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 مقدمه

دهد که وقوع بالیای طبیعي مانند سیالب و زلزله در فضاهایي جغرافیایي، به ویژه در نواحي  مطالعات نشان مي

گذارد. غالبا بالیای طبیعي با تخریب منابع درآمدی و  روستایي در اغلب موارد تاثیرات مخربي از خود به جای مي

سالمت ساکنان، به ویژه کودکان و سالخوردگان را به خطر انداخته و همیشه خطر جدی برای  امکانات زیستي،

( و این امر لزوم توجه 00: 1930روند )بدری و همکاران،  توسعه به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار مي

 به معنای طبیعي، لزوماً آمیز رهمخاط بستر در سازد چون که، زیستن آوری در مناطق روستایي را بر مال مي به تاب

نوع  درجه، در مستقر جمعیت ادراک و شناخت میزان و آوری فقدان تاب بلکه نیست، پذیری آسیب و بودن بار خسارت

آوری از ضروریات  ( و تاب93: 1930است )پورطاهری و همکاران،  خسارت ایجاد سبب بودن آمیز مخاطره نحوه و

شکالت و فشارهای ناشي از محیط کار، زندگي شخصي، تغییرات سریع اجتماعي و زندگي در دنیای کنوني است. م

حوادث و بالیای طبیعي مانند سیل و زلزله و غیره، همه و همه از جمله مسائلي هستند که فشارهای زیادی را بر 

کنند که پس از  پیدا ميآور توانایي این را  آوری در این است که افراد بسیار تاب کنند و اهمیت تاب افراد تحمیل مي

یک ضربه در مدت زمان کوتاهي به شرایط اولیه خود برگردند و زندگي روزمره را از سر گیرند )جزایری و دهقاني، 

(، 0010به باور مایونگا )آوری صورت گرفته است که در این بین  تاکنون تعاریف متعدد از تاب( و نیز، 60: 1931

و یا اجتماع در معرض خطر به منظور استقامت، تحمل ضربات، سازگاری و آوری توانایي سیستم، جامعه  تاب

بازسازی تاثیرات ریسک با روشي به موقع و موثر که شامل حفظ و ترمیم ساختارها و وظایف پایه حیاتي است. به 

از اثرات  بیني، جذب، تطبیق و یا بازیابي آوری توانایي یک سیستم و اجزای آن برای پیش (، تاب0019زعم پانل )

آوری توانایي یک سیستم  (،تاب0010باشد. به عقیده رز ) یک رخداد خطرناک در یک زمان تعیین شده و کارآمد مي

(، 0000شود. کانر و دیویدسون ) برای پاسخ به بالیای طبیعي، بهبود و توانایي تطبیق پس از رویداد قلمداد مي

رواني در شرایط خطرناک و شرکت فعال و سازنده  -تعادل زیستيآوری را به عنوان توانمندی فرد در برقراری  تاب

اند. با توجه به تعاریف مزبور باید گفت که نکته اشتراک تمامي تعاریف در سه  فرد در محیط پیراموني تعریف کرده

مشکالت  ای است که افراد به ها یا درجه آوری سطحي از مقابله با سختي نکته مهم نهفته است به این معني که، تاب

شود که  آوری خاصیت و حس سبکي و راحتي به همراه دارد. به عبارت دیگر فرض مي دهند و نیز، تاب پاسخ مي

ها بر اساس  ها و تحت نفوذ قرار دادن و فائق آمدن بر سختي آوری را به صورت توانایي ترمیم بدبختي افراد تاب

آوری توانایي برتر است  این که، در تعاریف مختلف تابدهند و پایان سخن  سطوح مختلف کارکردهایشان ارائه مي

 ها غلبه کنند.  ها و سختي دهد که بر بدبختي که به افراد اجازه مي

آوری مطرح است که یکي از این نظریات،  دهد که نظریات چندی در خصوص تبیین تاب بررسي اسناد نشان مي

 مانند خود بافت ارتباطي به توجه با را آوری افراد ، تاباجتماعي است مطابق این نظریه-نظریه سیستم بوم شناختي

 فرد به منحصر خصوصیت یک فقط را وآن است کرده تعریف تر بزرگ جامعه ابعاد سایر و ها همسایه دوستان، خانواده،

 ذارتاثیرگ ارتباطي شبکه به مربوط واکنش یک آوری تاب جامعه است. به مربوط خصوصیت شامل بلکه داند، نمي افراد

هایي که در اتخاذ تاب آوری  (، مدل1333(. عالوه بر این، از نگاه توبین )03: 1933)رفیعیان و همکاران،  است.

وجود دارد عبارتند از مدل کاهش، مدل بهبود و مدل ساختاری شناختي. مدل کاهش که بر کاهش مواجهه و خطرات 
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تواند حذف شود و مدل  ها و ضربات به محیط مي وکتاکید دارد. مدل بهبود بر این امر اصرار دارد که همه ش

ساختاری شناختي که تاکید بر تغییرات ساختاری در جامعه و نهادها، شرایط محیطي و فردی )مکان فیزیکي، سن، 

چنین، تاکنون مطالعات اندکي درخصوص عوامل بهبود  درآمد و غیره( و عوامل شناختي )رواني و نگرشي( دارد. هم

شود. نتایج مطالعه حیدری ساربان  ها اشاره مي ای از آن ستاییان صورت گرفته که در ذیل به پارهآوری رو  تاب

آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران  اثرات سرمایه اجتماعي در بهبود تاب مطالعه و تحلیل» (، با عنوان 1936)

م اجتماعي و رضایتمندی بین تمامي متغیرهای حاکي از این واقعیت است که که به جز دو متغیر میزان انسجا« زلزله 

آوری روستاییان در مناطق روستایي شهرستان ورزقان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. نتایج  تحقیق با بهبود تاب

آوری و  نفعان محلي در راستای تقویت تاب های ذی تحلیل شبکه»(، با عنوان 1933تحقیق قرباني و همکاران )

نشان داد که بین میزان انسجام، سرمایه اجتماعي، اعتماد و مشارکت و میزان « های طبیعي ار اکوسیستممدیریت پاید

نقش تنوع »(، با عنوان 1933نفعان محلي رابطه وجود دارد. نتایج مطالعات حیدری ساربان و مجنوني ) آوری ذی تاب

