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 ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی نواحی روستایی در برابر سیلاب

 (مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری)WASPAS و  FANPبا استفاده از مدل  
 

 گروه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران -9یازهرا شریفی ن
 

 98/3/9318تاریخ تصویب:                  9/99/9317تاریخ دریافت: 

 چکیده

وامل ع ریتأثکه علاوه بر عوامل طبیعی تا حدودی تحت  شودیمسیلاب از جمله مخاطرات طبیعی محسوب 

رزی دارند کشاو یهاتیفعالو اجتماعات روستایی به دلیل ارتباط عمیقی که با محیط و  باشدیمانسانی نیز 

در  اس. بر این اسباشندیم ناشی از مخاطره سیلاب یهابیآس ریتأثانسانی تحت  یهاگروهاز ساایر  ترشیب

ر دشده است.  ایجادشرایط مولوبی برای کاهش کارآمد و موثرتر خورها  ساوو  مختل  مدیریت ساوان 

عوامل تحقق پایداری و عامل  نیترمهماین میان تاب آوری و افزایش آن در ابعاد مختل  به عنوان یکی از 

هدف تحقیق حاضر آن است تا میزان تاب آوری ت. دیریت بحران در نظر گرفته شده اسمکمل در فرایند م

پژوهش حاضر بر یلاب ارزیابی کند. اجتماعی روساتاهای بخش ههاردانهه شاهرساتان ساری را در برابر س

جامعه آماری تحقیق را تعداد زمینه یابی است. -اساس هدف کاربردی و بر اساس روش و ماهیت توصیفی

که بیش از سایر روستاهای این بخش در معرض  دهدیمروساتا از روستاهای بخش ههاردانهه تشکیل  11

نمونه و با اسااتفاده از روش نمونه گیری تدااادفی  نفر به عنوان حجم 414نفر( که  1341حدود ) لابندیساا

 هادادهتجزیه و تحلیل  و میدانی و برای یاکتابخانهاز روش  هادادهبرای گردآوری انتخاب شاادند.  یاطبقه

نشان داد که  FANPنتایج تحقیق بر اساس مدل استفاده شده است.  WASPAS و FANP یهامدلاز 

به  پیوند همسااایهی و حت تعلق به مکان یهاشاااخصوری اجتماعی گانه تاب آ 63 یهاشاااخصدر بین 

را در تاب آوری اجتماعی روستاهای بخش ههاردانهه  ریتأث نیترشیب 1316/1و  1341/1ترتیب با ضریب 

برای ساانجش میزان تاب آوری  WASPAS شااهرسااتان ساااری داشااتند. در نهایت نتایج حاصاال از مدل

مورد موالعه از لحاظ میزان تاب آوری اجتماعی در سوو  متفاوتی قرار اجتماعی نشاان داد که روستاهای 

و روستای ذکریاکلا با  نیترشیبدارای  3113/1دارند، به طوری که روساتای ارا  با ضاریب اهمیت نسابی 

لذا برقراری  بودند. در برابر سیلاب میزان تاب آوری اجتماعی نیترکمدارای  2136/1 ینسبضریب اهمیت 
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آوری بالا و روستاهایی با ضریب تاب آوری پایین به منظور  مساتمر بین روساتاهایی با ضریب تابتعامل 

آموزش آمادگی و نحوه مقابله با سااایلاب  یهادورهو  هاکارگاهبهره مندی از تجربیات یکدیهر و برگزاری 

د د موالعه پیشنهاتاب آوری اجتماعی در روستاهای مور یهاشاخصاحتمالی برای تشری  و عملیاتی کردن 

 .گرددیم

 ، بخش ههاردانههFANP ،WASPASتاب آوری اجتماعی، سیلاب،  :هاواژهکلید

 قدمهم -9

وقوع بلایای طبیعی مانند سااایلاب و زلزله در فاااااهای جغرافیایی به ویژه در نواحی روساااتایی در ا لب موارد  

با محیط به دلیل روابط تنهاتنگ نواحی روساااتایی زیرا ؛ (1436بادری و همکاران، گاذارد )یمتااثیرات مخربی بااقی 

 (.1434صااادقلو و سااجاساای قیداری، دارند )نساابت به نقاط شااهری  یترشیب، آساایب پذیری طبیعی و توان محدود

ت ااسااسای خانوارها، اجتماعات محلی و سااکنین روستاها را با نابود کردن محدول یهاییداراتلفات سایلاب ساالانه 

 (.1433مویعی لنهردوی و همکاران، دهد )یمساااختمان و ماشااین آلات کاهش ، هارساااختیزکشاااورزی، مساااکن، 

، یکی از این رویکردها رندیگیمبرای کااهش اثرات مخاطرات طبیعی، راهبردهای متنوعی را در پیش  هاادولاتامروزه 

 نیترمهمتاب آوری یکی از  ،تااب آوری در برابر مخااطرات طبیعی اسااات. از این رو از دیدگاه بسااایاری از محققان

بخشی از ادبیات مدیریت به همچنان  (. تاب آوری1431نوری و سپهوند، اسات )برای رسایدن به پایداری  هاموضاوع

ر د برای مقابله با شاارایط اضااوراری، از جمله فاجعه زیساات محیوی، اختلال ،بحران، به ویژه در زمینه توسااعه اقدامات

ادبیات توسااعه در مورد خورات و  .(Manyena, 2006اساات )روریسااتی، تبدیل شااده منابع انرژی یا حمله ت نیتأم

اب آوری تتجزیه و تحلیل آسیب پذیری و ایجاد  بهنشاان دهنده تغییر پارادایم قابل مشااهده از ارزیابی خور  ،حوادث

رویکرد کاملی  تواندینمبحران،  یهابیآس(. هرا که نهاه به مدیریت Ainuddin & Routray, 2012اسات )جامعه  در

بحران باشااد و جوامع تاب آور توانایی یا فرفیت اجتماعی بالایی در برآورد، آمادگی، پاساا   یهاهالشبرای مقابله با 

رویکرد کاهش  1311(. تا دهه 1433ذاکرحقیقی و اکبریاان، دارناد )گویی و باازیاافات فوری در زمیناه اثرات بحران 

ادایم جهت تغییر پار هاتلاشبر متون نظری مدیریت بحران حاکم بود، از آن پت آسااایاب پاذیری و مقاابلاه با بحران 

 الب مدیریت بحران صااورت گرفته اساات و دیدگاه  الب از تمرکز صاارف بر کاهش آساایب پذیری به افزایش تاب 

 یهاستمیسدر  1311از دهه  (. مفهوم تاب آوری2004O’Brien et al ,.اسات )آوری در مقابل ساوان  تغییر پیدا کرده 

اجتماعی و زیسااات محیوی مور  گردید، این مفهوم را نخساااتین بار هولینگ در موالعات اکولوژیکی به عنوان راهی 

سال  (. از1434ن الدین افتخاری و همکاران، رککرد )بوم شاناسی مور   یهاساتمیسابرای درک پویایی  یرخوی در 

ارد مباحث مدیریت ساااوان  شاااد و به تدریج در هر دو زمینه واژه تاب آوری و 1میلاادی و در همایش هیوگو 6111

                                                           
1 Hyogo 
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تهیه نقشااه  (.1434نیکمردنمین، داد )ود اختدااا  را به خ یترمهمنظری و عملی کاهش خورهای سااوان  جایهاه 

اولیه در منوقه شاهری منچسااتر بزرع بعد از سیل  یهاتیمسائولخور سایل در راساتای تاب آوری به عنوان یکی از 

6116(bus, 2011Antro ،) بررساای ابعاد تاب آوری و اسااتفاده از ابزار ساانجش میزان تاب اوری بعد از وقوع ساایل

از توجهات به رویکرد تاب آوری در موالعات سااوان  اساات. واژه  یانمونه( Prashar et al.2013 ,) یبمبئدر  6111

Klein et al. ,است )گرفته شاده  resilioکه از ریشاه  رودیمبه کار « بازگشات به گذشاته»تاب آوری ا لب به مفهوم 

تاب آوری توانایی یک سایساتم، جامعه یا اجتماع به هنهام روبرو شدن در برابر خورات جهت مقابله، جذب،  (.2003

Lechner et al. ,است )ساازگاری، محافظت و برگشات عملکردها و سااختارهای اسااسای مهم جامعه تعری  شده 

ار دهه از مور  شاادن این مفهوم هنوز تعری  یکپارهه و واحدی از آن ارا ه نشااده (. با گذشاات نزدیک به هه2016

گوناگون و تفاوت بنیادی موجود در  یهاروشموجود در تعاری  تاب آوری ناشاای از  یهاتفاوتاساات، بساایاری از 

ز تاب آوری باید (. در ارا ه تعری  واحد اBrand & Jax, 2007اسااات )مور  در این حوزه  یهادگاهیدرویکردها و 

. 6. تااب آوری ویژگی ذاتی و پویای یک جامعه اسااات و در کل جامعه وجود دارد؛ 1باه این موارد توجاه داشااات: 

. تاب آوری باید به بهبودی جامعه کمک 4؛ شودیمساازگاری و انوبا  با موقعیت جزو هساته اصلی تاب آوری تلقی 

یش بینی درساااتی در مورد توانایی جامعه برای بهبود پت از وقوع باشاااد که پ یاگونه. تااب آوری باید به 3نماایاد؛ 

ابعاد تاب  ههار بعد اجتماعی، اقتداااادی، نهادی و کالبدی به عنوان (.1433، داداش پور و عادلیدهد )ناملایمات ارا ه 

