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 چکیده

مخاطرات طبیعی یک چالش عمده در نواایی رستویایی اتو  س رلیور  ر  در رستویا ای ازمیو  ییواد         

بحورا    رستویایی رووار ای یوک مودیری  یرا یور      زا عرصهبرخاردار ات . با تاجه به این مسئله زلای 

 س غیرطبیعوی  تالیانه تعداد ییاد  ای تارلا  ناایی رستیایی روار در اثر تاانح طبیعوی برخاردار نباده س 

ر مدیری  بحرا  . رستیازا س ازالی ر  به علاا  پایه اصلی دشاندمیدچار خسارات س تلفات جانی س مالی 

ت ، رمواد ی س بایتوای  ملاتون، نجوش جود  در روازش خسوارات س تلفوا        بیلوی پیش، ر ازیبا دانش س 

رستویاییا    ر ازی، با زدف تلجش تطح دانش س 1395مخاطرات خاازلد داش . پژسزش یاضر در بهار 

 -تاصویفی  شلاتوی رسشدرباره مدیری  بحرا  خوکسالی انجام شد. برا  رتید  بوه زودف پوژسزش ای    

  موار جامعوه ر پرتوولامه محجوق تواخیهس اتویفاده شود.      ) پیمایویتحلیلی ای طریق شیاه مطالعه اتلاد  س 

 زاداده رسر جمع. برا  انددادهنفر ای خاناارزا  رستیایی دزسیا  میا  خااف شهرتیا  خااف توکیل  260پژسزش را 

انش د انه  4ابعاد   زامؤلفهس  زاشاخصا  با ابزار پرتولامه محجق تاخیه بر اتاس تصادیی طبجه  یر نمانهای رسش 

رلفوا  ررسنبوا     بوا محاتوبه ضورین     یور  انودایه اده شد. پایایی ابزار مدیری  بحرا  خوکسالی ای ادبیات نظر  اتیف

ای   در برخواردار  این پژسزش یاری ای ر  ات  ره خاناارزا  رستویایی نمانوه   زا یاییهس، تأیید شد. نیایج س 0.784)

ای  تور پایینسالی، ابعاد چهار انه دانش مدیری  بحرا  س در رل دانش رستیاییا  درباره مدیری  بحرا  خوک  زامؤلفه

رستویازا  موارد    راپراس، بوین  بلد اسلای قرار دارند. زمچلین با اتیفاده ای مد   3تطح مطلاب میانگین عدد  

یلودر بوا   انجوام  ریو  روه رستویا  یا     بلود  رتبهبرخاردار  ای دانش مدیری  بحرا  خوکسالی  در خصاصمطالعه 

 رتبه قرار دارند. ترینپایینرتبه دسم س رستیا  مهاباد در  بیویرین امییای در رتبه اس  س رستیا  سراب در

 .، بحرا ، مدیری  بحرا ، خوکسالی، دزسیا  میا  خاافر ازیدانش س  :هایدواژهکل 
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 . مقدمه1

گی بدس  شک تاتعه رستیایی مفهامی چلد بخوی س دارا  ابعاد مخیلف اقیصاد ، اجیماعی س یرزل

ه زموه  س دتییابی به تاتعه پایدار رستیایی مسویلزم تاجوه بو   س 2: 1391قدیر  معصام س قرا ایلا، ) ات 

در این س. 40: 1391ایراخیه، ) ات محیطی، اجیماعی، یرزلگی، اقیصاد ، رالبد ، نهاد  س مدیرییی  ابعاد

اتو  روه    زوایی بحرا عمده تاتعه رستیایی، تاجه به مخاطرات س  زا دغدغهمیا ، یکی ای مبایث س 

. سقاع تایدمیرسبرس  هغیرملیظرس تحاالت  زاد ر انیرستیایی را با  زا تکانیگاهدائمی،  نسبیاً طاربه

امی اتاتوی در  ، لوذا مودیری  بحورا   و     ذاردمیبحرا  بر رلیه پارامیرزا  دخیل در تاتعه پایدار اثر 

، زوا را بحو تاجوه بوه ایون مخواطرات س     س. 97: 1390ییرسی  س زمکارا ، ) شادمیتاتعه پایدار محساب 

زموااره   زوا بحرا  ایرنجارهدتیگاه مدیری  بحرا  س تاخیار مدیری  بحرا  ات .  انکارناپذیرضرسرت 

رستیایی ره به دالیول   زا تکانیگاهدارند، در  تر تلگینزا س تلفات مسیعد خطر رتین زا محیطدر 

)ریایی س دارند  تر لگینترسند، تلفات س خسارات  سیرده س میعدد ای ناایی مسیعد خطر به شمار می

 س.2: 1392زمکارا ، 

 دزدمیر   غیرطبیعیبرسی یاادث طبیعی یا  درنییجهبحرا  سضعییی نا هانی س غیر عاد  ات  ره  

اجیماعی روه بسویار یراتور ای یرییو       -س رسانی محیطیییس شدید  ریخیگیدرزمباعث  رهطار بهس 

پیوگیر ،  درساقعمدیری  بحرا   س.36: 1387تجاایی س عزیز ، ) شادمیانطباقی جامعه به ر  مبیال باشد، 

-ره ای طریق برنامه زات بحرا س ارییابی برا  رازش س به یداقل رتاند  عااقن اییمالی  ریز برنامه

به علاا  تخصصی علمی س راربرد ، مسیلزم برخاردار   س س148: 2007جواراس،  ) 1شادریز  یاصل می

س دانوش   ر وازی س ملزسموات،   زوا یهپااین  ترینمهما س عاامل  انا انی ات  ره ای زا، ابزارزای مهارت

؛ ای اطالعات س چگانگی اتیفاده بهیله ای ر  اطالعات ات   امجماعهس درک  ر ازیات . دانش شامل 

، دانش شکل غلی شده س بارسر شده اطالعات ات  ره با درک چگانگی س چرایوی زموراه   دیگرعبارتبه

 ر ازیاجرا  مرایل مدیری  بحرا  )رازش، رماد ی، پاتخ، بای و  س بایتای س نیایملد داشین ات . 

 یورد  یمو س ادراک میلاتن با زر اقدامی ات  ره به بهیرین نحا مجمواع اطالعوات ماجواد را بوه روار      

 س.544: 1393تجاتی س زمکارا ، )

                                                           
1 Jacques 

2 Maritz  
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 فرایند مدیریت مخاطرات یهاگام 1شکل 

 Abani, 2016 
در ادسار  ذشیه س بخصاص تالیا  اخیر دزسیا  میا  خااف با بحورا  خوکسوالی شودید رسبورس بواده      

در پایین رمد  راندما  تالید این ملطجه داشیه ات . ایون نواع    تاجهیقابلخوکسالی تهم  رهطار بهات ، 

نودما  تالیودات در   مخاطره در رل تطح شهرتیا  خااف قابل موازده بواده اتو . پوایین رمود  معلوادار را     

بواد  بحورا     بیلوی پویش یرقابول غزا س ملابع تالید در جریا  روو  س روار س   ع سارییهرستیازا، زدر ری  اناا

الیم در رابطه  زا یر ازخوکسالی س سابسیگی به ملابع طبیعی ای عااملی زسیلد ره ازمی  تاجه به دانش س 

تاید. با تاجه به ایلکه در شرایط خوکسالی جااموع رستویایی   نمایا  می ایپیشیشببا مجابله با این بحرا  را 

یرایلد تحجیجوات علموی، تودبیر س     رهایرنجاییس   یرندیممیفاستی برا  مجابله با این پدیده بکار  زا  اتیراتژ

میسر نیس ، براین اتواس زودف پوژسزش یاضور      ر ازیجز ای طریق دانش س  زابحرا اشراف اطالعاتی در 

س دانش رستیاییا  در یمیله مدیری  بحرا  خوکسوالی در مجماعوه رستویازا  موارد      ازیر تلجش تطح 

ره دانش  شادیممطرح  صارتینبداصلی این پژسزش  تؤا . در این راتیا ات مطالعه در شهرتیا  خااف 

 رستیاییا  ملطجه مارد مطالعه نسب  به مدیری  بحرا  خوکسالی چه اندایه ات ؟ ر ازیس 
 

 ینه نظریپیش. 1. 1

-زا  شهر ، رثار س پیامدزا  بحرا ، انااع بحرا در یایه غالباًبیویر مطالعات مرباط به مدیری  بحرا ، 

، س مطالعوات محودسد    انددادهس مرایل ر  را مارد تاجه قرار  زابحرا زا س مخاطرات، رازکارزا  مجابله با 

یایی در یمیله مدیری  بحورا  بوه رشویه    اجیماعات رست ر ازیدر یایه رستیایی س بخصاص تلجش تطح 

رستیاییا  در  ر ازیدر خصاص ماضاع مارد مطالعه تحجیق یاضر، یعلی تطح  سیژهبهتحریر دررمده ات . 

در این خصاص در داخل روار صارت نگرییوه   ا مطالعه ف   تاا میخصاص مدیری  بحرا ، به جرات 

مطالعوه یاضور لحوار رورد. در ایون قسوم  بوه برخوی ای          سجه تمایز س نارسر  تاا میات  س این بعد را 

 .شادمیمطالعات انجام شده در راتیا  تحجیق یاضر اشاره 
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 و دانش روستاییان در زمینه مدیریت بحران آگاهیسوابق تحقیق در زمینه سنجش  1 جدول

 نیایج پژسزش علاا  پژسزش نام پژسزوگر
عزمی س 
 زمکارا ،
1393 

مدیری  جایگاه دانش بامی در 
مخاطرات طبیعی در رستیازا، مارد: 
 دزسیا  شیزر، شهرتیا  زرتین

ناین در رازش  سبین اثر بخوی دانش بامی  دار معلیره تفاست  دزدمینیایج نوا  
دیری  مخاطرات طبیعی سجاد دارد س دانش بامی تهم بیویر  در م پذیر رتین

 مخاطرات طبیعی در ناایی رستیایی داشیه ات .
ی قیدار  تجات

 س زمکارا ،
1393 

تلجش تطح دانش مدیری  بحرا  
 بر یلزله، تأریدمدیرا  محلی رستیایی با 

 مارد: دزسیا   و ، شهرتیا  تراسا 

 لاطقمطالعه یاضر با زدف بررتی میزا  دانش مدیری  بحرا  میا  مدیرا  محلی م
انش دره تطح  دزدیمرستیایی )دزیارا  س شارازاس انجام شده ات . نیایج نهایی نوا  

 ات . ای ید میاتط ترنییپامدیری  بحرا  میا  مدیرا  رستیازا  مطالعه شده 

چوم براه س 
 زمکارا ،
1394 

 رازبرد مدیری  دانش در مدیری  بحرا 

خش ر  س اعما  اثر ب زابحرا زدف مطالعه ارائه الگایی رازبرد  برا  تبیین مدیری  
را  ری  بحره چهار اصل مدیری  دانش در مدی دزدیم  مبیلی بر دانش ات . نیایج نوا

 مچلین، نجش مهمی در مدیری  بحرا  دارند. زریتأثشامل توخیص، تحلیل، تدبیر س 
ات  مرایل مخیلف بحرا  را براتاس الگا  پیولهاد  به صارت دانش بلیا  در تی

 .رلدیمانیظامی تبیین  –املییی   زا  ذار

 عبداللهی،
1388 

محلی در   زا یریمدجایگاه نجش س 
 ناین مدیری  بحرا  نظامتحجق 

اادث ی  بحرا  یمحلی س مردم در مدیر زا مدیری ریز  برا  تمرین اتیفاده ای برنامه
لگام ی در زیالتغیر میرقبه را به علاا  اصلی بلیادین در تعریف برنامه س تایماندزی توک

رم لاا  ازعاعات محلی به س دانش اجیم ر ازیتجا . در این راتیا بر ارداندمی زابحرا سقاع 
 شده ات . تأریداصلی 

ایمانی س عمرا  
 1388یاده،

رازکارزا  ریع نارتایی مدیری  بحرا  
 در ناایی رستیایی ایرا 

یی به ر ناایی رستیامدیری  بحرا  د زا نارتاییره رازکارزا  ریع  دزدمینیایج نوا  
جا ارت زا یلهیمرج رستیا زسیلد. در داخل رستیا به ایجاد دس دتیه عاامل رلی داخل س خا

 زا ا ار رلیه  ازالی رستیا س در خارج ای رستیا به بسیج زا رمایش، موارر  س ر ازی
قبلی  ریز برنامهس  زابحرا ای سقاع   یر پیشسابسیه دسلیی در یمیله خدمات رتانی س 

 تاتط مسئاال  امر اشاره ررد.

