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بررسی نقش تابآوری اجتماعی در موفقیت فرایند بازسازی

تاریخ پذیرش مقاله:

5894/63/58

چکیده

توجه به مفاهیم "تابآوری اجتماعی" و "جامعه تابآور" در جهت کاهش خطر ،مقابله با سوانح و موفقیت برنامههای بازسازی در
چارچوب مشارکت عمومی ،در دهههای اخیر اهمیت زیادی یافته است .پژوهش حاضر سعی در بررسی مفهوم تابآوری اجتماعی و
جایگاه آن در موفقیت برنامههای بازسازی پس از زلزله دارد .در این مقاله به شناخت عوامل مؤثر در تابآوری اجتماعی موجود در دو
جامعه سانحه دیده روستاهای درب آستانه و باباپشمان پس از رخداد زلزله دشت سیالخور  5831استان لرستان ،ارزیابی میزان آن در
جوامع مزبور و بررسی نقش این عوامل در حذف اسکان موقت ،تسریع و موفقیت برنامههای بازسازی پس از زلزله ،پرداخته شده است.
وحدت و سرمایه اجتماعی موجود ،دستنخوردگی شبکههای اجتماعی ،سطح اقتصادی و اجتماعی مردم پیش از زلزله و شدت سانحه از
جمله مواردی هستند که در بازتوانی پس از رخداد زلزله و تابآوری جامعه روستایی لرستان تأثیرگذار بوده و در این تحقیق مورد توجه
قرار گرفتهاند .اطالعات الزم با استفاده از روش اسنادی ،مصاحبه نیمه ساختارمند با مردم و مسئولین محلی و فرضیههای پژوهش در قالب
 55شاخص و  38سنجه از طریق پیمایش میدانی و با تکمیل پرسشنامه به بوته آزمون گذارده شدهاند .در تحلیل دادهها از رویکرد ترکیبی
توصیفی -آماری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است .بر پایه یافتههای پژوهش ،ظرفیت باالی تابآوری اجتماعی جوامع مذکور،
توانایی جذب شوکهای ناشی از رخداد زلزله را با توجه بهخصوصیات جامعه شناختی و هنجارهای موجود در این جوامع داشته است و
نیز دانش بومی جامعه روستایی لرستان بهعنوان بخشی از سرمایه اجتماعی ،امکان حذف مرحله اسکان موقت و موفقیت در برنامههای
بازسازی را ممکن نموده است .بهعالوه نوع برنامهها و نحوه اجرای آنها توسط سازمانهای مسئول نیز ،در در جهت موفقیت و تسریع
فرایند بازسازی تأثیرگذار بوده است .همچنین براساس نتایج بهدست آمده در بخش ارزیابی میزان تابآوری اجتماعی دو روستا،
تابآوری اجتماعی هر دو در مجموع زیاد و عدد نهایی تابآوریشان نزدیک بههم ارزیابی گردیده است.

واژگان کلیدی :تابآوری اجتماعی جامعه روستایی ،بازسازی ،زلزله دشت سیالخور ،لرستان.

* استادیار ،گروه تحقیقات اجتماعی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
** کارشناسارشد ،بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتیSaeedehasadi1363@gmail.com .

*** کارشناسارشد ،بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی.

♦

تاریخ دریافت مقاله:

5894/66/51
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پرویز پیران * ،سعیده اسدی ** ،نیکو دادگر***

شماره  ♦ 517بهار 96

)مطالعه موردی :جوامع روستایی درب آستانه و باباپشمان پس از زلزله سال 5831
دشت سیالخور ،استان لرستان(

مقدمه
ایران برای قررنهرای متمرادی صرحنه وقروع سروانح
طبیعی است که در این میان ،زلزله بهدلیرل آسریبهرای
جانی و مرالی متعرددی کره بره کشرور وارد مریسرازد،
شماره  ♦ 517بهار 96

های  5011تا  3111ایرران جرزش شرش کشروری قررار
داشته که دچار بیشترین تلفات انسرانی ناشری از وقروع
زمین لرزه بوده است (تقوایی و دیگرران)511 :5833 ،

♦

واقعیت این است که نمی تروان بره طرور کامرل مرانع از
پیامرردهای سرروانح طبیعرری شررد .زیرررا برخرری از آنهررا
پیچیدگیهای زیادی داشرته و ییرقابرل پریش بینریانرد.
بنابراین بهتر آن است که ظرفیت و توان جامعه را بررای

مقیاس ریشتر منطقه دشت سریالخور ،مرابین شرهرهای
دورود و بروجرد را به لرزه درآورد .در اثرر وقروع ایرن
سانحه ،شرهرهای بروجررد و دورود خسرارات زیرادی
متحمل شدند و به  881روستا ،بهخصرو

روسرتاهای

دشت سیالخور واقع در حرد فاصرل دورود  -بروجررد
آسیبهای عمده ای وارد شد.
از آنجا که معمروالً پرس از وقروع سروانح در منراطق
روستایی ،برنامه ریزی برای بازسازی منطقه بره سررعت
آیاز میگردد ،انتخاب نروع برنامره بازسرازی و اسرکان
اضطراری تا دائم ،با توجه بره شررایط سرانحه و منطقره
همواره مورد سوال بوده است.

مقاومت و زندگی در کنار سوانح بهبود بخشید .یکری از

مطالعه موردی این تحقیق روسرتاهای درب آسرتانه و

استراتژیهای بین المللی سازمان ملل متحد ،برای کاهش

باباپشمان واقع در دشت سیالخور استان لرستان هستند.

بالیا ایجاد ترابآوری جوامرع در برابرر سروانح طبیعری

پس از وقوع زلزله ،بهدلیل شرایط مناسب آب و هروایی

است که جزش اهداف آن و در چرارچوب هیوگرو بررای

و وجررود پتانسرریل و فرصررتهررایی برررای بازسررازی

سالهای  3111-3151در نظر گرفته شده اسرت(یرو ان

واحرردهای آسرریبدیررده ،مسررئوالن و دسررت انرردرکاران

آی اس دی آر.)5805 ،5

تصمیم به اتمام بازسازی به ویژه در مناطق روستایی ،ترا

جامعه تاب آور اوالً جامعه ای است که توانایی جرذب

پایان سرال گرفتنرد .برر همرین اسراس و برا توجره بره

شوک های ناشی از مخاطره را دارد و به این ترتیب ایرن

تجربیررات بازسررازیهررای پیشررین و بررهمنظررور افررزایش

مخاطرات تبدیل بره سروانح نمریشروند .ثانیراً ظرفیرت

مشارکت های مردمی ،اقردام بره حرذف اسرکان موقرت

بازگشت به شرایط پیشین را پس از سروانح دارد و ثالاراً

گردید و چادرهایی جهت اسکان اضطراری برای مرردم

به تغییرات و سازگاری با شرایط دست مرییابرد( .یران

سانحه دیده فراهم گردید .البته این نوع سرپناه بهعنروان

دیررویس 3و دیگررران .)53 : 3112 ،بازسررازی پررس از

اسکان موقت نیز کاربردی شد.

