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Abstract
Background and objective: Damage caused by various natural disasters around the world, especially in rural areas, are 
increasing. In order to reduce the damage caused by natural disasters, the awareness of people to deal with natural disasters 
must be upgraded, in which, rural women with awareness and awareness in the field of natural disaster management, can play 
an effective role in reducing the vulnerability of rural communities. The purpose of this study is to assess the awareness of rural 
women about the components of natural disaster crisis management in the villages of Damghan city.
Method: In this regard, descriptive-analytical research method and documentary and survey study method using a questionnaire 
has been used to answer the research question in Damghan city. The statistical population of the study is 6 villages of Damghan 
city. The sample population of 370 rural women in the mentioned villages has been determined. In order to analyze, a single-
sample T-TEST was processed to determine the average share of awareness in each of the components of crisis management in 
the three periods before the crisis, during the crisis and after the crisis. Then, to prioritize the awareness level of rural women, 
the components of natural disaster crisis management, entropy method were used to weight the criteria and the TOPSIS multi-
criteria decision model was used to prioritize the level of crisis management awareness in rural areas of Damghan city. 
Findings: Natural Disaster Management awareness Indicators In the three dimensions of the crisis management cycle (before 
the crisis, during the crisis and after the crisis), the current level of awareness of rural women in Tuyeh Darvar and Rudbar 
villages is better than other villages. Also, rural women in Damankuh, suburbs, Qahab Sarsar and Qahab Rustaq villages are at 
the lowest level of crisis management awareness, respectively.
Conclusion: Women play the role of the closest people in the family, and by increasing women’s awareness of the components 
of crisis management, the level of harm to the family and individuals during natural disasters can be reduced, as well as better 
conditions for preparation and rehabilitation of events after Create it.
Keywords: Crisis Management, Rural Women, Crisis management components, Damghan city.
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چكيده
زمينه و هدف: خسارت هاي ناشي از وقوع حوادث بالياى طبيعى گوناگون در سراسر جهان به ويژه در مناطق روستايى در حال افزايش است. جهت 
كاهش آسيب هاي ناشى از بالياى طبيعى بايد آگاهى افراد براي مقابله با بالياى طبيعى ارتقا يابد، كه در اين ميان زنان روستايي برخوردار از آگاهى 
در زمينه مديريت بالياي طبيعى، مي توانند در كاهش آسيب پذيري جامعه روستايي نقش مؤثرى داشته باشند. هدف اين پژوهش سنجش آگاهى زنان 

روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى در روستاهاى شهرستان دامغان مى باشد. 
روش: اين تحقيق توصيفى–تحليلى و از شيوه مطالعه اسنادي و پيمايشي با به كارگيري پرسشنامه، براي پاسخگويي به پرسش تحقيق در شهرستان 
دامغان استفاده شده است. جامعه آمارى تحقيق 6 دهستان شهرستان دامغان انتخاب شده است كه جامعه نمونه 370 نفر از زنان روستايى دهستان هاى 
مذكور تعيين شده است. به منظور تجزيه وتحليل، از آزمون T تك نمونه اي براي مشخص كردن سهم ميانگين برخورداري از آگاهى در هر يك از 
مؤلفه هاي مديريت بحران در سه دوره پيش از بحران، حين بحران و پس از بحران پردازش گرديد. سپس براي اولويت بندي سطح آگاهى زنان روستايى 
 (TOPSIS) از مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى از روش آنتروپى به منظور وزن دهى به معيارها  و از مدل تصميم گيري چندشاخصه تاپسيس

براي اولويت بندي سطح آگاهى مديريت بحران در روستاهاي شهرستان دامغان استفاده شد.
يافته ها: براساس شاخص هاى آگاهى مديريت بحران بالياى طبيعى در ابعاد سه گانه چرخه مديريت بحران (پيش از بحران، حين بحران و پس از 
بحران)، وضع موجود سطح آگاهى زنان روستايى دهستان هاى تويه دروار و رودبار بهتر از ساير دهستان ها است. و همچنين زنان روستايى دهستان هاى 

دامنكوه، حومه، قهاب صرصر و قهاب رستاق به ترتيب در پايين ترين سطح آگاهى مديريت بحران قرار دارند.
نتيجه گيرى: زنان به عنوان نزديك ترين افراد در خانواده نقش ايفا مى كنند و با افزايش آگاهى زنان از مؤلفه هاى مديريت بحران مى توان در زمان وقوع 
بالياى طبيعى از سطح آسيب ها براى خانواده و افراد كاست، و همچنين شرايط مناسب ترى براى آمادگى و بازتوانى رخدادهاى پس از آن ايجاد نمود.

كليدواژه ها: مديريت بحران، زنان روستايى، مؤلفه هاى مديريت بحران، شهرستان دامغان
◄ استناد            فارسي (شيوه APA، ويرايش ششم 2010): رياحى، وحيد؛ رستميان، معصومه. (بهار، 1401)، سنجش آگاهى زنان روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران 
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مقدمه
هنگام مطالعه محيط زندگى و سرگذشت جوامع و تجربه انسان از 
قلمرو  صرفًا  مخاطرات  درك  كه  مى شود  مشاهده  مخاطرات،  درك 
مفهومى تصور نمى شد، بلكه توانايى بشر براى تبديل فكر به عمل 
درك  الكساندر١، 2000، 137).  مى شد (  نظر گرفته  در  آن  در  نيز 
مخاطرات به تدريج توسط تحقيقات صبورانه انديشمندان متعدد در 
طول سال هاى گذشته رو به فزونى بوده است، اما واكنش به مخاطرات 
از طريق اقدام عملى هم سطح با ادراك رشد نيافته است. در ايران 
ناپايدار،  سازهاى  و  ساخت  توسعه،  در  افراطى گرى  رويكرد  براساس 
به  بى اعتنايى  كردن،  عمل  تقليدى  و  كوركورانه  اقدام،  در  بى هدفى 
علم و تحقيقات بومى، شهوت پول اندوزى و پولدارى، خدا انگاشتن 
پول (مادى گرايى محض و اصالت را به ثروت كوتاه مدت دادن)، از 
مى باشند (مقيمى،  مخاطرات  از  ضعيف  ادراكى  شاخص هاى  جمله 
جامعه  مختلف  گروه هاي  كه  مي دهد  نشان  شواهد   .(142  ،1394
مي توانند نقش بسيار مهمي در مديريت سوانح ايفا نمايند. در نتيجه 
در  آسيب پذيري كمتري قرار مي گيرند كه  تحت تاثير  كشورهايي 
فعاليت هاي  در  مستقيم  صورت  به  مردم  مختلف  قشرهاي  آن ها 
براي  خود  توان مندي هاي  يك  هر  و  نموده  شركت  خطر  كاهش 
درك و پاسخ به سوانح مرگبار را به عرضه گذارند. كسب اين گونه 
ايزدخواه،  دارد (استوار  آمادگي  و  بيشتر  آگاهي  به  نياز  توانمندي ها 
1389، 4). وقوع بالياي طبيعي و پيامدهاي ناشي از آن ها در جهان 
و به ويژه مناطق روستايي، حذف ناشدني است و هميشه احتمال آن 
وجود دارد (غفورى آشتيانى٢، 2005،2). زمينه جهانى بالياى طبيعى 
در مقياس بزرگ در سراسر جهان در حال افزايش مى باشد. منطقه 
آسيا و اقيانوسيه به ويژه مستعد فاجعه است و تأثيرات اقتصادى-

اجتماعى فاجعه هاى طبيعى به يك موضوع مهم تبديل شده است. 
جنسيتى،  نابرابرى  دليل  به  طبيعى  بالياى  كه  است  شده  آشكار 
هنجارهاى جنسيتى و تقسيم كار بر اساس جنسيت در جامعه و 
اقتصاد، زنان و مردان را تحت تأثير متفاوتى قرار مى دهد. همچنين 
اشاره شده است كه بالياى طبيعى تأثير مستقيم و نامطلوبى بر زنان 
و دختران دارد. جامعه جهانى با بهره گيرى از آگاهى و تجربه حوادث 
گذشته، چشم اندازهاى برابرى جنسيتى را در چارچوب سياست هاى 
1.  Alexander,2000
2.  Ghafory Ashtiany , 2005

