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Aims The study of women’s resilience as a vulnerable group in society can explain some of the problems 
and consequences before and after a disaster on the socio‐cultural, economic, psychological status of 
vulnerable people, especially women. This study aimed to prepare the resilience model of rural women 
in Sarpol‐e Zahab after the earthquake on October 13, 2017.
Methodology This descriptive‐analytical research was carried out by the qualitative‐quantitative 
method from April to March 2020. In the qualitative phase, the research tool was interviews with 
experts. Sampling was conducted by the theoretical methodology (n=27). The relevant indicators and 
sub‐indicators were coded to prepare the questionnaire. In the quantitative phase, the research tool was 
a researcher‐made questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.7 using Cronbach’s alpha. 
The sample size was 382 according to Cochran’s formula. 
Findings Interaction with others, adaptation to the environment, social participation and bonds, and 
patience in the face of adversity have been the characteristics of resilient women. 52.3, 33.6, and 4.6% 
of respondent women had low, medium, and high resilience. Economic, socio‐cultural, individual, and 
structural‐physical dimensions were recognized as effective factors on women’s resilience by receiving 
67, 62, 52, and 48% of experts’ votes, respectively. According to the affective dimensions, 49 items 
were introduced as obstacles to resilience. Lack of income, technical skills, women’s education, and 
government support for women and gender discrimination were the considerable obstacles for women’s 
resilience, respectively.
Conclusion The resilience pattern of rural women in Sarpol‐e Zahab after the earthquake of November 
12, 2017, is affected by economic, structural‐physical, social‐cultural, and individual dimensions and 
related items.
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 چکیده

تواند برخی از پذیر جامعه میعنوان قشر آسیبآوری زنان بهبررسی تاب اهداف:

-پس از حادثه بر وضعیت اجتماعیمشکالت و همچنین پیامدهای پیش و 

ویژه زنان را شرح دهد. هدف پذیر، بهشناختی افراد آسیبفرهنگی، اقتصادی، روان

آوری زنان روستانشین سرپل ذهاب پس از وقوع زلزله این مقاله، ارایه الگوی تاب

 بود. ۱۳۹۶بان ماه آ ۲۱

ین تا وردفر ازکمی -تحلیلی با روش کیفی-این تحقیق توصیفیشناسی: روش

 مصاحبه عمیق با متخصصین انجام شد. در بخش کیفی، ابزار تحقیق ۱۳۹۹ اسفند

های ها و زیرشاخص. شاخص)n=٢٧( گیری به روش نظری انجام شدبود. نمونه

نامه کدگذاری شدند. در بخش کّمی، ابزار تحقیق مربوطه برای تهیه پرسش

 ٧/٠خ اا استفاده از آلفای کرونبنامه بنامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشپرسش

نفر بود. میزان اهمیت و  ٣٨٢حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، شد.  محاسبه

 ها، در این مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت.رضایت در عمل هر یک از شاخص

تعامل با دیگران، سازگاری با محیط، مشارکت اجتماعی، پیوندهای ها: یافته

، ۳/۵۲آور بوده است. های زنان تاببرابر مشکالت، شاخصاجتماعی و صبر در 

اند. ابعاد آوری کم، متوسط و زیاد بودهاز زنان پاسخگو دارای تاب %٦/٤و  ٦/٣٣

، %٦٧کالبدی به ترتیب با دریافت -فرهنگی، فردی و ساختاری-اقتصادی، اجتماعی

آوری زنان عنوان عوامل موثر بر تاباز آرای متخصصین به %٤٨و  %٥٢، %٦٢

های مانع بر عنوان شاخصگویه به ٤٩شناخته شدند. با توجه به عوامل موثر، 

آوری، معرفی شدند که نداشتن درآمد زنان روستایی، فقدان مهارت فنی، عدم تاب

رین تآموزش زنان، عدم حمایت دولت از زنان و تبیعض جنسیتی، به ترتیب مهم

 اند.موانع بوده

ابان  ٢١آوری زنان روستانشین سرپل ذهاب پس از زلزله ابالگوی ت گیری:نتیجه

و  فرهنگی و فردی-کالبدی، اجتماعی-تحت تاثیر ابعاد اقتصادی، ساختاری ١٣٩٦

 های مربوطه قرار دارد.گویه

 آوری، زنان، سرپل ذهاب، روستانشینزلزله، تاب: هاهواژ کليد
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 مقدمه

