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 چکيده
در زمره کشورهای بالخیز  1ایران به لحاظ وضعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و ویژگیهای ژئوپلیتیک

دنیا به شمار می آید و در طول تاریخ شاهد حوادث و سوانح بسیاری بوده است. قاره آسیا از نظر شیوع 

رد و ایران پس از هند، بنگالدش و چین چهارمین کشور حوادث و بالیای طبیعی، رتبه اول را در دنیا دا

(در این میان نقاط روستایی، 19، 9831آسیا و ششمین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بالیاست. )جهانگیری، 

به دلیل روابط تنگاتنگ با محیط طبیعی و داشتن توانهای محدود، آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقاط 

هزار  5( در حدود www.retrofitting.irبسیاری از روستاها را تهدید می کند. )شهری دارند. خطر زلزله 

، در معرض تهدید 2روستای واقع در حاشیه کویر، به دلیل گسترش بیابان، تهاجم ریگهای روان و خشکسالی

رودخانه ها نیز غالبا در معرض خطر سیل قرار  هزار روستای مستقر در جوار 91هستند. همچنین بالغ بر 

ها( دارند. با توجه به اهمیت موضوع  در این تحقیق به نقش مدیریت محلی )شوراهای اسالمی و دهیاری

ریزی کاهش مخاطرات طبیعی پرداخته شد. هدف این بود تا نقش مدیریت درارائه الگویی به جهت برنامه

در نواحی روستایی شهرستان قرچک بررسی شود. این تحقیق که محلی را در کاهش مخاطرات طبیعی 

ای برای گردآوری اطالعات و با ای و پرسشنامهباشد از روش کتابخانهتحلیلی می-کاربردی و توصیفی

ها پرداخته شده است. نتایج نشان داد  که اکثر افراد مخاطرات به تحلیل داده SPSS  استفاده از نرم افزار 

اند آگاهی از تعاریف و اقامات دارند در بخش تحلیلی نیز نتایج نشان داد   آگاهی مدیران دهرا تجربه کر

محلی منطقه مورد مطالعه از فرایند مدیریت بحران در سطح پایینی است. مدیران محلی منطقه مورد 

میزان  . بینباشندریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی آگاه میمطالعه نسبت به نقش خود در فرایند برنامه

آگاهی مدیران محلی از نقش خود در برنامه ریزی کاهش مخاطرات طبیعی و عملکرد آنان در این زمینه، 

رابطه معنی داری وجود دارد نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، بر عملکرد 

 است.ریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی تاثیرگذار آنان در برنامه

 مدیریت،مدیریت بحران، مخاطرات، مدیریت روستایی، مدیریت محلی. : يديکل ژگانوا

 

 

                                                           
1 -Geopolitics 
2 -Drought 
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 3 علی عبدي ،  2شهره تاج ،  1 بيژن رحمانی

 .عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،تهران ، ایران  9
 .ران مرکز ،گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،تهران ، ایرانعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد ته  1
 .دانشجوی دوره دکترای دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ،رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،تهران ، ایران 8
 

 نام نویسنده مسئول:

 علی عبدي

 ارائه الگوي مدیریت بحران در مناطق روستایی

 ()مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان قرچک
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 مقدمه
است. بخشی از این دهد که بشر همواره در معرض انواع مخاطرات طبیعی بودهنگاهی به تاریخ زندگی انسان در روی کره زمین نشان می

-ی میشناسشود، بالیای زمینها، آتشفشانهاومانند آن مربوط میچون زلزلهبحرانها را که به ویژگیهای زمین شناسی و تکتونیکی مناطق هم

(.  بخشی دیگر از مخاطرات طبیعی که ناشی از تغییرات و نوسانهای اقلیمی مانند وقوع خشکسالی، رخداد سیل، 9831نامند)جهانگیری، 

وند شهوا و مانند آن است به عنوان بالیای اکولوژیکی نامیده میایی، رعد و برق، گرد و غبار، یخبندان و سرمازدگی، آلودگی طوفانهای حاره

 (.95، 9811)امیدوار، 

های گریزناپذیر، خارج از عهده بشر است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد عمدتا کنترل وقوع بالیای طبیعی، به عنوان بخشی از واقعیت

میلیارد دالر خسارات مالی بر جای می گذارد. البته  811کام مرگ فرستاده و حدود هزار نفر از مردم را به  911بالیای طبیعی هر ساله حدود 

در این تخمین خسارات غیرمستقیم و نتایج بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و تاثیرات زیست محیطی در نظر گرفته نشده است. افزایش شدت و 

خطر قرار داده که بیشترین فشار آن بر دوش فقیرترین جوامع بوده  سال گذشته اکثر مردم را در معرض 51دفعات تکرار بالیای طبیعی در 

 (.1، 9831است )هادی زاده بزاز، 

توجه به این نکته ضروری است که طی این سالها عواقب اجتماعی و اقتصادی بالیای طبیعی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر و 

افزایش جمعیت و تراکم آن در مناطق خطرخیز و در نتیجه افزایش آسیب پذیری و است. در این مناطق فقر و فشار جمعیت باعث بیشتر بوده

(.  گرچه زیانبارترین بالیای طبیعی از نظر 9831افزایش تلفات جانی و مالی در صورت بروز حوادث طبیعی می شود)افتخاری و همکاران، 

به علت تجمیع داراییهای بسیار زیاد در معرض بالیای طبیعی رخ میزان خسارات اقتصادی در سالهای اخیر بیشتر کشورهای توسعه یافته و 

داده است، با این وجود خسارات ناشی از سوانح طبیعی بزرگ در کشورهای در حال توسعه و تاثیر آن بر عوامل اقتصادی همچون تولید ناخالص 

عالوه بر وقوع خطرات مسئله  (.9833بدری و همکاران، تر از کشورهای توسعه یافته باشد)داخلی و درآمدهای دولت می تواند بسیار مخرب

مقدار خطر در ترکیب با سطح توان اقتصادی، اجتماعی، »مورد توجه در زمینه بالیای طبیعی بحث آسیب پذیری جوامع است که عبارت است از 

 (.81، 9831)اسمیت، « محیطی که بتوان به واسطه آن با واقعه ناشی از خطر مقابله کرد

ای که سبب گسسته شدن روند ی طبیعی اصوال به تغییراتی اطالق می شود که در شرایط زیست محیطی رخ می دهد، به گونهبالیا

(. همچنین تاثیرات 11، 9831شود )عصار، زندگی طبیعی مردم و قرار گرفتن آنها در معرض عناصر و عوامل خطرناک و تخریب برای محیط می

ایی بر جوامع تحمیل می کند )افتخاری و گذارد و خسارات اقتصادی، اجتماعی و محیطی گستردهباقی میمخربی بر سکونتگاههای انسانی 

به بیانی دیگر بالیای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای تکرار پذیر در طول حیات بشر وجود داشته و در آینده نیز وجود  (.16، 9831همکاران، 

زلزله، توفان، در اغلب موارد تاثیرات مخربی بر سکونتگاههای انسانی گذارده و تلفات سنگینی بر آنان خواهد داشت، وقوع حوادثی نظیر سیل، 

وارد ساخته است. می توان گفت علیرغم پیشرفتهای دانش بشری در بسیاری از زمینه ها، بالیای طبیعی کماکان به عنوان پدیده ای مهار 

ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، شرایط اقلیمی، و وضعیت زمین شناختی از جمله کشور  (.6، 9835نشدنی تلقی می شود )هجرتی، 

کشورهای بالخیز جهان محسوب می شود. همه ساله به واسطه وقوع سیل و سایر بالیا، خسارات و تلفات زیادی به کشور وارد  می شود )حسینی 

رایط آب و هوایی و ویژگیهای ژئوپلیتیک در زمره کشورهای بالخیز دنیا به (. ایران به لحاظ وضعیت جغرافیایی، ش11-81، 9833و همکاران، 

 اشمار می آید و در طول تاریخ شاهد حوادث و سوانح بسیاری بوده است. قاره آسیا از نظر شیوع حوادث و بالیای طبیعی، رتبه اول را در دنی

 (.19، 9831ین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بالیاست )جهانگیری، دارد و ایران پس از هند، بنگالدش و چین چهارمین کشور آسیا و ششم

در این میان نقاط روستایی، به دلیل روابط تنگاتنگ با محیط طبیعی و داشتن توانهای محدود، آسیب پذیری بیشتری نسبت به نقاط 

اقع در حاشیه کویر، به دلیل گسترش بیابان، تهاجم هزار روستای و 5شهری دارند. خطر زلزله بسیاری از روستاها را تهدید می کند. در حدود 

هزار روستای مستقر در جوار رودخانه ها نیز غالبا در معرض خطر  91ریگهای روان و خشکسالی، در معرض تهدید هستند. همچنین بالغ بر 

 .(91-95، 9836سیل قرار دارند )ازکیا و همکاران، 

خودی خود نتایج نا مطلوبی در پی ندارند. آنچه این پدیده را به فاجعه تبدیل می کند، این مساله نشان می دهد که بالیای طبیعی به 

نحوه ساخت و سازهای انسان و مکان استقرار سکونتگاههای وی و به عبارتی عدم پیشگیری از تاثیر بالیای طبیعی و عدم آمادگی جهت مقابله 

براین آنچه مهم و ضروری است اتخاذ تدابیر و راهبردهایی است که خسارتهای حاصله را بنا (.1، 9831با عواقب آن بوده است )هادی زاده بزاز، 

ای کاهش دهد. برای مقابله با خطر و کاهش اثرات بالیای طبیعی الزم است مجموعه فعالیتهایی قبل، هنگام و بعد از وقوع حوادث تا اندازه

