از انواع سرمایههای
تأثیرگذار اســت .سرمایهی اجتماعی ،تاریخچهای بس طوالنی و
نامحسوس در میان علوم اجتماعی دارا است .اولین کسی که این
اصطالح را به کــار بــرد هانی فــان 3بــود .بعدها جیمز کلمن 4نقش
شرکت اجتماعی را در شکلگیری فرهنگ و تعلیم و تربیت شرح داد.
سرمایهی اجتماعی مفهومی بود که مدتی از مباحث دور ماند .بعد
از آن جین جاکوب 5در اواخر دههی  60دوباره آن را مطرح ساخت
سپس لوری 6در دههی  70و کلمن در دههی  80آن را به تفصیل شرح

جدول  :2تعاریف تابآوری از دیدگاههای مختلف []17

اشکال سرمایه

شاخص های تاب آوری
تسهیل در همکاری و هماهنگی

اعتماد -هنجارها-شبکهها

سرمایهی اجتماعی

درآمد-پسانداز -سرمایهگذاری

سرمایهی اقتصادی

آموزش-مهارت-دانش-اطالعات

سرمایهی انسانی

تسهیل ارتباطات و حمل و نقل -تسهیالت

مسکن -امکانات عمومی-
فعالیتها-صنعت

سرمایهی فیزیکی

حفاظت از محیط زیست-حفاظت از گونه های

منابع طبیعی -زمین-آب-
اکوسیستم

سرمایهی طبیعی

تسهیل در دسترسی به منابع
افزایش ظرفیت-بهبود وضعیت بیمه-بهبود
سالمت و کاهش فقر
افزایش دانش و مهارت در برابر درک خطرات
اجتماعات محلی -ارتقای توانایی های کاهش خطر

تخلیه -افزایش امنیت

محیط زیست و محافظت از در برابر طوفان و سیل

تصویر  :1درک و استفاده از مفهومآوری در برابر بالیا با استفاده از رویکرد مبتنی بر سرمایه []23
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میشود .در مقابل ،قابلیت تبدیل سرمایهی اجتماعی به سرمایهی
فرهنگی پرهزینهتر است [ .]24سرمایهی انسانی بیشتر آمــوزش،
مــهــارت و دانــش مــدیــران محلی در بــرابــر بــایــای طبیعی را شامل
میشود .آموزش و ظرفیتسازی کاهش خطرپذیری بالیا در سطح
سکونتگاههای روستایی به عنوان یکی از اصولی است که در فرآیند
مدیریت بالیای طبیعی پیوسته باید مورد توجه قرار گیرد .سرمایهی
فیزیکی شامل مسکن ،امکانات عمومی و مانند آن است که تسهیل
در ارتباطات و حمل و نقل از زیر مجموعههای آن به شمار میرود و در
نهایت سرمایهی طبیعی هم شامل منابع طبیعی ،آب و اکوسیستم
است که در این بخش باید گونههای خاص گیاهی و جانوری در
برابر بالیای طبیعی مانند سیالب محافظت شوند (تصویر .]23[ )1
در سالهای اخیر این رویکرد بسیار مورد بررسی قرار گرفته است .راه
حلهای بسیار زیادی هم کشف و بررسی شده و مفهوم تابآوری به
مدیریت خطر سیل وارد شده است .در سال  1973هالینک اینگونه
تابآوری را مقیاسی برای نمایش مقاومت سیستمها و توانایی آنها
برای جذب تغییر ،تعریف کرده است .پایم 8از این تعریف استفاده
کــرد :سرعتی که با آن ،سیستمی از حالت تعادل خــارج میشود و
بخشی از تعادل را احیا میکند .تابآوری همچنین عبارت است از
توانایی سیستم در برابر اختالالت با احیای شرایط؛ بنابراین مخالف
مقاومت (توانایی سیستم برای مقاومت در برابر اختالل) است.
دیبروجین و کلیجن 9ت ــابآوری را در بافت مدیریت خطر تعریف
کــردهانــد .یعنی اســتــراتــژیهــای مدیریت خطر سیل کــه در آنهــا
ت ــابآوری مــورد استفاده قــرار میگیرد و به کاهش تأثیر سیالب با
رویکرد زندگی با سیالب به جای مقابله با آن تأ کید دارند .بنابراین
مدیریت خطر سیالب تابآور یک مدیریت خطر سیل است که هدف
آن اجازه دادن به ورود جریان سیالب در عین حال به حداقل رساندن
تأثیرات آن است .یعنی پیامدهای سیل باید در نظر گرفته شوند و
استانداردهای ایمنی باید بر اساس کاربرد زمین و طراحی فضایی