سانحه بر دومرین بخرش تعریرا ترابآوری برهمنظرور

از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران بازسازی لرستان،

بازگرداندن شرایط پیش از سانحه تأکید دارد و مهمتر از

حررذف اسررکان موقررت موجررب مشررارکت قررویتررر و

آن سومین بخش تعریا برای توانمند کردن جامعره در

همچنین کاهش و صرفه جرویی در هزینره و وقرت مری

تغییرپذیری پرس از رخرداد سرانحه بره منظرور کراهش

شرد .در مقابررل از نقطره نظررر آسریبدیرردگان ایرن امررر

آسیبپذیری آن است که در نتیجه آن ،اولین بخش ایرن

مشکل ساز بود .زیرا از سویی این نگرانی وجود داشرت

استراتژی یعنی باالبردن ظرفیت تاب آوری جامعه بررای

که تا آیاز فصل سرما سراخت واحردهای مسرکونی بره

سوانح محتمل آینده ممکن میشود.

پایان نرسد و از سوی دیگر افرراد مجبرور بره گذرانردن
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متداولترین و مخربترین سوانح مریباشرد .طری سرال

زلزله سرال  5831لرسرتان برا بزرگری  2/5درجره در

شرایط سخت تابستان در چرادر و در کنرار خرابرههرای

 -توانایی جذب شوکهای ناشری از زلزلره برهعنروان

موجود ،حداقل به مدت  7تا  3ماه بودند .وجود شرایط

بخشرری از ظرفیررت ترابآوری جوامررع بررهخصوصرریات

مطرح شده این سوال را ایجاد مری کنرد کره ترابآوری

جامعه شناختی و هنجارهرای موجرود در آنهرا بسرتگی

اجتماعی این جامعره چره ترأثیری در فراینرد بازسرازی

دارد؛

شبکههای اجتماعی پس از سانحه ،میزان آسریبپرذیری

اسکان موقت را در بازسازی فراهم آورده است؛

قبل از سانحه ،سطح اقتصادی و اجتماعی مردم پریش از

 -نوع برنامهها و نحوه اجرای عملیرات سرازمانهرای

سانحه و شدت سانحه در هر منطقره از جملره مرواردی

مسئول پس از سانحه در دوران بازسازی ،در شکل دادن

هستند که در بازتوانی پس از رخداد زلزله و ترابآوری

همبستگی و روابط بین افراد جامعره آسریبدیرده ترأثیر

♦

جامعه روستایی لرستان تأثیرگذار بوده و در این تحقیرق

مستقیمی دارد.

78

مورد بررسی قرار گرفتهاند.
با توجه به مسائل مطررح شرده و وابسرتگی موفقیرت
برنامه های بازسازی بره ظرفیرت جامعره در مواجهره برا

مبانی نظری پژوهش
تعریفی در باب تابآوری و تابآوری اجتماعی

سانحه و تغییرات پس از آن و بهعبارت دیگر تابآوری

مفهوم تاب آوری به وسیله هولینگ 8در سال  5078برا

جامعه آسیب دیده ،لزوم تدوین ایرن پرژوهش ضرروری

انتشررار مقالررهای تحررت عنرروان «تررابآوری و مقاومررت

بهنظر میرسد.

سیستمهای اکولوژیکی» بیان شده است .پس از آن ایرن

پرسشهای تحقیق

مفهوم به طور وسریع در ادبیرات روانشناسری ،اقتصراد و

 .5عوامرل مررؤثر در ترابآوری اجتمرراعی روسررتاهای
دشت سیالخور کدامند؟

علوم اجتماعی نیز وارد شد (مارلین اسچوتن 4ودیگران،
 .)4 ،3110در فرهنررگ لغررات واژه تررابآوری ،توانررایی

 .3آیا حذف اسکان موقت در بازسازی باعث تسرریع

بازیابی یا بهبود سرریع ،تغییرر ،شرناوری و کشسرانی و

روند بازسازی و در نهایت بازگشت سریعتر به شررایط

خاصیت ارتجاعی و انعطافپذیری ترجمه شرده اسرت،

عادی شده است؟

توانایی یک شخص یا سازمان برای بهبودی سریع پرس

 .8آیا مهارتهای بنایی که در جامعه روستایی لرستان

از یک بدبختی و یا امری ناخوشایند (دیکشنری کولینز،

به عنوان دانش بومی وجود دارد باعث مشرارکت بیشرتر

 .)3154تررابآوری دارای ابعرراد مختلررا اکولرروژیکی،

مردم در بازسازی و در نتیجه موفقیت آن شده است؟

اجتماعی ،اقتصادی ،سرازمانی ،کالبردی -زیرسراختی و

فرضیههای تحقیق

صالحیت اجتماعی می باشرد ( کراتر و دیگرران:3113 ،

در راستای پاسخگویی به سواالت فوق ،چهار فرضریه
مطرح شده است که به بوته آزمون گذارده شدهاند:
 ظرفیت تاب آوری جوامرع مرورد پرژوهش ارتبرامستقیمی با موفقیت برنامههای بازسازی دارد؛

 .)218و شامل فرایندهای مداوم تغییر و تعدیل است که
هررم تغییرررپررذیر و هررم اضررافه شررونده مرریباشررند .در
تاب آوری هم پایداری و هم تغییر برای آینده مهم است
و سیستمها نیاز به ظرفیتهایی دارند تا بتوانند مشارکت
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وحدت و سرمایه اجتماعی موجود ،دست نخروردگی

از سرمایه اجتماعی ایرن جامعره امکران حرذف مرحلره

شماره  ♦ 517بهار 96

داشته است.