ر  س سیجایا راما
 1تابیدا
2015 

 ر ازیدر مدیری  بحرا : بررتی  ر ازی
دانش رمایا  مدارس میاتطه در رراال بر 
 مبلا  جلسی ، مکا  س تجربه بالیا

جلسییی س  زا تفاسترابطه معلادار  با  ر ازیره تطح پایین  دزدمینیایج نوا  
ای  ر ازیدر  تاجهیقابلمحلی مدیری  بالیا  طبیعی دارد س زمچلین تفاست  زا تفاست

 ا تجربهربا رسانی ره ر   اندرردهمدیری  بالیا  طبیعی بین رسانی ره بالیا را تجربه 
 نکردند سجاد دارد.

س  ایپیلگ 2
 2005زمکارا ، 

 مدیری  یاجعه یلزله در چین

ه س ر یلزلیک مد  مدیری  د درا ایراد اشاره شده س  ر ازیدر این مطالعه بر ازمی  
ده طرایی  ردی رازش اثرات ملظاربهبرنامه رمایشی جه  ر اه ررد  ایراد زمچلین یک 

 شده ات . تأریدس بر لزسم اجرا  ر  

 رس  س زمکارا ،
2014 

جاانا  رستیایی عاملی برا   ر ازی
 مدیری  بالیا، بر مبلا  جلسی 

ر ا بیوییدیری  بالینا  در مجایسه با مردا  نسب  به م ر ازیره تطح  دزدمینیایج نوا  
طح تره ایزایش  دزدمیباده س زمچلین نیایج مطالعات تاصیفی س ریما  زمبسیگی نوا  

 زا وارر مخانااد ی، تن ایراد س زمچلین  زا رمایشسابسیگی معلادار  به  ر ازی
 مردمی در یرایلد مدیری  بالیا دارد.

 1395پژوهش،  هاییافتهمنبع: 

                                                           
1 Vijay, Kumary and Sabida 
2 Aping and et al  

3 Roy and et al 
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 . مبانی نظری1 .2

در چلوین رسی وار  دانسوین،     .عصر ارتباطات س اطالعات نام دارد رلیممیر  یند ی عصر  ره ما در 

ا  مبیلوی بور دانوش،    تاتوعه  زوا  نظوام خاازد باد. در  ناپذیرجبرا مزییی بسیار بزرگ س ندانسین، ضعفی 

،  وازی ربلابراین الیم ات  الگازا  بامی دانوش س   شاد؛میا  تلجی رلید  در رازبرد تاتعه مؤلفه ر ازی

زا  سیژه برا  ایجاد س تجای  تواخیار مودیرییی طرایوی س    یلاسر  س نارسر  میلاتن با شرایط س یریی 

یرایلد تایماندزی، تعبیر، تفسویر س ارتباطوات اطالعوات     ر ازیس. 27:1394چوم براه س زمکارا ، ) شاداجرا 

س ر وازی شولاخ  س  ) دانوش  صوریح  مؤلفوه بلابراین اطالعات  شاد؛می رسر جمعات  ره ای تا  یااس 

ای جمله ابعاد مهوم تاتوعه س بهبواد ملوابع انسوانی پایودار محسواب         ر ازیات  مجاله دانش، شلاخ  س 

س  ر وازی ) دانشزاربیسا  س مایر تاتعه س بهباد ملابع انسانی را عبارت ای ایزایش  ارتباطدراینس  شادمی

س. 35:1371)محسولی،  انود  م یک جامعه، تعریف رورده زا  زمه مردزا س تااناییزا، یریی شلاخ س، مهارت

ره بوا   رسندمیزا ملبع ییاتی به شمار زا صحب  ررد. دادهباید ای داده در ابیدا ر ازیبرا  تعریف دانش س 

-را به اطالعات با معلی تبدیل ررد. بودین ترتیون اطالعوات موی     زار  تاا می زار صحیح ای  بردار بهره

الیم  زا مهارتس  زاشلاخ ای  ا مجماعه ر ازییکم  تبدیل شاند. دانش س  درنییجه تاانلد به دانش س

 ف  ره  تاا میبرا  یل مساله ات ، بلابراین ا ر اطالعاتی ره در دت  ات  بیااند موکلی را یل رلد 

رایوی س  س دانش الیم باید امکا  تبودیل بوه دتویارالعمل اج    ر ازیسجاد دارد. ضمن ایلکه  ر ازیدانش س 

در این بین یکوی ای مواارد  روه لوزسم بوه       س.10:1391ززار جریبی س محبابی مولش، ) باشدعملی شد  داشیه 

در  زوا بحورا  ، ییطه مدیری  بحرا  اتو .  رسدمیای الزامات اتاتی ر  به شمار  ر ازیرار یر  دانش س 

ای  زوا ر س دارنود.   اندداشیهبحرا ، مهمی بر ناایی دارا  پیانسیل  تأثیراتانااع س اقسام  انا ا ، زمااره 

س رسی به رسی بر تعداد س تلاعووا  ایوزسده شوده اتو       اندبادهدیربای جزء جدایی ناپذیر یند ی اجیماعی 

 س.64: 1388)رسشلد  اربطانی س زمکارا ، 

بوه   ا یزایلوده  صوارت بوه خاد بور، نا هانی س یوا   ستیلهبهطبیعی س یا  طاربهات  ره  ا یادثهبحرا  

ره جه  بور طورف رورد  ر  نیوای بوه       رلدمیس تخیی س موجیی را به جامعه انسانی تحمیل  ریدمیسجاد 

در تواالی سقوایعی    ا مریلوه بلابراین بحرا   ؛س544: 1391غالمحسویلی،  ) ات اقدامات اتاتی س یاق العاده 

را  المللوی بوین لگ، ارتباطات س اقیصاد، تیات ، یرز دزدمیقرار  تأثیرات  ره زمه یاادث ریلده را تح  

 اییود بویش ، شوکللد ی  نظمیبی،  سیخیگیایزماین ساژه میرادف  س.14: 1392تجاد ، ) تایدمیبی ثبات 

تیاتی، مخاصومه نظوامی س زمانلود ر  تعریوف شوده اتو         –اجیماعی  ثباتیبی، زااریشمعما ، تهدید 

نواین،   زوا  یلاسر رسیدادزا س سقایع با پوییبانی  دانش س دتیرتی به ماقع س ماثق بهس. 34: 1391)عبدالهی،

اتو ، نجوش    ر وازی دانوش س   یائوده ای الزامات یرایلد مدیری  بحرا  باده س با ایجاد اشراف اطالعاتی ره 
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تاتط  مؤثرچومگیر  در شلاخ  تهدیدزا، تحلیل مسائل، شلاتایی الگازا، تصمیم تای ، س اتخاذ تدابیر 

  س.2 شکلس )27:1394چوم براه س زمکارا ، ) دارد یرنده  س تصمیم ریزبرنامهمراجع 
 
 

 
 
 

 

 و اقدام در شرایط مختلف آگاهیچرخه  2 شکل

 1395نگارندگان، 
 

، مودیری   رلود موی میداس  س تاخیار یاییوه اتویفاده    زا رسشای  عماماًبرخالف مدیری  رالتیک ره 

ابیکار  س زاشوملدانه اتو ، س بوه بواسر بسویار ،      اقیضایی،  رسیکردزا س  زاشیاهمبیلی بر  عمدتاًبحرا  

 بخوود موی بعد  س درایمدت در مجابل بحرا  ات  ره مفهوام مودیری  بحورا  را تلجوی      زا العملعکس

در خصاص بحرا  س نحواه   زار س دانش اجیماعات س مدیرا   ر ازیس بی شک نیایملد س 34:1387امیر ، )

صوریح یوا   ) دانوش ای  ا مجماعوه یری  بحورا  عبارتسو  ای   دانش مد درساقعرازش س مدیری  ر  ات . 