 یاهتیفرفاز  یاشااابکهیک فرایند اسااات که  تااب آوری اجتمااعی: تاب آوری اجتماعی. انادشااادهآوری معرفی 

، جامعه در سلامتی مردم مشهود است ، سازگاریکندیمساازگاری را به انوبا  پت از یک اختلال یا ناساازگاری مرتبط 

 Norrisت )اسو  یرمتعارف بهداشات، عملکرد و کیفیت زندگی ذهنی و رفتاری تعری  شده  که به عنوان ساوو  بالا

et al, 2008اب تموجود نیساات.  فیزیکیانتزاعی اساات که از لحاظ  اجتماعی به طور خا  یک پدیده (. تاب آوری

پیچیده و پویا اجتماعی اسااات که  یهاساااتمیسااااز خوا   یرخوی متنوع و متفاوتی در  یامجموعههمچنین  آوری

به  ،اجتماعی در یک فاجعه تااب آوری (.Abenayake, 2016کناد )یما لاب در طول زماان باه طور متفااوتی تغییر 

های توانایی نهادیا به عنوان یک فرفیت جذب، ساااازگار و تحول پذیر  عمدتاًکه  شاااودیمری  مختلفی تع یهاروش

 یهاییواناتکه شااامل  اساات، فرایندهای اجتماعی برای پیش بینی، پاساا  دادن و بهبودی از بلایای طبیعی و اجتماعی

وبا  و تحول در مراحل پت کاهش و آمادگی در مراحل پیش فاجعه و فرفیت جذب، ان ،ارزیابی ریسااک، پیشااهیری

؛ به این صورت داندیمبرونی تاب اوری اقتداادی را دارای دو بعد پویا و ایستا . (Constas, 2014باشاد )یم از فاجعه

و به  ابدییم، بهبود دیآیمکه تاب آوری اقتداادی پویا سارعتی است که در آن یک نهاد و یا سیستم از شوک شدید در 

در حالی که تاب آوری اقتداادی استاتیک توانایی هر نهاد یا سیستم به حف  عملکرد هنهامی ، رسادیمحالتی مولوب 

(. تاب آوری نهادی به عنوان فرفیت جوامع Bruneau et al.2003 ,شود )یم، تعری  گرددیمکه دهار شاوک شادید 
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لیل مرتبط با تق یهایژگیوکه ، به نوعی شااودیمبرای کاهش خور و ایجاد پیوندهای سااازمانی در درون جامعه تعری  

تاب (. 1432؛ مجنونی توتاخانه و همکاران، 1432محمدی، ) ردیگیمبه سااوان  قبلی را در بر خور، برنامه ریزی و تجر

 ، واحدهای مسااکونی، تسااهیلاتهاپناههاهآوری کالبدی ارزیابی واکنش جامعه و فرفیت بازیابی بعد از سااانحه نظیر 

و  رضاییدارد )راه دیهر را به هم یهارساختیزبه  هاآنو وابساتهی  هاجادهند خووط لوله، سالامتی و زیرسااختی مان

 اهساااکونتهاه(. موالعات گایلارد و کافله بیانهر آن اسااات که در تاب آوری 1436؛ لوفی و همکاران، 1433همکاران، 

 ریأثتتی و سرمایه اجتماعی نقش و مختلفی نظیر وضاعیت اقتدادی، اجتماعی، فرهنهی، زیرساخ یهاهیسارماعوامل و 

 -مختل  تحت شاارایط اقتدااادی یهاگروه(. آساایب پذیری و انعواف اجتماعات و 1431نوری و سااپهوند، دارد )

. این تفاوت در آسایب پذیری به دلیل متغیرهایی مانند طبقه اجتماعی، وضعیت باشادیماجتماعی و جغرافیایی متفاوت 

اجتماعی، دسااترساای، برخورداری از منابع، قدرت اقلیم، ساااختارهای  یهابکهشاااقتدااادی، جنساایت، ساان، مذهب، 

 اسااتزیرساااختی، فناوری ضااعی ، عدم دسااترساای به بازار و میزان ساارمایه  یهاتیمحدودساایاساای، تنوع درآمد، 

ول از دیدگاه واکر و ساالت سه عندر کلیدی در تفکر تاب آوری وجود دارد. ا(. 1434ادقلو و ساجاسای قیداری، صا)

وم ، دکنندینمهرگز از هم جدا زندگی را اکولوژی اجتماعی، انسااان و طبیعت  یهاسااتمیسااما باید درک کنیم که در 

بسیار پیچیده است، و سوم آمادگی برای بهبود فرفیت انوباقی سیستم است که شامل  هاساتمیساآگاهی نسابت به این 

تاب توسعه ابزارهایی برای اندازه گیری  .(1431هندی، ت )اسامبتنی بر یادگیری مشاارکتی، انعواف پذیر و  یهاروش

برای ارزیابی  هاهارهوبعدادی از (. تBurton, 2015اسااات )در مرحله در حال فهور  ،هافاجعهاجتمااعی باه آوری 

از  ،اجتماعیتاب آوری اندازه گیری  یهاهارهوب، اکثر اندشااادهاجتماعی در زمینه فاجعه توساااعه داده تااب آوری 

 (.1جدول ()Cutter et al.2008 ,کنند )یماستفاده تاب آوری جوامع سو  و مقایسه برای اندازه گیری  هاخصشا
 

 

 

 تاب آوری اجتماعی جوامعسطح و مقایسه اندازه گیری  هایشاخص -9جدول 
  و اعتقادات شاخدای، اعتماد مسائولین، تجربیات پیشین، سو هانهرشآموزش آمادگی از خور، حت اجتماع، 

 جمعیتی یهایژگیوتحدیلات و 
Alsheheri et al, 2015 

 Endress, 2015 روابط اجتماعی، آموزش و پرورش فردی، آگاه اجتماعی و دست یابی به دموکراسی

ای و هنجاره هانهرشو  هاارزشاعتماد، مدیریت، سارمایه اجتماعی، پیوساتهی اجتماعی، تقسیم کار و همکاری 

 اعاتحاضر و ارتباطات و اطل
Maguire, 2007 

خداوصایات فردی، باورها و اعتقادات، فرایندهای جامعه، ثبات اجتماعی، خدوصیات اجتماعی، میزان مشارکت 

 اجتماعی یهاشیگرامردم، ساختار خانوادگی و 
 1431صالحی و همکاران، 

د توزیع و نرخ رشااعقاید و مذهب، ساارمایه اجتماعی و فرهنهی، امنیت اجتماعی و فرهنهی، جمعیت، جنساایت، 

جمعیت، قومیت، نژاد و زبان، حت تعلق، هویت اجتماعی، ساااختار خانواده، ساانن، آداب و رسااوم، مهاجرت، 

 مشارکت عمومی، درس پذیری از تجارب

فرزادبهتاش و همکاران، 

1436 

 1436منبع: نهارنده، 
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 پیشینه تحقیق -2

همکاران حیدریان و متعددی انجام گرفته اسااات.  یهاپژوهشدر زمیناه ارزیاابی و تحلیال تااب آوری اجتماعی 

 یررسمی محله فرحزاد در برابر زلزله با استفاده  یهاساکونتهاهتاب آوری اجتماعی  یهاشااخص( در بررسای 1432)

دلبسااتهی به مکان، ساارمایه اجتماعی، آگاهی و دانش،  یهاشاااخصبه این نتیجه رساایدند که در بین  AHPاز تکنیک 

 ریتأث نیترمکو وابستهی اجتماعی  ریتأث نیترشیبعی و درک محلی از خور، شااخص آگاهی و دانش وابساتهی اجتما

ل ( در ارزیابی تاب آوری اجتماعی مقاب1432همکاران )را در تااب آوری اجتمااعی فرحزاد دارند. عباداله زاده ملکی و 

مسئولیت ) یانساانسارمایه  یهاشااخصی به بررسا COPRASاساتفاده از تکنیک  زلزله در محلات تاریخی اردبیل با

اعتماد نهادی و عمومی، انسااجام و پیوسااتهی، ) یاجتماعپذیری، آگاهی و دانش و دانسااتن مهارت امدادی(، ساارمایه 

 یامحلهحت تعلق به مکان، میزان رضایت از خدمات ) یزندگمردم نهاد(، کیفیت  یهاساازماناجتماعی و  یهاشابکه

جنت، سان و سلامت جسمی و روانی( پرداختند، و به ) یاجتماعبودن خانوارها( و ویژگی  و دساترسای به آن و بیمه

اول تا ههارم قرار دارند.  یهارتبهطوی، گازران، عالی قاپو و اوجدکان به ترتیب در  یهامحلهاین نتیجاه رسااایدند که 

مدیریتی، اقتدادی و  -نهادی یهاصشاخ( در تحلیل ابعاد تاب آوری شاهر کرمان علاوه بر 1432همکاران )مبارکی و 

مشااارکت، قوانین برخورد با اخلال گران، درس  یهامؤلفهمحیوی به بررساای تاب آوری اجتماعی بر اساااس  -کالبدی

پاذیری از تجاارب، سااارمایه اجتماعی، مهارت، درک محلی از خور، اعتماد و امنیت اجتماعی، قوانین بازتوانی بعد از 

( 1431سپهوند )لازم، واکنش در مقابل سوان  و تمایل به کمک پرداختند. موالعات نوری و ساانحه، آمادگی و آموزش 