(. به عبارتی دیگر از آنجایی که جلوگیری از 1، 9831ها انجام گیرد )وزین، طبیعی، جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری آن

ال روشهای باشد، تشکیل مدیریتی توانمند و اعمبروز بالیای طبیعی )نظیر سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی( به سبب طبیعت آنها امکانپذیر نمی

ه ترین زمان بیزان خسارات را کاهش داده و شرایط بحرانی را در کوتاهتواند مصحیح و مناسب جهت کنترل وضعیت بحرانی، تا حد زیادی می
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سوی شرایط عادی هدایت کند. مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان امور به روالی قابل کنترل به قصد بر گرداندن امور در 

ه به پشت سر نهادن چهار دوره از زمان فعالیت شوراهای اسالمی (. با توج98، 9831اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است. )هادی زاده بزاز، 

کاهش  روستایی و به دنبال آن دهیاریها به عنوان بازوی اجرایی شوراها در کشور و ضرورت آگاهی از میزان نقش آفرینی آنها در برنامه ریزی

رای دستیابی به نقاط ضعف و قوت و نحوه عملکرد آنها در ارزیابی و تحلیل عملکرد این دو نهاد عمومی غیر دولتی راهی ب مخاطرات طبیعی

(.  به 9833پور، ریزی کاهش مخاطرات طبیعی )سیل ،زلزله وخشکسالی و ....( در روستاها خواهد بود)بهرامرابطه با ارائه الگویی جهت برنامه

ریزی و کاهش مخاطرات طبیعی و مجموعه هت برنامهارائه الگویی ج عبارت دیگر ضروری است نقش این نهاد عمومی غیردولتی در رابطه با

اقدامات آنها قبل، حین و بعد از وقوع حوادث طبیعی، با توجه به جنبه های مختلف مدیریت بالیای طبیعی شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله، 

 ها و رفع کاستی ها فراهم شود. بر این اساس سؤالبازسازی و بازتوانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد تا زمینه مناسبی برای افزایش توانمندی

 ریزی کاهش مخاطرات طبیعی روستاها نقش دارند؟این است که آیا اصوالً شوراهای اسالمی روستایی و دهیاریها در برنامه

یل بالیا به دل همچنان که از وظایف مدیریت بحران مشخص است، در فرآیند مدیریت بالیای طبیعی، مجموعه فعالیتهای قبل از وقوع

خصلت پیشگیری و ایجاد آمادگی همیشگی در مقابله با خطرات از اولویت باالتری برخوردار می باشد. اما مبحث اصلی مورد تاکید و توجه در 

رات ریزی کاهش مخاطشهرستان قرچک در ارائه الگویی برای برنامه این تحقیق، بررسی نقش مدیریت محلی )شوراهای اسالمی و دهیاریها(

طبیعی می باشد. به عبارت دیگر این تحقیق در پی آن است تا نقش مدیریت محلی را در کاهش مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی را 

شهرستان قرچک و روستاهای که در این منطقه قرار دارند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت  .بررسی نموده و الگویی در این راستا ارائه نماید

های ورامین، گسل شهر ری، گسل کهریزک وجود دارد که این مخاطرات طبیعی نیز شرایط ویژه ای دارنددر این منطقه  دارای گسلاز نظر 

کند از طرف سابقه لغزش و رانش زمین، خشکسالی، سیل و سرمازدگی نیز در این منطقه دیده شده است که منطقه را با خطر زلزله تهدید می

 کند. یریت بحران را بیش از پیش در روستاهای این منطقه آشکار میاهمیت توجه به بحث مد
 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق
های تحقیقی، مراجعه به تحقیقات همسو و مشترک در موضوع به طور کلی یکی از راههای دستیابی و شناخت نحوۀ بررسی مسئله 

ی است. به عبارتی دیگر شناخت فضای پژوهشو اندیشمندان به انجام رسیده تحقیق و آگاهی از کارهای تحقیقاتی است که توسط دیگر محققان

و موضوع بررسی در قالب پیشینه تحقیق، کمک بسزایی به محقق می نماید. به طور کلی اغلب تحقیقات در ادامه بررسیهای پیشین به انجام 

س شود به شرطی که بتواند نواقص را پوهشهای پیشین قلمداد میرسد و اصوالً تحقیقات جدید از نظر زمانی تکمیل کننده نارساییهای پژمی

 از تجزیه و تحلیل رفع و در جهت ارائه نظریه های جدید و نو باشد. 

به منظور مطالعه علمی و دقیق تر موضوع مورد مطالعه، بررسی و تحلیل تحقیقات سازمانها، محققان و اندیشمندان صاحب نظر، نه تنها 

تندسازی پژوهش می افزاید، بلکه تا حد زیادی از حجم فعالیت اضافی کم نموده و فرصت بیشتری را جهت بررسی و تداوم به غنی سازی و مس

ل و زلزله های سیدهد که توجّه به پدیدهگذارد. مروری بر ادبیات مربوط به موضوع مطالعاتی نشان میتحقیقات پیشینیان فرا روی محققین می

در بین مخاطرات طبیعی، همواره از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده است. مواردی ازجمله مقاالت فارسی و  به عنوان یک چالش جهانی

 انگلیسی به شرح ذیل می باشد:

( در مقاله ای تحت عنوان )) نقش برنامه ریزی روستایی و مدیریت بحران در کاهل ش مخاطرات 9816محمد خانی و سلیمانیان )

برنامه ریزی و اجرای طرحهای مختلف روستایی و خسارات جبران ناپذیری را که بر اثر مخاطرات طبیعی در روستاها  طبیعی (( که به ضعف در

 اشاره نموده و راه حل این گونه موضوعات را برنامه ربزی و همکاری و مشارکت مردم را خواستار می باشد.

) بررسی نقش مدیریت بحران در توسعه پایدار روستایی منطقه سیستان(( ( در مقاله ای تحت عنوان )9816میر لطفی و محمد زایی راد)    -

خطرات ناشی  به نقش حوادث و مخاطرات طبیعی و محیطی عمواره جان انسانها و محیط زیست را تهدید می کند پرداخته و شناسایی

ه بحران زده به حالت اولیه هدف مطالعه و تحقیق از مخاطرات طبیعی را به عنوان مرحله مناسب برای مقابله با بحران و بازگرداندن منطق

 مدنظر می باشد.

فاتحی و صالح در تحقیقی با موضوع )) ارانه الگوی جدید برای جلب مشارکت مردمی در بازسازی روستاعا به منظورکاهش آسیب پذیری    -

عه در امر بازسازی روستاها و کاعش آسیب پذیری در دومین کنگره بین الملی سازه ، معماری و توس 9818در مقابل زلزله(( سال انتشار 

 در برابر مخاطرات طبیعی همچون زلزله .

(که در این کتاب از سری متون های انتشار یافته در خصوص ضرورت 9835کتاب آشنایی با مدیریت بحران با تاکید بر نقاط روستایی ) -

 بالیای طبیعی مطالب ارزنده ای ارایه شده است.آموزش و آشنایی دهیاران در راستای مدیریت بحران و مقابله با 
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 به زبان انگليسی : پيشينه تحقيق2جدول 

 محتوا و نتایج پژوهش عنوان پژوهش محقق

Rohit Jigyasu 

& Jo hn 

Thomas 

Cooper (2004) 

از بازسازی پایدار بعد

مخاطرات از طریق 

مدیریت ریسک یکپارچه: 

نمونه اجتماعات 

 روستاهای جنوب آسیا

ققان بر بازتعریف مخاطرات و مدیریت مخاطرات و بر فرآیند کاهش آسیب پذیری مح

به عنوان کلید اساسی در مدیریت ریسک تأکید دارند. و از رفع چالشهای همچون 

کمبود مواد و منابع زمین، مهارت و توانایی کم، آموزش و دانش پائین، آگاهی اندک 

-مؤلفه های اساسی در کاهش آسیب اقتصادی به عنوان  –و عدم تعادل اجتماعی 

 کنند.پذیری یاد می

NICHOLA 

SF. COLMEN 

ARES (1997) 

کاهش ریسک در فلوریدا: 

سنجش خطرات در 

راستای توسعه پایدار 

 منطقه

ایشان ضمن بررسی تأثیر جنبش توسعه پایدار بر جامعه کاهش خطر ساوث فلوریدا، 

یدار بخاطر توجّه هم زمان به مدیریت ریسک مخاطرات را در چارچوب توسعه پا

تمامی مؤلفه های مبنایی هم چون نهادگرایی و افزایش تعامل نهادی، ظرفیت 

 محیطی، دانش و مشارکت پیشنهاد می نماید.

CALIFORNIA 

Seismic Safety 

Commission 

(1999,40-48) 

مدیریت ریسک زلزله : 

 داستانهای موفق کاهش

مدیریت ریسک زلزله را در کالیفرنیا مورد بررسی  مورد از برنامه های 5این پروژه 

ای را برای قرار داده است. نتایج نشان داده که اهالی کالیفرنیا تالشهای گسترده

رو انجام داده و به این نتیجه بودن در برابر حوادث، مخصوصاً مخاطرات پیشایمن

های مدیریت ریسک  اند که کاهش پیامد زلزله، نیازمند توجّه به تمامی مؤلفهرسیده

 زمانی، دانش، بستر کالبدی، نهادسازی فرهنگ عملیاتی دارد. –)آگاهی مکان 

John Ash 

(2002) 
 
 

اجرای یک برنامه کاهش 

 مخاطرات طبیعی

پژوهش عمدتاً در پی شناسایی عواملی بوده است که بایستی در طول اجرای یک 

جّه قرار گیرد. یافته های استراتژی کاهش بالیای طبیعی در شهر اتاوا مورد تو

پژوهش نشان داده است که افراد جامعه مورد مطالعه، عموماً درک پایینی از کاهش 

بالیای طبیعی داشته است. بنابراین، افزایش آگاهی و آموزش کاهش خطرات اجرای 

 موفقیت آمیز استراتژی کاهش سوانح طبیعی را تقویت می کند.