ضملی، خادر اه یا نا خادر اهس ره به یرد،  رسه یا تایما  امکا  پیگیر  یا مدیری  اثر یخوش بحورا  یوا    

بورا    ریوز  برناموه ای دانش ات  ره امکوا    ا مجماعه. دانش مدیری  بحرا ، دزدمیرثار ناشی ای ر  را 

. زدف دانش مدیری  بحرا  تالش برا  تایدمی، رلیر ، اداره س یل بحرا  را یرازم ، پیش  یر بیلیپیش
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شلاتایی س ایزایش تطح دانش در خصاص مرایل مخیلف مدیری  بحورا  س اقوداماتی اتو  روه موردم      

داشیه باشلد، ر  را یرا بگیرنود س میلاتون بوا ر  عمول      ر ازیمحلی باید در زریک ای مرایل بحرا  ای ر  

زایی نظیر رسیکردزا  اجیماعی مودیری  بحورا ،   بر دید اه تأریدامرسیه با طرح س . س8: 2007، 1راپاال) رللد

بسیار  ای سیایف مطرح شده برا  مدیرا  بحرا ، ای ییطه مدیری  روال  یضوایی بوه اجیماعوات محلوی      

 اتو . تویر     اجیماعوات محلوی را ضورسرت بخوویده     ر وازی انیجا  یاییه ات  ره لزسم ارتجا  دانش س 

 در ادبیات مدیری  بحرا  نوانگر این اتو  روه در مجالوه مودیری  بحورا ، توه دیود اه میموایز سجواد          

 دارد:

ره بوه زور    داندمییک پدیده س سضعی  ملفی س نامطلاب  اتاتاًدید اه تلیی: این دید اه بحرا  را  -1

 انود بایدارنوده مخورب س   روامالً   مازی  دارا زا بحرا نحا  باید ای ر  پرزیز ررد. بر اتاس این نگرش، 

 س.46: 1988، 2میرس)

ره چه  دانلدمیاه، بحرا  را جزئی ای طبیع  یند ی بور  طریدارا  این دید  :دید اه قانا  طبیعی -2

اجیلواب ای   س، با این تفاست ره نسب  به دیود اه اس ، توعی در انکوار    دزدمیبخاازیم س چه نخاازیم ر  

 . زیللدمیملطجی بر  رامالًلکه نسب  به ر  ماضعی بحرا  ندارند، ب

زوا   میفاست نسب  به مجاله بحرا  دارد س برخالف دید اه رامالًدید اه تعاملی: این دید اه نگازی  -3

س معیجد ات  ره نه تلهوا نبایود ر  را نفوی س انکوار رورد، بلکوه در        نگردمیمثب    دیدهقبل، به بحرا  به 

ه اتیجبا  ر  ری . برخالف دیود اه اس  روه دیود اه توکا  س ثبوات س دیود اه دسم روه        مااقعی نیز باید ب

دید اه مجابله س سارلش ات ، دید اه تعاملی دید اه پایایی، تغییر س تحورک اجیمواعی اتو  س بور زموین      

داند ره بورا  رشود س تاتوعه جامعوه الیم س ضورسر       را بخوی ای دیالکییک اجیماعی می زابحرا اتاس 

اجیمواعی بواییگرا  مخیلوف س     ر وازی این دید اه بودس  ارتجواء دانوش س     درساقعس. 2001، 3 یر ) یلدزس

جزء الیلفوک تحجوق    ر ازیذیلفعا  مدیری  بحرا  تحجق نخاازد یای  س دتییابی به تطایی ای دانش س 

ر ای ماضاعات یرا ی ر ازیدر دتییابی به  ر ازیزا  مخیلف تطاح س مجیاس تأثیر. شکل ییر باشدمیر  

یورد  پایوه س اتواس دتوییابی بوه توایر        ر ازی. زمانطار ره قابل موازده ات ، دزدمیمخیلف را نوا  

 س. 3 شکل) باشدمی ر ازیتطاح 

                                                           
1 cupola 

2 Myers 
3  Geary 
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 و دانش مدیریت بحران آگاهیو سطوح فراگیری  هایمقیاس 3 شکل

 2013، 1و جامعه هالل سرخ المللیبینفدراسیون 
 

تو  س  اد با بحرا  در زر مریله ای ر ، به دانش خاصی ای مودیری  بحورا  نیوای    بر اتاس مازی  برخار

رنود.  جام شاد، یورا  ی دانش اسلیه را در مارد ایلکه در زر مریله ای بحرا  چه اقدامی ان بایس میمردم محلی 

 .  نمایدمیدر مرایل مدیری  بحرا  اشاره  ر ازیزا  دانش س جدس  ییر به  ام
 

 دانش در مدیریت بحران  جایگاه 2جدول 
 دانش الزم برای مدیریت بحران فازهای مدیریت بحران

 یای پیوگیر 

یمه ب،  دانش توایق زاتاخیما دانش شلاتایی ملاطق بحرانی س مکانها  پرخطر، دانش مجاسمسای  

  ری  راربرای نحاه مدی ر ازیمجابله با بحرا ، دانش س   زارمایشررد  دارایی، دانش ارائه 

 اراضی

 یای رماد ی س مجابله

زودار  زا یسیمت رسزی مدیری  بحرا ، دانش رزبر  مردمی، دانش رار با  زا یمتدانش توکیل 

 رسر جمع، س اطالع رتانی، دانش نحاه تهیه، ذخیره تای  س تاییع مااد غذایی در شرایط بحرانی

 ، مجرسیا  ا  سیربط، مدیری  بایمانداطالعات، دانش امدادزا  اسلیه س برقرار  ارتباط با مرارز ی

دزی مالی س جانی، مدیری  یاادث پس ای بحرا ، بسیج عمامی س تایمان  زاخسارتتخمین 

یارزا  ، ایجاد تاخریز برنامهزا، راالزا س خدمات دریاییی، پژسزش، نیرسزا  محلی، مدیری  ززیله

 ملابع، تمرین س مانار، ینتأممدیرییی، رمایش، 

 تای یای بای

 زا  ماق ،ضعی  اتکا  اردس اه، دانش بهباد سزایرلاد ، ضایعات س زانخالهدانش بایتای   -

، دانش نحاه زایخرابجدید تاخ  بلازا س تاتیسات، دانش بررسرد میزا    زامحلدانش شلاخ  

 .س.. زا س اعیبارات بایتای ، دانش مکانیابی مجدد دسر ای خطر تاخ  س تایزاجلن رمک

 34:1386، وزین، 155: 1390نبع: اخوان و درویش زاده، م

                                                           
1  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
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زمین نکیه رایی ات  ره امرسیه این ایده ره در بین عاامل محرک س بسویر توای    ر ازیدر ازمی  علصر 

تارلا  ملاطق رستویایی ای   ر ازیک س راعامل، اد ترینمهماقدام برا  تاتعه پایدار رستیایی، شاید  زا برنامه

س  ریوز  برناموه پیرامانوا  باشد، مارد تاجه س اتفاق ارثر صاین نظرا  س دت  اندررارا   رسیدادزا  محیط

، اغلون  شواد موی تاتعه رستیایی قرار  رییه ات . لذا با تاجه با مطالعوه میوا  س ادبیوات ماجواد اتویلباط      

دارنود س   أریود ترستویاییا    ر وازی جدید تاتعه پایدار رستیایی بر ازمی  نجش ر واه توای  س    زا پارادایم

 .  دانلدمیاطالع رتانی  -زا  ترسیجیرازبرد ملاتن برا  این ملظار را نیز، ارثری  غالن رزیای 

به علاا  یک اصل، در تاتعه  باید بیویر به ایجاد، پورسرش س یوا ارتجوا  ر  دتویه ای میغیرزوایی تاجوه       

باشود. در بوین زموه میغیرزوا  ریفوی ارتجوا        ، س مالودتر ترزمگانی، یلاناپذیرتر، تردائمی، تر سیردهداش  ره 

ذاتوی انحصوارناپذیرترین س پایوا  ناپوذیرترین ملبوع       طوار بهس در عین یا   ترینمردمی، ر ازیبخوی علصر 

در یرایلد تاتعه پایودار توا بوه ر  انودایه      ر ازی. ازمی  س جایگاه دانش س شادمیقدرت س ثرست محساب 

ره ای طورف بانوک جهوانی ملیوور     ) جهانیتاتعه  زا  زارشم. در 1999 -1988 تا ات  ره در نهای  ای 

امرسیه ارثر صایبلظرا  یرایلد مدیری  بحورا   س. 116:1383یاضل نیا، ) ات س زمااره به ر  تاجه شده شادمی

 دزود یمو س یواادثی روه رس     زابحرا س دانش مااجهه با  ر ازیبه این اذعا  دارند ره برخاردار  ای علصر 

ره ای ر  به علاا  یلجه  موده یرایلد مدیری  بحرا  یواد   باشدیمه اصلی در مایجی  مدیری  بحرا  مفرسض

محرسمی  جامعه رستیایی ای تجهیزات مجابله با یاادث س توکیالت س. 12: 1388)ایمانی س عمرا  یاده،  رللدیم

بط با مودیری  بحورا  روه در زلگوام     داسطلن س نیز اقدام دیر زلگام نهادزا  مرت  زا رسهمدیری  بحرا  یا 

در شهرزا مسیجر زسیلد، تبن ایزایش خسارات ناشی ای سقاع یاادث س بالیوا  مخیلوف در    عمدتاًاضطرار 

داشین س برخاردار  ای دانش الیم  ر ازی. با تاجه به رسییه خادرفایی در جامعه رستیایی، شادیمرستیازا 

نجش ماثر  در رازش خسوارات ناشوی ای سقواع بحورا       تااندیم س بالیا  مخیلف زابحرا در زلگام سقاع 

مودیری  بحورا  در صوارت     س.3:1390ماتا ، شاد )یمداشیه باشد س باعث مایجی  تیسیم مدیری  بحرا  

پیامدزا  ملفی بحرا  س مخاطرات را به شدت روازش دزود س در    تااندمیس دانش الیم  ر ازیبهره ملد  ای 

دانوش س  س. 32: 1385جعفور  س زمکوارا ،   ) بادخوی س رارایی ر  بسیار ضعیف خاازد غیر این صارت، اثر ب

ای ملابع مخیلفی اقیبواس   تااندمیدر ناایی رستیایی  زار س نحاه مجابله با  زابحرا الیم ای برسی انااع  ر ازی

 شاد ره عبارتلد ای:

رثیر  ای جاامع انسانی بخصواص   زا  رسهبه ارتجاء یرزلگ عمامی  تاا میره ای ازداف ر  آموزش  -

، اشاره ررد، ییرا در مجایسوه بوا بوا ابعواد     باشلدمیبهره ملد  زابحرا رستیاییا  ره ای یداقل امکانات مجابله با 

زلگف  خسارات جانی س مالی یاصل ای بحرا ، ززیله رمایشی رستیاییا  بسویار نواچیز اتو . نحواه ارائوه      

رمایشوی،   زوا  دسره، زوا روالس شورر  در   حضوری:شوامل:   تااندمی زابحرا  رمایشی مجابله با زا برنامه
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 شکل) باشدرمایشی، مسیلدس رین س جزسات  زا ییلم) تیماای طریق صدا س  غیرحضوری:بایدید صحرایی. 

 س. 4

رستیاییا  س رواسریا  زمااره بدنبا  پیودا  استفاده از دانش بومی برای کاهش آسیب پذیری محیطی:  -

 زوا  رتوین س به مرسر ینود ی خواد را بوا     اندبادهزا  میلاعی برا  رازش این بالیا س مجابله با ا    راهررد

عملیاتی در ملاطق رستیایی برا  مجابله بوا   رامالً. تایرارزا  مخیلفی به شکل انددادهناشی ای این بالیا تطبیق 

این ادعات . دانوش بوامی رستویاییا  ملبوع      ره شازد  بر شادمیمحیطی بکار  رییه  زا رتینس  زابحرا 

محیطی در این ناایی ات  ره  زا رتینتجربی س مطمئلی برا  میخصصا  مسائل رستیایی برا  مااجهه با 

زانسا  س زمکوارا ،  ) 1مجابله نیز زم یداقلی ات  زا ززیلهنه تلها مدیری  ملاتن بحرا  را در پی دارد بلکه 

   س.27: 2008

 
 

 آموزش در آماده سازی اجتماعات برای پذیرش فرهنگ مشارکت نقش 4 شکل

 1395نگارندگان، 
 

مردمی ملابع اریشملد  برا  اجرا  یایزا  مودیری  بحورا  زسویلد.     زا  رسهمشارکت روستاییان:  -

نجش تسهیل  رایانه دسل  س یمیلوه توای  زوا  ترغیبوی س یرزلوگ توایانه ر  در رلوار مووارر  ر ازانوه          

. ا ور ایون    وردد موی س یواادث ملیهوی    زوا بحرا شکل ممکن به مجابله با  ترینملاتنبه  تااندمی رستیاییا 

                                                           
1 Hansson   
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س  زوا بحورا  زمیار   زا صلدسقموارر  اتفاق بیفید رستیاییا  مبادرت به اقدامات پیوگیرانه چا  توکیل 

 بیمه خاازلد ررد.

