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Abstract
Background and objective: The severity of natural disasters in many rural parts of the country is such that the continuation 
of the social and economic life of the residents of these areas always faces a crisis. Villages are more vulnerable to natural 
disasters and hazards due to their traditional structure and texture compared to cities, and every year, natural disasters cause a 
lot of damage to the country’s villages. Therefore, the current research was conducted with the aim of designing and validating 
a local model for managing natural disasters and accidents in villages in two qualitative (Delphi method) and quantitative 
stages.
Method: This research is exploratory in terms of purpose and descriptive in terms of type, which was carried out by field 
method. The sample population of the research, in the qualitative stage, 30 people from the managers of the crisis headquarters 
of Ardabil province, who were selected purposefully and by the method of chain referral sampling (snowball method). Also in 
the second stage, based on the Morgan table, there were 384 people from the residents of the villages of Ardabil province with 
at least A diploma was chosen. The data collection tool in the qualitative stage was an in-depth and semi-structured interview 
with experts, which was conducted in three rounds using the Delphi method, and in the quantitative stage, the redesigned 
questionnaire resulting from the first stage was used.
Findings: In this research, the extracted indicators, based on the studied variables as well as the results of the third round 
of Delphi, were categorized into 7 more effetive factors (preparedness, reaction, backlash, evaluation, physical, managerial, 
restoration and reconstruction) and 32 concepts (open codes). 
Conclusion: The results of the research showed that the “evaluation” dimension and the “physical” dimension with a path 
coefficient of 0.859 have had the greatest impact on the management model of accidents and natural disasters in villages. 
Finally, by using Smart PLS software, the fit of the obtained model was ensured and all significant relationships were detected.
Keywords: Crisis, Natural Disasters, Village, Delphi Method.
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چكيده
زمينه و هدف: شّدت سوانح و بالياى طبيعى در بسيارى از نقاط روستايى كشور به گونه اى است كه تداوم زندگى اجتماعى و اقتصادى ساكنان اين 
مناطق را همواره با بحران مواجه مى نمايد. روستاها نسبت به شهرها به  دليل ساختار و بافت سنتى در برابر سوانح و مخاطرات طبيعى آسيب پذيرى 
زيادى دارند و همه ساله سوانح طبيعى، خسارات زيادى را بر روستاهاى كشور وارد مى كند. بر همين اساس پژوهش حاضر نيز با هدف طراحى و 

اعتبارسنجى الگويى بومى براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها در دو مرحله كيفى (روش دلفى) و كّمى انجام گرفت. 
روش: اين پژوهش از لحاظ هدف، اكتشافى و از لحاظ نوع، توصيفى است كه به روش ميدانى اجرا گرديد. جامعه آمارى پژوهش، در مرحله كيفى 
تعداد 30 نفر از مديران ستاد بحران استان اردبيل مى باشند كه به صورت هدفمند و به شيوه نمونه گيرى ارجاع زنجيره اي (روش گلوله برفي) انتخاب 
شدند. همچنين در مرحله دوم و بر اساس جدول مورگان، تعداد 384 نفر از ساكنان روستاهاى استان اردبيل با حداقل مدرك ديپلم انتخاب شدند. 
ابزار گردآورى داده ها در مرحله كيفى، مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته با خبرگان است كه به روش دلفى و در سه دور انجام گرديد و در مرحله 

كّمى نيز از پرسشنامه  بازطراحى شده منتج از مرحله اول استفاده شد.
يافته ها: در اين پژوهش، شاخص هاى استخراج  شده، بر اساس متغيرهاى مورد مطالعه و همچنين نتايج حاصل از دور سوم دلفى در 7 عامل انتزاعى تر 

(آمادگى، واكنش، پساواكنش، ارزيابى، كالبدى، مديريتى، ترميم و بازسازى) و 32 مفهوم (كدهاى باز) دسته بندى شدند.
نتيجه گيرى: نتايج پژوهش نشان داد بُعد "ارزيابى" و بُعد "كالبدى" با ضريب مسير 0/859 بيش ترين تأثير را در الگوى مديريت سوانح و بالياى طبيعى 
در روستاها داشته اند. در نهايت با استفاده از نرم افزار Smart PLS، از برازِش مدِل به دست آمده اطمينان حاصل شد. همچنين ريشه ميانگين مربعات 
خطاي برآورد (RMSEA)، نيز 0/000 به دست آمد كه نشان مى دهد الگوى ارائه شده در وضعيت مطلوبى قرار دارد و مى توان به نتايج حاصل اتكا نمود.

كليدواژهها: بحران، حوادث طبيعى، روستا، روش دلفى.
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مقدمه
مديريت مطلوب براى كاهش خطرات مربوط به مخاطرات طبيعى 
چالشى  همچنان  بشر،  روزافزون  پيشرفت هاى  وجود  با  محيطى،  و 
به  جامعه،  يك  در  بحران ها  بروز  واقع  در  مى رود.  شمار  به  جهانى 
جامعه  آن  به  وارده  خسـارت  ميـزان  تعيين كننـدة  خود  خودى 
نمى باشد؛ بلكـه نحوة مديريت صحيح بحران و عواقب آن است كه 
ميزان خسارات هاى واردشده  به زيرساخت ها را مشخص  مى نمايد 
مبهم  بودن  دليل  به  كه  است  مشخص   .(1392 يارى،  و  (نگارش 
و  ماهيت  همچنين  و  آن  شدت  و  وقوع  نوع  و  بحران ها  وضعيت 
بسيار  بحران ها  به  مربوط  مخرب  آثار  آن ها،  پيش بينى ناپذير  ذات 
شديدتر و غيرقابل كنترل تر مى باشد (هتو١، گوپتا٢، وين٣ و تان۴، 
2018). مديريت مطلوب و شايستهى بحران ها، مورد درخواست و از 
ضروريات و نيازهاى اصلى ذى نفعان و اعضاى جامعه قلمداد مى شود؛ 
زيرا مديريت مطلوب بحران به صورت مستقيم بر آينده زندگى بشرى 
و پايدارى سيستم اجتماعى و اقتصادى جامعه تأثيرات خود را خواهد 