Jennifer S. 

Porter-Gibson 

(2000) 

ارزیابی آسیب پذیری 

اجتماعات روستایی ناشی 

از سیل در منطقه هوزو، 

 چین

نتایج این تحقیق مبین این واقعیت است که مناطق روستایی و کشاورزان همچون 

شوند. و توسعه پذیرترین قشر در منطقه هوزو محسوب میگذشته هنوز هم آسیب

ب پذیری در بعضی از  بخشها صنعتی را به عنوان عامل مهمّی در کاهش میزان آسی

 و در عین حال افزایش آن برای بخش های دیگر قلمداد نموده است.

Amy Newborn 

(2006) 

مکانی برای مرحله بالیا 

 در لس آنجلس

بر اساس این تحقیق، لس آنجلس یکی از مناطق پر مخاطره در برابر مخاطرات 

تا تندبادهای دریایی،  ها گرفتهطبیعی شناخته شده توسط بشر، از زمین لرزه

باشد.. در این پژوهش به منظور خشکسالی، آتشفشان های مهیب و گردبادها می

کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات طبیعی بر احداث ساختمانهایی با 

کارکردهای ایجاد آمادگی برای مقابله با بالیا، اطالع رسانی عمومی مانند سناریوهای 

 ورد نیاز تأکید شده است.بالیا و اقدامات عملّی م

William Keith 

Guthrie (2006) 

مقابله با مخاطرات 

طبیعی: درک و واکنش 

 های اجتماعی ساکنان

این پژوهش به بررسی نقش تصورات مردم از بالیای طبیعی پرداخته است. نهایتاً 

تصورات و دانش محلّی را یکی از عوامل مؤثر در واکنش های مردم در برابر 

 ت طبیعی می داند.مخاطرا

 (9835تقی خانی )

تبیین نقش آموزش و 

مشارکت در کاهش 

 9835ریسک زلزله 

ایشان در تحقیق خود، انواع و ابعاد روشهای آموزش و مشارکت را در مدیریت ریسک 

مخاطرات، به ویژه بحران زلزله بررسی نموده و به آموزش و مشارکت همگانی به 

 د مدیریت ریسک تأکید دارد.عنوان اهرمهای اساسی در فرآین

نرگس وزین 

(9831) 

نقش دانش بومی و نوین 

آسیب های  در کاهش

محیطی در روستاها 

وزین در رساله خود بر اثر بخشی دانش بومی و نوین در کاهش آسیب پذیری بالیای 

انش بومی سهم طبیعی تأکید دارد. همچنین یافته های وی نشان می دهد که د

بیشتری نسبت به دانش رسمی در کاهش آسیب پذیری برخی از بالیای طبیعی 
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)مطالعه موردی، بخش 

 خورش رستم(

همچون زلزله، سیل، سرما و یخبندان، خشکسالی و توفان در نواحی روستایی داشته 

 است.

 محمود قدیری

(9833) 

رابطه ساخت اجتماعی 

شهرها و آسیب پذیری در 

برابر زلزله )نمونه موردی، 

 ن(کالن شهر تهرا

نگارنده ضمن بررسی دیدگاه های مختلف آسیب پذیری، بعد اجتماعی آسیب پذیری 

دهد که را بیشتر مورد بررسی قرار داده است. نتایج مطالعات ایشان نشان    می

خانوارهای با جایگاه اجتماعی و اقتصادی )سواد و آموزش پائین، میزان درآمد کم(از 

بقات با وضع اقتصادی و اجتماعی مناسب پذیری بیشتری نسبت به طمیزان آسیب

 برخور دارند.

 

طی دو دهه اخیر مدیریت مخاطرات در اولویت اصلی فعالیتهای جوامع جهانی قرار گرفته است. سازمان ملل متحد دهۀ پایانی قرن 

سازمان جهت تبادل تجربه میان ( را دهۀ بین المللی کاهش اثرات مخاطرات طبیعی نامگذاری کرده و کارشناسان این 9111-1111بیستم )

، اهداف و برنامه 1115ملتها و مراکز تحقیقاتی تالشهای زیادی انجام داده اند. سند انتشار یافته از سوی سازمان ملل متحد در کنفرانس هیوگو 

مخاطرات طبیعی معرفی کرده  های استراتژیک زیر را مطابق جدول زیر به منظور مقابله با شکافها و چالشهای موجود در زمینه کاهش اثرات

 است.

 اهداف و استراتژي هاي پيشنهادي مناسب سازمان ملل براي مدیریت ریسک مخاطرات  1جدول 

 راهبردها اهداف

  گنجاندن برنامه کاهش ریسک مخاطرات در ساختار

 قانون گذاری و سیاست گذاری ملل.

  شناسایی خطرات، ارزیابی، پایش و اعالم خطر و هشدار

 گام. کاهش عوامل اصلی خطر.زود هن

  مدیریت دانش، آموزش و مهارت جهت ایجاد فرهنگ

 ایمنی و کاهش ریسک.

 .آمادگی جهت واکنش موثر و بازسازی 

  یکپارچه سازی کارآمدتر اقدامات کاهش دهنده اثرات بالیا با سیاستهای

 مربوط به توسعه پایدار در برنامه ها.

 تارها، ساز و کارها و ظرفیتهای تقویت نظام مند و سازماندهی شده ساخ

 مرتبط با شناسایی، ترمیم و جبران خسارات ناشی از مخاطرات.

  گنجاندن برنامه های آموزشی جهت افزایش دانش، مهارتها در شبکه

 های سیما، رسانه ها، مدارس.

 مند برنامه های آماده باش و اضطراری، واکنش و ترمیم اجرای نظام

 ریسک. خسارات در جوامع در معرض

 (13، 1331پریشان، (منبع : 

 

همچنین سند کنفرانس با رویکردی مبتنی بر گوناگونی جنسیت، فرهنگ، و سن به ویژه در گروهها و افراد با قابلیت ریسک پذیری 

یشگیری و ارتقاء فرهنگ پ ای و رشدالمللی و منطقهبیشتر )جوامع روستایی و فقیر(، تفویض اختیارات به مقامات محلّی و ارتقاء همکاریهای بین

 را به عنوان عناصر بنیادی در مدیریت ریسک مخاطرات پیشنهاد می کند.

توان گفت که، محور اصلی تمامی کوششهای مجامع جهانی، ارایه چارچوبهایی مبتنی بر الزامات راهبردی کاهش اثرات در مجموع می

یتاً بر اساس تجارب و اجرای مطالعات موردی، اولویتهایی جهت تدوین خطوط بالیای طبیعی در طرحهای توسعه ملّی و منطقه ای است. نها

ی هاالمللی )عمدتاً غیردولتی( جهت کمک به اجتناب و کاهش پیامدها و آسیبراهنمای کلّی که بتواند به وسیله دولتها، سازمانهای بین

 (.  1111، 9مورد استفاده قرار گیرد، مشخص شده است )فیگپذیر روستایی تکنولوژیکی و محیطی در سکونتگاهها به ویژه مناطق آسیب

تواند موفق باشد که برنامه های موفق و کارآمدی را برای مراحل مختلف در مجموع راهبرد کاهش ریسک مخاطرات طبیعی زمانی می

ن داشتن رویکرد بین رشته ای، کاربرد مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی )قبل، حین، بعد( ارائه نماید. در این راستا توجّه به عواملی هم چو

اجتماعی، محیط توانمند و سازماندهی شده،  –حلهای معماری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و بسترهای سیاسی مهندسی عمران و راه

متناسب با محیط حکمروایی خوب و تدوین یک برنامه مدون برای تقویت آموزش عمومی جهت توانا ساختن مردم در مورد انتخاب ساختارهای 

 (. 1115، 1غفوری و آشتیانی(ضروری است 

 

                                                           
1 FIG 
2 Ghafory and Ashtyani 

http://www.psyj.ir/


 94 -50، ص  4931، تابستان  41روانشناسی و علوم رفتاری ایران ، شماره فصلنامه 
ISSN: 2588-2864 

http://www.psyj.ir 

 

 بحران

عبارت است از وقفه کامل و یا بخشی از فعالیت گروه یا جامعه که همراه با ضایعات جانی، خسارات مادی و آسیبهای محیطی گسترش 

ها از نظر سرعت وقوع به دو دسته ناگهانی و تدریجی و یافته و جامعه مربوطه با منابعی که در اختیار دارد قادر به جبران آن نمی باشد. بحران

 .,UNDP) 86,1111(از نظر عامل نیز به دو دسته طبیعی و دست ساز بشر تقسیم می شوند 

بحرانهای طبیعی ناشی از پدیده های آب و هوایی، زمین شناختی )زمین شناختی فیزیکی( و آب شناختی بوده در حالی که بحرانهای 

اشی از اقدامات انسان در زمینه های صنعتی،     بهره برداری از منابع طبیعی، مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دست ساز بشر ن

 (.  93، 9835ایدئولوژیک می باشند )بیرودیان،

 :1مدیریت بحران
رویی با بحران و یه به حداقل رساندن مدیریت بحران عبارت است از ایجاد آمادگی و فراهم کردن تمهیدات و تدارکات الزم برای رویا 

