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دهیچک  

ه به اند، بروز سوانح طبیعی، بويژه زلزله است كه با توجهايی كه جوامع روستايی با آن مواجهترين چالشيکی از مهم

هاي روستايی با محیط جغرافیايی پیرامون خود همواره منجر به بروز خسارت مادي و تلفات جانی ارتباط بالفصل سکونتگاه

هیمالیا و وجود  -خیز آلپشود. با توجه به استقرار بخش عظیمی از كشور ما بر روي كمربند لرزهاي در آنها میگسترده

ترين باشد. يکی از مهمپذيري نسبی باالتري در بین كشورهاي دنیا میاراي آسیبهاي متعدد در بستر كالبدي آن دگسل

توان در مديريت سانحه زلزله و كاهش اثرات حاصل از آن، بکار گرفت توجه به مشاركت روستايیان هايی كه میراهبرد

 حه زلزله )قبل، حین و بعد(باشد. هدف از اين پژوهش بررسی نقش مشاركت ساكنین در مراحل سه گانه مديريت سانمی

براي حصول به اهداف تحقیق از روشهاي اسنادي و میدانی با تاكید بر تکمیل . مورد مطالعه است روستايی مناطق در

روستا استفاده شده است. داده هاي جمع آوري شده، در محیط  14نفر سرپرست خانوار روستايی در  146پرسشنامه  نزد  

اي و تحلیل عاملی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است. نتايج مطالعه تك نمونه  tبا استفاده از آزمون SPSSنرم افزار 

-هاي نهادي و كمترين میزان را در بعد اقتصادي داشتهدهد افراد جامعه نمونه بیشترين میزان مشاركت را در مولفهنشان می

كه  میزان مشاركت سرپرستان خانوار در همه ابعاد باالتر از حد  اي مشخص شدتك نمونه tاند. همچنین بر اساس آزمون 

 عاملها تحلیل و باشد. تجزيهمتوسط بوده است كه نشان دهنده میزان مطلوب مشاركت خانوارها در مديريت سانحه زلزله می
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 میزان بیشترين(32/13) محیطی و اقتصادي عامل و( 91/5) واريانس كمترين مساكن سازي مقاوم عامل داد نشان نیز

 اند. داده اختصاص خود به روستايیان ازديدگاه را واريانس

 

 هستان خرارودد  -مشاركت محلی  -سوانح طبیعی  -مديريت سانحه :یدیکل واژگان

 

 مقدمه

هاي سوانح طبیعی با توجه به انواع گوناگون و گستره نفوذشان، به عنوان پديده

اند و از تکرارشدنی و مخرب، همواره در طول دوران حیات كره زمین، وجود داشته

اند ها مطرح بودهزمان پیدايش بشر نیز همواره به عنوان خطري جدي براي انسان

ترين مخرب به عنوان يکی از در اين میان زلزله (.32: 1390)پورطاهري و همکاران، 

( 26: 1390، خانیزياري و داراب) هاي انسانیسوانح طبیعی تهديد كننده سکونتگاه

 در پی داشته استو تلفات انسانی را ارهاي فیزيکی ساختوارده به  آسیبمیزان بیشترين 

ستند كه در خالل قرن آمارهاي جهانی نشان دهنده اين واقعیت ه .(10 :1384)امینی، 

كشور جهان رخ  داده و عالوه بر خسارات مادي  75زلزله مرگبار در  1100بیستم حدود 

میلیون نفر را گرفته است كه با فرض ثابت بودن متوسط روند  5/1عظیم، جان حداقل 

میلیون نفر ديگر نیز از بین بروند  2حداقل  21شود كه در قرن بینی میمرگ و میر پیش

هايی درصد اين مرگ و میرها، ناشی از ريزش ساختمان 90كه  (،2005، 1والس)نیک

  (.2: 2008، 2)النتادا است كه از اصول مهندسی و ايمنی كافی برخوردار نیستند

شناختی خود صحنه هاي متمادي، ايران بدلیل موقعیت جغرافیايی و زمینبراي قرن

(. در 495: 1383... ( بوده است )عکاشه، لغزه و وقوع سوانح طبیعی )زلزله، سیل، زمین

ترين سانحه طبیعی است كه به اين كشور ضربه ترين و مخرباين میان زلزله، متداول

 2003(. بر اساس گزارش سازمان ملل، در سال 9: 1385زند )آيسان و ديويس، می

                                                 
1 . Nichols 

2 . Lantada 
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با شدت هاي میالدي، كشور ايران در بین كشورهاي جهان رتبه نخست را در تعداد زلزله

پذيري ها را در زمینه آسیبريشتر را داشته و همچنین يکی از باالترين رتبه 5/5باالي 

 ,UNDP)ناشی از زلزله و تعداد افراد كشته شده در اثر سانحه زلزله را داشته است 

هاي كشور در برابر درصد مساكن و ساختمان 90توان اضافه كرد كه . می(12 :2004

هاي (. همچنین تجربه زلزله495: 1383پذيرند )عکاشه، ي آسیبريشتر 5/5يك زلزله 

كه اغلب به  -هاي موجود در مناطق روستايیگذشته كشور نشان داده است كه ساختمان

هاي نه پذيرند و حتی زلزلهدر مقابل زلزله بسیار آسیب -اندصورت سنتی احداث شده

بسیار زيادي شده است  چندان شديد، باعث تخريب آنها و صدمات مالی و جانی

توان گفت كه خواه سانحه زلزله داراي (. با توجه به اين موارد می131: 1387)بهرامی، 

اي رخ دهد، مردم ساكن مقیاس و شدت بیشتر يا كمتري باشد يا در سطح ملی يا منطقه

: 2002، 1)ويکتوريا پذيرنددر مناطق روستايی از اثرات ناگوار آن بیشترين تاثیر را می

بنابراين مديريت صحیح سوانح به منظور كاهش هرچه بیشتر تاثیرات ناگوار اين  (.1

موارد بر جامعه ضروري است و بدين منظور دانشی تحت عنوان مديريت ريسك سوانح 

يافته در استفاده از تصمیمات به وجود آمده است. مديريت ريسك سوانح، روندي نظام

ها و راهبردها و اي و ظرفیتی به منظور اتخاذ سیاستهاي حرفهاداري و سازمانی، مهارت

تخصیص منابع به جامعه براي كاهش تاثیرات مخاطرات طبیعی و سوانح محیطی و 

هاي (. يکی از شیوه2: 1387نژاد و همکاران، مصنوعی وابسته به آنهاست )حاتمی

است. البته  مديريت سانحه، استفاده از مشاركت مردم در مراحل مختلف مديريت سانحه

طور كلی شرايط رخداد آن، نیاز به بسته به نوع حادثه، مکان، دامنه و وسعت و به

مشاركت افراد، نیروها و منابع بومی متغیر است. به بیان ديگر، بهترين راه، استفاده مناسب 