 -دانش بومی جامعه روستایی لرستان به عنوان بخشی

داشته باشند .اخیراً محققان سه ظرفیت برای تراب آوری

آن را به بخش قابل تغییر سیسرتمهرای اجتمراعی ماننرد

تعریا کرده اند :مقاومت ،سازگاری و تغییرپذیری.

تطبیق پذیری و تغییر پذیری مربو دانسته و دو شاخصه

مناسب در مراحل پس از واقعه است .ظرفیت سازگاری

اجتماعی مربو به کیفیت روابرط برین اعیرای جامعره

مربو بره اقرداماتی اسرت کره افرراد یرا جامعره از بره

است .مزایای سرمایه اجتماعی هنگرام روبررو شردن برا

کارگیری تجارب گذشته برای کاهش اثرات پریشبینری

مصیبت ،جنگ و سایر تغییرات ظراهر مریشروند(فکت
3

شده شوکها ،انجام میدهند .توانراییهرا ومهرارتهرای

شرریت  .)3113،5 ،1151در تعریفرری دیگررر سرررمایه

الزم برررای سررازگاری ،بررا منررابع و توانرراییهررای الزم

اجتماعی مربو به سهمی است که اعتمراد ،هنجارهرا و

♦

شماره  ♦ 517بهار 96

تاب آور برای یلبه بر شوک هرا و بازگشرت بره شررایط

تطبیررقپررذیری (لیررزا کولبررورن 3 ،3155 ،و  .)0سرررمایه

برای مقابله متفاوت میباشند .تغییر پرذیری نیرز مربرو

شبکه اجتماعی می توانند در حل مشکالت رایج جامعره

89

به توانایی های افراد برای تغییر ساختارها و سیستمهرای

داشته باشند (دیوید دبررتین 0و دیگرران .)6،3158 ،سره

وسیعتر میباشد .البته باید به نقرش مهمری کره سررمایه

گونه سرمایه اجتماعی وجود دارد :تعهدات ،همبسرتگی

اجتمرراعی در سرراختن ،حفررو و تقویررت ایررن سرره

و ارتباطرررات (کرررویین برنیرررر .)1 ،3154،ظرفیرررت

ظرفیت ایفا مری کنرد توجره داشرت (کرویین برنییرر 1و

تطبیقپذیری نیز مربو بره توانرایی نهادهرا و شربکه در

دیگران.)3154،2 ،

یادگیری و تجربهها ،انعطاف در تصمیم و حل مشکالت

تاب آوری برای مقابله برا سرانحه موضروعی فراترر از

میباشد (لیزا کولبورن.)9 ،3155 ،

آمادگی در برابر آن است و به فاکتورهای مختلفی ماننرد

در رویکرد جامع مدیریت سانحه (نمرودار شرماره )5

نوع مردمی که در جامعه زندگی میکنند و منابعی که در

تأکید خاصی بر کاهش خطرپذیریها و بهبود تابآوری

دسررترس مرریباشررد ،بسررتگی دارد (انسررتیتوی بررریتیش

همزمرران بررا ایجرراد قابلیررتهررای واکررنش اضررطراری

کلمبیا.)58 ،3153 ،2

و بازتوانی مؤثر ،شده است .در تمرام مراحرل مردیریت

دیویس در پژوهش خود در سال  3112با تمرکرز برر

سررانحه کرره شررامل پیشررگیری ،آمررادگی ،واکررنش و

تاب آوری اجتماعی ،یکی از ابعاد چندگانه ترابآوری و

بازتوانی و بازسازی میباشد ،باید از بهبود ترابآوری و

در نظر گرفتن آن در موقعیت سانحه ،سه سطح را بررای

بهتر سراختن مطمرئن برود .برهطرور خرا

در مرحلره

جامعه تابآور بیران کررده اسرت .اول :توانرایی جرذب

بررازتوانی و بازسررازی پررس از سررانحه ،انجررام اقرردامات

شوک حاصل از ضربه سروانح ،بره ایرن ترتیرب آسریب

مناسررب ،حمایررت از جامعرره آسرریبدیررده در بازسررازی

کمتری میبیند .دوم :توانایی برای بازگشت به عقرب در

زیرسرراختهررا ،بررازتوانی سررالمت روحرری ،فیزیکرری،

طرول و پرس از فاجعره را داشرته باشرد و سرروم :دارای

کالبرردی ،اقتصررادی و اجتمرراعی ،بازسررازی محرریط،

قابلیت تغییر و انطباق پس از فاجعه باشد به این ترتیرب

حمایت های روحی از جامعه سانحه دیده ،کمرک هرای

زمان بازتوانی کاهش مرییابرد و همچنرین الگرویی نیرز

مالی به همراه مشاوره ،سرمایه گذاری و ارائه بودجههای

برای آسیب پذیری وجود دارد (یان دیویس و دیگرران،

بازسازی انعطاف پذیر ،مشارکت جامعره در برنامرههرای

 .)31 :3112کولبورن 7در تعریا ترابآوری اجتمراعی،

بازسازی ،فعالیتهای مشارکتی دولت و جامعره محلری،
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مقاومت یا ظرفیت یلبه ،مربو به توانایی سیستمهای

برای آن تعیین نموده است :سرمایه اجتماعی و ظرفیرت

اقررداماتی در جهررت تسررهیل بررازتوانی مشررایل افررراد

تابآوری اجتماعی در جوامع روستایی

آسیب دیده و کاهش چالش های اقتصادی آینده موجرب

51

بهطور خا

برای اولین بار هریجمن و دیگرران در

اولویت های بازتوانی و بازسازی و در نهایت افرزایش و

اجتماعی و اکولروژیکی روسرتایی بره طررز فزاینردهای

بهبررود تررابآوری جامعرره خواهررد شررد(اداره بازسررازی

پیچیررده برروده و در ارتبررا متقابررل ب را یکرردیگر ،ایررن

کویینزلند،3155 ،

.)53 ،3،57

در پژوهشرری کرره فالحرری و شررهبازی در سررال 5801
راجع به نقش تشکل های جامعه محور در برنامه مقابلره

سیستمها به طور دائم در حال شدت و افرزایش مقیراس
میباشند ،بیان شده اسرت (مرارلین اسرچوتن ودیگرران،
.) 4 ،3110