ای  ر وازی س نجوات در مراروز رستویایی س    ایجاد مرارز ایملی س اموداد  ایجاد مراکز ایمنی در روستاها:  -

ای تدارک امکانات رایی برا  ارائه خدمات ملاتون بوه زلگوام بورسی      ر ازینحاه رار با تجهیزات س زمچلین 

   س.50:1387تلمانی س ایمانی، ) باشدمایجی  تیسیم مدیری  بحرا  را در پی داشیه  تااندمیبالیا  طبیعی 

زوا را  زا، بیوویرین خسوارات س رتوین   لاا  اسلین تطح مااجهه با بحرا جامعه رستیایی به ع رهایرنجایی

نهاد  محدسد در این یضازا ره یمیله یضوار علاصور    زا ییرتاخ س ای تایی امکانات س  شاندمیمیحمل 

بور   تأریود ، در بسویار  ای رووارزا  دنیوا    دزود موی بیرسنی مدیری  بحرا  را در این یضازا به شدت رازش 

. شواد میزا مطرح س اجرا ارر  س یضار خاد اجیماعات در یرایلد مدیری  مخاطرات س بحرا بکار یر  مو

رسیکردزا  مدیری  بحرا َ، دارا  رسنود  پوایین    ترینناینرسیکرد اجیماع محار در مدیری  بالیا به علاا  

)رییعیوا  س  رد ناشوی ای سقواع تواانح طبیعوی تاجوه دا      زوا  بحرا به باال ات  ره به موارر  مردم در یل 

س شلاخ ، یرییو    ر ازیدر میا  ازدایی ره برا  این رسیکرد در نظر  رییه شده، ارتجاء س. 8:1391زمکارا ، 

 مردم محلی برا  تای ار  با خطرزا  ناشی ای بالیا  طبیعی، ازمی  بیویر  دارند.  

 رمایش س خوکسالی دت  س زا  اخیر بسیار  ای اجیماعات رستیایی روار ما، با پدیده اقلیمی در تا 

روواسری ، روازش دررمود، بیکوار  س      زوا  خسوارت س به ساتطه سقاع این بحرا  خزنده،  رللدمیپلجه نرم 

زا  شغلی بهیر س یوا در شورایط خاشوبیلانه    مهاجرت ای ناایی رستیایی به تا  شهرزا در پی یایین یرص 

ه ربیار  رستویازا را بوا مخواطرات ناپایودار      تر  تغییر محصاالت رو  به تا  محصاالت رمیر نیایملد ب

ایون جااموع در خوط     درساقعرا ایزایش خاازد داد.  زار بسیار  مااجه تاخیه ات  ره میزا  رتین پذیر  

مجدم تهدیدات خوکسالی قرار دارند س زر انه طریی برا  مودیری  بحورا  خوکسوالی بوه مانلود یکوی ای       

با اسلای  بخوی به تاانملدتای  جااموع رستویایی در یمیلوه     بایس میمحارزا  بلیادین مدیری  رستیایی 

میلواع   زوا  اتویراتژ  زا  مجابله با این ناع بحورا  روه   زمانلد خوکسالی، راه زاییبحرا س شلاخ   ر ازی

را در این مسیر رزلما  تاید. اسلین  ام برا  مجابله با بحورا  خوکسوالی در نواایی     زار  باشدمیدررمد  

، شلاخ  س درک دقیق ساقعی  خوکسوالی، بوایژه علول سقواع س اثورات      ر ازییی س تعدیل اثرات ر ، رستیا

میجابل پیامدزا س علل چلد انه ر  ات  س  ام بعد ، اتخاذ رازبردزا س انیخاب رازکارزایی ات  ره بر اتاس 

یا رازش داد. براتاس رنچه در باال  ر  بیااند با پیامدزا  این پدیده، مجابله س اثرات ییانبار ر  را مهار نماده س

 تواا  موی زوایی نظیور بحورا  خوکسوالی     رستیاییا  در برابر بحرا  ر ازیبیا  شد، در راتیا  تلجش میزا  

 س میغیرزایی به شرح ییر را مطرح نماد. زاشاخص
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 و دانش روستاییان در برابر بحران خشکسالی آگاهیو متغیرهای سنجش میزان  هاشاخص 3 جدول

 شاخص متغیر ابعاد

 پیوگیر 

 شلاخ  مخاطره س اثرات

 ای عالئم مخاطره خوکسالی ر ازی

 ای اثرات مخاطره خوکسالی ر ازی

 مخاطره خوکسالی ریتأثای ملاطق تح   ر ازی

س زودار در یمیله  بیلیپیش

 مخاطره

 بیلیپیشای  ر ازی

 زودار زا رسش

اقدامات پیوگیرانه در رازش 

 زارتین

 ای الگازا  ربیار  ر ازی

 تغییر الگا  رو  ر ازی

 ای بیمه محصاالت ر ازی

 ای  نحاه مدیری  مصرف رب ر ازی

 ای ملابع رب ییریمیلی ر ازی

 رماد ی

ملابع سارلش س  نیتأم

 رسیارسیی

 ر  برا  مااقع اضطرار  نیتأمای ملابع ذخیره رب س نحاه  ر ازی

 مالی برا  یما  تودید خوکسالی ای پس اندای ر ازی

 مااد غذایی س ... در شرایط تودید خوکسالی نیتأم  زاراهای  ر ازی

 تجربه س دانش خوکسالی

 ملابع دررمد  جایگزین

 باغدار س) نیگزیجازا  ای مواغل س یرص  ر ازی

 دامدار س) نیگزیجازا  ای مواغل س یرص  ر ازی

 سیدتیعیصلا) درامدرسن  ییراع ریغ زا رسشای  ر ازی

 بایتای 

 بایتای  خسارات

 بایتای  بخش دامدار  زا رسشای  ر ازی

 بایتای  بخش رواسری  زا رسشای  ر ازی

 ملابع رب ییریمیلی  بایتای زا رسشای  ر ازی

 خدماتی زا ییرتاخ بایتای   زا رسشای  ر ازی

 مدیری  مصرف
 تایماندزی مصرف رب  زااهیشای  ر ازی

 رازش زدرری   زااهیشای  ر ازی

-نهاد 

 مدیرییی

 نهاد   زا ییما
 ای  اعیبارات مرتبط ر ازی

 شلاخ  نهادزا  مسئا 

 ای سیایف دزیارا  ر ازی عملکرد مدیرا  محلی
 

تخاری و همکاران، ؛ اف1394؛ صادقلو و عزیزی، 1393؛ سجاسی و همکاران، 1389منبع: اخوان و درویش زاده، 

 ...؛ و 1393و و همکاران، ؛ صادقل1393
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 هامواد و روش. 2

س  ر وازی تحلیلی س مازی  راربرد  به دنبا  بررتی س تلجش میزا   –مطالعه یاضر با رسیکرد تاصیفی 

، روه  اتو  دانش مدیری  بحرا  خوکسالی میا  خاناارزا  رستیایی دزسیا  میا  خااف شهرتیا  خوااف  

س معیارزوا  تولجش دانوش مودیری  بحورا  میوا         زوا شواخص . تعیوین  1اتی را دربرمی  یورد:  دس  ام ات

. 2اتولاد  صوارت  رییوه اتو  س      – ا ریابخانوه خاناارزا  رستیایی ره با اتیفاده ای تحجیوق س مطالعوات   

 4در قالون   ایه  64این پرتولامه در بردارنده مطالعات میدانی به شیاه پیمایوی پرتولامه انجام شده ات . 

بعد مدیری  بحرا ، مسیخرج ای چارچاب نظر  برا  تلجش تطح دانوش رستویاییا  در مودیری  بحورا      

ابزار تلجش مسئالی  پذیر  اجیماعی در بین خاناارزا  رستیایی رستیازا  موارد مطالعوه   . خوکسالی باد

یاتوط، ییواد س خیلوی ییوادس     خیلی رم، روم، م ) یکرتل ا یله زبر اتاس رسیکرد رسانولاخیی با مجیاس پلج 

طرایی شد س برا  بررتی پایایی، ای شیاه رلفا  ررسنبا  اتیفاده شوده اتو . پایوایی رلوی پرتوولامه برابور       

ات . زمچلین با تاجه به نیایج ریما  رلفاررسنبا ، مارد  در پرتولامه سجاد ندارد ره با یوذف ر ،  0.805

 زوا  یاسمجیابد. در نهای  براتاس رسش مزبار، پایایی زریک ای  پایایی پرتولامه به اندایه معلادار  ایزایش

 س.4شد )جدس  پلج  انه بررسرد 

 پایایی ابعاد چهارگانه دانش مدیریت بحران خسکسالی 4جدول 
 

 ضرین پایایی تعداد  ایه ابعاد میغیر اصلی

ان
حر

ت ب
یری

مد
ش 

دان
 

 0.808 26 پیش  یر 

 0.779 14 رماد ی

 0.777 16 بایتای 

 0.775 8 مدیرییی -نهاد 

 0.784 64 اعیبار رلی

 1395پژوهش،  هاییافتهمنبع: 
 

اطمیلا  ای رسایی پرتولامه، ده تن ای اتاتید میخصص دانوگازی، مسئالین بخودار  س  ملظاربهزمچلین 

الم پرتوولامه نظورات خواد را اعو      زاتؤا مهلدتین جهاد رواسری  شهرتیا  خااف پس ای مطالعه عمیق 

رردند ره پس ای بحث س بررتی س اصالیات مارد نظر، رسایی پرتولامه تأیید شود. بعود ای تودسین پرتوش     

رسرد  اطالعات مارد نیای ای طریق ارتباط مسیجیم س یضوار  بوا خاناارزوا  رستویایی،      به دت نامه، برا  

ا  خوااف شهرتویا  خوااف،    شدند. جامعه رمار  مطالعه را رلیوه رستویازا  دزسویا  میو     رسر جمع زاداده

 س. 6دادند )شکل یمتوکیل 



 دسمس  شماره بیس                                  راییا س مخاطرات محیطی            جغ                                                          86

 
 

 منبع موقیعت منطقه مورد مطالعه 6شکل 

 1395پژوهش،  هاییافته
 

تعیین یجم نمانه طی دس مریله انجام  رییه ات . در مریله اس  تعداد رستیازا  مارد مطالعه محاتوبه  

داد خاناارزا  تارن اقدام شوده اتو . در ایون    س تعیین  ردید س در مریله دسم تعیین یجم نمانه ای میا  تع

