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مقدمه
؛ دی جلنت و 2006طورکلی، جهان با افزایش شدت و کثرت وقوع مخاطرات طبیعی مواجه است )لبل و همکاران،  به

تأثیرات زیادی در ابعاد مختلف  وشودمی( که همچنان تهدیدی بزرگ برای همة مناطق محسوب 2011همکاران، 

(. اساساً به این دلیل که سوانح طبیعی از 2010؛ هایلس، 2010زندگی مردم در آینده خواهد داشت )آینی و فخروالرازی، 

تواند خطری  شود، می پذیری، و اقدامات ناکافی برای کاهش پیامدهای منفی حاصل می ترکیب مخاطرات، شرایط آسیب

. درواقع، سوانح طبیعی رویدادی غیرمنتظره است که عملکرد عادی یک (2006آهرنس و رودولف، ) بالقوه شناخته شود

شود  های جوامع منجر می رساندن به زیرساخت کند و به از بین رفتن زندگی، معیشت، و آسیب جامعه را مختل می

سالی، فوران  گردباد، خشک (. در صورت وقوع این مخاطرات که شامل سیل، طوفان،2018)فردهاوس و کاروارنس، 

های شدیدی  آسیب ،(2007محمد شلوف، )سوزی، و سایر فرایندهای طبیعی است  لرزه، سونامی، آتش فشانی، زمین آتش

ها  های زیادی برای دولت ها در کشورهای مختلف هزینه شود که جبران و بازسازی این آسیب بر جوامع مختلف وارد می

دادن اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر این  یکردهای نوین در مدیریت مخاطرات، انجامآورد. بر اساس رو بار می به

هایدولتبرایهزینههای جانی و مالی و به تبع آن کاهش  تواند به کاهش اثرها و خسارت رخدادها تا حد زیادی می

ای و حفاظتی  دادن اقدامات توسعه اممنظور انج و همچنین ذخیرة منابع مالی به بازسازیتلفاتحاصلهازمخاطرات

افتد،  طور ناگهانی و بدون هشدار قبلی اتفاق می . اگرچه مخاطرات طبیعی به(2006کوندئوذر، )تر منجر شود  مناسب

شرو و )تواند در کاهش اثرهای منفی ناشی از این سوانح بسیار مؤثر باشد  آمادگی برای مقابله و اقدامات پیشگیرانه می

های پیشگیری و آمادگی  رسانی به مردم در صورتی مؤثر است که استراتژی . باید اذعان کرد که اطالع(2014کلمان، 

. اقدامات پیشگیرانه برای (200۹؛ باسول و همکاران، 1۹81؛ رایت و روسی، 2012درابک، کار گرفته شود ) توسط مردم به

شکل خودجوش یا از طریق دولت و نهادهای متولی با تواند به دو  مواجهه با مخاطرات و مدیریت ریسک مخاطرات می

گرفته، تعداد کمی از افراد  های سیاسی و حقوقی مختلف اجرا و ارزیابی شود. اما بر اساس شواهد و مطالعات انجام اهرم

توان ناشی از  باشند. این عدم تمایل را می دادن اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر مخاطرات را دارا می تمایل به انجام

ها، توان مالی اندک، عدم نظارت و پیگیری  علل و عوامل بسیاری نظیر نگرش و ادراکات نادرست از سوانح و وقوع آن

وسازها از سوی نهادهای متولی، سطح دانش و آگاهی اندک، و بسیاری از علل دیگر دانست. اما در  دقیق بر فضا و ساخت

ویژه اقدامات پیشگیرانة خودجوش مردمی، را  تمایل به اقدامات پیشگیرانه، به ترین علل عدم این میان یکی از مهم

دادن اقدامات الزم هنگام برخورد با سوانح مرتبط  در زمینة انجام  توان به سطح انتظارات یا وابستگی مردم به دولت می

ریزی و  د، اما با این باور که برنامهان ای که حتی در برخی موارد ساکنان روستا از سوانح محیطی آگاه گونه دانست؛ به

سازی از وظایف دولت است و اقدامات دولتی برای رسیدگی و مقابله با سوانح طبیعی کافی است، ضرورتی برای  آماده

ای که  گونه (؛ به200۹باسولو و همکاران، شود ) دادن اقدامات پیشگیرانه و آمادگی از سوی ساکنان احساس نمی انجام

رسد و انتخاب راهکارهای  نظر می به همین اقدامات از سوی دولت برای مقابله با مخاطرات کافی بهگاهی اتکای 

ناپذیر هم برای خود ساکنان و  های جبران شدن خسارت ها سبب متحمل از سوی آن 2یا حفظ وضع موجود 1ای گزینه تک

اند اثرهای منفی ناشی از سوانح طبیعی را تو (. همین ذهنیت و نگرش می2016دفتر مدیریت ساحلی، شود ) هم دولت می

ها اشاره کرد. ولی درواقع سؤال اصلی این  های روستایی در مسیل توان به ساخت خانه دوچندان کند. در این مورد، می

های زمانی مورد تأکید است؟  است که دولت تا چه اندازه موظف به حمایت از مردم محلی است و این حمایت در چه گام
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ویژه کشورهای در حال توسعه، نسبت به شهرها در مقابل این سوانح در معرض  وستایی در بسیاری از کشورها، بهجوامع ر

تواند از طریق     . اثرهای سوانح طبیعی بر روی روستاییان می(2015چنج و همکاران، )پذیری بیشتری هستند  آسیب

ریزی برای  میان دولت محلی اقدامات مؤثری در برنامهریزی اضطراری و آمادگی محلی کاهش یابد که در این  برنامه

(. به عبارت دیگر، اگر نگرش 200۹؛ باسولو و همکاران، 1۹۹0کارتز و لیندل، خطرهای محیطی بر عهده دارد )

محور در راستای پیشگیری از سوانح و افزایش آمادگی متمرکز شود، ضمن کاهش  های دولتی با نگرشی توسعه حمایت

های مدیریت سوانح بعد از رخداد نیز بکاهد، در غیر این  تواند بر افزایش و تداوم مشارکت مردم از هزینه میها،  خسارت

تواند نتایجی معکوس نظیر اتکای بیش از حد مردم محلی به  های بدون شرط بعد از سوانح می صورت، افزایش حمایت

 به همراه داشته باشد. ها به اقدامات پیشگیرانه را  ها و عدم تمایل آن این حمایت

تریلیون دالر از تلفات و خسارات ناشی از سوانح طبیعی  4میلیون نفر و تقریباً  5/2در طی سی سال گذشته، بیش از 

میلیارد دالر در دهة  200به  1۹80میلیارد دالر در دهة  50در سطح جهان است و این خسارات وارده در سطح جهان از 

پذیری باال در  (. در این میان، ایران یکی از کشورهای با احتمال آسیب201۹بانک جهانی، گذشته افزایش یافته است )

مقابل سوانح طبیعی است و بر اساس گزارش رسمی ایران به سازمان ملل در خصوص کاهش خطر سوانح طبیعی از انواع 

(. 2005، ایبال کاهش مورد در ایران یمل گزارشنوع آن در ایران وجود دارد ) ۳1شده  گانة سوانح طبیعی شناخته چهل

و در استان هزار میلیارد ریال  40در استان خوزستان تا  1۳۹8عنوان مثال، برآورد اولیة خسارات وقوع سیالب در سال  به

بخش (. 1۳۹8میلیون ریال بوده است )سایت سازمان مدیریت بحران،  5۳4میلیارد و  808هزار و  4خراسان شمالی تا 

شود که  های دولتی تأمین می دیده توسط دولت و در قالب حمایت های این خسارات وارده به مناطق آسیب ینهزیادی از هز

تواند تأثیر بسیاری در کاهش زمینة وقوع  ها و ترغیب مردم محلی به اقدامات پیشگیرانه می در صورت هدایت این هزینه

ف تحلیل و بررسی میزان تمایل جوامع روستایی شهرستان سوانح و پیامدهای منفی آن داشته باشد. پژوهش حاضر با هد

 اقدامات دادن تمایل روستاییان به انجام برنیشابور به اقدامات پیشگیرانه و تأثیر اقدامات حمایتی دولت بعد از سوانح 

محلی تا چه اندازه گویی به این سؤاالت که جوامع  انجام گرفته است. در این راستا، پاسخ یعیطب سوانح برابر در رانهیشگیپ

های دولتی پس از وقوع سوانح طبیعی وابستگی دارند؟ یا اینکه وابستگی یا سطح انتظارات جوامع محلی از  به حمایت

ترین اهداف تحقیق  دادن اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح تأثیر دارد از مهم ها به انجام دولت تا چه اندازه در انگیزة آن

 است. 