نشاان داد که وضاعیت تاب آوری اقتداادی، زیرسااختی، اجتماعی و فرهنهی روساتاهای دهساتان شیروان شهرستان 

تفاوت  سو  متوسط است وو وضاعیت تاب آوری سارمایه اجتماعی روساتاها بالاتر از  ترنییپابروجرد در برابر زلزله 

تاب آوری اجتماعی  یهاتیفرف( درسااانجش 1433) یعادلمعنااداری در بین روساااتااهاا وجود دارد. داداش پور و 

پیوند همسایهی، اعتماد، ) یاجتماعسااختار سانی، جنسای، تحدیلات، سرمایه  یهاشااخصمجموعه شاهری قزوین 

اجتماعی( را بررساای  نیتأمبیمه ) یساالامتمدنی( و پوشااش  مردم نهاد و مشااارکت یهاسااازماناجتماعی،  یهاشاابکه

نمودند و دریافتند که شااخص سارمایه اجتماعی وضعیت نامناسبی دارد و باید در اولویت برنامه ریزی قرار گیرد. نتایج 

اد که تهران در برابر زلزله نشاااان د 66ارزیاابی تاب آوری اجتماعی منوقه  ( در1434همکااران )تحقیق نیکمردنمین و 

از  سان، ساو  آموزش، دلبساتهی به مکان، مشاارکت، اطلاع رسانی مخاطرات و درک و دانش عمومی یهاشااخص

 یهاگروهنظیر نحوه نهرش ساااکنان به مقوله خور و وضااعیت  ییهاشاااخصو مولوب دارد،  نساابتاًخور وضااعیت 

را که شاااامل  اجتماعیتاب آوری  5S دلم یامقاله( در 6111همکاران )سااااجا و نیاز دارد.  یترشیبخا  به توجه 

به عنوان یک  باشااادیم اجتماعی و باور اجتماعی برابریاجتماعی،  مکانیزمسااااختاار اجتمااعی، سااارمایه اجتماعی، 

 لاًاو تحقیق حاضااردر . اندکردهپیشاانهاد  اجتماعی به فاجعه تاب آوریهارهوب جامع و سااازگار برای اندازه گیری 
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مسااتقل تداامیم گیری هند شاااخدااه برای تحلیل تاب آوری  یهاروشاز  اصااولاًکه  نپیشاای یهاپژوهشبرخلاف 

و ترکیبی از مدل مجموع وزنی و   یرذهنی() ینیع یهاروشکه مبتنی بر  WASPAS از تکنیک انادنمودهاساااتفااده 

در  ترشیبسیت ب آوری اجتماعی اساتفاده شده است، که دارای دقت و حسابرای ارزیابی تا باشادیموزنی  مدل تولید

در موالعات گذشته مفهوم تاب آوری با نهاه به ابعاد کالبدی، اقتدادی، نهادی،  اًیثان مساتقل است. یهاروشمقایساه با 

 ترنگکمر به زمینه اجتماعی تاب آوری ومدیریتی، محیوی و اجتماعی به طور همزمان مورد بحث قرار گرفته اسااات، 

مفهوم تاب آوری با رویکرد اجتماعی و با نهاه به بحران سیلاب مورد  صرفاًضار اما در تحقیق حا؛ پرداخته شاده اسات

 یت جغرافیایی، شاارایطروسااتاهای بخش ههاردانهه شااهرسااتان ساااری با توجه به موقعبررساای قرار گرفته اساات. 

یان سیلاب رآب و هوایی سارد و مرطوب و قرار گرفتن در سالسله جبال البرز شرقی به طور بالقوه در جتوپوگرافی و 

 هارودخانهتجاوز به حریم  سااالانه قرار دارند که دخالت عوامل انسااانی نظیر قوع بی رویه درختان، هرای مفرط دام و

تخلیه روستاها از سکنه و یا مهاجرت روستاییان به شهرها شده موجب تشادید خساارات ناشای از سیل، و به دنبال آن 

روسااتا خالی از سااکنه  13روسااتای واقع در بخش ههاردانهه  113به طوری که در حال حاضاار از مجموع  .اساات

 3الی  4روسااتاهای خالی از سااکنه بخش ههاردانهه به دلیل قرارگیری در دامنه ارتفاعات به طور متوسااط  .باشاادیم

یلاب س ، درگیرباشدیمرگباری همراه  یهابارشو  هابرفمرتبه در ساال بویژه در فدال بهار و پاییز که با ذوب شادن 

منان سهساتند. علاوه بر این ضاع  شادید پوشاش گیاهی در بالادست ارتفاعات و ریزش شدید باران حتی در استان 

هم . این عامل مکندیمنیز موجبات ساایل را فراهم  باشاادیمکه آبریز آن به ساامت بخش ههاردانهه  ارتفاعات دارکوه()

  الباًو  هاآنه ارتباطی به روساااتاها موجب تخلیه آب، بر  و گاز و جاد یهارسااااختیزو اصااالی در کنار ضاااع  

روستاهای بخش ههاردانهه با دو  مهاجرت روساتاییان به شاهرهای سااری، نکا، بهشاهر، سامنان و دامغان شده است.

با  ییهاهلرزبه صااورت پت   الباًطبیعی زلزله گاها و ساایل هر ساااله با فراوانی متفاوت، مواجه هسااتند. زلزله مخاطره 

اخیر خسارات مالی و جانی در این خدو  گزارش   یهاسال وقوع پیوسته، که طی ریشاتر به 4یا کمتر از  4شادت 

 یهاراهکونی، مسدود شدن برخی نشاده اسات، اما وقوع ساالانه سایلاب در این روساتاها با آبهرفتهی واحدهای مسا

جاری شاادن حجم ساانهین آب در کوهه و ارتباطی به روسااتاها، گاها ممنوعیت تردد وسااایل نقلیه ساابک، قوع بر ، 

در منوقه ، مزارع زراعی، با ی و ساردهنه های کشااورزی همراه است. هایدامدارروساتاها، آسایب به  یهاکوههپت 

 کالبدیتاب آوری فعالی بحران و بر مدیریت ان عمدتاًمدیریت سااایلاب  جاری و حاکم بر یهاانهرشمورد مواالعاه 

با مشارکت دهیاری و شورای  4361درختان مثمر و  یر مثمر در ساال اصاله  41111ز نظیر کاشات بیش ادارد )توجه 

ده آسیب دی یهاخانهمنتهی به روستاها، بازسازی، نوسازی و بهسازی  یهاجادهو  هالیمساسالامی روساتاها در حاشیه 

 111حدود  16/1/1431در سیلاب ) یکارشاناسابر اسااس نظرات  بلاعوض و کم بهره یهاواماز سایلاب با واگذاری 

 31میلیون وام بلاعوض و  11از  ،روسااتاییان آساایب دیده ،انهه تخریب شااد که جهت بازسااازیخانه در بخش ههارد
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الی  هارودخانهساال اخیر در حوضااه آبریز  11ساایل بند در  61، احداث بیش از درصاد بهره مند شادند( 3میلیون وام 

روستاها که از  ییهارودخانهدر مسیر  1436سیل بند در سال  6داث رودخانه ساپیدرود و اح زیآبرالخداو  حوضاه 

ن افزایش میزانقش موثری بر  کهاجتماعی  یهانهیزمحال آن که تقویت ( گذرندیمبرد و هالو( روساااتااهاایی ماانند )

مورد  کمتردارد،  ساایلاب و سااایر مخاطرات بحران زادر برابر  روسااتایی منوقه مورد موالعه یهاسااکونتهاهتاب آوری 

روسااتاهای بخش با توجه به اهمیت آنچه که ذکر شااد، هدف تحقیق حاضاار آن اساات لذا  توجه قرار گرفته اساات.

ههاردانهه را از جهت میزان تاب آوری اجتماعی در برابر ساایلاب ارزیابی نماید و در نهایت با توجه به میزان ضااریب 

ای عملی را جهت افزایش میزان تاب آوری اجتماعی به رد موالعه راهکارهتااب آوری اجتمااعی در روساااتااهای مو

 روستاییان در مقابل وقوع سیلاب احتمالی ترشیبناشای از سایلاب و انعواف پذیری  یهابیآساکاهش شادت منظور 

 ذیل است: یهاسؤالبر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخهویی به  ارا ه دهد.

ههونه  هاآندر روسااتاهای مورد موالعه کدامند، و ضااریب اهمیت  تاب آوری اجتماعی یهاشاااخص نیترمهم. 1

 است؟

 از جهت میزان تاب آوری اجتماعی در هه وضعیتی قرار دارند؟ روستاهای مورد موالعه. 6

 هاروشمواد و  -3

 منطقه مورد مطالعه -3-9

، که در جنوب است سمنانو همجوار با استان  ساتان سااری در استان مازندرانشاهر یهابخشههاردانهه یکی از 

درجه  14ثانیه تا  2دقیقه و  12درجه و  14. این بخش در طول جغرافیاییو جنوب شارقی شاهرساتان ساری قرار دارد

 32دقیقه و  62درجه و  42تا  ثانیه 41دقیقه و  11درجه و  41ثانیه طول شااارقی و عرض جغرافیایی  1دقیقاه و  12و 

بر سه  این بخش مشتمل در تقسیمات سیاسی هر کیاسر مرکز این بخش است.ش ثانیه عرض شامالی واقع شاده اسات.