 13رستویا یوذف شودهس،     2) خواناار  20رستیا سجاد دارد ره باتاجه بوه سجواد رستویا  ییور      15دزسیا  

رستیازا باقی مانده به علاا  رستیازا  مارد مطالعه، مبلا  تعیین یجم نمانه س تکمیل پرتولامه قرار  ری  

رستیا ای طریق یرما  مبلوا  محاتوبه یجوم نمانوه بورا        13خاناار این ات . در  ام بعد  تعداد مجماع 

، در ایون مجمواع طبوق    اندشدهموخص 4رستیاره در جدس   13تکمیل پرتولامه قرار  ری  ره خاناار این 

ره ای طریوق یرموا  رواررا  بوا      باشلدمیخاناار  1964دارا   1390رمار ترشمار  عمامی نفاس س مسکن 

 زار دلیل رنکه در مارد رستیازایی ره جمعی  ه خاناار به دت  رمد. امّا ب 235جم نمانه درصد، ی 6خطا  

بیوانگر سضوعی     تاانود نموی نفور   10خاناار بادند س براتاس یرما  راررا  تعداد نمانه رمیر ای 100رمیر ای 

 10یوداقل الیم یعلوی    خواناار  100رسرد  نمانه  رایی برا  رستیازا  رمیر ای  به دت باشد، بلابراین برا  

  یور  نمانوه س بوه رسش  خواناار ایوزایش یایو      260تعداد رل نمانه بوه   درنییجهنمانه در نظر  رییه شد س 

 میلاتن با زر طبجه ای بخش مرروز  شهرتویا  خوااف انیخواب س موارد پرتووگر  قورار  رییلود          اطبجه

 س. 5جدس  )
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 ی، سنگان و سالمیدر روستاهای سه بخش مرکز هانمونهتوزیع  5جدول 
 

 اصالح نمونه تعداد نمونه تعداد خانوار روستا دهستان بخش

زی
رک

م
ف 

خوا
ن 

میا
 

 32 31.82 266 تیزاب

 63 62.69 524 مهراباد

 43 43.19 361 خر رد

 10 7.89 66 ارینه

 10 6.7 56 یفیظ رباد

 10 9.33 78 خااجه

 10 3.58 30 دش 

 11 10.29 86  رای 

 10 4.06 34 مهاباد

 11 10.40 87 سراب

 10 6.82 57 براراه

 30 30.15 252 یایلدر

 10 7.89 66 بیدپارتی

 260 235 1964 - - جمع

 . منطقه مورد مطالعه 3

دزسیا  میا  خااف ای تاابع بخش مررز  شهرتویا  خوااف در اتویا  خراتوا  رضوا  اتو  س طبوق        

 داردرستویا   15خواناار س  1991نفور س   8537جمعییی برابر بوا  1390کن تا  ترشمار  عمامی نفاس س مس

س. این دزسیا  در شرق س شما  شرق به شهرتیا  تایباد، ای جلاب به دزسویا  پوایین   1390مررز رمار ایرا ، )

خااف شهرتیا  خااف س ای شما  به دزسیا  باالخااف س ای غرب به دزسیا  یسی  محودسد شوده س ارتفواع    

میلوی میور    142.2میر در ناتا  ات . میانگین بارنود ی شهرتویا  خوااف     1270میر تا 950ی تطح دریا ر  ا

درصد تا میانگین ایرا  یاصله دارد س براتواس ضورین دموارتن نواع      35در تا میانگین دنیا س  83یعلی یدسد 

 زوا  دزسویا  مانلد تایر س. این دزسیا  67س 57: 1390میریاده اتدرباد ، ) باشدمیرب س زاا  ر  یراخوک 

اقیصاد  س اجیمواعی ییواد  را    زا خساراتس زرتاله  باشدمیشهرتیا  خااف با بحرا  خوکسالی مااجه 

ره شهرتیا  خوااف س بواالخص دزسویا  میوا       باشدمیس، تکمیل رللده این مطلن 5. شکل )شادمیمیحمل 

قسوم  اعظوم ر  بوا خوکسوالی      1395ه مواه توا پایوا  یورسردین موا      36خااف این شهرتیا  در یوک دسره  

 بسیارشدید س قسم  اندری باخوکسالی شدید رسبه رس باده ات . 
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 پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان خراسان رضوی و شهرستان خواف 5شکل 
 

تاصویفی  پژسزش، ای رموار   تؤاالت ردرسر  شده با تاجه به ازداف س   زادادهتجزیه س تحلیل  ملظاربه

ضوراین  ) یاتویلباط )جدس  تاییع یراسانوی، درصود یراسانوی، درصود یراسانوی تجمعوی س میوانگینس س رموار         

س 1مود  رواپراس  ) بلود  اسلایو    زوا مود  س س  انمانهتک  Tساریانس یک طریه س   زاریما زمبسیگی س 

 اتیفاد شد.   Spss20اتیفاده  ردید. به این ملظار، ای نرم ایزار 

 بحث. نتایج و 4

تحجیق یاری ای ر  ات  ره نمانوه رموار  موارد مطالعوه بور یسون  ورسه تولی، در           زااییهیتاصیف 

توا  قورار دارنود.     30الوی   21تا  قرار دارند. بیویرین تعداد نمانه در  رسه تولی   65الی  18محدسده تلی 

درصود در بواالترین    38.8تا  با  30الی 21تلی اعضاء نمانه موخص ررد ره  رسه تلی  زا سیژ یبررتی 

رده قرار دارنود بررتوی سضوعی  جلسوی  نیوز       ترینپاییندرصد در  0.8تا  با 20رده س  رسه تلی رمیر ای 

نفورس در تحجیوق یاضور ی  زسویلد. بررتوی توطح       73درصود )  28.1نفرس مرد س 187درصد ) 71.9نوا  داد 

نفورس  5درصود )  1.9دیپلم زسیلد س نفرس نمانه دارا  مدرک 101درصد ) 38.8تحصیالت نیز موخص ررد ره 

. سضعی  شغلی ایراد نمانه مووخص رورد روه بیوویرین     باشدیمس رمیرین تعداد نمانه را دارا  تاادبینمانه 

                                                           
1 COPRAS 
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روواسری ،    زوا شغلس به ترتین  باشدیمنفرس، دارا 134درصد ) 51.5یجم ایراد نمانه را رده شغلی ریاد با 

ایوراد نمانوه دربواره بحورا       ر وازی بعد  قرار دارنود. ابوزار س ملبوع      زارتبهرارملد، دامدار  س محصل در 

تلایزیا ، ریواب، رسیناموهس، توالملدا  س    ) یجمع، رتانه  زالهی زخوکسالی در پرتولامه محجق تاخیه با 

س تایر ماارد پرتوگر  شد ره بیوویر ایوراد    زا اریدزرواسریا  قدیمی، نهادزا  مرتبط با امار رواسری ، 

 س.6جدس  رردند )ای بحرا  خوکسالی معریی  ر ازیجمعی را ابزار   زارتانهه نمان

 (1395پژوهش،  یهاافتهیمنبع: عمومی کشاورزان نمونه ) هایویژگی 6جدول 

ویژگی 

 عمومی
 هاگروه

فراوانی 

مطلق هر 

 گروه

درصد 

 فراوانی

ویژگی 

 عمومی
 هاگروه

فراوانی 

مطلق هر 

 گروه

درصد 

 فراوانی

 جلسی 

 28.1 73 دمر

  زا رسه

 تلی

 0.8 2 تا 20رمیر 

 38.8 101 تا 21-30 71.9 187 ی 

 23.5 61 تا 31-40 100.0 260 جمع

تطح 

 تحصیالت

 21.5 56 تا 41-50 1.9 5 تاادبی

 15.4 40 س باالتر51 20.4 53 ابیدایی

 100.0 260 جمع 18.1 47 تیکل

 38.8 101 دیپلم

 شغل

 21.5 56 رواسری 

 9.6 25 دامدار  6.2 16 یپلمدیاق

 16.5 43 رارملد 14.6 38 لیسانس سباالتر

 0.8 2 محصل 100.0 260 جمع

ابزار 

رشلایی با 

 خوکسالی

 51.5 134 ریاد 79.6 207 زارتانه

 100.0 260 جمع 10.4 27 تالملدا  رستیا

  6.2 16 نهادزا  مرتبط

 3.8 10 دزیار س مدیرا 

 100 260 عجم
 

رستیاییا  درباره مدیری  بحورا  خوکسوالی بوا اتویفاده ای      ر ازیره تاضیح داده شد، تطح   انهزما 

، ا رتبوه س، میوانگین  7) جودس  بوا طیوف لیکورتس.     تؤا  64)  ری مخیلفی مارد تلجش قرار  زا پرتش

کسوالی در رستویازا  موارد    درباره مدیری  بحورا  خو  ر ازیزا  مرتبط با تلجش درصد س یراسانی  ایه

 .دزدمیمطالعه را نوا  
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 و دانش مدیریت بحران خشکسالی آگاهیهای میانگین و درصد گویه 7جدول 

 متغیر
 لی زیادخی زیاد متوسط کم خیلی کم

 میانگین
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

شلاخ  مخاطره س 

 اثرات
2 0.8 34 13.1 192 73.8 32 12.3 0 0 2.534 

س زودار  بیلیپیش

 مخاطره
42 16.2 185 71.2 33 12.7 0 0 0 0 2.598 

 2.312 0 0 0 0 0.8 2 81.9 213 16.9 44 اقدامات پیوگیرانه

ملابع سارلش  تأمین

 سرسیارسیی
100 38.5 160 61.5 0 0 0 0 0 0 2.150 

ملابع دررمد  

 جایگزین
111 42.7 147 56.5 2 0.8 0 0 0 0 2.178 

 2.391 0 0 0 0 0 0 83.8 218 16.2 42 بایتای  خسارات

 2.367 0 0 0 0 0 0 80.0 208 19.2 50 مدیری  مصرف

 2.519 0 0 0 0 9.2 24 79.6 207 11.2 29 نهاد  زا یمای 

عملکرد مدیرا  

 محلی
5 1.9 47 18.1 175 67.3 33 12.7 0 0 2.628 

 1395پژوهش،  یهاافتهی

 استنباطی یهاافتهی

اتیلباطی، با اتیفاده ای نیایج یاصل ای تکمیل پرتولامه بوه تحلیول س تولجش توطح      زا یاییهدر بخش 

، رمواد ی، بایتوای  س   بیلوی پویش رستیاییا  درباره مدیری  بحرا  خوکسالی در چهوار بعود    ر ازیدانش س 

   پرداخیه شد. زاپرتشس  زاشاخصمدیرییی س ای طریق مجماعه  –نهاد  

س یرضویه   تؤا ) رستیاییا برا  تحلیل س شلاتایی سضعی  ماجاد دانش مدیری  بحرا  خوکسالی بین 

 ر وازی  فو  روه دانوش س     تاا می ا نمانهتک  Tانجام شد. بلابر نیایج ریما   ا نمانهتک  Tاس س، ریما  