تواند منجر به اختالل در کارکرد همانند دیگر انواع مخاطره، زلزله می

 زیستیاجتماع و اثرات گسترده انسانی، مادی، اقتصادی و محیط

شود. این مخاطره، همانند دیگر انواع مخاطره به خودی خود منجر 

پذیری باال و آمادگی اندک جوامع و آسیب شود، بلکهبه فاجعه نمی

ورد؛ آاجتماعات است که اثرات آن را تشدید نموده و فاجعه به بار می

ر شود. دسان به تهدیدی عظیم برای توسعه جوامع، مبدل میبدین

پذیر در برابر بالیای کشور آسیب ۱۰این بین، کشور ایران در بین 

شهرهای  %۹۰و بیش از  قرار گرفته [Izadkhah., 2015]طبیعی 

 ،ی کهطور هستند. بهپذیر ریشتری آسیب ۵/۵ای کشور در برابر زلزله

تلفات انسانی  %۶سال گذشته، بیش از  ۲۵بر پایه آمارهای رسمی 

 .[Hajinezhad et al., 2016]کشور ناشی از زلزله بوده است 

 ،ی طبیعی و انسانیهابا افزایش بحران، در طی یکی دو دهه اخیر

 خصوص مناطق روستایی،مناطق در معرض ریسک، بهآوری تاب

 ،آوری اجتماعات روستاییای قرار گرفته است. تابمورد توجه ویژه

 مفهومرفت از بحران دارای اهمیت است. برون برایعنوان راهکاری به

 ارایهی اکولوژی در زمینه ۱۹۷۳ در سال هاولینگآوری توسط تاب

برای  هاها و توانایی آنمیزان استقامت سیستمآوری را تاب. شد

حال حفظ روابط میان متغیرهای  عین جذب تغییر و اختالل و در

 .[Dadashpoor & Adeli, 2016]اند دولت یا افراد تعریف نموده

آور، حداقل اختالل را در جریان زندگی و اقتصادشان بعد جوامع تاب

های فردی و ری، واکنشآوکنند. تابتجربه میث، از گذر حواد

. این موارد شامل توانایی استها ها و ناپیوستگیسازمانی به آشوب

مقاومت در برابر ناپیوستگی سیستماتیک و همچنین قابلیت انطباق 

آوری، یک سیستم پیچیده از عوامل با محیط جدید است. تاب

رت صوای از ارتباطات و بهصورت شبکهپیوسته است که بههمبه

 .[Bhamra et al., 2011]خطی تشکیل شده استر امل غیتع

های مختلفی ارایه شده که هر چند بندیآوری، طبقهدر زمینه تاب

دلیل تعلق به حوزه پژوهشی خاص، هایی باهم دارند ولی بهشباهت

ونهگدر انواع . [Zhou et al., 2010]هایی نیز باهم دارند تفاوت

نوعی به موضوع نهادهای اجتماعی بهآوری آوری، تابشناسی تاب

ها با ظرفیت ها یا جوامع و توانایی آناجتماعی، افراد، سازمان

زیست و تهدیدات اجتماعی  تحمل، جذب، مقابله و تنظیم محیط

آوری اجتماعی هدف اصلی تاب .پردازددر مقابل انواع تهدیدات می

در مواجه با ها ها و سازمانظرفیت و مهارت افراد، گروه یارتقا

ای با زمانی که جامعه .[Obrist et al., 2010]اختالالت است 

شود، دچار نیازهای تازه، خطرات یا تهدیدات مواجه می

 ،بسیاری از متوندر  ،روشکستگی و بحران خواهد شد. از ایندرهم

اند نامیدهآوری بازگشت سریع به شرایط قبل از بحران را تاب

[Abramson et al., 2014]. 

به یک اندازه بر جمعیت درگیر  بحران و بالیای طبیعی و انسانی،

 پذیر جامعه هستندهای آسیباز جمله گروه ،گذارد. زنانتاثیر نمی

ه بندارد. پذیری آنان ارتباط چندانی با نوع حادثه که درجه آسیب

المللی کار، یکی از موانع مهم مشارکت زنان در گفته سازمان بین

در بسیاری از موارد، زنان  و است محیط ناامن ،ای طبیعیهبحران

توانند نیازها و مشکالت خود را با همتایان مرد به اشتراک نمی

ها و مشکالت از بسیاری از آسیب و [Jones et al., 2011]بگذارند 

نحوه . [Salehi et al., 2011] دبرنذهنی در سراسر جهان رنج می

بحران ارتباط بسیار زیادی با زمینه مواجهه زنان با موقعیت 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سازوکارهای قدرت و موضوعات 

 ،زنان در مواجهه با شرایط اضطراری و بالیا. مرتبط با جنسیت دارد

ها و مسائل نگرانی دچار های سالمت و بهداشت عمومی،از جنبه
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نیان اصلی قربا معموالً  ،. زنان و دخترانهستنداز مردان  یمتفاوت

 ومیر باالتر،بالیای طبیعی بوده و به دالیل متعدد در معرض مرگ

 .هستندهای ناخواسته و پرخطر و تجاوز جنسی افزایش حاملگی

طور نامتناسبی از گسیختگی وابسته به بالیای خدمات بهان زن

عمومی، افزایش خشونت وابسته به جنسیت، ناامنی غذایی و فقدان 

ج های اجتماعی رنم امنیت و گسیختگی شبکهسرپناه و احساس عد

روستایی، تبعیض فقر زنان در جوامع . [Rezaei, 2013] برندمی

های ارزشی مردساالرانه، از جمله موانع جنسیتی و تسلط نظام

شوند. افزایش قدرت تحمل و آوری زنان در جوامع محسوب میتاب

حفظ سالمت  ،آنتر از سازگاری فرد در برخورد با مشکل، بلکه مهم

خصوص در هجامعه ب رپذیسیبآهای آن، در گروه یروان و ارتقا

آوری به افراد توانایی مواقع بحرانی بسیار حایز اهمیت است. تاب

بخشد تا با مشکالت و نامالیمات زندگی و شغلی روبرو شوند می

ای ها را فرصتی بر بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت

 Momeni et] و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند ارتقا
al., 2009]. 