ی که مناطق دارای ارزشمندی
مقایسه و متمایز شوند .در کل ،زمان 
کمتر ،ابتدا آسیب ببینند شرایط بهتری ب ه وجــود میآید و منطقه
تابآورتر میشود .استراتژی مدیریت خطر سیالب تابآور همچنین
مقیاس کاهش تأثیرات آن (طراحی سیستمهای هشدار سیالب و
طر حهای تخلیهی محل) را هم در نظر میگیرد .استراتژی تابآوری
میتواند مقیاسهای تسریع روند احیای پس از وقوع سیل را نیز در
بر داشته باشد؛ در این زمینه بیمهها و قوانین جبران خسارت بسیار
تأثیرگذار هستند [.]26
در راستای تدوین ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و متغیرهای تابآوری
10
در برابر بالیای طبیعی مطالعات زیادی صورت گرفته است .گیالرد
مطالعهای در سال  2007با عنوان تــابآوری جوامع سنتی در برابر
بالیای طبیعی انجام داده است و به این نتیجه رسیده است که جوامع
سنتی در مواجهه با بالیای طبیعی با استفاده از چهار بعد ماهیت خطر،
میزان تابآوری ،ساختار فرهنگی و سیاستهای مدیران میتوانند
مقاومت نشان دهند [ .]27شش کانتا کفله 11پژوهشی را در سال 2011
با عنوان «اندازهگیری تابآوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی بین
ساکنین سواحل در کشور اندونزی» انجام داده است .در این پژوهش
عناصر اصلی تابآوری از دیدگاه کفله شامل موارد زیر است:
•جامعه مبتنی بر نهاد و سازمانهای آموزشدهندهی
داوطلب؛
•مخاطرات ،آسیبپذیری و ظرفیت ارزیابی شدهی جامعه؛
•تهیهی برنامههای کاهش خطر ،فرموله کردن و
پیادهسازی آنها؛
•دخالت دادن زنان ،کودکان و گروههای آسیبپذیر در
فرآیند تهیهی برنامههای کاهشی؛
•ادغام برنامههای جامع و برنامهی محلی؛
•بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی؛
•آ گاهی جامعه در مورد خطرات کلیدی ،آسیبپذیری،

ظرفیت خود و خطرات تهدید کننده در آینده؛
•پشتیبانی خارجی و سیستمهای هشدار [.]28
چالش اصلی در این مطالعه عدم توجه به ابعاد محیطی -جغرافیایی
است که خود میتواند بهعنوان یکی از عناصر اصلی برنامهریزیها
در بــرابــر ارتــقــای تـ ــابآوری جامعه در بــرابــر بــایــای طبیعی باشد.
کاتر و هــمــکــاران 12در ســال  2008و  2011پژوهشی با عنوان مدل
مکانمحور 13برای درک تابآوری جوامع محلی و شاخصسازی در
زمینهی تابآوری در برابر بالیای طبیعی انجام دادند .این مطالعه
چارچوب جدیدی از جایگاه تابآوری به منظور ارتقای روش ارزیابی
تابآوری در مقابل بالیا در سطح محلی و منطقهای ارائه میدهد و
یک مجموعه از متغیرها در این مطالعه به عنوان اولین گام در تحقق
ً
هدف ،مد نظر قرار گرفتهاند [ .]30 ،29هر چند این مطالعات صرفا
بر ابعاد مدیریتی تأ کید نداشتهاند ،اما بر ابعاد نهادی -مدیریتی به
عنوان یک بعد کلیدی تأ کید داشتهاند.