، نشان داد که اتخاذ رویکرد «ر برابر خشکساليآوری خانوارهای روستایي پیرامون دریاچه ارومیه د معیشتي در تاب

(، در 0010تر خانوارها در شرایط خشکسالي دریاچه ارومیه شده است. دویسون ) آوری بیش معیشتي منجر به تاب

گذاری و حکمروایي مبتني بر توانمندسازی روستاییان از  مطالعات خود دریافت که تسهیم دانش، اشکال سیاست

شود و دراین راستا بایستي  آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله محسوب مي در بهبود تاب متغیرهای تاثیرگذار

آوری روستاییان تجدید نظر کرده و در این میان  ای خود در جهت بهبود تاب های منطقه گذاری ها در سیاست دولت

 وستایي مشاوره الزم را گرفته باشد.گیران و متولیان توسعه ر باید از ساکنان محلي، رهبران فکری و معنوی و تصمیم

آوری روستاییان دریافتند که تقویت  های میداني خود پیرامون بهبود تاب (، در پژوهش0010نوریس و همکاران )

های جمعي و نهاد مدرسه، تقویت اعتماد  های مقابله با بحران از طریق رسانه پذیری اجتماعي، ترویج شیوه مسئولیت

آوری روستاییان  پذیری جوامع روستایي از متغیرهای تاثیرگذار در بهبود تاب تقویت انعطافبه نفس روستاییان و 

(، در خصوص بهبود تاب آوری اجتماعات محلي نشان داد که 0010شود. نتایج پژوهش روبرتسون ) محسوب مي

نوادگي وتحلیل فقر های تامین اجتماعي، احساس امنیت شغلي، تقویت پیوند خا تقویت تعلق سرزمیني، وجود شبکه

آوری  (، پیرامون بهبود تاب0006شود. نتایج مطالعات کیلپاتریک ) آوری روستاییان منجر مي و محرومیت به بهبود تاب

های اخالقي و باورهای مذهبي، تنوع بخشي به  ارزش جوامع محلي حاکي از این واقعیت است که تقویت

روستاییان، تقویت منبع کنترل دروني روستاییان، تقویت پذیرش  های اقتصادی،  باال بردن دانش و آگاهي فعالیت

شود. مطالعات بویکسترا و همکاران  آوری در مناطق روستایي ختم مي اجتماعي و تقویت کارآفریني به بهبود تاب

های اجتماعي، حمایت اجتماعي، ادغام اجتماعي، حس تعلق،  (، موید این واقعیت است که بین تقویت شبکه0019)

( و 0013کر و رز )وآوری روستاییان رابطه وجود دارد. به زعم بر رهبری، پذیرش تغییر و یادگیری و بهبود تاب

(، مداخله ذی نفعان محلي، محیط طبیعي و مصنوع، زیرساخت محلي و خدمات اجتماعي 0019کولیک و همکاران )

(، در مطالعات خود 0013س و همکاران )کند. مک مانو آوری روستاییان نقش مهمي را بازی مي  در بهبود تاب

 ود دارد.  به عقیدهآوری روستاییان رابطه وج های اقتصادی، اجتماعي و محیطي با بهبود تاب دریافتند که بین مولفه

آوری  (، مشارکت پویای ساکنان محلي، اقدام جمعي و تعامالت اجتماعي در بهبود تاب0010) هگني و همکاران
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(، بین عدم رخداد وقایع چالش 0019( و کولیک و همکاران )0010به باور ماگیس ) کند. ميمحلي نقش مهمي بازی 

های غیرمنتظره و ناگهاني یا مخاطرات طبیعي(، مشخصات زیرساختي )مانند  برانگیز مانند )مانند وقوع بحران

وحیه جمعي و دسترسي به خدمات بهداشتي و عدم انزوای جغرافیایي(، زیرساخت اجتماعي )مانند وجود ر

گرایي و همدلي و بهبود تاب  های نگرشي مانند نگرش مثبت، جمع ارتباطات و تعامالت بین افراد محل(، مشخصه

 آوری روستاییان رابطه وجود دارد. 

آوری  بهبود تابمشاهدات اولیه نگارنده در مناطق روستایي شهرستان ورزقان حاکي از این واقعیت است که 

آوری  تابشهرستان ورزقان با سطح مطلوب فاصله زیادی دارد و به عبارتي،  بحران زلزلهروستاییان پیرامون 

جوامع روستایي به  در آوری تاب پایین حد تری قرار دارد. همین در سطح پایین ،روستاییان پیرامون بحران زلزله

ت شرایط و مسائل خود به برعهده نگرفتن مسئولی به توان مي ها آن جمله از که مشکالت متعددی دامن زده است

ناپذیری، نداشتن خالفیت و پایین بودن  هنگام وقوع زلزله، نگرش منفي، فردگرایي، حمایت اجتماعي پایین، انعطاف

های اجتماعي مستحکم و نداشتن قدرت  خوداتکایي، عدم مقابله با مشکالت ناشي از زلزله، عدم برقراری شبکه

یری اجتماعي، پایین بودن خوش بیني، اعتماد به نفس پایین، نبود همدلي و پذ درون گروهي، پایین بودن مسئولیت

همفکری، پیوندهای خانوادگي ضعیف، درآمد پایین و نامکفي، عدم دسترسي سهل و آسان به خدمات درماني و 

شرق  کرد. شهرستان ورزقان در جنوب غربي و غرب ناحیه شمال بهداشتي، پایین بودن احساس امنیت و غیره اشاره

های البرز و  پذیری است که به دلیل قرارگیری در محل برخورد کوه استان آذربایجان شرقي از جمله نواحي آسیب

ای از جمعیت این شهرستان در نواحي روستایي ساکن  شود. بخش عمده زاگرس جزء مناطق زلزله خیز محسوب مي

در این منطقه  1931ای که در سال  اند. در زلزله ار یافتههستند و تعداد قابل توجهي از روستاها در این شهرستان استقر

تر از  های جاني و مالي قابل توجهي در مناطق روستایي این شهرستان از خود برجای گذاشت و مهم رخ داد آسیب

فرهنگي، زیست  -آوری اقتصادی، اجتماعي آن در بازسازی بعد از زلزله در شهرستان ورزقان مشکالتي از منظر تاب

