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چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی نقش مدیریت محلی در مورد اصول مدیریت بالیای طبیعی برای ارتقای تاب آوری مکانی است. منطقه ی مورد مطالعه نواحی روستایی مستقر در 
کیله ی شهرستان تنکابن و سردآبرود کالردشت را شامل می شود که هر دو منطقه جزء مناطق نمونه ی گردشگری کشور هستند، به طوری که سرمایه گذاری های  حوضه ی چشمه 
گذشته و هم در  با توجه به موقعیت قرارگیری ، هم در  از طرف دیگر این دو منطقه  گرفته است.  گردشگری صورت  زیادی در این دو منطقه با هدف توسعه ی فعالیت های 
که خسارت ناشی از سیالب در سال 1390 در دو منطقه بیش از 500 میلیارد ریال برآورد شده  است. روش تحقیق  گرفته اند؛ به طوری  سال های اخیر، بارها مورد تهدید سیالب قرار 
گرفته است. حجم  کاربردی است. بر این اساس، اصول ده گانه ی مدیریت تاب آوری از دیدگاه مدیران محلی مورد ارزیابی قرار  در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و ماهیت آن، 
نمونه ی تحقیق شامل شوراهای اسالمی، دهیار و برخی از مدیران سطوح باالتر مانند اعضای شورای بخش و بخشدار و مسئولین بخشداری است. اطالعات مورد نیاز پژوهش 
ع و نیز موقعیت جغرافیایی و شرایط اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی  از طریق پرسشنامه ی تدوین شده بر مبنای نظریات تاب آوری و الگوها و مطالعات جهانی مرتبط با موضو
که وضعیت  گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد  کد گذاری مورد پردازش قرار  گردآوری شد و بعد از  و نهادی محدوده ی مورد مطالعه، در قالب اصول ده گانه ی تاب آوری مکانی 
کاربری زمین« مناسب و در 7 اصل باقی مانده نامطلوب  جامعه ی مورد مطالعه، در 3 اصل »سازماندهی و هماهنگی«، »مدیریت و محافظت از زیربناها« و »قوانین ساخت و ساز و 

کید شود. است. بر این مبنا الزم است در برنامه ریزی ها به بهبود آن ها توجه و تأ

کلیدی: : بالیای طبیعی، تاب آوری، سیل، حوضه ی چشمه کیله، حوضه ی سردآبرود، نواحی روستایی واژه های 

The role of local management in improving resilience to 
natural disasters with emphasis on floods
Case study: Cheshmeh Kileh basin in Tonekabon Country and 
Sardabrood basin in Kelardasht Country
Seyed Ali Badri* 1, Mehdi Ramezanzadeh Lasboei 2, Ali Asgary 3,Mojtaba Ghadiri Masom 4,Mohammad Salmani 5

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 re-
silience 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 re-
search. 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’, ‘manage-
ment 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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مایا ها، نورس، مینوان ها و امپراتوری قدیمی حصری ها در نهایت به 
زلزله،  خشکسالی،  سیل،  تأثیرات  گسترش  و  دشمنانشان  وسیله ی  
سونامی و مانند آن به زانو در آمده اند ]9[. از دیدگاه مدرن، پیامدهای 
وقایع سونامی دسامبر 2004 که به آسیا ضربه وارد کرد، غیرقابل تصور 
است )بیش از سیصد هزار نفر در یک لحظه با حمله ی  حجم زیاد آب 
گسترده تر منحصر به  اما این میزان در بافت تاریخی  از بین رفتند( 
فرد یا رکوردشکن نیست زیرا در ارتباط با بالیای طبیعی نمونه های 

دیگری هم وجود دارد ]10[. 

جدول 1: اطالعات مربوط به وقوع چند بالی مرگبار تاریخ ]10[

تعداد کشته شدگان سال بالیا

1/100/000 1201 زلزله ی مدیترانه )مصر و سوریه(

83/000 1556 زلزله ی شانزی )چین(

300/000 1737 تیفون کلکته )هندوستان(

22/000 1780
هاریکان کاربین )مارتینیکو- 

استاتوس- باربادوس(

80/000 1815 ولکانو تامبرو )اندونزی(

20/000/000 1917 اپیدمی آنفوالنزا )جهان(

3/000/000 1931 سیل رودخانه ی یانگزو

5/000/000 1032 قحطی روسیه

300/000 1970 سیکلون در بنگالدش

650/000 1976 زلزله ی تانگشان )چین(

با توجه به ظرفیت های موجود در بالیای طبیعی همیشه این نگرانی 
بر  را  متفاوتی  پیامدهای  می توانند  وقــوع  صــورت  در  که  دارد  وجــود 
که در برخی از موارد غیر قابل جبران است اما بررسی ها  جای بگذارند 
کامل اثرات وقوع بالیای  که هر چند نمی توان به طور  نشان می دهد 
طبیعی را از بین برد، می توان با بهره گیری از تکنیک هایی مدیریتی 
را  کوتاه تر و در واقــع جوامع محلی  را  زمــان رسیدن به حالت عــادی 
کلمه ی تــاب آوری از لغت التین  “resilio”بـــه معنای  کــرد.  ــاب آور  ت
گرچه هنوز در  گهانی عقب نشینی کردن« گرفته شده  است؛ ا »به طور نا
کلمه ابتدا در چه رشته ای استفاده شده است اختالف نظر  اینکه این 
وجود دارد. برخی می گویند بوم شناسی ]11[ و برخی دیگر بر فیزیک 
کتاب  انتشار  پی  در  کلمه  این  بوم شناسی،  زمینه ی  در  دارنــد.  نظر 
کولوژیکی در سال 1973 رواج پیدا  تاب آوری و پایداری سیستم های ا
مفهومی  به  چارچوب،  یک  به عنوان  تــاب آوری  کلمه ی   .]12[ کرد 
برمی گردد که به راحتی می تواند با تمامی مراحل و بخش هاى سوانح 
کند. این روزها از واژه ی  تاب آوری به  و مدیریت بحران ارتباط پیدا 
کرات استفاده می شود تا برخی از پیچیدگی هاى موجود با این مفهوم 
مورد  در  تصمیم گیرندگان  و  محققین  بــرای  سؤاالتی  و  شده  بررسی 
گردد ]13[. در ارتباط با تاب آوری  راه هاى بنا نهادن و حفظ آن ارائه 
کارپنتر و همکاران )2001(، آن را  کولوژیک،  سیستم های اجتماعی- ا
گرفتن سه بعد جدا از هم تعریف می کنند: 1. میزان تخریب  با در نظر 
از حالت  آنکه  بــدون  کند  قــادر است جذب  که یک سیستم  زیانی  و 