گذاشت (توكاكيسا۵، پوليچرونيو۶ و بوستراس٧، 2019).
مديريت مطلوب بحران ها، موضوع بسيار پيچيده و چندوجهى 
است كه به شناخت پديده هاى مختلف و درك شرايط آن ها نياز دارد 
(ترائوره٨، فوقوم٩، تانگارا١٠ و تايكو١١، 2018). مديريت بحران به 
تخصص، دانش، ابزار، مهارت و عوامل مختلفى بستگى دارد كه بايد 
مديران درگير بر تك تك آن ها مسلط بوده باشند (سجاسى قيدارى، 
صادق لو و رئيسى، 1393)؛ چرا كه مديريت بحران مطلوب، مؤثر 
و  تمهيدات  بحران،  وقوع  مراحل  از  يك  هر  براى  بايد  كارآمد  و 
 .(1379 (مظلومى،  باشد  داشته  نظر  در  را  خاصى  استراتژى هاى 
بدين منظور توافق نامه اى بين كشورهاى جهان با نام «سنداى١٢» (به 
امضاء  به  سال هاى 2030-2015)  خطر باليا براى  منظور كاهش 
1. Hetu
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3. Vinh
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7. Boustras 
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10. Tangara 
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12. Sendai Framework

شرايط  در  آسيب پذيرى  كاهش  توافق نامه،  اين  در  است.  رسيده 
با  تعامل  در  بايد  كه  است  شده   واگذار  دولتى  مديريت  به  بحران 
ديگر ذى نفعان يعنى سازمان هاى مردم نهاد، مردم محلى و همچنين 
نهادهاى خصوصى، خطرات و سوانح طبيعى را مديريت كرد و مانع 
و  (گوناوان١٣  گرديد  جبران  غيرقابل  بحران هاى  به  آن ها  تبديل 

همينگوى١۴، 2018).
انسان همواره و از بدو پيدايش تاريخ بشرى در معرض انواع 
بالياى طبيعى و غيرطبيعى بوده است و از تبعات آن ها زيان فراوانى 
ديده است. در تحقيقات علمى، مخاطرات طبيعى و حوادث مربوط 
به بالياى طبيعى به عنوان رويدادهايى فيزيكى و اجتماعى شناخته 
شده اند كه قسمتى جدايى ناپذير از طيف ارتباطى بين مردم و طبيعت 
مى باشند، به نحوى كه بسيارى از مخاطرات طبيعى مشخصه اى از 
ويژگى ها و خصايص مكان ها و نقاطى است كه حوادث طبيعى در 
آن جا به وقوع مى پيوندد (دانفورد١۵ و لى١۶، 2011). از سوى ديگر، 
وقوع بحران ها و تنش هاى بعد از روى  دادن مخاطرات طبيعى، صرفًا 
به عوامل طبيعى محل حادثه بستگى ندارد. ضعف در برنامه ريزى 
مشخص  نادرست،  مديريت  بلندمدت،  و  ميان مدت  كوتاه مدت، 
نمودن كاربرى هاى نامناسب و ناصحيح اراضى موجود و همچنين 
بى توجهى به خطرات بالقوه، سبب تشديد بحران هاى حاصل از وقوع 
بالياى طبيعى مى شود. اين عوامل، حوادث طبيعى و انسانى را به 
بدترين شكل ممكن به بحران هاى اجتماعى و انسانى تبديل مى كند. 
معرض  در  هميشه  نيز  كشور  روستايى  مناطق  شهرها،  بر  عالوه 
اما  مى باشند.  طبيعى  بالياى  و  مخاطرات  انواع  از  ناشى  تهديدات 
نكته اى كه فضاهاى روستايى را از فضاهاى شهرى متفاوت مى كند، 
شدت باالى آسيب پذيرى بيشتر در روستاها به دليل نوع بافت آن ها 

مى باشد (عزيزپور، زنگى آبادى و اسماعيليون، 1390). 
موقعيت جغرافيايى خاص ايران كه شرايط سرزمينى و اقليمى 
و جغرافيايى خاصى را دارد، باعث شده است كه ايران به يكى از 
مستعدترين و مطلوب ترين مناطق براى وقوع بالياى طبيعى مبّدل 
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شود. مديريت نامطلوب بحران هاى اخير نيز موجب شده است كه 
پذيرش  همچنين  و  سوانح  و  مخاطرات  بروز  با   ارتباط  در  كشور 
تأثيرات و پيامدهاى منفى ناشى از آن ها به يكى از آسيب پذيرترين 
اميدى پور،  دره بادامى،  (هاشمى  شود  تبديل  جهان  كشورهاى 
گرفتن  قرار  به  توجه  با   .(1400 محمودى،  و  جلوخانى نياركى 
مخاطرات  همچنين  و  طبيعى  مخاطرات  محدوده  در  اردبيل  استان 
و  بهتر  خدمات  ارائه  جهت  در  برنامه ريزى  انسانى،  تهديدات  و 
ساكن  روستايى  جمعيت  به  ممكن  زمان  كمترين  در  و  مطلوب تر 
طالبى،  و  حسينى امينى  (ايمانى،  مى باشد  ضرورى  بسيار  استان  در 
1398). استان اردبيل به سبب قرار گرفتن در نوار مرزى (282/5 
كيلومتر خط مرزى)، تعداد زيادى روستا در بخش ها و نواحى مرزى 
دارد (فقط در شهرستان گرمى و انگوت از توابع شهرستان گرمى 
332 روستا وجود دارد) (دفتر اطالعات و آمار فرماندارى شهرستان 
در  را  جوامع  اين  همواره  طبيعى  مخاطرات  وقوع  گرمى، 1401). 
شدن  متروك  به  مى تواند  نهايت  در  كه  مى دهد  قرار  خطر  معرض 
در  احداثى  تأسيسات  تخريب  سيالب،  وقوع  گردد.  منجر  روستاها 
مسير رودخانه ها (مصطفى زاده و مهرى، 1397)، بارش هاى شديد 
(مصطفى زاده،  معابر  آب گرفتگى  و  سطحى  رواناب هاى  وجود  و 
منطقه  گياهى  پوشش  تخريب   ،(1397 حاجى،  و  زنگير  صفريان 
رسوب دهى   ،(1397 كيوان بهجو،  و  جعفرى  (مصطفى زاده، 
گلشن،  و  مصطفى زاده  اسمعلى عورى،  (آقابيگى،  رودخانه ها 
ُشرب  آب  آلوده بودن  و  زيرزمينى  آب هاى  سطح  كاهش   ،(1399
منطقه (حسنعلى پور، مصطفى زاده، اسمعلى عورى، احمدى و ايمانى، 
1401) از جمله مخاطراتى است كه روستاها را تهديد مى كند. خالى 
گفته  آسيب هاى  بر  عالوه  مرزى،  روستاهاى  به ويژه  روستاها  شدن 
شده، امنيت پايدار كشور را نيز به چالش خواهد كشيد و چه بسا 
ممكن است به كانون ناامنى مبدل گردد و تهديدى جدى براى رسيدن 
به توسعه  متوازن و متعادل در مناطق مرزى خواهد بود و دستيابى به 
انسجام، وحدت، اتحاد و يكپارچگى ملى را -كه از دغدغه هاى مهم 
مقام معظم رهبرى است-، دشوار مى كند. بنابراين اين پژوهش به 
دنبال آن است كه براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها 
از  اردبيل  استان  جمعيت  سهم  گرفت.  نظر  در  بايد  را  عواملى  چه 
است  بوده  حدود 1/66درصد  در  سال 90  در  كشور  كل  جمعيت 