ها و  کالبدی وجود داشت که روند بازسازی مناطق زلزله زده را با دشواری–یطي، زیرساختي و ساختاری مح

فرهنگي، محیطي،  -آوری اقتصادی، اجتماعي ساخت و از این رو توجه و اهتمام به تقویت تاب تنگاهایي مواجه مي

ی مشکالت و مصائب ناشي از بحران تواند تا حدود بسیار زیاد کالبدی مي -زیست محیطي زیرساختي، ساختاری

شتاب   زده زلزله را تقلیل داده و رنج و آالم ناشي از بحران زلزله را تحمل پذیرتر کرده و به بازسازی مناطق زلزله

آوری روستاییان نقش مهمي در مدیریت بحران ناشي از زلزله در  تری ببخشد از این رو مطالعه عوامل بهبود تاب بیش

آوری روستاییان  عوامل بهبود تابکند به این خاطر، هدف این تحقیق مطالعه و تحلیل  بازی مي مناطق روستایي

شود این است که وضعیت  در شهرستان ورزقان مي باشد و سئوالي که در این ارتباط طرح ميپیرامون بحران زلزله 

آوری  روستاییان شهرستان ورزقان  آوری در مناطق روستایي شهرستان ورزقان چگونه است؟ و عوامل بهبود تاب تاب

تحلیلي است. در نهایت، نتایج  -، روش تحقیق در مطالعه حاضر، از نوع توصیفيباشد؟ عالوه بر این چه عواملي مي

در منطقه مورد مطالعه در چهار مولفه آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله  تحقیق نشان داد که عوامل بهبود تاب

شناختي، حکمروایي خوب و  های اخالقي و معنوی، توانمندسازی اقتصادی و روان عي و ارزش)تقویت سرمایه اجتما
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 ( نهفتهافزایي در خصوص مقابله با  بحران ریزی توسعه کالبدی و مهارت رساني بهینه به روستاییان و برنامه خدمات

 است. 

 شناسیروش

جامعه آماری  و پیمایشي و نیز از نوع تحلیلي است. ای، و از لحاظ ماهیت توصیفي این تحقیق، از لحاظ هدف توسعه

این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالي و خانوارهای ساکن در این روستاها است 

(933N= که از این میان تعداد ،)نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش  136

گیری تصادفي ساده بوده است بدین ترتیب، اصل شانس برابر برای انتخاب افراد  در این پژوهش، نمونهگیری  نمونه

 و ها از طریق مصاحبه گیری شاخص های خام برای اندازه دادهجامعه جهت عضویت در نمونه رعایت شد و 

ید قرار گرفت. مطالعه راهنما نامه توسط پانل متخصصان مورد تای روایي صوری پرسش .گردآوری گردید  نامه  پرسش

های کسب شده و استفاده از فرمول  نامه صورت گرفت و با داده پرسش 90در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد

 بدست آمد. 33/0الي  70/0های مختلف پرسش نامه تحقیق   ، پایایي بخشSPSSویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار 

سئوال مورد سنجش قرار گرفت و  60به کمک  آوری روستاییان عوامل بهبود تابه، نام چنین از طریق ابزار پرسش هم

ای از سئواالت  در مرحله امتیازدهي، از آن جا که دسته .دهي آن از طیف پنج قسمتي لیکرت استفاده گردید برای امتیاز

 .ن دسته از سئواالت انجام شد، کدگذاری مجدد برای ایSPSSاند، با استفاده از نرم افزار  در جهت منفي مطرح شده

 =0نظری ندارم،  =9موافقم، =0کامال موافقم، =3 :ها در سئواالت با جهت مثبت به صورت بنابراین، امتیاز پاسخ

های پژوهش  تجزیه و تحلیل داده. باشد کامال مخالفم و در مورد سئواالت منفي عکس این حالت مي =1مخالفم و 

انجام شد. در بخش آمار توصیفي با   SPSSاستنباطي و با استفاده از نرم افزار حاضر در دو بخش آمار توصیفي و

های پژوهش پرداخته  هایي نظیر فراواني، میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات به توصیف داده استفاده از آماره

ست. تحلیل عاملي تحلیل ترین روش آماری به کار رفته در این پژوهش تحلیل عاملي ا شد و در بخش استنباطي مهم

های  های چند متغیره است که در آن متغیرهای مستقل و وابسته مطرح نیست. زیرا این روش، از شیوه آماری از روش

شود متغیرهای بسیاری در  شود و تالش مي ها همه متغیرها نسبت به هم وابسته شمرده مي هم وابسته است که در آن

 چند عامل خالصه شود. 

 افیایی تحقیققلمرو جغر

کیلومتر مربع از شرق به شهرستان اهر، از غرب به شهرستان مرند، از شمال به  0963شهرستان ورزقان با وسعت 

های هریس، تبریز و شبستر محدود شده است. ازومدل شمالي در  شهرستان کلیبر و جلفا و از جنوب به شهرستان

درجه  93ثانیه تا  13دقیقه و  06درجه  93در موقعیت ریاضي  هکتار 00109شهرستان ورزقان و با مساحتي برابر با 

آبادی در آن قرار  00ثانیه طول شرقي واقع بوده و  03دقیقه و  30درجه  06ثانیه عرض شمالي تا  19دقیقه و  91

 (، موقعیت جغرافیایي دهستان ازومدل شمالي به نمایش در آمده است.1دارد. در نهایت، در شکل )
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 وقعیت جغرافیایی دهستان ازومدل شمالی(: م1شکل)

 .1933منبع: مرکز آمار ایران، 

 نتایج تحقیق

 آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله(:  بندی عوامل بهبود تاب نتایج توصیفي تحقیق؛  )اولویت

دی گردید. برای بن آوری روستاییان منطقه مورد مطالعه محاسبه و اولویت ترین عوامل بهبود تاب به منظور تعیین مهم

( استفاده شده است که یک شاخص نسبي است و امکان مقایسه متغیرهای CVبندی از ضریب تغییرات ) اولویت

شود باال بردن دانش و آگاهي روستاییان از طریق  ( مشاهده مي1آورد. همان طور که در جدول) مختلف را فراهم مي

