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 2تقیلو اکبر علی ،1رستمی رحمان

 11/6/1933 :پذیرش تاریخ  12/12/1931 :دریافت تاریخ

 

 چکیده

 ،غربی آذربایجان استان در سردشت شهرستان روستاهای جغرافیایی خاص شرایط به توجه با

 باشند. می حوادث وقوع مستعد ای منطقه و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، تهدیدات برابر در روستاها این

 شهرستان روستاهای آوری تاب تحلیل و بررسی به آوری، تاب مفهوم بر تمرکز با حاضر، تحقیق

 آنها جغرافیایی موقعیت اساس بر گوناگون ابعاد در انسانی و طبیعی مخاطرات برابر در سردشت

 انجام میدانی و اسنادی های شیوه به ها داده گردآوری و یتحلیل و توصیفی روش به تحقیق .پرداخت

 اقتصادی، بعد در .بود تصادفی بندی طبقه گیری نمونه روش و پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار .شد

 روستاهای در) اشتغال ،(ای دره روستاهای در) کشاورز انداز پس و سرمایه که داد نشان تحقیق نتایج

                                                                                                                                                   
 ریزی آمایش سرزمین، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. آموختة جغرافیا و برنامه دانش -1

 (a.taghiloo@urmia.ac.ir)   .نویسندة مسئول و دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران -2
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 وجوه از حاصل درآمد ،(مرزی روستاهای در) کشاورزیغیر های فعالیت از حاصل درآمد ،(ای دره

 تعداد و امالک مالکیت و (شهر حاشیه روستاهای در هم و کوهستانی روستاهای در هم) شهر از ارسالی

 ند.رو می شمار به آوری تاب در باال اهمیت دارای های شاخص (مرزی روستاهای در) زمین

 
  رستان(.)شه سردشت روستایی، تیپ مخاطرات، ،آوری تاب :ها واژهکلید

 

 مقدمه

 و زلزلده  مانندد  طبیعی( وقایع) زمین طبیعت شدید مخاطرات معرض در تنها نه مردم ،امروزه

 عمدتاً و شدید تصادفات و سمّی مواد انتشار صنعتی، انفجارهای مخاطرات با بلکه ،دارند قرار سیل

 زیدرا  است، مهم اصل یک مخاطرات از افزونروز آگاهی ند.کن می نرم پنجهو دست نیز نقلو حمل

 حاصدل  نمودارهای و است خبری مباحث جزو و ها رسانه در آن از حاصل مصائب و حوادث تمام

 داده نمدایش  تلویزیدون  در بارهدا  ،جهدان  سراسدر  در سداخت،  انسدان  چه و طبیعی چه مخاطرات، از

 در )انگلسدتان(  1بدورو  فلدیکس  انفجدار  توان می جهان، در ساخت انسان مخاطرات جمله از شود. می

 1لندد آی مایل تری در اتمی حادثه و 1396 سال در )ایتالیا( 9سوسو در 2دایوکسین انتشار ،1391 سال

 طبیعدی،  مخداطرات  جملده  از نیدز  ایدران  در و شدد  یادآور را 1393 سال در آمریکا( متحده )ایاالت

 همچندین،  و (1939) ورزقان و (1939) کرمانشاه (،1912) بم (،1961) رودبار های هزلزل به توان می

 داشتند. پی در زیادی مالی و جانی راتخسا که کرد اشاره (1931) لرستان و خوزستان های سیل

 و گدذارد  مدی  باقی نسانیا های سکونتگاه بر مخرب تأثیرات بینی پیش غیرقابل حوادث وقوع

 ،دلیدل  همدین  بده  (Taqvaee and Rahmani, 2017) آورد مدی  وارد آنهدا  سداکنان  بر سنگین تلفات

 سدازی توانمند گیرند. می پیش در را گوناگون یراهبردها بالیا، اثرات کاهش برای ها دولت ،امروزه

 افدزایش  سدبب  ای توسدعه  هدای  فعالیدت  کده  ای گونده  بده  مخداطرات،  برابر در آوری تاب برای جامعه

                                                                                                                                                   
1. Flixborough 

2. Dioxin 

3. Seveso 

4. Three Mile Island 
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 مخداطرات  کداهش  هدای  برنامده  و هدا  طرح همچنین، و نشود مخاطرات به نسبت جامعه پذیری آسیب

 Badri et) همکاران و بدری است. داشته تمرکز کالبدی های سیستم سازی مقاوم و پایداری بر سنتی

al., 2013) حقدو   نظدر  )از قانونی -سیاسی مسائل جمعیتی، فشارهای ر،فق ،امروزه که باورند این بر 

 شدهروندان  از محافظدت  در مددنی  امعهج نهادهای و دولت ضعف نظیر سیاسی وجوه دیگر و زمین(

 و متعددد  رخطد  مندابع  بده  توجده  بدا  ،رو ایدن  از کندد.  مدی  نداامن  ندواحی  در زنددگی  به مجبور را مردم

 بالیدا،  برابر در آنها ضعف دلیل به روستایی، های سکونتگاه در ویژه به زیاد جانی و مالی های خسارت

 عدام  مفهومی آوری تاب است. شده برخوردار زیادی اهمیت از جمعیتی نقاط این آوری تاب مطالعه

 در مختلدف  عملکردهدای  بده  آوری تاب مقوله .کرد استفاده آن از ،انتزاعی موارد در بتوان که نیست

 .(Davis, 2004; Davis and Izadkhah, 2006) پدردازد  می طبیعی و اقتصادی فیزیکی، های محیط

 در آور تداب  جامعده  ایجداد  بدرای  سدوان   مدیریت و مدیریت جامعه، توسعه بین پیوند ،اساس این بر

 .نماید می ضروری مخاطرات برابر

 ایجاد در اولیه بنیادی مرحله ها خطرپذیری و مخاطرات ارزیابی و عهجام بر مبتنی ریزی برنامه 

 جدید تجارب اطالعات، مبنای بر و شده بررسی منظم شکل به باید ها برنامه است. جامعه آوری تاب

 ،میدان  ایدن  در .(Wikström, 2013) شود رسانیروز به نظارت و اجرا از شده فراگرفته های درس و

 هدای  ظرفیدت  گدذاری تأثیر نحدوة  تبیدین  ،واقدع  در و مخداطرات  برابدر  در آوری تداب  رابطة تبیین

 ابعداد  شدناخت  و آوری تداب  افدزایش  در جوامدع  اجرایدی  و سیاسی نهادی، اقتصادی، اجتماعی،

 آوری تدداب اصددلی مؤلفدده چهددار .(Akut, 2008) اسددت اهمیددت دارای اجتمدداع در آوری تدداب

  آیدد   مدی  دسدت  بده  جوامع بین در اجتماعی ظرفیت تفاوت از که ،اجتماعی بعد (1 از: ندا عبارت

 و افدراد  ذاتدی  سدازگاری  و واکدنش  از اسدت  عبارت آوری تاب ،تعریف به بنا  اقتصادی بعد (2

 از ناشدی  بدالقوه  هدای  زیدان  کداهش  بده  قدادر  را آنهدا  کده  یا گونده  بده  ،مخاطرات برابر در جوامع

 و ریدزی  برنامده  خطدر،  تقلیدل  بدا  مدرتبط  هدای  ویژگدی  حاوی که ،نهادی بعد (9  سازد مخاطرات

 ظرفیت و جامعه واکنش ارزیابی اساساً که ،کالبدی بعد (1 سرانجام، و  است قبلی سوان  تجربه

 تسدهیالت  و ای اجاره یا خالی مسکونی واحدهای پناهگاه، نظیر جاهایی در سانحه از بعد بازیابی
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 شدش  زمدره  در ،حدوادث  وقدوع  نظر از ایران، .(Norris et al., 2008) شود می شامل را سالمتی

 نیدز  و زلزله و سیل ویژه هب فراوان طبیعی حوادث و بالیا زیرا شود، می محسوب جهان اول کشور

 زمینده  در ویدژه  بده  فنداوری،  توسدعه  و پیشدرفت  به توجه با ،مختلف اشکال در غیرطبیعی حوادث