كنفرانس  دومين  در  كه   Hyogo چارچوب  مانند  باليا  به  مربوط 
در   2005 سال  در  متحد  ملل  سازمان  بالياى  خطر  كاهش  جهانى 
دولت  رهبرى  تحت  بعالوه،  است.  گنجانده  شد،  برگزار  ژاپن  كوبه 
ژاپن، كميسيون وضعيت زنان سازمان ملل متحد قطعنامه اى تحت 
عنوان ”برابرى جنسيتى و توان مندسازى زنان در بالياى طبيعى“ را 
بر  كه  كرد  تصويب  مارس 2014  در  خود  جلسه  پنجاه و هشتمين 
اهميت پاسخگويى به آسيب پذيرى خاص زنان و دختران و مشاركت 
و  واكنش  پيشگيرى،  مراحل  تمام  در  تصميم گيرى  در  آن  ها  كامل 
بازسازى در برابر باليا تأكيد كرد. توان مندسازى زنان به عنوان يكى 
در  رويكردهايى  است،  شده  شناخته  راهبردى ها  و  كليدى ترين  از 
بهبود و بازسازى پس از فاجعه همانطور كه زنان نقش حياتى دارند 

(مگورو٣، 2014، 3).
زلزله  و  سيالب  مانند  طبيعى  بالياي  وقوع  مخرب  تأثيرات   
تخريب  مانند  روستايى  نواحى  در  ويژه  به  جغرافيايى  فضاهاي  در 
منابع درآمدي و امكانات زيستى، سالمت ساكنان به ويژه كودكان، 
ويژه  به  توسعه  براي  جدي  خطري  هميشه  سالخوردگان،  و  زنان 
در كشورهاي درحال توسعه به شمار مى روند (بدري و همكاران، 
جامعه  آسيب پذير  گروه هاي  از  يكي  زمره  در  زنان   .(39  ،1392
محسوب مي گردند. تحقيقات نشان داده است تعداد زناني كه همواره 
مردان  نسبت  به  مي دهند  دست  از  طبيعي  سوانح  در  را  خود  جان 
قربانيان  از  توانند  مي  زنان  صورت  اين  در  كه  است  بيشتر  بسيار 
مختلف  گروه هاي  ميان  در  گردند.  محسوب  سانحه  يك  اصلي 
آسيب پذير، زنان به دليل جنسيت شان نيازمند توجه بيشتري هستند. 
در برخي از كشورهاي در حال توسعه و مناطق روستايي، زنان با 
كمتر  ارتباط  منابع،  به  دسترسي  جمله:  از  بيشتري  محدوديت هاي 
با شبكه هاي اجتماعي، كمبود اطالعات كافي، نداشتن مهارت ها و 
مالكيت در زمين رو به  رو مى باشند. همچنين سوانح طبيعي به غير 
از مشكالت جسمي، تاثيرات روحي و رواني گسترده اي نيز بر برخي 

زنان مي گذارد (استوار ايزدخواه، 1389، 5).
طبيعى  بالياى  از  ناشى  تلخ  تجارب  على رغم  ايران  كشور  در 
پيشين، تنها اقدامات اندكى در راستاى آمادگى شهروندان بيش از 

3.  Meguro, 2014
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بحران صورت گرفته است. تجربيات به دست آمده از وقوع بالياى 
و  سوانح  مخاطرات  كاهش  براى  كه  است  آن  بيانگر  اخير  طبيعى 
در  شهروندان  توانمندسازى  است  الزم  طبيعى  بالياى  بحران  مهار 
ابعاد اجتماعى مد نظر قرار گيرد. توجه به تقويت توانايى شهروندان 
مراحل  در  آن ها  مشاركت  ساز  زمينه  واقع  در  مختلف  ابعاد  در 
كاهش  جهت  در  مهمى  عامل  خود  كه  بود  خواهد  بحران  گوناگون 
تأثيرات مخرب و افزايش تاب آورى جامعه خواهد بود (عباداله زاده 

ملكى و همكاران، 1395، 14).
واقع  زمين ساختى  مستقل  چاله  يك  در  دامغان  شهرستان 
كوير  دشت  آن  جنوب  در  و  البرز  كوه هاى  آن  شمال  در  كه  شده 
است.  گرفته  قرار   ( جهان  و  ايران  نمكزار  بزرگترين  از  (قسمتى 
دركوهستان هاى شمالى دامغان، گسل هاى متعددى با جهت جنوب 
غربى-شمال شرقى وجود دارد كه رعايت آن در ايجاد ساختمان ها 
و ديگر تأسيسات به خاطر احتمال وقوع زلزله الزم است. به علت 
موقعيت طبيعى، خشك رودهايى در اين شهرستان وجود دارد كه 
در موقع بارندگى سيالب در آن ها جارى مى شود. مهم ترين خشك 
دره هاى  آن  ابتداى  كه  على  چشمه  رود  خشك  از  عبارتند  رودها 
حدود  كه  رودبار  رود  خشك  و  مى باشد  گرگان  شاهكوه  جنوبى 
قوشه  شمال  در  كه  دريان  رود  خشك  ديگرى  و  است  چشمه على 
معرض  در  شهرستان  اين  جمعيتى  سكونتگاه هاى  كليه  است.  واقع 
تهديد خطر زلزله قرار دارند. به طوريكه شهرهاى دامغان و اميريه 
در پهنه خطر زلزله با شدت زياد، و شهرهاى ديباج و كالته در پهنه 
با خطر خيلى زياد واقع شده اند. همچنين خطر رانش زمين نيز در 
محدوده هايى از شمال شهرستان ديده مى شود. بيشتر اين محدوده ها 
با خطر متوسط بوده، و محدوده هاى با خطر باال داراى وسعت اندكى 

مى باشند (اشكورى، 1397، 13).
بررسي  كه  است  سئوال  اين  به  پاسخ  پى  در  حاضر  پژوهش 
ميزان و سطح آگاهى مديريت بحران زنان روستايي در شهرستان 

دامغان چگونه است؟

مبانى نظرى
از بالياي طبيعي تعاريف متعددي ارائه شده است. به نظر برخي از 
محققان بالياي طبيعي يك وضعيت فشار جمعي است، در حالي 
كه از نظر برخي محققان ديگر، بالياي طبيعي به عنوان يك دوره 

بحران اجتماعي شناخته مي شود. «استراتژي بين المللي براي كاهش 
بالياي   » مى گويد:  طبيعي  بالياي  با  ارتباط  ملل“در  خطرسازمان 
اقتصادي- سيستم  روي  محيطي  خطر  يك  آثار  نتيجه  طبيعي 

روال  در  اختالل  موجب  كه  است  آسيب پذير  جامعه  يك  اجتماعي 
طبيعي امور آن جامعه شده و مانع از ايفاي نقش مناسب آن جامعه 
براي كنار آمدن با آثار آن مى شود.» (افتخارى و همكاران، 1386، 

.(65
توانمند سازى جامعه يك فرآيند پويا و فراگير است. هدف عمده 
جوانب  و  ابعاد  كليه  در  مناسب  تغيير  ايجاد  توانمندسازى  فرآيند 
در  مى باشد.  اجتماعى  اقشار  و  گروه ها  و  خانواده ها  افراد ،  زندگى 
واقع توانمندسازى رويكردى اصيل مى باشد كه راهبرد پايين به باال 
را مد نظر قرار مى دهد. اساسًا اولين راهبرد عمده در تدوين طراحى 
و اجراى برنامه هاى توانمند سازى آموزش است. در فرآيند آموزش 
اطالعات و پيام ها منتقل و رد و بدل مى شود و با علم به اينكه در 
عصر حاضر اطالعات منشأ قدرت و در حقيقت عين قدرت است، 
بنابراين دسترسى اقشار وسيع مردمى به اطالعات يك گام كليدى 
در فرآيند توانمندسازى به حساب مى آيد. توزيع و انتشار اطالعات 
به معنى ايجاد توانايى بالقوه يادگيرى و ارتقاء سطوح آگاهى، دانش 
تكنيك ها و مهارت هاى ارتباطى در ميان گروه هاى اجتماعى است. 
اين مرحله زيربناى سر آغاز آگاهى، آمادگى ذهنى مردم براى ايفاى 
نقش تاريخى خود و اقدام در جهت بهبود وضع موجود و ساختن محيط 
ايمن و تاب آور مى باشد (عباداله زاده ملكى و همكاران، 1395، 14).