های جنسیتی زنان در زلزله در مطالعه نقشو همکاران،  بهمن جنبه

دلیل شرایط خاص خود و تابوها و موانع زنان به که انداظهار داشته

ثر شده و ااز حادثه مت، فرهنگی حاکم بر جامعه، متفاوت از مردان

باید  ،های جنسیتیدلیل نقشبه شدهتوجه به فشارهای ایجادبا لذا 

ریزان حوزه گذاران و برنامهدهندگان خدمات، سیاستاز سوی ارایه

-Bahman] دنعنوان اولویت مهم در نظر گرفته شوسالمت به
Janbeh et al., 2017]. 

در بررسی کاهش خطرات زلزله با تاکید بر و همکاران  نمیننیکمرد

به این نتیجه  ،تهران ٢٢آوری منطقه اجتماعی رویکرد تابعوامل 

کید بر عوامل اجتماعی ارسیدند که کاهش خطرات زلزله با ت

های سطح آموزش، دلبستگی به مکان و وجود شاخص ،آوریتاب

رسانی مخاطرات، هایی برای بهبود وضعیت مشارکت، اطالعبرنامه

د پژوهش مطلوب درک و دانش عمومی از خطر را در منطقه مور 

های نحوه نگرش ساکنان به مقوله خطر نماید و شاخصمی ارزیابی

دارد  های خاص به توجه بیشتری نیازو وضعیت گروه

[Nikmardanmin et al., 2014]. 

آوری زنان در ای به بررسی تابو همکاران در مطالعه بودیرهایو

حمایت از زندگی خانواده پس از وقوع زلزله در شمال لومبوک واقع 

ت زنان نسب در این مطالعه بیان شده کهدرکشور اندونزی پرداختند. 

به مردان توانایی سازگاری باالتری دارند و در هنگام وقوع بالیای 

 Budirahayu] دکشنی بردوش میطبیعی بار مسئولیت بیشتر 
et al., 2019]. 

و همکاران در تحقیقی به بیان این نکته پرداختند که زنان  یلماز

بیش از مردان به فکر خانواده خود هستند و احساس ترس و وحشت 

 .[Yilmaz et al., 2005] بیشتری بر آنها غلبه دارد

 زنان بیش ازخود به این نتیجه دست یافته که  در مطالعه گودمن

این   دارند.  مرگ قرار و  خطر  معرض  در  مردان در بالیای طبیعی، 

های جنسی، بهداشت روانی، خطرات ممکن است به علت خشونت

 ,Goodman] شدهای مزمن باهای شدید و بیماریاسترس
2016]. 

 پذیر جامعهعنوان قشر آسیبآوری زنان بهبنابراین، بررسی تاب

و همچنین پیامدهای پیش  نامالیمات، برخی از مشکالت دتوانمی

بر وضعیت اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی،  و پس از حادثه

 را شرح دهد.ویژه زنان به ،دیدهشناختی افراد آسیبروان

در  ۳/۷شدت ای به) زلزله۲۱:۴۸(ساعت  ۱۳۹۶ماه آبان ۲۱در تاریخ 

ثانیه ۳۰ه به مدت مقیاس ریشتر در نزدیکی ازگله استان کرمانشا

شیرین،  های کرمانشاه، سرپل ذهاب، گیالن غرب، قصرشهرستان

آباد غرب و جوانرود را لرزاند و منجر به ثالث باباجانی، داالهو، اسالم

شهر،  ۸تعداد  و نیز خسارات مالی قابل توجه شد.نفر  ۶۲۰ فوت

طور مستقیم و هزار نفر جمعیت به۱۵۰روستا و حدود  ۱۹۳۰

رپل سشهرستان  ها قرار گرفتند.یر این خرابیاثیم تحت تغیرمستق

عرض شمالی  ۲۸ ۳۴و  ۵۷ ۳۷̋ ۳۰طول شرقی و  ۴۵ ۵۲بین  ذهاب

کیلومتری راه اصلی ۱۴۷متر از سطح دریا و در ۵۵۰و ارتفاع 

قصر شیرین در ضلع غربی استان کرمانشاه در غرب ایران -کرمانشاه

 مربع کیلومتر۲۷۳ ذهاب شهرستان سرپلوسعت  شده است. واقع

نفر  ۸۵۳۴۲، برابر با ۱۳۹۵جمعیت این شهرستان در سال  است.

اند و همچنین نفر را زنان تشکیل داده ۴۲۴۶۸ ،که از این تعدادبوده 

روستا است. زبان مردم سرپل  ۱۶۳دهستان و  ۹این شهرستان داری 

های کلهری، سورانی و گورانی است. طوایف کردی با گویش ،ذهاب

 یسنپیرو مذاهب شیعه،  غیره از ایالت کلهر، جاف، گوران و مختلف

و  اهل تسنن مناطق ریجاب و دشت ذهاب عمدتاً  .و حق هستند

، پاطاق ،دهستان قلعه شاهین شیعه ،مناطقی چون دشت دیره

قسمتی از ذهاب و ریجاب اهل حق هستند و روستاهای اطراف 

 .هستندمتشکل از هر سه فرقه نیز سرپل ذهاب 
 

 
 موقعیت منطقه مورد مطالعه )١شکل 

 