از نیروها و ساكنین بومی براي مديريت بهتر و سريعتر فاجعه يا سوانح است )زاهدي 

 (. 51-52: 1379اصل، 

                                                 
1 . Victoria 
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 ستعدادراي اهاي متعدد دادهستان مورد مطالعه نیز به علت قرارگیري در كنار گسل

لرزه در ینبندي خطر نسبی زمباشد، به طوري كه در پهنهه میلرزبااليی براي وقوع زمین

 وسکن ايران، اين منطقه بخشی از ناحیه البرز جنوبی عنوان شده است )وزارت م

ه وال است ك(. بنابراين، پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به اين س85، 1378شهرسازي، 

جود وداري پذيري سانحه زلزله رابطه معناآيا بین مشاركت روستايیان و كاهش آسیب

 دارد؟ يا نه.

 
 مبانی نظری

 سانحه و مدیریت آن -الف

حدود پنجاه سال پیش، وايت در دانشگاه شیکاگو تحقیقات مربوط به سوانح طبیعی 

ي جديدي كرد. او سوانح طبیعی را نتايج عمل و و مديريت سانحه را وارد مرحله

العمل متقابل میان نیروهاي طبیعی و نیروهاي اجتماعی دانست و مدعی شد كه عکس

دهنده فردي و جمعی كاهش داد توان از طريق اقدامات تنظیمسوانح طبیعی را می

یعی با توجه به پیشینه علمی، تعاريف متعددي از سوانح طب(. بنابراين 18: 1383)فالحی، 

نظران ارائه شده است. به نظر گروهی از محققین سوانح طبیعی يك توسط صاحب

مفهوم اختصاري يا يك واژه اسفنجی است، برخی ديگر آن را يك وضعیت فشار 

دانند، در حالی كه برخی ديگر، از آن به عنوان يك دوره بحران اجتماعی ياد جمعی می

توان افزود، سوانح رويدادهاي مقیاس وسیع يا بزرگ می (.1: 2004، 1)نسرينكنندمی

منحصر به فردي هستند كه ظرفیت محلی را براي پاسخ دادن يا واكنش موثر و بازيابی از 

نظر از منشاء مخاطرات  صرف (.2: 2009، 2)كاتر و همکاران برديك رويداد از بین می

هاي رش عادي، آنها به عنوان تعامل بین جامعه و سیستمو سوانح هستند، در يك نگ

)اسکپ و  شوندطبیعی، بین جامعه و تکنولوژي، يا در داخل خود جامعه ايجاد می

                                                 
1 . Nasreen 

2 . Cutter et al 
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شود كه در آنها هايی منجر میكه در اغلب اوقات، به موقعیت (22: 2011، 1يونیسدر

تلفات جانی و جابجايی يا  لرزه يا تسونامی(، باعث بروزوقايع و رويدادهاي طبیعی )زمین

شوند كه در نتیجة آن آوارگی مردم در يك مقیاس وسیع در داخل مرزهاي ملی می

 (.2: 2009)كاتر و همکاران،  آيدهاي انسانی بوجود میبحران

عین حال بالقوه از آنجايی كه بیشتر سوانح طبیعی به صورت خفته و خاموش در 

اي مواجه شدن و مقابله با آن امري بديهی است. براي آفرينش آسیب هستند، آمادگی بر

ترين اقدامات و مسائل به كارگیري اصول مديريت اين رابطه، يکی از ضروري در

سانحه، به منظور پیشگیري و كاهش مخاطرات، آمادگی، مقابله و بازسازي و بازتوانی 

نحه متکی به به عبارت ديگر، مديريت سا .(3: 2010، 2)مااللگودا و همکاران باشدمی

باشد )فرجی ريزي، سازماندهی، رهبري، نظارت و هماهنگی میبرنامه -اصول مديريت

(. در حال حاضر در بسیاري از كشورهاي پیشرفته در معرض 145: 1389و قرخلو، 

محور و تشکالت محلی وجود دارند كه اقدامات مخاطرات طبیعی، سازمانهاي مردم 

محلی براي رويارويی با سوانح را بر عهده دارند. با  مرتبط با ايجاد آمادگی در سطح

-توجه به اين كه اين سازمانها نشأت گرفته از ساختار واقعی جمعیتی هر سکونتگاه می

باشد، از قابلیت اعتماد بیشتري نیز نزد مردم برخوردار بوده و تاثیر اقدامات آنها بیشتر از 

: 1387شود )پويان و امینی حسینی، بی میاقدامات سازمانهاي دولتی يا شهردرايها ارزيا

17.) 
 