شماره  ♦ 517بهار 96

مدیریت تأثیرات سانحه ،تعریا نیازهای جامعه ،تعیرین

ایده مرذکور برر ایرن پایره کره سیسرتمهرای اقتصرادی،

و بازسازی انجرام داده انرد بره شراخصهرایی همچرون

تاب آوری یک جامعه نسبت به سروانح را نبایرد یرک

♦

وضررعیت تملررک ،مرردت زمرران سررکونت ،عیررویت در

قابلیت جداگانه دانست چون جوامع نسبتاً ساده ،حراوی

تشکل ها ،تمایل به همکاری و حمایت مرالی برنامرههرا،

گروههای اجتماعی مختلا میباشند که این گروهها بره

89

اعتماد همسایگان و مشارکت آن ها در برگزاری مراسرم

شرریوههررای مختلفرری بررا هررم متفرراوت هسررتند(پولی و

به عنوان شاخص های مؤثر توجه شده است .یافترههرای

دیگررران .)88 :2010 ،55از سررویی نیررز سرروانح طیررا

پژوهش نشان میدهد که حس تعلق به مکان ،همکراری

وسیعی از حوادث را پوشش میدهند .آلردری  53معتقرد

و اعتماد بین همسایگان ،تمایل به همفکرری و آمروزش

است که جوامع ممکن است برا توجره بره نروع سروانح

در بهبود و کرارایی ایرن رویکررد مرؤثر واقرع خواهنرد

همزمان ،تابآور و آسیب پذیر باشرند .یرک اجتمراع در

شد(فالحی و دیگران.)5801 ،

منطقهای که مستعد آتشسوزی است ،ممکن اسرت (برر
حسب تجربه) منابع اجتماعی الزم جهت رویرارویی برا
این آتش را داشته باشد اما همزمان ،ممکن است نسربت
به سانحهای دیگر آسیبپذیر باشد چرا کره آنرا تجربره
نکرده و منابع اجتماعی مقابله برا آنرا نردارد (آلردری ،
.)580 ،3153
تابآوری در جوامع روستایی نسبت به جوامع شهری
دارای تفاوتهای بارزی میباشرد .جوامرع روسرتایی از

دیدگاه مسائل جمعیت شناسی ،ویژگیهای اقتصرادی –
اجتماعی و اهداف زندگی ،تفاوتهای قابل تروجهی برا

سررایر جوامررع دارنررد(فکت شرریت .)5 ،3113 ،1151
بررهعنرروان ماررال بسرریاری از جوامررع روسررتایی دارای
ن  .5چرخه مدیریت سانحه ،گروه مدیریت سانحه ایالتی،

خصوصیاتی هستند که آن ها را در برابر تأثیرات سرانحه

برنامه مدیریت سانحه ایالت کویینزلند.

مقاومتر می سازد مانند خرود اتکرایی ،دامنره وسریعی از
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توسعه و بهبود شبکههای اجتمراعی ،رهبرری جامعره در

سال  3117مفهوم تاب آوری روستایی را مطرح کردنرد.

جوامعی مربو بره ظرفیرت جامعره بررای مطابقرت برا

فعالیتها دارای اهمیت است .شبکههای اجتماعی قروی

تغییرات خارجی است که بهواسطه آسریبپرذیریهرای

جریان اطالعات و منابع مرالی را کره بررای برازتوانی و

اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و اکولوژیکی به آنهرا وارد

بازسازی پس از سانحه حیاتی هستند ،تسهیل مری کننرد

مرریشررود .جامعرره روسررتایی تحمررل تغییررر را قبررل از

(نعیم کاپوچو و دیگران.)3158،2،

سازماندهی مجدد اطراف توسرط مجموعرهای جدیرد از

البته تنوع در بین جوامع روستایی به این معناست کره

ساختارها و فرایندها دارد زیرا این جامعه پس از سانحه

هرری راه واحرردی برررای ایجرراد تررابآوری و سرررمایه

بهراحتی میتوانرد عملکردهرای اقتصرادی ،اجتمراعی و

اجتماعی و یا کاربرد آن پس از سانحه وجود نردارد .در

♦

شماره  ♦ 517بهار 96

بریتیش کلمبیرا .)57 ،3153 ،تراب آوری در ایرن چنرین

مدیریت بحران بهدلیل ارائه ایدههای جدید و حمایت از

اکولوژیکی را متعادل کند .ظرفیت انطبراق سیسرتمهرای

هر جامعه ای نیاز است که مشکالت خا

 ،ظرفیتها و

89

روستایی یکی از اجزای مرکزی تابآوری آنهرا اسرت

نیازها شناخته شده و بهترین رویکرد اتخاذ شود .تشویق

(مارلین اسچوتن ودیگران.)3110،4 ،

مرردم روسررتا برره مشررارکت در موضرروعات مربررو برره

در مقایسه با مناطق شرهری ،نرواحی روسرتایی دارای
تنوع اقتصادی و منابع مالی کمتری برای عملیات کاهش
ریسک یا تصرمیمات و اقردامات بازسرازی پرس از آن
میباشند .بهعالوه ترراکم جمعیتری کمترر و شربکههرای
اجتماعی ناکافی برای نواحی روسرتایی پرس از سرانحه
چررالشهررایی را ایجرراد مرریکنررد (نعرریم کرراپوچو 58و

جامعه ،ایجاد شانس مشارکت در فعالیرتهرای دلخرواه
هریک از اعیای جامعه و ارتبا افراد با دولرت محلری
باعث ایجاد این اعتماد و بیان نیازها و خواسرتههایشران
میشود(فکت شیت .)3 ،3113 ،1151
چارچوب نظری پژوهش
یک جامعه تابآور ،دارای ویژگیهای خا