آوری زنان روستانشین سرپل ذهاب ارایه الگوی تابهدف این مقاله، 

 بود. ۱۳۹۶آبان ماه  ۲۱ پس از وقوع زلزله
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شناسیروش  

کن آوری زنان ساتحلیلی با هدف بررسی تاب-این تحقیق توصیفی

پس از وقوع زلزله در بازه زمانی  ،روستاهای شهرستان سرپل ذهاب

 انجام شد. ۱۳۹۹ فروردین تا اسفند

کمی است. در بخش کیفی برای -صورت کیفیروش تحقیق به

استخراج متغیرهای تحقیق از مصاحبه عمیق استفاده شد. جامعه 

آماری مورد بررسی در این بخش، متخصصین حوزه زنان و بحران 

ردم) و مطلعین محلی فضاهای نهاد و مهای مردمسازمان ،(دولت

گیری نظری بحرانی بودند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه

استفاده شد. این روش بر مبنای مفاهیمی است که ارتباط نظری 

 & Strauss]به اثبات رسیده باشد  ،ها با نظریه در حال تکوینآن
Kurbin, 2006]با توجه به سطح  ،. در میان متخصصین

نفر، در بخش  ۵، در بخش مسئوالن اجرایی و دولتی با پذیریاشباع

های نفر و در بخش سازمان ۵شناس) با شناس و روانعلمی (جامعه

در میان  .)n=۱۳( گرفت نفر مصاحبه عمیق صورت ۳نهاد با مردم

دشت در در بخش قلعه شاهین روستای دار بادام، محلی مطلعین 

باد آتنگ روستای بزمیر  خش پشتدر بذهاب روستای قلعه بهادری و 

. )n=۱۴(نفر مصاحبه عمیق انجام شد  ۵و  ٤، ٥به ترتیب با 

معیارهای ورود به مصاحبه شامل آگاهی، مواجهه و تجربه زیستی 

 بود. بحران زلزلهبا 

در بخش کمی، پس از استخراج متغیرهای اصلی، کدگذاری اولیه و 

 MAXQDA 2020افزار با استفاده از نرم ،ثانویه مفاهیم مستخرج

نامه شپرسشده، شکل گرفت. سپس، با استفاده از مفاهیم کدگذاری

و با مراجعه حضوری محقق ها نامهپرسش .طراحی شدساخته محقق

. جامعه آماری، مجموعه تکمیل شدند ی مورد بررسیهاتوسط نمونه

نهاد درگیر های مردمزنان ساکن در روستاهای سرپل ذهاب، سازمان

و  شناسیمسئوالن دولتی و متخصصین جامعه ،کرمانشاهدر زلزله 

ای صورت گیری با استفاده از روش طبقهنمونهشناسی بود. روان

نفر تعیین شد؛  ۳۸۲بر اساس فرمول کوکران  ،حجم نمونهگرفت. 

صورت انفرادی نهاد و افرادی که بههای مردمنفر از سازمان ۱۰۰

متخصصین انتخاب شدند و  نفر هم از ۴۰کردند و رسانی میخدمت

ها، برای سنجش پایایی شاخص .انددهمابقی زنان روستانشین بو

و با  شد تکمیلهای اصلی نامهنامه از پرسشپرسش ۳۰ابتدا 

ها هایی که شاخصاستفاده از آلفای کرونباخ همبستگی درونی گویه

ها با میزان آلفای سنجیده شد. تمام گویه ،دهندرا تشکیل می

یید قرار گرفته و از پایایی الزم برای سنجش امورد ت ۷۰/۰باخ کرون

متغیره در ها، از آزمون تحلیل تکبرای تحلیل داده برخوردار بودند.

 استفاده شد. SPSS 20 افزارنرم

 

هایافته  

نکته کلیدی با  ۵۳، آوری زنانثر بر تابودر خصوص عوامل م

شاخص تعامل با دیگران،  ۵ها استخراج شد. استفاده از مصاحبه

سازگاری و انطباق با محیط، مشارکت اجتماعی، پیوندهای اجتماعی 

 صصین،متخو دوام و صبر در برابر مشکالت، با استفاده از مصاحبه با 

 .)١(جدول  آوری زنان تعیین شدندهای تابعنوان شاخصبه
 

روستانشین در زلزله آوری زنان های موثر بر میزان تابعوامل و شاخص )١جدول 

 سرپل ذهاب
 مفاهیم پژوهش طبقات فرعی پژوهش

 عوامل فردی

 

 میزان سطح سواد و دانش عمومی
 استقالل زنان

 روحیه مثبت در زنان
پذیریریسک  

پذیری اجتماعی زنانمسئولیت  

نفس در مواجه با مشکلخوداتکایی و اعتمادبه  

نفست عز   

نفس هب اعتمادخودباوری و  میزان  

 سطح درآمد و معیشت افراد

فرهنگی-عوامل اجتماعی  تعامالت اجتماعی و خانوادگی 
 اعتقادات دینی

 اعتماد اجتماعی به زنان روستایی

 امکانات بهداشتی و رفاهی

 اوقات فراغت

های روستامشارکت اجتماعی زنان در فعالیت  

 تبعیض جنسیتی

هارسانه  

حمایت مردان از زنانمیزان   

 کیفیت زندگی عوامل اقتصادی
 سطح درآمد و معیشت افراد

 مالکیت

اندازپس  

 خوداشتغالی زنان
های مردمیکمک  

های بخش دولتیحمایت  

 امکانات بهداشتی و رفاهی
ساختاری-عوامل محیطی  تجربه قبلی (جنگ) 