تنوع

مؤلفههای چندگانه در برابر یک
مؤلفهیمرکزی ،برای حفاظت در برابر
یک تهدید خاص

کفایت

نسبت مثبت انرژی تدارک دیده
شده به انرژی تحویل داده شده

خودمختاری

توانایی انجام فعالیت به صورت
مستقل

قدرت

توانایی تحمل مخاطرات یا حمالت

وابستگی درونی

سیستمیکپارچهبرایپشتیبانی
از یکدیگر

سازگاری

توانایی یادگیری از تجارب و
منعطف نسبت به تغییرات

همکاری

انگیزهها و فرصتهای چندگانه
برای مشارکت گستردهیذینفعان

تصویر  :2ویژگیهای مکانهای تابآور []25

روش تحقیق در ایــن مقاله از نــوع توصیفی  -تحلیلی با تأ کید بر
پیمایش میدانی است .در این پژوهش برای دستیابی به اهداف
مــورد نظر پژوهش ،مدیران محلی شامل اعضای شوراها و دهیار
و کارشناسان بخشداری به عنوان جامعهی پاسخگو در نظر گرفته
شدهاند .همچنین برای استانداردسازی سؤاالت پرسشنامه با حضور
در روستاهای مورد مطالعه از مدیران محلی و خبرگان روستاها کمک
گرفته شد .ابعاد پرسشنامهی مدیران متشکل از  10اصل در راستای
ارزیابی آ گاهی و تصور ذهنی مدیران محلی نسبت به بالیای طبیعی
است .پرسشنامههای مورد نظر از ویژگیهای خاصی برخوردار است.
ً
اوال با توجه به سؤاالت و موضوع مورد مطالعه طراحی شده و تا آنجا که
ممکن است سعی شده ارتباط سؤاالت با متغیرها ،معرفها و باالخره
شاخص مــورد نظر مشخص شــود و نـحــوهی دستیابی بــه پاسخ
ســؤاالت ،از طریق دادههــای جمعآوریشده و تحلیل شاخص مورد
ً
نظر حاصل آید .ثانیا تالش شده از تجارب ،گزارشات و اصول منتشره
در مجامع بینالمللی در ارتباط با وظایف مدیران برای ساخت جوامع
تابآور استفاده شود.
منطقهی مورد مطالعه دو حوضهی سیلخیز چشم ه کیلهی تنکابن
و سردآبرود کالردشت را در بر میگیرد (تصویر  .)4بر اساس سرشماری
سال  ،1385دو محدودهی مورد مطالعه دارای  18نقطهی روستایی،
 2683خانوار و  9703نفر جمعیت هستند [ .]31از آنجا که امکان
مطالعهی همهی جامعهی آماری و مراجعه به تمام  18روستای این
بخش ،امکانپذیر نبود ،از روش نمونهگیری (فرمول کوکران و ضریب
تعدیل) استفاده شد .بنابراین در حوضهی سردآبرود سه روستای
رودبــارک ،لش سر و کردیچال و از حوضهی چشمه کیله هم شش
روستای دراز الت ،گاوپل ،لتاک ،کشکو و کبودکالیه انتخاب شدند.
همچنین جامعهی نمونه باید از مدیران محلی انتخاب میشدند که
با سکونتگاههای مورد مطالعه آشنایی داشته باشند و نیز بر اساس
قانون وزارت کشور در هر روستا ،در حوضهی مورد مطالعه ،سه نفر
به عنوان اعضای شورای اسالمی و یک نفر به عنوان دهیار فعالیت
میکنند و نیز تعدادی از اعضای بخشداریها بهطور مستقیم با
روستاها در ارتباط هستند .به همین دلیل پرسشنامه در اختیار  40نفر
به عنوان جامعهی نمونه منتخب قرار گرفت که در نهایت تعداد 36
نفر به پرسشنامهها پاسخ دادند.
برای تحلیل دادههای جمعآوریشده با استفاده از پرسشنامه ،بعد از
کدگذاری دادهها از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شده
است .برای این منظور ابتدا خصوصیات فردی مدیران محلی بررسی
شد و در ادام ه دیدگاه مدیران در ارتباط با اصول دهگانهی تعریف شده
در فرآیند پژوهش مورد توجه قرار گرفت .با توجه به اینکه هر یک از
اصول دهگانه دارای چند متغیر ذهنی (ترتیبی) بوده بعد از جمعآوری
نظرات و کدگذاری ،وارد نرمافزار آماری  SPSSشده و برای درک کلی
هر یک از اصــول ،متغیرهای مرتبط با آنها با یکدیگر ترکیب شده
است که در این مرحله دادهها با استفاده از نرمافزار از حالت ترتیبی
تبدیل به فاصلهای (کمی) شده تا برای آزمون تی قابل استفاده شود.
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مازاد

سیستمهای طراحی شده با مؤلفههای
چندگانه که به سیستم این اطمینان را
میدهد که در صورت از کارافتادگی یک
مؤلفه ،کل سیستم دچار نقص نشود.

روشتحقیق

نتایج و بحث

اصول دهگانه مدیریتی در راستای بهبود تابآوری

عملکرد مدیران محلی(شورا ،دهیار)

اصل دوم

تخصیص بودجه و منابع
مالی برای روستاییان ساکن در
محدودهی خطر

اصل سوم

به روز رسانی اطالعات مربوط
به مخاطرات و آسیبپذیریها

اصل چهارم

مدیریت و محافظت از زیربناها

اصل پنجم

امنیت مدارس و مراکز درمانی

اصل ششم

قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین

اصل هفتم

آموزش جوامع محلی

اصل هشتم

محافظت از محیط طبیعی

اصل نهم

سیستمهای هشدار توان
مدیریتبحران

اصل دهم

اقدامات بازسازی

تصویر :3مدل مفهومی تحقیق[]27

بهبود تاب آوری سا کنان در برابر بالیای طبیعی(سیالب)

اصل اول

سازماندهیوهماهنگی

ویژگیهای فردی مدیران محلی

بررسی خصوصیات فردی مدیران محلی نشاندهندهی آن است
که از کل مــدیــران پاسخگو  2/8درصــد را زنــان و  97/2درصــد را
مــردان تشکیل میدهند .از نظر وضعیت تأهل نیز  5/6درصد
مجرد و  94/4درصد متأهل و میانگین سنی آنان هم  40/6است.
 15/4درصد از مدیران محلی (اعم از اعضای شورا و دهیار) راننده،
 38/5درصــد کــشــاورز 11/5 ،درصــد معلم 19/2 ،درصــد دهیار،
 7/7درصد آزاد و  7/7درصد هم از کارمندان بخشداری هستند.
از مجموع کل مدیران محلی  58/3درصد دارای مدرک تحصیلی
لیسانس 38/9 ،درصد دیپلم و  2/8درصد هم دارای تحصیالت
راهنمایی هستند .برای درک وضعیت تابآوری نهادی و مدیریتی
در حوضههای سیلخیز چشمه کیله و ســردآبــرود در حالت کلی،
ابتدا گویههای مرتبط با این مؤلفه با یکدیگر ترکیب و بعد از آن با
استفاده از آزمون تی تک نمونهای ،تحلیل شدهاند.
اصل اول :سازماندهی و هماهنگی
در فرآیند ارزیابی تــابآوری ،این اصل بر اساس مطالعهی مبانی و
تجربیات جهانی به عنوان اولین اصل مطرح است که شامل «دانش،
تجربه ،قوانین و مقررات کلی مسئولین محلی»« ،اتحاد و مشارکت
بین مسئوالن و ساکنان محلی در برابر بالیای طبیعی»« ،مشارکت
شوراهای اسالمی و دهیاران در نشستهای برنامهریزی با مردم
محلی» و «میزان حمایت شوراها و دهیاران از جوامع محلی آسیبپذیر

جدول  :3متغیرهای مورد بررسی از دیدگاه مدیران محلی []27
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اصول
دهگانه

عنوان

اصل اول

سازماندهی و هماهنگی

اصل
دوم

تخصیص بودجه و منابع مالی برای
روستاییان ساکن در محدودهی
خطر

متغیرهای هر اصل

آلفای
کرونباخ

نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب...