مبانینظری
است. بنابراین، برخی از مطالعات  ر خصوص موضوع حاضر تا کنون مطالعات داخلی مستقیم و قابل توجهی انجام نگرفته د

 خارجی در راستای این تحقیق بیانگر نتایج به شرح زیر بوده است: 

ه است. (، در پژوهش خود به اهمیت حکمروایی در کاهش خطر و مدیریت بحران اشاره کرد2006آهرنس و رودولف )

تواند تأثیر مهمی در  درستی طراحی شده باشد، می ها به است که اگر ساختار حکومتی و سیاست  در این مطالعه بیان شده

های کلیدی  پذیری، و شفافیت ویژگی بینی پذیری، مشارکت، پیش کاهش اثرهای ناشی از سوانح داشته باشد. مسئولیت

خطرها و اقدامات پیشگیرانه نقش مهمی ایفا نماید و جوامع را نیز به  تواند در کاهش ساختار حکمروایی است که می

 مشارکت در پیشگیری ترغیب کند.

دانند  دهد که مردم دولت را مسئول اصلی وقوع سوانح طبیعی می ( نشان می2006) نتایج پژوهش آرسناکس و استین

ناشی از سوانح داشته باشد. همچنین، افرادی که  تواند بیشترین تأثیر را در مدیریت خسارتهای و بر آنند که دولت می
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برای  اند، نسبت دولت را به دلیل عدم آمادگی در برابر سوانح سرزنش کنند. بیشترین خسارت را در برابر سیل متحمل شده

 است.  اند انجام گرفته اند و افرادی که تجربه نکرده این منظور، مصاحبه با افرادی که سیل را تجربه کرده

( در مطالعة خود به بررسی تأثیر اتکای مردم به دولت و آمادگی در برابر سوانح طبیعی 200۹) ولو و همکارانباس

لرزه و طوفان مورد توجه قرار  شده و واقعی افراد در برابر دو نوع سوانح زمین اند. در این پژوهش آمادگی ادراک پرداخته

ه سطح باالی اعتماد مردم به دولت محلی برای مدیریت و آمادگی است. نتایج پژوهش بیانگر این مطلب است ک گرفته 

شود که مردم در زمینة اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در برابر سوانح فعالیت خاصی انجام  در برابر سوانح طبیعی باعث می

 آورد. وجود می لرزه و طوفان خسارات جانی و مالی بسیاری برای مردم به ندهند. از این رو، در این نواحی، زمین

( بیانگر این است که انتظارات مردم از دولت در برابر سوانح طبیعی نقش 2010) نتایج پژوهش چاملی رایت و استور

ها دارد. درواقع، مردم انتظار دارند که همة اقدامات مربوط به پیشگیری از وقوع سوانح و اقدامات  مهمی در تعیین رفتار آن

نظور سنجش موضوع مورد مطالعه از ابزار م بعد از وقوع سوانح را، که در قالب بازسازی است، دولت بر عهده بگیرد. به

 است.  نامه استفاده شده  پرسش

بخشیدن به دولت  ( در پژوهش خود عامل اصلی مدیریت ریسک سوانح طبیعی در کامرون را قدرت201۳) بنگ

است که عامل اصلی کاهش خطرها ناشی از سوانح حاکمیت محلی است  محلی دانسته است. در این پژوهش اشاره شده 

ریزی در سطح ملی بسیار متمرکز است، مدیریت ریسک در سطح محلی ناکارآمد است و خسارات واردة  و چون برنامه

منظور کاهش خسارات بر اقدامات پیشگیرانه تأکید اساسی  ناشی از سوانح بسیار شدید است. از این رو، در این کشور به

 شود. می

یی در مدیریت مخاطرات طبیعی پرداخته است که بر اساس نتایج ( در تحقیقی به مطالعة نقش حکمروا2018کلین )

پذیری و بیمة مخاطرات از جمله  های کاهش آسیب نظری، اقدامات گسترده از طریق برنامه -این مطالعة توصیفی

 خیزند.   دادن آن برای نواحی مخاطره ها موظف به انجام ترین اقداماتی است که دولت مهم

سیل در نواحی  ةتحلیل مشارکت محلی در مدیریت مخاطرای با عنوان  ( در مطالعه1۳۹4عزیزپور و همکاران )

با تکیه بر  دیریت مخاطرات طبیعی، با نگرش مبشار شهرستان بویراحمد ةآبخیز رودخان ضةروستاهای حودر روستایی 

دیده افرادی که توانایی عمل و مشارکت دارند  جمعیت محلی آسیب دکه بای اند آنبر  ،ر )مشارکتی(محو رویکرد اجتماع

 اساس برهای روستایی  که خانوارها به این نتایج دست یافتند  اند. آن مدنظر قرار گیرند نه افرادی که نیازمند کمک دولت

ند بخشی از ا ینده آگاهی دارند و بر این اساس مایلسیل و احتمال وقوع آن در آ هایهای شخصی نسبت به خطر تجربه

های نوین مدیریت سیالب بپذیرند.  گیری از شیوه گرایانه برای بهره عنوان عمل مشارکت کاهش خطر سیالب را به ةهزین

سیل ارتباط تنگاتنگی با عوامل  ةمورد بررسی برای مشارکت در کاهش مخاطر ةمشخص شد که گرایش جامع ،همچنین

شدت  ها را به گیری و رفتار آن  دارد و تصمیم ،و سطح سواد ،خصوص وضعیت درآمد، سن جامعه ادی و اجتماعی، بهاقتص

 .و اجتماعی است یتوان گفت رفتار جامعه تابعی از عوامل اقتصاد طوری که می به ؛دهد تحت تأثیر قرار می

گرفته، بیشتر بر اقدامات  در بیشتر مطالعات انجام دهد، گرفته نشان می توان گفت بررسی مطالعات انجام درمجموع، می

است. اما در پژوهش  های خسارات بعد از سوانح توجه شده  ها در زمینة تأمین هزینه پیشگیرانه و نقش محوری دولت

ر برابر های دولتی را بر وابستگی و عدم تمایل مردم برای اقدامات پیشگیرانه د اند که تأثیر حمایت حاضر نگارندگان بر آن

 سوانح را، که در مطالعات بسیار محدودی به آن توجه شده، بررسی و تحلیل کنند.

های معیشت و توانایی افراد برای مقابله با اضطراب بعد از  در مناطق روستایی، سوانح تأثیرات منفی بسیاری در فرصت

ها و حیوانات،  رفتن حیات انسان به ازبین (. سوانح طبیعی در نواحی روستایی200۹داویس و همکاران، گذارد ) سوانح می

https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2534-fa.pdf
https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2534-fa.pdf
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ها(، و  های عرضة آن )مانند زیرساخت شده، مواد و تجهیزات کشاورزی، سیستم محصوالت زراعی، بذرهای ذخیره

شود  های آینده نیز می تنها باعث اختالل در فصل رشد، بلکه در فصل شود. بنابراین، نه همچنین دانش بومی منجر می

(. در این نواحی اتکای کشاورزان به منابع طبیعی و فقدان منابع درآمد و 201۳گیور و اسپرلینگ،  ؛ مک8200اسپرلینگ، )

؛ پاینوس و همکاران، 2017چاپاگیان و ایزادا، پذیری این اقشار در برابر سوانح است ) گزین سبب تشدید آسیب اشتغال جای

مزرعه در کشورهای در حال توسعه را دارند، بیشتر تحت  ( و زنان و کودکان، کسانی که بیشترین مسئولیت کار1۹۹۳

 (.201۳؛ اشرف و همکاران، 2012کیرس و همکاران، گیرند ) تأثیر استرس پس از وقوع سوانح طبیعی قرار می

شدة جهانی مدیریت ریسک  در این راستا، موضوع پیشگیری و آمادگی ریسک اساساً در زیرمجموعة مراحل پذیرفته

سازی در برابر سوانح،  کاهش، آماده /شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی ریسک، نظارت، پیشگیری سوانح )مانند

. از آنجا که جوامع روستایی، (2004جیگیاسو، )واکنش اضطراری، بازیابی بلندمدت، و ...( از اهمیت زیادی برخوردار است 

سب، توانایی تخصیص منابع مالی کمتری برای مقابله با در مقایسه با مناطق شهری، به دلیل وضعیت اقتصادی نامنا

باشند، توجه جدی به مدیریت ریسک مخاطرات در این نواحی دارای اهمیت  سوانح یا بازسازی بعد از سوانح را دارا می

(. تمرکز مدیریت ریسک مخاطرات برای کاهش خطرها واقعی و 201۳؛ کاپوسو و همکاران، 2006جانسن، بسیاری است )

آل، اقدامات امدادی برای  (. بنابراین، در اقدامات پیشگیرانه در جهان ایده2006اوبرین و همکاران، )القوه است ب