بروده و

دیگران .)4 ،3158،در مقابرل برراسراس پرژوهش هرای

اقداماتی هدفمند جهت ارتقای ظرفیت فردی و جمعری

متعدد ،بهنظر میرسد این جوامع دارای سطح براالیی از

شهروندان و نهادهرایش انجرام مریدهرد ترا بتوانرد بره

سرمایه اجتماعی هستند که مرانع از رخرداد بسریاری از

تغییرات ،پاسخ گفته و بر آن ترأثیر بگرذارد .رایرجتررین

حوادث ناخواسته مری شرود ماننرد شربکه هرای مردمری

منررابع در ادبیررات مختلررا بررهعنرروان اجررزای اصررلی

جوامررع روسررتایی همچررون بخررش عظیمرری از روابررط

تررابآوری اجتمرراعی در برابررر سررانحه شررامل ظرفیررت

طرروالنی مرردت ،تمایررل بیشررتر برره مشررارکت ،سررطح

سررازمانی ،اقتصررادی ،فیزیکرری ،اجتمرراعی ،صررالحیت

خویشرراوندی ،همسررایگی و خویشرراوندی -همسررایگی

اجتماعی و اطالعرات و روابرط اسرت(نعیم کراپوچو و

قوی تر و نیز قدرت بیشتر اعتقادات مذهبی نسربت بره

دیگران.)3158،1،

کالن شهرها .بهعالوه همگونی نرژادی یرا قرومی نیرز از

مقاله حاضر ادبیات در حال رشدی را که برر اهمیرت

عوامل مهم و مؤثر بر سرمایه اجتماعی است کره ایلرب

سرمایه اجتماعی در تاب آوری تأکید دارد ،انتخراب و از

در ادبیات مختلا بر آن تأکید شده است (دیوید دبرتین

چارچوب و ظرفیتهای ذکر شده برای هدایت پژوهش

و دیگران .)51 ،3158 ،روابط اجتماعی قوی برین افرراد

استفاده نموده اسرت .در راسرتای انجرام پرژوهش ابتردا

جامعه روسرتایی ،زمران برازتوانی را کراهش مری دهرد.

براساس دیدگاههای صاحب نظران ،شاخصهرای مهرم،
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مهارتها ،ابزارها و کرارکردن بررای یکدیگر(انسرتیتوی

همچنررین چنررین روابررط قدرتمنرردی در برنامررهریررزی

چارچوب انجام پژوهش با ترکیبی از دو مدل ارائه شده

می باشند .شاخصها عبارتند از شبکههرا و حمایرتهرای

در این زمینه ،مشخص شرود .مردل اول ،مردل مفهرومی

اجتماعی ،وجود چشم اندازهای مابت ،آموزش ،تجرارب،

تابآوری اجتماعی است که توسط کارال رادلوف 54تهیه

محرریط و شرریوه زنرردگی ،حررس مشررترک وجررود یررک

شده و دارای چهار بعد است .فرایند تابآوری جامعره،

هدف(آرمان) ،اقتصاد متنوع و ابتکاری ،پذیرفتن تغییرات،

درک کاملی از جامعه را بهدست میدهد .این مدل شامل

باورها و رهبری فعالیت های مردم .برر ایرن اسراس و برا

فرایند تهیه تصویری از تاب آوری جامعه ،استفاده از این

توجه به فرضیات پژوهش و سرنجه هرایی کره هریرک از

تصویر جهت تعیین اولویت های جامعه و انتخاب ابرزار

فاکتورهای باال داشته و چارچوب کلی که مردل رادلروف

و راهبردهای مناسب است ( کارال رادلوف)38 ،3114 ،

معرفی کرده است ،جدول شماره  3تدوین شده است.

♦

که عبارتند از( :تصویر شماره )5

محدوده مورد مطالعه

89

 .5مردم :رفتارها ،نگرش ها ،باور مردم محلی نسبت بره
رهبری ،تحصیل ،خوداتکایی ،همکاری ،حیور و ییره؛
 .3سازمانها :محتوا و ماهیت و سطح همکراری درون
سازمانها و گروههای محلی؛

پس از زلزله سال  5831لرسرتان ،روسرتاهای "درب

آستانه و باباپشمان" واقع در دشرت سریالخور برهطرور
کامل تخریب شدند .میزان تلفرات انسرانی در روسرتای
دربآستانه  32نفر و باباپشمان تنها یک نفر بوده اسرت.

 .8منابع :منابع محلی و سطحی از منابع بیرونی؛

این دو روستا در فاصله  11کیلومتری بروجرد و بعرد از

 .4فراینررد جامعرره :ماهیررت و حرردود برنامررهریررزی

منطقه چاالنچوالن واقع شدهاند.

اقتصادی جامعه و مشارکت.

هر دو روستا به تشخیص کارشناسان بنیراد مسرکن و
متخصصان زمینشناسی به علت باالبودن سطح آبهرای

مردم

سازمانها

منابع

فرایند جامعه

زیرزمینی و زلزلهخیز بودن ملزم به جابره جرایی شردند.
روستای جدید باباپشمان در فاصله  8کیلومتری روستای
قدیم توسرط مسرئولین بنیراد مسرکن انقرالب اسرالمی
ساخته شده و کلیه خانوارهای مستقر در روستای قدیم،
به محل جدید انتقال یافتند .روستای جدید دربآسرتانه
نیز به پیشرنهاد اهرالی در زمرینهرای کشراورزی پرایین

ت  .5مدل چهاربعدی تابآوری اجتماعی ،کارال رادلوف.

مدل دوم مطالعرهای اسرت برا عنروان "ترابآورسرازی

روستا و در مجاورت روستای قدیم سراخته شرد کره از
سویی به روستای قردیم نزدیرک و از سروی دیگرر بره
برخی اماکن عمومی که همچنران مرورد اسرتفاده مرردم

جوامع روستایی" که دانشگاه کویینزلند 51در سرال 3113

بودند ،دسترسی مطلوب داشرت .در تصرویر شرماره ، 3

و طرری  811سررال متمررادی پررژوهش بررهمنظررور تعریررا

موقعیت مکانی روستاهای مورد مطالعه در استان لرستان

مدلهای تاب آوری فردی و اجتمراعی انجرام داده اسرت.

مشخص گردیده است.