دانش ،تجربه ،قوانین و مقررات؛ مشارکت همه جانبه؛ حکایت از جوامع محلی آسیبپذیر

0/675

منابع مالی کافی (طر حهای پسانداز و اعتبار و بیمه)؛ کمکهای نقدی؛ سرمایهگذاری برای
کاهش خطرپذیری خانوارها و مشاغل

0/671

اصل
سوم

به روز رسانی اطالعات مربوط به
مخاطرات و آسیبپذیری ها

ارزیابی آسیبپذیریها؛ ارزیابیهای خطرپذیری

0/761

اصل
چهارم

مدیریت و محافظت از زیربناها

ممنوعیت ساخت و ساز در محدودهی رود و مسیلها؛ سیاستهای استفاده از زمین؛ ارتباطات؛
تأسیسات و زیربناهای عمومی؛ محافظت از سیل بند

0/665

اصل
پنجم

امنیت مدارس و مراکز درمانی

امنیت مدارس ،بیمارستانها و مراکز درمانی؛ تمرینهای منظم آمادگی در برابر بالیا در مدارس،
بیمارستانها و مراکز درمانی

0/701

اصل
ششم

قوانین ساخت و ساز و قوانین بهداشت و امنیت؛ الزام به عقبنشینی و جابجایی ساختمانها؛
قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین ضوابط فنی ،اصــول و الگوهای ساخت و ســاز تــوأم با نقشه؛ تغییر کاربری حواشی رودخانه؛
طر حهای حمایتی و تشویقی مثل وام مسکن برای مقاومسازی و بهسازی

0/701

اصل
هفتم

آموزش جوامع محلی

آ گاهی و برنامههای آموزشی در خصوص کاهش خطرپذیری؛ برنامههای آموزشی برای مقامات
محلی و مدیران جامعه؛ برنامهها و تمرینهای تخلیه

0/707

اصل
هشتم

محافظت از محیط طبیعی

ممنوعیت تخریب منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی ،قطع جنگل؛ راهبردها و برنامههای اجرایی
دولت محلی؛ محافظت و مدیریت پایدار جنگلها؛ مشارکت حفاظت و مدیریت پایدار خدمات
زیست بوم

0/857

اصل
نهم

سیستمهای هشدار توان مدیریت
بحران

سرپناههای اضطراری؛ مرکز عملیات اضطراری و یا سیستم ارتباطات اضطراری

0/827

اصل
دهم

اقدامات بازسازی

کاهش تأثیرات روانی و اجتماعی؛ منابع و نیروی کارشناسی برای کمک به قربانیان و تأثیرات روانی
اجتماعی؛ توانبخشی مشاغل

0/690
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تصویر  :4نقشهی نحوهی استقرار روستاها در دو محدودهی مورد مطالعه

اصل دوم :تخصیص بودجه و منابع مالی برای روستاییان
ساکن در محدودهی خطر
بــا تــوجــه بــه اهــمــیــت مــنــابــع مــالــی در فــرآیــنــد بــرنــام ـهریــزیهــای
کاهشدهندهی مخاطرات و ارتقای تابآوری فضاهای جغرافیایی

ج ــدول :4نتایج آزم ــون  tتــک نـمــونـهای ب ــرای تحلیل وضعیت اصل
سازماندهی مسئوالن
اصل

سازماندهی
و
هماهنگی

تعداد جامعه
نمونه

میانگن

انحراف
معیار

خطای میانگین

36

13/4

2/555

0/4262

مقدار t

درجه
آزادی

()Sig

کمترین بیشترین

31/603

35

0/000

14/337 12/606

ارزش تی = 12

نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب...

مانند سالخوردگان ،کودکان و زنان» است .محاسبهی میانگین کل
نظرات مسئوالن ( )13/4در مقایسه با ارزش تی ( )12مرتبط با اصل
سازماندهی و هماهنگی بیانگر آن است که در این اصل مدیران و
شوراها و دهیاریهای روستاهای منطقهی مورد مطالعه از وضعیت
مطلوبی بــرخــوردارنــد .همچنین سطح مــعــنــاداری محاسبه شده
( )0/000بیانگر آن است که توافق معناداری در بین نگرشهای
ساکنین وجود دارد (جدول .)4

