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چکیده
کره ی زمین، همواره در معرض تهدیدات محیط قرار داشته است. افزایش قدرت ابزاری و فناوری امروزی  انسان از زمان استقرار در روی 
گاهی در  ع بحران ها را نیز افزایش داده است. به هرحال انسان  کامل به وی نداده، بلکه تنو وی نیز در ستیز با طبیعت، نه تنها موفقیت 
ع بالیای طبیعی متحمل خسارت فراوانی شده و با بحران هایی روبه رو می گردد. نواحی روستایی نیز به علت ارتباط بیشتر با محیط  اثر وقو
طبیعی، فقر، شرایط اجتماعی و ... بیشتر در معرض بحران های طبیعی قرار دارند و آسیب پذیرترند. نکته ی مهم در این زمینه چگونگی 
کالبدی و اقتصادی - اجتماعی، به  رویارویی  و به عبارت دیگر »مدیریت بحران« است. لذا در تحقیق حاضر پس از سنجش آسیب پذیری 
توصیفی- آن  روش  و  کاربردی  تحقیق  ع  نو است.  شده  پرداخته  شهرکرد  شهرستان  روستایی  نواحی  در  زلزله  بحران  مدیریت  برنامه ریزی 
کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در روش میدانی تعداد 267 پرسشنامه از  تحلیلی است. برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از بررسی های 
گردید. به منظور تعیین راهبرد مورد نظر از روش SWOT و برای  کن در روستاهای نمونه به روش تصادفی و خوشه ای تکمیل  خانوارهای سا
آزمون فرضیه ها از آزمون T استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون T نشان داد میزان آسیب پذیری اقتصادی- اجتماعی نواحی روستایی 
کالبدی - فضایی »کمتر از حد متوسط« است. همچنین نتایج ماتریس ارزیابی عوامل  مذکور در موقع بروز بحران »زیاد« و میزان آسیب پذیری 
داخلی و خارجی امتیاز موزون عوامل داخلی معادل 2.37 و عوامل خارجی 2.51 شده است و راهبرد مناسب برنامه ریزی »راهبرد بازنگری« 

گردید. تعیین 
کلیدی: مدیریت بحران، زلزله، آسیب پذیری، مدل SWOT ، شهرستان شهرکرد واژه های 

Vulnerability Assessment and Strategic 
Planning for Crisis Management 
(Earthquake) in Rural Areas
Case Study: Shahrekord City
Asghar  Norouzi1*,Maryam Farhadi 2

Abstract

Since start of his settlement in the earth, man always has faced the environmental threats. Enhancement of tools 
and technologies, not only gives man not-a-full success over nature, but increases the variety of crises. Any-

way, man has sometimes suffered many damages caused by natural disasters or faced some crises. Rural regions, 
because of more relation and contact with natural environment, poverty, social condition, etc. are more vulnera-
ble and susceptible to natural crises. The main point in this respect is how to face with crises which is called “crises 
management”. Therefore in the present study, after measuring the external, social and economic vulnerabilities, 
planning of earthquake crises management is carried out for rural areas of Shahrekord, Iran. The research is of ap-
plied type and in descriptive-analytical method. In order to collect the required data, library as well as field stud-
ies were used. In the field method, 276 questionnaires were filled out by families resident in the sample villages 
using random and cluster methods. SWOT was used to determine the intended strategy and T-test was used to 
test the assumptions. Results of T-test showed that the socio-economic vulnerability of the mentioned rural area 
is “high” during the crises and the spatial-external vulnerability is “less than medium”. Also the results of evalu-
ation matrix of external and internal factors, showed that adjusted scores of internal and external factors are 2.37 
and 2.51, respectively. Thereafter “revision strategy” was determined as the appropriate strategy for planning.
Keywords: Crisis Management, Earthquake, Vulnerability, SWOT Model, Shahrkord Township.