(. مراحل مدیریت بحران عبارت است از پیشگیری؛ آمادگی؛ مقابله؛ بازسازی. مدیریت بحران در برگیرنده 3، 9831آثار تخریبی آن )آهنچی،

 با بحران مشتمل بر فعالیتهای های برنامه ریزی برای بحران و مرتبطای از عملیات و اقدامات پیوسته و پویایی است که تمامی جنبهزنجیره

 ( .5، 9836گیرد )بدری، قبل، حین، و بعد از بحران را دربر می

 2مدیریت

ریزی، سازماندهی، هدایت و مدیریت عبارت است از علم و هنر فرآیند استفاده کارآمد و مؤثر منابع انسانی و مادی، از طریق برنامه 

 ( . 9831،91سازمانی )احمدی، کنترل در یک محیط پویا در جهت تحقق اهداف

 : 3مدیریت روستایی
د. باشای و هماهنگی و نظارت بر اقدامات انجام شده میمدیریت روستایی عبارت از برنامه ریزی برای روستا، سازماندهی اقدامات توسعه

نه و محیط مناسبی را برای زندگی راحت به طوری که فرآیند توسعه پایدار روستایی را به نحوی تقویت کند که در سطح متعارف جامعه، زمی

 ( .95، 9836تر و کارآمدتر روستاییان به تناسب ویژگی های طبیعی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی فراهم شود )دربان آستانه،

 :4مدیریت محلی

نظور از مدیریت محلی در این مدیریت محلی، بر ظرفیتهای جوامع محلی، با اداره دقیق مکان و بهره برداری از منابع آن متکی است. م 

 9835ر سال د« قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران»تحقیق تشکیالتی است که به دنبال تصویب 

ت. طبق قانون، اسدر عرصه مدیریت روستایی کشور به وجود آمده 9833در سال « قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور»و نیز 

ست اریز و سیاستگذار و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورا و مسئول اجرای امور روستا شناخته شدهگیر، برنامهشورا به عنوان نهاد تصمیم

 «روستاها محلی کردن نظام مدیریت در»ای از حرکت به سوی اجرای (. تاسیس این دو نهاد عمومی غیردولتی نشانه96، 9833)بدری و موسوی،

 (9835تواند منشاء تحول در فرآیند توسعه مدیریت روستایی باشد.)کتاب آشنایی با مدیریت بحران،است که می

 

 شناسی تحقيقروش
گروه تقسیم می شوند که عبارتند از: تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و  5تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش، به 

تحلیلی  –(. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی 9835،58تحقیق موردی زیرمجموعه تحقیقات توصیفی است )حافظ نیا،علّی. از آنجا که 

کرد بینی آینده عملدار وضعیت فعلی آن پرداخته می شود. همچنین پیشاست زیرا در این روش وضع موجود بررسی و به توصیف منظم و نظام

 وصیفی است تا بتوان بر اساس آنها برنامه ریزی کرد. بر پایه وضع موجود مستلزم تحقیقات ت

ک و ها در حوزه مدیریت ریسگیریها وسیاستگذاریاین تحقیق از نوع کاربردی است زیرا که امکان استفاده از نتایج تحقیق در تصمیم

نتظار داشت. در تحقیق حاضر با استفاده بحران در کاهش آسیب پذیری و برنامه ریزی کاهش مخاطرات طبیعی در جوامع روستایی را می توان ا

ها به استخراج و تجزیه و تحلیل داده SPSSافزار های تحقیق با استفاده از نرماز روشهای توصیفی و با مطالعه اسنادی و تحقیقات میدانی یافته

 اقدام شد. پس از بررسی آمار توصیفی، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. 

آوری اطالعات آوری اطالعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. بدین صورت که برای جمعبرای جمع در این پژوهش

در مورد پیشینه، ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق از مطالعه کتابخانه ای و از شبکه های اینترنتی مرتبط با  برنامه ریزی برای کاهش 

                                                           
1 -Crisis Management 
2 -Management 
3 -Rural Management 
4 -Local Management 
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گردآوری اطالعات میدانی در منطقه مورد مطالعه نیز برای پاسخ به سواالت تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق،  مخاطرات طبیعی استفاده شد.

ر وبا استفاده از پرسشنامه و مشاهده مستقیم انجام شده است. بررسی اسناد و مدارک و مراجعه به منابع کتابخانه ای و آمار سرشماری های کش

اشد. جامعه نمونه در این تحقیق دهیاران ، شوراهای اسالمی روستایی وکارکنان دهیاریهای شهرستان نیز بخش دیگری از روش تحقیق می ب

  قرچک می باشد.
پس از طراحی سواالت پرسشنامه بر اساس اهداف تحقیق و موضوع مورد مطالعه و به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، هر یک 

گردید. در مرحله آخر از  SPSSگذاری شد. در مرحله بعد کدهای مورد نظر سواالت وارد نرم افزار  از سواالت پرسشنامه های تکمیل شده کد

 طریق نرم افزار مذکور اقدام به استخراج اطالعات مورد نظر شد.

ای و نمونهتک  tبود که از آزمون   SPSSبخش دیگری از کار استخراج نتایج و برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده از نرم افزار 

 آزمون دو جمله ای استفاده شد.

 منطقه مورد مطالعه

 

 

 

 

 
 

 

 

شرق تهران واقع گردیده است این شهرستان از سمت شمال شرق به شهرستان پاکدشت،  از کیلومتری جنوب 11شهرستان قرچک در

)رضوی، صادقی و .باشدستان ری محدود میشرق، جنوب شرق و جنوب به شهرستان ورامین، از جنوب غربی، غرب و شمال غربی نیز به شهر

 (9815،16وحدی،

 : شهرستان قرچک و شهرستان هاي مجاور آن1نقشه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع:سایت شهرداري قرچک

 

 

 جغرافیاییشاخص های 

  1 تعداد شهر:)بخش مرکزي(               1 تعداد بخش:     کيلومتر مربع                31وسعت شهرستان: 

 )قرچک(
آبادي   3آبادي داراي دهياري و  8) 11 :آباديتعداد قشالق جيتو(     –آباد )ولی 2تعدا دهستان: 

 فاقد دهياري(
 پاکدشت   –ري  –ورامين  :شهرستان هاي مجاورمتر            1111تقریبا ارتفاع از سطح دریا: 
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 : شهرستان قرچک2نقشه شماره 

 

 منبع:سایت فرمانداري قرچک

 

دقیقه و  85ثانیه تا  19دقیقه و  85ثانیه و عرض شمالی  83یقه و دق 59ثانیه تا  11دقیقه و  59گستره این شهرستان از طول شرقی 

 (9815سالنامه آماری استان تهران سال باشد.) متر می 165حدود  9ثانیه بوده و ارتفاع آن از سطح دریا 13

ره ی کم، گرمای زیاد و دوهایی نسبتا سرد بوده و بارندگقرچک دارای آب و هوای خشک و نیمه بیابانی با تابستان هایی گرم و زمستان

درجه  -3دمای هوای شهرستان در طول سال به صورت میانگین داری تغییراتی از خشکی طوالنی از ویژگی های این منطقه می باشد بطوریکه 

در آن به طور    1میلیمتر و حداکثر سرعت بادهای موسمی 911وضعیت نزوالت جوی در این شهرستان سالیانه  درجه سانتیگراد بوده و  68تا 

در این منطقه بدین صورت است که در ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند دارای شرائط مرطوب،  8شرایط اقلیمی کیلومتر می رسد. 95متوسط به 

در ماههای فروردین و اردیبهشت حالت نیمه خشک و شش ماه بقیه سال شرائط اقلیمی خشک حاکم می باشد. آسمان صاف قرچک باعث 

ساعت آفتابی برای  815این منطقه ساعات زیادی از روزهای سال شاهد تابش آفتاب باشد. بطوریکه در مردادماه بطور متوسط بیش از  گردیده،

 ( 9815سالنامه آماری استان تهران سال   (.منطقه ثبت گردیده است

نیز از دیگر ویژگیهای  6ندان این گسل هاقرار گرفتن این شهرستان بر روی مرز دو گسل پارچین و کهریزک با وجود عدم فعالیت چ

داود آباد، قشالق اول،  محمدآباد، آبادای دارای سکنه( صالح آباد، قشالق جیتو، ولی آباد، 3آبادی، ) 99شهرستان می باشد.  این شهرستان 

آبادی با سکنه پرداخته خواهد  3این تحقیق به  آباد دارد. که درقشالق دوم، امین آباد، )سه آبادی خالی از سکنه( محمودآباد، رستم آباد و رضی

 .)همان منبع(شد

 99از لحاظ تقسیمات کشوری شهرستان قرچک داری یک شهر )قرچک(، یک بخش )مرکزی(، دو دهستان)ولی آباد و قشالق جیتو(، 

ودآباد، صالح آباد و قشالق جیتو (، و سه آبادی آبادی دارای جمعیت باال )محمدآباد، امین آباد، ولی آباد، قشالق اول، قشالق دوم، داو 3آبادی؛ 

 (9815،53.)صادقی و همکاران،کم جمعیت و فاقد دهیاری )رستم آباد، رضی آباد و محمودآباد( می باشد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - sea level 

2 - Monsoon 

3 - The climate 

4 - Faults 
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 : شهرستان قرچک با تفکيک شهر و دهستان و آبادیها 3نقشه شماره 

 