گیرد که همین  منظور کاهش اثر سوانح صورت می رسانی بعد از سوانح منسوخ خواهد شد و اقدامات قبل از سوانح به کمک

(. در فرایند مدیریت 2005اسپرلینگ و سزکلی، کاهش خواهد داد ) های انسانی و اقتصادی سوانح طبیعی را عامل هزینه

های سنتی و منفعالنه، تمرکز بر کاهش سوانح و اثرهای آن با اقدامات پیشگیرانه و  ریسک مخاطرات، برخالف دیدگاه

 (.2014دوناهو و همکاران، تقویت آمادگی است )

سنتی بحران به سوی مدیریت ریسک سوانح پیش از وقوع رغم تغییر رویکردهای جهانی از مدیریت منفعالنه و  به

های سنتی امدادرسانی بعد از سوانح است که به واسطة  ها، در بسیاری از نواحی در حال توسعه همچنان تأکید بر شیوه آن

سودا، )کند  ها تشدید می پذیری جوامع روستایی را در برابر بحران مدت است که زمینة آسیب ماهیت خود اقدامی کوتاه

تر و منابع مالی  (. از طرف دیگر، جوامع روستایی، در مقایسه با مناطق شهری، به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب2000

ـ با کمبود منابع و  ـ که به منابع مالی زیادی نیاز دارد دادن اقدامات بهبودی بعد از سوانح کمتر، هنگام بازسازی و انجام

تواند از دالیل نیاز به تغییر نگرش و تأکید بر اقدامات  رو، همین عوامل می از این ای مواجه شوند.  مشکالت عدیده

 (.2006جانسن، پیشگیرانه در برابر سوانح از سوی جوامع محلی روستایی باشد )

 اقدام پایین به باال از اجرای راهبردها و تدوین به دارد سعی که تمرکزگرا و گرا دولت نگاه دیدگاه تکامل و تغییر این در

 ـ پایین به باال رویکرد از است. داده اجتماعی و مردمی های مشارکت جلب بر متکی محور و اجتماع نگاه به را خود جای کند،

بنابراین،  نیست. برخوردار نیز کافی اثربخشی از ـ کند می تحمیل جامعه دولت و به را زیادی های هزینه خود در اینکه ضمن

 دستور در جدی طور به نیز باال به پایین از مخاطرات، رویکردهای های ریسک با مقابله برای متمرکز ریزی برنامه ضمن باید

سازی اجتماع محلی به  محور، هدف آماده (. در رویکرد مدیریت ریسک اجتماع1۳۹1گیرد )رفیعیان و مطهری،  قرار کار

 با ظرفیت و پذیری آسیب لحاظ به جوامع یرانه و کاهش خطر است.مقابله با مخاطرات با افزایش تمایل به اقدامات پیشگ

آورسازی  است. برای تاب متفاوت طبیعی برابر بالیای در مختلف جوامع آوری تاب اساس بر این  و دارند هایی هم تفاوت

 است:  شده تأکید زیر های روش اجتماعات محلی به

 ؛پایدار  توسعة های در سیاست بحران برابر در پذیری آسیب کاهش و آمادگی افزایش گنجاندن

 .مقابل مخاطرات در آوری تاب ایجاد منظور به محلی ظرفیت باالبردن
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 از متأثر جوامع در نوسازی و بازیافت، پاسخ، آمادگی، های اضطراری و اجرای برنامه طراحی در خطر کاهش دادن جای

 (. 2005 بالیا، کاهش برای المللی بین بالیای طبیعی )استراتژی

محور، افزایش تمایل اجتماعات محلی به مشارکت در اقدامات پیشگیرانه و  اما در رویکرد مدیریت ریسک اجتماع

سازی و اجرای چنین رویکردی نیاز به  پیاده برای میان این در. باشد می کاهش خطر از اصول و محورهای مهم موفقیت

عنوان حکمروایی  ها به ویژه دولت هادهای دولتی و متولی است. بهای از سوی ن شده های تعریف سازی و حمایت زمینه

فضایی نقش قابل توجهی در ارتقا و ترویج تمایل به سوی اقدامات پیشگیرانه و آمادگی در بین جوامع محلی دارند. با 

تماعات سبب دهی مطلوب به ادراک اجتماعات محلی از نقش خود و وظایف دولت در بسیاری از اج وجود این، عدم جهت

ها در پیشگیری و  گیر آن ها و نهادهای دولتی و ممانعت از مشارکت چشم افزایش انتظارات جوامع محلی از سازمان

ویژه در نواحی روستایی این مسئله با نارضایتی از شکاف و نابرابری اجتماعات و  آمادگی در برابر مخاطرات شده است. به

 . فقر وجهة شدیدتری به خود گرفته است

 

هادرمدیریتمراحلمختلفسوانحنقشدولت

نظریه و رویکردهای بسیاری از حدود و دامنة مداخالت مطلوب دولت در امور مختلف نظیر اقتصاد، اجتماع، و بازار وجود 

 های مختلف و در برخی تأکید بر نقش ها، اعتقاد به لزوم حضور تمام و عیار دولت در بخش دارد. در برخی از نظریه

ها مسئول ارائة طیف وسیعی از خدمات هم  شود. دولت گیرانة دولت برای کنترل امور مختلف مطرح می نظارتی و تصمیم

های جامعه برای آن خدمت هم مطابق با الزامات دولت مرکزی یا به صورت قانونی یا در قالب  در مطابقت با خواسته

برفینگ، شود ) لت از طریق قوانین و مقررات مجلس تعیین می(. معموالً قدرت دو2007یورک، اختیارات خود هستند )

آورند تا در صورت تمایل  اند که این امکان را فراهم می «داوطلبانه»و برخی دیگر   «اجباری»ها  (. برخی قدرت2002

 که سه ستمطرح ا رویکرد پنج دولت خصوص جایگاه و نقش در .(2010مااللگودا و همکاران، خدمات خود را ارائه دهند )

دولت و بیشتر در حوزة اقتصاد است )رویکردهای کالسیکی، سوسیالیستی، و  نقش به حدی رویکردهای آن رویکرد

توسعه است که با سه رهیافت لیبرال، وابستگی، و نئومارکسیستی  حال در در کشورهای دولت نقش کینزی(. یک رویکرد

 نقش روند مبیّن یک بوده غالب کشورها این در دولت نقش زمینة در تاریخی نظر از آنچه عمل عرصة در همراه است و اما

 و ۹0 دهة اواخر رویکرد که از و در نهایت یک است دولت کارآمد دخالت سپس و دولت حجم کاهش سپس دولت فزایندة

های مجلس شورای  اشاره دارند )مرکز پژوهش دولت دخالت حوزة و نحوه شده به ایجاد همگرایی فرایند یک بر اساس

 (. 1۳8۳اسالمی، 

های  های مختلف و گروه در بحث مدیریت بحران نیز به رویکردی چندبخشی نیاز هست که شامل مشارکت سازمان

های دولتی در زمان وقوع سوانح نقش حیاتی ایفا  (. در این میان، سازمان2010های و آماراتونگا، شود ) اجتماعی می

طور کلی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، ادارة مدیریت بحران ملی یا  به(. 2010مااللگودا و همکاران، نمایند ) می

های عملکردی این  ها و مسئولیت های مربوط به امور مدیریت بحران بر عهدة دولت است. فعالیت مدیریت وزارتخانه

های دولتی  تر از دستگاه قدرت این مؤسسات به اندازة کافی به سطوح پایین مؤسسات دولتی غالباً متمرکز است یا اختیار و

های مدیریت  (. در بسیاری از کشورها، دولت مرکزی قدرت خود را در مورد برنامه200۳متسیمبه، است ) واگذار نشده 

ت پیشگیرانه تمرکز دارد، های واکنش به جای اقداما گیری متمرکز و منابع، که اغلب بر توسعة قابلیت بحران با تصمیم

یونیسدر  (. بر طبق2016و شاو،  تویاوکند و اقدامات محلی برای مدیریت بحران اغلب اولویت کمتری دارد ) حفظ می

 است:  ها برای کاهش سوانح طبیعی مشخص شده چهار نقش عمده برای دولت (،2010)
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و جامع برای کاهش سوانح در یک منطقه یا  های چندسطحی کردن و تقویت برنامه ایفای نقش مرکزی در هماهنگ

 برای سوانح خاص؛

های  دهندة خدمات )مثل سیستم های کاهش سوانح و ارائه درگیری مؤثر جوامع محلی و شهروندان در فعالیت

 هشداردهنده( و آموزش عمومی؛

 های نهادی خود و اجرای اقدامات کاهش سوانح؛ تقویت ظرفیت

 های نوین برای کاهش سوانح طبیعی. کطراحی و اجرای ابزار و تکنی

ها ضمن برخورداری از وظایف بسیار در زمینة پیشگیری و آمادگی در برابر سوانح،  طور که مشخص است، دولت همان

زدگان و بازسازی شرایط دارند که این اقدامات نیاز به  وظایف بسیاری در مرحلة مواجهه و بعد از آن در حمایت از سوانح

ای صورت  ای و غیرسازه تواند به دو صورت سازه های مختلف می شده در گام و نهادی زیادی دارد. اقدامات بیانمنابع مالی 

های ویژة کالبدی در کاهش ریسک و  ای و فیزیکی و زیرساخت پذیرد. در این رویکرد، برخی اقدامات با اتکای ابعاد سازه

توانند در  های رفتاری و اقدامات مدیریتی می کننده عنوان اصالح پذیری از مخاطرات تأثیرگذارند و برخی دیگر به آسیب

 کاهش احتمال وقوع مخاطرات یا اثرها و نتایج آن تأثیرگذار باشند. 