1     Assistant Prof. Department of Geography, Payame Noor University. Tehran. Iran; Email: Norouzi_1386@Yahoo.com
2    M.A. of Geography, Payame Noor University.
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مقدمه
ع بالیای طبیعی  در طول تاریخ پر فراز و نشیب زندگی بشر، وقو
است  ــوده  ب انسان ها  زنــدگــی  و  مــال  جــان،  تهدید  موجب  هــمــواره 
امکان  که  مخاطرات  این گونه  از  را  جبران ناپذیری  خسارات  گاه  و 
افزایش  گردید.  متحمل  اســت،  دشــوار  بسیار  نیز  آن هــا  پیش بینی 
جمعیت جهان در دهه های اخیر به بیش از هفت میلیارد نفر از یک 
کندگی آن ها در نواحی نامستعد از سوی دیگر، در  سو و استقرار و پرا
که  گرفتن را افزایش داده است. این در حالی است  معرض خطر قرار 
اجتماعی،  اقتصادی،  مختلف  دالیل  به  روستایی  سکونتگاه های 
در مقابل مخاطرات طبیعی  باالتری  آسیب پذیری  با   ... و  کالبدی 

قرار دارند.
برای  تکاپو  و  تالش  در  پیوسته  دیرزمان  از  بشر  وجــود  این  با 
برابر پیشامدهای  آمادگی در  و  از خطر  دستیابی به محیطی عاری 
مال  جــان،  از  حفاظت  به منظور  ــوادث  ح ع  وقــو از  ناشی  احتمالی 
دلــیــل ماهیت  ــه  ب رو  ایـــن  از  اســـت.  بـــوده  ــواده ی خــویــش  ــانـ و خـ
اتخاذ  لــزوم  و  طبیعی  حــوادث  به ویژه  ــوادث،  ح بــودن  غیرمترقبه 
هنگام  در  عملیات  اجـــرای  و  صحیح  و  سریع  تصمیم گیری های 
»مدیریت  عنوان  تحت  را  دانشی  بنیادی،  و  نظری  مبانی  ع،  وقــو
بحران« به وجود آورد. دانش مدیریت بحران به مجموعه اقداماتی 
ع بحران برای کاهش اثرات  گفته می شود که قبل، حین و بعد از وقو
به  توجه  با   .]1[ می شود  انجام  آسیب پذیری ها  کاهش  و  حــوادث 
ارتباط خاص این دانش با مباحث برنامه ریزی، مدیریت و جغرافیا، 
مدیریت بحران را می توان ترکیبی از مسائل مدیریتی و برنامه ریزی 
کنترل  برنامه ریزی ها،  بین  ایجاد هماهنگی  آن  که هدف  دانست 
ح ها و برنامه ها است؛ به گونه ای که تدوین و اجرای برنامه ها به  طر
شیوه های مطلوب صورت گیرد. برنامه ریزی روستایی نیز با تکیه بر 
داده های جغرافیایی می تواند با تبیین اصول و مفاهیم خود، اصول 
کاهش آسیب پذیری روستاها را در برابر حوادث  مدیریتی الزم برای 

و مخاطرات به اجرا درآورد ]2[.
که حداقل  ک و خسارت بار  یکی از مخاطرات طبیعی وحشتنا
]3[. این پدیده در هر  کشور جهان را در بر می گیرد زلزله است   35
ع می پیوندد  وقو به  در سراسر جهان  بار  میلیون  از یک  بیش  سال 
قرن  در  طبیعی  بحران  این  که  می دهد  نشان  نیز  مطالعات   .]4[
بیستم باالترین میزان خسارت اقتصادی را در بین سایر بحران ها بر 
جوامع انسانی وارد کرده است. به عالوه با تعداد 1816119 نفر کشته 
و 1147676 مجروح و 8953296 بی خانمان در رتبه ی دوم بعد 
]5[. چنانکه  قرار دارد  با منشأ طبیعی  از سیل در بین بحران های 
به عنوان نمونه در زلزله ی 1976 چین تعداد 290 هزار نفر، 2005 
کشته  کستان 88 هزار نفر و  زلزله 1990 ایران حدود 50 هزار نفر  پا
به وجود فقر،  با توجه  ]6[. در سکونتگاه های روستایی  داشته اند 
اقتصاد ناپایدار، نبود توان اقتصادی و مالی خانوارها، سطح پایین 
فرسوده،  بافت های  مقاوم،  به مصالح  و عدم دسترسی  تکنولوژی 
زیربنایی  تأسیسات  سازها،  و  ساخت  در  ایمنی  اصول  رعایت  عدم 
و  امکانات  به  و عدم دسترسی  نامناسب  غیراستاندارد، مکان یابی 
خدمات، سطح پایین آموزش و مهارت در خصوص مخاطرات و از 
که عالوه بر شرایط ذاتی زلزله، می توانند  جمله زلزله، از مواردی اند 