روستا دارای سکنه و  31روستای خالی از سکنه، دهستان ههاردانهه با  3روستا دارای سکنه و  16دهساتان پشاتکوه با 

صالحی و اشد )بیم ستای خالی از سکنهرو 6روستا دارای سکنه و  44ن گرماب با روساتای خالی از ساکنه و دهستا 1

 یهاکوهبخش ههاردانهه کوهساااتانی و ییلاقی اسااات و ارتفاعات البرز شااارقی در آن امتداد دارد.  .(1431همکاران، 

آب و . اندواقعمتر در این بخش  6111ههارنو، قلعه شااه دژ، سافیدکوه، شایت، آتشکوه و هفت خال با ارتفاع بیش از 

 در بخش .وساایعی اساات نساابتاًو این بخش دارای جنهل و مراتع  هوای بخش معتدل مایل به ساارد و مرطوب اساات

و هرای بی رویه دام در مراتع، عدم رعایت حریم  هاجنهلههاردانهه به دلیل فرساایش شادید خاک ناشی از تخریب 

هد اشرگباری در تابستان  یهایبارندگو نزولات جوی شادید در اواخر زمساتان و اوایل بهار و  هارودخانهو  هالیمسا

خساارت به اراضی کشاورزی و  جاری در بخش نظیر تجن و سافید رود، یهارودخانهجریان شادید آب و سایل در 

بجا  ساانتی متر و 11ازل مساکونی گاها تا آبهرفتهی منتخریب ساردهنه های زراعی روساتاهای مسایر سایل، با ات، 
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بخشداری بخش ههاردانهه، ) میباشیمروستاها  فرعی یهاجادهو  هاکوههساانتی متر در  31-41ماندن گل و لای بین 

 .دهدیمشکل یک موقعیت منوقه مورد موالعه را در تقسیمات کشوری نشان  و موالعات میدانی نهارنده(. 1436

 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه در تقسیمات کشوری -9شکل 

 روش تحقیق -3-2

زمینه یابی است. برای گردآوری -یت توصیفیماهپژوهش حاضار بر اسااس هدف کاربردی و بر اسااس روش و 

امعه ( بهره گرفته شاد. جیانهیگزپرساشانامه محقق سااخته در طی  لیکرت پنج ) یدانیمو  یاکتابخانهاز روش  هاداده

 در معرضکه بیش از سااایر روسااتاهای این بخش  دهندیماز بخش ههاردانهه تشااکیل  اهاییرا روسااتآماری تحقیق 

عداد جمعیت ت ی ارا ، الیرد، برد، بندبن، تیله بن، هالو، ههاررودبار، ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سر(.روساتاها) لابندیسا

، حجم نمونه باشدیمنفر  1341حدود  1431روساتاهای مورد موالعه بر اسااس سارشاماری عمومی نفوس و مسکن 

که با استفاده از روش نمونه  مورد است 144محاسابه شاده، برای جامعه آماری مذکور که با اساتفاده از فرمول کوکران 

روایی پرساشانامه از نوع صاوری بر اسااس افهار نظر کارشناسان  .(6جدول شادند )انتخاب  یاطبقهگیری تداادفی 

 ایبر تعیین شاد. 14/1معادل  SPSSمتخداص و پایایی آن با اساتفاده از ضاریب آلفای کرونباخ در محیط نرم افزاری 

 به منظور WASPASاز تکنیک  و هاشاخص تعیین وزن و اهمیت نسابی جهت FANPاز مدل  هادادهتجزیه و تحلیل 

مدل اجرایی تحقیق را نشااان  6شااکل اولویت بندی روسااتاها از نظر شاااخص تاب آوری اجتماعی اسااتفاده گردید. 

  .  دهدیم
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 کل پرسشنامه از بخش چهاردانگهدرصد و سهم هر یک از روستاهای مورد مطالعه در نسبت  -2جدول 

 سهم درصد جمعیت روستا

 21 6/66 413 ارا 

 63 2/3 141 الیرد

 13 3/2 36 برد

 11 1/2 16 بندبن

 61 3/2 33 تیله بن

 66 6/64 431 هالو

 41 1/3 131 ههاررودبار

 11 3/4 33 ذکریاکلا

 13 6/2 13 سعیدآباد

 16 6/1 11 قلعه سر

 

 WASPASمدل 

توسااط  6116نوین تداامیم گیری هند شاااخدااه اساات که در سااال  یهاشرویکی از  WASPASتکنیک 

)مدل مجموع وزنی( و WSMزاوادساااکااس و همکااران در پژوهشااای معرفی شاااد. این روش ترکیبی از دو مادل 

WPM )یرذهنی( و همچنین ماتریت تداامیم گیری آن بر ) ینیع یهاروش، که مبتنی بر باشاادیم)مدل تولید وزنی 

اسات، این عوامل سابب شاده اسات که این تکنیک دارای دقت و حساااسیت  یاهیپاعینی و  یهادهداپایه جدیدترین 

اجرایی مدل در ادامه مقاله در حل مسئله آورده  یهاگام. باشدیمتدامیم گیری  یهاکیتکندر مقایساه با ساایر  ترشیب

 (.  1431پورطاهری و همکاران، است )شده 
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 مدل اجرایی تحقیق -9شکل 

 

شناسایی روستاهای در معرض سیلاب در بخش 

 ههاردانهه ساری

های تاب آوری اجتماعی بر ناسایی شاخصش

 اساس مبانی نظری

ز ها  با استفاده ات نسبی شاخصتعیین وزن و اهمی

  FANPمدل 

اولویت بندی روستاها از نظر شاخص تاب آوری 

 WASPASاجتماعی با استفاده از مدل 

 نتیجه گیری و ارا ه پیشنهادها

 مربوط به مقیاس تاب آوری اجتماعی هایدادهانجام تحلیل عاملی بر 

 اس تاب آوری اجتماعیمربوط به مقیتعیین سهم هر عامل در تبیین گویه های 

 ها بر اساس میزان همبستهی بین گویه هانامهذاری عامل

 ایساخت مدل شبکه

 تشکیل سوپر ماتریت اولیه در سه سو  هدف، معیارها و زیرمعیارها

 W21, W32, W33محاسبه بردارهای 

 تاب آوری اجتماعی هایمحاسبه ضریب اهمیت نسبی شاخص

 تشکیل ماتریت تدمیم

 کردن ماتریت تدمیم نرمال

 محاسبه معیار مشترک

 هامحاسبه اهمیت نسبی گزینه

 انتخاب موضوع تحقیق
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  نتایج و بحث -4

 FANPبا استفاده از مدل  هاشاخصتعیین وزن و اهمیت نسبی  -4-9

 انجام تحلیل عاملی و استخراج ابعاد نشانگر تاب آوری اجتماعی

 و KMOانجام شاااد. از دو آماره  SPSSمنتخب و با اساااتفاده از نرم افزار  شااااخص 63با روش تحلیال عااملی 

Bartlett د شامربوط به مقیاس تاب آوری اجتماعی اساتفاده  یهادادهای شاناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی بر

باشد انجام تحلیل  11/1نوساان دارد. در صورتی که مقدار این آماره کمتر از  1تا  1بین  KMOمقدار آماره . (4جدول )

 .(1431، شالی حبیب پور و صفریگردد )ینمعاملی پیشنهاد 
 

 KMOو  Bartlettنتایج آزمون  -3ل جدو
364/1 Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adequacy 

613/11461 Approx.Chi-Square 

Bartlett’s Test of Sphericity 316 df 
111/1 Sig. 

   

ه تعدادی تحقیق قابل تقلیل ب یهاداده، لذا باشاادیم 364/1برابر با  KMOمقدار آزمون  4بر اساااس نتایج جدول  

معنی  11/1از  ترکوهک( که در سو  خوای 613/11461بارتلت )، همچنین نتیجه آزمون باشادیمزیربنایی  یهاعامل

پت از شناخت سهم . باشادینمکه ماتریت همبساتهی بین گویه ها، ماتریت همانی و واحد  دهدیمدار اسات، نشاان 

دی در تحلیل عاملی این اسااات که هر عامل هند درصاااد از در تبیین واریانت هر گویه مسااائله بع هاعاملمجموعاه 

 (.  3جدول کند )غیرها را توانسته تعیین واریانت مجموعه مت
 

 مقادیر ویژه، درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی تبیین شده -4جدول 
عاملی  مجموع مجذورات بارهای

 چرخش یافته

 مجموع مجذورات بارهای

 عاملی استخراج شده
 ژه اولیهمقادیر وی

درصد  عامل

واریانس 

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

واریانس 

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 کل

درصد 

واریانس 

 تجمعی

درصد 

 واریانس
 کل

416/61 416/61 136/2 133/66 133/66 116/1 133/66 133/66 116/1 1 

136/36 141/61 666/1 333/11 411/64 366/6 333/11 411/64 366/6 6 

13/26 334/13 611/4 613/26 621/12 166/3 613/26 621/12 166/3 4 

366/62 116/13 646/6 116/63 361/11 113/6 116/63 361/11 113/6 3 

322/16 313/11 166/6 322/16 663/1 132/1 322/16 663/1 132/1 1 
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فاوت و به صااورت گویه مربوط به مقیاس تاب آوری اجتماعی مت 63سااهم هر عامل در تبیین  3بر اساااس جدول 

سااهم  نیترکم( و عامل پنجم 116/1درصااد با مقدار ویژه  133/66سااهم ) نیترشیبیعنی عامل اول ؛ نزولی اساات

ر ویژه عامل با مقادی 1در مجموع تمامی . اندداشااتهگویه  63( را در تبیین واریانت 132/1درصااد با مقدار ویژه  663/1)