 استفاده زنان از منابع طبیعی و محیطی
 سرزندگی محیط روستایی

 حمایت نهادهای دولتی از زنان روستایی
سازی از سوی نهادهای ایجاد بسترهای ظرفیت

 دولتی

 فرهنگ و ساختار غالب روستا
 

آوری زنان، ابتدا تمامی عوامل در راستای بررسی موانع موثر در تاب

که آوری، احصا و همچنین موانع دیگری های موثر بر تابو شاخص

ار نامه در اختیدر قالب یک پرسش، از مصاحبه خبرگان استخراج شد

 داشتندمتخصصین که در استان کرمانشاه و سرپل ذهاب حضور 

-) هر کدام از موانع فردی، اجتماعی١٠٠-۰وزن (بین قرار داه شده و 

آوری زنان روستانشین کالبدی تاب-فرهنگی، اقتصادی و ساختاری

احصا شد که برای موانع  گویه ۴۹شد.  تعییننی در شرایط بحرا

گویه، برای موانع  ۱۰فرهنگی -گویه، برای موانع اجتماعی ۱۳فردی 

 گویه ۹ کالبدی-گویه و در انتها برای موانع ساختاری ۹اقتصادی 

تعیین شد. سپس از متخصصین و خبرگان پرسیده شد که آیا این 
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در صورت آوری زنان روستایی است و ها مانعی برای تابشاخص

  شود.آوری آنان میمانع تاب ،بودن تا چه میزانمثبت

، بودن مهارتفعالیت زنان روستایی در کارهای خانه، بارداری، پایین

سوادی، بیکاری، عدم اعتماد به نفس، ضعف جسمانی، نداشتن کم

درآمد، عدم توانایی برقراری ارتباط در جمع، عدم استقالل، روحیه 

، %٩٣پذیری به ترتیب یری و عدم مسئولیتپذمنفی، عدم ریسک

و  %٩١، %٩٠، %٨٢، %٩١، %٩٦، %٨٧، %٩٣، %٩١، ٨٢، %٩٥، %٨٥

آوری زنان عنوان موانع فردی تاباز آرای متخصصین را به %٨٧

 روستایی دریافت نمودند.

فرهنگی، عدم -که در میان عوامل اجتماعی دادندها نشان یافته

، عدم اعتماد زنان روستا به زنان روستا، اعتماد مردان به زنان روستا

عدم وجود امکانات رفاهی برای زنان، نداشتن فضای مناسب برای 

فراغت، نظام ارزشی منفی نسبت به زنان، تبعیض، فقدان آموزش 

مناسب، مسئولیت فرزندپروری، عدم وجود باورهای دینی و عدم 

، %٩٤، %٩٠، %٩٣، %٩١، %٩٣تعامل با افراد و نهادها به ترتیب 

عنوان موانع از آرای متخصصین را به %٩١و  %٩٠، %٩٢، %٩٢، %٩٣

 اند. آوری زنان دریافت کردهتاب

وضعیت نامساعد حامی (همسر، پدر یا بردار)، عدم وجود درآمد، 

انداز، عدم مالکیت زمین یا خانه، عدم توانایی نداشتن قدرت پس

های شغلی برای رصتدریافت و بازپرداخت وام، تورم، عدم وجود ف

های مردم نهاد و مردمی از زنان و همه زنان، عدم حمایت سازمان

، %٩٤، %٩٣، %٩٦، %٩٨، %٩٥گیری کرونا د رچند سال اخیر، با 

آوری از دسته موانع اقتصادی موثر بر تاب %٩٣و  %٩٢، %٩٣، %٩٤

 زنان از نظر متخصصین هستند. 

تاثیر انزوای روستاها بر اشتغال زنان،  کالبدی شامل-عوامل ساختاری

عدم حمایت دولت و نداشتن برنامه، عدم سرزندگی محیط روستا، 

، عدم های اقتصادی)های جانبی (همانند کرونا وبحرآنوجود بحران

زنان روستایی،  حمایت از  خصوص  در  صحیح   گذاریقانون  وجود

لب روستا، فاصله های مناسب، فرهنگ و ساختار غافقدان زیرساخت

، %٨٤توجهی مسئوالن منطقه با دریافت زیاد بین روستا و شهر و بی

از آرای متخصصین،  %٩٥، %٩٣، ٩١٥، %٩٣، %٩٤، %٨٣، %٩٧

آوری زنان روستانشین سرپل ذهاب در عنوان موانع موثر بر تاببه

  اند.شناخته شده ١٣٩٧ آبان ٢٦ زلزله

. مقدار بود ۱/۲شین پس از زلزله آوری زنان روستانمیانگین بعد تاب

بیانگر بود که  ٥٨٥/٠ و مقدار کشیدگی آن برابر ۳۲۲/۰چولگی برابر 

آوری زنان متمایل به کم است. از طرف دیگر آن است که تجمع تاب

مقدار کشیدگی نشانگر آن است که توزیع متوسط کوتاه قامت یا 

 پهن قامت است.