ع زلزله در  در افزایش آسیب پذیری و خسارات تأثیرگذار باشند و وقو
این نواحی را به بحرانی عظیم تبدیل نمایند.

کوهستانی  استان های  از  یکی  بختیاری  و  چهارمحال   استان 
به خاطر  و  دارد  قرار  گرس  زا کوه های  رشته  بین  در  که  کشور است 
اصلی،  و  فرعی  گسل   32 روی  بر  گرفتن  قرار  و  جغرافیایی  شرایط 
یکی از استان های زلزله خیز با خطر بسیار باال است. نگاهی به آمار 
زلزله  ع  باال برای وقو از خطر  نیز نشان  گذشته در استان  زلزله های 
دارد و خسارات وارد شده در این خصوص و به ویژه در مورد مناطق 
روستایی تأمل برانگیز است ]7[. شهرستان شهرکرد نیز با موقعیت 
در  را  بحرانی  شرایط  گــرس  زا اصلی  گسل  محدوده ی  در  قرارگیری 
این زمینه دارا است. مناطق روستایی این شهرستان با ویژگی های 
خطرهای  معرض  در  بیشتر  خــود  کالبدی  اجتماعی،  اقتصادی، 
مذکور قرار دارند و لزوم اندیشیدن به مسائل مدیریتی و برنامه ریزی 
در این خصوص ضرورت دارد. لذا در این پژوهش به بررسی دقیق تر 
اجتماعی  اقــتــصــادی-  و  کالبدی  بعد  در  آسیب پذیری  وضعیت 
می شود.  پرداخته  شهرکرد  روســتــاهــای  در  زلــزلــه  از  ناشی  بــحــران 
این  در  بحران  مدیریت  مناسب  راهبرد  و  برنامه ریزی  همچنین 
زمینه بررسی و ارائه خواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال 
آسیب پذیری  »میزان  که:  بود  خواهد  ســؤاالت  این  به  پاسخ گویی 
سکونتگاه های روستایی شهرستان شهرکرد در مقابل زلزله چگونه 
در  بحران  مدیریت  برنامه ریزی  بــرای  مناسب  »راهبرد  و  اســت؟« 

روستاهای شهرستان شهرکرد چیست؟«
ح است: و در این راستا سه فرضیه مطر

به نظر می رسد سکونتگاه های روستایی شهرستان شهرکرد در 
کالبدی در وضعیت آسیب پذیری باالیی قرار دارند. بعد 

بعد  در  شــهــرکــرد  روســتــایــی  سکونتگاه های  مــی رســد  نظر  بــه 
اقتصادی- اجتماعی در وضعیت آسیب پذیری باالیی قرار دارند.

ــزی مــدیــریــت بـــحـــران در  ــه ری ــام ــرن راهـــبـــرد مــنــاســب جــهــت ب
روستاهای شهرستان شهرکرد، راهبرد تهاجمی  است. 