های مقابله با بحران از  اجتماعي روستاییان، ترویج شیوهپذیری  آموزش در خصوص بحران، تقویت سطوح مسئولیت

ترین  های اجتماعي مستحکم و قدرت درون گروهي جزو مهم های جمعي و مدارس و ایجاد شبکه طریق رسانه

 بندی شده است. عوامل اولویت
 آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله بندی عوامل بهبود تاب (: اولویت1جدول)

ضریب  انحراف معیار میانگین ها گویه نمره

 تغییرات

 3/71 96/0 37/0 باال بردن دانش و آگاهي روستاییان از طریق آموزش در خصوص بحران 1

 6/63 70/0 03/0 پذیری اجتماعي روستاییان تقویت سطوح مسئولیت 0

 3/37 13/0 00/0 های جمعي و مدارس های مقابله با بحران از طریق رسانه ترویج شیوه 9

 0/71 03/1 36/9 های اجتماعي مستحکم و قدرت درون گروهي ایجاد شبکه 0

 3/90 73/0 30/9 تقویت خالفیت و نوآوری افراد روستایي 3

 7/70 96/0 33/9 تقویت سازگاری سریع افراد روستایي با شرایط بحراني و نامناسب 6

 63 03/0 73/9 احداث دفاتر فن آوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایي 7

 0/33 60/0 70/9 تقویت سیستم پشتیبان روستایي 3

 0/69 00/0 63/9 تقویت همدلي و همفکری در میان روستاییان 3

 30 30/0 30/9 مقاوم سازی مساکن و نوسازی مسکن 10

 6/60 73/1 00/9 تقویت ارتباطات و تعامالت اجتماعي جوامع روستایي 11

 0/07 00/0 90/9 باورهای مذهبيهای اخالقي و  تقویت ارزش 10

 00 17/0 03/9 گذاری بخش خصوصي در مناطق روستایي سرمایه 19

 3/36 01/0 00/9 تقویت روحیه مشارکت و همیاری در بین روستاییان  10
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 7/03 60/0 13/9 دسترسي سهل و آسان به تسهیالت بانکي و اعتبارات دولتي 13

 9/09 01/0 16/9 داشتن درآمد ثابت و مکفي 16

 3/63 60/0 03/9 های اقتصادی در مناطق روستایي تنوع بخشي به فعالیت 17

 9/60 33/0 30/0 میزان اعتماد روستاییان نسبت به همدیگر تقویت اعتماد به نفس روستاییان و 13

 00 03/0 31/0 های کنار آمدن با مشکالت ناشي از بحران زلزله تقویت مهارت 13

 3/03 93/0 73/0 ترل دروني روستاییانتقویت منبع کن 00

 3/73 77/0 63/0 پشتیباني اجتماعي از روستاییان در مواقع بحراني 01

 9/33 03/1 33/0 تقویت پذیرش اجتماعي و به حساب آمدن روستاییان 00

 33 90/0 00/0 تقویت کارآفریني در مناطق روستایي 09

 3/93 19/0 93/0 پذیری جوامع روستایي تقویت انعطاف 00

 0/76 66/0 00/0 تقویت خودکارآمدی و اثربخشي روستاییان 03

 0/63 03/0 19/0 رعایت ضوابط فني ساخت و ساز و تقویت زیرساخت محلي 06

 7/01 67/0 0 تحقق عدالت و برابری و از میان برداشتن شکاف طبقاتي  07

 6/66 91/1 37/1 خوش بین بودن به زندگي 03

 9/01 70/0 30/1 ت مصالح به کار رفته در ساخت و سازهاارتقای کیفی 03

 9/90 73/0 77/1 حمایت اجتماعي 90

 7/03 33/0 63/1 تقویت احساس امنیت اجتماعي افراد روستایي 91

 3/39 63/1 60/1 تسهیل مراودات فرهنگي و اجتماعي روستاییان با شهر 90

 3/69 00/0 33/1 اطق روستایيتقویت انسجام اجتماعي و ادغام اجتماعي در من 99

 3/73 33/1 03/1 تقویت تعلق سرزمیني و تعلق مکاني 90

 1/30 07/0 00/1 میزان دسترسي به خدمات دولتي  93

 90 70/0 93/1 های تامین اجتماعي  وجود شبکه 96

 7/01 90/0 99/1 دسترسي آسان به خدمات درماني و بهداشتي و مراکز اسکان موقت  97

 1/33 69/0 03/1 اس امنیت شغلياحس 93

 3/00 17/0 01/1 تقویت پیوند خانوادگي 93

 9/99 03/0 10/1 تقویت کیفیت معابر و سهولت تردد در مواقع بحراني 00

 30 0 10/1 تقلیل فقر  و محرومیت در مناظق روستایي 01

 0/73 70/0 07/1 مالکیت خانه 00

 9/63 03/0 1 وستایيهای تولیدی در مناطق ر تشکیل تعاوني 09

 1936، های پژوهش یافته: منبع

 نتایج استنباطی

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در شهرستان ورزقان، از تکنیک تحلیل  ترین عوامل  بهبود تاب برای تعیین مهم

ها برای  ادهدهد که جهت تعیین انسجام دروني د ( نشان مي0عاملي استفاده شد. محاسبات انجام شده در جدول )

برابر   KMOو بارتلت استفاده گردید و در این بخش مقدار KMOگیری از تکنیک تحلیل عاملي از آزمون بهره

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه   و نیز آماره بارتلت برای تعیین عوامل بهبود تاب 701/0

های موجود برای تحلیل  باشد. بنابر این داده دار مي معني 000/0ح یک به دست آمد که  در سط  330/7نیز برابر با 

 عاملي مناسب تشخیص داده شدند.
 و آزمون بارتلت KMO(: مقدار 2جدول)

 KMO Bartlet Test Sig                                 تحلیل عاملي

 000/0 330/7 701/0    آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله             عوامل بهبود تاب

 1936، های پژوهش یافته: منبع

طوری  چنین همان کند. هم ( درصد از واریانس کل را تبیین مي00/33در کل، عامل شناسایي شدند که در مجموع ) 

عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک برای  0شود در این تحقیق، با توجه به مالک کیسر، ( مالحظه مي9که در جدول)