در برابر بالیای طبیعی اصل تخصیص بودجه و منابع مالی برای
روستاییان ساکن در محدودهی خطر از دیدگاه مدیران و مسئوالن
محلی مــورد بررسی قــرار گرفت .این اصل با استفاده از  6گویهی
«دسترسی مدیران محلی به منابع مالی در برابر بالیای طبیعی»،
«اختصاص منابع مالی در برابر بالیای طبیعی توسط مدیران محلی»،
«اختصاص و تشویق ساکنین محلی در راستای بیمه نمودن اموال
توسط مدیران محلی»« ،اختصاص وامهــای کوچک و کمکهای
نــقــدی»« ،مــیــزان حــمــایـتهــای مــالــیــاتــی و کــاهــش هــزیــنــه بــرای
بیمهگذاران در راستای ایجاد شغلهای اقتصادی» و «میزان حمایت
از بنگاهها و اشتغال خــرد» مــورد بررسی قــرار گرفته اســت .متوسط
مطلوب بــرای  6گویه برابر با  18اســت که در مقایسه با میانگین
محاسبه شده ( )14/8میزان باالتری را نشان میدهد .این یافتهها
بیانگر آن است که وضعیت منابع مالی از دیدگاه مدیران مطلوب
ارزیابی نمیشود .از طرف دیگر در راستای اختصاص بودجه برای
روستاهای در محدودهی خطر و دیگر روستاها تفاوتی وجود ندارد
و این روستاها تنها در صورت بروز حادثه از منابع خاص برخوردار
میشوند .سطح معناداری محاسبه شده در ناحیهی آلفای 0/05
بیانگر توافق معناداری در بین نگرشهای مسئوالن و مدیران محلی
است (جدول .)5
جدول  :5نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل وضعیت تخصیص
بودجه و منابع مالی برای روستاییان ساکن در محدودهی خطر
اصل
تخصیص بودجه
و منابع مالی برای
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محدودهی خطر

تعداد جامعه
نمونه
36
مقدار t
28/187

میانگین
14/8

35

معیار
3/1693

درجهی
آزادی

انحراف

خطای میانگین
0/52822

()Sig

کمترین بیشترین

0/000

15/961 13/816

ارزش 18 = t
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اصل سوم :به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و
آسیبپذیریها
ارزیــابـیهــای خطرپذیری به عنوان یکی از اصــول کلی در بهبود
تابآوری ساکنین در برابر بالیای طبیعی محسوب میشود .در این
راستا اطالعات اساس همهی برنامهریزیهای کاهشی است .اصل
به روز رسانی اطالعات در مورد بالیای طبیعی شامل «ارزیابیهای
خطر به صــورت منظم سالیانه یا دو ساالنه»« ،اطالعات دهیاران
در مــورد امکانات و انسانهای در محدودهی خطر»« ،هماهنگی
بــا نــهــادهــای بــاالتــر» و «اســتــفــاده از ارزیــاب ـیهــای خطر در فرآیند
برنامهریزیهای توسعهی محلی» است .یافتههای حاصل از نظرات
مسئوالن و مدیران محلی بیانگر آن است که به روز رسانی اطالعات
مــربــوط بــه مخاطرات و آسیبپذیری در منطقه انــجــام نمیشود
بهطوریکه میانگین محاسبه شده  11/3در برابر متوسط مطلوب 15
میزان کمتری را نشان میدهد .البته بخشی از این چالشها را باید در
قوانین باالدست جستجو کرد (جدول .)6

جــدول  :6نتایج آزمــون  tتک نمونهای بــرای تحلیل وضعیت به روز
رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیبپذیریها
تعداد جامعه

اصل

نمونه
36

ب ه روز رسانی
اطالعات مربوط

مقدار t

آسیبپذیریها

22/464

به مخاطرات و

میانگین
11/3
درجه
آزادی
35

انحراف
معیار
3/034

خطای میانگین
0/50576
بیشترین

()Sig

کمترین

0/000

12/387 10/334

ارزش 15 = t

اصل چهارم :مدیریت و محافظت از زیربناها
مباحث سازهای هر چند از دهههای  1930در جهان مورد توجه قرار
گرفت و در دهههای  1980جای خود را به شیوههای غیرسازهای
داد اما بررسیها و تجارب نشان داد که این شیوهها هم کارا نبوده
است ،تا اینکه از دههی  2000دوباره روشهای ترکیبی (سازهای و
غیرسازهای) مورد توجه قرار گرفت .با توجه به قرارگرفتن منطقهی
مورد مطالعه در گروه مناطق نمونهی گردشگری ،زمین از اهمیت
مضاعفی بــرخــوردار اس ــت .از ایـ ـنرو بسیاری از اراض ــی حاشیهی
رودخانهها ،اشغال شدهاست به گونهای که حتی مشاهدات میدانی
مؤید ساخت و ســاز واحــدهــای مسکونی زیــادی در حریم رودخانه
اســت .در اصــل مدیریت و محافظت از زیربناها در واقــع مدیریت
کالبدی در فضاهای روستایی و اتخاذ سیاستها و قوانین کاربری
اراضــی در راستای مدیریت بالیای طبیعی است .مدیریت کالبدی
در این پژوهش شامل احداث سیلبند ،نظارت بر ساخت مسکن،
سیاستهای استفاده از زمین و تعیین حریم و بستر رودخانه برای
خانهسازی است که در این زمینه روستاهایی که دارای طرح هادی
هستند ،به لحاظ مدیریت کاربری از وضعیت مطلوبی برخوردارند .اما
یافتههای تحقیق بیانگر آن است که میانگین محاسبه شده برابر با
 25/7است که در مقایسه با متوسط مطلوب ،میزان باالتری را نشان
میدهد و بیانگر وضعیت مطلوب مدیریت و محافظت از زیربناها
است .همچنین سطح معناداری محاسبه شده هم این وضعیت را
تأیید میکند (جدول .)7
جدول :7نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل وضعیت مدیریت و
محافظت از زیربناها (مسئوالن)