كه در سال 95، اين آمار به 1/59 درصد كاهش پيدا كرده است. 
به   1390 سال  در  درصد   36 از  اردبيل  استان  روستايي  جمعيت 
31/82 درصد در سال 1395 و جمعيت شهري هم از 64 درصد 
در سال 90 به 68/18 درصد در سال 95 رسيده است. بر اساس 
و   -2/1 استان،  روستايي  نقاط  رشد  نرخ  آمده،  بدست  ميانگين 
وجود  گوياى  كه  است  بوده   1/63 استان  شهري  نقاط  رشد  نرخ 
اقتصادى،  (گزارش  است  شهرها  به  روستاها  از  مهاجرت  پديده  
استاندارى  بودجه  و  برنامه  هماهنگى  معاونت  فرهنگى  و  اجتماعى 
بالياى  و  سوانح  مديريت  مطالعه  بنابراين  اردبيل، 1398).  استان 
برنامه ريزى  و  سياست گذارى  براى  مبنايى  صورتى كه  (در  طبيعى 
تضعيف  از  جلوگيري  ضمن  مي تواند  باشد)  مختلف  حوزه هاى  در 
كيفيت جمعيت روستايي، به توسعة پايدار روستايي كمك كند و 
از پيامدهاي اجتماعى و فرهنگى و... بكاهد. لذا در اين پژوهش با 
طرح سئواالتى از جمله؛ 1- شاخص هاى مؤثر در مديريت سوانح و 
بالياى طبيعى كدامند؟ 2- عوامل مؤثر در مديريت سوانح و بالياى 
طبيعى كدامند؟ 3- مدل بهينه براى تبيين عوامل مؤثر در مديريت 
مدل  اعتبارسنجى   -4 و  مى باشد؟  چگونه  طبيعى  بالياى  و  سوانح 
سوانح  مديريت  براى  الگويى  است؟  امكان پذير  چگونه  شده  ارائه 
و بالياى طبيعى طراحى شده تا با استفاده از شاخص هاى مؤثر در 
ايجاد اين الگو، شناسايى زمينه براى ايجاد امنيت پايدار در استان 

تقويت گردد.

پيشينه
سجاسى قيدارى و همكاران (1393) در تحقيق خود، سطح دانش 
مديريت بحران مديران محلى را مورد ارزيابى قرار دادند. نتايج نشان 
از رضايت بخش  نبودن دانش و تخصص مربوط به مديريت بحران 
در بين مديران منطقه دارد. پطرودى، جعفرنژادچقوشى، صادقى مقدم 
و صفرى (1396) در پژوهش خود با عنوان "چالش هاى حاكميت 
نداشتن  تهران" تسلط   شهر  موردى:  مطالعة  بحران؛  مديريت  شبكة 
در  بى ثباتى  مديريتى،  تخصص  و  دانش  و  اصول  بر  ارشد  مديران 
پاداش  سيستم  فقدان  ذيربط،  سازمان هاى  در  مـديريتى  پست هاى 
چالش هاى  عنوان  به  را  سيستم  براى  مناسب  و  مطلوب  تنبيه  و 
اساسى در مديريت بحران معرفى مى كنند. احسان دوست و آريانپور 
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مديريت  و  زلزله  اثرات  بر  "مطالعه  عنوان  با  پژوهشى  در   (1397)
كه  كردند  بيان  كازرون)"  شهرستان  موردى:  (مطالعه  شهرى  بحران 
انجام  مى توان  شهرى  بحران  مديريت  براى  كه  اساسى  اقدام هاى  از 
داد، مقاوم سازى ساختمان ها، تعيين ورودى هاى مطلوب و اضطرارى 
به داخل شهر، تهيه طرح هاى مناسب شهرى و موارد مربوط به امداد 
رويكرد  با   (1398) همكاران  و  ايمانى  مى باشد.  شهرى  نجات  و 
توصيفى – تحليلى و با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبى در 
نرم افزار ARC GIS به شبكه بندى محدوده شهرستان اردبيل در ارتباط 
با جانمايى مناسب براى مديريت بحران اقدام نمودند. نتايج پژوهش 
باالترين  اردبيل  شهرستان  اراضى  از  درصد  كه 13/3  مى دهد  نشان 
قابليت براى استقرار مراكز مديريت بحران را از خود نشان مى دهد. 
محلى  مديريت  نقش  بررسى  به   (1398) تاج  و  رحمانى  عبدى، 
برنامه ريزى  براى  الگويى  ارائه  در  دهيارى ها)  و  اسالمى  (شوراهاى 
نيز  تحليلى  بخش  در  نتايج  پرداختند.  طبيعى  مخاطرات  كاهش 
نتايج نشان داد آگاهى مديران محلى منطقه مورد مطالعه از فرايند 
مديريت بحران در سطح پايينى مى باشد. بين ميزان آگاهى مديران 
دارد.  وجود  معنى دارى  رابطه  برنامه ريزى  در  خود  نقش  از  محلى 
احمدى و منوچهرى (1399) در پژوهشى با عنوان «سنجش وضعيت 
و تحليل عوامل مؤثر بر مطلوبيت مديريت بحران مخاطرات طبيعى 
و  بحران  مديريت  وضعيت  بهبود  هدف  با  قائنات" و  شهرستان  در 
بحران هاى  نوين  مديريت  سمت  به  حركت  با  آسيب پذيرى  كاهش 
برنامه ريزى  هاى  ضعف  اصلى  عامل  چهار  كه  نمودند  بيان  طبيعى 
مديريت  امور  مطلوب  نظارت  و  اجرا  بحران،  مديريت  به  مربوط 
بحران، نارسايى هاى مربوط به جامعه، ضعف عمده در بحث مربوط 
و  بحران  مديريت  به  مروبط  سياست گذارى هاى  و  قانون گذارى  به 
از  بحران،  با  مرتبط  عملى  مهارت هاى  و  آموزش  فقدان  همچنين 
مهمترين عوامل مطلوبيت مديريت بحران در اين پژوهش به شمار 
مدلى  ارائه  به   (1399) فيض آقايى  و  اعظمى  محمدى فر،  مى روند. 
نتايج  پرداختند.  طبيعى  گسترده  سوانح  در  بحران  مديريت  براى 
و  در امداد  تسريع  ضرورت  مناسب،  پژوهش نشان داد سازمان دهى 
نهادهاى  و  مردمى  نيروهاى  بين  هماهنگى  ضرورت  كمك رسانى، 
دولتى درگير وكنترل و حفظ نظم عمومى از مهمترين شاخص هاى 

مديريت بحران در سوانح گسترده طبيعى به شمار مى رود. 