 

هاازدولتنگرشجوامعمحلیبهسوانحبراساسانتظاراتآن

قرارکنندگان ارتباط در مدیریت الشعاع عوامل بسیاری قرار دارد که بر ادراکات هر جامعه و هر فردی از ریسک تحت

نفعان داشته باشند. این ادراکات  تری از مخاطبان و ذی کند مکالمه یا کنش مؤثرتری با دامنة گسترده ریسک را قادر می

دهند؟ مردم  خواهند را انجام می ها پاسخی به این سؤال است که چرا مردم آنچه می گیری آن مختلف و نحوة شکل

کنند: الف( تجربه و احساسات؛ ب( تحلیل و آنالیز منطقی. عوامل مؤثر بر  یوه فراوری و تحلیل میاطالعات را به دو ش

 توان شامل موارد زیر دانست: ادراک از ریسک را می

 ها و مفروضات ضمنی درگیر در تجارب تکنیکی آگاهی بیشتر درمورد ارزش

 های عینی متخصصان در رابطه با ریسک تحلیل

 گرایی و ارتباطات در یک اجتماع و برای افراد عادی ر سرنوشتعوامل فرهنگی نظی

 ها، و باورهای فردی تجارب، احساسات، ارزش

 عملکرد نهادهای مسئول و حکمروایی.

گیری در برابر سوانح  برهای تصمیم عنوان میان تواند به رفتارهای زیر به ادراکات ریسک بر پایة هر عاملی باشد می

 منجر شود:

بودن اعمال تغییرات )مثالً: ما باید وضعیت مسکن را ارتقا بدهیم ولی  نکردن به علت سخت جود: کاریحفظ وضع مو

 ایم.( تا کنون این کار را نکرده

کنم  کنم چون فکر نمی دهد نه شما )من مسکن را تخلیه نمی بینی: فرض اینکه حوادث بد برای دیگران رخ می خوش

 ایم.( ها را اینجا نداشته کل از این سیالبقدر هم بد باشد. ما این ش طوفان آن

اید )من در طوفان هاریکان  ای بدتر از این را داشته زمینه که شما در حوادث قبلی تجربه کردن: این پیش آرشیوی عمل

 ام دچار خسارت نشد. خانة من همیشه امن است.(  ام و خانه بوده

شما باور دارید )چی؟ گرمایش جهانی؟ ما سردترین زمستانی کردن اطالعات برای تأیید و اثبات آنچه  تأییدی: جمع

 که امکان داشت امسال تجربه کردیم.(
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کردن  دادن یک تغییر با این تفکر که برای حفاظت کافی است )خرید یک بخاری یا هیتر برای حفظ اقدام: انجام تک

 (.201۳فیچهوف، ما از سرما کافی است.( )

یکی از عوامل مؤثر در ادراک ریسک از سوانح و تمایل برای اقدامات پیشگیرانه در برابر آن، عملکرد نهادهای متولی 

گیری منجر  برهای تصمیم تواند به هر یک از میان در مدیریت ریسک و سطح انتظارات مردم محلی از آن است که می

گیری  های مختلف پیش، حین، و بعد از سوانح سبب شکل زمان های مالی و اجرایی در شود. سطح انتظارات برای حمایت

های مقابله یا اتخاذ راهکاری منفعالنه و  های مختلف برای انتخاب راه ادراکی از سوانح در بین مخاطبان و اتخاذ تصمیم

 شود.  غیرمشارکتی می

 

حلیهایدولتیبرتغییرنگرش)وابستگی(وسطحانتظاراتاجتماعاتمتأثیرحمایت

کند و دولت محلی مسئولیت اصلی  گویی به سوانح مشارکت می ریزی و پاسخ در جوامعی که دولت در همة سطوح برنامه

(، بیشتر مردم بر این 200۹؛ باسولو و همکاران، 1۹۹۹اریکسون، کند ) برای واکنش اضطراری در برابر سوانح ایفا می

و به همین ترتیب انتظار دارند که « ناشی از سوانح را بر عهده بگیرد دولت باید مسئولیت مقابله با مشکالت»باورند که 

ای  توافق گسترده(. 1۹۹6؛ نول، 2006ارسینوکس و استین، دولت در برابر سوانح طبیعی آماده شود و واکنش نشان دهد )

ای  گونه به ؛(2010رایت و استور،  -چاملیگذارد ) میان اقتصاددانان وجود دارد که انتظارات بر رفتار و اعمال افراد تأثیر می

سازی  ریزی و آماده محیطی آگاه باشند، ممکن است بر این باور باشند که برنامه که حتی اگر ساکنان محله از خطر زیست

باسولو و )دولت برای مدیریت سوانح کافی است و بنابراین ضرورتی برای اتخاذ اقدامات آمادگی در خانه احساس نکنند 

های دولتی برای سوانح دارند در بسیاری از موارد تحت تأثیر  طور کلی، انتظاراتی که مردم از حمایت . به(200۹همکاران، 

(. در جوامعی که عموم مردم تمایل دارند 2001مانینگ، های مردم است ) قوانین رسمی و غیررسمی کشور و شخصیت

(؛ قطعاً 1۹۹5راسل و همکاران، ه هست ارزیابی کنند )گویی به سوانح را بیش از آن چیزی ک توانایی دولت برای پاسخ

های دولتی  یابد و به همان نسبت وابستگی این جوامع به حمایت انتظاراتشان از دولت برای مقابله با سوانح افزایش می

ح بیشتر ها در برابر سوان پذیری آن یابد و آسیب یابد و به تبع اقدامات پیشگیرانه از سوی مردم کاهش می افزایش می

هایی از درآمد خود را  ها در برابر سوانح نیست، هزینه شود. اما در جوامعی که افراد معتقدند دولت قادر به پیشتیبانی آن می

پذیری این افراد در مقابل سوانح  دهند که این عامل به کاهش آسیب برای اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح اختصاص می

 (.2010رایت و استور،  -چاملیشود ) طبیعی منجرمی

طور کلی، در بسیاری از جوامع افراد تمایل دارند که دولت را به دلیل آمادگی ناکافی در برابر سوانح طبیعی سرزنش  به

(. 2006ارسینوکس و استین،  ؛1۹81ولنسکی و میلر، دانند ) کنند و دولت را مقصر اصلی خسارات ناشی از این سوانح می

سازی و  دانند این است که همیشه دولت در هنگام آماده ردم دولت را مسئول وقوع سوانح طبیعی مییکی از دالیلی که م

کنند، سد  های هشدار عمومی حمایت گسترده می ها هستند که از سیستم گویی به این وقایع درگیر است. این دولت پاسخ

کنند، و صاحبان امالک را  سازی را ایجاد می تمانکنند، قوانین و مقررات ساخ های مسیل را تعیین می سازند، محدوده می

منظور کاهش تلفات مالی و  کنند و قوانین و مقررات وسیعی به به رعایت این مقررات و اقدامات پیشگیرانه مجبور می

سوانح طبیعی یک آزمایش عالی از عملکرد دولت »توان گفت  کنند. در نتیجه می جانی ناشی از سوانح طبیعی تعیین می

(. همة این موارد به ایجاد و افزایش انتظارات مردم از دولت، به تبع 2006؛ ارسینوکس و استین، 1۹۹0اسنیدر، « )ستا

 شود.  افزایش وابستگی مردم به دولت و عدم لزوم آمادگی در برابر سوانح طبیعی منجر می
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در برابر سوانح طبیعی بدانند و اعتماد توان گفت افرادی که تمایل دارند دولت را مسئول اصلی آمادگی  درمجموع، می

بیش از حد به توانایی دولت برای مقابله با اثرهای ناشی از سوانح دارند ممکن است وقت و منابع خود را در زمینة آمادگی 