 مشارکت  -ب

با مطرح شدن رويکردهاي جامعه محور به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه و  

افزاري جوامع دارد هاي نرممديريت در سطوح مختلف كه تاكید زيادي بر روي ويژگی

تقويت روحیه،  (، به وجود و122: 1388به نقل از افتخاري،  541: 2000، 3)روسلند

                                                 
1 . ESCAP & UNISDR 

2 . Malalgoda et al 

3 . Roseland 
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مشاركت، اعتماد و شبکه هاي محلی به عنوان نیروي محركه توسعه در راستاي نهادينه 

، 1)اسکپ شوديافتگی و داشتن زندگی شرافتمندانه توجه زيادي میتوسعهكردن حق 

به بعد در ادبیات توسعه، مورد توجه برنامه ريزان  1970اين رويکردها از دهه  (.2: 1996

هاي كلیدي است. در اين دوره مفهوم مشاركت به عنوان يکی از مولفه قرار گرفته

رويکردهاي جديد توسعه در ابعاد متنوع، چندگانه و در عین حال پويا و متحول و به 

عنوان فرآيندي عمیق و چندسويه به عنوان ابزاري در فرايند توسعه مورد بررسی و 

. بنابراين، مفهوم مشاركت عبارتست (11: 1386گیرد )غفاري و نیازي، كاوش قرار می

از مداخله داوطلبانه مردم در تغییرات تعیین شده توسط خودشان. فائو نیز واژه مشاركت 

را دخالت مردم در توسعه و تکامل خود، زندگی و محیط زيستشان تعريف كرده است 

(. امروزه اهمیت و ضرورت مشاركت واقعی تمامی 17-18: 1390)كوشکی و همکاران،

اقشار يك جامعه در تمامی سطوح و جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و 

اي فرهنگی براي دستیابی به يك توسعه پايا مورد پذيرش عام واقع شده است، به گونه

دانند )عنابستانی و ناپذير میكه حصول به توسعه واقعی را بدون مشاركت مردمی امکان

-اين است كه گذر به شیوه مشاركتی اداره و برنامه(. واقعیت امر 71: 1390همکاران، 

ها براي مشاركت باال رفته ريزي براي آن ضروري و گريزناپذير است؛ زيرا هم ظرفیت

تر از آن هستند كه به وسیله تعداد معدودي قابل حل باشند.. به است و هم مسائل پیچیده

-شخاص در موقعیتعقیده صاحبنظران مديريت: مشاركت، درگیري ذهنی و عاطفی ا

هاي گروهی انگیزد تا براي دستیابی به هدفهاي گروهی است كه آنان را برمی

يکديگر را ياري دهند و در مسئولیت كار شريك شوند )اكبرپور سراسکانرود و 

(.در واقع مشاركت عنصري كلیدي در فرايند توسعه پايدار تلقی 10: 1390همکاران، 

پور، شود )جمعهگم شده فرايند توسعه پايدار ياد می شود و از آن به عنوان حلقهمی

اجتماعی موجود در جامعه سرمايه (. در اين مفهوم، مشاركت گاهی به منزله76: 1379

است، چنان كه به نظر كالس اوفه، از طريق تعامل میان افراد در تعیین اهداف و 
                                                 
1 . Escap 
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يابد. گاهی هم، تداوم میطلبانه، تولید و عضويت داوطلبانه آنها بر طبق اصول مساوات

مشاركت به منزله هدف نیز تلقی شده است كه ممکن است به صورت توانمندسازي 

مردم در قالب يك مهارت، دانش و تجربه و به منظور بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر 

تواند در بحران ناشی از سانحه زلزله گر شود. البته مشاركت زمانی میبراي توسعه جلوه

كنندگان از خصايصی چون مشاركت رسانی موثر واقع گردد كه شركتو امداد

: 1387زاده، مند شوند )پورمحمدي و مصیبپذيري موثر، بهرهداوطلبانه و مسئولیت

120-119 .) 

ن، ه پايیاال ببتوان سه گروه اصلی راهبرد بنابراين از راهبردهاي مديريت سانحه می

اجراي  ست كهم برد. تجارب محققین نشان داده ااي افقی و پايین به باال را ناشبکه

ه باال ب ردهايهاي كاهش خطرپذيري و يا حتی مديريت سانحه با استفاده از راهببرنامه

اي دارد هی گستردع مالاي افقی بسیار كند و زمانبر است و نیاز به تامین منابپايین يا شبکه

تنها با  وبدون مشاركت مردم  (. به عبارت ديگر،19: 1387)پويان و امینی حسینی، 

-وتاها در كرتوان میزان خطرپذيري زلزله هاي حاكمیتی نمیاعمال قوانین و محدوديت

كت  )مشارباال مدت به میزان قابل توجهی كاهش داد و الزم است از راهبردهاي پايین به

ه ستفادهاي كاهش خطرپذيري امردمی( در سطح محله براي تسريع در اجراي برنامه

ست ابین آن نیز م هاي مهم به وقوع پیوسته در يك يا دو دهه اخیرلرزهنمود. تجربه زمین

ت م عملیاانجا ها، دولت به تنهايی قادر بهكه با توجه به حجم عظیم خسارات و ويرانی

 راساسبديدگان نبوده است. به عنوان نمونه، نجات و امدادرسانی به كلیه آسیب

ير آوار زنده زهزار نفر از  20كوبه در ژاپن، حدود  1995له آمارهاي موجود پس از زلز

 5000تنها  نفر توسط مردم و همسايگان و 15000بیرون آورده شدند كه از اين تعداد 

 اند )همان منبع(نفر توسط نیروهاي امدادي نجات يافته

ه سبه  تواندر رابطه با سوانح طبیعی و مشاركت مردم محلی در مديريت آن می 

 (:110: 1390يکرد به شرح زير استناد كرد )ظفري و ويسی، رو
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ظريه ها، نلیقهسها، الف( رويکرد روانشناختی: در اين رويکرد بر عواملی نظیر انگیزه

نی اي دروطور كلی نیروهقدرتی اجتماعی و فرهنگ و بهشخصیت هیگن، بیگانگان، بی

وامل عی عوامل مشاركت، نظران اين رويکرد در بررسشود. صاحبافراد تاكید می

اركت ت و مشهاي روانی و تربیتی را عامل خالقیهاي درونی و زمینهانگیزشی و مشوق

و  اي روانیهمینههاي درونی و زدانند. اعتماد به نفس، عوامل انگیزشی و مشوقافراد می

-یزهگها، انتعداددانند.  اعتماد به نفس، استربیتی را عامل خالقیت و مشاركت افراد می

ن تريهاي پیشرفت و خالقیت، نوع نگاه به دنیا و محیط پیرامون و شخصیت، مهم

 متغیرهاي اين رويکرد هستند.