اصل

تعداد
انحراف
جامعهی میانگین
معیار
نمونه
36

4/0223 25/7

درجهی
مدیریت و
مقدار t
آزادی
محافظت
از زیربناها 35 38/38

خطای میانگین
0/671

()Sig

کمترین بیشترین

0/000

27/14 24/41

ارزش 21 = t

اصل پنجم :امنیت مدارس و مرا کز درمانی
یکی از چالشهای اساسی برای بهبود تــابآوری ساکنین در برابر
بالیای طبیعی ،امنیت مدارس و مراکز درمانی در نواحی در معرض
خطر است .بر اساس نتایج حاصل از اطالعات پرسشنامه ،امنیت
مــدارس و مراکز درمانی از وضعیت مطلوبی بــرخــوردار نیست زیرا
میانگین محاسبه شده در مقایسه با متوسط مطلوب (یعنی عدد ،)9
میزان کمتری را نشان میدهد .همچنین سطح معناداری محاسبه
شده در ناحیهی آلفا برابر با  0/000است که بیانگر توافق معنادار در
بین نگرشهای ذهنی جامعهی مسئوالن و مدیران است .مشاهدات
میدانی در این زمینه هم این وضعیت را اثبات میکند ،بهطوریکه در
برخی از روستاهای منطقهی مورد مطالعه مانند روستای لتاک خود
مدارس در منطقهی خطر سیالب قرار دارند (جدول .)8
جــدول  :8نتایج آزمــون  tتک نمونهای بــرای تحلیل وضعیت امنیت
مدارس و مرا کز درمانی (مسئوالن)
اصل
امنیت
مدارس و
مراکز درمانی

تعداد
نمونه

انحراف

میانگین

معیار

خطای میانگین

36

7/8

2/240

0/373

مقدار t

درجه آزادی

()Sig

کمترین بیشترین

20/906

35

0/000

8/563 7/047

ارزش تی=9

اصل ششم :قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین
تغییر کاربری اراضی در نواحی باالدست حوضههای سیلخیز امروزه
به عنوان یک چالش اساسی در راستای وقوع سیالب است .بر اساس
نظرات مسئوالن محلی در دو حوضهی مورد مطالعه وضعیت قوانین
ساخت و ساز و کاربری زمین مطلوب است بهطوری که میانگین کل
محاسبه شده برای  8گویه برابر با  28/7بــرآورد شده است که در
مقایسه با میانهی مطلوب مقدار بیشتری را نشان میدهد .با توجه
به اینکه قیمت زمین در حوضههای مورد مطالعه در اثر توسعهی
فعالیتهای گردشگری باال رفته است بسیاری از اراضی تغییر کاربری
دادهاند .همچنین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در این حوضه
در بسیاری از مــوارد موجب وقوع سیالب شده است اما در مقابل و
بهویژه در سالهای اخیر با حضور دهیار در روستاها تا حد زیادی
نظارت بر تغییر کاربریها صورت میگیرد (جدول .)9

اصل
قوانین
ساخت
و ساز و
کاربری
زمین

انحراف
تعداد
میانگین
معیار
نمونه
0/7681
4/479 28/7
36
درجهی
( )Sigکمترین بیشترین
مقدار t
آزادی
30/327 27/201 0/000
35 37/445
خطای میانگین

ارزش تی= 24

جدول  :10نتایج آزمــون  tتک نمونهای برای تحلیل وضعیت آموزش
جوامع محلی (مسئوالن)

اصل

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

خطای میانگین

35

12

2/983

0/504

درجه
آزادی

()Sig

کمترین بیشترین

34

0/000

13/110 11/060

آموزش
جوامع
محلی 23/961
مقدار t

ارزش تی = 15
اصل هشتم :محافظت از محیط طبیعی
اصــل هشتم در راســتــای ارتــقــای ت ــابآوری حوضههای طبیعی در
برابر بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب ،محافظت از خــود محیط
طبیعی است چرا که در بسیاری از موارد ،خود محیط به عنوان یک
تعدیلکننده عمل میکند و در برخی از موارد هم اجتماعات انسانی
باید اقداماتی را در راستای عملکرد بهینهی محیط انجام دهند .در
این زمینه مدیران اعتقاد دارنــد که در برخی از مــوارد ،فعالیتهایی
صورت گرفته است .مدیریت جنگلها با توجه به اینکه حوضه در
منطقهی جنگلی واقع شده ،تا حد زیادی در سالهای اخیر توانسته
است موجب ارتقای ت ــابآوری ساکنین شــود .اما در برخی از موارد
هم اعمال مدیریتی صــورت نگرفته اســت .بــرای نمونه در سیالب
سال  ،1390احداث شیالت در نزدیکی رودخانه موجب تخریب چند
مجموعه شیالت شد و اشتغال چندین نفر را به خطر انداخت .بر اساس
این مستندات و خروجیهای آزمون تی ،میتوان اذعان داشت که
وضعیت محافظت از محیط طبیعی در سطح متوسط قرار دارد زیرا که
اختالف چندانی بین میانگین کل محاسبه شده ( )25/7و میانهی
مطلوب وجود ندارد .در این زمینه با توجه به سطح معناداری محاسبه
شده ،میتوان گفت که یافتهها معنادار هم هستند.
جدول  :11نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل وضعیت محافظت
از محیط طبیعی (مسئوالن)
اصل

محافظت از
محیط طبیعی

تعداد
نمونه

میانگین

انحراف
معیار

خطای میانگین

35

25/749

6/861

1/159

مقدار t

درجهی
آزادی

()Sig

کمترین بیشترین

22/196

34

0/000

28.09

ارزش تی= 24

23.38
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نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب...