 تاثیر میزان و حوادث این البته.(Taqvaee and Rahmani, 2017) دهد می رخ آن در تصادفات

 اسدتان  در ردشدت س شهرسدتان  روسدتاهای  اسدت.  متفداوت  روسدتاها  نسبی موقعیت حسب بر آن

 جغرافیدایی  موقعیدت  و اقلیمی و توپوگرافی شناسی، زمین خاص شرایط علت به غربی آذربایجان

 تحقیق .است حوادث وقوع مستعد ای منطقه و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، تهدیدات برابر در آن

 آوری تداب  مطالعده  و بررسدی  بده  خدود،  توجده  کدانون  در آوری تاب مفهوم دادن قرار با حاضر،

 برابدر  در گونداگون  ابعداد  در آنهدا  جغرافیدایی  موقعیدت  اسداس  بدر  سردشت شهرستان روستاهای

  پردازد. می انسانی و طبیعی مخاطرات

 از واحددد تعریددف یددک کشددورها، و مندداطق تجددانس عدددم و پیچیددده سددازوکار دلیددل بدده

 اسدت  مشدکل  بسدیار  آنهدا  گیدری  انددازه  و آوری تاب های شاخص تعیین و مخاطرات آوری تاب

(Rezaei et al., 2016)و نیدز در مدورد عوامدل    هدا  پذیری آسیب . هرچند، در مورد عوامل ایجاد 

 آنهدا  گیری اندازه چگونگی مورد در اما دارد، وجود نظر اتفا  جامعه آوری تاب ارتقای و بهبود

 ، بدرای جهدان  سط  در ،امروزه .(Constas and Barrett, 2013) شود می دیده کمتری نظر توافق

 ها شاخص این تعیین مورد در با این همه، د.شو می کار برده به و تعریف متنوع یهای شاخص آوری، تاب

 ایدن  شناسدی،  روش نظر از .(Rezaei et al., 2016)است  انجام حال در کمی ، تحقیقاتمنظم طور هب

 بده  پاسدخ  متفداوت هدای   بدا شدیوه   جدوامعی  مقایسده  ضدمن  کده  شود می عواملی شناسایی شامل موضوع

 .(Farzad Behtash et al., 2013) ندنک می بینی پیش را آوری تاب باالتر ، سطوحیکسان های بحران

 جمعدی،  ییکارآ رهبری، اعتبار، یا اعتماد از: ندا عبارت ها شاخص این بیانگر معیارهایتا امروز، 

 هدای  ارزش هدا،  نگدرش  معیارهدا،  اجتمداعی،  مشارکت اجتماعی، حس و انسجام جمعی، سرمایه

 مددؤثر بددر اصددلی ابعدداد همچنددین،  (Rafieian et al., 2012) اطالعددات و ارتباطددات و موجددود

 و سدازمانی  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، ،کالبدیهای  مؤلفه از ندا عبارت آوری تاب و پذیری آسیب



   .....در روستاها آوری تاب ميزان تحليل و ارزيابی

36 

 ،امدروزه  .(Cutter, Burton and Emrich, 2010; Cutter and Director, 2008) شدناختی  بدوم 

 و اجتمداعی  سدازمانی،  )فندی(،  تکنیکدی  :شدود  بنددی مدی   تقسدیم  بعدد  چهدار  به جامعه آوری تاب

 انسانی و طبیعی سوان  در جامعه آوری تاب به مربوط اقدامات اینکه برای ،حال این با اقتصادی.

 بدا  آوری تداب  میدزان  گیدری  انددازه  اسدتانداردهای  و هدا  شداخص  کده  اسدت  بهتدر  باشدند،  مؤثرتر

 .(Rezaei et al., 2016) شدود  اعمدال  هدم  نظدرات آنهدا   و هماهنگ مردم عموم و گیران تصمیم

 :داد قرار زیر طبقه چهار از یکی در توان میرا  سوان  حوزه در آوری تاب های شاخص

  کنند  می گیری اندازه را خاص های فعالیت یا ها ورودی که یهای شاخص -1

  کنند  می گیری اندازه را ورودی های فعالیت که یهای شاخص -2

 و  حیاتی های زیرساخت به صدمات و اقتصادی واقعی های زیان مانند پیامدها، -9

 .(Cutter, 2002; Cutter et al., 2010) فقر و توسعه نهایی، اهداف بر تأثیر -1

 و شده شناخته بعد پنج حداقل آید، که در پی می مختلف مطالعات بررسیبر اساس نتایج 

 نهدادی،  اقتصدادی،  اجتمداعی،  ابعداد  شدامل  زده سدانحه  جوامع آوری تاب برای گیری اندازه قابل

  .دارد وجود محیطی -کالبدی

 متکدی  مفهومی چارچوب که بر این باورند (Bruneau et al., 2003) و همکاران نئووبر

 از ناشدی  پیامددهای  کداهش » ،«ها ویرانی کاهش احتمال» بر مشتمل و بوده آوری تاب گیری اندازه بر

 ،(Rose, 2004) رُز بدر اسداس نتدایج مطالعدة     اسدت.  «ریکاوری یا بازیابی زمان کاهش» و «ها ویرانی

 ای منطقه کالن اقتصاد و بازار گیری(، تصمیم )نحوه افراد رفتار به اقتصادی آوری تاب در تعادل عدم

 پدژوهش  در، (Sadeghloo and Sojasi Qidari, 2015) صادقلو و سجاسی قیداری دارد. بستگی

 آوری تداب  میدزان  ،روسدتایی  هدای  سدکونتگاه  بدودن  پدذیر  زیسدت  افدزایش  بدا  که دریافتند ،خود

 مطالعده  در ،(Rahmani and Taghilou, 2019)رحمدانی و تقیلدو    یابدد.  مدی  ارتقا نیز اجتماعات

اقتصداد روسدتایی    آوری تداب  و فضدایی  سازمان عناصر بین دار معنی ارتباط که دادند نشان ،خود

 ارتباط دهندة نشان که بوده، 11/0 هاآن برای شده زده تخمین محلی یبضر وجود دارد  همچنین،

  روستاهاست. تمام باالی
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 اینکده  به علم با و مختلف مطالعات در شده مطرح زیرمعیارهای و معیارها تعدد به توجه با

 هدای  داده همده  بده  دسترسی نیستند، آوری تاب میزان سنجش برای یکسان ارزش واجد آنها ةهم

 دسدت  هبد  ،روسدتاها  پراکنددگی  و آنهدا  زیداد  حجدم    همچنین، با توجه بده نیست پذیر امکان آنها

 در متغیرهدا  برخدی  ارزش همراه است و افزون بر این، چون زیادی مشکالت با اطالعات آوردن

 کارشناسدان  نظدرات  از گیدری  بهدره  بدا  کده  ه اسدت شدد  سعی ،یکسان بوده مطالعه مورد محدوده

 گیدری  مطالعده و انددازه   بحدران،  مددیریت  نیز و ای منطقه و روستایی ة مسائلزمین در نظر صاحب

 آوری تداب  میدزان  سدنجش  از بهتدری  درک که گیردصورت  منطقه در زیرمعیارهایی و معیارها

  دهند. می دست به مطالعه مورد ةمنطق

 

 تحقیق مفهومی مدل و نظری چارچوب

 از ای مجموعده  عندوان  بده  توانندد  مدی  که است اهمیت حائز جهت این از ها شاخص تعیین

 شدده  طراحی مداخالت و ها سیاست ها، برنامه ییآکار گیری به اندازه که کنند عمل اولیه شرایط

 در هدا  شداخص  انتخداب  زمینده،  همدین  در .ندبپرداز سوان  آوری تاب بهبود برای خاص شکل به

 ادبیدات  مبندای  بر توجیه -1 گیرد: می صورت مالک دو اساس بر آوری تاب به مربوط مطالعات

 منابع. از کیفی های داده بودن دسترس قابل -2 و  آوری تاب با آن تناسب مورد در موجود

 بدرای  مطلدوب  هدای  شداخص  «محدور  اجتمداع  طبیعی سوان  برابر در آوری تاب»، بنابراین