ا كت رب( رويکرد رفتاري )روانشناسی اجتماعی(: اين رويکرد نیز عوامل مشار

اي هنیت جويند. اين رويکرد بینهاي اجتماعی كوچك آن میعمدتا در فرد و رابطه

نه ه عاقالعتقد بمرو كند. از ايناي معقول برقرار میو محیط )شرايط( رابطه فرد )درون(

 بودن كنش فرد هستند.

اعی اجتم شناختی(: اين رويکرد، عمدتا به سطح روابطج( رويکرد نهادين )جامعه

نظیر  كند و عوامل مشاركت را در فراگردهاي اجتماعیها توجه میكالن و ساخت

 كنند.یال ممعی، افزايش میزان سود، طبقه اجتماعی و ... دنبگسترش وسايل ارتباط ج

 
 پیشینه تحقیق

در زمینه نقش مشاركت در مديريت سانحه مطالعات متعددي وجود دارد كه به 

نامه خود تحت ( در پايان1385خانی )شود. تقیتعدادي از آنها در اين مبحث اشاره می

-انواع و ابعاد روش "ش ريسك زلزله تبیین نقش آموزش و مشاركت در كاه "عنوان 

ويژه بحران زلزله بررسی هاي آموزش و مشاركت را در مديريت ريسك سوانح و به

هاي اساسی در فرايند كرده است و به آموزش و مشاركت همگانی به عنوان اهرم

بررسی "اي با عنوان( در مقاله1387مديريت ريسك تاكید دارد. پويان و امینی حسینی )

اند كه كاهش نشان داده "ايهاي محلی در كاهش خطرپذيري لرزهسازماننقش 
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اي و بهبود اقدامات مربوط به واكنش اضطراري بعد از وقوع زلزله، خطرپذيري لرزه

پذير نیست و ساكنان محلی نقش بسیار مهمی در نجات بدون مشاركت مردمی امکان

نقش متناسب در انجام طرحهاي  ديدگان دارند و همچنین ترغیب مردم به ايفايآسیب

( در مقاله 1387پذيري را ضروري دانسته است. جهانگیري و همکاران )كاهش آسیب

محور باليا در كشورهاي منتخب و ارائه  -بررسی تطبیقی مديريت جامعه"تحت عنوان

مشاركت جامعه در مراحل مختلف چرخه مديريت موفق سانحه را  "الگويی براي ايران

سته و بیشترين تاكید الگو بر حضور و مشاركت جامعه محلی در شهر و روستا الزامی دان

 بود.

تحلیل سازوكارهاي مشاركتی به "اي با عنوان ( در مقاله1388شريفی و همکاران )

مشاركت روستايیان  "ديده در روستاهاي زلزله زده بمهاي آسیبمنظور بازسازي مسکن

در مديريت سانحه بسیار مهم دانسته و براي را در روند بازسازي مساكن روستايی، 

گويه در طیف لیکرت استفاده گرديد و میزان مشاركت  22بررسی میزان مشاركت از 

گیري، سطح مالی، و تامین نیروي ريزي و تصمیمنهايی زلزله زدگان در سطوح برنامه

ود با عنوان ( در مقالة خ1388هاي مرتبط سنجیده شد. زرنگار و رحیمی )انسانی با گويه

در روستاي درب باغ  "زده بم ارزيابی مشاركتی مديريت فاجعه در روستاهاي زلزله "

پرداخته و با استفاده از مطالعات میدانی نتايج تحلیلی جامعه محلی از چگونگی مديريت 

فاجعه و ارزيابی آنها از عملکرد نهادهاي درگیر در حادثه زلزله در اين روستا بیان شده 

تحلیل عوامل موثردر "( در پژوهش خود با عنوان 1389فتخاري و همکاران )است. ا

در حوزه روستاهاي سیل زده حوضه  "مديريت مشاركتی سیل در مناطق روستايی 

گرگانرود پرداخته و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به بررسی عوامل تاثیرگذار 

تی در سه دوره قبل، حین و بعد از در فرآيند مديريت سیل روستاها با رويکرد مشارك

وقوع سیل در حوضه گرگانرود پرداخته است. نتايج بدست آمده حاكی از اين است كه 

از نظر مسئولین محلی عامل مشاركت اقتصادي و از ديدگاه مردم عامل مشاركت 

-هاي روستايی به عنوان اولويتاجتماعی در زمینه مديريت و كاهش سیل در سکونتگاه
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لی مطرح است. از طرفی ديگر هر دو گروه معتقدند كه مشاركت در مرحله قبل هاي اص

تواند از بروز سانحه )مرحله پیشگیري( نسبت به مرحله بعد از بروز سانحه، می

 تاثیرگذاري بااليی در مديريت سانحه سیل داشته باشد.

، "ادولت محلی و كاهش خطر سوانح: تجارب كشوره"با عنوان  ISDR در مطالعه 

هاي مديريت سانحه توجه بر اين نتیجه بدست آمده است كه براي اجراي بهتر برنامه

هاي كاهش ريسك سانحه ريزي و اجراي مشاركتی و ارتقاي آن در فعالیتروي برنامه

از طريق ايجاد نهادهاي محلی و جلب مشاركت مردم، تقويت جامعه مدنی و همکاري 

: 2010)يونیسدر،  مايه اجتماعی تاكید شده استدر يك شیوه دموكراتیك و ايجاد سر

XII .)اي با عنوان مقابله با سوانح طبیعی: در مقاله (2012) 1بورفورد اي ديگردر مطالعه

هاي اجتماعی ساكنان به بررسی و مطالعه تصورات مردم از مخاطرات درک و واكنش

اين مخاطرات از  هايی كه مردم به صورت خودجوش در برابرطبیعی و همچنین واكنش

 دهند، پرداخته شده است.خود نشان می

 
 هامواد و روش

تحلیلی می باشد. جهت  -تحقیق حاضر از نوع كاربردي و به روش توصیفی

اي و میدانی مبتنی بر تکمیل ها و اطالعات از دو روش كتابخانهگردآوري داده

 دهستان روستاي 30 شامل حاضر تحقیق آماري پرسشنامه استفاده شده است. جامعه

 به جغرافیايی بنديپهنه به توجه با روستا 14 روستاها، اين بین  از كه باشدمی خرارود

، 1390(. اين روستاها طبق سرشماري سال1اند )نقشه شماره شده انتخاب نمونه عنوان

كه با استفاده از فرمول اصالح شده باشند، نفر جمعیت می 22070خانوار و  4750داراي 

اند. بر خانوار به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده 146ران، تعداد كوك