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه استخراج شد. پس از چرخش عاملي  عوامل بهبود تاب

 بندی شدند. عامل طبقه 0آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در  به روش وریماکس، متغیرهای مربوط به بهبود تاب
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 اریانس قبل از چرخش(: عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد و3جدول)
 درصد تجمعي درصد واریانس مقدار ویژه عوامل

 03/00 03/00 09/10 عامل اول

 90/97 00/13 33/3 عامل دوم

 33/03 63/10 03/7 عامل سوم

 00/33 09/3 37/0 عامل چهارم

 1936، های پژوهش یافته: منبع

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در  بگذاری آنها )تحلیل عاملی عوامل بهبود تا ها و نام چرخش عامل

 منطقه مورد مطالعه( 

ها از چرخش عاملي  ها و ساده کردن ساختار آن طوری که گفته شد در این پژوهش برای تسهیل در تفسیر عامل همان

را بعد ( عامل استخراج شده همراه با مقادیر ویژه و درصد واریانس 0جدول ) از نوع واریماکس استفاده شده است.

درصد( و عامل چهارم 10/13ترین سهم ) شود عامل اول بیش طوری که مالحظه مي دهد. همان از چرخش نشان مي

 باشد. درصد( را در تبیین واریانس کل متغیرها دارا مي71/10ترین سهم ) کم
 (: عوامل استخراج شده با مقادیر ویژه و درصد واریانس بعد از چرخش4جدول)

 درصد تجمعي درصد واریانس مقدار ویژه عوامل

 10/13 10/13 63/10 عامل اول

 31/90 63/10 66/3 عامل دوم

 71/03 30/10 61/7 عامل سوم

 00/33 71/10 30/7 عامل چهارم

 1936، های پژوهش یافته: منبع

که بار  داری و بیان نقش هر متغیر در عامل مربوط، در پژوهش حاضر متغیرهایي چنین برای تعیین سطح معني هم

دهد که تمام متغیرهای وارد شده، دارای بار  داشتند مدنظر قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان مي 0/0عاملي بیش از 

(، متغیرهایي که در هر یک از چهار عامل مذکور 3اند. در نهایت بر اساس نتایج جدول ) بوده 0/0عاملي بیشتر از 

 گیرند، عبارتند از: قرار مي

های اجتماعي مستحکم و قدرت درون  ایجاد شبکهپذیری اجتماعي روستاییان،  سطوح  مسئولیت تقویتعامل اول: 

های اخالقي و باورهای مذهبي،  تقویت ارزشگروهي، تقویت ارتباطات و تعامالت اجتماعي جوامع روستایي، 

های تولیدی  تعاوني مالکیت خانه، باال بردن دانش و آگاهي روستاییان از طریق آموزش در خصوص بحران، تشکیل

در مناطق روستایي، تقویت پذیرش اجتماعي و به حساب آمدن روستاییان، تسهیل مراودات فرهنگي و اجتماعي 

تقویت انسجام اجتماعي و ادغام اجتماعي در مناطق روستاییان با شهر، تقویت تعلق سرزمیني و تعلق مکاني، 

گیرند که با توجه  تماعي افراد روستایي در این عامل جای ميحمایت اجتماعي و تقویت احساس امنیت اجروستایي، 

های اخالقي و  تقویت سرمایه اجتماعي و ارزش» به ماهیت متغیرهای تاثیرگذار، عامل اول تحت عنوان عامل 

( درصد از واریانس کل را تبیین 10/13(، در مجموع )63/10شود. که این عامل  با مقدار ویژه ) نامیده مي« معنوی

 کند.  يم

تقویت خالفیت و نوآوری میزان اعتماد روستاییان نسبت به همدیگر،  عامل دوم: تقویت اعتماد به نفس روستاییان و

افراد روستایي، تقویت همدلي و همفکری در میان روستاییان، تقویت منبع کنترل دروني روستاییان، تقویت 

تقلیل فقر  بخشي روستاییان، خوش بین بودن به زندگي، پذیری جوامع روستایي، تقویت خودکارآمدی و اثر انعطاف
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احساس امنیت شغلي، تقویت روحیه مشارکت و همیاری در بین روستاییان و و محرومیت در مناظق روستایي، 

گیرند که با توجه به ماهیت متغیرهای تاثیرگذار، عامل دوم تحت  داشتن درآمد ثابت و مکفي در این عامل جای مي

 (63/10(، در مجموع )66/3شود که با مقدار ویژه ) نامیده مي«  شناختي توانمندسازی اقتصادی و روان»عنوان عامل 

 کند.  درصد از واریانس کل را تبیین مي

گذاری بخش خصوصي در مناطق روستایي، دسترسي سهل و  عامل سوم: تقویت سیستم پشتیبان روستایي، سرمایه

دولتي، میزان دسترسي به خدمات دولتي، تقویت پیوند خانوادگي، احداث دفاتر آسان به تسهیالت بانکي و اعتبارات 

های تامین اجتماعي، پشتیباني اجتماعي از روستاییان  فن آوری اطالعات و ارتباطات در مناطق روستایي، وجود شبکه

های  خشي به فعالیتدر مواقع بحراني، دسترسي آسان به خدمات درماني و بهداشتي و مراکز اسکان موقت و تنوع ب

گیرند که با توجه به ماهیت متغیرهای تاثیرگذار، عامل سوم تحت  اقتصادی در مناطق روستایي در این عامل جای مي

(، در 61/7شود. که با مقدار ویژه ) نامیده مي«  رساني بهینه به روستاییان حکمروایي خوب و خدمات »عنوان عامل 

 کند.  ل را تبیین ميدرصد از واریانس ک (30/10مجموع )

های جمعي و مدارس، تقویت سازگاری سریع افراد  های مقابله با بحران از طریق رسانه عامل چهارم: ترویج شیوه

روستایي با شرایط بحراني و نامناسب، تقویت کیفیت معابر و سهولت تردد در مواقع بحراني، مقاوم سازی مساکن و 

های کنار آمدن با مشکالت  کار رفته در ساخت و سازها، تقویت مهارت نوسازی مسکن، ارتقای کیفیت مصالح به

ناشي از بحران زلزله، رعایت ضوابط فني ساخت و ساز و تقویت زیرساخت محلي، تقویت کارآفریني در مناطق 