ریزی در  اند که دولت توانایی الزم برای برنامه گذاری نکنند، زیرا این افراد بر آن و پیشگیری در برابر این سوانح سرمایه

(. با توجه به دو رویکرد پایة این تحقیق، یعنی مدیریت ریسک 200۹باسولو و همکاران، برابر سوانح طبیعی را دارد )

های دولت در زمان  توان ارتباط شایان توجهی بین میزان حمایت محور و رویکرد تمرکززدایی از وظایف دولت، می اجتماع

ها به اقدامات  از ریسک و به تبع آن سطح انتظارات از دولت با میزان تمایل آن سوانح، نوع نگرش، و ادراک جوامع محلی

است و بر این  پیشگیرانه در برابر سوانح مشاهده کرد که در تحقیق حاضر به سنجش و تحلیل این ارتباط پرداخته شده 

 (. 1توان به شرح زیر طراحی و ارائه کرد )شکل  اساس مدل مفهومی تحقیق را می

 


 (1398.مدلمفهومیپژوهش)نگارندگان،1شکل

روشپژوهش
دنبال بررسی تأثیر انتظارات از   تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. این پژوهش به  – این مطالعه از نظر روش توصیفی

مناطق روستایی شهرستان نیشابور است دولت بر عدم تمایل روستاییان به اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی در 

شده  نامه استفاده  ای و میدانی از طریق پرسش آوری اطالعات برحسب مقتضیات پژوهش از شیوة کتابخانه که برای جمع

کهضریب( 2و  1های  شد )جدول  های موردنظر پرداخته بندی مؤلفه گرفته، به شاخص  است. بر اساس بررسی نظری انجام 

 بیانگرپایاییمطلوبابزارتحقیقاست.877/0باخآلفایکرون
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هایسطحانتظاراتجوامعمحلیدربارۀمداخلهونقشدولتدرفرایندسوانح.شاخص1جدول

شاخصهایزمانیگام نوعرویکرد

 ای سازه

 قبل از وقوع سوانح

 های فرسوده نوسازی مساکن و بافت

 های کاهشی سیل بند، و سازهایجاد سد، 

 پذیری کمتر در برابر سوانح ارائة وام به روستاییان فقیر برای ساخت مساکن با آسیب
 حین وقوع سوانح

 آالت، وسایل مکانیکی، و ...( دیدگان )ماشین های مورد نیاز برای آسیب تأمین ابزار و سازه
 دیده به مناطق آسیبرسانی  های ارتباطی برای کمک بازکردن سریع راه

 بعد از اتمام سوانح

 بازسازی مساکن یا ساخت مساکن جدید

 ترین زمان های اضطراری نظیر راه و آب و برق و ... در کوتاه ساخت زیرساخت

 احیای مزارع کشاورزی

 دیده های آموزشی آسیب ساخت و بازسازی مدارس و مکان

 ای غیرسازه

 قبل از وقوع سوانح

 سازی مسکن وام و تسهیالت بالعوض برای مقاوم ارائة
 وساز در مناطق خطرناک ایجاد قوانین اجباری برای منع ساخت

 خیز های سیل تعیین محدوده

 های هشدار عمومی ایجاد سیستم
 آموزش عمومی و ارتقای سطح آگاهی مردم

 برابر وقوع سوانحهای مردم را  های آموزشی برای افزایش مهارت برگزاری کالس

 هنگام و جامع برای اجرا در مواقع ضروری دارابودن یک برنامة ضدبحران به

 حین وقوع سوانح

 فرستادن نیروهای امدادرسانی در هنگام وقوع حادثه

 ارائة مواد غذایی و وسایل ضروری در هنگام وقوع سوانح
 نجات افراد زیر آوار مانده

 بعد از اتمام سوانح

 شدة قبلی های پرداخت عدم دریافت وام
 زدگان تأمین هزینه و مخارج زیستی )خوراک، پوشاک، درمان، و تجهیزات زندگی( سانحه

 ها های وارده به دارایی پرداخت خسارت
 داشتن برنامه برای ایجاد اشتغال

 ذهنی -انتظارات روانی
 اند دیده سرزدن به افرادی که از سوانح آسیب 
 دیده احساس همدردی با افراد سانحه



هایتمایلبهاقداماتپیشگیرانهتوسطجوامعمحلی.شاخص2جدول

هاشاخص ابعاد

 اقتصادی
 انداز به زمان اضطرار اختصاص بخشی از پس

 ایجاد تنوع درآمدی برای پیشگیری از وابستگی احتمالی بعد از سوانح

 اجتماعی

 بیمة مساکن در برابر سوانح
 کردن محصوالت کشاورزی بیمه

 های مقابله با سوانح احتمالی سعی در کسب آموزش و آگاهی از بهترین راه
 های خطرخیز و ... کننده در خصوص پهنه توجه و رعایت قوانین محدود

 های بحران دیگران در زمانهای امدادی خودجوش برای مشارکت و کمک به  تمایل به حضور و تشکیل گروه
 فردی -مهارتی

 آگاهی از اقداماتی که در هنگام وقوع سوانحی مانند زلزله باید انجام داد

 نشانی و سیستم اطفای حریق در هنگام وقوع سوانح توانایی استفاده از وسایلی مانند کپسول آتش

 محیطی -کالبدی

 های خطرخیز عدم ساخت مساکن در محدوده

 نشانی، سیستم اطفای حریق، چکش و ...( ای و آمادگی در منزل )کپسول آتش امکانات مقابلهتجهیز 

 رویة دام گیاهی منجر شود، مانند چرای بی  تواند به کاهش پوشش خودداری از هر اقدامی که می
 زدن مزارع در جهت مخالف شیب زمین شخم

 ع، مانند زهکشی مناسبدادن اقدامات الزم برای کاهش آسیب به مزار انجام
 وساز رعایت قوانین و استانداردهای ساخت
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سازیپژوهشمراحلعملیاتی

کنندة هر متغیر بر اساس مطالعات پیشینه و  های تبیین ها و گویه کردن متغیرها، شاخص در گام بعدی، برای عملیاتی

عنوان ابزار تحقیق قرار گرفت. سپس، به انتخاب منطقة موردمطالعه  نامه به موجود تعیین و مبنای طراحی و تدوین پرسش

(. در این پژوهش سطح تحلیل روستا و واحد تحلیل آن ۳شد )جدول  کردن جامعة آماری و جامعة نمونه اقدام و مشخص

های شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی است.  مشتمل بر خانوارهای روستایی است. فضل نام یکی از بخش

 :روستا برای مطالعة میدانی تعیین شد. فرمول به این صورت است N0 ،15نخست از طریق فرمول 

N0=1/d225 

d یروستاها تعداد ریز فرمول از ،سپس. است  شده گرفته 0 /2 فرمول نیا در که گرفت 0 /2 تا 0 /1 از توان یم را 

 .(2017قیداری و همکاران،  )سجاسی  آمد دست به نمونه

𝑛 =
n0

1 + n0/N
 

اند روستاهای نمونه انتخاب شد. به  خیز قرار گرفته سپس، با توجه به موقعیت روستاهای بخش که در مناطق سوانح

 0.07است، و با استفاده از فرمول کوکران و ضریب خطای  2844روستا، که  15این ترتیب با توجه به تعداد خانوار این 

تا بود افزوده شد و به این  10نامة روستاهایی که زیر  به تعداد پرسشعدد  10نامه تعیین شد و در ادامه  پرسش 180تعداد 

 :فرمول کوکران به صورت زیر است رسید.240هابهنامهپرسشترتیب تعداد 

𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1 +
1

𝑁
 (

𝑧2𝑝𝑞

𝑑2 − 1)
 

 

 آمده است: ۳نامه به تفکیک هر روستا در جدول  تعداد پرسش

نامهبهتفکیکروستاپرسش.3جدول

نامهپرسشجمعیت خانوار نام

 26 1۳71 471 بوژان

 25 146۹ 440 فرخک

 2۳ 1212 ۳۹4 بشراباد

 20 878 2۹1 فوشنجان

 20 ۹16 286 حمیداباد

 17 56۹ 205 بوژاباد

 15 440 15۳ ادگ

 12 ۳05 118 دشت

 12 25۹ ۹5 حصار

 12 1۹۹ 84 سوقند

 12 247 77 رود

 12 212 7۳ غار

 12 1۹6 64 دربهشت

 11 160 56 تحت منظر

 11 10۳ ۳7 برف ریز

 240 85۳6 2844 مجموع

1395منبع:سایتمرکزآمارایران،
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 هاافتهیوبحث

هایتوصیفییافته

که سال بوده  40تا  ۳1گویان بین  درصد پاسخ ۳/5۳دهد که سن  نامه نشان می شده از پرسش اطالعات توصیفی استخراج