 محیطدی  -کالبددی  و نهدادی  اقتصادی، اجتماعی، چهارگانه ابعاد قالب در را آوری تاب سنجش

  است. داده تشکیل را تحقیق نظری چارچوب که ،(Rafieian et al., 2012) کند می پیشنهاد
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  تحقيق مفهومي مدل - 1شكل
  

  تحقيق شناسي روش
 آوري تاب معيارهاي و ها شاخص ،تحقيق ادبيات و اسناد مطالعه با ابتدا حاضر، تحقيق در
بـا   اي كتابخانـه  و ميـداني  صورت هب ها داده آوري، گردآنها تحليل براي شدند و سپس، مشخص

 اينترنتـي  هـاي  سـايت  و هـا  آمارنامـه  و هـا،  مقاله ها، كتاب همچون اي كتابخانه منابع گيري از بهره
 است. شده انجام پرسشنامه طريق از مردم نظرات همچنين، و آماري

 تحقيق رهايمتغي

  است. شده ارائه 2 شكل قالب در بعد چهار در تحقيق متغيرهاي
   

 اقتصادي

 محيطي -كالبدي نهادي

واكنش و سازگاري افراد
اي كه  گونهو جوامع به

هاي بالقوة بتوانند خسارت
ناشي از سوانح را كاهش 

 .دهند

هاي مرتبطحاوي ويژگي
ريزي با تقليل خطر، برنامه

و تجزية سوانح قبلي است 
و از ظرفيت جوامع براي 
كاهش خطر و اشتغال 
افراد محلي در تقليل خطر 

 پذيرد.تأثير مي

واكنش جامعه و ظرفيت بازيابي 
ها،  بعد از سانحه مانند پناهگاه

واحدهاي مسكوني و زيرساختي 
ها و مثل خطوط لوله، جاده

هاي وابستگي آنها به زيرساخت
 .شودديگر ارزيابي مي

 اجتماعي
از تفاوت ظرفيت اجتماعي در زمينة واكنش مثبت، انطباق با تغييرات و 

 آيد.دست ميرفتار سازگارانه و بازيابي پس از سوانح به حفظ
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 تحقیق متغیرهای -2 شکل 

 تحقیق آماری جامعه

 اسداس  بر .است سردشت شهرستان روستاهای شامل تحلیل واحد و تحقیق آماری جامعه

 قالدب  در نفدر  10111 جمعیت با سکنه دارای روستای 261 شهرستان این ،1931 سال سرشماری

 .دارد خانوار 10920

 اقتصادی

 محیطی -کالبدی نهادی

انداز کشاورز، سرمایه و پس

اشتغال، درآمد حاصل از 

های غیرکشاورزی، فعالیت

درآمد حاصل از وجوه 

ارسالی از شهر توسط 

اعضای خانواده، مالکیت 

 امالک و تعداد زمین

گیری، میزان مشارکت در تصمیم

روابط ساکنان با نهادهای روستایی 

مثل شوراها و دهیار، مشارکت 

ها در ارائه اعتبارات و وام برای بانک

وساز مسکن مقاوم، میزان ساخت

رضایت ساکنان از وضعیت 

عملکردی نهادهای روستایی، 

های الزم برای واکنش آموزش

مناسب و سریع از طرف نهادها و 

گویی نهادها در صورت میزان جواب

 وقوع مخاطره

وجود جاده آسفالته و 

های ارتباطی در روستا، راه

شکل و بافت روستایی، 

های مقاومت و قدمت خانه

های روستایی، وجود شریان

حیاتی مثل بر ، آب، گاز، 

 مخابرات و ...

 اجتماعی

اندازه  ،خویشاوندی -جنس، تحصیالت، روابط اجتماعیسن، 

 خانوار و مزرعه
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 گیری نمونه روش

ی شهرسدتان  روسدتاها  شده، بندی طبقه گیرینمونه روش از استفاده بادر پژوهش حاضر، 

 در روسدتاهای  نیدز  و (ای دره) پدایکوهی  مدرزی،  کوهسدتانی،  روستاهای ةدست چهار به سردشت

 در و نمونده  صدورت  بده  روسدتاها  درصدد  ده طبقههر  از آن، از پس  ندشد بندی طبقه شهر حاشیه

 293شدند و از ایدن تعدداد روسدتا،     انتخاب نمونه عنوان به تصادفی صورت هب روستا 29 ،مجموع

نمونه  حجم متناسب با ها پرسشنامه تعداد ،نهایت در نظر گرفته شد  و عنوان حجم نمونه در نفر به

 کددام از اندواع   هدر  بدرای  ،1 جددول  در کده  کدرد  پیددا  تخصیص آنها جمعیتی حجم اساس بر و

 است. شده مشخص نمونه حجم روستاها،
 کرونباخ آلفای از استفاده با پرسشنامه پایایی بررسی -1 جدول

 کرونباخ آلفای شاخص تعداد پرسشنامه تعداد روستا نوع

 901/0 13 39 کوهستانی روستاهای

 913/0 13 11 شهر حاشیه در روستاهای

 929/0 13 69 مرزی روستاهای

 911/0 13 12 ای دره روستاهای

 پژوهش های یافته مأخذ:

 آمدار  هدای  آزمدون  و هدا  از شدیوه  ،SPSS افدزار  نرم از گیری بهره با نیز ها داده تحلیل برای

 ، از آمدار اسدتنباطی  متغیرهدا  میدان  رابطده  تحلیدل  بدرای  و معیار انحراف و میانگین شامل توصیفی

 چندد  یدا  دو میدانگین  یا سطوح مقایسه برای و همچنین، همبستگی ضریب و (tتی ) آزمون شامل

 اسدتفاده  هدا آن بدین  علدی  رابطه و تفاوت تشخیص و مقایسه نیز و کمی های داده از ،مستقل نمونه

 حاضدر،  پدژوهش  در کده  کندد  مدی  دنبدال  خدود  ضمن در را مختلفی اهداف آزمون این شود. می

 در پدژوهش  پیشدنهادی  چدارچوب  تدر  پایین سطوح متغیرهای تأثیر مطالعه با هدف آن از استفاده

 همده  در آن، آزادی درجده  و t عدددی  آمدار  مقددار  بده  توجده  با صورت گرفته که باالتر سطوح

 .شده است انجام داری یمعن سط  با آنها مقایسه و تحقیق در آوری تاب ترکیبی های مولفه
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 3در قالـب شـكل    حاضـر  تحقيق تحليلي مدل ،تحقيق نظري چارچوب و مباني اساس بر
  .شده است ترسيم

  
  
  
  
  
  

  تحقيق تحليلي مدل - 3 شكل
  و بحث نتايج 
  توصيفي هاي يافته

 يهاروســتا دســته چهــار بــين در ،اجتمــاعي شــاخص يــك عنــوان بــه ،جمعيــت جــواني
 ،داده اختصـاص  خـود  به را امتياز باالترين 62/4 ميانگين با اي دره روستاهاي در شده، بندي طبقه
 ،همچنـين  سـت روستاها از دسـته  ايـن  بين در جوانان سني گروه به بيشتر نياز وجود از حاكي كه

 هـاي  داده نزديكـي  نشانگر ،240/0 و 49/0 واريانس و معيار انحراف با ،ترتيب به ،شاخص همين
 يـك  عنـوان  بـه  نيـز  جنسـيت  .آنهاسـت  اندك پراكندگي و آمده دست به ميانگين به شاخص اين

 يعـدد  روسـتاها  ديگـر  بـه  نسـبت  58/3 ميـانگين  با مرزي روستاهاي در ديگر اجتماعي شاخص
 كمتري ميانگين روستاها تمام بين در جنسيت است مشخص كه چنان دهد، مي نشان را تر بزرگ

 بـودن  پـايين  نشـانگر  توانـد  مـي  كـه  ،اسـت  داده اختصـاص  خـود  به ها شاخص ديگر به نسبت را
 ميـانگين  بـا  اي دره روسـتاهاي  در تحصـيالت  شـاخص  باشد. مخاطرات برابر در زنان آوري تاب