تابج ن گویه مربوط به مقیاس تاب آوری اجتماعی را تبیین کنند. 63از واریانت  درصااد 322/16 اندتوانسااتهبالاتر از یک 

، که بر اسااااس دهدیمرا بعد از هرخش واریماکت نشاااان  هاعاملمااتریت همبساااتهی بین گویاه ها و  1جادول 

اخته شاد. دسته دبا توجه به میزان همبساتهی با یکدیهر پر هاآنتک تک گویه ها، به دساته بندی بار عاملی  نیتربزرع

و معنای ضاامنی آن انجام گرفت. در نهایت برای  هاعاملبر اساااس اولین متغیر از  هاعاملگویه ها( در ) رهایمتغبندی 

 ( استفاده شد.6111همکاران )ساجا و  اجتماعیتاب آوری  5Sاز مدل  هاعاملنامهذاری 
 

 هاآنلی و نامگذاری عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی، میزان بار عام -5جدول 
 شاخص بارعاملی درصد تغییرات نام عامل

 416/61 (F1) یاجتماعسرمایه 

231/1 
611/1 
612/1 
212/1 
331/1 

 (C1نهاد )مردم  یهاسازمان
 (C2مخاطرات )اطلاع رسانی عمومی   

 (C3) یمدنمشارکت 
 (C4) یهیهمساپیوند   

 (C5) یاجتماعشبکه 

 141/61 (F2) یاجتماعمکانیزم 

223/1 
136/1 
111/1 
266/1 
111/1 
311/1 
141/1 
326/1 

 (C6سوان  )واکنش و تمایل به کمک در مقابل   
 (C7سانحه )آشنایی با قوانین بازتوانی بعد از 

 (C8خور )آموزش آمادگی از 
 (C9خور )درک محلی از 
 (C10دانش )آگاهی و 

 (C11اطلاعات )دسترسی برابر به ارتباطات و   
 (C12) یروانو سلامت جسمی 
 (C13مکان )دلبستهی به 

 334/13 (F3) یاجتماعساختار 

321/11 
624/1 
616/1 
311/1 

 (C14سن )
 (C15سواد )سو  
 (C16درآمد )رضایت از 
 (C17شغل )نوع 

 116/13 (F4) یاجتماعرابری 

143/1 
232/1 
621/1 
214/1 

 (C18) یامهیبدسترسی برابر به خدمات 
 (C19) یبهداشت دسترسی برابر به خدمات
 (C20مکان )حت تعلق به 
 (C21) یعموماعتماد نهادی و 

 313/11 (F5) یاجتماعباور 
641/1 
111/1 
134/1 

 (C22تجارب )درس پذیری از 
 (C23خور )نحوه نهرش و اعتقادات به مقوله 

 (C24) یامداددانستن مهارت 
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 (ANP) یاشبکهفرایند تحلیل 

 یاشبکهساخت مدل 

استخراج شده از تحلیل عاملی، در مرحله اول  یهاشااخصمحاسابه ضاریب اهمیت نسابی عوامل و به منظور    

در این نمودار سااو  اول ، شااودیمبرای ساااخت شاااخص تاب آوری اجتماعی تنظیم  یاشاابکهمدل  ،ANPتکنیک 

ل هر یک از تشکیل دهنده ذی یهاشاخصهدف موالعه، ساو  دوم ابعاد پنجهانه تاب آوری اجتماعی و ساو  ساوم 

وم( به سو  سابعاد )تشکیل دهنده هر یک از  یهاشاخص. دهدیمابعاد پنجهانه مساتخرج از تحلیل عاملی را تشاکیل 

   (.4شکل اند )وابستههم 
 

 
 ایشبکهمدل  -3شکل

   تشکیل سوپر ماتریس اولیه

فرادی آن ان یهاتیماترده و سااخته شاده، سوپر ماتریت اولیه تشکیل ش یاشابکهدر این مرحله، با توجه به مدل 

( به شر  یاشبکهخوشه مدل  4متنافر با سو  )در سه  یاشابکهسااخته خواهند شاد. ساوپر ماتریت اولیه برای مدل 

 است: 4شکل 

 

 
 در سه سطح ایشبکه مدل -3شکل
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 21W محاسبه بردار

ابعاد پنج گانه تاب آوری  باید مقایساااه دودویی بین ANPهمانند مراحل مرساااوم در  21Wی محااسااابه بردار برا

 3این مقایسه دودویی بر اساس مقیاس  ANP. در مدل ردیپذیماجتماعی به منظور دساتیابی به اهداف موالعه صاورت 

از درصد تغییراتی  FANP، اما در مدل ردیپذیمقاااوت ذهنی( صورت ) یکارشاناساکمیتی سااعتی و بر پایه نظرات 

به عنوان معیاری برای محاسابه ضریب اهمیت  دهندیمتحلیل عاملی توضای   که هر یک از عوامل اساتخراج شاده در

 (.2 جدولشود )یمدر مقایسه دودویی استفاده  هاآن
 

 21W بردار -6جدول 

W21 
میانگین 
 ابعاد F5 F4 F3 F2 F1 هندسی

درصد 
 تغییرات

6364/1 6312/1 3433/1 3412/1 1212/1 1663/1 1 F1 416/61 
6421/1 6612/1 1321/1 4331/1 1336/1 1 3662/1 F2 141/61 
6626/1 1213/1 1131/1 4432/1 1 3166/1 3411/1 F3 334/13 
1234/1 1666/1 4136/1 1 6321/1 6131/1 2311/1 F4 116/13 
1633/1 2341/1 1 6416/1 1111/1 1663/1 1112/1 F5 313/11 

 

 32W محاسبه ماتریس

 رهایمتغبار عاملی  ANPF، در مدل دهدیمرا نشان  هاآن یهاشاخصوامل و ارتباط بین ع 32Wعناصار ماتریت    

[، در نظر گرفته 32A] ییدودودر ماتریت مقایسااه  هاآنضاارایب همبسااتهی متغیرها با عوامل( به عنوان میزان اهمیت )

بار  ق نرمالیزه کردن، لذا به جای تشااکیل ماتریت مقایسااه دودویی، بردار وزن عناصاار مربوط به عوامل از طریشااودیم

 (.  6جدول ) دیآیمآن به دست  یهاشاخصعاملی 
 

 32Wماتریس  -7جدول 

 F1 F2 F3 F4 F5 

C1 6131/1  1 1 1 1 

C2 6616/1  1 1 1 1 

C3 6613/1  1 1 1 1 

C4 1343/1  1 1 1 1 

C5 1111/1  1 1 1 1 

C6 1 1131/1  1 1 1 

C7 1 1461/1  1 1 1 
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 7ادامه جدول 
 F1 F2 F3 F4 F5 

C8 1 1133/1  1 1 1 

C9 1 1311/1  1 1 1 

C10 1 1123/1  1 1 1 

C11 1 1346/1  1 1 1 

C12 1 1631/1  1 1 1 

C13 1 1111/1  1 1 1 

C14 1 1 1364/1  1 1 

C15 1 1 6316/1  1 1 

C16 1 1 6616/1  1 1 

C17 1 1 1142/1  1 1 

C18 1 1 1 6111/1  1 

C19 1 1 1 6311/1  1 

C20 1 1 1 6136/1  1 

C21 1 1 1 6133/1  1 

C22 1 1 1 1 4334/1  

C23 1 1 1 1 4161/1  

C24 1 1 1 1 6363/1  

 

 33Wمحاسبه ماتریس 

. در دهندیمتشاکیل دهنده هر یک از عوامل را نشان  یهاشااخص، وابساتهی درونی بین 33Wعناصار ماتریت    

 در ماتریت هاآنقدر مولق ضاارایب همبسااتهی بین متغیرهای هر عامل به عنوان نشااانهر میزان اهمیت  FANPمدل 

 یهاصشاخی تشاکیل ماتریت مقایساه دودویی ضرایب اهمیت ، بجاشاودیممقایساه دودویی معیارها در نظر گرفته 

محاسااابه  33W، بدین ترتیب ماتریت میآوریمز طریق نرمالیزه کردن بردار زیربط به دسااات ا ماًیمساااتقهر عاامال را 

 .  ()ب(1)ال ( و 1جدول شود )یم
 

 عامل سرمایه اجتماعی هایشاخص. بار عاملی )الف(8جدول 

F5 F4 F3 F2 F1  
21/1  46/1  21/1  366/1  1 F1 

116/1  41/1  326/1  1 366/1  F2 
344/1  116/1  1 326/1  21/1  F3 
11/1  1 116/1  41/1  64/1  F4 
1 11/1  344/1  116/1  21/1  F5 
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 عامل سرمایه اجتماعی هایشاخصضریب اهمیت )ب(. 8جدول 

F5 F4 F3 F2 F1  

613/1  614/1  614/1  134/1  634/1  F1 

111/1  111/1  111/1  413/1  161/1  F2 
133/1  133/1  466/1  133/1  131/1  F3 
663/1  611/1  126/1  123/1  613/1  F4 
433/1  642/1  136/1  166/1  161/1  F5 

 

تا سوپر  مینکیمرا در سوپر ماتریت اولیه جایهزین  هاآنپت از محاسابه عناصار تشکیل دهنده سوپر ماتریت اولیه 

است(، سپت آن  1جمع عناصر آن برابر با است )ت به دست آمده موزون ماتریت موضاوع به دسات آید. سوپر ماتری

از ستون هدف در  هاشاخصبه دسات آید. ضریب اهمیت  هاشااخصتا ضاریب اهمیت نسابی  میرساانیمرا به حد 

جدول ) دیآبه دست  هاشاخصتا اهمیت نسبی  میکنیمساوپر ماتریت حد قابل اساتحدال است. این بردار را نرمالیزه 

3  .) 
 