س اتو   3ای یود میاتوط )   تور پوایین درباره مدیری  بحرا  خوکسالی بین رستیاییا  رستیازا  مارد مطالعه 

ملابع سارلش س رسیارسیی ملوابع دررمود  جوایگزین روه نسوب  بوه توایر میغیرزوا          تأمیندر دس میغیر  سیژهبه

میزا  ات . ایون نکیوه نووا  دزلوده ضورسرت تاجوه جود  بوه  رموایش           ترینپایینرمده  به دت میانگین 

 ایتای  بحرا  ات .رستیاییا  به علاا  یلجه اسلیه س پایه در زلگام سقاع س ب
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  (Tآزمون میانگین و سطح معناداری متغیرهای دانش مدیریت بحران خشکسالی روستاییان ) 8جدول 

 

 نمرهT میانگین متغیرها
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

 حد مطلوب

%95ضریب اطمینان    

 کران باال کران پایین

 -0.4116 -0.5204 -0.46603 0.000 12 -16.876 2.534 شلاخ  مخاطره س اثرات

-12.228 2.598 س زودار مخاطره بیلیپیش  12 0.000 0.40192-  0.4666-  0.3372-  

-29.519 2.312 اقدامات پیوگیرانه  12 0.000 0.68756-  0.7334-  0.6417-  

-45.685 2.150 ملابع سارلش س رسیارسیی تأمین  12 0.000 0.84952-  0.8861-  0.8129-  

-35.742 2.178 ررمد  جایگزینملابع د  12 0.000 0.82115-  0.8664-  0.7759-  

-32.828 2.391 بایتای  خسارات  12 0.000 0.60865-  0.6452-  0.5721-  

-25.291 2.367 مدیری  مصرف  12 0.000 0.63301-  0.6823-  0.5837-  

-19.180 2.519 نهاد  زا یمای   12 0.000 0.48077-  0.5301-  0.4314-  

-11.089 2.628 کرد مدیرا  محلیعمل  12 0.000 0.37115-  0.4371-  0.3052-  

مدیری   ر ازیدانش س 

 خوکسالی
2.399 52.665- 12 0.000 0.60016- 0.6226- 0.5777- 

 1395پژوهش،  یهاافتهی
 

بررتی رابطه بین برخی میغیرزا  یرد  س عمامی با میغیور سابسویه یعلوی توطح      ملظاربهدر مریله بعد، 

مدیری  بحرا  خوکسوالی بوین رستویاییا  بوه تلاتون س بریسون نواع میغیور ای ضوراین           ر ازیدانش س 

شد  رابطوه بوین میغیرزوا  تون س اشویغا  بوا دانوش مودیری  بحورا            تررسشنزمبسیگی س زمچلین برا  

ووازده  س م9) جودس  روه در  س. زمانطار 9 جدس با دس نمانه مسیجل اتیفاده  ردید ) T ریما خوکسالی ای 

تا  س ایراد با تون  30برا  ایراد با تن رمیر ای  طاررلیبه، میانگین دانش مدیری  بحرا  خوکسالی شادمی

ایوراد   ر وازی . این امور یکایو  ای ر  دارد میوزا  دانوش س     باشدمی 2.54س  2.41تا  به ترتین 30بیویر ای 

 معلوادار  فاست موازده شده براتاس توطح  تا  ات  س ت30بیویر ای جاانا  س ایراد با تن رمیر ای  ترمسن

. به یعوم نگارنود ا  ایون تفواست ای     باشدمیرمیر ات س ای لحار رمار  معلادار  0.05ای رلفا   رهس 0.019))

س  سویرد ی   انود  رییوه ای دانش بامی نسب  به جاانا  روه ای دانوش بوامی یاصوله      ترمسنبهره  یر  ایراد 

ب  به یا  ره علام رسن شده تاتط ایراد تخصصی شوده س بوه ییطوه    یرا یر  علام مخیلف در  ذشیه نس

 طواررلی به، میانگین دانش مدیری  بحرا  شادمی. زما  طار ره موازده شادمیخاصی محدسد شده، ناشی 

، 2.38، 2.40، 2.43میخلف رواسری ، دامودار ، رارملود، محصول س ریاد بوه ترتیون       زا شغلبرا  ایراد با 

. این امر نوا  دزلده سجاد تفاست ایراد نمانه در برخاردار  دانش مودیری  بحورا    باشدیم 2.373س  2.37

رواسری  س دامدار  نسب  بوه ایوراد بوا     زا شغلره، ایراد با  باشدمیخوکسالی بریسن میغیر اشیغا  رنا  
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ازده شوده  مودیری  بحورا  بیوویر برخاردارنود س تفواست موو       ر وازی رارملد  س ریاد ای دانش س  زا شغل

. میغیور توطح   باشدمیرمیر ات س ای لحار رمار  معلادار 0.01س ره ای رلفا  0.003)) معلادار براتاس تطح 

 ؛تحصیالت خاناارزا  رستیایی مارد مطالعه با دانش مدیری  بحرا  در رنوا  رابطوه ملفوی معلوی دار  دارد    

دانش مدیری  بحرا  خوکسالی رمیر باشود.   انیظار داش  ره تاا مییعلی با باالریین میغیرتطح تحصیالت، 

این نییجه تأمل برانگیز باده س نیای به تاجیه دارد. شاید بیاا   ف  ره تطح تحصیالت به این خاطر ارتبواطی  

ملفی با تطح دانش مدیری  بحرا  دارد ره در میوا  س ریون درتوی دانوش مودیری  بحورا  رموایش داده        

ر داش  ره ایراد بدس  رسن معلامات س دانوش مودیری  بحورا ، بوا ر  بوه      انیظا تاا نمیبلابراین  شاد؛نمی

رابطه معلادار  بین میغیر جلسی  س دانش مودیری  بحورا     شادمیخابی مجابله نمایلد. زمانطار ره موازده 

 س.10 جدس سجاد ندارد )

 فردی هایویژگیتفاوت میانگین دانش مدییریت بحران خشکسالی بر حسب  9جدول 

 تطح معلادار  T مجدارریما  انحراف معیار میانگین زا زیله مسیجل میغیر

 تن
 0.59 2.41 تا  30 ایرمیر

6.02 0.019 
 0.5 2.54 تا 30باالتر ای 

 شغل

 0.22149 2.4364 رواسری 

2.39 0.003 

 0.02087 2.4030 دامدار 

 0.22507 2.3804 رارملد

 0.18131 2.3719 محصل

.37312 ریاد  0.16432 

 1395پژوهش،  هاییافته
 

 اعضاء نمونه و سطح دانش مدیریت بحران خشکسالی ایحرفهعمومی و  هایویژگیهمبستگی میان  10جدول 

 میغیر 

 مسیجل

 ناع

 میغیر 

 میغیر

 سابسیه 

 ناع

 میغیر 
 ریما 

ضرین 

 زمبسیگی

تطح 

 معلادار 

 0.036 * -0.144 اتپیرمن  ارتبه دانش مدیری  بحرا  ا رتبه تطح تحصیالت

 0.308 -0.064 اتپیرمن ا رتبه دانش مدیری  بحرا  اتمی جلس
 

 1395پژوهش، هاییافتهمنبع:   *0.05سطح معناداری کمتر یا مساوی 
 

ابعاد چهار  انه دانش مدیری  بحورا     زامؤلفهس  زایژ یسبررتی تفاست میا   ملظاربهدر این پژسزش 

رزا  رستیایی رستیازا  مارد مطالعه س مجایسه بین رستویازا  موارد مطالعوه در میوانگین     خوکسالی خاناا

 ANOVAر ، ای ریموا  تحلیول ساریوانس یوک طریوه        زامؤلفهتطح دانش مدیری  بحرا  خوکسالی س 
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اتیفاده شده ات . در این ریما ، یرض صفر عبارت ای عدم سجاد تفاست معلادار  میوا  رستویازا  موارد    

ابعاد دانوش مودیری  بحورا  خوکسوالی س       زامؤلفهس  زایژ یسلعه در خصاص برخاردار  ای زریک مطا

یرض خالف بیانگر سجاد تفواست معلوادار  بوین رستویازا  موارد مطالعوه بواده اتو . نیوایج محاتوبات           

ANOVA (  س خالصه شده ات .  11در جدس 
 

اوت معنادار در برخورداری ازویژگی های ابعاد آزمون واریانس یک طرفه )آنوا( برای تعیین تف 11جدول 

 چهارگانه دانش مدیریت بحران
 

  مجماع مجذسرات درجه ریاد  میانگین مجذسرات F تطح معلادار 

 درس   رسزی 1.064 12 0.089 2.851 0.001

 برس   رسزی 7.681 247 0.031  

 جمع 8.745 259   

 

جودس   ای دانش مدیری  بحرا  خوکسالی براتاس نیوایج   دررل بین خاناارزا  رستیایی در برخاردار 

ابعاد دانوش مودیری      زامؤلفهبررتی تفاست میا   ملظاربهس تفاست معلادارسجاد دارد. در این پژسزش 11)

بحرا  س مجایسه میا  رستیازا  مارد مطالعه ای ریما  تحلیل ساریانس یک طریه بهره  یور  شوده اتو . در    

عبارت ای عدم سجاد تفاست بین رل خاناارزا  رستیایی رستیازا  موارد مطالعوه ای   این ریما  یرض صفر 

مدیری  بحرا  س یورض خوالف عبوارت ای سجواد تفواست بوین         زامؤلفهس  زایژ یسلحار برخاردار  ای 

س تطاح معلادار  به دت  رمده روه در   Fخاناارزا  رستیایی رستیازا  مارد مطاله ات . باتاجه به میزا  

س در ارتباط با خاناارزا  رستیایی ارائه شده ات ، به این دلیل ره یجط تطاح معلوادار  مربواط   12دس  )ج

س زودار در یمیله مخواطره، اقودامات پیووگیرانه در روازش      بیلیپیششلاخ  مخاطره س اثرات،   زامؤلفهبه 

کورد مودیرا  محلوی، رمیور ای     ، تأمین ملابع سارلش، ملابع دررمد  جایگزین، مدیری  مصرف س عملزاینرت

. بوه تعبیور دیگور، بوین رول      شادیمصفر مرباط به این ریما  رد   زایرض درنییجهات ،  0.05تطح رلفا  

یاد شوده تفواست معلوادار      زامؤلفهخاناارزا  رستیایی رستیازا  مارد مطالعه در خصاص برخاردار  ای 

  زوا مؤلفوه ا  مارد مطالعه در خصاص برخواردار  ای  سجاد دارد، امّا بین رل خاناارزا  رستیایی رستیاز

س تطاح معلادار  به دت  رمده، تفاست معلادار   Fنهاد ، براتاس میزا   زا ی یمابایتای  خسارت س 

 ره ناشی ای رستیازا  مخیلف باشد، موازده نگردیده ات .  
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 بحران خشکسالیدانش مدیریت  یهامؤلفهنتایج آزمون واریانس یک طرفه برای  12جدول 