مقدمه
وقوع بالیای طبیعی مانند سیالب و زلزله در فضاهای جغرافیایی به ویژه 
در نواحی روستایی در اغلب موارد تأثیرات مخربی باقی می گذارد. ]1، 
2، 3[ غالبًا بالیای طبیعی با تخریب منابع درآمدی و امکانات زیستی 
]3[، سالمت ساکنان به ویژه کودکان و سالخوردگان ]4[ در ارتباط بوده 
کشورهای در حال  و همیشه خطری جدی برای توسعه به  ویژه در 
توسعه به  شمار می روند ]5، 6[ به همین دلیل امروزه دولت ها برای 
کاهش اثرات بالیای طبیعی، راهبردهای متنوعی را در پیش می گیرند. 
که  توانمندسازی جامعه برای تاب آوری در برابر مخاطرات، در حالی 
فعالیت های توسعه ای سبب افزایش آسیب پذیری جامعه نسبت به 
بر  کاهش مخاطرات سنتی،  برنامه های  و  نشود طرح ها  مخاطرات 
کالبدی تمرکز داشته است ]7[.  پایداری و مقاوم سازی سیستم های 
امروزه فقر، فشارهای جمعیتی، مسائل سیاسی- قانونی )نظیر حقوق 
زمین( و دیگر وجوه سیاسی نظیر ضعف دولت و نهادهای جامعه ی 
مدنی در محافظت از شهروندان، مردم را »مجبور« به زندگی در نواحی 
ناامن می کند ]8[. بنابراین نمی توان همه ی انسان ها را از مناطق خطر 
دور کرد و از طرفی بالیای طبیعی به صورت پدیده ای تکرار پذیر پیوسته 
کاهش آسیب پذیری  وجود دارد، از این رو نقش دولت ها در راستای 
جوامع در برابر بالیا بسیار کلیدی است. امروزه دولت ها تالش می کنند 
به جای مدیریت سازه ای، ترکیبی از روش های غیرسازه ای و سازه ای 
را به کار ببرند و در واقع تالش می کنند که سکونتگاه ها را تاب آور سازند. 
بر اساس قوانین شوراها و دهیاری های کشور ایران، مدیریت روستاها 
در اختیار شوراها و دهیاری ها است. بررسی اختیارات قانونی مدیریت 
که مدیریت بالیای طبیعی هم در حیطه ی  بیانگر آن است  محلی 
وظایف شوراها و دهیاری ها است. منطقه ی مورد مطالعه در پژوهش 
کیله و سردآبرود است. این دو  حاضر دو حوضه ی سیل خیز چشمه 
منطقه در سال های اخیر پیوسته در معرض خطر سیالب قرار داشته 
که در سال های آتی دوبــاره روستاها،  و این احتمال هم وجود دارد 
زیرساخت ها و سرمایه های طبیعی این دو حوضه در معرض تخریب 
راستای  در  از جنبه های مختلف  گیرد؛ پس ضــرورت مطالعات  قرار 
طبیعی  بالیای  برابر  در  آسیب پذیری  کاهش  و  تـــاب آوری  ارتــقــای 
ــاب آوری،  ت بهبود  راستای  در  مؤثر  عوامل  از  یکی  می گردد.  نمایان 
مباحث مدیریتی است که شامل سازماندهی و هماهنگی، تخصیص 
به  در محدوده ی خطر،  بــرای جمعیت ساکن  مالی  منابع  و  بودجه 
روزرسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب پذیری ها، مدیریت 
قوانین  درمــانــی،  کز  مرا و  مـــدارس  امنیت  زیربناها،  از  محافظت  و 
کاربری زمین و آموزش جوامع محلی است. بررسی ها  ساخت وساز و 
کردن این موارد  که با رعایت  و مرور ادبیات جهانی بیانگر آن است 
کرد.  می توان به ساخت جوامعی تاب آور در برابر بالیای طبیعی اقدام 
که با توجه به  بر همین اساس سؤال اصلی تحقیق حاضر این است 
اصول ده گانه ی تاب آوری در برابر بالیا، مدیران محلی تا چه میزان 
توانسته اند در راستای ایجاد جوامع تاب آور و بهبود وضعیت تاب آوری 

سکونتگاه های مورد مطالعه موفق باشند؟

مبانی نظری
جمله  از  تاریخ  بزرگ  تمدن های  از  بسیاری  معتقدند  نظریه پردازان 
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دادند. همچنین پیر بوردیو7 جامعه شناس فرانسوی تحقیقاتی در این 
مورد به عمل آورد ]19[. سرمایه ی اجتماعی یکی از ابعاد برجسته ی 
تحقیقاتی علوم اجتماعی است؛ این اصول اجتماعی باعث تقویت 
افراد و گروه ها می شود ]20[. سرمایه ی اجتماعی، عضویت در گروه ها 
گروهی مثل دموکراسی،  اهــداف  از این طریق  که  و انجمن ها است 
مشارکت و توسعه ی اجتماعی را تقویت می کند ]21[.  پوتنام مدعی 
شبکه های  و  رسمی  شبکه های  مانند  اجتماع  در  شرکت  که  اســت 
غیررسمی جامعه، مرکز اصلی مفهوم سرمایه ی اجتماعی است ]22[. 
سرمایه ی اقتصادی، انسانی، سرمایه ی فیزیکی و سرمایه ی طبیعی 
که در مجموع به صورت یک  هم از انواع سرمایه های دیگر هستند 
سرمایه ی   .]23[ تأثیرگذارند  تــاب آور  اجتماعات  عملکرد  در  سیستم 
که درآمد پولی و سایر منابع مالی و دارایی ها و نیز تجلی  اقتصادی، 
اقتصادی  سرمایه ی  می گیرد.  بر  در  را  مالی  حقوق  یعنی  آن  نهادی 
تبدیل  فرهنگی  و  اجتماعی  سرمایه ی  به  آسانی  به  و  است  سیال تر 

ج شود؛ 2. میزان توانایی یک سیستم برای سازماندهی  عادی خار
توانایی  میزان   .3 مختلف؛  شرایط  در  خــود  مجدد  سازماندهی  و 
سازگاری  تقویت  و  یادگیری  ظرفیت  افــزایــش  و  ایجاد  در  سیستم 
تــاب آوری در حقیقت معکوس آسیب پذیری  این رویکرد،  ]14[. در 
کنار عوامل مواجهه و حساسیت، از تاب آوری به عنوان  که در  است 
باب   .]15[ می کند  یاد  آسیب پذیری  تعیین کننده ی  عوامل  از  یکی 
شدن لغت تاب آوری در مبحث بالیا می تواند به  عنوان تولد فرهنگ 
کنفرانس جهانی  کنش به بالیا دیده شود. بیانیه ی  جدیدی برای وا
که به تدریج در  کاهش بالیا )WCDR(1 تأیید می کند  2005 درباره ی 
گسترده ای  هر دو حالت نظری و تجربی، مفهوم تاب آوری در طیف 
کاهش امکان خطر بالیا و در برخی مشارکت ها  از نواحی مورد بحث 
جوامع  و  »پــایــداری  مانند  عباراتی  معمواًل  یافت.  بیشتری  فضای 
ــاب آوری اجتماعی«  ت تــاب آور و ایجاد  امــرار معاش  ــاب آور، وسایل  ت
که برخی آن را به  در مقاالت، اسناد و برنامه ها آمده  است. در حالی  
را  آن  دیگر  برخی   .]16[ گرفته اند  نظر  در  جدید  الگوی  یک     عنوان 
که استفاده از دیگر حالت های  چیزی بیشتر از یک عبارت می دانند، 
می کند.  تعریف  را  خطر  کاهش  امکان  یا  آسیب پذیری  مانند  بالیا 
تعریف  را  تـــاب آوری  که  ــد  دارن وجــود  مختلفی  دیدگاه های  هرچند 
کرده اند اما همه ی تعاریف به توانایی و مهارت های جوامع انسانی 
کید دارد و این که تا چه میزان سازگاری در برابر بالیا  در مقابله با بالیا تأ

توسط جوامع محلی وجود دارد.

خصوصیات یک جامعه ی تاب آور
 امــروزه برای درک ویژگی ها و خصوصیات جوامع تــاب آور مطالعات 
عنوان  با  مطالعه ای  کای2  نمونه   برای  است  گرفته  صورت  زیــادی 
کولوژیکی  ا استراتژی های بهبود تاب آوری  »شناسایی مطلوب ترین 
کولوژیکی« انجام داد ]18[. هر  در برابر سیل در مناطق آسیب پذیر ا
چند او در این پژوهش تنها به بررسی عوامل سیالب در یک منطقه ی 
در  مدیریت  مسائل  که  رسید  نتیجه  ایــن  به  امــا  پــرداخــت  کوچک 

تاب آوری بسیار حائز اهمیت است.
اواًل: توانایی تحمل شوک ها و ضربه هاى وارده از یک خطر به گونه اى 
که آن خطرها تبدیل به سانحه نگردند )بنابراین احتمال شکست را 
کاهش دهد(، ثانیًا: توانایی برگشت به عقب پس از سانحه )بنابراین 
کاهش دهد(، ثالثًا: امکان و فرصت برای  بتواند عواقب شکست را 
تغییر و پذیرش پس از سانحه )بنابراین زمان مورد نیاز برای بهبودی 