 ها از جمعيت روستایی استان: جمعيت آبادي هاي شهرستان قرچک و سهم آن3جدول شماره 

 9جمعیت نام آبادی ردیف
جمعیت روستایی 

 استان

سهم از جمعیت روستایی 

 استان

سهم از تعداد آبادی 

 های استان

 8388 صالح اباد 9

333683 

66% ./ 

9/9 % 

 % 31/1 1318 قشالق جیتو 1

 % 38/1 3818 داوداباد 8

 % 119/1 99 رستم اباد 6

 % 111/1 93 رضی اباد 5

 % 1 6 محمودابادطباطبائی 1

 % 39/1 3913 قشالق مشهدی محمد 3

 % 83/1 8111 قشالق مشهدی ابوالحسن 3

 % 91/1 9131 امین اباد 1

 % 68/1 8356 ولی اباد 91

 % 1/1 5138 محمداباداعال 99

 - % 61/6 - 83136 مجموع

 معيت شهرستان قرچک به تفکيک گروه هاي سنی و مقایسه آن با استان تهران: ج4جدول شماره                 

 سال و بیشتر 16 ساله 16 -89 ساله 81 -95 ساله 96-5 ساله 6-1 مشخصات

 استان تهران
 333315 1818833 8115138 185938 398133 جمعیت

 %63/1 %89/51 %36/11 %11/3 %13/1 درصد

شهرستان 

 قرچک

 3933 16131 13613 83195 19363 جمعیت

 %55/8 %11/13 %35/61 %86/91 %66/1 درصد

 

                                                           
 مرکز آمار ایران – 9815بر اساس آمار بدست آمده از سرشماری عمومی نفوس مسکن سال  - 9
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 هاي استان تهران به ترتيب تراکم جمعيتی: مساحت، جمعيت و تراکم شهرستان11ول شماره جد

 9تراکم جمعتی مساحت )کیلومتر مربع( 9811جمعیت  نام شهرستان رتبه
 سهم از استان

 وسعت جمعیت

 %63/1 %81/6 3931 16 518191 بهارستان 9

 %51/1 %11/13 1115 9819 3931319 تهران 1

 %11/1 %81/1 8565 31 111118 قدس 8

 %11/1 %31/9 1553 11 181111 قرچک 6

 %61/9 %11/8 1568 919 635133 اسالمشهر 5

 %61/1 %98/5 9353 881 116661 شهریار 1

 %96/1 %19/9 111 118 915193 رباط کریم 3

 %16/6 %61/1 688 135 111191 پاکدشت 3

 %31/1 %11/8 619 181 838838 مالرد 1

 %63/9 %11/1 835 119 35656 پیشوا 91

 %11/1 %35/1 836 131 918861 پردیس 99

 %13/99 %68/1 911 9569 111193 ورامین 91

 %91/91 %11/1 965 1116 891815 ری 98

 %16/98 %38/1 58 9115 911131 دماوند 96

 %31/3 %81/1 83 9913 66119 میراناتش 95

 %68/93 %81/1 91 1838 83391 فیروزکوه 91

 %911 %911 319 98131 91938818 کل استان

 

 هاي تحقيقیافته

 هاي توصيفی یافته

 بالیاي طبيعی و نحوه مقابله با آن         
قرار دارند. این در حالی است که بیشترین پاسخها در مورد درصد روستاها تاحدودی در معرض سیل  3105های ارائه شده، بر طبق پاسخ

درصد می باشد. یعنی بیشتر روستاها چندان در معرض زلزله قرار ندارند. این موضوع در مورد خطر بحران آب نیز در سطح  5509زلزله معادل 

 قرار دارند.درصد( است. یعنی بیشتر روستاها تاحدودی در معرض خشکسالی و بحران آب  5101متوسط )

( مشخص 8-6در مورد شرکت افراد در دوره های آموزشی مربوط به مدیریت بحران و مدیریت بالیای طبیعی، همان طور که از جدول )

 اند.اند که در دوره های آموزشی مربوط شرکت داشتهدرصد( اعالم کرده 1505است، بیشتر پاسخگویان )

تا چه حدی در ارتقای آگاهی و شناخت از بالیای طبیعی  موثر بوده است، بیشتر پاسخگویان  های آموزشیدر مورد این که طی کردن دوره

 دانند ها را در افزایش میزان آگاهی و شناخت خود از بالیای طبیعی موثر میدرصد( شرکت در این دوره 5109)

درصد( می باشد. این در حالی  1308د( و متوسط )درص 6303ها و آسیبهای ناشی از مخاطرات زیاد )شناخت بیشتر پاسخگویان از ریسک

درصد( اطالع دارند و نسبت به خسارات و پیامدهای  1801است که بسیاری از پاسخگویان از علل طبیعی وقوع مخاطرات طبیعی تا حدودی )

پاسخگویان معتقدند شناخت از علل  درصد( آشنایی دارند. در عین حال بیشتر 51حاصل از وقوع بالیای طبیعی نظیر زلزله و سیل تا حدودی )

 شود.شان میهای مدیریتیدرصد( باعث اصالح شیوه 5108وقوع بالیای طبیعی تاحد زیادی )
 

 پيشگيري

 5108طور که از مشخص است، پاسخگویان بیشترین تجربه در روستای خودشان را  زلزله )در زمینه تجربه مخاطرات طبیعی، همان

درصد( بالیای طبیعی در روستای شان رخ داده است.  6101از نظر بیشتر پاسخگویان طی سه سال گذشته یک بار )درصد( می دانند. همچنین 

                                                           
 شاخص تراکم عبارت است از نسبت جمعیت بر کیلومتر مربع- 9
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در زمینه عملیات جلوگیری از وقوع سیل، همانطور که از نتایج مشخص است در بین اقدامات معمول برای پیشگیری و کاهش خطر سیل به 

ل می ای، پنج اولویت اودن، آموزش به مردم و اطالع رسانی به موقع بر اساس میانگین رتبهترتیب گابیون بندی، دیوار کشی، سنگ چین کر

 باشند.  همچنین در زمینه انجام این اقدامات در روستاهای مورد مطالعه، بیشتر اقدامات معمول برای پیشگیری و کاهش خطر سیل پاسخگویان،

ن کارهای انجام شده نسبت به آنها کمتر است. بیشترین درصد اقدام انجام شده جلوگیری در حال انجام و یا در حال برنامه ریزی است و میزا

درصد( می باشد. در بین  1105درصد( و سپس کنترل کاربری زمین و آموزش مردم )هرکدام با  1103از ساخت وساز در حریم رودخانه )

ی های آموزشول مشخص است، از نظر پاسخگویان به ترتیب توزیع کتابچهاقدامات معمول برای کاهش آثار مخرب زلزله نیز همان طور که از جد

جزو سه اولویت اول  509و  503، 101برای آشنایی مردم، تهیه وتدارکات تجهیزات ایمنی و بیمه کردن خانه های مسکونی با میانگین رتبه ای 

سخگویان انجام شده، نظارت  دقیق برساخت و سازهای مسکن می باشند. از بین اقدامات معمول برای کاهش آثار مخرب زلزله که توسط پا

درصد بیشترین بخش اقدامات  3903و  3609مقاوم و رعایت اصول ایمنی و آیین نامه های مربوطه در ساخت و سازهای روستایی به ترتیب با 

 موقع به ترتیب بیشترین بخشرسانی به العانجام شده هستند. همچنین بیمه کردن خانه های مسکونی، تهیه و تدارک تجهیزات ایمنی و اط

شده، انجام های داده اقدامات در حال انجام هستند. آموزش به مردم نیز بیشترین بخش اقدامات در حال برنامه ریزی است. با توجه به پاسخ

است. درصد( انجام شده  1801ریزی مشخص در خصوص پیشگیری از مخاطرات طبیعی در روستای محل خدمت پاسخگویان تا حدودی )برنامه

ریت است. بیشتر پاسخگویان، فعالیت مدی "تاحدودی"میزان آگاهی بیشتر پاسخگویان از اقدامات الزم به منظور پیشگیری از مخاطرات طبیعی 

درصد( می دانند. در عین حال به ضرورت هماهنگی و تعامل  6303درصد( و متوسط ) 3609محلی را در مرحله پیشگیری به ترتیب زیاد )

 درصد( اعتقاد دارند.  5109کارکنان، دهیار و شورای اسالمی روستا در مرحله پیشگیری از بالیای طبیعی در سطح زیاد )

 

 آمادگی هنگام وقوع بالیاي طبيعی
پاسخگویان همان طور که از نتایج مشخص است، در بیشتر این در زمینه برگزاری مانور آمادگی بالیای طبیعی در روستای محل خدمت 

 درصد( مانور برگزار شده است. 1906روستاها )

درصد( باید برای مقابله با  3308در مورد زمان آمادگی برای مقابله با بالیای طبیعی بیشتر پاسخگویان معتقدند همیشه و همه وقت )

 بالیای طبیعی آمادگی  داشت

یج به دست آمده  بیشتر پاسخگویان با این عبارت که کمک به دیگران در فرایند مخاطراتی نظیر زلزله و سیل یک وظیفه با توجه به نتا

درصد(. و با این عبارت که در مخاطراتی نظیر زلزله و سیل ممکن است هنگام کمک و مساعدت به  5605انسانی است کامال موافق هستند )

درصد(. با این عبارت که مساعدت روستاییان در هنگام وقوع فرایند مخاطراتی  3103ه شویم نظر موافق دارند )دیگران با خطرات فراوانی مواجه

درصد(. بیشتر پاسخگویان در این  3609نظیرزلزله و سیل نیاز به ابزارهایی دارد که در حال حاضر در روستا وجود ندارد نیز موافق هستند )

توانند در هنگام فرایند مخاطراتی نظیر سیل و زلزله به مردم کمک کنند، پس بهتراست اداره ز افراد محلی میزمینه که کارگزاران دولتی بهتر ا

درصد(. در عین حال معتقدند نهاد محلی به جهت آشنایی با موقعیت و وضعیت روستا  5103این امور را به آنها واگذار کرد مخالف هستند )

 5103توانند مرحله امداد و نجات را مدیریت کنند به شرط آنکه  به امکانات اولیه مجهز باشند )روستا می بهتر از نیروهای امدادرسان خارج از

 درصد(.