اي جهت بررسی و ارزيابی اين اساس و به منظور دستیابی به نتايج مطلوب، پرسش نامه

مديريت سانحه زلزله در مناطق روستايی با تاكید بر مشاركت روستايیان و در پنج معرف 

                                                 
1 . Burford 
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ي، نهادي و محیطی( مربوط به مشاركت روستايیان تدوين )اقتصادي، اجتماعی، كالبد

(. سطح پايايی پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 1شد )جدول شماره 

باشد. جهت تجزيه و تحلیل بدست آمد كه بیانگر ضريب اعتماد بااليی می 76/0

اي و تك نمونه tزمون اطالعات، آمار توصیفی )میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آ

 تحلیل عاملی( مورد استفاده قرار گرفته است.

 شده دهستان خرارود در شرق شهرستان خدابنده و همسايگی استان قزوين واقع

. در دارداست. در مورد تقسیمات ساختمانی آن بین زمین شناسان اتفاق نظر وجود ن

د آن را است و افتخاري نژا بوي جزء واحد ساختمانی البرزن -نقشه تکتونیك اشتوكلین

زاده كند. درويشیممیشو معرفی  -به عنوان بخشی از ايران مركزي به نام بلوک سلطانیه

 بنابراين با در تقسیمات خود آن را جزء زون البرز غربی و آذربايجان نام برده است.

 شود كه از دورانشناسی شهرستان خدابنده اين نکته آشکار میمشاهده نقشه زمین

ياس با شود و فقط در دوره تركامبرين تا عصر حاضر سازندهاي دوران مختلف ديده می

 (.1389ست )پورطاهري و همکاران، اشناسی مواجه نبود چینه
 هاي مرتبط با همکاري و مشاركت: گويه1جدول 

 هاگویه ابعاد
     

 اجتماعی
ضطراري، سرپناه ا تامین تجارب خود به سايرين، مشاركت در داشتن اطالعات مفید در رابطه با كاهش اثرات زلزله و ارائه

اران ري با معم، همکامشاركت در تامین امنیت جانی و مالی بازماندگان، مشاركت با گروههاي امدادي در امداد و نجات
 محلی و مهندسان در انتخاب نحوه ساخت و سازها، پذيرش تجارب ساخت و ساز مقاوم.

 
 اقتصادی

ج ن از مخار، كاستلی براي بازسازي زير ساختهاي عمومی، پذيرش نظر معماران در رابطه با نوع مصالحارائه كمك ما
ز منابع فاده ااصلی اقتصادي خانواده جهت بهسازي مسکن، پذيرش ضوابط فنی و نظارت مهندسان عمران به شرط است

 اعتباري كم بهره، مشاركت مالی در بازسازي مساكن آسیب ديده.  
 

 دیکالب
زي واحد اوم ساپیروي از اصول ساخت و سازهاي جديد در طرحهاي هادي، همکاري با معماران در ساخت و سازها، مق

ر دکاري يدي ام، هممسکونی با مشاوره معماران، استفاده از روشهاي جديد پی ريزي، استفاده از مصالح جديد و بادو
 سانحه(. اجراي پروژها، مشاركت در تعريض معابر )قبل از رخداد

را، ماران و شوها و روشهاي مقابله با زلزله توسط معهمکاري با شورا و دهیاري در امر مقاوم سازي، توجه به آموزش نهادی
 ارتباط نزديك و دوستانه با شورا و مسئولین محلی.

 
 محیطی

ه منظور بنطقه خروجی م سکونت در مکانهاي امن كه توسط نهادهاي محلی مهیا شده است، شناسايی مسیرهاي ورودي و
-ت آسیبت وضعیتوسعه مسیرها و امدادرسانی، مشاركت در تهیه بانکهاي اطالعاتی دقیق از سطوح محلی براي شناخ

 آوري اطالعات مورد نیازپذيري مسکن و جمع
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 بندي ارتفاعی: نقشه توزيع روستاهاي دهستان بر حسب طبقه1نقشه 

 
 های تحقیقیافته

 8درصد مرد و  92نفر پاسخگو  146دهد از هاي توصیفی تحقیق نشان میيافته

، و از نظر سال بوده 35 -40درصد زن، بیشترين تعداد پاسخگويان در گروه سنی 

حصیالت تدرصد نیز  5/16درصد جامعه نمونه تحصیالت ابتدايی و  3/36وضعیت سواد 

 6/39 دهد،نشان می انسخگويپا بررسی شغل اصلیاند. همچنین دوره راهنمايی داشته

 . انداشتغال داشته مشاغل آزاد دردرصد  4/26كشاورزي و درصد به 
 : بررسی میزان مشاركت سرپرستان خانوار در مديريت سانحه زلزله 2جدول 

 واريانس ارانحراف معی میانگین فراوانی ابعاد مشاركت

 306/0 025/0 82/3 146 اجتماعی

 436/0 036/0 40/3 146 اقتصادي

 386/0 032/0 84/3 146 كالبدي

 469/0 038/0 88/3 146 نهادي

 696/0 057/0 47/3 146 محیطی

 هاي تحقیقمنبع: يافته
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دهد، براي سنجش میزان مشاركت سرپرستان ( نشان می2همان طور كه جدول )

یلی زياد= و خ 1خانوار در منطقه مورد مطالعه از طیف پنج سطحی لیکرت )خیلی كم= 

 جامعه ه افراداي توصیفی مرتبط مبین اين نکته است كه( استفاده شده است كه ويژگی5

عاد یز در ابنهاي اجتماعی و كمترين میزان را نمونه بیشترين میزان مشاركت را در مولفه

 اند. اقتصادي داشته
 

هبود روستايی در ب خانوارهايتحلیل میانگین عددي حاصل از تاثیر مشاركت  

  tس آزمونلعه بر اسامديريتی در مقابل سوانح طبیعی زلزله در منطقه مورد مطاهاي شیوه

دهد كه با احتساب  دامنه طیفی پنج سطحی لیکرت میزان اي نشان میتك نمونه

ده است، كه شارزيابی  3مشاركت سرپرستان براي تمامی ابعاد باالتر از عدد مطلوبیت 

مینه زدر  ارهاي ساكن در روستاهاي نمونهبیانگر مشاركت به میزان متوسط طیف خانو

ابعاد  باشد. به طوري كه باالترين میزان مشاركت مربوط بهمديريت سانحه زلزله می

 يآلفا سطح اين تفاوت درنهادي و كمترين میزان آن به ابعاد اقتصادي اختصاص دارد. 