بالياى  علل  بررسى  به  مقاله اى  در  اسپنز٢ (2009)  و  كواچز١ 
در  سازمانى  ناهماهنگى  پرداختند.  غنا  كشور  در  سوانح  و  طبيعى 
بين نهادهاى مسئول، بهره  نگرفتن از توانايى هاى ذى نفعان و ضعف 
مديريت  پيش  روى  چالش هاى  مهم ترين  را  كشور  زيرساخت هاى 
بحران در كشور غنا معرفى مى كنند. پاوال٣، انگل۴، نيس۵، مولژون۶ 
دربرابر  «آمادگى  عنوان  با  ديگر  مقاله اى  در   (2014) ادواردو٧  و 
خشكسالى» به اين نتيجه رسيده اند براى موفقيت در مديريت بحران 
مقابله  براى  بلندمدت  و   ميان مدت  كوتاه مدت،  برنامه هاى  به  نياز 
با مخاطرات وجود دارد. فنر٨ و كويك٩ (2015) در تحقيق خود 
را  بحران  وضعيت  كنترل  بحران»  مديريت  «رهبرى  عنوان  تحت 
نيازمند رهبرانى كارآمد و متخصص و دورانديش و معتقد به كار 
والديمير١۵  و  راشل١۴  لى١٣،  ئى١٢،  نينا١١،  هنگ١٠،  مى دانند.  تيمى 
(2018) در پژوهشى به  منظور تعريف تاب آورى و افزايش توان 
در برابر بحران ها، به اين نتيجه رسيدند كه توان مندسازى رهبران و 
مديران محلى، افزايش آگاهى و آموزش هاى اجتماعى در مديريت 
بحران بسيار مؤثر است. توكاكيس و همكاران (2019) در تحقيق 
مرحلة  سه  در  را  يونان  كشور  در  بحران  مديريت  وضعيت  خود 
پيش از بحران، حين بحران و پس از بحران بررسى كرده اند. نتايج 
بخش  در  زياد  تمركز  با  بحران  مديريت  داد  نشان  آن ها  پژوهش 
به  دولتى  بخش  و  دارد  نياز  سازمانى  ساختارهاى  تجديد  به  دولتى 

تنهايى نمى تواند از عهده مديريت بحران برآيد. 
بومى  الگويى  ارائه  گفته شده،  مطالب  به  توجه  با  و  مجموع  در 
پايدار  توسعة  به  مي تواند  طبيعى  بالياى  و  سوانح  مديريت  براى 
فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  پيامدهاي  از  و  كند  كمك  روستايي 
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و...  ناشى از مهاجرت روستائيان و متروكه شدن روستاها بكاهد. 
لذا اين پژوهش با هدف طراحى الگويى بومى براى مديريت سوانح 
و بالياى طبيعى انجام گرفته است تا با استفاده از شاخص هاى مؤثر 
در ايجاد اين الگو، زمينه براى ايجاد امنيت پايدار در استان تقويت 
گردد. همچنين با توجه به بررسى پيشينه هاى پژوهش و وجود خأل 
و  سوانح  مديريت  در  بومى  و  مديريتى  الگوى  يك  ارائه  در  علمى 
بالياى طبيعى در روستاها با تأكيد بر كاهش آسيب هاى احتمالى، 
اين پژوهش به نوعى به حل اين مشكل كمك مى كند. در نهايت 
با توجه به اينكه پژوهش حاضر با دو رويكرد كيفى و كّمى انجام 
گرفته است و الگوى ارائه  شده نيز مجدداً مورد برازش قرار گرفته 

است، لذا از اين جنبه داراى نوآورى مى باشد.

روش 
براى  بومى  الگويى  اعتبارسنجى  و  طراحى  هدف  با  حاضر  پژوهش 
كيفى  مرحله  دو  در  روستاها،  در  طبيعى  بالياى  و  سوانح  مديريت 
از  تحقيق  اين  است.  گرفته  انجام  َكّمى  و  دلفى)  روش  مبناى  (بر 
روش  به  كه  است  توصيفى  نوع،  لحاظ  از  و  اكتشافى  هدف،  لحاظ 

نفر   30 اول  مرحله  در  پژوهش،  آمارى  جامعه  گرديد.  اجرا  ميدانى 
اساس  بر  و  دوم  مرحله  در  و  اردبيل  استان  بحران  ستاد  مديران  از 
جدول مورگان، تعداد 384 نفر از ساكنين روستاهاى استان اردبيل 
با حداقل مدرك ديپلم مى باشد. از آنجايى كه پژوهش حاضر در دو 
مرحله انجام گرفته است، نيازمند دو نوع روش نمونه گيرى بود. روش 
نمونه گيري در مرحله اول، روش هدفمند (نمونه گيري نظري)، با روش 
ارجاع زنجيره اي (روش گلوله برفي) (نادرى فر، گلى و قلجايى، 1396)  
و براى نمونه گيري در مرحله دوم نيز از روش نمونه گيرى تصادفى 
در دسترس (فينك، 1398) استفاده شده است. ابزار گردآورى داده ها 
در مرحله  كيفى، مصاحبه عميق و نيمه ساختاريافته با خبرگان بوده 
است كه به روش دلفى و در سه مرحله انجام گرفت و در مرحلهى 
كّمى نيز از پرسشنامه  محقق ساخته  منتج از مرحله اول (بازطراحى 
شده) و بر اساس شاخص هاى الگوى بومى مديريت سوانح و بالياى 
پرسشنامه  روايى  سنجش  براى  گرديد.  استفاده  روستاها  در  طبيعى 
مورد استفاده نيز از شاخص فورنل و الركر١ استفاده گرديد كه نتيجه 

آن در جدول 1 ارائه شده است.