شماره  ♦ 517بهار 96

(جدول شماره  )5گردیرد و سر س سرعی شرده اسرت

تعریا شرده اسرت کره هریرک نیرز دارای سرنجههرایی
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کرراربردی و مرررتبط بررا تررابآوری اجتمرراعی اسررتخرا

در این تحقیق  55شاخصه اصلی برای جوامرع روسرتایی

شاخصهای تابآوری اجتماعی

صاحب نظران
یان دیویس،

توانایی جذب شوک

3112
کویین برنییر،
3154

تغییرپذیری

سازگاری

توانایی نهادها و شبکه در یادگیری

شماره  ♦ 517بهار 96

لیزا کولبورن،
3155

سرمایه اجتماعی

تجربهها

ظرفیت تطبیقپذیری

انعطاف در تصمیم و حل مشکالت
اعتماد
شبکه اجتماعی
هنجارها

♦

دیوید دبرتین و
دیگران3158 ،

روابط طوالنی مدت

سرمایه اجتماعی

تمایل به مشارکت
سطح خویشاوندی
همسایگی
همگونی نژادی یا قومی

انستیتوی
بریتیش کلمبیا،

نوع مردم جامعه

کارکردن برای یکدیگر

خوداتکایی

دامنه
مهارتها و

منابع در دسترس

3153
نعیم
کاپوچو3158،

ابزارها
ظرفیت سازمانی

کارال رادلوف،

ظرفیت فیزیکی

ظرفیت اقتصادی

مردم

3114

دانشگاه

شبکهها و

کویینزلند،
3113

حمایتهای
اجتماعی

ظرفیت اجتماعی

سازمانها

وجود
چشم
اندازهای

محیط و
آموزش

تجارب

مابت

شیوه
زندگی

صالحیت
اجتماعی

اطالعات

فرایند جامعه

وجود یک
هدف(آرمان)

اقتصاد
متنوع و
ابتکاری

روابط

منابع

پذیرفتن
تغییرات

رهبری
باورها

فعالیتهای
مردم

حس
مشترک

اقداماتی
اداره بازسازی

حمایت از جامعه در

کویینزلند،
3155

بازسازی زیرساختها

فالحی و
شهبازی 5801

بازتوانی روحی،
فیزیکی ،کالبدی،

بازسازی

اقتصادی و

محیط

اجتماعی،

عیویت
وضعیت تملک

مدت زمان سکونت

در
تشکلها

کمک های
مالی بههمراه
مشاوره

تمایل
بههمکاری و
حمایت مالی
برنامهها

مشارکت جامعه در

فعالیتهای مشارکتی

در جهت
تسهیل

برنامههای بازسازی

دولت و جامعه محلی

بازتوانی
مشایل
آسیبدیده

اعتماد همسایگان

مشارکت آنها در
برگزاری مراسم

ج  .5سوابق به کارگیری شاخصهای مرتبط با تابآوری اجتماعی .منبع :نگارنده.

حس
تعلق به
مکان
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89

توانایی بازگشت به عقب پس از سانحه

مقاومت

قابلیت تغییر و انطباق پس از سانحه

فرضیه ها

سنجهها

شاخصها و زیرشاخصها
شبکهها و حمایتهای
اجتماعی
سرمایه

ظرفیت تابآوری جوامع مورد نظر ارتبا

اجتماعی

فرایند
جامعه

باورها

هنجارهای موجود در آن بستگی دارد.

مذهب و اعتقادات مشترک

وجود حس مشترک
وجود چشم اندازهای
مابت
پذیرفتن تغییرات

میزان پیشرفت و توسعه نسبت به وضعیت قبل از زلزله
سرعت بازگشت به وضعیت پیش از زلزله
سابقه رخداد زلزله در منطقه
آگاهی نسبت به زلزله

ظرفیت زیرساختهای اجتماعی

سطح اقتصادی افراد جامعه

♦

جوامع به خصوصریات جامعره شرناختی و

اهداف ،عالیق و ارزشهای مشترک موجود در جامعه
حس تعلق به مکان

اقتصاد متنوع و ابتکاری

منابع

میزان آگاهی و دانش عمومی

میزان رضایتمندی نهایی از فرایند بازسازی.

تجارب
توانایی جذب شوک هرای ناشری از زلزلره
بررهعنرروان بخشرری از ظرفیررت تررابآوری

میزان تخریب واحدهای همسایگی

میزان مشارکت مردم در گروههای اجتماعی

89

ظرفیتهای اقتصادی جامعه
وجود شورای روستا
میزان همکاری با شورای روستا

دانررش بررومی جامعرره روسررتایی لرسررتان
به عنوان بخشی از سررمایه اجتمراعی ایرن
جامعه امکان حذف مرحله اسکان موقرت
را در بازسازی فراهم آورده است

دانش بومی سراخت در
محیط و شیوه

مردم

زندگی

نروع برنامررههررا و نحروه اجرررای عملیررات
سررازمانهررای مسررئول پررس از سررانحه در
دوران بازسازی ،در شکل دادن همبستگی
و روابط بین افراد جامعه آسیبدیده ترأثیر
مستقیمی دارد

جامعه
مهارتهای مردم محلی
نوع برنامههای بازسازی

سازمانها

رهبری
فعالیتها

عملکرررد سررازمانهررای
مسئول

خوداتکایی در ساخت مسکن
توانایی انجام کار بنایی
سابقه کار ساخت و ساز
حذف اسکان موقت
مشارکت عمومی در بازسازی
میزان رضایت از عملکرد دولت و سازمانهای مسئول بازسازی

ج  .5فرضیهها و چارچوب انجام پژوهش.

ت  .5موقعیت روستاهای مورد مطالعه ،مأخذ :بنیاد مسکن.
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ظرفیت
تطبیقپذیری

اعتماد بین افراد محلی و اجتماع

شماره  ♦ 517بهار 96

مستقیمی با موفقیت برنامه هرای بازسرازی
آنها دارد.

آموزش

میزان روابط اجتماعی و ارتباطات افراد با یکدیگر

روش تحقیق
این تحقیق از نقطه نظر هدف انجام ،کاربردی بروده و
از روش تحقیقی توصیفی  -تحلیلی استفاده شده است.

 اولین فرضریه پرژوهش عبرارت اسرت از«:ظرفیرتتاب آوری جوامع مرورد پرژوهش ارتبرا مسرتقیمی برا
موفقیت برنامههای بازسازی دارد».

محلی و مسئولین بازسازی و تکمیل پرسشرنامه توسرط

است .همبستگی پیرسون بین این دو متغیر ،نشران داد کره

اهالی ساکن در روستاها میباشرد کره متناسرب برا نروع

بین آن ها رابطره مابرت و معنراداری وجرود دارد .ضرریب

اطالعات مورد نظر طراحی گردیده است.