  .ده استش برآورد مثبت بصورت تفاوت آنها از مطلوبیت عدديمیزان معنادار و  01/0
انحه يريت س: میزان مشاركت سرپرستان خانوار روستايی در منطقه مورد مطالعه در مد3جدول 

 زلزله
 3مطلوبیت عددي مورد آزمون= 

 میانگین هامولفه
آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادي
 معناداري

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصله اطمینان 

 حدباال حدپايین

 777/0 878/0 828/0 000/0 145 63/32 82/3 اجتماعی

 332/0 475/0 404/0 000/0 145 18/11 40/3 اقتصادي

 780/0 906/0 843/0 000/0 145 36/26 84/3 كالبدي

 806/0 960/0 883/0 000/0 145 71/22 88/3 نهادي

 358/0 586/0 472/0 000/0 145 19/8 47/3 محیطی

 منبع: يافته هاي تحقیق     

نقش مشاركت در مديريت سانحه زلزله در مناطق روستايی از  ابیمنظور ارزي به 

 هايداده بودن آزمون مناسب آزمون آماري تحلیل عاملی استفاده گرديده است. جهت
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میزان مشاركت در  در خصوص استفاده در تحلیل مورد متغیرهاي مجموعه به مربوط

الزم به ذكر است  .ته شدبهره گرف KMO وBartlett آزمون  از مديريت سانحه در ابتدا

 KMOدرصد و مقدار مناسب  99كه، سطح معناداري آزمون بارتلت در سطح اطمینان 

حاكی از همبستگی و مناسبت متغیرهاي مورد نظر براي انجام تحلیل عاملی است 

 (. 4)جدول 
 : آزمون بارتلت در سطح معناداري4جدول 

 ه آزاديدرج مقدار بارتلت KMOمقدار  تحلیل مورد مجموعه

 داري

میزان خطا 

 معنی 

 

 000/0 276 786/1332 741/0 ستايیانرو مشاركت بر تاكید با روستايی مناطق در زلزله سانحه مديريت

 

 منبع: يافته هاي تحقیق

 يتنقش  مدير شاخص مطرح شده در جهت ارزيابی 35در ادامه با استفاده از 

حلیلی اده از مدل تروستايیان با استف ركتمشا بر تاكید با روستايی مناطق در زلزله سانحه

ي ه باالهاي بارگذاري شده در هر عامل كعاملی اقدام گرديد. بدين ترتیب، شاخص

، ها را ندارنددهند و متغیرهايی كه امکان تجمع با اينهستند يك عامل را شکل می 5/0

 7لب در قا معرف 23دهند. نتیجه حاصل از تقلیل، بیانگر عامل ديگري را تشکیل می

ان از رضايت درصد از واريانس را تبیین كند كه نش 61/62عامل بوده كه توانسته است 

ار ويژه، ( مقد5هاي مورد بررسی دارد. در جدول )بخش بودن تحلیل عاملی و متغیر

 درصد واريانس و درصد واريانس تجمعی آورده شده است.
 : عامل بندي متغیرهاي مورد مطالعه 5جدول 

 درصد واريانس تجمعی درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل رديف

19/3 اقتصادي و محیطی 1  32/13  32/13  

41/2 اجتماعی 2  04/10  36/23  

13/2 نهادي و زيست محیطی 3  87/8  23/32  

03/2 تعاون و همیاري 4  46/8  70/40  

97/1 كالبدي 5  24/8  95/48  

92/1 زيرساختی 6  01/8  97/56  

1/41 مقاوم سازي 7  91/5  88/62  
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 هاتجزیه تحلیل عامل

می باشد كه  19/3حیطی: مقدار ويژه اين عامل اقتصادي و م -عامل اول

ي متغیر بارگذار 6دهد. در اين عامل درصد واريانس را محاسبه و توضیح می32/13

 مسکونی واحد سازيمقاوم متغیر عامل، اين در بررسی متغیر مورد 6شده است. از میان 

يابی زي و مکاندر بازسا متغیر مشاركت ، و866/0 عاملی بار معماران محلی با شاورهم با

 یتوضع شناخت براي محلی سطوح از دقیق اطالعاتی بانکهاي تهیه و همکاري در

كت در زمینه بین ابعاد مشار در را تأثیر . بیشترين822/0با بار عاملی  پذيريآسیب

  (.6دول د )جانيی در محدوده مورد مطالعه داشتهمديريت سانحه زلزله در نواحی روستا

 قادر یتنهاي به می باشد كه 41/2امل اجتماعی: مقدار ويژه اين عامل ع -عامل دوم

شده است كه  متغیر بارگذاري 4درصد واريانس را تبیین كند. در اين عامل  04/10 است

 ارائه و هزلزل راتاث كاهش مديريت با رابطه در مفید اطالعات داشتن میان آنها از

زمینه  در در را تاثیر بیشترين 846/0 عاملی بار ساير روستايیان با به خود تجارب

طالعه رد ممشاركت روستايیان در مديريت سوانح طبیعی از جمله زلزله در محدوده مو

 (. 6داشته است )جدول 

 هب می باشد كه13/2محیطی: مقدار ويژه اين عامل تنهادي و زيس -عامل سوم

متغیر  4ل درصد واريانس را تبیین و توضیح دهد. در اين عام 87/8است قادر تنهايی

 شده مهیا محلی نهادهاي توسط كه امن مکانهاي در بارگذاري شده است كه سکونت

يیان در مديريت زمینه مشاركت روستا در در را تأثیر بیشترين 688/0 عاملی بار است، با

 (.6محدوده مورد مطالعه داشته است )جدول  سوانح طبیعی از جمله زلزله در

 46/8باشد كه درصد می03/2تعاون و همیاري: مقدار ويژه اين عامل  -عامل چهارم

 متغیر 6 میان متغیر بارگذاري شده است. از 2نمايید. در اين عامل واريانس را تفسیر می

 عاملی بار با نجاتدر امداد و  امدادي هايگروه با مشاركت عامل، اين در بررسی مورد
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زمینه مديريت سانحه زلزله در مناطق روستايی در سطح  در را تأثیر بیشترين 820/0