 گیرند که با توجه به روستایي و تحقق عدالت و برابری و از میان برداشتن شکاف طبقاتي در این عامل جای مي

ریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایي در خصوص  برنامه»ماهیت متغیرهای تاثیرگذار، عامل چهارم تحت عنوان عامل 

( درصد از واریانس کل را 71/10(، در مجموع )30/7شود. که این عامل  با مقدار ویژه ) نامیده مي« بحران مقابله با

 کند. تبیین مي
 از عوامل و بار عاملی بدست آمده از ماتریس دوران یافته (: متغیرهای مربوط به هر یک5جدول)

 بار عاملی متغیرها نام عامل

 

 

 

 

 های اخالقی و معنوی تقویت سرمایه اجتماعی و ارزش

 33/0 پذیری اجتماعي روستاییان تقویت سطوح  مسئولیت

 33/0 های اجتماعي مستحکم و قدرت درون گروهي ایجاد شبکه

 63/0 تعامالت اجتماعي جوامع روستایيتقویت ارتباطات و 

 67/0 های اخالقي و باورهای مذهبي تقویت ارزش

 10/0 مالکیت خانه

 33/0 باال بردن دانش و آگاهي روستاییان از طریق آموزش در خصوص بحران

 03/0 های تولیدی در مناطق روستایي تشکیل تعاوني

 03/0 اییانتقویت پذیرش اجتماعي و به حساب آمدن روست

 03/0 تسهیل مراودات فرهنگي و اجتماعي روستاییان با شهر

 00/0 تقویت تعلق سرزمیني و تعلق مکاني

 00/0 تقویت انسجام اجتماعي و ادغام اجتماعي در مناطق روستایي

 90/0 حمایت اجتماعي

 03/0 تقویت احساس امنیت اجتماعي افراد روستایي

 

 

   

 

 شناختی صادی و روانتوانمندسازی اقت

 39/0 میزان اعتماد روستاییان نسبت به همدیگر تقویت اعتماد به نفس روستاییان و

 33/0 تقویت خالفیت و نوآوری افراد روستایي

 79/0 تقویت همدلي و همفکری در میان روستاییان

 03/0 تقویت منبع کنترل دروني روستاییان

 00/0 يپذیری جوامع روستای تقویت انعطاف

 00/0 تقویت خودکارآمدی و اثربخشي روستاییان
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 90/0 خوش بین بودن به زندگي

 11/0 تقلیل فقر  و محرومیت در مناظق روستایي

 16/0 احساس امنیت شغلي

 61/0 تقویت روحیه مشارکت و همیاری در بین روستاییان 

 37/0 داشتن درآمد ثابت و مکفي

 

 

 رسانی بهینه به روستاییان حکمروایی خوب و خدمات

 73/0 تقویت سیستم پشتیبان روستایي

 60/0 گذاری بخش خصوصي در مناطق روستایي سرمایه

 33/0 دسترسي سهل و آسان به تسهیالت بانکي و اعتبارات دولتي

 00/0 میزان دسترسي به خدمات دولتي 

 10/0 تقویت پیوند خانوادگي

 73/0 ات و ارتباطات در مناطق روستایياحداث دفاتر فن آوری اطالع

 13/0 های تامین اجتماعي  وجود شبکه

 07/0 پشتیباني اجتماعي از روستاییان در مواقع بحراني

 17/0 دسترسي آسان به خدمات درماني و بهداشتي و مراکز اسکان موقت 

 33/0 های اقتصادی در مناطق روستایي تنوع بخشي به فعالیت

  

 

 

 

 ریزی توسعه  کالبدی و مهارت افزایی در خصوص مقابله با  بحران مهبرنا

 30/0 های جمعي و مدارس های مقابله با بحران از طریق رسانه ترویج شیوه

 30/0 تقویت سازگاری سریع افراد روستایي با شرایط بحراني و نامناسب

 19/0 تقویت کیفیت معابر و سهولت تردد در مواقع بحراني

 70/0 سازی مساکن و نوسازی مسکن مقاوم

 99/0 ارتقای کیفیت مصالح به کار رفته در ساخت و سازها

 30/0 های کنار آمدن با مشکالت ناشي از بحران زلزله تقویت مهارت

 97/0 رعایت ضوابط فني ساخت و ساز و تقویت زیرساخت محلي

 00/0 تقویت کارآفریني در مناطق روستایي

 93/0 و برابری و از میان برداشتن شکاف طبقاتي تحقق عدالت 

 1936، های پژوهش یافته: منبع

( نشان 0آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در شکل ) در نهایت با توجه به نتایج فوق ، عوامل بهبود بهبود تاب

انمندسازی اقتصادی و های اخالقي و معنوی، تو تقویت سرمایه اجتماعي و ارزشداده شده است که بر اساس آن 

ریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایي در  رساني بهینه به روستاییان و برنامه شناختي، حکمروایي خوب و خدمات روان

 منطقه مورد مطالعه ارتباط دارد.ر دخصوص مقابله با  بحران 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ها پیرامون بحران زلزله و درصد تبیین هریک از آنآوری روستاییان  (: مدل نهایی پژوهش؛ بهبود تاب21شکل )

آوری روستاییان پیرامون بحران عوامل بهبود تاب

 زلزله

افزاییدرخصوصریزیتوسعهکالبدیومهارتبرنامه

 44/12مقابلهبابحران

حکمرواییخوبو

رسانیبهینهخدمات

 ستاییانبهرو

04/16  

هایاخالقیوتقویتسرمایهاجتماعیوارزش

09/31معنوی  

توانمندسازی

اقتصادیو

 15/40شناختیروان
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آوری  های اخالقي و معنوی در بهبود تاب دهد تقویت سرمایه اجتماعي و ارزش همان طوری که شکل فوق نشان مي

روستاییان نقش دارد در تبیین این ارتباط باید گفت که  سرمایه اجتماعي نقش سیمان اجتماعي را در مناسبات 

کند به این دلیل که با تقویت سرمایه اجتماعي در مناطق روستایي است که انسجام اجتماعي  مي اجتماعي بازی

روستاییان تقویت شده، اعتماد روستاییان نسبت به یکدیگر فزوني یافته و روستاییان به جای روابط عمودی روابط 