همبستگی برای 41داده نشان میدهد که ظرفیت جوامع در

جامعه آماری این تحقیق عبارتند از اهالی ساکن در دو

مواجهه با سوانح و تغییرات پس از آن زیاد بروده و مرردم

♦

شماره  ♦ 517بهار 96

مطالعه کتابخانهای ،مصاحبه نیمه ساختارمند برا مطلعرین

وجود تاب آوری در جامعه رابطره ای مسرتقیم دیرده شرده

روستای درب آستانه و باباپشمان که ملزم به جابه جرایی

توانسته اند زودتر به شرایط پیشین خود رسیده و تغییررات

89

شدند .همچنین اطالعات الزم در مورد فرایند بازسرازی

و سازگاری با محیط جدید سریعتر شکل گرفته و بهطرور

روسرتاها توسرط متخصصررین برنامرهریرزی روسررتایی و

کلی ظرفیت تابآوری جامعه از این بُعد باال بوده است.

مسئوالن بازسازی منطقه جمعآوری شدند .نمونه آمراری

 -دومین فرضیه پژوهش« :توانایی جذب شروکهرای

تحقیق  41نفر از ساکنین روسرتاها برود کره بره تناسرب

ناشی از مخاطره بهعنوان بخشری از ظرفیرت ترابآوری

جمعیت آن ها ،فرمول کوکرن و جدول مورگران  54نفرر

جوامع بره خصوصریات جامعره شرناختی و هنجارهرای

از روستای باباپشمان و  32نفر از روسرتای درب آسرتانه

موجود آن بستگی دارد».

به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند.

این فرضیه براساس نتایج ،تأیید شرده اسرت .ضرریب

در تحلیل داده های حاصل از پرسشنامهها 38 ،سرنجه

همبستگی چندگانه بین متغیرهای توانایی جذب شروک،

در قالب  4شاخص اصلی و  55شاخص فرعری کره در

و خصوصیات روانشناختی و هنجارهای موجود نشران

جدول  3قابل مشاهده اسرت از روش تحلیرل آمراری-

می دهد که داده های متغیر وابسته از متغیر مستقل تبعیت

توصیفی ،با استفاده از آزمونهای آمرار اسرتنباطی ماننرد

مرریکننررد .ایررن ضررریب نشرران مرریدهررد کرره از بررین

تحلیرل واریررانس ،آزمررون همبسررتگی پیرسررون و روش

خصوصیات جامعهشناختی و هنجارهای موجود جامعه،

مقایسه میانگین ها ،به همراه روش تحلیل عاملی تأییردی

ظرفیتهای جامعه و میزان زیرسراختهرای اجتمراعی،

استفاده شده است.

میزان مشارکت و همکاری دارای بیشترین اثرر هسرتند.
بنابراین می توان گفت که خصوصیات جامعهشرناختی و

یافتههای تحقیق

هنجارهای جوامع مریتواننرد پریشبینری کننرده جرذب

آزمون فرضیهها

شوکهای ناشی از مخاطره و ظرفیت تابآوری باشند.

در پژوهش انجام شرده متغیرهرای مسرتقل و وابسرته

 -سررومین فرضرریه پررژوهش« :دانررش بررومی جامعرره

درقالب فرضیه هایی به بوته آزمایش گذاشته شدند .پس

روستایی لرستان بهعنوان بخشی از سرمایه اجتماعی این

از وارد کردن دادههای حاصل از مصاحبه و پرسشنامهها

جامعه امکان حذف مرحله اسکان موقت را در بازسازی

در نرمافزار  ،SPSSنتایج زیر بهدست آمد.

فراهم آورده است».

Downloaded from jhre.ir at 2:04 +0330 on Sunday December 8th 2019

ابزار کلی مورد استفاده برای گردآوری اطالعات شرامل

بین دو متغیر موفقیت در تحقق برنامه هرای بازسرازی و

یکی از فاکتورهایی که می تواند نشاندهنده تاب آوری

آزمررون ایررن فرررا از ضررریب همبسررتگی پیرسررون

اجتماعی باشد وجود مهارتهای ساختوساز و استفاده

استفاده شده و براساس مقدار بهدست آمده فرضیه فروق

از آنها در برنامهریزی های پس از سانحه است .استفاده

نیز تأیید گردیده است.

از مهارتهای محلی باعث کمتر شردن حجرم اقردامات

نیز تأیید گردید .یعنی دانش برومی و مهرارت محلری و

استفاده از جداول فراوانی مربرو بره پرسشرنامه ،ابتردا

داشتن خود اتکایی در جامعه مریتوانرد امکران حرذف

میانگین هر یک از سواالت بهطور جداگانه گرفته شده و

مرحله اسکان موقت را در بازسازی فراهم آورد.

بعد برای بهدست آوردن میانگین هر موضوع از میرانگین

 -چهارمین فرضیه پژوهش« :نروع برنامرههرا و نحروه

نظرات  1متخصص مرتبط با این موضوع استفاده شده و

♦

اجرای عملیات سازمانهای مسرئول پرس از سرانحه در

عدد نهرایی بررای میرانگین آن هرا (هرر شراخص کلری)

دوران بازسازی ،در شکل دادن همبستگی و روابط برین

به دست آمده است .میانگینهرای هرر موضروع برهطرور

88

افراد جامعره آسریبدیرده ترأثیر مسرتقیمی دارد» .بررای

جداگانه در جدول شماره  8ارائه شدهاند.

ردیا

موضوع

میانگین (باباپشمان)

میانگین (دربآستانه)

5

شبکهها و حمایتهای اجتماعی

8.8

3.07

3

آموزش

8.73

8.25

8

باورها

8.53

8.53

4

وجود حس مشترک

5.03

5.03

1

میزان زیرساختهای اجتماعی

3.53

3.57

2

محیط و شیوه زندگی

3.42

3.71

7

اقتصاد متنوع و ابتکاری

3.42

3.71

3

پذیرفتن تغییرات

3.83

3.71

0

رهبری فعالیتها

8.22

3.35

51

تجارب

8.5

3.01

55

وجود چشم اندازهای مابت

3.27

8.51

ج  .8میانگین نهایی هر موضوع در رابطه با فراوانیهای سواالت پرسشنامه.