 انحـراف  بـا  ترتيـب،  به كه است داده اختصاص خود به را ميانگين بيشترين روستاها بين در 20/4
 تلقـي  آوري تـاب  اجتمـاعي  بعد در مهم شاخص يك تواند مي ،677/0 و 82/0 واريانس و معيار
 43/4 ميـانگين  بـا  مـرزي  روسـتاهاي  در اجتمـاعي  هـاي  شـاخص  بـين  در اجتمـاعي  روابط .شود

 طبيعي

 محيطي -كالبدي نهادي

 اقتصادي

 اجتماعي
انساني
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 شداخص  ایدن  بدودن  مهم نشانگر که ،داده اختصاص خود به روستاها بین در را میانگین باالترین

 نیدز  خدانواده  انددازه  اسدت.  پدایین  آنهدا در بقیده روسدتاها    میانگین ولی ست،روستاها گونه این در

 امتیداز  ،66/2 میدانگین  بدا  ،مرزی روستاهای در آوری تاب اجتماعی بعد شاخص آخرین عنوان به

 ،روسدتاها  بدین  در شداخص  این پایین میانگین به توجه با .است داده اختصاص خود به را بیشتری

 در آوری تداب  سدط   در و شود می تلقی اهمیت کم شاخص یک شاخص این که گفت توان می

 نیست. کننده تعیین مخاطرات برابر

 کده  گرفدت  نتیجده  تدوان  مدی  اقتصدادی،  هدای  شداخص  بعدد  در ،2 جددول  نتایج اساس بر

 مهدم  شداخص  یدک  ای دره روسدتاهای  در 11/1 میدانگین  با کشاورز انداز پس و سرمایه شاخص

 داده اختصداص  خدود  بده  را 191/0 و 69/0 واریانس و معیار انحراف ترتیب، به که شود می تلقی

 میدانگین  بدا  ای دره روستاهای در آوری تاب اقتصادی بعد دوم شاخص عنوان به اشتغال اما است.

هدای   شاخص درآمدد حاصدل از فعالیدت    است. داده اختصاص خود به را میانگین باالترین 91/1

 بدا  ،مدرزی  روسدتاهای  در کده  اسدت  ،آوری تداب  اقتصدادی  بعدد  شداخص  سومین غیرکشاورزی

 از ارسدالی  وجدوه  از حاصل درآمد شاخص شود. می تلقی بااهمیت شاخص یک ،11/1 میانگین

، 21/1 میدانگین  بدا  شدهر  حاشدیه  در روسدتاهای  در چه و کوهستانی روستاهای در چه نیزرا  شهر

 بعدد  شداخص  آخدرین  عنوان به زمین تعداد و امالک مالکیت .دانست مهم شاخص یک توان می

 و 13/0 ،91/1 واریدانس  و معیدار  انحدراف  میدانگین،  بدا  ترتیب، ، بهمرزی روستاهای در اقتصادی

 است. داده اختصاص خود به را میانگین بیشترین ،210/0

 در مشددارکت میددزان شدداخص آوری، تددابدر بعددد نهددادی  ،2 جدددول نتددایجبددر اسدداس 

 بداالترین  شدهر  حاشدیه  در و کوهسدتانی  روسدتاهای  از دسته دو در 99/1 میانگین با گیری تصمیم

 شوراها مثل روستایی نهادهای با نساکنا روابط شاخص .است داده اختصاص خود به را میانگین

 مدرزی  روستاهای در 90/1 میانگین با ،آوری تاب نهادی بعد از شاخص دومین عنوان به ،دهیار و

 برابر در ییروستا مدیریت ،مردم دید از که ستدارا روستاها دیگر به نسبت را میانگین باالترین

وساز مسکن  در ارائه اعتبارات و وام برای ساخت ها بانکمشارکت  .دارد اهمیتبسیار  از سوان 
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 بداالترین  کوهسدتانی  روسدتاهای  در ،11/1 میانگین با که است نهادی بعد شاخص سومین مقاوم

 مهدم  شداخص  یدک  در تمدام روسدتاها،   باال میانگین باو  است داده اختصاص خود به را میانگین

 روسدتایی  نهادهای عملکردی وضعیت از روستایی نساکنا رضایت میزان شاخص د.شو می تلقی

 بودن پایین دهندة نشانکه  10/0 معیار انحراف با و 16/1 میانگین با شهر حاشیه در روستاهای در

 بده  مردم اعتماد میزان بر که داراست را میانگین باالترین است، شاخص این های داده پراکندگی

 نهدادی  بعدد  شداخص  آخدرین سدرانجام،   د.گدذار  مدی  تداثیر  و مشدارکت آنهدا   روستایی مدیریت

واکدنش  هدای الزم بدرای    رسدد، آمدوزش   نظدر مدی   به نهادی بعد شاخص ترین مهم که آوری تاب

 میدانگین  باالترین ،10/1 میانگین با ،مرزی روستاهای در مناسب و سریع از طرف نهادهاست که

 گویدان  پاسدخ  اکثدر  نظدر  از نهدادی  بعد های شاخص که استپید است. داده اختصاص خود به را

 باشند. داشته روستایی آوری تاب در سزا هب یتأثیر تواند می که ،شوند می تلقی مهم خیلی

 ،روسدتایی  آوری تداب  کالبدی بعد های شاخص بررسی و 2 جدول به توجه با ،نهایت در

 روسدتاهای  در روسدتا  در ارتبداطی  هدای  راه و آسدفالته  جاده وجود شاخص که شود می مشخص

، کده  داده اختصداص  خدود  بده  روستاها سایر به نسبت را میانگین باالترین 11/1 میانگین با مرزی

 بدا  شاخص این های داده .است بحران زمان در مناطق دیگر با روستاها ارتباط اهمیت دهندة نشان

 دارند. آمده دست به میانگین امتیاز با هم کمی پراکندگی 219/0 واریانس و 13/0 معیار انحراف

 12/1 میانگین با که است روستایی بافت و شکل شاخص آوری تاب کالبدی بعد شاخص دومین

 دسدته  ایدن  در شاخص این اهمیت نشانگر که ست،دارا را میانگین باالترین ای دره روستاهای در

 هدای  خانده  قددمت  و مقاومدت  شداخص  آوری تداب  کالبددی  بعدد  دیگر شاخص .ستروستاها از

 در و اسدت  میدانگین  بداالترین  ، دارای19/1 میدانگین  بدا  ،مرزی روستاهای در که است روستایی

 از شاخص آخرین شود. می تلقی مهم شاخص یک چهار، باالی میانگین با دیگر روستاهای تمام

 آب، بدر ،  مثدل  حیاتی های شریان وجود شاخص روستایی آوری تاب کالبدی بعد های شاخص

 داراست. را میانگین باالترین ای دره روستاهای در 12/1 میانگین با که است ... و مخابرات گاز،
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 آور تاب ابعاد های شاخص معیار انحراف و میانگین -2جدول

 نوع

 روستا
 واریانس معیار انحراف میانگین ها شاخص ابعاد

کوهستانی
 

اجتماعی
 

 211/0 10/0 11/1 جمعیت جوانی

 291/0 11/0 62/2 جنسیت

 11/02 63/0 11/1 تحصیالت

 929/0 16/0 31/2 اجتماعی روابط

 232/0 11/0 19/2 خانواده اندازه

ی
صاد

اقت
 

 111/0 66/0 91/9 کشاورز انداز پس و سرمایه

 912/0 11/0 12/9 اشتغال

 911/0 16/0 11/9 کشاورزی غیر های فعالیت ارز حاصل درآمد

 909/0 11/0 21/1 شهر از ارسالی وجوه از حاصل درآمد

 291/0 11/0 69/9 زمین تعداد و امالک مالکیت

ی
نهاد

 