روستاییان، افزایش آگاهي و دانش  دهند که این امر منجر به تسهیم دانش بین افقي بر پایه همکاری را شکل مي

روستاییان، کاهش تعارضات و اختالفات در بین روستاییان، تقویت مشارکت اجتماعي  در بین روستاییان و 

آوری روستاییان را بهبود  شود و تحقق این مهم تاب  رضایتمندی بیش تر روستاییان از زندگي در مناطق روستایي مي

به باور کند در تایید این نکته باید گفت که  لزله در مناطق روستایي مساعدت ميبخشیده و به مدیریت بحران ز

آوری روستاییان در مقابل بحران زلزله رابطه وجود دارد به  (، بین سرمایه اجتماعي و تاب0013اسپیلمن و همکاران )

ها را  زلزله تداوم بخشیده و آنهای فشار زا مانند  آوری تالش روستاییان را برای تغییر موقعیت این دلیل که، تاب

کند. در تبیین  ها را در نیل به اهدافشان تضمین مي برای ورود به صحنه عمل آماده نموده و مقاومت و سرسختي آن

آوری و یا  آوری ذکر این نکته در خور تعمق است که بهبود تاب های اخالقي و معنوی و بهبود تاب پیوند بین ارزش

آورانه برای رشد به انرژی نیاز دارد و و مطابق نظریات ارائه شده در خصوص بهبود  مجدد تاببه زبان دیگر انسجام 

آوری، یک نیرویي در  آوری، منبع این انرژی، یک منبع معنوی و ذاتي است به این معني که بر طبق نظریه تاب تاب

اهنگي سوق مي دهد و این نیرو درون هر فرد وجود دارد که او را به سوی خودشکوفایي، نوع دوستي، خرد و هم

آوری جوامع روستایي رابطه  های معنوی و بهبود تاب (، بین ارتقای ارزش0006یک منبع معنوی دارد. به باور بال )

آوری و افزایش آن در مناطق  (، معنویت یک عامل کلیدی، در ایجاد تاب0001وجود دارد. و به زعم ورنر و اسمیت )

کند تا مشکالت  (، در مطالعات خود دریافت که معنویت به افراد روستایي کمک مي0003روستایي است. والش )

اشان را مدیریت کرده، با استرس و فشارهای زندگي کنار آمده و به حفظ سالمت جسماني و رواني خود  زندگي

 مساعدت کنند. 

که بهبود بسترهای نهادی و رساني بهینه به روستاییان باید گفت  حکمروایي خوب و خدماتدر خصوص پیوند بین 

آوری  های محلي، بخش خصوصي و روستاییان نقش مهمي در بهبود تاب ایجاد رابطه سه طرفه بین سازمان

کند و عالوه بر این بابد گفت که رویکرد حکمروایي خوب روستایي از جمله جدیدترین و  روستاییان بازی مي

ت بحران روستایي به طور اخص و مدیریت توسعه پایدار پرطرفدارترین رویکردهایي است که در زمینه مدیری

روستایي به طور اعم مطرح شده است. این رویکرد با تاکید بر سه رکن اصلي دولت، بخش خصوصي و جامعه 

مندی، عدالت، کارآیي و  گویي، قانون مدني به حضور فعال و اثرگذار این ارکان در سایه مشارکت، شفافیت، پاسخ

گرایي و مدیریت بحران تاکید دارد. این رویکرد توانمندی قابل توجهي در تبیین  پذیری، اجماع یتاثربخشي، مسئول

گذاری مدیریت بحران روستایي به  تواند در زمینه سیاست های پیرامون بحران در مناطق روستایي داشته و مي واقعیت

ظرفیت سازی، توانمندسازی و توسعه عنوان راهنمای عمل مناسبي به کار گرفته شود؛ چون که به نهادسازی، 

 ای دارد.  مشارکتي توجه ویژه
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رابطه وجود دارد در این آوری روستاییان  شناختي و بهبود تاب توانمندسازی اقتصادی و روان(، بین 0مطابق شکل )

را در  خصوص باید گفت که توانمندسازی با ارتقای دانش، مهارت و نگرش افراد روستایي میزان یادگیری را آنان

آور به طور   آوری آنان را باال مي برد به این دلیل که فرد تاب های پیرامون خود بهبود بخشیده و تاب خصوص بحران

عادی قادر  به تفکر خالقانه و منعطف درباره حل مسائل و مشکالت و مصائب پیرامون خود مي باشد. افزون بر 

داری، خودتعییني و اعتماد به نفس جوامع  ایستگي، تاثیرگذاری، معنيهای ش این، توانمندسازی با تاثیرگذاری بر مولفه

بخشد چون که به باور فرایبورگ   روی خود بهبود مي های پیش آوری آنان را در خصوص بحران روستایي میزان تاب

آور، از  د تابدهد به این دلیل که افرا آوری افراد را برای تغییر افزایش مي (، توانمندسازی، تاب0006و همکاران )

دهند. در کل،  کنند، از چالش لذت مي برند وتغییر را بر ثبات ترجیح مي های روزانه استقبال مي درگیری در فعالیت

 آوری فرآیندی پویا، دشوار ولي قابل یادگیری است.  تاب

اید گفت امروزه بریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایي در خصوص مقابله با  بحران  برنامهدر خاتمه در خصوص   

پذیر دارد. که جهت این فعالیت  گیری مناطق روستایي انعطاف ریزی توسعه کالبدی نقش حیاتي در شکل برنامه

باشد. افزون بر این، در خصوص  ریزی راهبردی در جهت فرم و کالبد روستا برای انطباق موضوع الزم مي برنامه

ای از صاحب  کر این نکته الزم است که  با وجود این که عدهافزایي در خصوص مدیریت بحران ذ پیوند بین مهارت

های شخصیتي در گذر  کنند و بر این اعتقاد هستند که ویژگي آوری را یک ویژگي شخصیتي قلمداد مي  نظران تاب

گیرد و نسبتا پایدار و غیر قابل تغییر است؛ صاحب نظراني چون استرنبرگ  زمان و تحت شرایط خاص شکل مي

توان با آموزش مهارت  بر آموختي بودن مهارت های گوناگون تاب آوری تاکید ورزیده اند. به باور آنان، مي (،0006)