با توجه به نقش پراهميت زنان در مديريت خانواده، سازندگي 
در  جهاني  تحقيقات  بر  مروري  و  اقتصادي  پيشبرد  و  جوامع  در 
نشان  خاطر  مي توان  توسعه،  مقوله  و  زنان  بين  ارتباط  خصوص 
كاهش  منظور  به  برنامه ريزي  و  طراحي  تصميم گيري،  كه  ساخت 
خطرات سوانح طبيعي نيازمند مشاركت و همكاري فعال زنان در 
همچنين  است.  اقتصادي  و  فرهنگي  اجتماعي،  از  اعم  ابعاد  تمامي 
بهداشت  در  حياتي  نقشي  و  گرديده  محسوب  خانواده  محور  زنان 
جسماني و رواني و گردش امور روزمره در خانواده دارند. تجربيات 
مساله  اين  از  حاكي  حال  به  تا  گذشته  قرون  از  حاصل  شواهد  و 
است كه زنان علي رغم آسيب پذيري در سوانح طبيعي، توانسته اند 
در شرايط ناگوار پس از سوانحي همانند زلزله، سيل، خشكسالي، 
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طوفان و ... مسئوليت مراقبت و اسكان خانواده، برقراري آرامش، 
بر  را  همسايگان  و  دوستان  به  ياري رساني  و  كمك  و  آنان  تغذيه 
عهده گرفته و با جان و دل در اين راه تالش كنند (استوار ايزدخواه، 
زنان  فعال  مشاركت  بدون  پايدار  توسعه  به  يافتن  دست   .(1389
اجتماعي،  و  اقتصادي  خانوادگي،  عرصه  از  اعم  عرصه ها،  همه  در 

امكان پذير نمى باشد (عالى زاده و همكاران، 1396، 129).
كلى  مفهوم  همچون  نيز  روستايى  زنان  توانمندسازى 
توانمندسازى به معناى مقابله به وضعيت بى قدرتى زنان روستايى 
كسب  و  منابع  بر  بيشتر  تسلط  و  تدارك  به  مفهوم  اين  است. 
منافع براى زنان روستايى اطالق مى شود. در طى اين فرآيند زنان 
روستايى، براى غلبه بر موانع پيشرفت، فعاليت هايى انجام مى دهند 
كه باعث تسلط آن ها در تعيين سرنوشت خود و غلبه بر نابرابرى 
بنيانى شده و موجب مى گردد كه زنان روستايى براى انجام برخى 
كارها توانايى پيدا كنند كه اين موضوع به رفع تبعيض ميان زنان 
جامعه  در  جنسيتى  تبعيض هاى  با  مقابله  در  و  شده  منجر  مردان  و 
به  مربوط  تحقيقات  (محمدى، 1382، 711).  مى شود  واقع  مؤثر 
در  و  تحصيالت  اجتماعي،  سطح  در  روستايي،  زنان  توانمندسازى 
بر  مؤثر  عوامل  از  اثربخشي  خود  و  نفس  به  اعتماد  رواني  سطح 

توانمندي آنان بوده است (كرمانى و همكاران،1397، 41).
با توجه به رويكردهاى متفاوتى كه انديشمندان انتخاب كرده اند، 
مديريت بحران به شيوه هاى متفاوتى تعريف شده  است. در گذشته 
امروزه  كه  درحالى  بود،  حاكم  تعاريف  در  واكنشى  رويكرد  بيشتر 
مى شود.  تعريف  واكنشى  و  پيش نگر  رويكردى  با  بحران  مديريت 
چگونگى  به  را  بحران  مديريت   (2007) كاپوال  و  بوالك  هادو، 
سروكار داشتن و اجتناب از ريسك تعريف مى كنند. دفتر هماهنگى 
را  بحران  مديريت   ،(1984) ملل  سازمان  بالياى  در  امدادرسانى 
چنين تعريف نموده است: مديريت بحران داراى چهار ركن اصلى 
است.  بازسازى  و  اضطرارى  واكنش  آمادگى،  خسارات،  كاهش 
را  موجود  منابع  و  بالقوه  مخاطرات  بحران،  مديريت  جامع  سيستم 
ارزيابى كرده و طورى برنامه ريزى مى نمايد كه منابع موجود را با 
مخاطرات موازنه كند تا با استفاده از منابع موجود توان بحران را 

كنترل كرد (توتونچيان وخوشحال، 1399، 4).
در بررسى مديريت بحران، اين نكته مشخص شده است كه؛ در 
مطالعات علمي مديريت بحران به طور كلي سه مرحله پيشگيري/ 

قبل از بحران، آمادگي و مقابله/ حين بحران، و بازسازي/ پس از 
بحران براي مديريت بحران در نظر گرفته شده است (كاپوال١، 2007، 
هر  در  بحران  با  برخورد  ماهيت  بر اساس  وزين، 1386، 29).  ؛   8
مرحله، به آگاهى خاصي از مديريت بحران نياز است و جوامع محلى  
با تأكيد بر زنان روستايى مي بايست آگاهى اوليه را در مورد اينكه 
در هر مرحله از بحران چه اقدامي بايد انجام شود، فراگيرند. اخوان و 
درويش زاده در مطالعه شان براساس مدل مديريت دانش در بحران، 
به  را  مختلف  مراحل  در  بحران  مديريت  براي  الزم  آگاهي  و  دانش 

صورت جدول (1) بيان كردند.

جدول 1. دانش الزم براى مديريت بحران 

دانش الزم براى مديريت بحران فازهاي مديريت 
بحران

دانش شناسايي مناطق بحران
دانش مقاوم سازي ساختمان ها

دانش تشويق به بيمه كردن دارايي ها
دانش ارائه آموزش هاي عمومي مقابله با بحران

فاز پيشگيري و 
كاهش اثر

تشكيل تيم هاي گروهي
دانش رهبري مردمي

دانش كار با سيستم هاي هشدار و اطالع رساني
دانش نحوه تهيه، ذخيره سازي و توزيع مواد غذايي و دارويي 

در شرايط بحراني

فاز آمادگى و مقابله

دانش پاك سازي نخاله ها و ضايعات و آلودگي ها
دانش بهبود وضعيت اردوگاه هاي اسكان موقت

دانش شناخت محل هاي جديد ساخت بناها و تاسيسات
دانش تخمين و برآورد ميزان خرابي ها

فاز بازسازى

منبع: اخوان و درويش زاده،1390، 155
بنابراين، يكي از مهم ترين ويژگي ها و مهارت هايي كه به جوامع 
محلى با تأكيد بر زنان روستايى در حل بحران و كاهش آسيب هاي 
و  ابعاد  ماهيت،  درخصوص  آگاهى  مي كند،  كمك  آن  از  ناشي 
جنبه هاي گوناگون بحران مى باشد. اغلب جوامع محلى با تأكيد بر 
درخصوص  آگاهى شان  سطح  بودن  پايين  دليل  به  روستايى  زنان 
سردرگمي  دچار  طبيعي  بالياي  بروز  مواقع  در  بحران،  مديريت 
محلي  مقياس  در  بحران  هزينه هاي  سبب  همين  به  و  مي شوند 
دانشي  نيازهاي  آن  دنبال  به  و  دانشي  سطح  شناخت  مي رود.  باال 
جوامع محلي به خصوص زنان روستايى در مورد بحران براي ارائه 

آموزش هاي الزم، اهميت بسيار دارد.
1.  Coppola, 2007
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برخوردارى از دانش، آگاهى و ماحصل آن توانمندسازى زنان 
روستايى در زمينه مديريت بحران، آنان را در زمينه نحوه پيشگيرى 
اوليه  مديريت  براي  الزم  حداقلى  آگاهى  ميسازد.  آگاه  آمادگى  و 
بحران و مخاطره در مناطق روستايى با نقش آفرينى زنان روستايى 
يقين،  به  اما  است؛  ساخته  متفاوت  را  مخاطره  در  مديريت  چرخه 
ضروري ترين آگاهى الزم كه حداكثر كارايي را نيز دارد، مربوط به 

مرحله پيش از بحران يا مخاطره است. 

جدول 2. آگاهى الزم براي توانمندسازى زنان روستايى به منظور 
مديريت بالياى طبيعى 

آگاهى مرحله
پيش از
بحران

آگاهى در زمينه مقاوم سازي بناها و ساختمان ها؛ 
اطالع رسانى در مورد بيمه ساختمان ها؛ هماهنگي 

بين ارگان ها و سازمان ها در راستا توانمند سازى زنان 
روستايى؛ ايجاد كميته بحران با گروه هاي مردمي؛ اطالع 
از حوادث و نقاط آسيب پذير روستا؛ شركت در دوره هاى 

آموزشي مديريت بحران؛ برگزارى دوره هاى آموزشى 
مديريت بحران؛ استفاده از بانك هاى اطالعاتى مربوط به 
بحران؛ روش هاي اوليه مقابله با بحران؛ نحوه مشاركت 
و درگيركردن مردم در فرايند مديريت بحران؛ آگاهى 

پيامدها و آثار بحران و مخاطره؛ آگاهى از سطوح سازمانى 
مديريت بحران

آگاهى مرحله
حين
بحران

اطالع رسانى؛ توزيع بهينه كمك هاى امدادى و امكانات 
اوليه؛ تمهيدات بهداشتى؛ هماهنگى نيروهاى عمل كننده؛ 
برقرارى امنيت؛ مديريت زنان و كودكان بى سرپرست؛ 

اسكان و اعزام مجروحان
آگاهى مرحله

پس از
بحران

نحوه اسكان دائم بازماندگان؛ مددكارى و مشاوره هاى 
روانى؛ ساماندهى كمك هاى داخلى و خارجى؛ نحوه 