 291/0 11/0 99/1 گیری تصمیم در مشارکت میزان

 991/0 11/0 29/1 دهیار و شوراها مثل روستایی نهادهای با ساکنان روابط

 292/0 12/0 11/1 مقاوم مسکن ساخت برای اعتبارات ارائه در ها بانک مشارکت

 211/0 10/0 11/1 روستایی نهادهای عملکرد از روستایی ساکنان رضایت میزان

 291/0 12/0 11/1 نهادها طرف از سریع و مناسب واکنش برای الزم های آموزش

ی
کالبد

 

 919/0 10/0 11/1 روستا در ارتباطی های راه و آسفالته جاده وجود

 969/0 60/0 19/1 روستایی بافت و شکل

 939/0 62/0 21/1 روستایی های خانه قدمت و مقاومت

 939/0 19/0 99/1 ... و مخابرات گاز، آب، بر ، مثل حیاتی های شریان وجود

حاشیه
 

شهر
 

اجتماعی
 

 211/0 10/0 1/1 جمعیت جوانی

 299/0 11/0 /62 جنسیت

 111/0 91/0 01/1 تحصیالت

 939/0 19/0 39/2 اجتماعی روابط

 236/0 11/0 11/2 مزرعه اندازه و خانواده اندازه

ی
صاد

اقت
 

 161/0 69/0 21/9 کشاورز انداز پس و سرمایه

 911/0 13/0 12/9 اشتغال

 929/0 16/0 19/9 کشاورزی غیر های فعالیت ارز حاصل درآمد

 02921 16/0 21/1 شهر از ارسالی وجوه از حاصل درآمد

 02226 19/0 66/9 زمین تعداد و امالک مالکیت
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 نوع

 روستا
 واریانس معیار انحراف میانگین ها شاخص ابعاد

ی
نهاد

 

 299/0 11/0 99/1 گیری تصمیم در مشارکت میزان

 02903 11/0 21/1 دهیار و شوراها مثل روستایی نهادهای با ساکنان روابط

 291/0 12/0 19/1 مقاوم مسکن ساخت برای اعتبارات ارائه در ها بانک مشارکت

 02212 10/0 16/1 روستایی نهادهای عملکرد از روستایی ساکنان رضایت میزان

 02291 12/0 11/1 نهادها طرف از سریع و مناسب واکنش برای الزم های آموزش

ی
کالبد

 

 919/0 10/0 11/1 روستا در ارتباطی های راه و آسفالته جاده وجود

 961/0 60/0 96/1 روستایی بافت و شکل

 916/0 62/0 29/1 روستایی های خانه تقدم و مقاومت

 992/0 19/0 91/1 ... و مخابرات گاز، آب، بر ، مثل حیاتی های شریان وجود

مرزی
 

اجتماعی
 

 212/0 10/0 11/1 جمعیت جوانی

 211/0 19/0 11/9 جنسیت

 131/0 90/0 10/1 تحصیالت

 211/0 19/0 19/1 اجتماعی روابط

 226/0 19/0 66/2 مزرعه اندازه و خانواده اندازه

ی
صاد

اقت
 

 911/0 62/0 19/1 کشاورز انداز پس و سرمایه

 922/0 16/0 91/1 اشتغال

 191/0 63/0 11/1 کشاورزی غیر های فعالیت ارز حاصل درآمد

 210/0 13/0 16/9 شهر از ارسالی وجوه از حاصل درآمد

 210/0 13/0 91/1 زمین تعداد و امالک مالکیت

ی
نهاد

 

 996/0 0261 21/1 گیری تصمیم در مشارکت میزان

 211/0 0216 90/1 دهیار و شوراها مثل روستایی نهادهای با ساکنان روابط

 901/0 11/0 96/1 مقاوم مسکن ساخت برای اعتبارات ارائه در ها بانک مشارکت

 219/0 19/0 19/9 روستایی نهادهای عملکرد از روستایی ساکنان رضایت میزان

 922/0 16/0 10/1 نهادها طرف از سریع و مناسب واکنش برای الزم های آموزش

ی
کالبد

 

 219/0 13/0 1211 روستا در ارتباطی های راه و آسفالته جاده وجود

 233/0 11/0 91/1 روستایی بافت و شکل

 210/0 13/0 19/1 روستایی های خانه تقدم و مقاومت

 211/0 10/0 10/1 ... و مخابرات گاز، آب، بر ، مثل حیاتی های شریان وجود
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 نوع

 روستا
 واریانس معیار انحراف میانگین ها شاخص ابعاد

دره
 

ی
ا

 

اجتماعی
 

 210/0 13/0 62/1 جمعیت جوانی

 296/0 12/0 19/9 جنسیت

 699/0 12/0 20/1 تحصیالت

 902/0 11/0 19/9 اجتماعی روابط

 201/0 11/0 91/2 مزرعه اندازه و خانواده اندازه

ی
صاد

اقت
 

 191/0 69/0 1/1 کشاورز انداز پس و سرمایه

 919/0 62/0 91/1 اشتغال

 902/0 93/0 09/1 کشاورزی غیر های فعالیت ارز حاصل درآمد

 216/0 10/0 12/9 شهر از ارسالی وجوه از حاصل درآمد

 299/0 11/0 91/1 زمین تعداد و امالک مالکیت

ی
نهاد

 

 963/0 60/0 12/1 گیری تصمیم در مشارکت میزان

 201/0 11/0 29/1 دهیار و شوراها مثل روستایی نهادهای با ساکنان روابط

 996/0 19/0 91/1 مقاوم مسکن ساخت برای اعتبارات ارائه در ها بانک مشارکت

 901/0 11/0 11/9 روستایی نهادهای عملکرد از روستایی ساکنان رضایت میزان

 911/0 13/0 19/1 نهادها طرف از سریع و مناسب واکنش برای الزم های آموزش

ی
کالبد

 

 211/0 10/0 11/1 روستا در ارتباطی های راه و آسفالته جاده وجود

 216/0 10/0 12/1 روستایی بافت و شکل

 210/0 13/0 99/1 روستایی های خانه تقدم و مقاومت

 216/0 10/0 12/1 ... و مخابرات گاز، آب، بر ، مثل حیاتی های شریان وجود

 پژوهش های یافته مأخذ:

 استنباطی های یافته

 در نمونده  در شدده  کشدف  معیارهدای  و ها شاخص آیا که کند می مشخص استنباطی آمار

 تحلیدل  بده  ،اسدتنباطی  آمدار  های روش از استفاده با ،بخش این در خیر. یا دارد کاربرد هم جامعه

 است. شده پرداخته تحقیق های فرضیه اساس بر متغیرها بین روابط چگونگی شناسایی و متغیرها

 نشدان  آوری تداب  هدای  شداخص  بررسدی  و کوهسدتانی  روستاهای در 1 و 9 ولاجد نتایج

 بدا  برابدر  نهادی آوری تاب میزان (،tتی ) آزمون به توجه با ،کوهستانی روستاهای در که دهد می

 از کمتدر  داری معندی  سدط  این  که آنجا از و آمده دست به 000/0 داری معنی سط  در 311/69
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 روسدتاهای  در نهدادی  بعدد  در جامعده  واقعدی  میدانگین  کده  گرفدت  نتیجده  تدوان  مدی  است، 01/0

 بدا  واقعدی  میدانگین  )مثبدت(  10/1 اختالف به توجه با .است متفاوت نظری میانگین با کوهستانی

 عملکدرد  نهدادی  بعدد  در آوری تداب  نظدر  از منطقه روستاهای که گفت توان می ،نظری میانگین

 میدانگین  نظدر  از ،آوری تداب  دیگدر  بعدد  سده  ،شدود  مدی  مشاهده که چنان دارند. متوسط از باالتر

 دارند. قرار مطالعه مورد نظری میانگین از باالتر ، در سطوحواقعی
 به توجه با کوهستانی روستاهای در آوری تاب ابعاد معیار انحراف و میانگین نتایج -3 جدول

 (tتی ) آزمون

 میانگین معیار خطای معیار انحراف واقعی میانگین آوری تاب ابعاد ردیف

 011/0 939/0 96/9 اجتماعی 1

 091/0 922/0 61/9 اقتصادی 2

 021/0 209/0 1/1 نهادی 9

 091/0 233/0 91/1 محیطی -کالبدی 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 کوهستانی روستاهای در آوری تاب ای نمونه تک (tتی ) آزمون نتایج -4 جدول