جــدول  :9نتایج آزمــون  tتک نمونهای بــرای تحلیل وضعیت امنیت
مدارس و مرا کز درمانی (مسئوالن)

اصل هفتم :آموزش جوامع محلی
آموزش جوامع محلی در فرآیند هر نوع برنامهریزی در نواحی روستایی
از ابعاد مختلف دارای اهمیت است .در فرآیند این تحقیق ،آموزش
جوامع محلی با استفاده از  4اصل «آمــوزش در نواحی روستایی»،
«آ گــاهــی دادن به تواناییهای ساکنان در برابر بــایــا»« ،بــرگــزاری
دورهه ــای آمــوزشــی» و «آم ــوزش مستمر مدیران در ارتباط با وقوع
بالیای طبیعی» مورد بررسی قرار گرفته است.

اصل نهم :سیستمهای هشدار توان مدیریت بحران
سیستمهای هشدار بهعنوان یکی از روشه ــای غــیــرســازهای در
فرآیند مدیریت مخاطرات طبیعی مطرح هستند .در واقع این اصل
اطالعرسانی به موقع در مورد وقوع بالیای طبیعی است .مراکز هشدار
سریع با برخورداری از نیروی کار و پشتیبانی نیروی کار و تجهیزات،
در اختیار داشتن ایــن مراکز توسط شــوراهــا و دهیاریها و انجام
تمرینهای آموزشی از مــوارد مهم اصل نهم اســت .میانگینهای
بهدست آمــده در مــورد دیدگاههای مسئوالن و مــدیــران محلی در
مورد این اصل برابر با  13/9است که در مقایسه با متوسط مطلوب
کل گویهها ( )18میزان کمتری را نشان میدهد .از آنجا که بین دو
میانگین تفاوت معناداری وجود دارد میتوان اذعان نمود که این
اصل دارای وضعیت مطلوبی در دو حوضهی مورد مطالعه از دیدگاه
مسئولین نیست.
جـ ــدول  :12نـتــایــج آزمـ ــون  tتــک ن ـمــون ـهای بـ ــرای تحلیل وضعیت
سیستمهای هشدار توان مدیریت بحران (مسئوالن)
اصل

تعداد
نمونه
36

سیستمهای
هشدار توان مقدار t
مدیریت
19/50
بحران
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میانگین

انحراف
معیار

4/289 13/913/9

نظام آموزش مدیران با هدف ایجاد جوامع تابآور وجود ندارد یا در
سطح بسیار ناچیزی است (جدول .)14
جدول :13نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل وضعیت اقدامات و
بازسازی در راستای بهبود تابآوری
تعداد نمونه

اصل

36
اقدامات
و
بازسازی

مقدار t
28/99

میانگین

11/20
درجهی
()Sig
آزادی
0/000
35
ارزش تی= 12

خطای میانگین
0/714

درجهی
آزادی

()Sig

کمترین

35

0/000

14/395 12/493

ارزش تی = 18

نقش مدیریت محلی در ارتقای تابآوری مکانی در برابر
بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب...

اصل دهم :اقدامات بازسازی
آخرین اصل در فرآیند ارتقای تابآوری ساکنین ،مسئولین محلی و
بهطور کلی سکونتگاههای روستایی در معرض خطر بازسازی بعد از
وقوع بالیای طبیعی است .بازسازی در واقع مهیا ساختن جامعه اعم
از فضاهای کالبدی ،شرایط روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادی
بــرای رونــد عــادی زندگی و معیشت انسانها اســت .در این زمینه
مدیران محلی باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند
با سرعت به حالت اولیه بازگردند .همچنین منابع انسانی کارشناس،
شرایط توانبخشی اشتغال و در نهایت ارائهی راهبردهای کلی برای
برنامهی بازسازی را باید در اختیار داشته باشند .در این راستا بر اساس
نظرات مدیران منتخب میانگین کل محاسبه شده برابر با  11/20و
در مقایسه با میانهی مطلوب ( )12میزان کمتری را نشان میدهد.
همچنین سطح معناداری محاسبه شده در سطح آلفای  0/05برابر با
 0/000است که حاکی از توافق معنادار در بین نگرشهای جامعهی
ً
نمونه اســت .یعنی تقریبا بیشتر جامعهی نمونه اذعــان دارنــد که
وضعیت بازسازی در بعد از وقوع سیالب به خوبی انجام نمیپذیرد.
امنیت مدارس و مراکز درمانی هم از اصول دیگری است که بر اساس
مطالعات کاتر و همکاران ،جایگاه ویژهای در ساخت جوامع تابآور
دارد که البته بر اساس نتایج این پژوهش با میانگین  7/8در برابر
 9از جایگاه مناسبی برخوردار نیست .آموزش مدیران محلی در کنار
آموزش ساکنان در بسیاری از موارد میتواند به کاهش اثرات بالیا
کمک نماید .این در حالی است که بر اساس نظرات مدیران محلی،