بازسازى مناطق آسيب  ديده
منبع: برگرفته ازيافته هاى پژوهش

از اين رو داشتن آگاهى در زمينه اين حدود و وظايف، آگاهي 
كنترل  نحوه  روستايي،  اجتماعات  روي  پيش  مخاطرات  نوع  از 
اين مخاطرات و عرصه هاي تحت تأثير آن، نحوه اقدام در مراحل 
مختلف مديريت بحران (پيشگيري، آمادگي، واكنش و بازسازي) 
سازماندهي  و  روستا  مردم  به  اطالع رساني  و  آموزش  شيوه هاي  و 
تا  مخاطرات،  وقوع  زمان  در  خودجوش  اهرم هايي  عنوان  به  آن ها 
حد زيادي مي تواند بر محيط روستا تاثير بگذارد. ضعف در آگاهى 
بحران ها  از  ناشي  آسيب هاي  روستايى،  زنان  بين  بحران  مديريت 
موانع  از  و  مي دهد  افزايش  روستايي  مناطق  در  را  مخاطرات  و 
اصلي جلب مشاركت هاي مردمي به شمار مي آيد. لذا براي كاهش 
آگاه سازي  باليا،  و  بحران ها  به  مربوط  آسيب هاي  و  خسارت ها 

دارد  ضرورت  بحران  مختلف  مراحل  در  اقدام  براي  محلي  مديران 
(هانسون و همكاران١، 2008،27).

پيشينه 
نظرى  بحث هاى  تحقيق  موضوع  با  رابطه  در  بين المللى  سطح  در 
شده  انجام  مطالعاتى  مختلف  نواحى  از  پراكنده  صورت هاى  به 
در  همچنين  و  مى شوند.  معرفى  اجمالى  طور  به  زير  در  كه  است 
بررسى مطالعات داخلى تحقيقات مختلفى در مورد بالياى طبيعى 
مى شويم  واقف  نكته  اين  به  راستا  اين  در  كه  است  گرفته   صورت 
كه؛ مطالعاتى در زمينه توانمند سازى و بالياى طبيعى به طور عام 
به  كمتر  خاص،  طور  به  و  است  گرفته  صورت  زيادى  تحقيقات 
بالياى  برابر  در  روستايى  زنان  توانمندسازى  با  رابطه  در  مطالعاتى 
طبيعى پرداخته شده است كه در اين قسمت به برخى از مهم ترين 

آن ها اشاره مى شود.
نتايج پژوهش  اسمعيلى (1399) با عنوان بررسي فرايند پذيرش 
نشان  زنان  نقش  بر  تأكيد  با  روستايي  مناطق  در  بحران  موقعيت 
داد كه در فرايند پذيرش موقعيت بحران، افراد مي توانند احساس 
خوشايندتري را تجربه كنند و در خلق محيط هاي خانوادگي، شغلي 
و اجتماعي نقشي برجسته را ايفا نمايند. اين پژوهش با هدف بررسي 
فرايند پذيرش موقعيت بحران در مناطق روستايي با تأكيد بر نقش 
زنان انجام گرفت. عباداله زاده  ملكى و خانلو (1395) در پژوهشى 
توانمندسازى اجتماعى به منظور تاب آورى جوامع  تبيين  با عنوان 
محلى در مقابل بحران زلزله نشان دادند كه در كشور ايران على رغم 
اقدامات  تنها  پيشين،  زلزله هاى  خسارات  از  ناشى  تلخ  تجارب 
اندكى در راستاى آمادگى شهروندان بيش از بحران صورت گرفته 
آن  بيانگر  اخير  زلزله هاى  وقوع  از  آمده  دست  به  تجربيات  است. 
الزم  زلزله  بحران  مهار  و  سوانح  مخاطرات  كاهش  براى  كه  است 
است توانمندسازى شهروندان در ابعاد اجتماعى مدنظر قرار گيرد. 
سنجش  پژوهشى  در  رئيسى (1393)  و  صادقلو  قيدارى،  سجاسى 
سطح دانش مديريت بحران مديران محلي روستايي با تأكيد بر زلزله 
مطالعه موردي: دهستان گشت، شهرستان سراوان را مورد تحليل قرار 
دادند. نتايج نشان داد مديران بهره مند از دانش و آگاهي مي توانند 
نقشي اساسي در مديريت بحران هاي طبيعي مانند زلزله داشته باشند 

1.  Hansson et al, 2008
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و آسيب هاي ناشي از آن را به حداقل برسانند. مديريت محلي آگاه 
به اصول، مهارت  ها و شيوه هاي مديريت بحران در روستاها، نقش 
و  طلب  شادى  داشت.  خواهد  طبيعي  بالياي  آثار  كاهش  در  جدي 
خانجانى نژاد (1391) در پژوهشى به ارزيابى نگرش روستاييان به 
توانايى هاى زنان در مديريت اجرايى روستاهاى پلتكه و باالپاپكياده 
مثبتى تر  نگرش  زنان  داد  نشان  نتايج  پرداختند.  لنگرود  شهرستان 
اشتغال  روستايى  جامعه  در  و  دارند  اجرايى  مديريت  به  مردان  از 
زنان پذيرفته شده است. كلدى و سلحشورى (1391) در مطالعه اى 
اين  به  زنان  توانمندى  بر  اجتماعى  حمايت  تأثير  بررسى  عنوان  با 
روان شناختى،  توانمندسازى  بر  اجتماعى  حمايت  كه  رسيدن  نتيجه 
نتايج  است.  داشته  تأثير  كل  توانمندسازى  و  جسمى  اقتصادى، 
محلى  جامعه  توانمندسازى  عنوان  با   (1388) طواف زاده  پژوهش 
اطالعات  مردم  اگر  كه؛  داد  نشان  ايران  محيط زيست  نجات  راه 
دريافت نمايند، در برنامه ريزى، تصميم سازى و استفاده به مشاركت 
گرفته شوند، از منابع طبيعى و محيط زيست خود حفاظت مى نمايند؛ 
هزينه دار  خود  براى  را  توسعه پايدار  راه  در  هماهنگى  اين  كه  زيرا 
نمى يابند و مى انديشند با اين كار خود امكان استفاده پايدار از منابع 
را مى يابند. سازمان بين المللى كار١ (2019) در پژوهشى به ارزيابى 
داد  نشان  نتايج  پرداخت.  روستايى  اقتصاد  در  زنان  توانمندسازى 
زنان در اقتصاد روستايى به عنوان كشاورز، مزدبگير و كارآفرين 
نقش مهمى دارند. آن ها همچنين مسئوليت رفاه اعضاى خانواده خود، 
از جمله تامين غذا و مراقبت از كودكان و سالخوردگان را بر عهده 
خانوارهاى  در  ويژه  به  روستايى،  زنان  حقوق  بدون  كار  مى گيرند. 
فقير، اغلب شامل جمع آورى چوب و آب است. زنان از جوامع بومى 
و مردمى اغلب متولى دانش سنتى نيز مى باشند كه براى معيشت، 
در   (2018) چى٢  است.  كليدى  آن ها  جوامع  فرهنگ  و  مقاومت 
در  شاخص  يافته هاى  طبيعى:  بالياى  در  زنان  عنوان  با  مطالعه اى 
كشف جنسيت در واكنش هاى سازمانى: يك كميسيون بين دولتى 
رسيد  نتيجه  اين  به  بشر  حقوق  موضوعى  مطالعه  مورد  در  آسه آن٣ 
كه؛ سياست ها و شيوه هاى حفاظت از زنان در موقعيت هاى بالياى 
در  جنسيتى  جريان سازى  در  شيوه ها  بهترين  مستندسازى  و  طبيعى 

1.  International Labour Organisation (ILO), 2019
2. Chee, 2018
3.  Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

واكنش و كمك به بالياى طبيعى، به ويژه آن هايى كه فضاهايى را 
براى مشاركت زنان فراهم مى كنند، مى باشد. نتايج گزارش مگورو 
و اوساكى۴ (2015) با عنوان اقدامات خوب در زمينه توانمندسازى 
و  آسيا  و  توهوكو  در  فاجعه  از  پس  بازسازى  در  زنان  اقتصادى 
اقيانوسيه نشان داد كه؛ در پرتو بحث ها و تعهدات جهانى و منطقه اى 
جارى، اين گزارش قصد دارد شيوه هاى خوب با هدف توانمندسازى 
اقتصادى زنان، به ويژه از طريق كارآفرينى و نوآورى را برجسته 