آوری کمی در مقابل از زنان پاسخگو دارای تاب %۳/۵۲ در مطالعه،

آوری متوسط تابدارای  %۶/۳۳ ،بودندو مشکالت پسازلزله  مسایل

 ).٢بودند (جدول آوری زیاد دارای تاب %۶/۴و 

 فردی هایویژگیکه بودند  از پاسخگویان معتقد بیش از نیمی

 )%۶۷(عوامل اقتصادی ) و %۶۲( فرهنگی-اجتماعیعوامل )، ۵۵%(

 .)٣(جدول  آور نمایدتواند زنان را تابمی ،در مواجه با مشکل

آوری زنان، نداشتن موانع موثر بر تابرفع بندی اهمیت در جمع

های درآمد، فقدان مهارت فنی و تخصصی، عدم آموزش زنان در حوزه

مختلف در شرایط بحرانی، عدم حمایت دولت از زنان و تبیعض 

آوری الگوی تاب نهایتاً  د.نموانع بود ترینبه ترتیب مهم، جنسیتی

 .)٢(شکل  زنان روستایی تهیه شد

 
 زلزله از آوری زنان روستانشین پستوزیع بعد تابنتایج  )٢جدول 

 امتیاز مقیاس تجمعیفراوانی درصد  درصد معتبر درصد فراوانی میزان
 ۱۹-۴۲ ۳/۵۲ ۳/۵۲ ۲۶/۵۰ ۱۹۳ کم

 ۴۳-۵۳ ۳۶/۸۵ ۶/۳۳ ۷۷/۳۱ ۱۲۲ متوسط
 ۵۴-۷۶ ۱۰۰ ۶/۴ ۶/۱۴ ۵۴ زیاد
 - - - ۹/۳ ۱۳ جواببی

 - - - ۱۰۰ ۳۸۲ تعداد کل

 
 

 آوری زنان روستانشین در مقابل زلزله سرپل ذهابعوامل موثر بر میزان تاب )٣جدول 

 میانگین ۶: خیلی زیاد ۵: زیاد ۴: تا حدی ۳: کم ۲: خیلی کم ۱: اصالً  مقدار عوامل

 ۴٫۴ ۹۴ ۱۱۴ ۷۲ ۶۷ ۳۳ ۲ مقدار میزان اهمیت فردی
 ۲۴٫۶ ۲۹٫۹ ۱۸٫۸ ۱۷٫۶ ۸٫۷ ۰٫۴ درصد سطری

 ۳٫۱ ۲۱ ۴۴ ۶۴ ۱۲۶ ۱۰۳ ۲۴ مقدار رضایت در عمل
 ۵٫۴ ۱۱٫۴ ۱۶٫۹ ۳۳ ۲۶٫۹ ۶٫۲ درصد سطری

 ٦/٤ ۱۲۵ ۱۱۳ ۶۰ ۵۳ ۲۵ ٦ مقدار میزان اهمیت فرهنگی-اجتماعی

 ۳۲٫۸۳ ۲۹٫۴۷ ۱۵٫۸۲ ۱۳٫۸۱ ۶٫۵۳ ۱٫۵۳ درصد سطری
 ٣/٣ ٣٤ ٦٢ ٥٦ ٩٦ ١٠٥ ٢٩ مقدار رضایت در عمل

 ٩١/٨ ١٦/١٦ ٥٦/١٤ ٢٥/٢٥ ٥٩/٢٧ ٥٢/٧ درصد سطری

  ٨/٤ ١٣٧ ١١٩ ٥٧ ٤٥ ٢٣ ١ مقدار میزان اهمیت اقتصادی

 ٩/٣٥ ٢/٣١ ٩/١٤ ٧/١١ ٦ ٣/٠ سطریدرصد 

 ٩/٢ ٢١ ٣٩ ٤١ ٣/١ ١٢٣ ٥٦ مقدار رضایت در عمل

 ٤/٥ ٣/١٠ ٧/١٠ ٢٧ ١/٣٢ ٦/١٤ درصد سطری

 ٦/٣ ٤/١ ٧٩ ٤٥ ٤٤ ٣١ ٣ مقدار میزان اهمیت محیطی-ساختاری

 ٢/٢٧ ٦/٢٠ ٨/١١ ٤/١١ ٢/٨ ٨/٠ درصد سطری

 ٦/٢ ٣٦ ٥١ ٣٤ ٧٩ ٧٢ ١٦ مقدار رضایت در عمل

 ٣/٩ ٢/١٣ ٩ ٥/٢٠ ٨/١٨ ٣/٤ درصد سطری
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آوری زنان روستانشین سرپل ذهابالگوی تاب )۲شکل   

 

 بحث

 آوریها، عوامل موثر و موانع تابهدف این تحقیق، بررسی مشخصه

بود.  ۱۳۹۶بان آ ۲۶زنان روستانشین سرپل ذهاب پس از وقوع زلزله 

آوری زنان روستانشین سرپل ذهاب پس از زلزله های تابمشخصه

شامل تعامل با دیگران، سازگاری و انطباق با محیط،  ۱۳۹۶آبان  ۲۶

مشارکت اجتماعی، پیوندهای اجتماعی و دوام و صبر در برابر 

های ترین ویژگیامل و ارتباط با دیگران مهمتعمشکالت بوده است. 