 (. 6دهستان داشته است )جدول 

 رصدد 24/8 و باشدمی 97/1  ويژه مقدار عامل ينا كالبدي: در -عامل پنجم

شترين تاثیر را ه بیاست ك شده بارگذاري متغیر 2 عامل اين در. كندتبیین می را واريانس

جدول ست )ادر زمینه مديريت سانحه زلزله در دهستان خرارود در بعد كالبدي داشته 

6). 

انس درصد واري 01/8است كه  92/1قدار ويژه اين عامل زيرساختی: م -عامل ششم

 و محلی معماران با همکاري عامل، اين در بررسی مورد متغیر 3 میان كند. ازرا تبیین می

 در را تأثیر ينبیشتر 811/0 عاملی بار سازها با و ساخت نحوه انتخاب در رانعم مهندسان

است  اشتهزمینه مديريت سانحه زلزله در نواحی روستايی در محدوده مورد مطالعه د

 (. 6)جدول 

 و باشدمی 41/1  ويژه قدارم عامل اين سازي مسکن: درمقاوم -عامل هفتم

 شده ارگذاريب متغیر 2 عامل اين در. دهدمی یحتوض و محاسبه را واريانس درصد91/5

رين تاثیر را در بیشت 59/7بادوام با بار عاملی  و جديد مصالح از است كه عامل استفاده

 (.6 جدول)سازي مسکن روستايی در مقابل سانحه زلزله داشته است مقاوم
 ها و متغیرهاي بارگذاري شده در تحلیل عاملی: عامل6جدول 

 بار عاملی امتغیره عامل

اقتصادي و 
 محیطی

500/0 هاي عمومیارائه كمك مالی براي بازسازي زيرساخت  

471/0 پذيرش نظر معماران در رابطه با نوع مصالح  

866/0 معماران مشاوره با مسکونی واحد سازيمقاوم  

509/0 محلی مسولین و شورا با دوستانه و نزديك ارتباط  

535/0 سانیخروجی منطقه به منظور توسعه مسیرها و امدادر شناسايی مسیرهاي ورودي و  

-سیبآ وضعیت شناخت براي محلی سطوح از دقیق اطالعاتی بانکهاي تهیه در مشاركت

  پذيري
822/0  

 اجتماعی

د به رب خوداشتن اطالعات مفید در رابطه با مديريت كاهش اثرات زلزله و ارائه تجا
 روستايیان

846/0  

420/0 ديدگانمین سرپناه اضطراري براي آسیبمشاركت در تا  
591/0 مشاركت در تامین امنیت جانی و مالی براي بازماندگان  

639/0 شورا و معماران توسط زلزله با مقابله هايروش و آموزشها به توجه  
658/0 بهره كم ريااعتب منابع از استفاده شرط به عمران مهندسان نظارت و فنی ضوابط پذيرشنهادي و   
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زيست 
 محیطی

608/0 (سانحه رخداد از قبل) معابر تعريض در مشاركت  
658/0 سازيمقاوم امر در دهیاري و شورا با همکاري  

688/0 است شده مهیا محلی نهادهاي توسط كه امن مکانهاي در سکونت  
تعاون و 
 همیاري

820/0 امداد و نجات در امدادي گروههاي با مشاركت  
458/0 .ديدهآسیب مساكن بازسازي در لیما مشاركت  

 كالبدي
578/0 سازها و ساخت در معماران با همکاري  

844/0 پروژها اجراي در يدي همکاري  

 زيرساختی
 811/0 همکاري با معماران محلی و مهندسان عمران در انتخاب نحوه ساخت و سازها

 672/0 پذيرش تجارب ساير روستايیان در ساخت و ساز مقاوم
 350/0 ريزيپی جديد روشهاي از مشاركت با مهندسان در استفاده

 مقاوم سازي
 334/0 هادي طرحهاي در جديد سازهاي و ساخت اصول از پیروي

 759/0 بادوام و جديد مصالح از استفاده
 هاي تحقیقمنبع: يافته

 

 گیرینتیجه

ل و انفعراالت طبیعری   و فعر تررين سروانح   زلزله به عنوان يکی از تاثیرگذارترين و مخرب

جرود ايرن   دهد، ولری برا ايرن و   است كه براي برقراري اعتدال و انتظام در طبیعت رخ می

-امل مختلسوزترين سوانح طبیعی و از عوترين و خانمانپديده به عنوان يکی از مخرب

ي در اهر ام برنامره آيد، زيرا با وقوع آن تمشمار میها و راهبردهاي توسعه بهكننده برنامه

ق دست تدوين متوقف شده و منرابع فیزيکری و انسرانی صررف بازسرازي و احیراي منراط       

 -مربنرد كروهزايی آلرپ   كگردد. كشور ما نیز به علت اسرتقرار در  ديده از آن میآسیب

 هايخیزترين كشورهاي دنیاست و بخصوص در سالهاي اخیر زلزلههیمالیا، يکی از زلزله

 موجب خسارات مالی و جانی بسریاري شرده اسرت.    مخربی در كشور رخ داده است كه

ر داين در حالی است كه  شرايط اقتصادي، اجتمراعی كشرور مرا نشرانگر آن اسرت كره       

تار یسرت و سراخ  ويژه زلزله، دولت به تنهايی قادر به مهرار بحرران ن  امداد سوانح طبیعی به