توان گفت  می 4اند. همچنین، بر اساس جدول  درصد دارای شغل زراعت ۳0درصد دارای سطح تحصیالت دیپلم و  8/۳5

درصد از  40های دولتی استفاده نکرده و  ها از کمک درصد آن 60اند که  گویان سوانح را تجربه کرده درصد پاسخ 86که 

 ا در قالب دریافت وام بوده است.ه اند که بیشتر این کمک ها استفاده کرده این کمک

هایتوصیفیتحقیق.یافته4جدول

بلهخیر

 درصد تعداد درصد تعداد مؤلفه

 86 207 14 ۳۳تجربةسوانح

 40 ۹6 60 144دریافتکمکازدولت

 ۳0 72 70 168دریافتوامحمایتیبعدازسوانحازدولت

1398هایپژوهش،منبع:یافته

 

است،  ارائه شده  5طور که در جدول  ها و دیدگاه ترجیحی روستاییان برای مقابله با سوانح، همان واکنشدر تحلیل نوع 

گویان  درصد پاسخ 2/6۳ها غالب است. به این معنی که  درصد نسبت به سایر دیدگاه 2/6۳دیدگاه حفظ وضع موجود با 

دهند. همچنین،  کنند کاری انجام نمی ات پیشگیرانه فکر میدادن تغییرات و اقدام سختی انجام  اند که وقتی به اذعان کرده

گویان  درصد از پاسخ 5/۳0است. درواقع،  درصد در ردة دوم قرار گرفته  5/۳0دیدگاه وابستگی به اقدامات دولتی با 

رای مدیریت سوانح سازی دولت ب ریزی و آماده اند که برنامه اند و بر آن مسئولیت مقابله با سوانح را بر عهدة دولت دانسته

توان گفت این انتظار از دولت به وابستگی  کند و ضرورتی ندارد که اقدامات پیشگیرانه انجام دهند. درواقع، می کفایت می

دادن  ها برای انجام جوامع محلی به اقدامات دولت برای مقابله با سوانح طبیعی منجر شده و به تبع در عدم تمایل آن

 یر بسزایی دارد.اقدامات پیشگیرانه تأث

 هاوترجیحاتواکنشیروستاییاندربرابرسوانحنوعواکنش.5جدول

هایترجیحینوعواکنش درصد فراوانی

 حفظ وضع موجود 2/6۳ 151
 بینی خوش ۳/1 ۳
 کردن آرشیوی عمل ۹/2 7
 اقدام تک 7/1 4
 وابستگی به اقدامات دولتی 5/۳0 7۳
 مجموع 100 240
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هایتحلیلییافته

مقایسةمیانگینابعادمتغیرتمایلبهاقداماتپیشگیرانهوسطحانتظاراتازدولتدربینروستاییان

ها، نتایج آزمون مقایسة میانگین متغیرهای چهارگانة متمایل به اقدامات پیشگیرانه بیانگر آن است  با توجه به تحلیل داده

است. و بدان معناست که تمایل به اقدامات پیشگیرانه در  ۳ن همة این متغیرها کمتر از حد متوسط یعنی ارزش که میانگی
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منظور سنجش تمایل به  ، بهدر جدول مشخص است که طور همة این ابعاد در میان روستاییان ارجحیت ندارد. همان

با توجه به جدول باید اشاره کرد که روستاییان تمایلی به  است. بنابراین، اقدامات پیشگیرانه از چهار بُعد استفاده شده 

اند و همچنین برای پیشگیری از وابستگی اقتصادی بعد از مخاطره تمایلی به  تعمیر و ارتقای ایمنی مسکن خود نداشته

گونه است  اینکسب درآمد متنوع ندارند که این موارد در زیرمجموعة بُعد اقتصادی سنجش شده است. نتایج بُعد اجتماعی 

های  های خود در زمینة راه که روستاییان تمایلی به بیمة مسکن و مزارع کشاورزی خود ندارند، تمایلی به افزایش مهارت

ها توجه ندارند. در زمینة بُعد  های خطرخیز مانند مسیل مقابله با سوانح ندارند و به قوانین محدودکننده در خصوص پهنه

نشانی و سیستم  توانند از وسایلی مانند کپسول آتش وقوع مخاطره نمیاند که هنگام   ذعان کردهمهارتی نیز مردم ا -فردی

بخشی را که در هنگام وقوع  اطفای حریق استفاده کنند و همچنین اقدامات امدادی نظیر درمان جراحات و آرامش

تجهیزات الزم برای مقابله با  اند که اره کردهزیرساختی نیز مردم اش -دانند. در بُعد کالبدی مخاطرات باید انجام داد نمی

تواند به کاهش  های اولیه( را در منزل خود ندارند و از هر اقدامی که می نشانی و جعبة کمک مخاطرات )مثل کپسول آتش

ساز را رعایت  و ، قوانین و استانداردهای ساختکنند رویة دام خودداری نمی پوشش گیاهی منجر شود، مانند چرای بی

گونه استدالل کرد که همة این ابعاد  توان این است می 05/0ها زیر  که سطح معناداری همة شاخص  کنند. اما آنجایی نمی

 (. 6های متغیر متمایل به اقدامات پیشگیرانة معنادار است )جدول  عنوان سازه به

 انهتوسطجوامعمحلیاقداماتپیشگیرتمایلبههایایبرایشاخصنمونهنتایجآزمونتیتک. 6جدول

 
 آمارۀتی

درجة

آزادی
میانگین

سطح

معناداری
 تفاوتبامیانگین

 درصد95ضریباطمینان

باالترترپایین
 -5556/0 -7750/0 -66528/0 00/0 ۳۳47/2 2۳۹ -۹46/11 اقتصادی

 -۳۳67/0 -5166/0 -42667/0 00/0 57۳۳/2 2۳۹ -۳47/۹ اجتماعی

 -44۹2/0 -6۹25/0 -5708۳/0 00/0 42۹2/2 2۳۹ -24۳/۹ مهارتی -فردی

 -4۳56/0 -6607/0 -54815/0 00/0 451۹/2 2۳۹ -5۹5/۹ زیرساختی-کالبدی
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است و میانگین همة  05/0ها زیر  که سطح معناداری همة شاخص  آمده، از آنجا دست همین طور، با توجه به نتایج به

بیشتر است، باید اذعان کرد که میزان انتظارات روستاییان از دولت در برابر سوانح بسیار باالست. درواقع،  ۳ها از  شاخص

ای از اقدامات پیشگیرانه را در برابر سوانح انجام دهد.  عمده اند که دولت باید بخش  به این معنی است که روستاییان بر آن

های زمانی قبل، حین، و بعد از وقوع  ای و همچنین در بازه ای و غیرسازه طورکلی، این انتظارات در هر دو بخش سازه به

شامل اقداماتی از قبیل  اند ای مورد توجه قرار گرفته (. درواقع، مواردی که در بخش سازه7سوانح وجود دارد )جدول 

مطلوب برای زمان وقوع ای  های ارتباطی و جاده نوسازی مساکن فرسوده، ایجاد سد و بند توسط دولت، تأمین زیرساخت

سازی مساکن، داشتن یک  ای شامل ارائة وام برای مقاوم اقدامات غیرسازه ها و ها و الیروبی آن سازی قنات مخاطره، و به

خیز، تعیین  وساز در مناطق حادثه برنامة ضدبحران جامع در مواقع اضطراری، ایجاد قوانین اجباری برای منع ساخت

اند که همة این اقدامات را باید دولت انجام دهد و هیچ مسئولیتی به  یز، و ... است. مردم بر آنخ های مخاطره ده   محدو

 ها نیست. عهدة آن
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توسطجوامعمحلیسطحانتظاراتهایایبرایشاخصنمونه.نتایجآزمونتیتک7 جدول

 
 آمارۀتی

درجة

 آزادی
 میانگین

سطح

 معناداری

تفاوتبا

 میانگین

درصد95ضریباطمینان

 باالتر ترپایین

 ای سازه

 -۳۳58/0 -4725/0 -40417/0 00/0 5۹58/4 2۳۹ -46۳/40 قبل از سوانح

 -5588/0 -6857/0 -62222/0 00/0 ۳778/4 2۳۹ -۳57/50 حین سوانح

 -4۹41/0 -58۹2/0 -54167/0 00/0 458۳/4 2۳۹ -866/6۳ بعد از سوانح

 ای غیرسازه

 -5۳58/0 -6527/0 -5۹427/0 00/0 4057/4 2۳۹ -726/5۳ قبل از سوانح

 -4747/0 -6045/0 -5۳۹58/0 00/0 4604/4 2۳۹ -7۳5/46 حین سوانح

 -26۳2/0 -40۳5/0 -۳۳۳۳۳/0 00/0 6667/4 2۳۹ -4۳4/۳7 بعد از سوانح
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 پیشگیرانهدرجوامعمحلیتحلیلرابطهبینسطحانتظاراتازدولتوتمایلبهاقدامات