و همچنین مقدار آسیب پذیری را کاهش دهد(.
کید بر نقش مدیران محلی،  برای ایجاد سکونتگاه های تاب آور با تأ
کید  که سرمایه ی اجتماعی با تأ اشکال مختلف سرمایه نقش دارند 
بر مؤلفه های اعتماد، شبکه ها و هنجارها، یکی از انواع سرمایه ها ی 
و  طوالنی  بس  تاریخچه ای  اجتماعی،  سرمایه ی  اســت.  تأثیرگذار 
که این  کسی  نامحسوس در میان علوم اجتماعی دارا است. اولین 
نقش  کلمن4  جیمز  بعدها  بــود.  فــان3  هانی  بــرد  کــار  به  را  اصطالح 
ح داد.  شرکت اجتماعی را در شکل گیری فرهنگ و تعلیم و تربیت شر
که مدتی از مباحث دور ماند. بعد  سرمایه ی اجتماعی مفهومی بود 
ح ساخت  کوب5 در اواخر دهه ی 60 دوباره آن را مطر از آن جین جا
ح  سپس لوری6 در دهه ی 70 و کلمن در دهه ی 80 آن را به تفصیل شر

جدول 2: تعاریف تاب آوری از دیدگاه های مختلف ]17[

تعریفنویسنده

 Wildavsky,
1991

 به ظرفیت برآمدن از عهده ی خطرات غیرمترقبه پس 
گفته می شود؛ یادگیری ترمیم و  از بروزشان، تاب آوری 

بازیابی.

 Holling et al.,
1995

تاب آوری، ظرفیت اضافی یا توانایی یک سیستم برای 
کــه یک  هضم اخــتــالل اســت یــا مــیــزان اختاللی اســت 
سیستم قبل از اینکه ساختار سیستم به وسیله ی تغییر 

دادن متغیرها تغییر کند، می تواند هضم کند.

Mallak, 1998

تاب آوری، توانایی یک شخص یا سازمان برای طراحی 
کاربردی هماهنگ شده  سریع و حرکات مثبت انطباقی 
با وضعیت اضطراری است، به گونه ای که فشار کمی را 

متحمل شود. 

Miletti, 1999

تــاب آوری محلی بدین معنی  با توجه به معانی بالیا، 
ــدن آسیب  بـــدون متحمل ش یــک منطقه،  کــه  ــت  اس
کیفیت زندگی و  کم شدن بهره وری یا  ویرانگر، خرابی، 
بدون گرفتن کمک زیاد از طرف جوامع خارجی، قادر به 
پایداری در برابر یک حادثه ی طبیعی بسیار بزرگ باشد.

Comfort, 1999 برای و مهارت های موجود  ظرفیت سازگارکردن منابع 
سیستم های جدید و شرایط عملیاتی.

 Kendra and
 Wachtendorf,

2003

توانایی پاسخ گویی به حوادث خارق العاده یا منحصر به 
فرد.

Cardona, 2003 برای آسیب دیده  کوسیستم های  ا یا  جوامع  ظرفیت 
هضم آثار منفی و ترمیم آن ها.

Pelling, 2003 از عهده ی فشار یک برآمدن  برای  توانایی یک عامل 
خطر یا سازگار شدن با آن.

UNISDR, 2005

معرض  در  اجتماع  یــا  جامعه  سیستم،  یــک  ظرفیت 
خطرات برای سازگار شدن، مقاومت کردن یا تغییر دادن 
برای رسیدن به سطح قابل قبولی از عملیات و ساختار 
که  و ادامــه ی آن. این موضوع به وسیله ی درجــه ای 
سیستم اجتماعی قادر به سازماندهی و افزایش ظرفیت، 
کاهش  گذشته و بهبود ارزیابی های  آموختن از بالیای 

امکان خطر خودش است، تعیین می شود.
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که مناطق دارای ارزشمندی  کل، زمانی   مقایسه و متمایز شوند. در 
منطقه  و  می آید  وجــود  به   بهتری  شرایط  ببینند  آسیب  ابتدا  کمتر، 
تاب آورتر می شود. استراتژی مدیریت خطر سیالب تاب آور همچنین 
و  سیالب  هشدار  سیستم های  )طراحی  آن  تأثیرات  کاهش  مقیاس 
ح های تخلیه ی محل( را هم در نظر می گیرد. استراتژی تاب آوری  طر
می تواند مقیاس های تسریع روند احیای پس از وقوع سیل را نیز در 
بر داشته باشد؛ در این زمینه بیمه ها و قوانین جبران خسارت بسیار 

تأثیر گذار هستند ]26[. 
در راستای تدوین ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و متغیرهای تاب آوری 
گیالرد10  گرفته است.  در برابر بالیای طبیعی مطالعات زیادی صورت 
برابر  در  تــاب آوری جوامع سنتی  با عنوان  مطالعه ای در سال 2007 
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 تاب آوری، ساختار فرهنگی و سیاست های مدیران می توانند 
مقاومت نشان دهند ]27[. شش کانتا کفله11 پژوهشی را در سال 2011 
با عنوان »اندازه گیری تاب آوری اجتماعات در برابر بالیای طبیعی بین 
کنین سواحل در کشور اندونزی« انجام داده است. در این پژوهش  سا

عناصر اصلی تاب آوری از دیدگاه کفله شامل موارد زیر است:
آموزش دهنده ی 	  سازمان های  و  نهاد  بر  مبتنی  جامعه 

داوطلب؛
مخاطرات، آسیب پذیری و ظرفیت ارزیابی شده ی جامعه؛ 	 
و 	  کردن  فرموله  خطر،  کاهش  برنامه های  تهیه ی 

پیاده سازی آن ها؛
در 	  آسیب پذیر  گروه های  و  کودکان  زنان،  دادن  دخالت 

فرآیند تهیه ی برنامه های کاهشی؛
ادغام برنامه های جامع و برنامه ی محلی؛	 
بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی؛	 
آسیب پذیری، 	  کلیدی،  خطرات  مورد  در  جامعه  گاهی  آ

می شود. در مقابل، قابلیت تبدیل سرمایه ی اجتماعی به سرمایه ی 
آمــوزش،  بیشتر  انسانی  سرمایه ی   .]24[ است  پرهزینه تر  فرهنگی 
را شامل  بــالیــای طبیعی  بــرابــر  مــدیــران محلی در  دانــش  و  مــهــارت 
کاهش خطرپذیری بالیا در سطح  می شود. آموزش و ظرفیت سازی 
که در فرآیند  سکونتگاه های روستایی به عنوان یکی از اصولی است 
گیرد. سرمایه ی  مدیریت بالیای طبیعی پیوسته باید مورد توجه قرار 
که تسهیل  فیزیکی شامل مسکن، امکانات عمومی و مانند آن است 
در ارتباطات و حمل و نقل از زیر مجموعه های آن به شمار می رود و در 
کوسیستم  نهایت سرمایه ی طبیعی هم شامل منابع طبیعی، آب و ا
گیاهی و جانوری در  گونه های خاص  باید  این بخش  که در  است 
برابر بالیای طبیعی مانند سیالب محافظت شوند )تصویر 1( ]23[. 
گرفته است. راه  در سال های اخیر این رویکرد بسیار مورد بررسی قرار 
حل های بسیار زیادی هم کشف و بررسی شده و مفهوم تاب آوری به 
مدیریت خطر سیل وارد شده است. در سال 1973 هالینک این گونه 
تاب آوری را مقیاسی برای نمایش مقاومت سیستم ها و توانایی آن ها 
کرده است. پایم8 از این تعریف استفاده  برای جذب تغییر، تعریف 
و  می شود  ج  خــار تعادل  حالت  از  سیستمی  آن،  با  که  سرعتی  کــرد: 
بخشی از تعادل را احیا می کند. تاب آوری همچنین عبارت است از 
توانایی سیستم در برابر اختالالت با احیای شرایط؛ بنابراین مخالف 