1. Fornell & Larcker

جدول1. بررسى روايى واگرا و همگراى ابعاد الگوى بومى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها
1234567ابعاد
0/624آمادگى
0/7270/732واكنش

0/7370/7420/759پساواكنش
0/6440/6560/7010/702ارزيابى
0/6080/6110/6270/7000/761كالبدى
0/6170/6190/6380/6410/6570/711مديريتى

0/5940/6070/6140/6230/6270/6520/665ترميم و بازسازى

الركر  فورنل  روش  به  واگرا  روايى  بررسى   ،1 جدول  مطابق 
در  مؤلفه  يك  كه  مى پذيرد  صورت  همبستگى  ماتريس  وسيله  به 
بين  در  را  بيشترى  تمايز  بايد  موجود،  مؤلفه هاى  ساير  با  مقايسه 
مشاهده پذيرهاى خودش داشته باشد (قسمت پررنگ شده) تا بتوان 
گفت مؤلفه مورد نظر، روايى واگراى بااليى دارد كه اعداد مندرج 

نشان از روايى واگراى مناسبى براى متغيرهاى پژوهش دارد. 
در مرحله دوم تحقيق و براى سنجش پرسشنامه  منتج از مرحله 

اول نيز از تحليل عاملى تأييدى و از نرم افزار Smart PLS استفاده 
ارائه  مدل  مناسب  (برازش  مدل  اعتبارسنجى  براى  است.  گرديده 
 NPAR، DF، P، CMIN (Chi برازش  شاخص هاى  از  هم  شده) 
شاخص   ،(TLI) توكر-لوئيس  شاخص   ،Square)، AGFI، GFI

 CMIN/DF و (NFI، CFI، PNFI، PCFI، RMSEA) بنتلر-بونت
استفاده شده است (حميدى  اطهر، 1396).



 445 احد نوروززاده /  طراحى و اعتبارسنجى الگويى بومى براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها ... 

يافته ها
نمونه   ماهيت  مطلوب  و  بهتر  شناخت  منظور  به  پژوهش  اين  در 
آمارى كه مورد مطالعه قرار گرفته است، پيش از تجزيه  و تحليل 
ارزيابى  مورد  جمعيت شناختى  ويژگى هاى  آمده،  به دست   داده هاى 

قرار گرفت. ويژگى هاى جميعت شناختى و توزيع فراوانى مربوط به 
خبرگان و نمونه آمارى مورد بررسى در دو بخش كيفى و كّمى در 

جدول 2 ارائه شده است.

جدول 2. توزيع فراوانى خبرگان و پاسخگويان برحسب وضعيت سن، ميزان تحصيالت، سابقه  اشتغال و جنسيت
درصدتعدادمؤلفه هاى جميعت شناختى

ويژگى هاى جميعت شناختى و توزيع فراوانى خبرگان

سن

7٪2كمتر از 35 سال
23٪357 تا 45 سال
70٪4521 سال و بيشتر

ميزان تحصيالت
27٪8دكترى

73٪22كارشناسى ارشد و پايين تر

سابقه ى اشتغال
23٪7تا 20 سال

77٪23باالى 20 سال

جنسيت
87٪26مرد
13٪4زن

ويژگى هاى جميعت شناختى و توزيع فراوانى نمونه ى آمارى پژوهش

سن

57٪217كمتر از 35 سال
28٪35108 تا 45 سال
15٪4559 سال و بيشتر

ميزان تحصيالت
13٪49دكترى

87٪335كارشناسى ارشد و پايين تر

سابقه ى اشتغال
62٪238تا 20 سال

38٪146باالى 20 سال

جنسيت
72٪278مرد
28٪106زن

تعيين  براى  پژوهش؛  اول  مرحله  در  شد  اشاره  كه  همان گونه 
شاخص هاى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها، از روش 
مدل  از  مدل،  برازش  براى  دوم؛  مرحله  در  و  گام  سه  در  و  دلفى 
از  كه  شد  استفاده  تأييدى)  عاملى  (تحليل  ساختارى  اندازه گيرى 
نرم افزار Smart PLS براى تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتايج 
حاصل از بررسى داده ها و مفهوم يابى عبارات در جدول 3 ارائه شده 
در  كه  است  اوليه اى  كدهاى  همه  از  خالصه اى  جدول  اين  است. 
پژوهش مشاهده شده و سعى گرديده است از درج كدهاى تكرارى 
دارند  يكديگر  با  نزديكى  بسيار  مشترك  مفاهيم  كه  كدهايى  يا  و 
پرهيز گردد. پس از بررسى هاى دقيق نتايج اين نظرسنجى ها، تعداد 

حذف  و  غربال گرى  از  بعد  گرديد.  استخراج  (اوليه)  باز  كِد   48
كدهاى با ميانگين كمتر، تعداد 32 زيرمعيار به عنوان شاخص هاى 
بالياى  و  سوانح  مديريت  براى  شده  طراحى  الگوى  جهت  اصلى 

طبيعى در روستاها شناسايى گرديد.
در نهايت، شاخص ها بر اساس متغيرهاى مورد مطالعه و مفاهيم 
سوم  گام  از  حاصل  نتايج  اساس  بر  و  پژوهش  اين  در  انتزاعى تر 
دلفى در 7 عامل (آمادگى، واكنش، پساواكنش، ارزيابى، كالبدى، 
مديريتى، ترميم و بازسازى) و 32 مفهوم (كدهاى باز) به صورت 

شكل شماره 1 دسته بندى شدند.
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جدول 3. نتايج پرسشنامه  دور اول، دوم و سوم دلفي

شاخص هارديف
ميانگين پاسخ ها

دور سوم با شاخص: 4/85دور دوم با شاخص: 4/6دور اول با شاخص: 4/5
4/64/74/95شناسايى مخاطرات1
-4/74/5دانش و مهارت مديران و مسئولين2
4/624/744/86تعيين حوادث محتمل3
4/584/824/92مديريت منابع محيطى و انسانى4
4/624/844/92آموزش و پژوهش در مورد مديريت بحران5
-4/564/58غافلگيرى مديران و مسئولين6
4/644/724/88اقدامات مقدماتى واكنش7
4/74/844/94اقدامات پزشكى و حفاظتى8
-4/524/54ساختار ساده دهيارى ها و عدم بودجه كافى در اين ساختار9
4/624/644/88اقدامات پشتيبانى و بسيج منابع10
--4/28امكانات فورى و اضطرارى در ارتباط با سوانح و بالياى طبيعى11
4/64/824/95جمع آورى اطالعات براى ارزيابى حوادث طبيعى12
4/54/774/94امنيت و ايمنى در محل حوادث طبيعى13
4/624/794/91ارزيابى و اصالح علل وقوع بحران در روستاها14
--4/4ارتقاء معلومات و آگاهى مردم روستا15
4/724/754/88رسيدگى به امورات آسيب ديدگان16
4/644/684/95برآورد خسارات حاصله از بحران17
4/684/884/93ارزيابى از محل حادثه و دليل حادثه18
--4/38عدم آشنايى مردم با بيمه هاى مربوط به حوادث و بالياى طبيعى19
4/584/674/93سطح سرويس دهى معابر20
4/64/744/94زيرساخت هاى آب21
4/54/774/95زيرساخت هاى برق22
4/624/794/91زيرساخت هاى گاز23
-4/524/54وضعيت و شرايط برنامه ريزى كوتاه مدت روستائيان24
4/54/754/88وجود ايستگاه هاى آتش نشانى25
4/634/824/91وجود مراكز درمانى و بيمارستان26
-4/544/57آموزش از طريق شبكه هاى مجازى و اينترنت27
4/644/784/91استفاده از ظرفيت نيروهاى انتظامى28
4/624/814/96تأمين مناطق امن29
4/634/744/94تحت نظر قراردادن مناطق هدف به صورت غيرمحسوس30
4/584/644/95كاستن از نيروهاى عملياتى و افزايش نيروهاى مردمى به منظور حفظ آرامش31
4/724/754/91هماهنگى با همه ادارات در جهت بازسازى و كمك رسانى32
4/64/774/88برنامه ريزى بحران33
--4/48عملكرد مديران و مسئولين34
--4/36تجربه مديران و مسئولين35
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مرحله  دوم پژوهش به صورت َكّمى انجام گرفته است كه براى 
يافتن ميزان تأثير هر يك از متغيرها از روش مدل سازى معادالت 
اين  نتايج  است.  شده  استفاده   Smart PLS نرم افزار  در  ساختارى 