 آوری تاب ابعاد ردیف

 3 =آزمون ارزش

  مقدار
t 

  درجه

 آزادی

  سطح

 داری معنی

  اختالف

 میانگین

  کران

 پایین

  کران

 باال

 11/0 21/0 96/0 000/0 32 61/1 اجتماعی 1

 91/0 11/0 61/0 000/0 32 31/11 اقتصادی 2

 11/1 96/1 1/1 000/0 32 31/69 نهادی 9

 2/11 9/1 1291 000/0 32 30/12 محیطی -کالبدی 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 نتیجده  توان می ،آوری تاب های شاخص بررسی بر اساس نتایج ،6 و 1 ولاجد به استناد با

 بعدد آوری  میزان تاب (،tتی ) آزمون مقادیر به توجه با ،شهر حاشیه در روستاهای در که گرفت

 سددط ایددن  کدده آنجددا از و آمددده دسددت بدده صددفر داری یمعندد سددط  در 910/62 بددا برابددر نهددادی

 در نهادی بعد در جامعه واقعی میانگین که گرفت نتیجه توان می است، 01/0 از کمتر داری معنی
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 )مثبدت(  11/1 اخدتالف  بده  توجده  بدا  اسدت  متفداوت  نظدری  میانگین با شهر حاشیه در روستاهای

 بعدد  در آوری تداب  نظدر  از منطقده  روستاهای که گفت توان می ،نظری میانگین با واقعی میانگین

  (.6 )جدول دارندبرخور متوسط از باالتر عملکرد از نهادی
 توجه با شهر حاشیه در روستاهای در آوری تاب ابعاد معیار انحراف و میانگین نتایج -5جدول 

 (tتی ) آزمون به

 میانگین معیار خطای معیار انحراف واقعی میانگین آوری تاب ابعاد ردیف

 011/0 11/0 96/9 اجتماعی 1

 099/0 99/0 61/9 اقتصادی 2

 022/0 20/0 11/1 نهادی 9

 091/0 90/0 91/1 محیطی -کالبدی 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 شهر حاشیه در روستاهای در آوری تاب ای نمونه تک T آزمون نتایج -6جدول 

 آوری تاب ابعاد ردیف

 3 =آزمون ارزش

  مقدار
t 

  درجه

 آزادی

  سطح

 داری معنی

  اختالف

 میانگین

  کران

 پایین

  کران

 باال

 16/0 29/0 961/0 000/0 10 36/9 اجتماعی 1

 99/0 11/0 612/0 000/0 10 12/19 اقتصادی 2

 11/1 96/1 11/1 000/0 10 96/62 نهادی 9

 19/1 9/1 96/1 000/0 10 11/93 محیطی -کالبدی 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 دشد  مشدخص  ،آوری تداب  هدای  شاخص بررسی و بر اساس نتایج 1 و 9 ولاجد اساس بر

 برابدر  محیطی –کالبدی بعد آوری میزان تاب(، tتی ) آزمون به توجه با ،مرزی روستاهای در که

 از کمتدر  داری یمعند  سدط  این  که آنجا از و آمده دست به صفر داری یمعن سط  در 133/13 با

 در محیطدی  –کالبددی  بعدد  در جامعده  واقعدی  میدانگین  کده  گرفدت  نتیجده  تدوان  می است، 01/0

 میدانگین  )مثبدت(  16/1 اخدتالف  بده  توجده  بدا  .اسدت  متفاوت نظری میانگین با مرزی روستاهای
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 -كالبـدي  بعـد  در آوري تاب نظر از منطقه روستاهاي كه گفت توان مي ،نظري ميانگين با واقعي
  است. دهش اراده 8 جدول در ها شاخص ساير دارند. متوسط از باالتر عملكرد محيطي
  )tتي ( آزمون به توجه با مرزي روستاهاي در آوري تاب ابعاد معيار انحراف و ميانگين نتايج - 7 جدول
  ميانگين معيارخطاي  معيارانحراف واقعيميانگين آوريتابابعاد  رديف

  051/0  4/0 66/3 اجتماعي  1
  045/0  35/0  16/4  اقتصادي  2
  048/0  38/0  19/4  نهادي  3
  029/0  23/0 46/4 محيطي-كالبدي  4
  پژوهش هاي يافته مأخذ:

  مرزي روستاهاي در آوري تاب اي نمونه تك T آزمون نتايج - 8 جدول

  آوري تاب ابعاد  رديف
  3 =آزمونارزش

  مقدار
t 

  درجه
 آزادي

  سطح
  داريمعني

  اختالف
  ميانگين

  كران
  پايين

  كران
  باال

  77/0  56/0  666/0 000/0  62  9/12  اجتماعي  1
  25/0  1/1  2/1 000/0 20 6/25 اقتصادي  2
  3/1  1/1  2/1 000/0 62 6/24 نهادي  3
  52/1  4/1  5/1 000/0  62  9/49  محيطي - كالبدي  4

  پژوهش هاي يافته مأخذ:
 در كـه  دش مشخص آوري تاب هاي شاخص بررسي ، بر اساس نتايج10 و 9 ولاجد طبق
 بـا  برابـر  محيطـي  -كالبـدي  بعـد  آوري )، ميـزان تـاب  tتي ( آزمون به توجه با ،اي دره روستاهاي

 از كمتـر  داري يمعنـ  سـطح ايـن   كـه  آنجـا  از و آمده دست به صفر داري يمعن سطح در 904/39
 در محيطـي  –كالبـدي  بعـد  در جامعـه  واقعـي  ميـانگين  كـه  گرفـت  نتيجـه  تـوان  مي است، 01/0

 بـا  واقعـي  ميـانگين  49/1 اخـتالف  بـه  توجـه  با .است متفاوت نظري ميانگين با اي دره روستاهاي
 عملكرد از كالبدي بعد در آوري تاب نظر از منطقه روستاهاي كه گفت توان مي ،نظري ميانگين
 راديمقـ  بـا  ،ترتيـب  بـه  ،اجتماعي و نهادي اقتصادي، ابعاد ،همچنين .دارندبرخور متوسط از باالتر
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 نظدری  میانگین از باالتر وحسط در ،واقعی میانگین نظر از ،96/0 و 11/1 ،20/1 میانگین اختالف

 دارند. قرار
 به توجه با ای دره روستاهای در آوری تاب ابعاد معیار انحراف و میانگین نتایج -9 جدول

 (tتی ) آزمون

 میانگین معیار خطای معیار انحراف واقعی میانگین آوری تاب ابعاد ردیف

 09/0 11/0 96/9 اجتماعی 1

 01/0 99/0 2/1 اقتصادی 2

 06/0 93/0 21/1 نهادی 9

 01/0 21/0 1/1 محیطی -کالبدی 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 ای دره روستاهای در آوری تاب ای نمونه تک (tتی ) آزمون نتایج -11 جدول

 آوری تاب ابعاد ردیف

 3 =آزمون ارزش

  مقدار
t 

  درجه

 آزادی

  سطح

 داری معنی

  اختالف

 میانگین

  کران

 پایین

  کران

 باال

 3/0 6/0 1/0 000/0 11 1/10 اجتماعی بعد 1

 9/1 1/1 2/1 000/0 11 1/22 اقتصادی بعد 2

 9/1 02/1 11/1 000/0 11 1/11 نهادی بعد 9

 6/1 1/1 1/1 000/0 11 3/93 کالبدی بعد 1

 پژوهش های یافته مأخذ:

 روستاها انواع میان تحقیق متغیرهای مقایسه

 .شد استفاده واریانس تحلیل آزمون از انواع روستاها، در ها شاخص میانگین مقایسه برای

 متفداوت  روسدتا  اندواع مختلدف   در اجتمداعی  هدای  شاخص آوری تاب در که دهد می نشان نتایج

 دهد می نشان درصد 31 اطمینان سط  در 000/0 داری معنی سط  و 01/9 با برابر F مقدار است.