مقاومت )توانایی سیستم برای مقاومت در برابر اختالل( است. 
تعریف  خطر  مدیریت  بافت  در  را  تـــاب آوری  کلیجن9  و  دیبروجین 
آن هــا  در  کــه  سیل  خطر  مدیریت  اســتــراتــژی هــای  یعنی  ــد.  ــرده ان ک
با  سیالب  تأثیر  کاهش  به  و  می گیرد  قــرار  استفاده  مــورد  تـــاب آوری 
کید دارند. بنابراین  رویکرد زندگی با سیالب به جای مقابله با آن تأ
مدیریت خطر سیالب تاب آور یک مدیریت خطر سیل است که هدف 
آن اجازه دادن به ورود جریان سیالب در عین حال به حداقل رساندن 
گرفته شوند و  تأثیرات آن است. یعنی پیامدهای سیل باید در نظر 
فضایی  طراحی  و  زمین  کاربرد  اساس  بر  باید  ایمنی  استانداردهای 

تسهیل در همکاری و هماهنگی

تسهیل در دسترسی به منابع
سرمایه ی اجتماعیاعتماد- هنجارها-شبکه ها

اشکال سرمایهشاخص های تاب آوری

افزایش ظرفیت-بهبود وضعیت بیمه-بهبود 

کاهش فقر سالمت و 
سرمایه ی اقتصادیدرآمد-پس انداز- سرمایه گذاری

افزایش دانش و مهارت در برابر درک خطرات 

کاهش خطر اجتماعات محلی- ارتقای توانایی های 
سرمایه ی انسانیآموزش-مهارت-دانش-اطالعات

تسهیل ارتباطات و حمل و نقل- تسهیالت 

تخلیه- افزایش امنیت
مسکن- امکانات عمومی- 

فعالیت ها-صنعت
سرمایه ی فیزیکی

گونه های  حفاظت از محیط زیست-حفاظت از 

محیط زیست و محافظت از در برابر طوفان و سیل
منابع طبیعی- زمین-آب- 

کوسیستم ا
سرمایه ی طبیعی

تصویر 1: درک و استفاده از مفهوم آوری در برابر بالیا با استفاده از رویکرد مبتنی بر سرمایه ]23[
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روش تحقیق
بر  کید  تأ با  تحلیلی   - توصیفی  نــوع  از  مقاله  ایــن  در  تحقیق  روش 
پیمایش میدانی است. در این پژوهش برای دست یابی به اهداف 
دهیار  و  شوراها  اعضای  شامل  محلی  مدیران  پژوهش،  نظر  مــورد 
گرفته  پاسخ گو در نظر  به عنوان جامعه ی  کارشناسان بخشداری  و 
شده اند. همچنین برای استانداردسازی سؤاالت پرسشنامه با حضور 
در روستاهای مورد مطالعه از مدیران محلی و خبرگان روستاها کمک 
گرفته شد. ابعاد پرسشنامه ی مدیران متشکل از 10 اصل در راستای 
گاهی و تصور ذهنی مدیران محلی نسبت به بالیای طبیعی  ارزیابی آ
است. پرسشنامه های مورد نظر از ویژگی های خاصی برخوردار است. 
اواًل با توجه به سؤاالت و موضوع مورد مطالعه طراحی شده و تا آنجا که 
ممکن است سعی شده ارتباط سؤاالت با متغیرها، معرف ها و باالخره 
پاسخ  بــه  دست یابی  نــحــوه ی  و  شــود  مشخص  نظر  مــورد  شاخص 
ســؤاالت، از طریق داده هــای جمع آوری شده و تحلیل شاخص مورد 
گزارشات و اصول منتشره  نظر حاصل آید. ثانیًا تالش شده از تجارب، 
در مجامع بین المللی در ارتباط با وظایف مدیران برای ساخت جوامع 

تاب آور استفاده شود.
کیله ی تنکابن  منطقه ی مورد مطالعه دو حوضه ی سیل خیز چشمه  
و سردآبرود کالردشت را در بر می گیرد )تصویر 4(. بر اساس سرشماری 
سال 1385، دو محدوده ی مورد مطالعه دارای 18 نقطه ی روستایی، 
که امکان  آنجا  از  2683 خانوار و 9703 نفر جمعیت هستند ]31[. 
مطالعه ی همه ی جامعه ی آماری و مراجعه به تمام 18 روستای این 
بخش، امکان پذیر نبود، از روش نمونه گیری )فرمول کوکران و ضریب 
روستای  سه  سردآبرود  حوضه ی  در  بنابراین  شد.  استفاده  تعدیل( 
کیله هم شش  کردیچال و از حوضه ی چشمه  ــارک، لش سر و  رودب
کبودکالیه انتخاب شدند.  کشکو و  ک،  گاوپل، لتا روستای دراز الت، 
همچنین جامعه ی نمونه باید از مدیران محلی انتخاب می شدند که 
با سکونتگاه های مورد مطالعه آشنایی داشته باشند و نیز بر اساس 
کشور در هر روستا، در حوضه ی مورد مطالعه، سه نفر  قانون وزارت 
به عنوان اعضای شورای اسالمی و یک نفر به عنوان دهیار  فعالیت 
با  مستقیم  به طور  بخشداری ها  اعضای  از  تعدادی  نیز  و  می کنند 
روستاها در ارتباط هستند. به همین دلیل پرسشنامه در اختیار 40 نفر 
که در نهایت تعداد 36  گرفت  به عنوان جامعه ی نمونه منتخب قرار 

نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند.
 برای تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از پرسشنامه، بعد از 
کد گذاری داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شده 
است. برای این منظور ابتدا خصوصیات فردی مدیران محلی بررسی 
شد و در ادامه  دیدگاه مدیران در ارتباط با اصول ده گانه ی تعریف شده 
گرفت. با توجه به اینکه هر یک از  در فرآیند پژوهش مورد توجه قرار 
اصول ده گانه دارای چند متغیر ذهنی )ترتیبی( بوده بعد از جمع آوری 
کلی  کد گذاری، وارد نرم افزار آماری SPSS شده و برای درک  نظرات و 
با یکدیگر ترکیب شده  با آن ها  از اصــول، متغیرهای مرتبط  هر یک 
که در این مرحله داده ها با استفاده از نرم افزار از حالت ترتیبی  است 
تبدیل به فاصله ای )کمی( شده تا برای آزمون تی قابل استفاده شود. 

ظرفیت خود و خطرات تهدید کننده در آینده؛
پشتیبانی خارجی و سیستم های هشدار ]28[.   	 

چالش اصلی در این مطالعه عدم توجه به ابعاد محیطی- جغرافیایی 
که خود می تواند به عنوان یکی از عناصر اصلی برنامه ریزی ها  است 
باشد.  طبیعی  بــالیــای  بــرابــر  در  جامعه  ــاب آوری  ــ ت ارتــقــای  بــرابــر  در 
مدل  عنوان  با  پژوهشی   2011 و   2008 ســال  در  هــمــکــاران12  و  کاتر 
مکان محور13 برای درک تاب آوری جوامع محلی و شاخص سازی در 
زمینه ی تاب آوری در برابر بالیای طبیعی انجام دادند. این مطالعه 
چارچوب جدیدی از جایگاه تاب آوری به منظور ارتقای روش ارزیابی 
تاب آوری در مقابل بالیا در سطح محلی و منطقه ای ارائه می دهد و 
یک مجموعه از متغیرها در این مطالعه به عنوان اولین گام در تحقق 
گرفته اند ]29، 30[. هر چند این مطالعات صرفًا  هدف، مد نظر قرار 
کید نداشته اند، اما بر ابعاد نهادی- مدیریتی به  بر ابعاد مدیریتی تأ

کید داشته اند.  عنوان یک بعد کلیدی تأ

سیستم های طراحی شده با مؤلفه های 
چندگانه که به  سیستم این اطمینان را 
می دهد که در صورت از کارافتادگی  یک 

مؤلفه، کل سیستم دچار نقص نشود.