آوری زنان روستانشین پس از وقوع زلزله از دید تاب

 های اجتماعی درشوندگان است. تالش متقابل افراد و گروهمصاحبه

گیری تعامل اجتماعی میان نیازهایشان منجر به شکل تامینجهت 

میت تحت حاک. متاسفانه، تعامل زنان روستانشین دشواین افراد می

گیرد و به همین دلیل بیشترین توانایی زنان مردساالرانه شکل می

گیرد. نتایج داری و مراقبت از فرزندان شکل میتنها در بخش خانه

طابقت م یسیکاو  فریداو  بودیراهاهای تحقیق در این زمینه با یافته

بر . [Budirahayu et al., 2019; Yesyca et al., 2018]دارد 

در  ٢٠١١ای که در سال ، پس از زلزلهآکیوتو  یاماناساس تحقیق 

استان وان ترکیه روی داد، ارایه خدمات اجتماعی به زنان غیرممکن 

 Yaman] توانستند با مردان خارجی صحبت کنندبود زیرا انها نمی
& Ahyurt, 2013]. 

 اشامل کارکردهایی است که فرد را بو انطباق با محیط، سازگاری 

ه با توج .کندها سازگار میمحیط، مقتضیات، تنگناها و محدودیت

توان گفت یکی از عوامل و می ،به نظر زنان روستایی سرپل ذهاب

عدم اطمینان ، آوری در برابر زلزلههای ناسازگاری و عدم تابویژگی

چارچوب معیشت پایدار،  ه است. دردبواز معیشت پایدار در روستا 

اهبردهای معیشتی متنوع توسط روستاییان، به توانایی اتخاذ ر 

ی انسان هتوان از کیفیت سرمایعوامل زیادی بستگی دارد که می

اجتماعی مانند  هها، دانش و بهداشت مطلوب؛ سرمایشامل مهارت

های اجتماعی رسمی؛ مالکیت زمین و خانه؛ عضویت بیشتر در گروه

ای اصلی مثل ههای فیزیکی مانند زیرساختدسترسی به سرمایه

مالی مانند تسهیالت اعتباری اشاره داشت. بر این  هها و سرمایجاده

 تاقتضایاآور، نیازمند این ویژگی زن روستایی تاب ، ارتقایاساس

 .ب استمالی و محیطی مناس
 

 مشارکت فعال در ،داشتند که تاکیداز نخبگان بر این امر تعدادی 

عنوان یک شاخص برای توصیف ویژگی زن تواند بهعرصه بحران می

مشارکت زنان  شاو ومورنو بر اساس تحقیق آور معرفی شود. تاب

تواند خصوص در غالب راهبر در مواقع اضطراری و بحرانی میبه

 ,Moreno & Shaw]تغییرات مثبتی در حقوق زنان ایجاد کند.
مشارکت در بین زنان  ،ها نشان دادکه یافتهطور  همان [2018

روستایی تا حدودی با موانع و مشکالتی روبرو بود و بیشتر زنان در 

 رسد این مشارکتهای غیررسمی شرکت داشتند. به نظر میمشارکت

 ایدر دو بعد قابل تحلیل است؛ اول اینکه افراد قادرند به شیوه

ر ای با یکدیگندهای شبکهها و انواع پیودوستی از طریقغیررسمی 

در ارتباط باشند؛ به بیان دیگر، هر فردی شبکه اجتماعی دارد که این 

شبکه ممکن است شامل انواع رابطه نظیر دوستی یا پیوندهای 

عاطفی، نزدیکی در فضا مانند همسایگی در روستا یا مجاورت مکانی 

توان می ،حیثدر اداره، روابط خویشاوندی و مانند آن باشد. ازاین

گفت مشارکت زنان روستایی از همبستگی باالیی برخوردار است و 

سبک   به و  دارند  غیررسمی فعالیت  مشارکت زنان در قالب   بیشتر

ایجاد بستر درآمد پایدار زنان•

فراهم کردن صندوق پس انداز•

وضعیت حامی•

تورم•

دریافت و بازپرداخت وام•

حمایت دولت•

رای ایجاد ظرفیت و بستر فعالیت ب•

زنان

بهبود امکانات بهداشتی مخصوص•

زنان

ارتقای نظام آموزش مناسب زلزله•

رهنگیرفع تبعیض سیستماتیک و ف•

مثبت نسبت به زنتقویت نگرش•

فرهنگ سازی برای حمایت مردان از •

زنان

ه آموزش و ترویج تعامل زنان در عرص•

عمومی

ایجاد بستر مشارکت برای زنان•

ارتقای مهارت•

مدیریت بین کارخانه و •

بیرون

ایجاد انگیزه•

افزایش اعتماد به نفس•

در توانای برقراری ارتباط•

فضای عمومی

ارتقای روحیه مثبت•

تاب آوری فردی
تاب آوری 

-اجتماعی 

فرهنگی

تاب آوری 

اقتصادی

تاب آوری 

ساختاری 

محیطی
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گونه کنند و نهادهای رسمی و دولتی هیچخودشان آن را اجرا می