 ابعاد
 

 مؤایه زا
 

 مجماع مجذسرات
درجه 
 ریاد 

میانگین 
 مجذسرات

F 
تطح 
 معلادار 

 بیلیپیش

شلاخ  مخاطره س 
 اثرات

 0.007 2.539 0.298 12 3.573 درس   رسزی
 0.193 247 47.780 برس   رسزی

  
 259 51.353 جمع

   

س زودار  بیلیپیش
 مخاطره

21 2.996 درس   رسزی  0.250 2.528 0.003 
 0.90 247 69.753 برس   رسزی

  
 259 72.749 جمع

   

 اقدامات پیوگیرانه

 0.002 2.579 0.445 12 0.544 درس   رسزی
 0.146 247 35.990 برس   رسزی

  
 259 36.534 جمع

   

 رماد ی

ملابع  تأمین
سارلش س 
 رسیارسیی

.0000 3.200 0.261 12 3.133 درس   رسزی  

 0.82 247 20.151 برس   رسزی
  

 259 23.284 جمع
   

ملابع دررمد  
 جایگزین

 0.001 2.795 0.354 12 4.250 درس   رسزی
 0.127 247 31.295 برس   رسزی

  
 259 35.545 جمع

   

 بایتای 

 بایتای  خسارات

 0.482 0.966 0.086 12 1.037 درس   رسزی

472 22.112 برس   رسزی  0.090 
  

 259 23.149 جمع
   

 مدیری  مصرف
 0.001 2.796 0.364 12 2.455 درس   رسزی
 0.126 247 39.729 برس   رسزی

  
 259 42.185 جمع

   

 -نهاد 
 مدیرییی

 زا یمای 
 نهاد 

 0.122 1.507 0.241 12 2.887 درس   رسزی
 0.160 247 39.423 برس   رسزی

  
592 42.310 جمع  

   

عملکرد مدیرا  
 محلی

 0.000 4.130 1.050 12 12.605 درس   رسزی
 0.254 247 62.828 برس   رسزی

  
 259 75.434 جمع

   

 1395پژوهش،  هاییافته

با تاجه به موخص شد  سجاد تفاست بین رستیازا  مارد مطالعه به لحوار برخواردار  ای زور یوک ای     

، به علواا  یکوی   1امه تالش  ردید تا با اتیفاده ای رسش اسلای  بلد  راپراسمارد مطالعه، در اد  زاشاخص

تصمیم  یر  چلد معیاره، به اسلای  بلد  رستویازا بوه لحوار توطح دانوش مودیری  بحورا          زا رسشای 

 پرداخیه شاد.  زانمانهخوکسالی در بین 

                                                           
1 COPRAS 
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محاتوبه اسیا  انجوام شود س     – س زوا شواخص توکیل ماتریس میانگین  -برا  این ملظار دس  ام اتاتی: 

توطح   بلود  اسلای برا  تلجش س  محاتباتی رسش راپراس، تکلیک اجرا شد. در ام اس ،  زا امبراتاس 

قلمورس شوامل    9رستیاییا  درباره مدیری  بحورا  خوکسوالی در رستویازا  موارد مطالعوه،       ر ازیدانش س 

 ینتوأم ، زوا ینرت دررازش پیوگیرانه اطره، اقداماتمخ یمیله در زودار س بیلیپیشاثرات،  س مخاطره شلاخ 

نهواد    زا ی یمامصرف،  خسارات، مدیری  جایگزین، بایتای  دررمد  رسیارسیی، ملابع س سارلش ملابع

زا  مرباط به زریک ای قلمرسزا  دانش مودیری  بحورا    محلی به  ار  رییه شدند.  ایه مدیرا  س عملکرد

شودند س میوانگین زور مؤلفوه مطوابق بوا         یر اندایهس ای طریق طیف لیکرت 13جدس  )خوکسالی، مطابق با 

خاناارزا  نمانه زر رستیا، مبلایی برا  توکیل ماتریس سضع ماجاد ارییابی تطح دانوش مودیری  بحورا     

 رستیازا  مارد مطالعه، به شمار رمد. بلد اسلای خوکسالی س 
 

 دانش مدیریت بحران در روستاهای مورد مطالعه  هایمؤلفهماتریس وضع موجود، میزان  13جدول 
 

 روستا
 شلاخ 
 مخاطره

 اثرات س

 س بیلیپیش
 در زودار
 یمیله
 مخاطره

 اقدامات
 پیوگیرانه
 دررازش

 زاینرت

 ینتأم
 ملابع
 س سارلش

 رسیارسیی

 ملابع
 دررمد 
 جایگزین

 بایتای 
 خسارات

 مدیری 
 مصرف

 زا ی یما
 نهاد 

 عملکرد
 مدیرا 
 محلی

 2.45 2.61 2.41 2.44 2.36 2.21 2.36 2.52 2.57 تیزاب

 2.68 2.43 2.33 2.41 2.06 2.05 2.30 2.61 2.46 مهراباد
 2.42 2.48 2.32 2.44 2.09 2.18 2.26 2.48 2.52 خر رد
 2.40 2.61 2.39 2.44 2.03 2.18 2.31 2.65 2.78 ارینه

 2.75 2.68 2.62 2.40 2.10 2.23 2.22 2.38 2.54 یفیظ رباد
 2.40 2.44 2.14 2.40 2.05 2.01 2.32 2.78 2.41 خااجه

 2.40 2.53 2.18 2.38 2.17 2.05 2.41 2.68 2.35 دش 

 2.77 2.67 2.34 2.43 2.26 2.06 2.40 2.50 2.53  رای 
 2.25 2.55 2.27 2.21 2.25 1.90 2.24 2.60 2.57 مهاباد
 2.91 2.81 2.40 2.42 2.29 2.33 2.36 2.57 2.60 سراب

 2.85 2.43 2.40 2.25 2.23 2.15 2.31 2.75 2.98 براراه

 2.98 2.53 2.49 2.30 2.27 2.32 2.33 2.77 2.53 یایلدر
 2.95 2.31 2.48 2.36 2.50 2.21 2.33 2.70 2.49 بیدپارتی
 34.22 33.07 30.77 30.88 28.65 27.88 30.13 33.97 33.32 جمع

 1395پژوهش،  هاییافته

معیارزوا   دزینرمالیزه ررد  ماتریس سضع ماجاد، سی   ملظاربهپس ای توکیل سضع ماجاد ، مدر ام دس

 جودس  صارت  ری  ره در این پژسزش، ای رسش سی  دزی رنیرسپی شانا  اتیفاده شد. نیایج سی  دزی در 

 س رمده ات .  14)
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 وزن معیارهای به دست آمده از طریق آنتروپی شانون 14 جدول
 

 سی  z مؤلفه ردیف سی  z مؤلفه ردیف

 0.0.035 + بایتای  خسارات 8 0.129 + شلاخ  مخاطره س اثرات 1

 0.099 + مدیری  مصرف 9 0.074 + س زودار در یمیله مخاطره بیلیپیش 2

 0.089 + نهاد  زا یمای  10 0.021 + زارتیناقدامات پیوگیرانه دررازش  3

 0.310 + عملکرد مدیرا  محلی 11 0.114 + ملابع سارلش س رسیارسیی تأمین 4

  0.129 + ملابع دررمد  جایگزین 5

 1395پژوهش،  هاییافته

یک  زیلوه   1 ام نهایی، موخص ررد  رلیرناتیا  ات  ره بهیرین سضعی  را دربین معیارزا دارد. زرچجدر مجدار 

 100توا   0؛ یعلوی مجودار رلوی ر  ای    شواد موی به صارت درصد بیوا    ر  باالتر ات . این مجدار باالتر باشد، مجدار 

، س  ؛ یعلوی رستویازایی بوا بواالترین مجودار       یورد موی صوارت   مجدار  براتاس، بلد رتبه. شادمیمحاتبه 

دانش مدیری  بحرا  خوکسوالی   قلمرس تطح 9مدیری  بحرا  خوکسالی را براتاس  ر ازیباالترین تطح دانش س 

تطح دانش مدیری  بحرا  خوکسالی را در مجایسوه بوا    ترینپایین، دارند س در مجابل، رستیازایی با رمیرین مجدار 

، رستیا  یایلدر باالترین میوزا  دانوش مودیری  بحورا      دزدمیس نوام 15) جدس تایر رستیازا دارند. زما   انه ره 

 رستیا  مهاباد رمیرین دانش مدیری  بحرا  خوکسالی را داشیه ات .خوکسالی س 

 سطح دانش مدیریت بحران خشکسالی  بندیرتبهنتایج ارزیابی مدل کوپراس برای  15 جدول
 رتبه SJ- SJ+ S-/ 1 Q NJ رستیازا

 7 93.789 0.0765 0.0000 0.0765 0.0000 تیزاب

 8 92.601 0.0756 0.0000 0.0756 0.0000 مهراباد

 10 90.548 0.0739 0.0000 0.0739 0.0000 خر رد

 9 92.415 0.0754 0.0000 0.0754 0.0000 ارینه

 5 96.031 0.0784 0.0000 0.0784 0.0000 یفیظ رباد

 12 88.679 0.0724 0.0000 0.0724 0.0000 خااجه

 11 89.431 0.0730 0.0000 0.0730 0.0000 دش 

 6 95.694 0.0781 0.0000 0.0781 0.0000  رای 

 13 88.378 0.0721 0.0000 0.0721 0.0000 مهاباد

 2 99.892 0.0815 0.0000 0.0815 0.0000 سراب

 4 98.799 0.0806 0.0000 0.0806 0.0000 براراه

 1 99.962 0.0816 0.0000 0.0816 0.0000 یایلدر

 3 99.348 0.0811 0.0000 0.0811 0.0000 بیدپارتی

 * * * 0.0000 1.0001 0.0000 جمع

 1395پژوهش،  هاییافته
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مارد مطالعوه، سضوعییی میفواست بوه لحوار       زا دزسیا ره رستیازا   شادمیای نیایج این  انه اتیلباط 

در  دزود یمس نوا  15تطح دانش رستیاییا  درباره مدیری  بحرا  خوکسالی زسیلد. زما   انه ره جدس  )

در، سراب، بیدپارتی س براراه به ترتیون ای سضوعی  توطح دانوش مودیری       ، رستیازا  یایلزامؤلفهمجماع 

 درنییجوه س موازدات پژسزش، این سضع  زابررتیای دید جامعه نمانه دارند. بر پایه بحرا  خوکسالی بهیر  

مرباط به خوکسوالی س مودیری     زا ار ا با تایما  س  تر ستیعبرخاردار  این رستیازا ای رسابط بهیر س 

بهیر، بهره  یور  ای   زا ییرتاخ دتیرتی بهیر به  درنییجهبه مررز شهرتیا  س  ترنزدیکسالی، یاصله خوک

، نسوب  بوه توایر    تور مسندانش بامی مدیری  خوکسالی، اشیغا  بیویر به رواسری  س دامدار  س جمعی  

 رستیازا، تارلا  این رستیازا دانش مدیری  بحرا  خوکسالی بیویر  دارند.