0/3864
کمترین بیشترین
10/41

11/99

ج ــدول  :14وضـعـیــت اص ــول دهگ ــان ـهی مــدیــر یــت بــایــا از دیــدگــاه
مدیران محلی

اصول دهگانه

بیشترین

انحراف
معیار
2/253

خطای میانگین

متوسط
میانگین
مطلوب

سازماندهی و هماهنگی

13/4

12

تخصیص بودجه و منابع مالی برای
روستاییان ساکن در محدودهی خطر

14/8

18

به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و
آسیبپذیریها

11/3

15

مدیریت و محافظت از زیربناها

25/7

21

امنیت مدارس و مراکز درمانی

7/8

9

قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین

28/7

24

آموزش جوامع محلی

12

15

محافظت از محیط طبیعی

25/7

27

سیستمهای هشدار توان مدیریت بحران

13/9

18

اقدامات بازسازی

11/2

12

نتیجهگیری

بررسی پیشینهی تحقیق در دنیا در زمینهی بالیای طبیعی بیانگر
آن است که بعد مدیریتی در کنار ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی
و زیر ساختی -کالبدی به عنوان یکی از ابعاد تأثیرگذار در راستای
برنامههای کاهش است .در این پژوهش هم تالش شده است که تنها
به ابعاد و زمینههای مختلف مدیریتی در زمینهی بهبود تابآوری در
برابر بالیای طبیعی با تأ کید بر سیالب پرداخته شود.
نتایج تحقیق در ارتــبــاط با ابعاد مدیریتی و نهادی در دو بخش
یافتههای میدانی تنظیم شــده اســت که برخی از گویهها ،بیانگر
راهبردهای اتخاذ شده در سطح کالن است و برخی دیگر از گویهها
هم بیانگر عملکرد مدیران محلی مانند دهیاران و شوراهای اسالمی
روستا اســت .در ایــن زمینه یافتههای تحقیق نشان میدهد که
میانگین کل بعد نهادی و مدیریتی برابر با  50/2است که در مقایسه
با متوسط مطلوب  ،54میزان کمتری را نشان میدهد .یعنی از دیدگاه

خود مدیران محلی ،در میزان تابآوری در برابر بالیا ،مدیران نقش
کمی دارند .در واقع بخشی از این یافتهها متعلق به سیاستگذاری
و وظایف تعریف مدیران محلی اســت .البته نقش آمــوزش در این
مبحث بسیار مهم است که این یافته با دیدگاههای کاتر و همکارانش
و کافله انطباق محتوایی دارد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد
که طی دو دههی گذشته ،وضعیت عملکردی مدیران و مسئوالن
محلی از دیــدگــاه خــود مــدیــران هــم مطلوب نیست؛ بهطوریکه
میانگینهای محاسبه شده بیانگر این وضعیت است .برای نمونه از
مجموع اصول دهگانهی تعریف شده برای مدیران محلی در راستای
ایجاد جوامع تابآور در برابر بالیای طبیعی ،تنها دو اصل مدیریت و
محافظت از زیربناها با میانگین  25/7در مقایسه با متوسط مطلوب
 21و اصل قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین با میانگین  28/7در
برابر متوسط  ،24در وضعیت مطلوبی قرار دارد که دالیل آن را باید
با وظایف تعیین مدیران محلی مرتبط دانست .بنابراین با تعیین
وظایف در زمینهی اصول دیگر میتوان به تابآوری بیشتر مدیران
و سکونتگاهها در برابر بالیای طبیعی کمک کرد .یکی از اصول مورد
بررسی ،تخصیص بودجه و منابع مالی برای روستاییان ساکن در
محدودهی خطر است که بر اساس دیدگاه و مصاحبهی محلی برای
این روستاها بودجهی خاصی در نظر گرفته نشدهاست .در صورت
وجود منابع مالی هم ،مانند دیگر روستاها ،بر اساس میزان جمعیت از
طرف وزارت کشور به آنها بودجهای اختصاص مییابد.
در نهایت میتوان اذعــان نمود که ابعاد سازماندهی و هماهنگی،
مدیریت و محافظت از بناها ،قوانین ساخت و کاربری زمین با توجه
به اینکه میانگین محاسبه شده بیشتر از متوسط مطلوب است از
وضعیت مطلوبی بــرخــوردار اســت امــا در مــورد ابعاد دیگر مدیریتی
وضعیت چندان مطلوب نیست و بر اســاس ایــن نتایج پیشنهاد
میشود در مرحلهی اول ،آموزش جامع برای همهی مدیران محلی
اعم از شوراهای اسالمی روستا ،دهیاران و کارمندان بخشداری به
وسیلهی نهادهای مربوط صورت پذیرد و نیز از محیطهای طبیعی
مانند پوشش گیاهی باالدست حوضه و حتی درختان حاشیهی
رودخــانــه به جهت نقشی که ایــن منابع در راستای کاهش اثــرات
تخریبی سیالب دارند ،محافظت شود.

پینوشت

1. Blaikie, p., cannon, T., Davis I. (1994). At risk natural hazard peoples
vulnerability and disaster. New York, Routledge.
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