مازاد

مؤلفه های چندگانه در برابر یک 
مؤلفه ی    مرکزی، برای  حفاظت در برابر 

یک تهدید خاص
تنوع

نسبت مثبت انرژی تدارک دیده 
شده به انرژی تحویل داده شده کفایت

توانایی انجام فعالیت به صورت 
مستقل خودمختاری

توانایی تحمل مخاطرات یا حمالت

سیستم یکپارچه برای پشتیبانی 
از  یکدیگر

توانایی یادگیری از تجارب و 
منعطف نسبت به  تغییرات

انگیزه ها و فرصت های چندگانه 
برای مشارکت گسترده ی   ذی نفعان

قدرت

وابستگی درونی

سازگاری

همکاری

تصویر 2: ویژگی های مکان های تاب آور  ]25[
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نتایج و بحث
ویژگی های فردی مدیران محلی

است  آن  نشان دهنده ی  محلی  مدیران  فردی  خصوصیات  بررسی 
را  و 97/2 درصــد  زنــان  را  پاسخ گو 2/8 درصــد  مــدیــران  کل  از  که 
درصد   5/6 نیز  تأهل  وضعیت  نظر  از  می دهند.  تشکیل  مــردان 
مجرد و 94/4 درصد متأهل و میانگین سنی آنان هم 40/6 است. 
15/4 درصد از مدیران محلی )اعم از اعضای شورا و دهیار( راننده، 
دهیار،  درصــد   19/2 معلم،  درصــد   11/5 کــشــاورز،  درصــد   38/5
کارمندان بخشداری هستند.  7/7 درصد آزاد و 7/7 درصد هم از 
کل مدیران محلی 58/3 درصد دارای مدرک تحصیلی  ع  از مجمو
لیسانس، 38/9 درصد دیپلم و 2/8 درصد هم دارای تحصیالت 
راهنمایی هستند. برای درک وضعیت تاب آوری نهادی و مدیریتی 
کلی،  حالت  در  ســردآبــرود  و  کیله  چشمه  سیل خیز  حوضه های  در 
گویه های مرتبط با این مؤلفه با یکدیگر ترکیب و بعد از آن با  ابتدا 

استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل شده اند.

اصل اول: سازماندهی و هماهنگی
و  بر اساس مطالعه ی مبانی  تــاب آوری، این اصل  ارزیابی  در فرآیند 
ح است که شامل »دانش،  تجربیات جهانی به عنوان اولین اصل مطر
کلی مسئولین محلی«، »اتحاد و مشارکت  تجربه، قوانین و مقررات 
»مشارکت  طبیعی«،  بالیای  برابر  در  محلی  کنان  سا و  مسئوالن  بین 
مردم  با  برنامه ریزی  نشست های  در  دهیاران  و  اسالمی  شوراهای 
محلی« و »میزان حمایت شوراها و دهیاران از جوامع محلی آسیب پذیر 

سازماندهی و هماهنگی

تخصیص بودجه و منابع 
مالی برای روستاییان ساکن در 

محدوده ی خطر

به روز رسانی اطالعات مربوط 
به مخاطرات و آسیب پذیری ها

مدیریت و محافظت از زیربناها

کز درمانی امنیت مدارس و مرا

آموزش جوامع محلی

محافظت از محیط طبیعی

سیستم های هشدار  توان 
مدیریت بحران

اقدامات بازسازی

قوانین ساخت و ساز و کاربری زمین

اصل اول

ار(
هی

، د
ورا
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اصول ده گانه مدیریتی در راستای بهبود تاب آوری

اصل دوم

اصل سوم

اصل چهارم

اصل پنجم

اصل ششم

اصل هفتم

اصل هشتم

اصل نهم

اصل دهم

تصویر3: مدل مفهومی تحقیق]27[

اصول 
آلفای متغیرهای هر اصلعنواندهگانه

کرونباخ

0/675دانش، تجربه، قوانین و مقررات؛ مشارکت همه جانبه؛ حکایت از جوامع محلی آسیب پذیرسازماندهی و هماهنگیاصل اول

اصل 
دوم

تخصیص بودجه و منابع مالی برای 
کن در محدوده ی  روستاییان سا

خطر

برای  کمک های نقدی؛ سرمایه گذاری  بیمه(؛  و  اعتبار  و  ح های پس انداز  کافی )طر مالی  منابع 
0/671کاهش خطرپذیری خانوارها و مشاغل

اصل 
سوم

به روز رسانی اطالعات مربوط به 
0/761ارزیابی آسیب پذیری ها؛ ارزیابی های خطرپذیریمخاطرات و آسیب پذیری ها

اصل  
ممنوعیت ساخت و ساز در محدوده ی رود و مسیل ها؛ سیاست های استفاده از زمین؛ ارتباطات؛ مدیریت و محافظت از زیربناهاچهارم

0/665تأسیسات و زیربناهای عمومی؛ محافظت از سیل بند

اصل 
کز درمانیپنجم کز درمانی؛ تمرین های منظم آمادگی در برابر بالیا در مدارس، امنیت مدارس و مرا امنیت مدارس، بیمارستان ها و مرا

کز درمانی 0/701بیمارستان ها و مرا

اصل 
کاربری زمینششم قوانین ساخت و ساز و 

قوانین ساخت و ساز و قوانین بهداشت و امنیت؛ الزام به عقب نشینی و جابجایی ساختمان ها؛ 
رودخانه؛  حواشی  کاربری  تغییر  نقشه؛  با  تــوأم  ســاز  و  ساخت  الگوهای  و  اصــول  فنی،  ضوابط 

ح های حمایتی و تشویقی مثل وام مسکن برای مقاوم سازی و بهسازی طر
0/701

اصل 
کاهش خطرپذیری؛ برنامه های آموزشی برای مقامات آموزش جوامع محلیهفتم گاهی و برنامه های آموزشی در خصوص  آ

0/707محلی و مدیران جامعه؛ برنامه ها و تمرین های تخلیه

اصل 
محافظت از محیط طبیعیهشتم

ممنوعیت تخریب منابع طبیعی شامل پوشش گیاهی، قطع جنگل؛ راهبردها و برنامه های اجرایی 
دولت محلی؛ محافظت و مدیریت پایدار جنگل ها؛ مشارکت حفاظت و مدیریت پایدار خدمات 

زیست بوم
0/857

اصل 
نهم

سیستم های هشدار توان مدیریت 
0/827سرپناه های اضطراری؛ مرکز عملیات اضطراری و یا سیستم ارتباطات اضطراریبحران

اصل 
کاهش تأثیرات روانی و اجتماعی؛ منابع و نیروی کارشناسی برای کمک به قربانیان و تأثیرات روانی اقدامات بازسازیدهم

0/690اجتماعی؛  توان بخشی مشاغل

جدول 3: متغیرهای مورد بررسی از دیدگاه مدیران محلی ]27[ 
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کل  کودکان و زنان« است. محاسبه ی میانگین  مانند سالخوردگان، 
نظرات مسئوالن )13/4( در مقایسه با ارزش تی )12( مرتبط با اصل 
که در این اصل مدیران و  سازماندهی و هماهنگی بیانگر آن است 
شوراها و دهیاری های روستاهای منطقه ی مورد مطالعه از وضعیت 
شده  محاسبه  مــعــنــاداری  سطح  همچنین  بــرخــوردارنــد.  مطلوبی 
نگرش های  بین  در  معناداری  توافق  که  است  آن  بیانگر   )0/000(

کنین وجود دارد )جدول 4(. سا

اصل دوم: تخصیص بودجه و منابع مالی برای روستاییان 
کن در محدوده ی خطر سا

ــی در فــرآیــنــد بــرنــامــه ریــزی هــای  بــا تــوجــه بــه اهــمــیــت مــنــابــع مــال
کاهش دهنده ی مخاطرات و ارتقای تاب آوری فضاهای جغرافیایی 