تكنيك  از  استفاده  با  استاندارد  حالت  الف)  حالت؛  دو  در  مدل 
حداقل مربعات جزئى و ب) حالت معنادارى T با استفاده از تكنيك 

بوت استراپينگ در شكل هاى 2 و 3 ارائه شده است.

شاخص هارديف
ميانگين پاسخ ها

دور سوم با شاخص: 4/85دور دوم با شاخص: 4/6دور اول با شاخص: 4/5
4/584/744/86طبقات بحرانى و ساختمان هاى ِگلى در معرض خطر36
--4/36وضعيت و شرايط برنامه ريزى ميان مدت روستائيان37
--4/44وضعيت و شرايط برنامه ريزى بلندمدت روستائيان38
4/624/644/95استفاده از فضاهاى باز عمومى39
4/64/824/94يادگيرى از بحران هاى گذشته40
-4/524/57برگزارى مانورهايى در ارتباط با سوانح و بالهاى طبيعى41
-4/554/59برگزارى كالس ها و دوره هاى مرتبط با سوانح و بالهاى طبيعى42
4/584/644/94اقدامات مديريتى در تشكيل تيمهاى بحران43
-4/524/54موقعيت جغرافيايى و چيدمان روستا44
--4/44قضا و قدر و مشّيت الهى45
4/624/744/88تشكيل تيم بحران در روستاها به هّمت دهيارى ها46
4/54/644/95عمليات مقابله با مديريت بحران47

4/584/624/94آگاهى از نتايج و اثرات بحران بر ذى نفعان48  

ادامه جدول 3. نتايج پرسشنامه  دور اول، دوم و سوم دلفي

شكل 1. كدگذارى نهايى و شناسه هاى مربوط به الگوِى بومى براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها
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شكل 2. مدل كلى پژوهش با تكنيك حداقل مربعات جزئى

شكل 3. آماره T مدل كلى پژوهش با تكنيك بوت استراپينگ
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همه  شده،  ارائه  شكل  دو  از  آمده  به دست  نتايج  به  توجه  با 
(همه  مى باشند  معنى دار  شده  ارائه  الگوى  به  مربوط  مسيرهاى 
 T Value مقادير  و  است)  بحرانى 0/16  مقدار  از  بيشتر  مسيرها 
نيز در بازه بحرانى 1/962± قرار نگرفته است. پس همه مسيرها 
مطلوب  برازِش  شده پژوهش داراى  مدل ارائه  و  مى باشد  معنى دار 
و مناسبى است. بيشترين ضريب مسير مربوط به بُعد «ارزيابى» و 
بُعد «كالبدى» با ضريب مسير 0/859 و كمترين ضريب مسير نيز 
آمده  به دست  مقدار 0/732  با  بازسازى»  و  بُعد «ترميم  به  مربوط 

است كه خالصه آن در جدول 4 ارائه شده است.

T Value جدول 4. ضرايب مسير در دو حالت استاندارد و
سطح معنادارىtتاثيرابعاد

0/78123/1560/000آمادگى → مديريت سوانح
0/85946/6430/000ارزيابى → مديريت سوانح

0/73217/3040/000ترميم و بازسازى → مديريت سوانح
0/83846/3260/000مديريتى → مديريت سوانح
0/78625/6550/000واكنش → مديريت سوانح

0/84545/5100/000پساواكنش → مديريت سوانح
0/85943/2580/000كالبدى → مديريت سوانح

از  نيز  استفاده  مورد  پرسشنامه   پايايى  بررسى  منظور  به 
شاخص هايى استفاده شده كه نتيجه آن در جدول 5 ارائه شده است.

جدول 5. خالصه  آمار استنباطى براى متغيرهاى پژوهش
پايايى همگونآلفاى كرونباخپايايى تركيبى AVEMSV(C.R)انحرف معيارميانگينتعداد شاخصمتغيرهاى پژوهش

63/5012/9810/5400/3110/8750/8260/834آمادگى
53/5752/5640/7140/1520/9260/9000/904واكنش

43/5112/0030/7250/1600/9130/8720/877پسا واكنش
43/5892/1060/6270/2300/8390/7600/766ارزيابى
53/5122/8130/5950/3420/8800/8290/840كالبدى
43/4891/7810/6080/2130/8600/7810/803مديريتى

43/4821,8170/5860/3080/9120/8780/878ترميم و بازسازى

(برازِش  مدل  اعتبارسنجى  براى  و  پژوهش  اين  در  نهايت  در 
 NPAR، DF، P، برازش  شاخص هاى  از  شده)  ارائه  مدِل  مناسِب 
 ،(TLI) شاخص توكر-لوئيس ،CMIN (Chi Square)، AGFI، GFI

و   (NFI، CFI، PNFI، PCFI، RMSEA) بنتلر-بونت  شاخص 
CMIN/DF استفاده شده است كه نتايج حاصل در جدول 6 ارائه 

شده است.
جدول 6. شاخص هاى برازش الگوى مفهومى

نتيجه برازشمدل اصلىشاخصنوع شاخص برازش
NPAR312برازش مناسب

DF4758برازش مناسب
P0/0000برازش مناسب

شاخص مطلق
CMIN (Chi Square)13422/37برازش مناسب
برازش مناسبAGFI0/92 (بزرگتر از 0/9)
برازش مناسبGFI0/93 (بزرگتر از 0/9)