توان سالمت رواني و هیجاني آنان را افزایش داد  دهي و ابراز خود مي های ارتباطي، مقابله، جرات هایي مانند مهارت

شود در آنان ارتقای بخشید در تایید  آوری منجر مي تاب و از این رو احساس رضایتمندی از زندگي را که به بهبود

های اجتماعي، مالي و یا احساسي به تعادل  آوری به ظرفیت بازگشت از چالش (، تاب0010این مهم به باور رزینک )

گر توانایي فرد جهت سازش یافتگي مجدد در برابر غم، ضربه و شرایط نامطلوب  مجدد اطالق شده است و بیان

های زندگي حتي وقتي  آوری مهارتي مناسب است برای پشت سرگذاشتن مشکالت و بحران دین وسیله تاباست. ب

که شرایط نامطلوب و سخت وجود دارد، مثل این که یک شخص یک طناب قابل ارتجاع را دور مشکالت بسته که 

 م انسان ها بنگرد.ها به چش ها را به عقب بکشد و به آن کند وقتي اوضاع بد باشد آن به فرد کمک مي

 آوردهای پژوهش گیری و دست نتیجه

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله شهرستان ورزقان را  تر گفته شد این مقاله عوامل بهبود تاب طور که بیش همان

آوری  طوری که نتایج تحقیق نشان داد از بین عوامل بهبود تاب مورد بحث و بررسي قرار داده است و همان

یان پیرامون بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه باال بردن دانش و آگاهي روستاییان از طریق آموزش در روستای

های مقابله با بحران از طریق  پذیری اجتماعي روستاییان، ترویج شیوه خصوص بحران، تقویت سطوح مسئولیت

گروهي به ترتیب در رتبه اول تا  های اجتماعي مستحکم و قدرت درون های جمعي و مدارس و ایجاد شبکه رسانه

جهت  های تولیدی در مناطق روستایي در رتبه آخر قرار گرفت. افزون بر این، در این تحقیق چهارم و تشکیل تعاوني

( شاخص به کار گرفته 09مورد مطالعه ) آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله در منطقه  عوامل بهبود تابشناخت 
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عامل  0اده از مدل تحلیل عاملي مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و با توجه به مالک کیسر، ها با استف داده شد و

آوری روستاییان پیرامون بحران زلزله استخراج شد. پس از چرخش  دارای مقدار ویژه باالتر از یک برای بهبود تاب

بندی  عامل طبقه 0امون بحران زلزله در آوری روستاییان پیر عاملي به روش وریماکس، متغیرهای مربوط به بهبود تاب

( بیش از 63/10با مقدار ویژه )«  های اخالقي و معنوی تقویت سرمایه اجتماعي و ارزش »شدند. عامل اول با عنوان 

با مقدار « شناختي  توانمندسازی اقتصادی و روان »( درصد از کل واریانس را تبیین کرد. عامل دوم با عنوان 10/13)

حکمروایي خوب و  »( درصد از واریانس کل را تبیین کرد. عامل سوم با عنوان 63/10( در مجموع )66/3ویژه )

( درصد از کل واریانس را تبیین کرد. 30/10( در مجموع )61/7با مقدار ویژه )« رساني بهینه به روستاییان  خدمات

با مقدار ویژه « در خصوص مقابله با  بحران ریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایي  و برنامه» عامل چهارم با عنوان 

توانمندسازی اقتصادی و » ( درصد از کل واریانس را تبیین کرد. که در این میان عامل 71/10( در مجموع )30/7)

«  ریزی توسعه کالبدی و مهارت افزایي در خصوص مقابله با  بحران برنامه »در باالترین رده و عامل «  شناختي روان

( 00/33مقدار واریانس و واریانس تجمعي تبیین شده توسط این چهار عامل  ) ترین رده قرار گرفتند و در پایین

(، مک 1939( ، بوکیسترا و همکاران )1936این یافته با نتایج حاصل از مطالعات حیدری ساربان ) برآورد گردید.

خواني دارد که نشانگر  (  هم0003یس )( و  بولیک و جو0010( نوریس )0010(، ماگیز )0019مانوس و همکاران )

های تحقیق، توصیه  باشد. در نهایت با توجه به یافته قابلیت باالی تعمیم نتایج این پژوهش در شرابط مشابه مي

های  پذیری اجتماعي، تقویت سرمایه اجتماعي، افزایش ظرفیت شود بهبود وضعیت زیرساختي، افزایش مسئولیت مي

بحران، بهبود کیفیت مسکن و افزایش خدمات عمومي و غیره در منطقه مورد مطالعه  شناختي در خصوص مدیریت

آوری در اولویت قرار گیرد عالوه بر بایستي سازوکاری تدبیر شود که دولت با اقدمات  در راستای بهبود تاب

بردی مدیریت گیری های کالن و راه ای خود به تشکیل یک ساختار فرابخشي جهت یکپارچه نمودن تصمیم مداخله

های اجرایي مرتبط، تقویت سرمایه  های الزم از طریق هماهنگ نمودن دستگاه ریزی بحران زلزله، انجام برنامه

های اقتصادی جوامع روستایي  اجتماعي به منظور مشارکت روستاییان در مقابل بحران زلزله، تنوع بخشي به فعالیت

های نهادهای محلي جوامع  گیری از ظرفیت اییان، تقویت و بهرهدر معرض بحران زلزله، توجه به دانش بومي روست

ای در خصوص تقلیل استرس و نگراني های روستاییان،  های مشاوره روستایي در مدیریت منابع، تدوین برنامه

ضرورت توجه به تدوین و اجرای راهکارهای مالي و اقتصادی در راستای مدیریت بحران، اجرای راهکارهای 

های جدید،  آوری گیری از فن رویجي مناسب در نواحي روستایي به منظور آموزش روستاییان، بهرهآموزشي و ت

گیری، ایجاد و توسعه  های فیزیکي، انجام اصالحات ساختار تصمیم گذاری بلند مدت متناسب با ظرفیت سرمایه

مقابل بحران زلزله در منطقه مورد آوری روستاییان در  های غیردولتي در مناطق روستایي در راستای بهبود تاب تشکل

 مطالعه صورت گیرد.
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