كند و درس هايى براى يادگيرى جمعى بگيرد.
محدوده مورد مطالعه

بحران  مديريت  مؤلفه هاى  از  روستايى  زنان  آگاهى  بررسى  جهت 
شد.  پرداخته  دامغان  شهرستان  در  مطالعه  به  طبيعى،  بالياى 
شرق  كيلومترى  در 121  و  البرز  جنوبى  دامنه  در  دامغان  شهرستان 
سمنان و 11 كيلومترى غرب شاهرود واقع شده است. قسمت اعظم 
كوهستان  را  ديگر  قسمت  و  دشت  را  دامغان  شهرستان  مساحت 
از  سمنان،  شهرستان  با  غرب  از  شهرستان  اين  مى دهد.  تشكيل 
شمال  از  و  اصفهان  استان  با  جنوب  از  شاهرود،  شهرستان  با  شرق 
اين  همچنين  مى باشد.  همسايه  گلستان  و  مازندران  استان هاى  با 
شهرستان در قسمت شمال غربى مرز مشترك با شهرستان مهديشهر 
دارد. اين شهرستان در مسير بزرگراهى تهران مشهد قرار گرفته است. 
همچنين اين شهرستان بر روى شبكه راه آهن سراسرى نيز مى باشد. 
داراى 2  شهرستان  اين  و  است  دامغان  شهر  دامغان  شهرستان  مركز 
و دامغان، 6  ديباج  اميريه،  كالته،  شهر  مركزى، 4  و  اميرآباد  بخش 
و  دامنكوه  حومه،  قهاب صرصر،  قهاب رستاق،  تويه دروار،  دهستان 
رودبار و 96 آبادى داراى سكنه و 426 آبادى خالى از سكنه مى باشد. 
جامعه آمارى اين تحقيق برابر با كل زنان روستايى شهرستان دامغان 
سال 1395  در  سرشمارى  آخرين  اساس  بر  كه  است  شده  انتخاب 
كل جمعيت شهرستان معادل با 21110 نفر و 7273 خانوار است و 
كل جمعيت زنان روستايى دهستان، 10378 نفر است. با استفاده از 
فرمول كوكران حجم نمونه جامعه مورد تحقيق، 370 نفر زن در كل 
نسبت  به  توجه  با  بعد  مرحله  در  گرديد.  محاسبه  دامغان  شهرستان 
هر  نمونه  تعداد  توزيع  نمونه،  حجم  كل  به  روستايى  زنان  جمعيت 
(خانوار،  روستاها  مشخصات   (3) جدول  و  شد  محاسبه  دهستان 

4.  Meguro & Osaki, 2015
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جمعيت، مرد، زن) و حجم نمونه هر دهستان را نشان مى دهد.

جدول 3.  مشخصات جمعيتى و حجم نمونه شهرستان دامغان بر 
اساس آمار سال 1395 

تعداد دهستان
حجم زنمردجمعيتخانوارروستا

نمونه
31167052202670255091قهاب رستاق
13682186194092133قهاب صرصر
7610163780083730تويه دروار
23177251422613252990حومه
13159444722288218478دامنكوه
994527781421135748رودبار
967273211101073210378370جمع

منبع: آمار نامه سال 1395 مركز آمار ايران

شكل 1.  موقعيت جغرافيايى روستاهاى مورد مطالعه 

منبع: يافته هاى پژوهش، 1400
روش 

توصيفى- روش  و  ماهيت  ازنظر  و  كاربردي  نوع  از  حاضر  تحقيق 
تحليلى مبتنى بر پرسشنامه است. در اين تحقيق روش نمونه گيري، 
دو مرحله اي مى باشد. به طوريكه در مرحله اول به تعيين شاخص ها 
روستايى  زنان  ميان  بحران  مديريت  آگاهى  سنجش  معيارهاي  و 
و  تحقيق  موضوعي  مطالعات  از  استفاده  با  كه  است  شده  پرداخته 
در  و  است  گرفته  صورت  آرشيوي  و  كتابخانه اي-اسنادي  مطالعات 
مرحله دوم مطالعات ميداني به شيوه پيمايشي پرسشنامه انجام شده 
است. به منظور سنجش روايى تحقيق، از روش اعتبار صورى و در 
است.  شده  استفاده  پيشين)  (پژوهش هاى  معيار  اعتبار  دوم  مرحله 
براى سنجش پايايى از ضريب آلفاى كرونباخ بهره گرفته شده است. 

استفاده  با  پيامدها  مقياس  براى  پرسشنامه  پايايى  پژوهش،  اين  در 
از  نشان  كه  آمده  دست  به   0/876 مقدار  كرونباخ  آلفا  آزمون  از 
پايايى مناسب دارد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات و 
اولويت بندي ميزان برخورداري زنان روستايي از آگاهى مديريت بحران 
ابتدا از آزمون T تك نمونه اي براي مشخص كردن سهم ميانگيني 
سه  در  بحران  مديريت  مؤلفه هاي  از  يك  هر  در  آگاهى  برخورداري 
گرديد.  استفاده  بحران  از  پس  و  بحران  حين  بحران،  از  پيش  دوره 
مؤلفه هاى  از  روستايى  زنان  آگاهى  سطح  اولويت بندي  براي  سپس 
روش  محاسبات  و  دامغان  شهرستان  روستاهاي  در  بحران  مديريت 
آنتروپى به منظور وزن دهى به معيارها  و از مدل تصميم گيري چند 
شاخصه تاپسيس (TOPSIS) براي اولويت بندي سنجش آگاهى زنان 
روستاهاي  در  بالياى طبيعى  بحران  مديريت  روستايى از مؤلفه هاى 
تهيه    Arc GIS افزار  نرم  طريق  و از  شد  استفاده  دامغان  شهرستان 
به  مراحل  از  هريك  انجام  چگونگى  است.  گرفته  صورت  نقشه 

تفصيل در ادامه آمده است.
(TOPSIS) اولويت بندى بر اساس شباهت به راه حل ايده آل

شباهت  اساس  بر  اولويت بندى  براى  است  روشى  تاپسيس 
عمده  روش هاى  از  يكى  و  ايده آل  عكس  و  ايده  آل  راه حل  به 
و  مطلوب  فاصله  طبق  بر  رتبه بندى  و  چندمعياره  تصميم گيرى 
 ،2010 (روغنيان١،  مى شود  محسوب  ايده آل  راه حل  از  نامطلوب 
3759) روش تاپسيس در سال 1981 توسط هوانگ و يون ارايه 
n  معيار و m شد (كرولينگ٢، 2011، 4195). اگر در يك گزينه
مسأله تصميم گيرى چند معياره وجود داشته باشد، به منظور انتخاب 
بهترين گزينه با استفاده از روش تاپسيس، از گام هاى زير پيروى 

مى كنيم:
گام اول:  تشكيل ماتريس تصميم

در  مى شود.  ساخته  گزينه ها  و  معيارها  به  توجه  با  تصميم  ماتريس 
 (x1,.…,x6) و 6 گزينه (x1,..…,x25) اين پژوهش 23 معيار
به عنوان دهستان هاى شهرستان دامغان در دسترس مى باشد. جهت 
به  تصميم  ماتريس  مختلف،  معيارهاى  براى  گزينه ها  همه  ارزيابى 

صورت زير تشكيل مى شود.

1.  Roghanian, 2010
2.  Krohling, 2011
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كه در آن Xij عمل كرد گزينه m,…,1،2= i(  ، i(  در رابطه 
)n,…,1،2= j(  است.  ، j با معيار

گام دوم : بى مقياس كردن ماتريس تصميم 
در اين مرحله سعى مى شود معيارهاى با ابعاد مختلف به معيارهاى 
مى شود.  تعريف  زير  صورت  به   R ماتريس  و  شوند  تبديل  بُعد  بى 
روش  در  اما  دارد،  وجود  كردن  بى مقياس  براى  مختلفى  روش هاى 

TOPSIS معموال از رابطه (1) استفاده مى شود:

رابطه (1)
rij =  ; i= 1,…,m ; j=1,…,n 

Xij : اعداد موجود در هر ستون 

Rij : معيارهاى بى بُعد شده

گام سوم: تعيين بُردار وزن معيارها 
است،  مختلفى  شاخص هاى  داراى  تصميم  ماتريس  كه  آنجا  از 
در  شـاخص ها  اين  از  يك  هر  وزن  يا  اهميت  ضريب  دانستن 
را  آن  نسبى  اهميت  شاخص،  هر  وزن  است.  ضرورى  تصميم گيرى 
نسبت به شاخص هاى ديگر بيان مى كند. انتخاب آگاهانه و صحيح 
وزن ها كمك بزرگى در جهت رسيدن به هدف مورد نظر مى نمايد. 