تصویر 4: نقشه ی نحوه ی استقرار روستاها در دو محدوده ی مورد مطالعه

اصل  وضعیت  تحلیل  بـــرای  نــمــونــه ای  تــک   t آزمـــون  نتایج  جـــدول4: 
سازماندهی مسئوالن

اصل
تعداد جامعه 

نمونه
میانگن

انحراف 
معیار

خطای میانگین

سازماندهی 
و 

هماهنگی

3613/42/5550/4262

t مقدار
درجه 
آزادی

)Sig( بیشترینکمترین

31/603350/00012/60614/337

ارزش تی = 12
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به  روز  وضعیت  تحلیل  بــرای  نمونه ای  تک   t ــون  آزم نتایج  جــدول 6: 
رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب پذیری ها 

اصل
تعداد جامعه 

نمونه
میانگین

انحراف 
معیار

خطای میانگین

به  روز رسانی 
اطالعات مربوط 
به مخاطرات و 
آسیب پذیری ها

3611/33/0340/50576

t مقدار
درجه 
آزادی

)Sig( بیشترینکمترین

22/464350/00010/33412/387

15 = t ارزش

اصل چهارم: مدیریت و محافظت از زیربناها
مباحث سازه ای هر چند از دهه های 1930 در جهان مورد توجه قرار 
غیرسازه ای  شیوه های  به  را  خود  جای   1980 دهه های  در  و  گرفت 
کارا نبوده   که این شیوه ها هم  داد اما بررسی ها و تجارب نشان داد 
است، تا این که از دهه ی 2000 دوباره روش های ترکیبی )سازه ای و 
گرفت. با توجه به قرارگرفتن منطقه ی  غیرسازه ای( مورد توجه قرار 
اهمیت  از  زمین  گردشگری،  نمونه ی  مناطق  گروه  در  مورد مطالعه 
حاشیه ی  ــی  اراضـ از  بسیاری  ــن رو  ایـ از  اســـت.  بــرخــوردار  مضاعفی 
گونه ای که حتی مشاهدات میدانی  رودخانه ها، اشغال شده  است به 
رودخانه  حریم  در  ــادی  زی مسکونی  واحــدهــای  ســاز  و  ساخت  مؤید 
مدیریت  واقــع  در  زیربناها  از  محافظت  و  مدیریت  اصــل  در  اســت. 
کاربری  قوانین  و  اتخاذ سیاست ها  و  روستایی  در فضاهای  کالبدی 
کالبدی  مدیریت  است.  طبیعی  بالیای  مدیریت  راستای  در  اراضــی 
بر ساخت مسکن،  نظارت  احداث سیل بند،  پژوهش شامل  این  در 
از زمین و تعیین حریم و بستر رودخانه برای  سیاست های استفاده 
ح هادی  که دارای طر که در این زمینه روستاهایی  خانه سازی است 
هستند، به لحاظ مدیریت کاربری از وضعیت مطلوبی برخوردارند. اما 
که میانگین محاسبه شده برابر با  یافته های تحقیق بیانگر آن است 
25/7 است که در مقایسه با متوسط مطلوب، میزان باالتری را نشان 
زیربناها  از  محافظت  و  مدیریت  مطلوب  وضعیت  بیانگر  و  می دهد 
است. همچنین سطح معناداری محاسبه شده هم این وضعیت را 

تأیید می کند )جدول 7(.

جدول7: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل وضعیت مدیریت و 
محافظت از زیربناها )مسئوالن(

اصل
تعداد 

جامعه ی 
نمونه

میانگین
انحراف 

معیار
خطای میانگین

مدیریت و 
محافظت 
از زیربناها

3625/74/02230/671

t مقدار
درجه ی 

آزادی
)Sig( بیشترینکمترین

38/38350/00024/4127/14

21 = t  ارزش

برای  مالی  منابع  و  بودجه  تخصیص  اصل  طبیعی  بالیای  برابر  در 
کن در محدوده ی خطر از دیدگاه مدیران و مسئوالن  روستاییان سا
گویه ی   6 از  استفاده  با  اصل  این  گرفت.  قــرار  بررسی  مــورد  محلی 
طبیعی«،  بالیای  برابر  در  مالی  منابع  به  محلی  مدیران  »دسترسی 
»اختصاص منابع مالی در برابر بالیای طبیعی توسط مدیران محلی«، 
کنین محلی در راستای بیمه نمودن اموال  »اختصاص و تشویق سا
کمک های  کوچک و  توسط مدیران محلی«، »اختصاص وام هــای 
ــرای  کــاهــش هــزیــنــه ب نــقــدی«، »مــیــزان حــمــایــت هــای مــالــیــاتــی و 
بیمه گذاران در راستای ایجاد شغل های اقتصادی« و »میزان حمایت 
اســت. متوسط  گرفته  قــرار  بررسی  مــورد  اشتغال خــرد«  و  بنگاه ها  از 
میانگین  با  مقایسه  در  که  اســت   18 با  برابر  گویه   6 بــرای  مطلوب 
محاسبه شده )14/8( میزان باالتری را نشان می دهد. این یافته ها 
مطلوب  مدیران  دیدگاه  از  مالی  منابع  وضعیت  که  است  آن  بیانگر 
برای  بودجه  راستای اختصاص  از طرف دیگر در  ارزیابی نمی شود. 
ندارد  تفاوتی وجود  روستاهای در محدوده ی خطر و دیگر روستاها 
برخوردار  خاص  منابع  از  حادثه  بروز  صورت  در  تنها  روستاها  این  و 
 0/05 آلفای  ناحیه ی  در  شده  محاسبه  معناداری  سطح  می شوند. 
بیانگر توافق معناداری در بین نگرش های مسئوالن و مدیران محلی 

است )جدول 5(.

جدول 5: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل وضعیت تخصیص 
کن در محدوده ی خطر  بودجه و منابع مالی برای روستاییان سا

اصل
تعداد جامعه 

نمونه
میانگین

انحراف 

معیار
خطای میانگین

تخصیص بودجه 

و منابع مالی برای 

کن در  روستاییان سا

محدوده ی خطر

3614/83/16930/52822

t مقدار
درجه ی 

آزادی
)Sig( بیشترینکمترین

28/187350/00013/81615/961

18 = t ارزش

اصل سوم: به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و 
آسیب پذیری ها

بهبود  در  کلی  اصــول  از  یکی  عنوان  به  خطرپذیری  ارزیــابــی هــای 
کنین در برابر بالیای طبیعی محسوب می شود. در این  تاب آوری سا
کاهشی است. اصل  راستا اطالعات اساس همه ی برنامه ریزی های 
»ارزیابی های  بالیای طبیعی شامل  روز رسانی اطالعات در مورد  به 
دهیاران  »اطالعات  ساالنه«،  دو  یا  سالیانه  منظم  صــورت  به  خطر 
»هماهنگی  خطر«،  محدوده ی  در  انسان های  و  امکانات  مــورد  در 
فرآیند  در  خطر  ــی هــای  ــاب ارزی از  »اســتــفــاده  و  ــر«  ــاالت ب نــهــادهــای  بــا 
برنامه ریزی های توسعه ی محلی« است. یافته های حاصل از نظرات 
که به روز رسانی اطالعات  مسئوالن و مدیران محلی بیانگر آن است 
نمی شود  انــجــام  منطقه  در  آسیب پذیری  و  مخاطرات  بــه  مــربــوط 
به طوری که میانگین محاسبه شده 11/3 در برابر متوسط مطلوب 15 
میزان کمتری را نشان می دهد. البته بخشی از این چالش ها را باید در 

قوانین باالدست جستجو کرد )جدول 6(.
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اصل هفتم: آموزش جوامع محلی
آموزش جوامع محلی در فرآیند هر نوع برنامه ریزی در نواحی روستایی 
از ابعاد مختلف دارای اهمیت است. در فرآیند این تحقیق، آموزش 
روستایی«،  نواحی  در  »آمــوزش  اصل   4 از  استفاده  با  محلی  جوامع 
»بــرگــزاری  بــالیــا«،  برابر  در  کنان  سا توانایی های  به  دادن  گــاهــی  »آ
وقوع  با  ارتباط  در  مدیران  مستمر  »آمـــوزش  و  آمــوزشــی«  دوره هـــای 