پذیری روستا و مساکن در برابر مخاطرات طبیعی بیشتر ناشی از استقرار از سوی دیگر بیشتر پاسخگویان تا حدی اعتقاد دارند که آسیب

مضاف بر اینکه با توجه به تجربه قبلی خود، معتقدند در صورت وقوع بالیای طبیعی نظیر زلزله و سیل، درصد(.  1301نامناسب آنها است )

درصد(. اکثر پاسخگویان با این عبارت که شورای اسالمی روستایی و دهیاریها توانایی ارایه خدمات مقابله  35توان اثرات آن را کاهش داد )می

درصد(. در عین حال بر این نکته توافق دارند که در صورت اعمال نظارت  1301دارا هستند تاحدی موافقند ) و واکنش در برابر بالیای  طبیعی را

  درصد(. 6505یابد )پذیری بسیار کاهش میدقیق  بر نحوه ساخت و سازهای روستا، میزان آسیب

 

 بازسازي و بازتوانی بعد از و قوع بالیاي  طبيعی:
ریزی مشخصی در خصوص بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع مخاطرات بیشتر پاسخگویان معتقدند برنامههمان طور که نتایج نشا داد، 

درصد( صورت گرفته است. میزان آگاهی بیشتر پاسخگویان از اقدامات  3103طبیعی و بحران ناشی از آن در روستای محل خدمت تا حدودی )

درصد( است. بیشتر پاسخگویان میزان اهمیت  3903طبیعی نظیر سیل و زلزله تا حدودی ) الزم به منظور بازسازی و بازتوانی بعد از مخاطرات

کنند. بیشتر پاسخگویان میزان درصد( عنوان می 5605فعالیت در مرحله بازسازی و بازتوانی از فرایند مدیریت بحران را تا سطح متوسطی )

دانند. میزان تعامل درصد( می 5108طرات طبیعی نظیر سیل و زلزله را در حد متوسط )اقدامات عملی در رابطه با بازسازی و بازتوانی بعد از مخا
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درصد (  5108وهمکاری نهادهای محلی روستا )دهیاری و شوراهای اسالمی( در  مرحله بازسازی و بازتوانی در برابر بالیای طبیعی زیاد )

وانی )مقاوم سازی مساکن و ایمن سازی  محیط روستا در برابر بالیای  طبیعی باشد. بیشتر پاسخگویان امکان ارائه خدمات بازسازی و بازتمی

دانند. همچنین بیشتر پاسخگویان نقش درصد( می 3308و....( نهادهای محلی روستایی )دهیاری و شوراهای اسالمی( به مردم روستا را زیاد )

بازسازی و بازتوانی )مقاوم سازی مساکن و ایمن سازی  محیط روستا  نهادهای محلی روستایی )دهیاری و شوراهای اسالمی( در ارائه خدمات

 درصد ( می دانند. 3308در برابر بالیای  طبیعی و....( به مردم روستا را زیاد )
ت ابا توجه به نتایج به دست آمده، بیشتر پاسخگویان امکان استفاده از قابلیت و توانایی دهیاری و شورای اسالمی برای آمادگی مخاطر

درصد( می دانند. بیشتر پاسخگویان معتقدند مسوولین بخشداری و فرمانداری به آنها در ابراز نظر و ارایه شیوۀ  3308طبیعی را متوسط )

دهند. در عین حال معتقدند روستاییان تا حدودی درصد( بها می 1101مدیریتی نو و طرح های اجرایی در مدیریت بحران  تا حد زیادی )

های مدیریتی جدید مدیریت بحران استقبال می کنند. در خصوص انجام برنامه ریزی مشخص ها و نظرات آنان در شیوه( از ایدهدرصد 3103)

درصد( این آمادگی صورت  3106برای آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی  در روستای محل خدمت، بیشتر پاسخگویان معتقدند تا حدودی )

درصد( 35گاهی از اقدامات الزم به منظور آمادگی در برابر مخاطرات طبیعی بیشتر پاسخگویان آن را تا حدودی )گرفته است. در زمینه میزان آ

دانند. در زمینه میزان اهمیت فعالیت شورای اسالمی روستا و دهیار در مرحله آمادگی بیشتر پاسخگویان آن را به این ترتیب زیاد مناسب می

 درصد(. 3103درصد( و ) 3903دانند )می

در زمینه میزان تعامل دهیار و شورای اسالمی روستا در مرحله آمادگی در برابر بالیای طبیعی بیشتر پاسخگویان آن را در سطح متوسط 

کنند. همچنین نقش شورای اسالمی و دهیار در ارائه خدمات آمادگی )باال بردن آگاهی عمومی و آشناکردن همگان با درصد( ذکر می 1308)

کنند. بیشتر پاسخگویان معتقدند شورای اسالمی و دهیار تا درصد( ابراز می 3903بالیای طبیعی( به مردم روستا را در سطح زیاد )خطرات 

 اند. درصد( به تجهیزات روستا در امکانات اضطراری نظیر آتش نشانی و آمبوالنس کمک کرده 3903حدودی )

ای اولیه هپاسخگویان با سازمانهای    ذی ربط )هالل اهمر/ستاد مدیریت بحران( در کمک با توجه به نتایج  میزان ارتباط وتعامل بیشتر

درصد(  1801درصد( بوده است. در زمینه کار کردن با تجهیزات امداد و نجات بیشتر پاسخگویان تا حد زیادی ) 3308و امداد و نجات زیاد )

ریزی مشخصی برای مقابله با مخاطرات طبیعی و بحران ناشی از آن در روستای خود نامهقادرند با آنها کار کنند. بیشتر پاسخگویان معتقدند بر

درصد( صورت گرفته است. بیشتر پاسخگویان معتقدند در صورت بروز بالیای طبیعی و آسیب دیدن روستا  تا حد  3609تا حد متوسطی )

ک( نقش داشته باشند. همچنین بیشتر پاسخگویان امکان اطالع رسانی توانند در کمک های اولیه )تامین غذا و پوشادرصد( می 3105زیادی )

درصد(   می دانند. بیشتر پاسخگویان معتقدند برنامه ریزی  1301در روستای محل خدمت خود هنگام وقوع  بالیای طبیعی را تا حدودی )

درصد ( صورت گرفته است. میزان  3105ودی )مشخصی برای مقابله و واکنش  در برابر مخاطرات طبیعی در روستای  محل خدمت تا حد

 5103آگاهی بیشتر پاسخگویان از اقدامات  الزم به منظور مقابله و واکنش  در برابر مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله در سطح متوسطی )

 درصد( است.
 3106رات طبیعی نظیر سیل و زلزله زیاد )بیشتر پاسخگویان میزان اهمیت اقدامات عملی خود را در رابطه با مقابله و واکنش از مخاط

کنند. همین طور بیشتر پاسخگویان میزان تعامل دهیاری و شورای اسالمی روستا در مرحله مقابله و واکنش در برابر بالیای  درصد( ذکر می

وقت  شورای اسالمی و دهیاری به دانند. بیشتر پاسخگویان امکان ارائه خدمات کمکهای امدادی و اسکان مدرصد( می 3903طبیعی را زیاد )

 کنند. درصد( عنوان می 51مردم بعد از وقوع بالیا را  در سطح زیادی )

در زمینه اینکه بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع بالیای طبیعی به عهده دولت مرکزی است و نه نهاد محلی، بیشتر پاسخگویان تاحدی 

وع  توانند در بازسازی و بازتوانی بعد وقبا این عبارت که کارگزاران دولتی بهتر از افراد محلی می درصد(. بیشتر پاسخگویان 1301موافق هستند )

درصد(. اما با  3103کنند، بنابراین بهتر است اداره این امور را به آنها واگذار نمود، مخالف هستند )مخاطراتی نظیر زلزله و سیل به مردم کمک 

ی اسالمی روستایی و دهیاریها بهتراز کارگزاران دولتی   می توانند در بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع مخاطراتی اینکه نهادهای محلی نظیر شورا

درصد(. همینطور با اینکه  1801نظیر زلزله و سیل به مردم کمک نمایند. پس بهتراست اداره این امور را به آنها واگذار نمود موافق هستند. )

ای اسالمی روستایی و دهیاری ها توانایی ارائه خدمات در بازسازی و بازتوانی بعد وقوع  بالیای  طبیعی را دارند تا نهادهای محلی نظیر شور

درصد(. بیشتر پاسخگویان با این عبارت که اقدامات عملی در مرحله  بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع  مخاطراتی 3105حدی موافق هستند. )

 درصد(.  1501ه امکاناتی دارد که در حال حاضر در نهاد ما وجود ندارد تا حدی موافق هستند )نظیر زلزله و سیل نیاز ب
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 هاآزمون فرضيه

 فرضيه اول: آگاهی مدیران محلی منطقه مورد مطالعه از فرایند مدیریت بحران در سطح پایينی قرار دارد.