عمليات وزن دهى فاكتورها به روش هاى ذيل قابل انجام است:
 استفاده از دانش كارشناسى

 دانش كارشناسى مبتنى بر نظرات كارشناسان است و در بسيارى از 
موارد با تحليل هاى پرسش نام هاى مربوط به مسأله و محاسبه ميزان 
وابستگى هر يك از فاكتورها، مى توان وزن مربوط به هر فاكتور را 

تعيين كرد.
 استفاده از دانش داده اى

دانش داده اى متكى بر اطالعات موجود در خود مسآله مى باشد. در 

محاسبه  و  مسأله  در  موجود  جواب هاى  از  اسـتفاده  با  روش،  اين 
ميزان وابستگى هر يك از فاكتورها به جواب، مى توان وزن مربوط 

به هر فاكتور را تعيين كرد.
 در اين تحقيق نيز با استفاده از روش آنتروپى كه روشى مبتنى بر 
استفاده از دانش داده اى است، وزن هر يك از معيارها محاسبه مى شود.

آنتروپى و مراحل اجراى آن
 آنتروپى در تئورى اطالعات معيارى اسـت براى مقدار عدم  اطمينان 
بيان شده توسط يك توزيع احتمال گسسته (pi)، به گونه اى كه اين 
عدم  اطمينان در صـورت پخش بودن توزيع، بيشتر از موردى است 
كه توزيع فراوانى تر باشد. براى محاسبه آنتروپى ابتدا ارزشى با نماد 

E را محاسبه مى كنيم.
 E = -K                (2 رابطه)

Pi : توزيع احتمال گسسته
  0< E <1 تامين  منظور  به  مثبت  ثابت  يك   k كه  طورى  به 

است، و از رابطه (3) محاسبه مى شود.
 K= 1/Ln m            (3 رابطه)

m = تعداد گزينه ها
از   (di) انحراف  درجه  يا  عدم اطمينان  ميزان  بعدى  گام  در 

اطالعات ايجاد شده از رابطه (4) به دست مى آيد.
   di = 1-E                 (4 رابطه)

استفاده   (5) رابطه  از  نهايى  اوزان  محاسبه  براى  آخر  گام  در 
مى شود.

W = d/ (رابطه 5)          
W = {w1,w2,…,wn}

گام چهارم: تعيين ماتريس تصميم بى مقياس شده وزن دار 
از ضرب ماتريس تصميم بى مقياس شده در بردار، وزن معيارها به 

دست مى آيد (رابطه 6):
Vij = Wij * Rij          (6 رابطه)

در اين مرحله داده هاى حاصل از گام دوم در وزن هاى به دست 
آمده ازگام سوم ضرب مى شوند.

گام پنجم: يافتن راه حل ايده آل و عكس ايده آل
در اين مرحله براى هر گزينه فاصله از راه حل ايده آل و عكس ايده آل 



 17 وحيد رياحى و معصومه رستميان /  سنجش آگاهى زنان روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى ...

به ترتيب از روابط زير محاسبه مى شوند ( رابطه 7 و8 ) :
(رابطه7) 

Si*  = 

(رابطه 8 )
Si-  = 

Si* فاصله گزينه i ام از راه حل ايده آل و Si- فاصله گزينه ى 

از راه حل ضد ايده آل است. در اين روابط انديس j معرف  از  ام   i
گزينه مورد نظر است.

گام هفتم: محاسبه شاخص شباهت
مى شود  محاسبه  زير  رابطه  از  شباهت  شاخص  مرحله،  آخرين  در   

(رابطه9):
(رابطه 9 )  

، بين صفر و يك تغيير مى كند، هرچه  مقدار شاخص شباهت 
گزينه مورد نظر به ايده آل مشابه تر باشد، مقدار شاخص شباهت آن 

به يك نزديك تر خواهد بود.
گام هشتم: رتبه بندى گزينه ها

كه  طورى  به  است،  نزولى  ترتيب  اساس  بر  گزينه ها  رتبه بندى 
گزينه  اى كه باالترين ارزش را داشته باشد، بهترين گزينه مى باشد.

يافته ها:
راه حل  به  شباهت  اساس  بر  اولويت بندى  منظور  به  تحقيق  اين  در 
دوم  و  اول  مرحله  طى  از  پس   TOPSIS روش  از  استفاده  با  ايده آل 
تصميم  گزينه هاى  به  توجه  با  تصميم  ماتريس  تشكيل  يعنى 
زنان  آگاهى  سنجش  معيارهاى  و  دامغان  شهرستان   ) معيارها  و 
روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى) و بى مقياس 
كردن ماتريس تصميم، مرحله سوم تعيين وزن معيارها است. همان 
طور كه در بخش روش كار بيان شد در اين تحقيق براى تعيين وزن 
معيارها از روش آنتروپى استفاده شد كه نتايج مراحل مختلف و اوزان 

نهايى در جدول (4) ارايه شده است.

جدول4. مراحل مختلف اجراى روش آنتروپى

Σ(Pi*LNPi)معيارها
E= -K Σ (Pi*LNPi) 

 K=62134
d=1-EW=d/Σdوزن شاخص

آگاهى  
مرحله
پيش از
بحران

1/5850/9850/0160/053-آگاهى مقاوم سازى

0/509

1/6020/9950/0050/017-آگاهى  بيمه

هماهنگى 
بين ارگان ها و 
سازمان ها

-1/5850/9850/0150/052

1/6040/9970/0030/011-نقش كميته بحران

اطالع از نقاط 
1/5970/9920/0080/027-آسيب پذير روستا

شركت در 
1/6030/9960/0040/015-دوره هاى آموزشى 

برگزارى دوره هاى 
1/5140/9410/0590/203-آموزشى

استفاده از 
1/6010/9950/0050/017-بانك هاى اطالعاتى

آگاهى مقابله با 
1/5910/9880/0120/040-بحران

آگاهى  نحوه 
1/6050/9970/0030/010-مشاركت

آگاهى  شناخت 
1/6010/9950/0050/018-آثار بحران

آگاهى از سطوح 
نهادى مديرت 

بحران
-1/5870/9860/0140/048

آگاهى 
مرحله
حين
بحران

1/6060/9980/0020/007-اطالع رسانى

0/283

آگاهى توزيع بهينه 
1/5910/9890/0110/038-كمك ها

آگاهى تمهيدات 
1/6010/9950/0050/018-بهداشتى

نقش نيروهاى 
1/5610/9700/0300/103-عمل كننده

آگاهى  برقرارى 
1/6010/9950/0050/018-امنيت

آگاهى مديريت 
1/5760/9790/0210/072-خانواده

آگاهى اسكان و 
1/5970/9920/0080/027-اعزام مجروحان

آگاهى 
مرحله
پس از
بحران

آگاهى نحوه اسكان 
دائم بعد از بالياى 

طبيعى
-1/5870/9860/0140/049

0/208

آگاهى مدد كارى و 
1/5720/9770/0230/079-مشاوره

آگاهى  ساماندهى 
1/5970/9920/0080/027-كمك ها

آگاهى  نحوه 
بازسازى مناطق 

آسيب ديده
-1/5840/9840/0160/054
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پس از تعيين وزن ها در مرحله قبل، از ضرايب به دست آمده 
و  شد  استفاده  وزن دار  شده  بى مقياس  تصميم  ماتريس  تعيين  براى 
پس از يافتن راه حل ايده آل و عكس ايده آل در گام پنجم و سپس 
محاسبه فاصله از راه حل ايده آل و عكس ايده آل در گام ششم، در 
نهايت شاخص شباهت محاسبه شد. نتايج حاصل از مراحل مختلف 

اجراى تاپسيس در جدول (5) ارايه شده است.

جدول5. مراحل مختلف اجراى روش تاپسيس

*S*S-Ciدهستان

0/1030/0100/089قهاب رستاق
0/0340/0930/372قهاب صرصر
0/0130/0990/888تويه دروار
0/0400/0750/654حومه
0/0320/0920/744دامنكوه
0/0210/0960/824رودبار

 *S = سطح خوب از آگاهى زنان روستايى در برابر مؤلفه هاى 
مديريت بحران بالياى طبيعى 

مؤلفه هاى  برابر  در  روستايى  زنان  آگاهى  از  كم  سطح   =  S-

مديريت بحران بالياى طبيعى
*Ci = شاخص شباهت نشان دهنده سطح آگاهى زنان روستايى 

در برابر مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى هر دهستان است 
شاخص  چه  هر  شد،  بيان  كار  روش  قسمت  در  كه  همانطور 
شباهت به يك نزديكتر باشد، گزينه مورد نظر به ايده آل نزديك تر 
است، با توجه به نتايج به دست آمده از بين گزينه هاى مورد بررسى، 
زنان  آگاهى  نظر  از  دهستان  ايده آل ترين  تويه دروار،  دهستان 
اين  طبيعى  بالياى  بحران  مديريت  مؤلفه هاى  برابر  در  روستايى 
به  گزينه ها  رتبه بندى  تاپسيس،  روش  آخر  گام  مى باشد.  شهرستان 
صورت نزولى است به گونه اى كه برترين گزينه حايز رتبه اول بوده 
و كمترين مقدار به دست آمده رتبه آخر را به خود اختصاص مى دهد. 
با  را  دامغان  شهرستان  مختلف  دهستان هاى  رتبه بندى   (6) جدول 
مديريت  مؤلفه هاى  برابر  در  روستايى  زنان  آگاهى  ميزان  به  توجه 

بحران بالياى طبيعى نشان مى دهد.