 جه گیری. نتی5

ای ازمیو  ییواد     رستویا مخاطرات طبیعی یک چالش عمده در ناایی رستویایی اتو  س رلیور  ر  در    

رستویایی رووار ای یوک مودیری  یرا یور بحورا         زوا  عرصوه برخاردار ات . با تاجه به این مسئله زلوای  

ح طبیعوی س غیرطبیعوی   برخاردار نباده س تالیانه تعداد ییاد  ای تارلا  ناایی رستیایی رووار در اثور تواان   

رستویاییا    ر ازی. این پژسزش به دنبا  بررتی میزا  دانش س شاندمیدچار خسارات س تلفات جانی س مالی 

دزد ره، دانش مدیری  بحرا  خوکسوالی  . نیایج پژسزش نوا  میباشدمیدرباره مدیری  بحرا  خوکسالی 

زسویلد.   3ای تطح مطلاب میانگین عودد    ترپایینا در میا  خاناارزا  رستیایی مارد مطالعه در زمه میغیرز

روه، توطح دانوش     داردموی س زمخاانی دارد ره بیوا   1393) زمکارا این نیایج با پژسزش تجاتی قیدار  س 

قورار دارنود. بورا  بررتوی      3ای تطح مطلاب میوانگین عودد     ترپایینمدیرا  محلی درباره مدیری  بحرا  

با میغیر سابسیه یعلی تطح دانوش رستویاییا  دربواره مودیری  بحورا        ا یریهارتباط بین میغیرزا  یرد  س 

خوکسالی به تلاتن س بریسن ناع میغیر ای ضراین زمبسویگی اتویفاده  ردیود روه طبوق ایون ریموا  در        

 میغیرزوا  پژسزش یاضر بین میغیر جلسی  س دانش مدیری  بحرا  رابطوه معلوادار  سجواد نودارد س بوین      

صیالت س تن با میغیر سابسیه دانش مدیری  بحرا  رابطه معلی دار  سجاد دارد س زمچلین اشیغا ، تطح تح

با دسنمانه مسیجل موخص شد روه میوانگین دانوش مودیری  بحورا  بوین        Tبا نیایج به دت  رمده ای ریما  

ش مودیری   ات . زمچلین در بررتی میانگین دانو  ترزامسنس جاانا  با زم تفاست دارند س به نفع  ترزامسن

روواسری    زا شغلبحرا  بریسن اشیغا  ایراد نمانه موخص شد ره میانگین دانش مدیری  بحرا  به نفع 

ره بوه   باشدمیس دامدار  ات . بین میغیر تطح تحصیالت س دانش مدیری  بحرا  رابطه معلادارملفی برقرار 

. باشود میمبایث رمایشی س پرسرشی رمایشی برا  مدیری  بحرا  در  زا تریصلدلیل عدم سجاد ملابع س 

در پیویله تاریخی ماضاع پژسزش یاضر، پژسزش یای  نود ره به بررتی رابطه س اثر میغیرزوا  عموامی س   
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 تور خواص رستیاییا  بر تطح دانش مدیری  بحرا  پرداخیه باشد، لذا پوژسزش یاضور ای ایون نظور      ا یریه

 .باشدمی

 کتابنامه

. ارائه چارچاب مدیری  بحرا  مبیلی بر مکاتن یکر  مدیری  دانش ایر  1391مرضیه؛ اخاا ، پیما ؛ درسیش یاده، 

پژسزووی پژسزووگاه علوام س یلواسر  اطالعوات ایورا . پژسزوولامه پوردایش س          -در بحرا  یلزله. یصللامه علمی

 .143-170، صص، 67، دسره 1 شمارهمدیری  اطالعات. 

رستیایی )مطالعه موارد : ناییوه شوف س، مجلوه اقیصواد یضوا س تاتوعه        . اقیصاد یضا س تاتعه 1391ایراخیه، یسن؛ 

 .40 ص، 1 شمارهرستیایی. 

طبیعی س نظم س املی  اجیماعی، تهرا : تایما  تحجیجوات س مطالعوات ناجوا. ص،     زا بحرا . 1378امیر ، عبدالرضا؛ 

34. 

ی  بحرا  در ناایی رستویایی ایورا . یصوللامه    . رازکارزا  ریع نارتایی مدیر1388ایمانی، بهرام؛ عمرا  یاده، بهزاد؛ 

 .32-12، صص. 125مسکن س محیط رستیا، شماره 

 س مدیری  بحرا  شهر ، انیوارات رلکاش، اصفها . ریز برنامه. 1378تجاایی، مسعاد؛ عزیز ، داسد؛ 

اسلوین  یعوی.  . مدیری  بحرا  س سیایف نیرسزا  مسولح در شورایط بورسی بالیوا س یواادث طب     1392تجاد ، اشرف؛ 

تهرا ، ماتسه رمایش عالی مهر ارسند،  رسه د  ماه،  10، زمایش تراتر  محیط ییس ، انرژ  س پدایلد ییسیی

 .را  محیط ییس ترسیجی دستیدا

. نجش مدیری  دانش س یلاسر  اطالعات در مودیری   1385جعفر ، مصطفی؛ ابن رتا ، تیداصغر؛ دیده سر، یاطمه؛ 

 .37-31 صص، 5علام مهلدتی. شماره  المللیبینریسک پرسژه. نوریه 

. رازبورد مودیری    1393چوم براه، محسن؛ قاتمی، محمد؛ ررباتیا ، محمد؛ یاسر ، علیرضوا؛ س خیوام باشوی، بیوژ ؛     

 .52-27 ص، 4دانش در مدیری  بحرا .  پژسزولامه نظم س املی  انیظامی. شماره 

. طرایی مدلی برا  مطالعه رسیکرد مودیری  ریسوک بحورا  اجیمواع     1391رییعیا ، مجیبی؛ مطهر ، ییلن السادات؛ 

علمی پژسزوی مودیرتی بحورا .   یصللامه  داسطلبین سارلش اضطرار  محالتس،) دساممحار. مطالعه مارد : طرح 

 .12-5 ص، 1 شماره

. تدسین الگا  جامع یرا رد مودیری  بحورا  بوا    1388رسشلد  اربطانی، طازر؛ پارعزت، علی اصغر؛ قلی پار، ررین؛ 

 .82 -64، صص. 2رسیکرد نظم س املی .  یصللامه دانش انیطامی. شماره 

رستویایی شهرتویا  تورسرباد. یصوللامه      زوا  توکانیگاه زله در . مدیری  بحرا  یل1392ریایی، سیید؛ یمانی، لجما ؛ 

 .22-2، صص. 1 شمارهاقیصاد یضا س تاتعه رستیایی. 

. تلجش تطح دانش مدیری  بحورا  مودیرا  محلوی    1393تجاتی قیدار ، یمداهلل؛ صادقلا، طازره؛ رئیسی، اتالم؛ 

، 3رستویایی. شوماره    زوا  پوژسزش   توراسا ،  بر یلزله. مطالعه مارد : دزسیا   و ، شهرتیا تأریدرستیایی با 

 .561 -541صص. 

http://www.civilica.com/Papers-ECONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ECONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html
http://www.civilica.com/Papers-ECONF01=%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C.html
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. رازکارزا  ریع نارتایی مدیری  بحرا  در ناایی رستیایی. یصوللامه مودیری    1378تلمانی، محمد؛ ایمانی، بهرام؛ 

 .70 -50، صص. 27بحرا . شماره 

انش بامی بر پایدار  تاتعه روواسری ،  . ارییابی میزا  تأثیر  ذار  د1394صادقلا، طازره؛ عزیز  دمیرچیلا، عبداله؛ 

، صوص.  22رستیایی. شوماره   زا پژسزشمطالعه مارد : رستیازا  دزسیا   اک تپه شهرتیا  بیله تاار. مجله 

41- 61. 

-34روار. تهورا ، صوص.    زا شهردار . مدیری  بحرا  در ناایی شهر . انیوارات تایما  1391عبدالهی، مجید؛ 

55. 

. جایگاه دانش بامی در مدیری  مخاطرات طبیعی در رستیازا، 1394یی قلعه، یریاد؛ درسیوی، تباء؛ عزمی، رئیژ؛ میریا

 -39، صوص.  13مطالعه مارد : دزسیا  شیزر، شهرتیا  زرتین، یصللامه جغراییا س مخواطرات محیطوی. شوماره    

23. 

مارد : بحرا  تفید،  مطالعه طبیعی. زا بحرا . بررتی نجش س جایگاه ناجا در مدیری  1391غالمحسیلی، اتماعیل؛ 

 .568 -548مدیری  انیظامی. صص.  زا پژسزش یال ، یصللامه  1383بحرا  برف 

رستویاییا  ای   ر ازیبر شلاخ  س  مؤثرعاامل  ا نظریه. تبیین 1382یاضل نیا، غرین؛ ررن الدین اییخار ، عبدالرضا؛ 

 .150-111، صص.1زوی. شماره زا  خاد س محیط پیراما . یصللامه علمی پژستاانش

. تیسیم پوییبانی تصمیم  یر  یضایی مودیری  ریسوک   1390ییرسی ، محمدعلی؛ تجادیا ، نازید؛ تجادیا ، مهیار؛ 

 وامی در راتویا  تاتوعه پایودار. مطالعوه موارد :        ازا با بهره  یر  ای جوی. ر . اس؛ طبیعی در رستی زا بحرا 

 .115-93، صص.2رستیا س تاتعه. شماره رستیازا  اتیا  مایندرا ، یصللامه 

. نجوش نواایی صولعیی در تاتوعه اقیصواد  س اجیمواعی       1391قدیر  معصام؛ قرا ایلا، مجیبی؛ قرا ایلوا، زواد ؛   

 .14-1، صص.2، شماره 1 تا رستیایی. مجله اقیصاد یضا س تاتعه رستیایی،  زا تکانیگاه

 .1390مررز رمار ایرا ، ترشمار  عمامی نفاس س مسکن 

دزیار  در مدیری  بحرا  رستویازا. مازلاموه رمایشوی، پژسزووی س ترسیجوی       زا قابلی .  1390ماتا ، تیرسس؛ 

 .3-5، صص. 36 شماره .زادزیار 

س رییارزا  اجیمواعی س یرزلگوی در ایورا . معاسنو  پژسزووی س       زانگرش، زار ازی. بررتی 1371محسلی، محمد؛ 

 رمایشی یرزلگ س ارشاد اتالمی.

اقلیمویس بور ملوابع رب دشو  خوااف. پایوا  ناموه        ) زااشلاتوی . اثرات خوکسالی 1390یریاده اتدرباد ؛ اتماعیل؛ م

 رارشلاتی ارشد، دانوگاه ریاد، ساید ترب  ییدریه.

محیطوی در رستویازا. مطالعوه موارد : بخوش       زوا  رتوین . نجش دانش بامی س ناین در رازش 1386سیین، نر س؛ 

رستیایی. دانوکده ادبیات س علام انسانی دانووگاه   ریز برنامهارشلاتی ارشد جغراییا س ه رخارش رتیم، پایا  نام

 تربی  مدرس.
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