استفاده از رفترار  ا هاي اجتماعی بگیري غیرمتمركز از طريق شبکهجامعه محلی با تصمیم

اثررات   هنجاري توام بامشاركت روستايیان منجر به يك پاسخ منطقی به سانحه و كاهش

 شود.آن می
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 مشراركت را  دهد، افراد جامعه نمونه بیشرترين میرزان  هاي حاصل از تحقیق نشان میيافته

سراس  برر ا  انرد. همچنرین  هاي نهادي و كمترين میزان را در بعد اقتصادي داشرته در مولفه

بعراد  اي مشخص شد كه میزان مشاركت سرپرستان خرانوار در همره ا  تك نمونه tآزمون 

ا در باالتر از حد متوسط بوده است كه نشران دهنرده میرزان مطلروب مشراركت خانوارهر      

ه به كه با توج دهد باشد. نتايج استفاده از تحلیل عاملی نشان میمديريت سانحه زلزله می

اده در هاي مربروط بره متغیرهراي مرورد اسرتف     داده KMOو  Bartlettباال بودن مقادير 

وانسرته  عامرل ت  7معررف در قالرب    23قرار دارد. به عبارت ديگرر،   05/0سطح معناداري 

 درصد از واريانس را تبیرین كنرد، كره نشران دهنرده رضرايت بخرش برودن         61/62است 

تجزيره و   طرفی ديگرر، كاربرد نتايج تحلیل عاملی و متغیرهاي مورد بررسی می باشد. از 

سازي مساكن روستايی( دهد كه عامل هفتم )مقاومهاي هفتگانه نیز نشان میتحلیل عامل

يرانس  ( و عامرل اول )اقتصرادي و محیطری( بیشرترين میرزان وار     91/5كمترين واريانس )

 ( را دارا هستند.32/13)
 

 

 

 منابع

لیرضا فالحی، چاپ عي بازسازي، ريز(، معماري و برنامه1385آيسان، ي. و ديويس. ي. ) - 1

 دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

رزيابی میزان مشاركت (، ا1390زاده، ب. )اكبرپور سراسکانرود، م.، پوراحمد، ا. و عمران -2

يزي، ریا و برنامهپژوهشی جغراف-هاي فرسوده، نشريه علمیمردم در بهسازي و نوسازي بافت

 .1-32، صفحات36، شماره 16سال

رات ناشی از زلزله، (، تبیین مفهوم بافت شهري و نقش آن در كاهش خط1384امینی، ا. ) - 3

 مجموعه مقاالت كنفرانس بین المللی مخاطرات زمین، دانشگاه تبريز.

نامه در برابر زلزله، فصل پذيري سکونتگاههاي روستايی(، تحلیلی بر آسیب1387بهرامی، ر. ) - 4

 .163-182، صص 2اره ، شم11روستا و توسعه، سال
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-هاي رتبهتطبیقی روش (، ارزيابی1390پورطاهري، م.، سجاسی قیداري، ح. و صادقلو، ط. ) - 5

 وم، صصسهاي روستايی، سال دوم، شماره بندي مخاطرات طبیعی در مناطق روستايی، پژوهش

54-31. 

در كاهش اثرات سازي  (، نقش ظرفیت1389پورطاهري، م.، افتخاري، ع. و عینالی، ج. ) - 6

سوانح طبیعی )زلزله( در مناطق روستايی. مطالعه موردي: مناطق زلزله زده شهرستان خدابنده، 

 .1389، زمستان 74هاي جغرافیاي انسانی، شماره پژوهش

ن در برابر زلزله و نقش پذيري شهرهاي ايرا(، آسیب1387زاده، ع. )پورمحمدي، م. و مصیب - 7

 .117-144، صص12ادرسانی آنها، جغرافیا و توسعه، شمارهاي در امدمشاركت محله

ی در كاهش خطرپذيري (، بررسی نقش سازمانهاي محل1387پويان، ژ. و امینی حسینی، ک. ) - 8

 .30-18صصشناسی و  مهندسی زلزله، سال يازدهم، شماره اول، اي، پژوهشنامه زلزلهلرزه

مشاركت در كاهش ريسك زلزله، پايان نامه ین نقش آموزش و (، تبی1385خانی، ش. )تقی - 9

 د محمودتر سیكارشناسی ارشد رشته مديريت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، به راهنمايی دك

 فاطمی عقدا.

-در مديريت و بهره (، فرايند توسعه پايدار و نقش مشاركت مردمی1379پور، م. )جمعه -10

 شاركت ومیعی، وعه مقاالت اولین همايش منابع طبرداري بهینه و پايدار از منابع طبیعی، مجم

 توسعه، دفتر ترويج و مشاركت مردمی، تهران.

ررسی تطبیقی ب(، 1387جهانگیري، ک.، طبیبی، س. ج.، ملکی، م. و علمداري، ش. ) -11

ه پايش، ر كشورهاي منتخب و ارائه الگويی براي ايران ، فصلنامدمحور باليا  -مديريت جامعه

 .49-57ص ، ص39شماره 

اي رزهپذيري ل(، ارزيابی میزان آسیب1387، ف. )آبادينژاد، ح.، فتحی، ح. و عشقحاتمی -12

 .1-20، صص 68هاي جغرافیاي انسانی، شماره در شهر، پژوهش

ه در بازسازي زد(، بررسی چگونگی مشاركت خانوارهاي زلزله1379زاهدي اصل، م. ) -13

ايی، ه طباطباجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمديده، فصلنامه علوم مناطق آسیب

 .12و 11شماره 

زده در روستاهاي زلزله (، ارزيابی مشاركتی مديريت فاجعه1389زرنگار، ح. و رحیمی، ع. ) -14

 .50بم، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 

ري در برابر زلزله، شه هايپذيري بافت(، بررسی آسیب1390خانی، ر. )زياري، ک. و داراب -15

 .99فصلنامه تحقیقات جغرافیايی، شماره 
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مشاركتی به منظور  (، تحلیل سازوكارهاي1388شريفی، ا.، حسینی، س. م. و اسدي، ع. ) -16
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