سیر باشد. با این تفمدیریت بحران در رابطه با مخاطرات طبیعی میطرح این فرضیه در پی یافتن میزان آگاهی مدیران محلی از فرایند 

 باشد:به صورت زیر مطرح می 1Hو  0Hفرض 

 آگاهی مدیران محلی منطقه مورد مطالعه از فرایند مدیریت بحران در سطح پایینی است.: 1Hفرضیه 

 در سطح پایینی نیست.آگاهی مدیران محلی منطقه مورد مطالعه از فرایند مدیریت بحران : 0Hفرضیه 

ای استفاده شده است. تک نمونه tبرای این فرضیه با توجه به طیف مورد استفاده )طیف لیکرت( برای سواالت مطرح شده از آزمون 

 دهد.را برای این فرضیه نشان می  tجدول  نتایج آزمون 

 اي به منظور آزمون فرضيه اولتک نمونه tنتایج آزمون  3جدول 
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 %15فاصله اطمینان 

 باالتر ترپایین

66 1018 10115 1061 1093- 68 10111 81.- 66.- 13.- 

 

ورد است که میزان آگاهی مدیران محلی از فرایند مدیریت بحران در برابر مخاطرات بیانگر این م tنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون 

را به  0Hتوان فرض باشد. بنابراین میاست، در سطح پایینی می 10111برابر با  %15در سطح معنادرای   sigطبیعی، با توجه به اینکه مقدار 

 رد کرد.  1Hنفع فرض 

 
 

ریزي براي کاهش مخاطرات طبيعی در نواحی مورد مطالعه از نقش خود در فرایند برنامهفرضيه دوم: مدیران محلی منطقه   

 روستایی آگاهی اندکی دارد.
د. با باشریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی میطرح این فرضیه در پی یافتن میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در فرایند برنامه

 باشد:مطرح می به صورت زیر 1Hو  0Hاین تفسیر فرض 

شاخصهای  
مربوط به فرضیه  

اول

شرکت در 
دوره آموزشی
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عدم  

پیشگیری

مانور آمادگی

برنامه ریزی
اطالع 
رسانی

پیشگیری

ارتقا آگاهی  
و شناخت
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 د.باشنریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی آگاه میمدیران محلی منطقه مورد مطالعه نسبت به نقش خود در فرایند برنامه: 1Hفرضیه 

 ندباشریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی آگاه نمیمدیران محلی منطقه مورد مطالعه نسبت به نقش خود در فرایند برنامه: 0Hفرضیه 

ای استفاده شده است. تک نمونه tن فرضیه با توجه به طیف مورد استفاده )طیف لیکرت( برای سواالت مطرح شده از آزمون برای ای

 دهد.را برای این فرضیه نشان می  t( نتایج آزمون 6جدول )

 اي به منظور آزمون فرضيه دومتک نمونه t(: نتایج آزمون 4جدول )
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 %15فاصله اطمینان 

 باالتر رتپایین

66 1056 10911 10111 95018- 68 10111 10651- 1059- 1081- 

 

ریزی برای کاهش مخاطرات ه مدیران محلی از نقش خود در فرایند برنامهبیانگر این مورد است ک tنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون 

توان فرض باشند. بنابراین میاست، آگاه می 10111برابر با  %15در سطح معنادرای   Sigطبیعی در نواحی روستایی، با توجه به اینکه مقدار 

0H  1را به نفع فرضH  1056باشد و میانگین که یعنی متوسط می 8میزان حد استاندارد که رد کرد. البته الزم به توضیح است با توجه به 

باشد بلکه نشانگر این است به معنای باال بودن میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در فرایند مدیریت بحران نمی 1Hاست، تایید فرض 

 که این میزان در حد متوسطی قرار دارد. 

 

 
  

یران محلی از نقش خود در برنامه ریزي کاهش مخاطرات طبيعی و عملکرد آنان در این فرضيه سوم: بين ميزان آگاهی مد 

 زمينه، رابطه معنی داري وجود دارد.
 باشد:برای آزمون این فرضیه به صورت زیر می 1Hو  0Hفرض 

آنان در این زمینه، رابطه بین میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در برنامه ریزی کاهش مخاطرات طبیعی و عملکرد : 1Hفرضیه 

 معنی داری وجود دارد.

ریزی کاهش مخاطرات طبیعی و عملکرد آنان در این زمینه، رابطه بین میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در برنامه: 0Hفرضیه 

 معنی داری وجود ندارد.

حفظ و نگهداری جان و  
اموال مردم 

خدمات پیشگیری 
استفاده از قابلیت ها و 
توانایی های دهیاری و 

شورای اسالمی 
نظارت

آگاهی از اقدامات الزم  
آمادگیبرای 

مسؤولین بخشداری  توجه 
و فرمانداری 

دولت مرکزی نقش 
شورای اسالمی  فعالیت 

روستا  

فعالیت دهیاری
بازسازی و خدمات 

بازتوانی 
منظور میزان آگاهی به 

مقابله و واکنش 
در  ارائه خدماتمیزان 

آمادگی جهت
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ای استفاده شده است. تک نمونه tشده از آزمون  برای این فرضیه با توجه به طیف مورد استفاده )طیف لیکرت( برای سواالت مطرح

 دهد.را برای این فرضیه نشان می  t( نتایج آزمون 5جدول )

 اي به منظور آزمون فرضيه سومتک نمونه  t( نتایج آزمون1جدول )
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 باالتر رتپایین
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بیانگر این مورد است که بین میزان آگاهی مدیران محلی از نقش خود در برنامه ریزی کاهش  tنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون 

 و عملکرد آنان در این زمینه رابطه معناداری وجود دارد. مخاطرات طبیعی

 رد کرد.  1Hرا به نفع فرض  0Hتوان فرض است، بنابراین می 10111برابر با  %15در سطح معنادرای   Sigبا توجه به اینکه مقدار 
 

 
 

ریزي براي ان در برنامهفرضيه چهارم: نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمينه مدیریت بحران، بر عملکرد آن

 است.کاهش مخاطرات طبيعی تاثيرگذار 

 باشد:برای آزمون این فرضیه به صورت زیر می 1Hو  0Hفرض 

ریزی برای کاهش مخاطرات نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، بر عملکرد آنان در برنامه: 1Hفرضیه 

 است.طبیعی تاثیرگذار 

ریزی برای کاهش مخاطرات نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، بر عملکرد آنان در برنامه :0Hفرضیه 

 نیست.طبیعی تاثیرگذار 

ای استفاده شده است. تک نمونه tبرای این فرضیه با توجه به طیف مورد استفاده )طیف لیکرت( برای سواالت مطرح شده از آزمون 

 دهد.را برای این فرضیه نشان می  tج آزمون ( نتای1جدول )
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بیانگر این مورد است که نوع نگرش و سطح دانش مدیران محلی در زمینه مدیریت بحران، بر  tنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آزمون 

 10111برابر با  %15سطح معناداری  در  Sigاست. با توجه به اینکه مقدار ریزی برای کاهش مخاطرات طبیعی تاثیرگذار عملکرد آنان در برنامه

 رد کرد. 1Hرا به نفع فرض  0Hتوان فرض است. بنابراین می

 اي به منظور آزمون فرضيه چهارمتک نمونه  t( نتایج آزمون 6جدول )
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اعمال نظارت دقیق 
دهیاری بر نحوه ساخت 

وسازهای روستا

تجربه قبلی 

کمک به دیگران 

توانایی ارایه خدمات 
بازسازی 

محتمل بودن مخاطرات

نقش مدیران محلی

آشنایی با موقعیت و 
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پذیریآسیب
توانایی ارایه خدمات 

مقابله و واکنش 

خطرات مواجه با 
فراوان

عدم وجود ابزار الزم 
برای مساعدت
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 گيريبندي و نتيجهجمع
ریزی کاهش مخاطرات طبیعی ها( درارایه الگویی به جهت برنامهدر این تحقیق به نقش مدیریت محلی )شوراهای اسالمی و دهیاری

داخته شد. هدف این بود تا نقش مدیریت محلی را در کاهش مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی بررسی کنیم.  با توجه به مسئولیت این پر

گیرد( در حفاظت از دو نهاد عمومی غیردولتی )یعنی شوراهای اسالمی روستایی و دهیاریها که با عنوان مدیریت محلی مورد اشاره قرار می

مدیریت خویش در مقابل حوادث طبیعی و همچنین مدیریت بالیای طبیعی در روستاها، ارزیابی و بررسی نقش و عملکرد آنها روستاهای تحت 

تواند در برنامه ریزی های مربوط به مدیریت بحران روستاها موثر باشد. در مجموع ریزی کاهش مخاطرات طبیعی در روستاها میدر برنامه

 دهد که:ام شده در محدوده مورد مطالعه نشان میمروری بر نتایج مطالعه انج
 

 پيشگيري و آمادگی در برابر بالیاي طبيعی

 روستاهای مورد مطالعه بیشتر در معرض زلزله، سیل، خشکسالی )بحران با تنش آب( قرار دارند.  -

اند و این آموزشها در ارتقای دههای آموزشی مربوط به مدیریت بحران و مدیریت بالیای طبیعی شرکت کربیشتر پاسخگویان در دوره -

 آگاهی و شناخت افراد از بالیای طبیعی  تاثیر زیاد داشته است. 