 و همکاران و یومارنیاهای این نتایج، با یافته. نقشی در آن ندارند

 ;Yumarnia et al., 2014]مطابقت دارد  فریداو  بودیراها
Budirahayu et al.,  2019].  ،بر اساس تحقیقات این محققین

های هرچند شرایط پس از زلزله مشکالت متعددی برای گروه

ها ایجاد نموده، اما پذیر از جمله زنان، کودکان و سالخوردهآسیب

مشارکت غیررسمی پس از زلزله های متعددی در قالب زنان تالش

 اند. داشته

ای رسمی است که فرد با نوع دوم پیوند و مشارکت به شیوه

های داوطلبانه با دیگران در ها و گروهشدن رسمی در انجمنعضو

این  گویند. درارتباط باشد که برخی به آن مشارکت انجمنی نیز می

سمی و انجمنی های ر توانیم ادعا کنیم که مشارکتما می ،خصوص

در قالب زنان روستایی بسیار ضعیف و پراکنده است. پیوندهای 

های غیررسمی برحسب پیوند یا مشارکت بین افراد رسمی و شبکه

شوند؛ ولی ادامه حیات پیوندهای رسمی فراتر از شبکه تعریف می

اجتماعی درونی است و بنابراین مشارکت رسمی با موانعی روبرو 

  است.

بر و ص بسیاری از زنان روستایی بر ،ها نشان دادکه یافتهگونه همان

اما شرایط منجر به آن شده بود که از عملکرد  ،داشتند تاکید برباری

خود در این زمینه رضایت نداشته باشند. هرچند که این منطقه به 

علت مرزنشینی و نوع زندگی خاص عشایری همیشه از زنان صبور و 

ور بر آن بود که زنان از صبر بیشتری مقاوم برخوردار بود و تص

رسد معیشت زنان و حتی نوع عدالت برخوردار باشند. به نظر می

ه کتوزیع امکانات دولتی و مشکالت خانوادگی منجر به آن شده 

 اهش یابد.کهای دشوار صبر و تحمل زنان روستایی در موقعیت

یق، این تحقآوری زنان روستانشین در عوامل و نیز موانع موثر بر تاب

 ساختاری-فرهنگی، اقتصادی و نهادی-فردی، اجتماعی شامل عوامل

فرهنگی از دیدگاه متخصصین -ترین موانع اجتماعیاست. مهم

نداشتن آموزش مناسب زنان روستایی و همچنین تبعیض شامل 

 نداشتن فضای ،ترین موانع نیزاهمیتکمبوده و بین زنان و مردان 

ا این نتایج ب ولیت فرزندپروری است.مناسب برای فراغت و مسئ

وری زنان آتحقیقات مبنی بر تاثیر تبعیض جنسیتی بر کاهش تاب

گیری و اداره امور پس از بحران و محدودیت نقش زنان در تصمیم

[Hou & Haorui, 2020] و همکاران  میزراکهای و نیز یافته

 ,.Mizrak et al]آوری زنان مبنی بر تاثیر عدم آموزش در تاب
مانع ترین در میان عوامل اقتصادی، مهم در انطباق است. [2021

از منظر متخصصین نداشتن درآمد ثابت یا متغیر و همچنین 

ترین موانع اهمیتو کم ، معرفی شدهاندازنداشتن قدرت پس

نهاد و مردمی از زنان و های مردماقتصادی نیز عدم حمایت سازمان

عدم حمایت همچنین،  اخیر است.گیری کرونا در چند سال همه

توجهی مسئوالن منطقه به دولت و نداشتن برنامه و همچنین بی

و  کالبدی-ترین موانع ساختاریعنوان مهمبهحمایت زنان روستایی 

ها و انزوای نیز عدم سرزندگی محیط روستا و نقش دسترسی

رده بها نام ترین آناهمیتعنوان کمنیز بهروستاها بر اشتغال زنان 

 اند.شده

آوری زنان، در هر بعد، راهبردهایی به با توجه به موانع موثر بر تاب

اوری زنان پس از مواجهه با بحران ارایه شده است منظور ارتقای تاب

). اجرای راهبردهای ارایه شده، گامی موثر در ارتقای ٢(شکل 

 آوری زنان روستانشین و حذف موانع موجود در این مسیر است.تاب

  

 گیرینتیجه

تعامل با دیگران، سازگاری و آور در این تحقیق، مشخصات زنان تاب

انطباق با محیط، مشارکت اجتماعی، پیوندهای اجتماعی و دوام و 

ل آوری زنان روستانشین سرپالگوی تاب صبر در برابر مشکالت است.

تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی،  ١٣٩٦بان آ ٢٦ذهاب پس از زلزله 

فرهنگی و فردی قرار داد که هر یک از -کالبدی، اجتماعی-ساختاری

آوری زنان و گیرد. ارتقای تابهایی را در بر میابعاد مطرح، شاخص

 ناگزیر بحران، از پس شرایط در توانمندسازی آنها در ایفای نقش

 غانارم به بازماندگان همه برای را بهتری بهبودی و بازسازی نتایج

 عهتوس آن در که کندمی ایجاد را جنسیتی برابری فضای و آوردمی

 امعجو تمام با المللیبین سطح در تواندمی نوآورانه هایاستراتژی

 .شود گذاشته اشتراک به دیده آسیب
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