جدول 6. اولويت بندى سنجش آگاهى زنان روستايى در برابر 
مؤلفه هاى مديريت بحران دهستان هاى شهرستان دامغان

درصد رتبهسطح آگاهى زناندهستان
0/888124/863تويه دروار
0/824223/074رودبار
0/744320/843دامنكوه
0/654418/320حومه

0/372510/407قهاب صرصر
0/08962/494قهاب رستاق

شهرستان هاى  بين  از  مى دهد،  نشان   (6) جدول  كه  همانطور 
دامغان از نظر ميزان سنجش آگاهى زنان روستايى در برابر مؤلفه هاى 
مديريت بحران بالياى طبيعى، دهستان تويه دروار رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است. با توجه به اين كه معيارهاى اسـتفاده شده در اين 
پژوهش با تأكيد بر اطالعات مربوط به روستاهاى هر دهستان است؛ 
بنابراين دهستان تويه دروار از نظر سطح آگاهى زنان روستاها، رتبه 
اول و در سنجش آگاهى زنان روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران 
بالياى طبيعى، دهستان قهاب رستاق بى بهره ترين دهستان شهرستان 
به شمار مى رود. با محاسبه درصد سنجش آگاهى زنان روستايى از 
مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى، دهستان هاى همگن در يك 
گروه قرار گرفتند كه در نتيجه سه منطقه با سطح زياد، متوسط و كم 

مشخص گرديد (جدول 7).
جدول 7.  سنجش آگاهى زنان روستايى دهستان هاى شهرستان دامغان 

با توجه به اولويت بندى مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى
درصد تجميعى هر گروهتعداد دهستاننام دهستانسطح
247/937تويه دروار ، رودبارزياد

دامنكوه، حومه، متوسط
349/569قهاب صرصر

12/494قهاب رستاقكم

آگاهى  شاخص هاى  اساس  بر  مى شود  مشاهده  كه  طور  همان 
مديريت بحران بالياى طبيعى در ابعاد سه گانه چرخه مديريت بحران 
(پيش از بحران، حين بحران و پس از بحران)، وضع موجود سطح 
آگاهى زنان روستايى دهستان هاى تويه دروار و رودبار بهتر از ساير 
موجود  وضع  كه  مى دهد  نشان  صرفًا  نتيجه  اين  است.  دهستان ها 
آگاهى مديريت بحران بالياى طبيعى زنان روستايى اين دهستان ها 
دامنكوه،  دهستان هاى  روستايى  زنان  كه  دارد؛  قرار  سطحى  چه  در 
سطح  پايين ترين  در  ترتيب  به  قهاب رستاق  و  قهاب صرصر  حومه، 
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آگاهى مديريت بحران قرار دارند. سرانجام مي توان گفت كه سطح 
آگاهى مديريت بحران در افراد مي تواند با سطح سواد آن ها مرتبط 
و  آموزشي  امكانات  به  دسترسي  با  نيز  افراد  آگاهى  سطح  و  باشد، 
رسانه هاي جمعي افزايش خواهد يافت. بنابراين، سطح آگاهى افراد 
مي تواند از كمبود اطالعات تأثير پذيرد. سطح فعلي آگاهى مديريت 
بحران زنان روستايى دهستان هاى مطالعه شده از هيچ الگوي منظم 
و قانونمندي پيروي نمي كند و آموزش منظم و ساختاريافته اي براي 

مديريت بحران زنان روستايى ارائه نشده است.

نتيجه گيرى
افزايش  كه  مى دهد  نشان  موفق  تجارب  و  نظرى  ادبيات  بررسى 
جهت  در  شيوه  بهترين  بحران  مديريت  مؤلفه هاى  از  افراد  آگاهى 
نمونه اى  حاضر  تحقيق  در  لذا  است.  طبيعى  بالياى  اثرات  كاهش 
و  ويژگي ها  مهم ترين  از  يكي  در   GIS آمارى  تحليل هاى  كاربرد  از 
بحران  حل  در  روستايى  زنان  بر  تأكيد  با  افراد  به  كه  مهارت هايي 
آگاهى  يعنى  مي كند،  كمك  آن  از  ناشي  آسيب هاي  كاهش  و 
شده  ارائه  بحران،  گوناگون  جنبه هاي  و  ابعاد  ماهيت،  درخصوص 
بودن  پايين  دليل  به  روستايى  زنان  بر  تأكيد  با  افراد  اغلب  است. 
سطح آگاهى شان درخصوص مديريت بحران، در مواقع بروز بالياي 
طبيعي دچار سردرگمي مي شوند و سبب افزايش هزينه هاي بحران 
دانشي  نيازهاي  آن  دنبال  به  و  دانشي  سطح  شناخت  مى گردند. 
افراد به خصوص زنان روستايى درمورد بحران براي ارائه آموزش هاي 
بر  اولويت بندى  منظور  به  تحقيق  اين  در  دارد.  بسيار  اهميت  الزم، 
اساس شباهت به راه حل ايده آل با استفاده از روش TOPSIS  پس 
از طى مرحله اول و دوم يعنى تشكيل ماتريس تصميم با توجه به 
گزينه هاى تصميم و معيارها (شهرستان دامغان و معيارهاى سنجش 
آگاهى زنان روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران بالياى طبيعى) و 
معيارها  وزن  تعيين  سوم  مرحله  تصميم،  ماتريس  كردن  بى مقياس 
مشخص شد كه، شاخص هاى آگاهى مديريت بحران بالياى طبيعى 
در ابعاد سه گانه چرخه مديريت بحران (پيش از بحران، حين بحران و 
پس از بحران)، وضع موجود سطح آگاهى زنان روستايى دهستان هاى 
تويه دروار و رودبار بهتر از ساير دهستان ها است. و همچنين زنان 
قهاب رستاق  و  قهاب صرصر  حومه،  دامنكوه،  دهستان هاى  روستايى 
به ترتيب در پايين ترين سطح آگاهى مديريت بحران قرار دارند. در 

انتها ذكر اين نكته ضرورى مى باشد كه به دليل كمبود مطالعات در 
حوزه زنان، شناسايى و رفع موانع آگاهى زنان روستايى در مطالعات 
مديريت بحران جهت ارتقاى سطح از بالياى طبيعى ضرورى است 
و اطالعات در هر مفهومى مطرح گردد مى تواند در مديريت بحران 

مؤثر باشد.
افزايش  جهت  را  زير  موارد  مى توان  حاصله  نتايج  به  توجه  با 

آگاهى زنان روستايى از مؤلفه هاى مديريت بحران پيشنهاد داد:
در مرحله پيش از بحران، افزايش مشاركت در بين زنان روستايى و . 1

عضويت در گروه هاى مردمى و محلى به ويژه در بين زنان تحصيل كرده
در مرحله حين بحران، توجه بيشتر مسئوالن به زنان روستايى در . 2

راستاى نحوه اطالع رسانى آن ها در فرايند مديريت بحران كاهش 
آسيب پذيرى در روستاها

در مرحله پس از بحران، ساماندهي كمك هاي داخلي و خارجي، و همچنين . 3
هماهنگى سازمان هاى اجرايى در جهت بازسازى و بازتوانى منطقه

و  هستند  خانواده  در  افراد  نزديك ترين  از  زنان  كه  آنجا  از 
طبيعى  بالياى  بحران  مديريت  مؤلفه هاى  از  زنان  آگاهى  افزايش 
و  خانواده  براى  آسيب ها  سطح  از  مى تواند  حادثه  وقوع  زمان  در 
افراد بكاهد و شرايط مناسبى را براى بازتوانى پس از بالياى طبيعى 
زلزله  از  پس  رخدادهاى  براى  بهترى  آمادگى  لذا  سازد،  فراهم 

مى تواند به وجود آيد.