ها، از آزمون همبستگی پیرسون برای تبیین رابطة سطح انتظارات از دولت و میزان  بودن داده در گام بعد، با توجه به نرمال

است. در این آزمون، میزان انتظارات  تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی )سیل( استفاده شده 

عنوان متغیر وابسته درنظر  عنوان متغیر مستقل و عدم تمایل روستاییان به اقدامات پیشگیرانه به روستاییان از دولت به

توان گفت از آنجا که سطح معناداری بین انتظارات روستاییان از دولت و عدم  است. بر اساس نتایج آزمون، می  گرفته شده

برده  آمده، بین دو متغیر نام دست به 05/0ه در برابر سوانح طبیعی کمتر از تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیران

توان گفت از آنجا که روستاییان از سطح انتظارات باالیی  (. درواقع، می8همبستگی و ارتباط معنادار وجود دارد )جدول 

کنند و  ی برای مقابله با سوانح مینسبت به دولت برای اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و بازسازی برخوردارند، تالش کمتر

بُعدی در ترجیحات  های تک تمایل کمتری به اقدامات پیشگیرانه دارند. این دیدگاه سبب بروز وابستگی بیشتر و غلبة نگاه

 شود.  واکنشی روستاییان به سوانح می

 ربینروستاییان.نتایجهمبستگیبینسطحانتظاراتازدولتباتمایلبهاقداماتپیشگیرانهد8 جدول

اقداماتپیشگیرانه انتظاراتازدولت 

انتظاراتازدولت
**۳۳8/0 1 همبستگی پیرسون

 

 00/0  سطح معناداری

 240 240 تعداد

 معنادار است. 01/0همبستگی در سطح **
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سن و تحصیالت با انتظارات از دولت و تمایل به های فردی نظیر  در گام بعد، اقدام به تحلیل رابطه بین ویژگی

اقدامات پیشگیرانه از طریق آزمون همبستگی شد. با توجه به اینکه سطح معناداری بین سن و اقدامات پیشگیرانه در برابر 

ا افزایش سن برده همبستگی و ارتباط معنادار وجود دارد. ب آمده، بین دو متغیر نام دست به 05/0سوانح طبیعی کمتر از آلفا 

یابد. همچنین، سطح معناداری بین تحصیالت و اقدامات  تمایل به اقدامات پیشگیرانه در بین روستاییان کاهش می

آمده. از این رو، بین دو متغیر همبستگی و ارتباط معنادار وجود   دست به 05/0پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی کمتر از آلفا 

ایج آزمون همبستگی بین دو ویژگی سن و سطح تحصیالت با انتظارات از دولت در هیچ دارد. شایان توجه است که نت

 کدام معنادار نبود که به معنای فقدان ارتباط بین سطح تحصیالت با سطح انتظارات از دولت است. 
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وتمایلبهاقداماتهایفردی)سنوتحصیالت(بامتغیرهایسطحانتظارازدولت.نتایجآزمونهمبستگیبینویژگی9 جدول

پیشگیرانهدربینروستاییان
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هایدولتیتحلیلرابطهبینتمایلبهاقداماتپیشگیرانهباسابقةدریافتحمایت

اند با  های دولتی دریافت کرده هایی که وام و حمایت برای مقایسة میزان تمایل به اقدامات پیشگیرانه در دو گروه نمونه

طور که در نتایج آزمون مشخص  آزمون یومن ویتنی استفاده شد. هماناند از  ها برخوردار نبوده گروهی که از این حمایت

اند که  های دولتی استفاده نکرده نفر از افراد نمونه از حمایت 218اند و  های دولتی استفاده کرده نفر از حمایت 1۹است، 

ها بوده است  رخوردار از حمایتها کمتر از گروه عدم ب میانگین تمایل به اقدامات پیشگیرانه در گروه برخوردار از حمایت

اند تمایل کمتری  های دولتی از قبیل وام دریافت کرده هایی که حمایت گروه بیانگر این مطلب است 11و  10های  جدول

  اند. به اقدامات پیشگیرانه داشته

ها.اطالعاتتوصیفیداده10 جدول

جمع میانگین تعداد حمایتدولتی 

 پیشگیرانهتمایل به اقدامات 

 00/۳685 47/112 1۹ دریافت حمایت دولتی

 00/24518 ۹5/1۹۳ 218 عدم دریاقت حمایت دولتی

   2۳7 جمع
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 شدهدرآزمونیومنویتنی.میزانسطحمعناداریمحاسبه11جدول

 00/647 یومن ویتنی

 00/24518 ویلکاکسون

Z  ۹77/4 آمارة- 

 00/0 معناداریسطح 
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سنجشمیزانتأثیرسطحانتظاراتازدولتدرتمایلبهاقداماتپیشگیرانهدرجوامعمحلی

شود، ضریب همبستگی  مشاهده می 12طور که در جدول  برای این منظور، از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد. همان

میان دو متغیر انتظارات روستاییان از دولت و عدم تمایل جوامع  147/0شده معادل  تعدیلو ضریب تعیین  ۳88/0معادل 

توان استنباط  محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی است. بدین ترتیب، با استناد به ضریب همبستگی می

ه اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی درصد از متغیر تمایل جوامع محلی ب ۳8کرد که انتظارات روستاییان از دولت 

 کند.  را تبیین می

تحصیالت سن 

انتظاراتازدولت
 101/0 082/0 همبستگی پیرسون

 117/0 204/0 سطح معناداری

 240 240 تعداد

اقداماتپیشگیرانه
**-175/0 همبستگی پیرسون

 487/0**
 

 00/0 004/0 سطح معناداری

 240 240 تعداد
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نتایجآزمونرگرسیونخطی.12 جدول

 خالصةمدل

 زدهمعیارازخطایتخمینانحراف شدهضریبآرتعدیل آراسکوار ضریبآر مدل

1 ۳88/0a 151/0 147/0 54800/0 
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است،  05/0تر از آلفا  شده کوچک ، از آنجا که سطح معناداری محاسبه14و  1۳های  جدولبر اساس نتایج حاصل از 

رابطة خطی معناداری بین دو متغیر انتظارات روستاییان از دولت و عدم تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر 

دادن اقدامات پیشگیرانه  حلی به انجامدرصد از متغیر میزان تمایل جوامع م ۳8سوانح طبیعی وجود دارد و حدود 

شده در مردم محلی از دولت برای اجرای امور مختلف پیشگیرانه، واکنشی، و بازسازی  الشعاع سطح انتظارات ایجاد تحت

 قرار دارد. 

نتایجآزمونرگرسیونخطی.13جدول

  aآنوا

 معناداریسطح fضریبمیانگینمجذوردرجةآزادی مجموعمجذورات مدل

1 

6۹5/12a رگرسیون
 1 6۹5/12 27۳/42 00/0b

 

   ۳00/0 2۳8 472/71 مانده باقی

    2۳۹ 166/84 مجموع
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.نتایجآزمونرگرسیونخطی14 جدول

مدل
 ضرایباستاندارشده ضرایبغیراستاندارد

 سطحمعناداریآمارۀتی
 بتا معیارخطایانحرافاز Bبی

1 
 00/0 ۹76/۹  150/0 4۹8/1 مقدار ثابت

 00/0 502/6 ۳88/0 0۹8/0 6۳5/0 انتظارات از دولت
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هاهایترجیحیتوسطروستاییانومیزانتمایلبهاقداماتپیشگیرانهدرآنتحلیلرابطهبینواکنش

است با آزمون  اند که سعی شده  شده به پنج گروه تقسیم شده های ترجیحی ادراک واکنشها بر اساس  در این بخش نمونه

ها مقایسه شود. بر این اساس،  کروسکال والیس میانگین متغیر تمایل به اقدامات پیشگیرانة افراد در هر گروه با سایر گروه

ای  نفر و میانگین رتبه 151د با تعداد شده مربوط به دو نوع واکنش حفظ وضع موجو بیشترین واکنش ترجیحی ادراک

اند که  گویان اذعان کرده نفر از پاسخ 151است.  05/۹6ای  نفر و میانگین رتبه 7۳و وابستگی به دولت با تعداد  65/124

نفر  7۳دهم )حفظ وضع موجود( و  کنم کاری انجام نمی دادن تغییرات و اقدامات پیشگیرانه فکر می وقتی به سختیِ انجام

سازی دولت برای  ریزی و آماده اند که برنامه اند و بر آن گویان مسئولیت مقابله با سوانح را برعهدة دولت دانسته ز پاسخا