 هاشاخصاهمیت نسبی ضریب  -1جدول 
 ضریب اهمیت اختصار شاخص

مردم نهاد یهاسازمان  C1 1316/1  

C2 1636/1 اطلاع رسانی عمومی مخاطرات  

C3 1163/1 مشارکت مدنی  

C4 1341/1 پیوند همسایهی   

C5 1131/1 شبکه اجتماعی  

C6 1121/1 واکنش و تمایل به کمک در مقابل سوان   

ن بازتوانی بعد از سانحهقوانی  C7 1162/1  

C8 1611/1 آموزش آمادگی از خور  

C9 1412/1 درک محلی از خور  

C10 1321/1 آگاهی و دانش  

C11 1366/1 دسترسی برابر به ارتباطات و اطلاعات  

C12 1114/1 سلامت جسمی و روانی  

C13 1411/1 دلبستهی به مکان  

C14 1113/1 سن  

C15 1114/1 سو  سواد  

C16 1313/1 رضایت از درآمد  

C17 1642/1 نوع شغل  
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 1ادامه جدول 
 ضریب اهمیت اختصار شاخص

یامهیبدسترسی برابر به خدمات   C18 1123/1  

C19 1216/1 دسترسی برابر به خدمات بهداشتی  

C20 1316/1 حت تعلق به مکان   

C21 1116/1 اعتماد نهادی و عمومی   

C22 1413/1 درس پذیری از تجارب  

C23 1113/1 نحوه نهرش و اعتقادات به مقوله خور  

 C24 1364/1 دانستن مهارت امدادی

 

 حت تعلق به مکانو  1341/1که پیوند همسایهی با ضریب  دهدیمنشاان  3در جدول  هاشااخصاهمیت نسابی 

اعتماد نهادی و عمومی با و  1121/1واکنش و تمایل کمک در مقابل ساوان  با ضریب  و نیترشیب 1316/1با ضاریب 

   ش ههاردانهه شهرستان ساری دارند.را در تاب آوری اجتماعی روستاهای بخ ریتأثکمترین  1116/1ضریب 

   WASPASاولویت بندی روستاها از نظر شاخص تاب آوری اجتماعی با استفاده از مدل  -4-2

 تشکیل ماتریس تصمیم گام اول:

جمع آوری  یانهیگزدر طی  لیکرت پنج  هادادهبه آن اشاره شد،  1در جدول در گام اول بر اسااس معیارهایی که 

 11در این ماتریت تنظیم شااد،  11موابق جدول  ماتریت تداامیم(موجود )ضااع ماتریت و هاآنبا ترکیب  تو سااپ

 )در سور( ارزیابی گردید. C24تا  C1معیار با کد  63 و در ستون(ههاردانهه ) بخش روستای
 

 اتریس تصمیمم -91جدول 

C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 هاشاخص  

 روستاها + + + + + + + + + + + +

1/3  3/4  4/3  2/6  1/1  6/6  1/6  2/3  1/3  1/4  1/6  3/3  اراء 

1/4  1/3  3/4  1/6  6/1  3/6  1/6  3/4  3/3  3/6  1/6  1/4  الیرد 

4/4  1/4  3/1  2/1  1/1  6/6  1/1  4/4  6/3  3/4  3/1  1/4  برد 

6/4  4/4  6/4  1/1  4/1  2/1  1/1  1/4  4/3  2/6  2/1  4/4  بندبن 

3/3  1/4  6/4  1/1  1/1  3/1  3/1  6/4  1/3  3/6  1/1  1/4  تیله بن 

6/4  1/4  4/3  3/6  3/1  1/6  3/6  3/4  1/3  6/6  1/6  6/3  چالو 

3/4  6/4  1/3  4/6  3/1  3/6  4/6  6/4  3/3  6/4  3/6  1/4  چهاررودبار 

1/4  1/4  1/4  3/1  4/1  1/1  1/1  4/4  6/3  3/6  6/1  4/4  ذکریاکلا 

3/4  3/4  4/4  3/1  1/1  4/6  3/1  1/4  1/3  4/6  6/1  3/4  سعیدآباد 

4/4  6/4  2/4  6/1  6/1  1/6  6/1  4/4  6/3  1/6  3/1  6/4  قلعه سر 
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 91ادامه جدول 

C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13 هاشاخص  

 روستاها + - + + + + + + + + + +

1/3  6/3  6/6  4/4  4/3  1/4  2/4  6/3  3/4  1/3  2/3  6/3  اراء 

1/3  3/4  6/6  1/4  4/3  1/6  4/3  1/3  3/4  6/4  1/4  1/4  الیرد 

3/6  3/6  4/1  1/4  4/4  1/1  6/4  1/4  3/6  1/3  4/4  2/4  برد 

1/1  4/4  1/6  6/1  1/6  3/6  1/4  1/3  2/4  6/4  1/4  3/4  بندبن 

3/4  2/1  1/1  3/1  1/1  3/4  4/4  4/4  1/1  1/4  3/4  6/4 یله بنت   

2/4  1/4  2/6  3/6  2/3  1/1  1/4  2/4  1/3  1/4  1/4  2/3  چالو 

3/4  2/4  3/6  3/4  3/3  6/4  1/3  1/3  4/3  4/3  2/4  6/3  چهاررودبار 

1/1  3/6  1/6  2/6  3/4  6/1  6/4  3/4  2/1  4/4  1/4  1/4  ذکریاکلا 

1/6  6/6  1/1  1/1  1/1  2/6  3/4  1/4  6/6  1/4  6/4  6/4  سعیدآباد 

2/6  3/6  3/1  6/6  3/6  6/1  1/4  1/4  1/4  2/4  3/4  4/4  قلعه سر 

 

 ام دوم: نرمال کردن ماتریس تصمیمگ

معیارها صااورت پذیرد. در این تحقیق از در این گام جهت اسااتاندارد کردن ماتریت تداامیم، ابتدا باید وزن دهی 

رهای مثبت از معیا ز کردننرمالای رایب WASPASبرای وزن دهی معیاارها اساااتفاده گردید. در تکنیک  FANPمادل 

 .  (11جدول ) میکنیم( استفاده 6رابوه )( و برای معیارهای منفی از 1رابوه )

𝑥𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑥𝑖𝑗

 رابوه(1)                                                                        

𝑥𝑖𝑗 =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖𝑗
 رابوه(2)                                                                   

 مقادیر استاندارد شده معیارها -99جدول 

C12 C11 C10 C9 C8 C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  

346/1  116/1  312/1  111/1  116/1  341/1  126/1  111/1  346/1  136/1  134/1  111/1  اراء 

631/1  111/1  126/1  111/1  111/1  616/1  663/1  643/1  316/1  463/1  61/1  613/1  الیرد 

61/1  232/1  411/1  211/1  236/1  613/1  261/1  616/1  161/1  111/1  261/1  244/1  برد 

666/1  216/1  166/1  236/1  621/1  611/1  116/1  263/1  132/1  226/1  161/1  264/1  بندبن 

111/1  232/1  611/1  364/1  236/1  211/1  211/1  232/1  111/1  211/1  434/1  244/1  تیله بن 

666/1  663/1  311/1  364/1  164/1  126/1  111/1  131/1  113/1  123/1  111/1  116/1  چالو 

112/1  661/1  111/1  111/1  164/1  111/1  634/1  113/1  316/1  161/1  116/1  661/1  چهاررودبار 

613/1  232/1  661/1  641/1  621/1  116/1  463/1  616/1  161/1  211/1  162/1  264/1  ذکریاکلا 

664/1  611/1  644/1  141/1  236/1  634/1  314/1  263/1  113/1  131/1  136/1  233/1  سعیدآباد 

61/1  226/1  1/1  321/1  612/1  663/1  313/1  616/1  161/1  231/1  1/1  214/1  قلعه سر 
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 99ادامه جدول 

C24 C23 C22 C21 C20 C19 C18 C17 C16 C15 C14 C13  

311/1  111/1  413/1  121/1  341/1  136/1  1/1  344/1  316/1  346/1  263/1  314/1  اراء 

111/1  113/1  613/1  112/1  341/1  141/1  311/1  311/1  316/1  661/1  112/1  162/1  الیرد 

233/1  161/1  331/1  111/1  616/1  321/1  611/1  213/1  111/1  111/1  343/1  614/1  برد 

444/1  612/1  663/1  336/1  213/1  211/1  616/1  111/1  146/1  226/1  111/1  643/1  بندبن 

611/1  411/1  261/1  421/1  462/1  111/1  644/1  644/1  313/1  663/1  316/1  232/1  تیله بن 

1/1  311/1  132/1  624/1  111/1  411/1  133/1  1/1  314/1  663/1  112/1  111/1  چالو 

126/1  116/1  111/1  131/1  312/1  333/1  111/1  311/1  111/1  132/1  121/1  314/1  چهاررودبار 

444/1  161/1  663/1  213/1  643/1  411/1  611/1  126/1  466/1  216/1  111/1  263/1  ذکریاکلا 

266/1  234/1  116/1  431/1  431/1  226/1  611/1  213/1  261/1  232/1  323/1  113/1  سعیدآباد 