بالیای طبیعی« مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمــون t تک نمونه ای برای تحلیل وضعیت آموزش  نتایج  جدول 10: 
جوامع محلی )مسئوالن(

اصل
تعداد 
نمونه

میانگین
انحراف 

معیار
خطای میانگین

آموزش 
جوامع 
محلی

35122/9830/504

t مقدار
درجه 
آزادی

)Sig( بیشترینکمترین

23/961340/00011/06013/110

ارزش تی = 15

اصل هشتم: محافظت از محیط طبیعی
در  تـــاب آوری حوضه های طبیعی  ارتــقــای  راســتــای  در  اصــل هشتم 
محیط  خــود  از  محافظت  سیالب،  بر  کید  تأ با  طبیعی  بالیای  برابر 
که در بسیاری از موارد، خود محیط به عنوان یک  طبیعی است چرا 
تعدیل کننده عمل می کند و در برخی از موارد هم اجتماعات انسانی 
باید اقداماتی را در راستای عملکرد بهینه ی محیط انجام دهند. در 
از مــوارد، فعالیت هایی  که در برخی  این زمینه مدیران اعتقاد دارنــد 
اینکه حوضه در  به  با توجه  گرفته است. مدیریت جنگل ها  صورت 
منطقه ی جنگلی واقع شده، تا حد زیادی در سال های اخیر توانسته 
موارد  از  برخی  در  اما  شــود.  ساکنین  تـــاب آوری  ارتقای  موجب  است 
سیالب  در  نمونه  بــرای  اســت.  نگرفته  صــورت  مدیریتی  اعمال  هم 
سال 1390، احداث شیالت در نزدیکی رودخانه موجب تخریب چند 
مجموعه شیالت شد و اشتغال چندین نفر را به خطر انداخت. بر اساس 
که  آزمون تی، می توان اذعان داشت  این مستندات و خروجی های 
وضعیت محافظت از محیط طبیعی در سطح متوسط قرار دارد زیرا که 
کل محاسبه شده )25/7( و میانه ی  اختالف چندانی بین میانگین 
مطلوب وجود ندارد. در این زمینه با توجه به سطح معنا داری محاسبه 

شده، می توان گفت که یافته ها معنادار هم هستند.

جدول 11: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل وضعیت محافظت 
از محیط طبیعی )مسئوالن(

تعداد اصل
انحراف میانگیننمونه

خطای میانگینمعیار

محافظت از 
محیط طبیعی

3525/7496/8611/159

t درجه ی مقدار
بیشترینکمترین )Sig(آزادی

22/196340/00023.3828.09

ارزش تی= 24

کز درمانی اصل پنجم: امنیت مدارس و مرا
برابر  در  کنین  سا تــاب آوری  بهبود  برای  اساسی  چالش های  از  یکی 
کز درمانی در نواحی در معرض  بالیای طبیعی، امنیت مدارس و مرا
امنیت  پرسشنامه،  اطالعات  از  حاصل  نتایج  اساس  بر  است.  خطر 
زیرا  نیست  بــرخــوردار  مطلوبی  وضعیت  از  درمانی  کز  مرا و  مــدارس 
میانگین محاسبه شده در مقایسه با متوسط مطلوب )یعنی عدد 9(، 
کمتری را نشان می دهد. همچنین سطح معناداری محاسبه  میزان 
که بیانگر توافق معنادار در  شده در ناحیه ی آلفا برابر با 0/000 است 
بین نگرش های ذهنی جامعه ی مسئوالن و مدیران است. مشاهدات 
میدانی در این زمینه هم این وضعیت را اثبات می کند، به طوری که در 
ک خود  برخی از روستاهای منطقه ی مورد مطالعه مانند روستای لتا

مدارس در منطقه ی خطر سیالب قرار دارند )جدول 8(.

امنیت  بــرای تحلیل وضعیت  نمونه ای  آزمــون t تک  نتایج  جــدول 8: 
کز درمانی )مسئوالن( مدارس و مرا

اصل
تعداد 

نمونه
میانگین

انحراف 

معیار
خطای میانگین

امنیت 

مدارس و 

کز درمانی مرا

367/82/2400/373

t درجه آزادیمقدار)Sig( بیشترینکمترین

20/906350/0007/0478/563

ارزش تی=9

کاربری زمین اصل ششم: قوانین ساخت و ساز و 
کاربری اراضی در نواحی باالدست حوضه های سیل خیز امروزه  تغییر 
به عنوان یک چالش اساسی در راستای وقوع سیالب است. بر اساس 
نظرات مسئوالن محلی در دو حوضه ی مورد مطالعه وضعیت قوانین 
کاربری زمین مطلوب است به طوری که میانگین کل  ساخت و ساز و 
که در  بــرآورد شده است  گویه برابر با 28/7  محاسبه شده برای 8 
مقایسه با میانه ی مطلوب مقدار بیشتری را نشان می دهد. با توجه 
اثر توسعه ی  اینکه قیمت زمین در حوضه های مورد مطالعه در  به 
فعالیت های گردشگری باال رفته است بسیاری از اراضی تغییر کاربری 
کاربری اراضی زراعی و باغی در این حوضه  داده اند. همچنین تغییر 
از مــوارد موجب وقوع سیالب شده  است اما در مقابل و  در بسیاری 
زیادی  حد  تا  روستاها  در  دهیار  حضور  با  اخیر  سال های  در  به ویژه 

نظارت بر تغییر کاربری ها صورت می گیرد )جدول 9(.   

امنیت  بــرای تحلیل وضعیت  نمونه ای  t تک  آزمــون  نتایج  جــدول 9: 
کز درمانی )مسئوالن( مدارس و مرا

اصل
تعداد 
نمونه

میانگین
انحراف 

معیار
خطای میانگین

قوانین 
ساخت 
و ساز و 
کاربری 

زمین

3628/74/4790/7681

t مقدار
درجه ی 

آزادی
)Sig( بیشترینکمترین

37/445350/00027/20130/327
ارزش تی= 24
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نظام آموزش مدیران با هدف ایجاد جوامع تاب آور وجود ندارد یا در 
سطح بسیار ناچیزی است )جدول 14(.

جدول13: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل وضعیت اقدامات و 
بازسازی در راستای بهبود تاب آوری

انحراف میانگینتعداد نمونهاصل
خطای میانگینمعیار

اقدامات 
و 

بازسازی

3611/202/2530/3864

t درجه ی مقدار
بیشترینکمترین )Sig(آزادی

28/99350/00010/4111/99
ارزش تی= 12

از دیــدگــاه  بــالیــا  14: وضــعــیــت اصـــول ده گـــانـــه ی مــدیــریــت  جـــدول 
محلی مدیران 

میانگیناصول ده گانه
متوسط 
مطلوب

13/412سازماندهی و هماهنگی

تخصیص بودجه و منابع مالی برای 
کن در محدوده ی خطر روستاییان سا

14/818

به روز رسانی اطالعات مربوط به مخاطرات و 
آسیب پذیری ها

11/315

25/721مدیریت و محافظت از زیربناها

کز درمانی 7/89امنیت مدارس و مرا

کاربری زمین 28/724قوانین ساخت و ساز و 

1215آموزش جوامع محلی

25/727محافظت از محیط طبیعی

13/918سیستم های هشدار توان مدیریت بحران

11/212اقدامات بازسازی

نتیجه گیری
 بررسی پیشینه ی تحقیق در دنیا در زمینه ی بالیای طبیعی بیانگر 
آن است که بعد مدیریتی در کنار ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی 
راستای  در  تأثیر گذار  ابعاد  از  یکی  عنوان  به  کالبدی  ساختی-  زیر  و 
برنامه های کاهش است. در این پژوهش هم تالش شده است که تنها 
به ابعاد و زمینه های مختلف مدیریتی در زمینه ی بهبود تاب آوری در 