منابع
اخوان، پيمان؛ درويش زاده، مرضيه (1390)؛ ارائه چارچوب مديريت بحران 
فصلنامه  زلزله،  بحران  در  ايرل  دانش  مديريت  فكري  مكاتب  بر  مبتني 
پژوهشنامه  ايران،  اطالعات  فناوري  و  علوم  پژوهشگاه  علمى-پژوهشى 
 . ص143-170  پاييز،  دوره   ، شماره 67  اطالعات،  مديريت  و  پردازش 

http://ensani.ir/fa/article/304363/:بازيابى از
استوار  ايزدخواه، ياسمين (1389)؛ زنان و بالياي طبيعي: آسيب پذير در سوانح 
يا توانمند در مديريت بحران، نشريه امداد و نجات، تابستان 1389 , دوره  

2 , شماره  2، ص 1-8. بازيابى از:
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=129771

اسمعيلى، معصومه (1399)؛ بررسي فرايند پذيرش موقعيت بحران در مناطق 
روستايي با تاكيد بر نقش زنان، نشريه زن در توسعه و سياست، دوره 18 

، شماره 2، ص 239-262. بازيابى از:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=550951

اشكورى، سيد حسن؛ زالى، نادر (1398)؛ سند تفصيلى تدبير و توسعه شهرستان 
https://semnan.mporg.ir/:دامغان. بازيابى از

بدرى، سيد على؛ رمضان زاده لسبويى، مهدى؛ عسگرى، على؛ قديرى معصوم، 



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة دوازدهم، شمارة اول، بهار 1401   20

مجتبى؛ سلمانى، محمد (1392)؛ نقش مديريت محلى در ارتقاى تاب آورى 
مكانى در برابر بالياى طبيعى با تأكيد بر سيالب، مطالعه موردى: دو حوضه 
بحران، 1  مديريت  كالردشت،  سردآبرود  و  تنكابن  شهرستان  كيله  چشمه 

(2)، ص37-48. بازيابى از:
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=212879

توتونچيان، مهرى؛ خوشحال، جليل (1399)؛ مديريت بحران و كاهش ريسك 
همه گيرى ويروس كرونا (با تاكيد بر توانمندى هاى ايران)، فصلنامه دانش 

پيشگيرى و مديريت بحران ، دوره دهم، شماره سوم. بازيابى از:
https://www.magiran.com/paper/2193058/

(1386)؛  پورطاهرى،مهدى  وزين،نرگس؛  عبدالرضا؛  الدين؛  ركن  افتخاري، 
فرآيند مديريت بالياي طبيعي در دو شيوه بومي و جديد:

روستاهاي بخش خورش رستم(شهرستان خلخال)، فصلنامه مدرس علوم انساني، 
دوره 13، شماره 1،ص63-95. بازيابى از:

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=105542

سنجش  (1393)؛  اسالم  رئيسى،  طاهره؛  صادقلو،  قيدارى،حمداهللا؛  سجاسى 
زلزله  بر  تاكيد  با  روستايي  محلي  مديران  بحران  مديريت  دانش  سطح 
پژوهش هاى  فصلنامه  سراوان،  شهرستان  گشت،  دهستان  مطالعه موردي: 

روستايى، دوره5، شماره3،ص541-564. بازيابى از:
https://jrur.ut.ac.ir/article_53180.html

شادى طلب، ژاله؛ خانجانى نژاد، ليال (1391)؛ نگرش روستاييان به توانايى هاى 
زنان در مديريت اجرايى روستا (مطالعه موردى: روستاهاى پلتكه و باالپاپكياده 
ص  چهارم،  شماره  سوم،  سال  روستايى،  پژوهش هاى  لنگرود)،  شهرستان 

http://ensani.ir/fa/article/346528/:135-160. بازيابى از
طواف زاده، نسيم (1388)؛ توانمندسازى جامعه محلى راه نجات محيط زيست 
ايران، همايش ملى انسان، محيط زيست و توسعه پايدار، حامى دانشگاه آزاد 

اسالمى، واحد همدان. بازيابى از:
https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?id=11362

عالي زاد، اسماعيل؛ بهرامي، سارا (1396)؛ نقش زنان روستايي در ايجاد كسب 
و كار سبز (مطالعه موردي دو روستاي قلعه قافه باال و كفش محله استان 
ص123-  ،7 شماره   ،2 سال  اجتماعى،  مددكارى  پزوهش نامه  گلستان، 

http://ensani.ir/fa/article/375566/ :151 .بازيابى از
عباداله زاده ملكى، شهرام و خانلو، نسيم (1395)؛ تبيين توانمندسازى اجتماعى 
كنفرانس  اولين  زلزله،  بحران  مقابل  در  محلى  جوامع  تاب آورى  منظور  به 
بين المللى مخاطرات طبيعى و بحران هاى زيست محيطى ايران، راهكارها و 

https://civilica.com/doc/548936/:چالش ها، ص 1-19. بازيابى از
فقيرى، مژگان؛ علي بيگى، اميرحسين؛ پور قاسم، فاطمه ؛ تاتار، مريم (1393)؛ 
پيش بينى توانمندسازى زنان روستايي با استفاده از الگوى مبتنى بر تحليل 
فرهنگى-تربيتى  فصلنامه  كنكاور،  شهرستان  مطالعه موردى:  تشخيصى، 

زنان و خانواده، سال9، شماره27، ص 114-133. بازيابى از
http://ensani.ir/fa/article/345849/

زهرا (1397)؛  كاشاني،  برادران  محسن؛  بهمني،  دخت  نوغاني  مهدي؛  كرماني، 
فراتحليل كيفي مقاالت پژوهشي حوزه توانمندسازي زنان روستايي و شهري 
در ايران ،مطالعات اجتماعى و روانشناختى، سال 16، شماره2، ص 54-33. 

https://jwsps.alzahra.ac.ir/article_3656.html:بازيابى از
كلدى، عليرضا؛ سلحشورى، پروانه (1391)؛ بررسى تأثير حمايت اجتماعى بر 
توانمندسازى زنان، مجله علمى پژوهشى مطالعات توسعه اجتماعى ايران، 

دوره 4، شماره4، شماره پياپى4، ص 7-22. بازيابى از:

https://jisds.srbiau.ac.ir/article_1871.html

محمدى، مهدى (1382)؛ «توانايى هاى زنان در اقتصاد توليدى عشاير»، پژوهش 
زنان، دوره 1، شماره 6 تابستان، ص 109 -128. بازيابى از

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=4916

مقيمى، ابراهيم (1394)؛ دانش مخاطرات براى زندگى با كيفيت بهتر و محيط 
پايدارتر، انتشارات دانشگاه تهران، ص 143-140. 

وزين، نرگس(1386)؛ نقش دانش بومي و نوين در كاهش آسيب هاى محيطي 
در روستاها (مطالعه موردي: بخش خورش رستم)، پايان نامه كارشناسي ارشد 
جغرافيا و برنامه ريزي روستايي، دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه 

http://ensani.ir/fa/article/277669/ :تربيت مدرس. بازيابى از
Alexander David, Confronting catastrophe, New perspectives on 

natural disasters, university of Massachusetts, Oxford, (2000), 
pp. 136-137. Retrieved from: https://www.semanticscholar.
org/paper/

Coppola, D.P. (2007), Introduction to International Disaster 
Management, Oxford, UK: Butterworth, Heinemann, 
Burlington. Retrieved from: https://www.elsevier.com/
books/introduction-to-international-disaster-management/
coppola/978-0-12-801477-6

Ghafory Ashtiany, M. (2005), Earthquake Risk Management 
Strategies: Iranian Experience, Tehran, UNESCO off and 
International Institute of Earthquake Engineering and 
Seismology (IIEES), PP. 1-9. Retrieved from: http://lib.
riskreductionafrica.org/bitstream/handle/123456789/677/

Chee, L. (2018), Women in Natural Disasters: Indicative Findings 
in Unraveling Gender in Institutional Responses: An ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) 
Thematic Study. Retrieved from: https://research.vu.nl/en/
publications/women-in-natural-disasters-indicative-findings-
in-unraveling-gend

Hansson, K., Danielson, M., Ekenber , L. (2008), Assessment of a 
Flood Management Formwork, International Journal of public 
Information Systems, Vol. 1, PP. 25-37. Retrieved from: http://
www.ijpis.net/index.php/IJPIS/article/view/52

International Labour Organisation, (2019). Portfolio of Policy 
Guidance Notes on the Promotion of Decent Work in the 
Rural Economy, Empowering Women in the Rural Economy. 
Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/
economic-and-social-development/rural-development/
WCMS_601071/lang--en/index.htm

Meguro, Y., Osaki, A. (2015), Good Practices on Economic 
Empowerment of Women in Post-Disaster Reconstruction in 
Tohoku and the Asia-Pacific, Gender Action Platform For Asia-
Pacific Economic Cooperation Secretariat, PP 1-73. Retrieved 
from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.

Krohling, R. A., and Campanhabro, V. C. (2011). Fuzzy TOPSIS 
for group decision making : A case study for  accidents with 
oil spill in the sea.  Expert Systems with Applications, Volume 
38, Number 4, 4190-4197. Retrieved from: https://www-
semanticscholar-org.translate.goog/paper/Fuzzy-TOPSIS-for-
group-decision-making

Roghanian, E., Rahimi, J., and Ansari, A. (2010). Comparison of 
first aggregation and last aggregation in fuzzy group TOPSIS. 
Applied Mathematical Modelling, Volume 34, Number 12, 
3754-3766. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0307904X10001009