161/1  231/1  211/1  611/1  241/1  342/1  213/1  661/1  113/1  61/1  316/1  661/1  قلعه سر 

 

 ام سوم: محاسبه معیار مشترکگ

( 3رابوه )را از  WSM. در این رابوه باید ابتدا مقادیر شودیمعمل  4برای محاسابه معیار مشاترک بر اسااس رابوه 

را رتبه بندی کرد اما هون از دقت  هانهیگز توانیم(. در این مرحله 16جدول ) میآور( بدسااات 1رابوه )از  WPMو 

 .    میپردازیم هانهیگز( به رتبه بندی 2خوردار است براساس رابوه )کمتری بر

𝑄𝑖 = 0.5𝑄𝑖
(1)

+ 0.5𝑄𝑖
(2)

= 0.5 ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑤𝑗 + 𝑜. 5 ∏(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

رابوه(3)               
                         

 

𝑄𝑖
(1)

= ∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑤𝑗                                                                                                                                    (4)رابوه 

𝑄𝑖
(2)

= ∏(𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗

𝑛

𝑗=1

 رابوه(5)                                                                                             

   هانهیگزم: محاسبه اهمیت نسبی چهارگام 

در  WASPASرا رتبه بندی نمود، اما دقت و تاثیرگذاری روش  هانهیگز توانیم 4در رابوه  𝑸𝒊بر اسااااس مقدار 

 .  (16ول جدشود )محاسبه  رابوه با استفاده ازام از طریق محاسبه لاندا iاین است که اهمیت نسبی گزینه 

𝑄𝑖 = 𝜆𝑄𝑖
(1)

+ (1 − 𝜆)𝑄𝑖
(2)

= 𝜆 ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑤𝑗 + (1 − 𝜆) ∏ (𝑥𝑖𝑗)𝑤𝑗𝑛

𝑗=1 , (𝜆 = 0, 0.1, …  رابوه(6)                  (1,

.دشویمزیر استفاده  یهافرمولبرای محاسبه لاندای بهینه بر مبنای انحراف معیارها از   

λ =
𝜎2(𝑄𝑖

(2)
)

𝜎2(𝑄𝑖
(1)

)+𝜎2(𝑄𝑖
(2)

)
 رابوه(7)                                                  

𝜎2(𝑄𝑖
(1)

) = ∑ 𝑤𝑗
2𝜎2(𝑛

𝑗=1 𝑥𝑖𝑗)                                    (8)رابوه 
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𝜎2(𝑄𝑖
(2)

) = ∑ [
∏ (𝑥𝑖𝑗)

𝑤𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗=1

(𝑥𝑖𝑗)
𝑤𝑗(𝑥𝑖𝑗)

(1−𝑤𝑗)]

2

𝑛
𝑗=1 𝜎2(𝑥𝑖𝑗)             (9)رابوه 

𝜎2(𝑥𝑖𝑗) = (0.05𝑥𝑖𝑗)2                                            (10)رابوه 
 

 هاگزینه، لاندای بهینه، اهمیت نسبی و رتبه WSM ،WPMاسبه شده مقادیر مح -92جدول 
هانهیگزاهمیت نسبی  رتبه   WPM WSM لاندای بهینه 

1 3113/1  3332/1  3116/1  3421/1  ارا  

4 1321/1  3141/1  1626/1  1261/1  الیرد 

2 2363/1  3311/1  2661/1  6611/1  برد 

1 6112/1  3221/1  2321/1  6336/1  بندبن 

1 2112/1  3611/1  2431/1  6131/1  تیله بن 

3 1162/1  3622/1  6346/1  1333/1  هالو 

6 3162/1  3366/1  1311/1  3414/1  ههاررودبار 

11 2136/1  3363/1  2442/1  2361/1  ذکریاکلا 

3 2221/1  3241/1  2343/1  2312/1  سعیدآباد 

6 2366/1  3216/1  2613/1  6111/1  قلعه سر 

 

و  3113/1روساااتای ارا  با ضاااریب  WASPASیج حاصااال از محاسااابات تکنیک و نتا 16بر اسااااس جدول 

میزان تاب آوری  نیترنییپااز  2136/1از بالاترین و روساااتای ذکریاکلا با ضاااریب  3162/1ههااررودبار با ضاااریب 

الیرد،  ،نشااان داد که بین روسااتاهای ارا توصاایفی  یهالیتحلنتایج حاصاال از  اجتماعی در برابر ساایلاب برخوردارند.

با روساااتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا،  برخوردارند دباارکاه از میزان تااب آوری اجتمااعی بالاوهاالو و ههاارر

تاب آوری اجتماعی  یهاشاااخصاز نظر  باشاادیم ترنییپادر آنها سااعیدآباد و قلعه ساارکه میزان تاب آوری اجتماعی 

 به شر  ذیل وجود دارد: ییهاتفاوت

سال سن  31-61درصاد پاساخهویان بین  2/31حدود ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار موع در روساتاهای در مج -

درصد پاسخهویان  3/44که  برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سارکه در مقایساه با روساتاهای  اندداشاته

د و در زمان بحران نیز توانایی عملکرد مثبتی برخوردارن یترجواناز ساااختار ساانی  اندداشااتهسااال ساان  31-61بین 

 خواهند داشت.

ا ب به دلیل حاکمیت روابط خویشاااوندی به طور کلی در روسااتاهای مورد موالعه شاااخص پیوند همسااایهی -

( و 1/3با میانهین ههاررودبار )ارا ، الیرد، هالو و اما بین روساااتاهای ؛ بالاتر از حد متوساااط بوده اسااات 6/4میانهین 

این  در وجود دارد، ییهاتفاوت( 3/6با میانهین سااار )برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، ساااعیدآباد و قلعه ساااتااهای رو

ت و بین خانه روستایی و منازل شهری خود در رف هاساکنین روستا ترشیب) یمساکونبه دلیل عدم ثبات   الباً روساتاها
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، که بیانهر تاب آوری کمتر این روساااتاها در بعد اجتماعی آمدند( تعاملات اجتماعی بین سااااکنین کاهش یافته اسااات

 است.

لام آمادگی برای مشارکت در بازسازی ندگان اعدرصد پاس  ده 21ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار در روساتاهای  -

د و قلعه ابرد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سعیدآبسایلاب داشاتند و در روستاهای وقوع پت از  به آسایب دیدگان و کمک

لازم در این زمینه عنوان  درصااد تمایل به مشااارکت پت از بحران را داشااتند و دلیل این امر را ضااع  دانش 32 ساار

 کردند. در مجموع تمایل زنان و جوانان به مشارکت بیش از مردان و افراد سالخورده است.

دهندگان وقوع سیلاب را نسبت به دیهر درصاد پاسا   61بیش از ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار در روساتاهای  -

، که طبق اصاااول تاب آوری قبول خور اولین گام در جهت مقابله و کاهش اثرات آن دانندیم ترخورنااکمخااطرات 

لاب با دانش محلی نسبت به خور وقوع سیبرد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سعیدآباد و قلعه سر اما در روساتاهای ؛ اسات

 از حد متوسط بوده است.  کمتر 1/6میانهین 

به ایجاد هدفمندی و  تواندیمشاااخص دلبسااتهی به مکان که در واقع پیوند میان شااخص و محیط اساات و  -

ن، برد، بندبکند در روستاهای  کمک تاب آوری اجتماعی به کاهش آسیب پذیری وو در نهایت  انساجام در اشاخا 

ارا ، کمتر از روستاهای  4در روستا با میانهین  هاآنعدم ساکونت دا م  به دلیل تیله بن، ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سار

 .باشدیمالیرد، هالو و ههاررودبار 

وابسااته به  پاسااخهویاندرصااد  31 و درآمد ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار به دلیل آن که شااغل در روسااتاهای -

میزان تاب آوری اجتماعی نساابت به روسااتاهای برد،  باشاادیمفعالیت  الب روسااتا یعنی با داری، زراعت و دامداری 

ستا زیرا در این روساتاها به دلیل جابجایی بین شااهر و رواسات )بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سار بالاتر 

 (.باشندیم نیز نظیر مغازه داری و رانندگی  الب روستاییان دارای شغل دوم در شهر

مردم نهاد  یهاسازمانوساتاهای ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار تمایل به تشااکیل درصاد پاساخهویان در ر 2/21-

برای همکاری و مشااارکت در زمان قبل، حین و بعد از وقوع ساایلاب داشااتند اما در روسااتاهای برد، بندبن، تیله بن، 

به دلیل ضع  دانش دادند زیرا درصاد پاس  دهندگان به این امر تمایل نشان  6/41ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سار تنها 

 .  دانستندیمدولتی  یهادستهاهی  از وفا تنها مدیریت بحران راو آگاهی 

 جمع بندی -5

مخاطره  ،باشاادیماقدامات انسااانی نیز  ریتأثاز جمله مخاطرات طبیعی که علاوه بر عوامل طبیعی تا حدودی تحت 

، در دهدیمقرار  ریتأثاقتدااادی آنان را تحت  یهاتیفعالو جوامع انسااانی  عمدتاً ش،ساایلاب اساات که به جهت ماهیت

انسانی از ر از سایر اقشا ترشیبکشااورزی دارند  یهاتیفعالاین میان اجتماعات روساتایی که ارتباط عمیقی با محیط و 