کید بر سیالب پرداخته شود. برابر بالیای طبیعی با تأ
بخش  دو  در  نهادی  و  مدیریتی  ابعاد  با  ارتــبــاط  در  تحقیق  نتایج   
بیانگر  گویه ها،  از  برخی  که  اســت  شــده  تنظیم  میدانی  یافته های 
گویه ها  کالن است و برخی دیگر از  راهبردهای اتخاذ شده در سطح 
هم بیانگر عملکرد مدیران محلی مانند دهیاران و شوراهای اسالمی 
که  می دهد  نشان  تحقیق  یافته های  زمینه  ایــن  در  اســت.  روستا 
که در مقایسه  میانگین کل بعد نهادی و مدیریتی برابر با 50/2 است 
با متوسط مطلوب 54، میزان کمتری را نشان می دهد. یعنی از دیدگاه 

اصل نهم: سیستم های هشدار توان مدیریت بحران
در  غــیــرســازه ای  روش هـــای  از  یکی  به عنوان  هشدار  سیستم های   
ح هستند. در واقع این اصل  فرآیند مدیریت مخاطرات طبیعی مطر
کز هشدار  اطالع رسانی به موقع در مورد وقوع بالیای طبیعی است. مرا
کار و تجهیزات،  کار و پشتیبانی نیروی  سریع با برخورداری از نیروی 
انجام  و  دهیاری ها  و  شــوراهــا  توسط  کز  مرا ایــن  داشتن  اختیار  در 
میانگین های  اســت.  نهم  اصل  مهم  مــوارد  از  آموزشی  تمرین های 
در  محلی  مــدیــران  و  مسئوالن  دیدگاه های  مــورد  در  آمــده  به دست 
که در مقایسه با متوسط مطلوب  مورد این اصل برابر با 13/9 است 
که بین دو  کمتری را نشان می دهد. از آنجا  گویه ها )18( میزان  کل 
که این  میانگین تفاوت معناداری وجود دارد می توان اذعان نمود 
اصل دارای وضعیت مطلوبی در دو حوضه ی مورد مطالعه از دیدگاه 

مسئولین نیست.

وضعیت  تحلیل  ــــرای  ب ــه ای   ــمــون ن تــک   t آزمــــون  نــتــایــج  جــــدول 12: 
سیستم های هشدار توان مدیریت بحران )مسئوالن(

اصل
تعداد 
نمونه

میانگین
انحراف 

معیار
خطای میانگین

سیستم های 
هشدار  توان 

مدیریت 
بحران

3613/913/94/2890/714

t مقدار
درجه ی 

آزادی
)Sig( بیشترینکمترین

19/50350/00012/49314/395

ارزش تی = 18 

اصل دهم: اقدامات بازسازی
کنین، مسئولین محلی و  آخرین اصل در فرآیند ارتقای تاب آوری سا
کلی سکونتگاه های روستایی در معرض خطر بازسازی بعد از  به طور 
وقوع بالیای طبیعی است. بازسازی در واقع مهیا ساختن جامعه اعم 
کالبدی، شرایط روحی و روانی و اجتماعی و اقتصادی  از فضاهای 
زمینه  این  اســت. در  انسان ها  و معیشت  زندگی  عــادی  رونــد  بــرای 
کافی در اختیار داشته باشند تا بتوانند  مدیران محلی باید منابع مالی 
با سرعت به حالت اولیه بازگردند. همچنین منابع انسانی کارشناس، 
شرایط توان بخشی اشتغال و در نهایت ارائه ی راهبردهای کلی برای 
برنامه ی بازسازی را باید در اختیار داشته باشند. در این راستا بر اساس 
کل محاسبه شده برابر با 11/20 و  نظرات مدیران منتخب میانگین 
کمتری را نشان می دهد.  در مقایسه با میانه ی مطلوب )12( میزان 
همچنین سطح معناداری محاسبه شده در سطح آلفای 0/05 برابر با 
کی از توافق معنادار در بین نگرش های جامعه ی  که حا 0/000 است 
که  دارنــد  اذعــان  نمونه  جامعه ی  بیشتر  تقریبًا  یعنی  اســت.  نمونه 

وضعیت بازسازی در بعد از وقوع سیالب به خوبی انجام نمی پذیرد.
کز درمانی هم از اصول دیگری است که بر اساس  امنیت مدارس و مرا
کاتر و همکاران، جایگاه ویژه ای در ساخت جوامع تاب آور  مطالعات 
که البته بر اساس نتایج این پژوهش با میانگین 7/8 در برابر  دارد 
کنار  9 از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. آموزش مدیران محلی در 
بالیا  اثرات  کاهش  به  موارد می تواند  از  در بسیاری  کنان  آموزش سا
که بر اساس نظرات مدیران محلی،  کمک نماید. این در حالی است 
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21. Putnam, R. D. )2002(. Democracies sinflux: the evolution of social 

خود مدیران محلی، در میزان تاب آوری در برابر بالیا، مدیران نقش 
کمی دارند. در واقع بخشی از این یافته ها متعلق به سیاست گذاری 
این  در  آمــوزش  البته نقش  اســت.  تعریف مدیران محلی  و وظایف 
مبحث بسیار مهم است که این یافته با دیدگاه های کاتر و همکارانش 
و کافله انطباق محتوایی دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهد 
گذشته، وضعیت عملکردی مدیران و مسئوالن  که طی دو دهه ی 
به طوری که  نیست؛  مطلوب  هــم  مــدیــران  خــود  دیــدگــاه  از  محلی 
میانگین های محاسبه شده بیانگر این وضعیت است. برای نمونه از 
مجموع اصول ده گانه ی تعریف شده برای مدیران محلی در راستای 
ایجاد جوامع تاب آور در برابر بالیای طبیعی، تنها دو اصل مدیریت و 
محافظت از زیربناها با میانگین 25/7 در مقایسه با متوسط مطلوب 
کاربری زمین با میانگین 28/7 در  21 و اصل قوانین ساخت و ساز و 
که دالیل آن را باید  برابر متوسط 24، در وضعیت مطلوبی قرار دارد 
تعیین  با  بنابراین  تعیین مدیران محلی مرتبط دانست.  با وظایف 
وظایف در زمینه ی اصول دیگر می توان به تاب آوری بیشتر مدیران 
کرد. یکی از اصول مورد  کمک  و سکونتگاه ها در برابر بالیای طبیعی 
در  کن  سا روستاییان  برای  مالی  منابع  و  بودجه  تخصیص  بررسی، 
محدوده ی خطر است که بر اساس دیدگاه و مصاحبه ی محلی برای 
گرفته نشده  است. در صورت  این روستاها بودجه ی خاصی در نظر 
وجود منابع مالی هم، مانند دیگر روستاها، بر اساس میزان جمعیت از 

طرف وزارت کشور به آن ها بودجه ای اختصاص می یابد.
هماهنگی،  و  سازماندهی  ابعاد  که  نمود  اذعــان  می توان  نهایت  در 
کاربری زمین با توجه  مدیریت و محافظت از بناها، قوانین ساخت و 
از  است  متوسط مطلوب  از  بیشتر  میانگین محاسبه شده  اینکه  به 
مدیریتی  دیگر  ابعاد  مــورد  در  امــا  اســت  بــرخــوردار  مطلوبی  وضعیت 
پیشنهاد  نتایج  ایــن  اســاس  بر  و  نیست  مطلوب  چندان  وضعیت 
می شود در مرحله ی اول، آموزش جامع برای همه ی مدیران محلی 
کارمندان بخشداری به  از شوراهای اسالمی روستا، دهیاران و  اعم 
وسیله ی نهادهای مربوط صورت پذیرد و نیز از محیط های طبیعی 
حاشیه ی  درختان  حتی  و  حوضه  باالدست  گیاهی  پوشش  مانند 
اثــرات  کاهش  راستای  در  منابع  ایــن  که  نقشی  جهت  به  رودخــانــه 

تخریبی سیالب دارند، محافظت شود.
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