همانگونه که پیش از این بیان شد ،برای وزندهی بره

تاب آوری ،بین این نظرات میانگین گرفته شرد .بررای

میانگین هر موضوع ،از نظرات  1متخصرص مررتبط برا

تعیین تراب آوری اجتمراعی نهرایی ،مطرابق پاسرخهرای

این موضوع استفاده شد .برای این کار ،جدولی طراحیرو

طراحرری شررده بررا روش لیکرررت (از مابررتترررین برره

در اختیار هر یک از متخصصین قرار گرفت تا ضررایب

منفی ترین پاسخ) ،گزینههای تراب آوری نهرایی نیرز بره

وزندهری هررر موضرروع را در برازه 5تررا  1در مقابررل آن

ترتیب بسیار زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و بسیارکم خواهرد

بنویسند .نهایتاً برای تعیین وزندهی نهایی و محاسبه

بود که در جدول شماره  4آورده شدهاند.
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و افزایش سطح رضایت مردم است .این فرضیه پژوهش

به منظور ارزیابی عدد نهرایی تراب آوری اجتمراعی برا

شماره  ♦ 517بهار 96

مسئوالن بازسازی و در کنار آن موفقیت بیشتر برنامههرا

محاسبه تابآوری اجتماعی نهایی

شماره  ♦ 517بهار 96
♦

شماره 5

شماره 3

شماره 8

شماره 4

شماره 1

شبکهها و حمایتهای اجتماعی

817

811

415

313

415

8124

آموزش

812

818

812

412

817

8174

باورها

4

8

811

8

811

814

وجود حس مشترک

8

3

4

4

8

813

میزان زیرساختهای اجتماعی

4

812

4

412

4

4114

محیط و شیوه زندگی

4

4

4

8

8

812

اقتصاد متنوع و ابتکاری

811

311

4

511

4

815

پذیرفتن تغییرات

411

4

811

411

811

4

رهبری فعالیتها

4

8

4

4

8

812

تجارب

413

8171

1

4

811

4110

وجود چشم اندازهای مابت

311

813

4

411

8

8144

ج  .4میانگین نهایی هر موضوع از نظر متخصصین (با استفاده از روش دلفی).

برای محاسبه عردد نهرایی ترابآوری در هرر روسرتا،
میانگین بهدسرت آمرده بررای هرر موضروع در ضرریب
وزندهی متخصصین ضرب شده و عدد بهدست آمده بر
عدد ( 11حاصل از ضرب تعرداد موضروعات  } 55در
حداکار عدد ممکرن بررای هرر موضروع  )} 1تقسریم
شدهاند .نتایج محاسبات بر طبق جرداول شرماره  1و 2
به شرح زیر میباشند:
عدد نهایی برای روستای باباپشمان ،عدد  3141است کره
نشاندهنده تابآوری اجتماعی زیاد ساکنین روستاست.
عدد نهایی برای روستای درب آستانه 3131 ،است کره

نتیجه
در این مقاله بره بررسری میرزان ترابآوری اجتمراعی
جوامررع روسررتایی درب آسررتانه و باباپشررمان واقررع در
دشت سیالخور پس از زلزله  5831استان لرسرتان و در
فرایند بازسازی آن ها پرداخته شده اسرت .نترایج نشران
مرریدهنررد کرره ظرفیررت برراالی تررابآوری موجررود در
جوامع روستایی مرذکور ارتبرا مسرتقیمی برا موفقیرت
برنامههای بازسرازی آنهرا پرس از جرابرهجرایی آنهرا
و رضایت کلی هرر دو جامعره از فراینرد و برنامرههرای
بازسررازی داشررته اسررت .بررراسرراس یافتررههررای مربررو

نشرراندهنررده تررابآوری اجتمرراعی زیرراد سرراکنین ایررن

به شاخص توانایی جذب شروکهرای ناشری از رخرداد

روستاست.

زلزلرره ،در جوامررع روسررتایی محرردوده مررورد مطالعرره

در مقایسرره میررزان تررابآوری بررین دو روسررتا ،عرردد

تجارب زلزله های پیشین و وجود شبکههرای اجتمراعی

روستایباباپشرمان ترابآوری نسربتاً براالتری نسربت بره

و اعتمرراد در بررین آنهررا نقررش مررؤثر داشررته انررد .بررا

روستای دربآستانه را نشان میدهرد کره ایرن موضروع

تأیید سومین فرضیه پرژوهش ایرن نتیجره حاصرل شرد

حاکی از باالتر بودن متوسط میانگینهرا در موضروعات

که دانش بومی موجود در ایرن دو سرکونتگاه روسرتایی

مختلا میباشد.

همچون حرفه بنایی و خرود اتکرایی مرردم روسرتاهای
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متخصص

متخصص

متخصص

متخصص

متخصص

میانگین

درب آسررررتانه و باباپشررررمان در سرررراخت مسررررکن
به عنوان یکی از ابعاد سررمایه اجتمراعی امکران حرذف
مرحلرره اسررکان موقررت را در بازسررازی فررراهم آورد
که در نوع خود قابل توجه میباشد .از سرویی نیرز نروع

جابه جرایی و انتخراب سرایت مناسرب ،سراختوسراز
و سایر تصمیم سازی ها ،موجب افزایش رضرایت منردی
روسرررتائیان و شرررکلگیرررری همبسرررتگی و قررردرت
در بخش ارزیابی و برآورد میرزان ترابآوری اجتمراعی
روستاهای مورد مطالعره ،نترایج برهدسرت آمرده حراکی
از باال بودن سطح تراب آوری اجتمراعی هرر دو روسرتا
مرریباشررد .در ایررن بخررش بیشررترین سررهم در هررر دو
روستا مربو به فاکتورهای آموزش و تجرارب پیشرین،
رهبری فعالیتها و شبکههرا و حمایرتهرای اجتمراعی
بوده است.
با تأیید فرضیات بهنظرر مریرسرد وجرود ترابآوری
اجتماعی پس از زلزله برای دو روستای درب آسرتانه و
باباپشررمان فرصررتی مناسررب در تخفیررا آثررار زلزلرره و
بازگشت بره شررایط مطلروب را فرراهم آورده اسرت و
بر اساس یافتهها ،بهنظر می رسد در پژوهشهای مربرو
به تاب آوری اجتماعی پس از سانحه نقش شاخصهای
تجربه ،رهبری فعالیتها و ارتبا با سازمانهای مسئول
و شبکه هرای اجتمراعی نسربت بره سرایر شراخصهرا،
پررنگتر میباشند.
یافتهها حاکی از آن اسرت کره برنامرههرای بازسرازی
تابآور محور ،قادر بره ایجراد ترابآوری اجتمراعی در
جوامع با تابآوری کمتر یا حتی بردون ترابآوری نیرز
میباشند که این موضروع مریتوانرد در تحقیقرات آتری
مورد توجه واقع شود.
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