 ها وآسیبهای ناشی از مخاطرات زیاد می باشد. اقدامات عملی پیش از وقوع مخاطرات موثرتر بوده و شناخت آنان از ریسک -

دهای حاصل از مخاطرات طبیعی در سطح متوسطی است. همچنین آشنایی بیشتر پاسخگویان از علل طبیعی وقوع و خسارات و پیام -

 های مدیریتی می دانند.  بیشتر افراد این شناخت را  تا حد زیادی سبب اصالح شیوه

انند و دپذیری آن دربرابر مخاطرات طبیعی موثر میبیشتر افراد موقعیت قرارگیری روستا باتوجه به ویژگیهای جغرافیایی را در آسیب -

 طر سیل و زلزله را در همه جای منطقه به یک اندازه  نمی دانند.شدت خ

 بیشتر افراد معتقدند با توجه به حادثه خیز بودن منطقه، زلزله و سیل همواره درکمین است و باید همیشه آماده مقابله با آن بود. -

له را تجربه کرده اند. و از نظر بیشتر افراد طی بیشتر پاسخگویان از زمان زندگی در روستای خود، از میان مخاطرات طبیعی بیشتر زلز -

 سه سال گذشته یک بار بالیای طبیعی در روستای شان رخ داده است.  

بیشتر افراد در بین اقدامات معمول برای پیشگیری و کاهش خطر سیل به ترتیب گابیون بندی، دیوار کشی ، سنگ چین کردن، آموزش  -

مهم می دانند. همچنین اقدامات معمول برای کاهش خطر سیل در روستاهای پاسخگویان بیشتر در حال به مردم و اطالع رسانی به موقع را 

 انجام و یا در حال برنامه ریزی است. 

بیشتر افراد در بین اقدامات معمول برای کاهش آثار مخرب زلزله به ترتیب توزیع کتابچه های آموزشی برای آشنایی مردم، تهیه  -

ایمنی  و بیمه کردن خانه های مسکونی را مهم می دانند. همچنین در بین اقدامات معمول برای کاهش آثار مخرب زلزله وتدارکات تجهیزات 

که توسط پاسخگویان انجام شده، نظارت  دقیق برساخت مسکن مقاوم و رعایت اصول ایمنی  در ساخت وسازهای روستایی بیشترین اقدامات 

 می باشند.

 ریزی مشخص در خصوص پیشگیری از مخاطرات طبیعی در روستای محل خدمت اشراف چندانی ندارند.نامهبیشتر پاسخگویان از بر -

بیشتر پاسخگویان فعالیت شورای های اسالمی روستا ، دهیاری و کارکنان دهیاریها را در مرحله پیشگیری در سطح زیاد ارزیابی  -

می روستا را در مرحله پیشگیری از بالیای طبیعی را در حد زیادی مهم تلقی کنند. در عین حال هماهنگی و تعامل دهیاری و شورای اسالمی

 کنند.می

 توان در برابر آنها اقدامات زیادی انجام داد.دانند که نمیای ناگهانی میبیشتر پاسخگویان بالیای طبیعی را پدیده -

ی از بالیای طبیعی را به خاطر نداشتن آمادگی در برابر بیشتر پاسخگویان پیشگیری را مقدم بر درمان دانسته و عمده خسارت های ناش -

 آنها می دانند. همچنین بالیای طبیعی را امر محتملی می دانند که باید به فکرچاره آن بود.

ه ابیشتر پاسخگویان خطر بالیای طبیعی را مرتبط به پارسا و دین دار بودن انسان نمی دانند و با این نظر که بالیای طبیعی نتیجه گن -

 بندگان و خشم خداوند بوده و از خطر بالیا باید به قضا و قدر الهی پناه برد مخالف هستند.

بیشتر پاسخگویان وظیفه حفظ ونگهداری جان و اموال  مردم وجلوگیری از صدمه  به آنها را به عهده دهیاری و شورای اسالمی روستا  -

 الیای طبیعی    می دانند. دانسته و  آنها را قادر به ارایه خدمات پیشگیری از ب

 در بیشتر روستاهای مطالعه شده پاسخگویان، مانور آمادگی  بالیای طبیعی برگزار شده است. -

 بیشتر پاسخگویان امکان استفاده از قابلیت و توانایی دهیاری و شورای اسالمی برای آمادگی  مخاطرات طبیعی را متوسط می دانند.  -

 های اجراییهای نوین مدیریتی  و طرحبه دهیاری ها  و شوراهای اسالمی روستایی در ابراز نظر و شیوهمسوولین بخشداری و فرمانداری  -

 دهند. در مدیریت بحران  تا حد زیادی  بها می
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 لهای مدیریتی جدید مدیریت بحران استقباها و نظرات دهیاری ها  و شوراهای اسالمی روستایی در شیوهروستاییان تا حدودی از ایده -

 می کنند.  

دانند و تعامل آنها در این مرحله را ضعیف ارزیابی بیشتر پاسخگویان فعالیت مدیریت محلی را در مرحله آمادگی تا حد زیادی مهم می -

 کنند.می

بیشتر پاسخگویان نقش شورای اسالمی روستا و دهیاری را در ارائه خدمات آمادگی )باالبردن آگاهی عمومی و آشناکردن همگان  -

 اخطرات بالیای  طبیعی(به مردم روستا را زیاد می دانند.ب

بیشتر پاسخگویان معتقدند شورای اسالمی روستا و دهیاری تا حدودی به تجهیزات روستا در امکانات  اضطراری نظیر آتش نشانی و  -

 آمبوالنس کمک کرده اند. 
 

 مقابله و واکنش  به بالیاي طبيعی
یان با سازمانهای ذی ربط )هالل اهمر/ستادمدیریت بحران(در کمکهای اولیه و امداد و نجات زیاد میزان ارتباط وتعامل بیشتر پاسخگو -

 است.

 بیشتر پاسخگویان تا حد زیادی  قادرند با تجهیزات امداد و نجات کار کنند.  -

 ورت گرفته است.در بیشتر روستاها برنامه ریزی برای مقابله با مخاطرات طبیعی و بحران ناشی از آن در حد متوسطی  ص -

میزان آاگاهی بیشتر پاسخگویان از اقدامات  الزم به منظور مقابله و  واکنش  در برابر مخاطرات طبیعی تا حدودی است و آنها در صورت  -

ی شان ملبروز بالیای طبیعی  و آسیب دیدن روستا  تا حد زیادی   می توانند در کمکهای اولیه نقش داشته باشند. و میزان اهمیت اقدامات ع

 در  این رابطه  را زیاد می دانند.

 در بیشتر روستاها امکان اطالع رسانی  هنگام وقوع  بالیای طبیعی تا حدودی وجود دارد. -

 میزان تعامل دهیاری و شورای اسالمی روستا در مرحله مقابله و واکنش در برابر بالیای  طبیعی زیاد   می باشد.    -

 دادی  و اسکان موقت  توسط شورای اسالمی روستا و دهیاری به مردم بعد از وقوع بالیا زیاد می باشد.امکان  ارائه خدمات کمکهای ام -

 بیشتر پاسخگویان کمک به دیگران در فرایند مخاطرات را یک وظیفه انسانی می دانند.   -

نند که  درحال حاضردر روستایشان وجود بیشتر پاسخگویان مساعدت به روستاییان در هنگام وقوع مخاطرات را نیاز به ابزارهایی می دا -

 ندارد.

بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند نهادهای محلی روستا )شورای اسالمی روستا  و دهیاری ها(  به جهت آشنایی با موقعیت و وضعیت   -

 روستا بهتر از نیروهای امداد رسان خارج از روستا میتوانند مرحله امداد ونجات را مدیریت کنند. 

پاسخگویان آسیب پذیری روستا و مساکن در برابر مخاطرات طبیعی را تاحدی ناشی از استقرار نامناسب آنها می دانند و کامال بیشتر  -

 معتقدند درصورت اعمال نظارت دقیق  دهیاری بر نحوه ساخت و سازهای روستایی میزان  آسیب پذیری  بسیار کاهش می یابد.

یی و دهیاری ها را در ارایه خدمات مقابله و واکنش در برابر بالیای  طبیعی تاحدی توانا می بیشتر پاسخگویان شورای اسالمی روستا -

 دانند. 

ریزی مشخص در خصوص بازسازی و بازتوانی بعد از و قوع مخاطرات طبیعی و بحران ناشی از آن در بیشتر پاسخگویان معتقدند برنامه -

 روستای محل خدمت تاحدودی  صورت گرفته است.

ن آگاهی بیشتر پاسخگویان از اقدامات  الزم به منظور بازسازی و بازتوانی بعد از مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله در سطح میزا -

 متوسطی است.  

بیشتر پاسخگویان میزان اهمیت فعالیت و میزان اقدامات عملی خود در مرحله بازسازی و بازتوانی  از فرایند مدیریت بحران را متوسط  -

 کنند. می ارزیابی

بیشتر پاسخگویان میزان تعامل وهمکاری و امکان ارائه خدمات بازسازی و بازتوانی نهادهای روستا )دهیاری و شورای اسالمی( در   -

 دانند.مرحله بازسازی و بازتوانی در برابر بالیای  طبیعی را در سطح باالیی می

دانند نه نهادهای محلی، اما ی طبیعی را تاحدی به عهده دولت مرکزی میبیشتر پاسخگویان بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع  بالیا -

ی ن دولتمعتقدند که نهادهای محلی توانایی ارائه خدمات در بازسازی و بازتوانی بعد از وقوع مخاطرات را دارند و در این زمینه بهتراز کارگزارا

 میتوانند به مردم کمک نمایند.

درمرحله  بازسازی و بازتوانی بعد وقوع  مخاطرات را نیاز به امکاناتی می دانند که در حال حاضر در  بیشتر پاسخگویان اقدامات عملی -

 نهادشان وجود ندارد.
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 راجعممنابع و 

 (، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات مؤسسه نشر و ویرایش، چاپ اول، تهران.9831احمدی، مسعود،) [9]

(، اصول ایمنی و مقابله با حوادث پیش بینی نشده در مناطق 9836ازکیا، مصطفی، شیرزاد، حسین، صادقی، محمد،) [1]
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