 نیدز ایدن   اقتصدادی  بعدد  در و متفداوت  آوری در اندواع روسدتاها   ، میزان تداب اجتماعی بعد از که

 اسدت.  000/0 داری معندی  سدط   بدا  191/0 بدا  برابدر  متغیدر  این در F مقدار بوده و زیاد ها تفاوت
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 از مختلف نسبی های موقعیت با روستاها که گفت توان می ،درصد 31 اطمینان سط  در ،بنابراین

 ند.دار تفاوتبا یکدیگر  مخاطرات برابر در مختلف های شاخص در آوری تاب نظر
  روستاها انواع در تحقیق های شاخص آوری تاب میزان مقایسه -11 جدول

 داری معنی Fمقدار  میانگین مربعات 

اجتماعی های شاخص  

ها بین گروه  31/0  01/9  000 

ها درون گروه  0 0 000 

 000 0 0 کل

اقتصادی های شاخص  

ها بین گروه  191/0  16/3  000 

ها درون گروه  0 0 000 

 000 0 0 کل

نهادی های شاخص  

ها بین گروه  019/0  2/9  000 

ها گروهدرون   0 0 000 

 000 0 0 کل

کالبدی های شاخص  

ها بین گروه  119/0  1/2  000 

ها درون گروه  0 0 000 

 000 0 0 کل

 پژوهش های یافته مأخذ:

  روستاها در آوری تاب ابعاد روابط بررسی

 کده  دهدد  مدی  نشدان  در روسدتاهای کوهسدتانی   همبسدتگی  ضریب نتایج ،12 جدول طبق

 نظدر  از و اسدت  شدده  تأییدد  یدک درصدد   خطدای  بدا  اقتصدادی  و اجتمداعی  دابعد ا بین همبستگی

 بعدد  بدا  هدم  اقتصدادی  بعدد  و دارد وجدود  ارتباط درصد 31 اطمینان با اقتصادی بعد با داری یمعن

 001/0 داری معندی  و913/0 همبسدتگی  ضدریب  کده  دارد، ارتبداط  نهدادی  بعدد  با هم و اجتماعی

 و نهدادی  دابعد ا بدین  گونده کده گفتده شدد،     همدان  اسدت.  نهادی بعد با ارتباط این وجود از حاکی

 محیطدی  -کالبددی  و نهدادی  دابعد ا بین ،حال عین در  داشت وجود همبستگی و ارتباط اقتصادی

 رابطده  جهدت  و دارد وجود همبستگی پنج درصد خطای سط  و 201/0 همبستگی ضریب با نیز

 -09/0 همبسدتگی  ضدریب  بدا  محیطدی  –کالبددی  و اجتماعی دابعا بین اما ،است مثبت و مستقیم
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 -کالبدی و نهادی دابعا بین ،جدول مقادیر به توجه با نیز داری معنی نظر از .است معکوس رابطه

 گویدای  نتدایج  ،کلی صورت هب دارد. وجود متوسط ارتباط01/0 داری معنی ضریب با نیز محیطی

 حیدات  ابعداد  دیگدر  سدط   و میدزان  ،آوری تداب  هدای  متغیدر  از کددام  هدر  تقویت با که است این

 شود. تلقی مهم ای مسئله ریزی برنامه در تواند می که یابد، می تغییر منطقه روستاهای اجتماعی
 کوهستانی روستاهای در آوری تاب ابعاد همبستگی ضریب -12 جدول

 محیطی -کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی آوری تاب ابعاد

 اقتصادی

   1 196/1 همبستگی ضریب

 - 02000 داری معنی
  

 39 39 نمونه تعداد

 نهادی

  1 913/0 199/0 همبستگی ضریب

 - 001/0 136/0 داری معنی
 

 39 39 39 نمونه تعداد

 محیطی -کالبدی

 1 201/0 011/0 -09/0 همبستگی ضریب

 - 01/0 3/0 1/0 داری معنی

 39 39 39 39 نمونه تعداد

 پژوهش های یافته مأخذ:

 بدین  کده  دهد می نشان (19)جدول  شهر حاشیه در روستاهای در همبستگی ضریب نتایج

 با داری معنی نظر از و است شده تأیید درصد یک خطای با همبستگی اقتصادی و اجتماعی دابعا

 با هم و اجتماعی بعد با هم اقتصادی بعد و دارد وجود ارتباط درصد 31 اطمینان با اقتصادی بعد

 ایدن  وجدود  از حداکی 009/0 داری معندی  و929/0 همبستگی ضریب که ،دارد ارتباط نهادی بعد

 و ارتبداط  اقتصدادی  و نهدادی  دابعد ا بدین  گونده کده گفتده شدد،     همدان  اسدت.  نهادی بعد با ارتباط

 ضدریب  بدا  نیدز  محیطدی  -کالبددی  و نهدادی  دابعد ا بدین  ،حدال  عدین  در  داشت وجود همبستگی

 مثبدت  و مستقیم رابطه جهت و دارد وجود همبستگی پنج درصد خطای سط  و29/0 همبستگی

 معکدوس  رابطده  -01/0 همبسدتگی  ضدریب  بدا  محیطدی  –کالبدی و اجتماعی دابعا بین اما ،است

 بدا  نیدز  محیطی -کالبدی و نهادی دابعا بین ،جدول مقادیر به توجه با نیز داری معنی نظر از .است
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 قابدل  کمدی  روسدتا  نوع این در جدول نتایج دارد. وجود متوسط ارتباط 01/0 داری معنی ضریب

 هدم  بدا  ارتبداطی  و ندد دیگریک از مسدتقل  مختلف ابعاد ی در حاشیه شهر،روستاها در است. ملتأ

از  و سدازد  نمدی  توانمند جانبه همه صورت هب را روستایی جامعه آنها از کدام هر به توجه و ندارند

 د.شو ریزی برنامه در زمینة آنها متغیرها، از کدام هر با نگاهی مستقل باید رو، این
 شهر حاشیه در روستاهای در آوری تاب ابعاد همبستگی ضریب -13 جدول

 محیطی -کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی آوری تاب ابعاد

 اقتصادی

   1 113/0 همبستگی ضریب

 - 000/0 داری معنی
  

 11 11 نمونه تعداد

 نهادی

  1 929/0 116/0 همبستگی ضریب

 - 009/0 139/0 داری معنی
 

 11 11 11 نمونه تعداد

 محیطی –کالبدی

 1 29/0 02/0 -010/0 همبستگی ضریب

 - 01/0 11/0 11/0 داری معنی

 11 11 11 11 نمونه تعداد

 پژوهش های یافته مأخذ:

 بده  توجده  بدا  کده  دهد می نشان (11در روستاهای مرزی )جدول  همبستگی ضریب نتایج

 وجدود  دار معندی  همبسدتگی  آوری تداب  ابعداد  از کددام  هیچ بین همبستگی ضرایب نداشتن ستاره

 و -1/0 همبستگی ضریب ،ترتیب به ،نهادی و اقتصادی محیطی و -کالبدی دابعا بین ولی ،ندارد

 آوری تداب  ابعداد  بین که پیداست، چنان آنهاست. بین منفی و معکوس همبستگی نشانگر -19/0

 ابعدداد همبسددتگی نیددز مددرزی روسددتاهای در ندددارد. وجددود خاصددی ارتبدداط داری معنددی نظددر از

. از سدازد  مدی  مواجده  مشدکل  بدا  کمدی  را روسدتاها  ایدن  مسئله ین، که همندارد وجود آوری تاب

 ینگداه  بدا  روسدتاها  آوری تداب  افدزایش  بدرای  روسدتایی  توسدعه  ریدزی  برنامه رو، از رهگذر این

 نگداه  متغیرهدا،  بدرای  البتده  و  دکدر  تقویدت  را روسدتاها  آوری تاب توان می ،زمان هم و جانبه همه