کند و ضرورتی ندارد که اقدامات پیشگیرانه انجام دهند )وابستگی به اقدامات دولتی(. بر این  مدیریت سوانح کفایت می

ای  ها اتکای به اقدامات دولت بوده است کمترین میانگین رتبه رش ترجیحی آنتوان اذعان کرد گروهی که نگ اساس، می

نفر(  7اند ) کردن بوده اند. و برعکس گروهی که دارای رویة اقدام آرشیوی عمل را در تمایل به اقدامات پیشگیرانه دارا بوده
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( 21۹گین تمایل به اقدامات پیشگیرانه )با اتکای به مستندات و اطالعات مواجهات گذشتة منطقه با سوانح بیشترین میان

 اند.  را دارا بوده

هااطالعاتتوصیفیداده.15 جدول

 میانگین تعداد هایترجیحیواکنش 

 تمایل به اقدامات پیشگیرانه

 65/124 151 حفظ وضع موجود

 00/17۹ ۳ بینی خوش

 00/21۹ 7 کردن آرشیوی عمل

 25/1۳4 4 اقدام تک

 05/۹6 7۳ اقدامات دولتیوابستگی به 

  2۳8 جمع
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های ادراکی در مقابل سوانح و تمایل به اقدامات پیشگیرانه از  سطح معناداری ارتباط بین انواع واکنش 16در جدول 

 05/0از آلفا  ( کمترSigطور که مشخص است، سطح معناداری ) است. همان والیس بررسی شده  -طریق آزمون کروسکال

ها برای اقدامات پیشگیرانه ارتباط  توان گفت بین واکنش ادراکی افراد در مقابل سوانح و تمایل آن است. بنابراین، می  شده

 معناداری وجود دارد.

 والیس-شدهبراساسآزمونکروسکال.میزانسطحمعناداریمحاسبه16 جدول

تمایلبهاقداماتپیشگیرانه 

 440/26 کای اسکوار

 4 درجة آزادی

 00/0 سطح معناداری

 والیس -آزمون کروسکال

 های ادراکی واکنش: bمتغیر گروهی

1398هایپژوهش،منبع:یافته

گیرینتیجه
آمده از مطالعة حاضر، در منطقة مورد مطالعه نیز نظیر بسیاری از اجتماعات روستایی، اتکا و  دست براساس نتایج به

است که تمایل و  وابستگی به دولت و سطح انتظارات باالی مردم از دولت در زمینة اقدامات مدیریت سوانح سبب شده 

گیری کاهش یابد. نتایج مطالعة حاضر نیز در چند مورد قابل  ور چشمط ها برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به مشارکت آن

ویژه سیالب،  توجه است. در روستاهای شهرستان نیشابور تمایل به اقدامات پیشگیرانه در مقابل مخاطرات فضا، به

تر از سطح متوسط  زیرساختی پایین -مهارتی، و کالبدی -عنوان مخاطرة غالب، در همة ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فردی به

دادن اقدامات پیشگیرانه از جمله بیمة  و در سطح پایینی است. درواقع، روستاییان در مناطق مورد مطالعه تمایلی به انجام

های الزم برای مقاله با سوانح، تعمیر یا ارتقای ایمنی مسکن، توجه به قوانین  مسکن و مزارع کشاورزی، کسب مهارت

وساز و داشتن تجهیزات الزم برای  های خطرخیز، رعایت قوانین و استانداردهای ساخت محدودکننده در خصوص پهنه

های اولیه و ...( ندارند. سطح انتظارات روستاییان از دولت در  نشانی، جعبة کمک مقابله با مخاطرات )مثل کپسول آتش

ای و همچنین در  ای و غیرسازه سازهبرابر این سانحه بیانگر این مورد است که میزان این انتظارات در هر دو بخش 

توان گفت مردم انتظار دارند که نوسازی  های زمانی قبل، حین، و بعد از وقوع سوانح بسیار باالست. بنابراین، می بازه



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1330 

 

سازی  های ارتباطی مطلوب برای زمان وقوع مخاطره، و به مساکن، ایجاد سد و بندهای کاهشی سیل، تأمین زیرساخت

ا را دولت باید انجام دهد. به همین ترتیب، نتایج آزمون همبستگی پیرسون بیانگر وجود رابطة معنادار بین های روست قنات

دو متغیر انتظارات روستاییان از دولت و عدم تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر سوانح طبیعی است. از 

ان از دولت را بر عدم تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در طرفی، نتایج نیز تأثیرگذاری متغیر انتظارات روستایی

دهد که وابستگی و انتظارات روستاییان مناطق  نماید. به عبارتی، نتایج پژوهش نشان می برابر سوانح طبیعی تأیید می

دادن اقدامات  انجامطور مستقیم بر عدم تمایل روستاییان برای  مورد مطالعه از دولت درمورد اقدامات پیشگیرانه به

پیشگیرانه تأثیر دارد. شاید این سطح انتظار از دولت در خصوص مدیریت اثر سوانح را بتوان تا حد زیادی ناشی از مدیریت 

ای که اگر  گونه نادرست زمانی فرایند مدیریت سوانح توسط نهادهای دولتی و متولیان مدیریت بحران دانست؛ به

ها به سوی اقدامات پیشگیرانة مشارکتی سوق داده شود، بتوان ضمن افزایش آمادگی  آسیبهای بازسازی و احیای  هزینه

ها نسبت به وظایف  ها، سطح انتظارات و دیدگاه آن مواجهة اجتماعات محلی برای رویارویی با اثر سوانح و کاهش آسیب

روستاییان در زمینة اقدامات پیشگیرانه و تر کرد. گرچه نباید از توانایی مالی اندک  دولت و دامنة این وظایف را شفاف

 های نظارتی غافل بود.  جایگاه اهرم

نکتة درخور تأمل دیگر، تمایل بیشتر به اقدامات پیشگیرانه در میان روستاییانی است که دیدگاه یا واکنش ترجیحی 

جه به وقوع مکرر مخاطرة ها به سوانح بر اساس مستندات یا نتایج تجارب گذشتة منطقه از مخاطرات است. با تو آن

مانده از مخاطره به این گروه از روستاییان، آمادگی و  شفاهی و نتایج و پیامدهای باقی - سیالب و مشاهده و انتقال روایی

 دادن اقدامات پیشگیرانه بیش از سایرین است.   ها به انجام تمایل آن

 200۹( و باسولو و همکاران )2010رایت و استور ) -ملیشده توسط چا آمده همسو با نتایج پژوهش انجام دست نتایج به

اند که اقدامات دولتی  دانند و  بر آن دهی نتایج سوانح می ( بیانگر این است مردم اغلب دولت را مسئول مدیریت و سازمان

سوانح اقدامات شود مردم در برابر  برای مقابله با سوانح کافی است. این سطح اعتماد باال به اقدامات دولتی منجر می

(، بخشی از این انتظار برای تأمین خدمات بیمه و 2018پیشگیرانه انجام ندهند. از سویی، مطابق با نتایج مطالعة کلین )

توان به پیشنهادهای زیر برای افزایش تمایل  پذیری اقتصادی از سوی دولت است. در نهایت، می های کاهش آسیب برنامه

 شگیرانه در راستای کاهش وابستگی مردم به اقدامات دولتی اشاره کرد:جوامع محلی برای اقدامات پی

شود، از قبیل  هایی که به دست دولت در روستا ساخته می های مربوط به ایجاد سازه دریافت بخش محدودی از هزینه

 های کاهشی سیل از مردم؛ بند و سایر سازه

های مقاوم در برابر  در برابر سوانح طبیعی، مانند ساخت خانه دادن اقدامات پیشگیرانه و آمادگی تشویق مردم به انجام

 ؛ها سیل و عدم ساخت مساکن در مسیل

وجود قوانین سخت و جدی از قبیل جریمة نقدی و عدم ارائة خدمات )آب و برق و ...( برای افرادی که مساکن خود 

 اند؛ را در مناطق خطرخیز ساخته

های  پیشگیرانه و آمادگی در برابر سوانح طبیعی از قبیل برگزاری کالس افزایش آگاهی مردم در زمینة اقدامات

 آموزشی در روستاها؛

ها برای مواقع اضطراری  و آموزش آن هاهای داوطلبانه و بسیجی از جوامع محلی با مدیریت دهیاری تشکیل گروه

 دادن واکنش سریع توسط سازمان مدیریت بحران؛ منظور انجام به

هایی برای کمک به  آوری هزینه منظور جمع هایی توسط مردم محلی )که توانایی مالی الزم دارند( به صندوقایجاد 

  افرادی که توانایی مالی مناسبی ندارند تا مساکن خود را در مقابل سیل مقاوم بسازند.
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