شاخص تطبيقى يا نسبى
برازش مناسبTLI0/92 (بزرگتر از 0/9)
برازش مناسبNFI0/93 (بزرگتر از 0/9)
برازش مناسبCFI0/93 (بزرگتر از 0/9)

شاخص مقتصد

برازش مناسبPNFI0/611  (بزرگتر از 0/5)
برازش مناسبPCFI0/623 (بزرگتر از 0/5)

برازش مناسبRMSEA0/000 (كوچكتر از 0/08)
برازش مناسبCMIN/DF2/8210 (كوچكتر از 5)
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تطبيقى،  برازش  شاخص هاى  براى  آمده  دست  به  نتايج  برابر 
شاخص هاى CFI، IFI، GFI و NFI داراى برازش مناسب مى باشند 
پينگ (2004)  و  روبرت  پژوهش  اساس  بر  كه  از 0/8)  (بيشتر 
كه بيان داشته است؛ اگر شاخص هاى برازش تطبيقى باالتر از 0/8 
شاخص هاى  همه  بنابراين  مى باشد،  قبول  قابل  و  مطلوب  باشند 
مربعات  ميانگين  ريشه  همچنين  بودند.  قبول  قابل  تطبيقى  برازش 
از  كمتر  كه  آمده  بدست   0/000 نيز   (RMSEA) برآورد  خطاي 
0/08 مى باشد. بنابراين برازش مدل، مطلوب ارزيابي مى گردد و 

مى توان به نتايج حاصل از آن اتكا نمود.

نتيجه گيرى
بومى  الگوِى  يكپارچه،  چارچوبي  در  گرديد  تالش  پژوهش  اين  در 
براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها مورد مطالعه قرار 
طور  به  كه  است  اين  بيانگر  كدگذارى ها  از  حاصل  نتايج  گيرد. 
(آمادگى،  عامل   6 در  الگو  اين  شكل گيرى  بر  مؤثر  عوامل  كلى 
واكنش، پساواكنش، ارزيابى، كالبدى، مديريتى و ترميم و بازسازى) 
حاصل  نتايج  اساس  بر  شدند.  شناسايى  باز)  (كدهاى  مفهوم  و 32 
عاملى  بارهاى  و  پژوهش  ساختارى  مدل  به  توجه  با  و  پژوهش  از 
و  «ارزيابى»  ابعاد  شده،  ارائه  مدل  در  استاندارد)  (تخمين  موجود 
«كالبدى» با ضريب مسير 0/859 بيشترين ميزان بار عاملى را در 
الگوى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها داشته اند. از بين 
شاخص هاى عامل «ارزيابى» نيز شاخص «ارزيابى از محل حادثه و 
دليل حادثه» با ضريب مسير 0/838 بيشترين اثرگذارى را در الگوى 
طراحى شده داشته است، كه با نتايج تحقيقات احمدى و منوچهرى 
همكاران  و  هنگ  و  همكاران (1393)  و  سجاسى قيدارى   ،(1399)
شاخص هاى  بين  از  همچنين  مى گيرد.  قرار  راستا  يك  در   (2018)
عامل «كالبدى» نيز شاخص «زيرساخت هاى برق» با ضريب مسير 
0/837 بيشترين اثرگذارى را در الگوى طراحى شده براى مديريت 
سوانح و بالياى طبيعى در روستاها داشته است كه با نتايج تحقيقات 
محمدى فر و همكاران (1399)، احسان دوست و آريانپور (1397)، 
توكاكيس و همكاران (2019)، هنگ و همكاران (2018) و كواچز و 

اسپنز (2009) نيز در يك راستا قرار مى گيرد.
مديريت  براى  شده  ارائه  الگوى  در  تأثيرگذار  عامل  سومين 

سوانح و بالياى طبيعى در روستاها، عامل «پساواكنش» با ضريب 
نيز،  عامل  اين  شاخص هاى  بين  از  كه  است  بوده   0/845 مسير 
شاخص «ارزيابى و اصالح مجارى بحرانى در روستاها» با ضريب 
0/899 داراى ضريب اهميت باال در مدل پژوهش مى باشد كه از 
اين نقطه نظر با پژوهش هاى احمدى و منوچهرى (1399)، ايمانى 
كويك  و  فنر  و   (2014) همكاران  و  پاوال   ،(1398) همكاران  و 
با  «مديريتى»  بعدى  تأثيرگذار  عامل  مى باشد.  هم راستا   (2015)
ضريب مسير 0/838 كه شاخص عمده  اين عامل نيز «استفاده از 
ظرفيت هاى نيروهاى انتظامى» با ضريب 0/837 شناسايى گرديد، 
كه از اين نقطه نظر نيز با پژوهش هاى احمدى و منوچهرى (1399)، 
هنگ و همكاران (2018) و كواچز و اسپنز (2009) سنخيت دارد. 
پنجمين عامل تأثيرگذار در مدل پژوهش، عامل "واكنش" با ضريب 
مسير 0/786 مى باشد كه تأثيرگذارترين شاخص آن نيز "عمليات 
اين  كه  است   0/866 مسير  ضريب  با  بحران"  مديريت  با  مقابله 
عامل نيز با پژوهش هاى احمدى و منوچهرى (1399)، محمدى فر و 
همكاران (1399)، پطرودى و همكاران (1396)، سجاسى قيدارى 
و همكاران (1393)، هنگ و همكاران (2018) و پاوال و همكاران 
(2014) ارتباط نزديكى دارد. «آمادگى» ششمين عامل تأثيرگذار 
در الگوى طراحى شده با ضريب مسير 0/781 بوده كه مؤثرترين 
مسير 0/784  ضريب  با  محتمل»  حوادث  نيز «تعيين  آن  شاخص 
شناسايى شد كه با تحقيقات احمدى و منوچهرى (1399)، عبدى 
راستا  يك  در   (2014) همكاران  و  پاوال  و   (1398) همكاران  و 
قرار دارد. در نهايت آخرين عامل مؤثر در الگوى تدوين شده در 
اين پژوهش، عامل «ترميم و بازسازى» با ضريب 0/732 بوده كه 
شاخص عمده  آن نيز «هماهنگى با همه ادارات در جهت بازسازى 
كه  است  شده  شناسايى  مسير 0/798  ضريب  با  كمك رسانى»  و 
اين عامل نيز با پژوهش انجام  يافته توسط محمدى فر و همكاران 
همكاران  و  هنگ   ،(1397) آريانپور  و  احسان دوست   ،(1399)