 داشت. نخواهد خوبی نتیجه مدار لویتوا



   .....در روستاها آوری تاب ميزان تحليل و ارزيابی

66 

 مرزی روستاهای در آوری تاب ابعاد همبستگی ضریب -14 جدول

 محیطی -کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی آوری تاب ابعاد

 اقتصادی

   1 119/0 همبستگی ضریب

 - 296/0 داری معنی
  

 69 69 نمونه تعداد

 نهادی

  1 199/0 16/0 همبستگی ضریب

 - 9/0 22/0 داری معنی
 

 69 69 69 نمونه تعداد

 محیطی -کالبدی

 1 -19/0 -01/0 03/0 همبستگی ضریب

 - 92/0 11/0 1/0 داری معنی

 69 69 69 69 نمونه تعداد

 پژوهش های یافته مأخذ:

 دابعد ا بین که دهد می نشان ای در روستاهای دره همبستگی ضریب نتایج ،11 جدول طبق

 نظدر  از و اسدت  شدده  تأییدد  916/0 ضدریب  با پنج درصد خطای با همبستگی اجتماعی و نهادی

 نیدز  مدوارد  بقیده  در دارد. وجدود  متوسدط بدین ایدن ابعداد     یارتبداط  01/0 ضریب با نیز داری معنی

 همبستگی ضریب با ،ترتیب به ،نهادی و اقتصادی و محیطی -کالبدی دابعا بین که است مشخص

 ولددی انددد. داده نشددان نخودشددا بددین همبسددتگی نظددر از را معکددوس یارتبدداط -119/0 و -111/0

 در دارد. وجدود  ارتباط یادشده ابعاد بین که گفت توان نمی ،داری معنی نظر از که است مشخص

 از مستقل تحقیق متغیرهای اکثر و ستهاروستا انواع دیگر همانند وضعیت نیز ای دره روستاهای

 ابعاد تمام زمان هم و جانبه همه توسعه برنامه رو، از این ندارند. هم با دار معنی ارتباط و دیگرندیک

 .است ضروری و الزم آوری تاب میزان تقویت برای
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 ای دره روستاهای در آوری تاب ابعاد همبستگی ضریب -15 جدول

 محیطی -کالبدی نهادی اقتصادی اجتماعی آوری تاب ابعاد

 اقتصادی

   1 111/0 همبستگی ضریب

 - 19/0 داری معنی
  

 12 12 نمونه تعداد

 نهادی

  1 21/0 916/0 همبستگی ضریب

 - 19/0 01/0 داری معنی
 

 12 12 12 نمونه تعداد

 محیطی -کالبدی

 1 -11/0 -111/0 02/0 همبستگی ضریب

 - 91/0 11/0 3/0 داری معنی

 12 12 12 12 نمونه تعداد

 پژوهش های یافته مأخذ:

 

 گیری نتیجه

 برابر در آوری تاب فضایی –مکانی های شاخص و معیارها بررسی به حاضر، پژوهش در

 فضددایی –مکددانی هددای شدداخص و ابعدداد ،رو ایددن از شددد. پرداختدده انسددانی و طبیعددی مخدداطرات

 در انسددانی و طبیعددی مخدداطرات نقددش آنهددا در و اسددتخرا  نظددرات و هددا دیدددگاه از آوری تدداب

 نتایج که این کرد استنباط توان می آمده دست به نتایج از شد  بررسی سردشت شهرستان روستاهای

 راسدتای  در پدژوهش حاضدر   هدای  یافته و کند می کمک آوری تاب و تحقیق نظری مبانی تکامل به

، (Rahmani and Taghilou, 2019)(، رحمدانی و تقیلدو   Rose, 2004)رُز  تحقیقدات  هدای  یافته

، (Cutter and Director, 2008) کاتر و دایرکتدور  ،(Bruneau et al., 2003) برونئو و همکاران

و همچنددین، پددژوهش صددادقلو و سجاسددی قیددداری  (Cutter et al., 2010همکدداران ) کدداتر و

(Sadeghloo and Sojasi Qidari, 2014) .است  

 ،ای دره روسدتاهای  در جمعیدت  جدوانی  هدای  شداخص های پژوهش حاضدر،   بر پایة یافته

 بعدد  مهدم  شداخص  سده  مرزی روستاهای در اجتماعی روابط و ،ای دره روستاهای در تحصیالت
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 عملکدرد  توانندد  مدی  و اندد  داده اختصداص  خدود  به را باالیی میانگین که شوند می تلقی اجتماعی

 ،بعد این با ارتباط در باشند. داشته انسانی و طبیعی مخاطرات برابر در آوری تاب نظر از را خوبی

 است. متفاوت (در حاشیه شهرها روستاهای و ای دره )کوهستانی،هاروستا مختلف انواع عملکرد

 برخدی  در و مطلدوب  مخاطرات برابر در اجتماعی وضعیت ،روستاها از برخی در دیگر سخن، به

  (.12 تا 1 جداول )نتایج است نامطلوب دیگر

 اشدتغال  ،ای دره روستاهای در کشاورز انداز پس و سرمایه های شاخص ،اقتصادی بعد در

 درآمدد  مدرزی،  روستاهای در غیرکشاورزی های فعالیت از حاصل درآمد ،ای دره روستاهای در

 ،شهر حاشیه در روستاهای در هم و کوهستانی روستاهای در هم شهر از ارسالی وجوه از حاصل

شدمار   بده  بداال  امتیاز میانگین با هایی شاخص مرزی روستاهای در زمین تعداد و امالک مالکیت و

وضعیت  نیستند  برخوردار مشابه وضعیت از روستا مختلف ، انواعبعد این در ،همچنین ند.رو می

 کوهسدتانی  و هاشدهر  حاشدیه در  روسدتاهای  تدر از  مناسدب  ای دره و مدرزی  موقعیت با روستاهای

  .است

 و کوهسدتانی  روستاهای در گیری تصمیم در مشارکت میزان های شاخص ،نهادی بعد در

 مدرزی،  روسدتاهای  در دهیدار  و شدوراها  مثل روستایی نهادهای با ساکنان روابط شهر، حاشیه در

 روسدتاهای  در مقداوم  مسدکن  سداز و سداخت  بدرای  وام و اعتبدارات  ارائده  در هدا  باندک  مشارکت

 در روسدتاهای  در روسدتایی  نهادهدای  عملکدردی  وضعیت از ساکنان رضایت میزان کوهستانی،

در روسدتاهای   نهادهدا  طدرف  از سدریع  و مناسدب  واکدنش  برای الزم های آموزش و شهر حاشیه

 بدرای  انسدانی  و طبیعدی  مخداطرات  برابدر  در ،عملکدردی  نظدر  از کده  هستند هایی شاخص مرزی

 سدایر  همانندد  آوری تداب  میزان روستاها، انواع میان ،بعد این در ند.رو میشمار  به مهم روستاییان

 هدای  موقعیدت  بدا  یروسدتاها    به دیگر سدخن، است متفاوت حاضر تحقیقدر  بررسی مورد ابعاد

 دارند.ربرخو متفاوت نهادی و اداری وضعیت از مختلف

 روستاهای در ارتباطی های راه و آسفالته جاده وجود ،محیطی –کالبدی بعد درسرانجام، 

 در روسدتایی  هدای  خانده  قددمت  و مقاومت ،ای دره روستاهای در روستایی بافت و شکل مرزی،
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 بدا  روسدتاییان  نظدر  از ... و مخدابرات  آب، بر ، مثل حیاتی های شریان وجود و مرزی روستاهای

 زیرا ،شوند می تلقی انسانی و طبیعی مخاطرات برابر در آوری تاب مهم هایی شاخص باال میانگین

 رعناصد  بدر  مسدتقیم  صدورت  هب خطر منابع سایر و لغزه زمین لرزه، زمین مانند مخاطرات از بسیاری

 مناسددب ارتبدداطی وضددعیت از روسددتاها از بسددیاری ،مندداطق ایددن در نددد.گذار مددی تدداثیر کالبدددی

 باز هدم  البته نیست. قبول قابل وضعیت نیز ساختمان مقاومت نظر از ،همچنین و نیستند برخوردار

 نیست. یکسان کالبدی نظر از آوری تاب میزان ها،روستا انواع بین
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