رتر خورها ثبر این اساس شرایط مولوبی برای کاهش کارآمد و مو. رندیپذیم ریتأثناشی از مخاطره سیلاب  یهابیآسا
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در سااوو  مختل  مدیریت سااوان  ایجاد شااده اساات. در این میان تاب آوری و افزایش آن در ابعاد مختل  به عنوان 

عوامل تحقق پایداری و عامل مکمل در فرایند مدیریت بحران در نظر گرفته شااده اساات زیرا جوامع  نیترمهمیکی از 

رآورد، آمادگی، پاسااا  گویی و بازیافت فوری در زمینه اثرات بحران تااب آور تواناایی یا فرفیت اجتماعی بالایی در ب

در برخی از روساااتاهای مورد موالعه نظیر ارا  و ههاررودبار پت از وقوع سااایلاب همساااایهان مناطق  مثلااًدارناد )

 به جابجایی عبیل، تراکتور( اقدام سری) یمحلحمایت کننده با استفاده از ابزار  یهاساازمانبالادسات روساتا تا رسایدن 

 یهاکانمبه  اندشاادهساااکنین و اسااباب و اثاث منازلی که دهار آبهرفتهی  انتقال گل و لای کوهه و معابر روسااتا و

 مواد اولیه  ذایی توسط نیتأممذهبی هم با مشاارکت خود روستاییان و  یهاهاهیپاو مسااجد و  کنندیم مناساب و امن

سااری تا برگشات به شرایط مولوب و مناسب جهت اسکان اولیه و تهیه ساتاد مدیریت بحران فرمانداری شاهرساتان 

تحقیق حاضار تلاش دارد تا روساتاهای بخش ههاردانهه شهرستان  . ذای گرم آسایب دیدگان مشاارکت فعال دارند(

مدل  بر اساسحاصل از تحقیق  یهاافتهیسااری را از جهت میزان تاب آوری اجتماعی در برابر سایلاب ارزیابی نماید. 

FANP  پیوند همسایهی و حت تعلق به  یهاشاخصگانه تاب آوری اجتماعی  63 یهاشااخصنشاان داد که در بین

و واکنش و تمایل کمک در مقابل سااوان  و اعتماد نهادی و  نیترشیب 1316/1و  1341/1مکان به ترتیب با ضااریب 

ش ههاردانهه اب آوری اجتماعی روسااتاهای بخرا در ت ریتأثکمترین  1116/1و  1121/1عمومی به ترتیب با ضااریب 

( و نیکمردنمین و 1433) یعادل(، داداش پور و 1432همکاران )با نتایج تحقیق حیدریان و  وشاهرستان ساری داشتند، 

همسااو تاب آوری اجتماعی دارای ضااریب یکسااانی نبودند  یهاشاااخصآنان نیز  یهاافتهیکه در ( 1434همکاران )

 است.

توصایفی نشااان داد که بین روسااتاهای ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبارکه از  یهالیتحلیج حاصاال از از یک ساو نتا

میزان تاب آوری اجتماعی بالا برخوردارند با روسااتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سااعیدآباد و قلعه ساارکه میزان 

د به شر  ذیل وجو ییهاتفاوتتاب آوری اجتماعی  یهاشاخصاز نظر  باشادیم ترنییپاتاب آوری اجتماعی در آنها 

 دارد:

نسبت به روستاهای برد، بندبن،  یترجواندر مجموع روساتاهای ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار از سااختار سنی  -

   ارند.دتیله بن، ذکریاکلا، سعیدآباد و قلعه سر برخوردارند بنابراین در زمان بحران نیز توانایی عملکرد مثبتی 

 ترشیب) ینمسااکوبه دلیل عدم ثبات   الباًدر  روسااتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سااعیدآباد و قلعه ساار  -

سااکنین روساتاها بین خانه روستایی و منازل شهری خود در رفت و آمدند( تعاملات اجتماعی بین ساکنین کاهش یافته 

 اجتماعی است. است، که بیانهر تاب آوری کمتر این روستاها در بعد

تمایل به پاساا  دهندگان درصااد  32 تنها در روسااتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سااعیدآباد و قلعه ساار -

 مشارکت پت از بحران را داشتند و دلیل این امر را ضع  دانش لازم در این زمینه عنوان کردند. 
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 و 4 شاااخص دلبسااتهی به مکان با میانهین قلعه ساار در روسااتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سااعیدآباد و -

 کمتر از حد متوسط بوده است.  1/6دانش محلی نسبت به خور وقوع سیلاب با میانهین 

درصااد پاسااخهویان وابسااته به  31در روسااتاهای ارا ، الیرد، هالو و ههاررودبار به دلیل آن که شااغل و درآمد  -

میزان تاب آوری اجتماعی نساابت به روسااتاهای برد،  باشاادیمت و دامداری فعالیت  الب روسااتا یعنی با داری، زراع

 بالاتر است. بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سعیدآباد و قلعه سر

در روساتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، ساعیدآباد و قلعه سر به دلیل ضع  دانش و آگاهی، مدیریت بحران  -

مردم  یهاسازماندرصد پاس  دهندگان تمایل به تشکیل  6/41و تنها  دانساتندیمتی دول یهادساتهاهرا تنها از وفای  

 نهاد برای همکاری و مشارکت در زمان قبل، حین و بعد از وقوع سیلاب داشتند

برای سنجش میزان تاب آوری اجتماعی نشان داد که روستاهای  WASPAS نتایج حاصال از مدل دیهر یاز ساو 

میزان تاب آوری اجتماعی در سااوو  متفاوتی قرار دارند، به طوری که روسااتای ارا  با ضااریب  مورد موالعه از لحاظ

میزان تاب  نیترکمدارای  2136/1و روساتای ذکریاکلا با ضاریب اهمیت نسبی نیترشیبدارای  3113/1اهمیت نسابی 

ساااپهوند ( و نوری و 1432همکاران ) با نتایج موالعات عباداله زاده ملکی و وبودند،  آوری اجتماعی در برابر سااایلاب

آنان نیز تاب آوری اجتماعی در نواحی مورد برررسااای از وضاااعیت متفاوتی برخوردار بود  یهاافتهیکاه در ( 1431)

 همسو است. 

جهات افزایش میزان تاب آوری اجتماعی به منظور کاهش شااادت مبتنی بر نتاایج تحقیق، پیشااانهاادهاای ذیال 

 :شودیمروستاییان در مقابل وقوع سیلاب احتمالی ارا ه  ترشیبانعواف پذیری  ناشی از سیلاب و یهابیآس

 هایاریدهتلاش دلسوزانه روساتاییان نسابت به مخاطرات سایلاب از طریق  ، آگاهی و دانشافزایش دانش محلی -

اجتماعی و شااوراهای اساالامی روسااتاها جهت برقراری تعامل مسااتمر بین روسااتاهایی که دارای ضااریب تاب آوری 

نظیر  اشاادبیمپایین  هاآنبالایی هسااتند نظیر روسااتاهای ارا  و ههاررودبار با ساااکنین روسااتاهایی که این ضااریب در 

   تجربیات آنان در مقابله با سیلابدانش و روستاهای ذکریاکلا و سعیدآباد به منظور بهره مندی از 

لاب برپایی مانور سیمواقع بروز سیلاب از طریق فراهم آوردن بساترهای مناساب جهت مشاارکت روستاییان در  -

نه به طور نمایشای بلکه عملیاتی و آموزشای در بین همه روساتاهای درگیر سایلاب و همه اقشار روستایی شامل همه 

تاییان تا روسمعلولین و افراد مسن را نیز شامل شود. حتی زنان خانه دار، سانی، جنسی و شغلی. به طور فرض  یهارده

 ه امدادرسانی و دانش آن به منظور امدادرسانی سریع و به موقع آشنا شوند. با نحو

جلوگیری از مهاجرت جوانان روساتایی الی الخداو  در روساتاهای برد، بندبن، تیله بن، ذکریاکلا، سعیدآباد و  -

ی زراعی اکن، دام و اراضو تعلقات آنان نظیر مس هاییداراقلعه سار با مهار سایلاب در بالادست و تغییر مسیر سیلاب تا 
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پیوند و  و و با ی که درآمد نیز وابسااته به آن هساات آساایب نبیند، و از این طریق بتوان ساااختار ساانی جوان روسااتا

 .  شوندیمکه از عوامل مهم در تاب آوری اجتماعی محسوب را نیز حف  کرد  انسجام همسایهی

در روسااتاهای مورد  دگی و نحوه مقابله با ساایلاب احتمالیآموزش آما یهادورهو  هاکارگاه ساامینارها، برگزاری -

ا ب تاب آوری اجتماعی که در این پژوهش  به آن اشااره شده است یهاشااخصموالعه برای تشاری  و عملیاتی کردن 

نظور مرتبط با مخاطرات طبیعی به م یهاسازمانکلیه مسئولین و  حااور مشاترک روساتاییان، مدیران محلی روساتایی

که مستلزم عزم و تلاش یک جانبه، دوجانبه و هندجانبه خود روستاییان  ییهاشاخصنمودن روساتاییان از اهمیت آگاه 

مردم نهاد و تلاش برای افزایش سو  سلامت جسمی و روحی و توجه مدیران محلی  یهاسازمانهسات نظیر تشکیل 

و  یامهیبنظیر دساترسی برابر به خدمات  ییهاشااخصمرتبط با مخاطرات طبیعی به اهمیت  یهاساازمانو مسائولین 

مکمل هون افزایش اعتماد نهادی و عمومی موجب  یهاشاااخصخود بسااتری را برای  تواندیمکه خدمات بهداشااتی 

    شود. 
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