(2018) و كواچز و اسپنز (2009) هم راستا مى باشد.
در اين پژوهش تالش گرديد بر اساس سئواالتى كه طرح شد، 
الگويى بومى براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها ارائه 
گردد. بر اين اساس و بر مبناى سئوال اول پژوهش، 32 شاخص 
مبناى  بر  گرديد.  شناسايى  طبيعى  بالياى  و  سوانح  مديريت  براى 
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سوال دوم پژوهش كه در ارتباط با عوامل مؤثر در مديريت سوانح 
و باليايى طبيعى در روستاها مطرح شده بود، اين عوامل در 6 گروه 
اصلى؛ آمادگى، واكنش، پساواكنش، ارزيابى، كالبدى، مديريتى و 
ترميم و بازسازى مورد مطالعه قرار گرفتند. الگوى بهينه و همچنين 
حداقل  تكنيك  از  استفاده  با  نيز  ارائه  شده  الگوى  اعتبارسنجى 

مربعات جزئى مورد ارزيابى قرار گرفت.  
مى شود  پيشنهاد  پژوهش،  اين  از  حاصل  يافته هاى  اساس  بر 
بحران  مديريت  دست اندركاران  و  مسئوالن  توجه  مورد  زير  نكات 

قرار گيرد:
- ارزيابى از محل حادثه به نحو احسن انجام گردد و داليل و عوامل 

مربوط به وقوع بالياى طبيعى به درستى مشخص شود.
- زيرساخت هاى مربوط به روستاها به بهترين شكل ممكن بازبينى 

و بازسازى و تقويت شوند.
- مجارى وقوع بحران در روستاها شناسايى شوند.

طبيعى  بالياى  كنترل  جهت  در  روستاها  ظرفيت هاى  همه   از   -
استفاده شود.

- آموزش هاى الزم به اهالى روستا ارائه گردد.
- هماهنگى هاى الزم با ادارات ذى ربط جهت مديريت بحران انجام 

گردد.
- پيش بينى هاى الزم جهت وقوع بالياى بعدى انجام شود.

در مجموع، مديريت مخاطرات، مجموعة گسترده و پيوسته اى 
از مطالعات نظرى و ميدانى مخاطره شناسى و اقدامات اجرايى است. 
كاهش  منظور  به   دانش  اين  چشم اندازهاى  و  اهداف  تحقق  الزمة 
گام هاى  از  بهره گيرى  و  شناسايى  محيطى،  مخاطرات  مديريت  و 
محدوديت هاى  از  مى باشد.  مديريتى  الگوهاى  راستاى  در  متعددى 
طراحى  و  مدل سازى  زمينه  در  مطالعه  اندك  تعداد  پژوهش،  اين 
الگو براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى است. هرچند در زمينه 
مديريت سوانح و بالياى طبيعى مى توان به مطالعات قابل توجهى 
مطالعات  در  به ويژه  مديريتى  الگوهاى  طراحى  ليكن  يافت،  دست 
خارجى مشابه توسط پژوهشگر يافت نشد، به طوريكه نوظهورى اين 
نظريه حتى در مطالعات داخلى نيز به چشم مى خورد. همچنين عدم 
همكارى نمونه هاى مورد مطالعه و پراكندگى بسيار زياد روستاهاى 
هر  در  مى رود.  به شمار  پژوهش  محدوديت هاى  ديگر  از  استان 

صورت تالش بر اين بود مطالعاتى نزديك و همسو و داراى اعتبار 
علمى قابل قبول ارائه گردد. 
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پرسشنامه پژوهش

بسمه تعالى
پاسخگوي عزيز؛ 

ضمن تشكر از همكاري صميمانه شما و زماني كه صرف پاسخ به سؤاالت پرسشنامه مي كنيد، اين پرسشنامه جهت جمع آورى اطالعات 
در خصوص «طراحى الگويى بومى براى مديريت سوانح و بالياى طبيعى در روستاها» مي باشد. بي شك پاسخگويي صادقانه و صميمانه 
شما در انجام بهتر اين تحقيق موثر خواهد بود. در ضمن اطالعاتي كه  شما در آن درج خواهيد نمود به صورت محرمانه بوده و صرفًا مورد 
تجزيه و تحليل آماري قرار مي گيرد. از آنجايى كه اطالعات شما روى نتيجه پژوهش مؤثر خواهد بود لطفًا با دقت و بدون جهت گيرى به 

سؤاالت پاسخ دهيد. 
با تشكر

قسمت اول:

سن

كمتر از 35 سال
35 تا 45 سال
45 سال و بيشتر

ميزان تحصيالت
دكترى

كارشناسى ارشد و پايين تر

سابقه ى اشتغال
تا 20 سال

باالى 20 سال

جنسيت
مرد
زن
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قسمت دوم:

موارد زير تا چه ميزان در مديريت سوانح و بالياى طبيعى (در جهت كاهش 
خيلى كمكمنظرى ندارمزيادخيلى زيادآسيب هاى احتمالى) در روستاى شما داراى اهميت هستند؟

شناسايى مخاطرات
تعيين حوادث محتمل

مديريت منابع
آموزش و پژوهش در مورد مديريت بحران

اقدامات مقدماتى واكنش
اقدامات پزشكى و حفاظتى

اقدامات پشتيبانى و بسيج منابع
جمع آورى اطالعات براى ارزيابى حادثه

امنيت و ايمنى در محل حادثه
ارزيابى و اصالح مجارى بحرانى در روستاها

رسيدگى به امورات آسيب ديدگان
برآورد خسارات حاصله از بحران

ارزيابى از محل حادثه و دليل حادثه
سطح سرويس دهى معابر

زيرساخت هاى آب
زيرساخت هاى برق
زيرساخت هاى گاز

وجود ايستگاه هاى آتش نشانى
وجود مراكز درمانى و بيمارستان

استفاده از ظرفيت نيروهاى انتظامى
تامين مناطق امن

تحت نظر قراردادن مناطق هدف به صورت غيرمحسوس
كاستن از نيروهاى عملياتى و افزايش نيروهاى مردمى به منظور حفظ آرامش

هماهنگى با همه ادارات در جهت بازسازى و كمك رسانى
برنامه ريزى بحران

طبقات بحرانى و ساختمان هاى ِگلى در معرض خطر
استفاده از فضاهاى باز عمومى
يادگيرى از بحران هاى گذشته

اقدامات مديريتى در تشكيل تيمهاى بحران
تشكيل تيم بحران در روستاها به هّمت دهيارى ها

عمليات مقابله با مديريت بحران
آگاهى از نتايج و اثرات بحران بر ذى نفعان