پیشینه ی تحقیق

گسترده ای  مــوارد  مطالعات  این گونه  کاربردی  پیشینه های 
با  اشــاره می گردد.  آن ها  از  برخی  به  ادامــه  در  که  را یدک می کشد، 
این وجود، تفاوت هایی به لحاظ تکمیل مدل و یا ترکیب سنجش 
آسیب پذیری و ارائه ی راهبرد و همچنین اولویت بندی راهبردها و 
... با پژوهش های دیگر وجود دارد. به عالوه در خصوص منطقه ی 
ع صورت نپذیرفت.  کنون پژوهشی در این موضو مورد مطالعه نیز تا
در نمونه هایی از پژوهش های خارجی: میتراف و شریواستاوا1 
کاهش  )1997( به بررسی اثرات برنامه ریزی و مدیریت بحران در 
که مدیریت بحران در  خسارت های زلزله پرداخته و بیان می کنند 
سوانح  ع  وقو اثر  در  معمول  زیانبار  اثرات  می تواند  شهری،  مناطق 
کالبدی و اختالل عملکرد عناصر شهری  طبیعی، شامل ویرانی های 
را کاهش دهد. پریکوپ 2 )2012( در پژوهش خود به بررسی بحران 
کنون نظریه های مدیریت  در سازمان ها پرداخته و معتقد است که تا
نکرده اند.  ارائه  با بحران  برای مواجهه  راهکاری عملی  راهبردی، 
و  راهــبــردی  برنامه ریزی  بین  ارتــبــاط  مسئله،  ایــن  حل  بــرای  وی 
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ایاال3   - آلکانترا   .]8[ می کند  پیشنهاد  را  راهبردی  تحلیل  و  تجزیه 
از  پیشگیری  و  آسیب پذیری  طبیعی،  خطرات  بررسی  به   )2002(
بالیای طبیعی در کشورهای در حال توسعه پرداخته و به این نتیجه 
کشورهای مذکور با توجه به وجود خطرات طبیعی  که  اشاره دارند 
آسیب پذیری   ... و  فقر  فرهنگی،  اجتماعی،  شرایط  همچنین  و 

باالتری دارند ]9[.
در   )1390( سلیمان  فال  نیز  داخلی  مطالعات  نمونه های  در 
سکونتگاه های  کالبدی  عناصر  آسیب پذیری  عنوان  با  تحقیقی 
تهیه ی  و  اســنــادی  مطالعات  بــا  زلــزلــه خــیــز؛  مناطق  در  روســتــایــی 
و  طــول  رونــد،  به  توجه  با   ،GIS محیط  در  زمین ساخت  نقشه ی 
نظر  از  پهنه بندی  نقشه ی  روستایی،  نقاط  تا  گسل ها  فاصله ی 
»بسیار  طبقه ی  سه  در  زلزله  خطر  از  منطقه  آسیب پذیری  میزان 
]10[. معماریان  کرده است  ارائه  ک«  و »خطرنا پرخطر«، »پرخطر« 
زلزله  خطر  پهنه بندی  ریز  و  پهنه بندی  با  نیز   )1390( همکاران  و 
اطــالعــات  تــاریــخــی،  ــای  ــ اســـاس داده ه بــر  در منطقه ی شــهــرکــرد، 
زمین ساخت  لرزه ی  مدل  زمین شناسی،  ساختار  و  لرزه زا  گسل های 
 .]11[ کرده اند  معرفی  را  لــرزه زا  چشمه های  و  دادند  ارائه  را  منطقه 
کاهش  در  به نقش ظرفیت سازی  و همکاران )1389(  پورطاهری 
شهرستان  روستایی  مناطق  در  )زلزله(  طبیعی  مخاطرات  تأثیرات 
ظرفیت های  نبودن  کافی  از  تحقیق،  نتایج  پرداخته اند.  خدابنده 
اثرات  از  کاستن  برای  مطالعه  مورد  روستایی  منطقه ی  در  موجود 
 )1389( همکاران  و  محمدی   .]12[ دارد  حکایت  آسیب پذیری  و 
کالبدی شهر جهرم در  به بررسی نقش عوامل مؤثر در آسیب پذیری 
برابر زلزله پرداختند. با استفاده از نقشه ها و اطالعات به دست آمده 
از آن ها می توان برنامه ریزی های الزم را برای مقابله با بحران های 
طبیعی احتمالی )به ویژه زلزله( انجام داد ]13[. رضایی و همکاران 
بافت  در  بحران  مدیریت  راهــبــردی  برنامه ریزی  به  نیز   )1391(
کی  نتایج حا و  swot پرداخته  از مدل  استفاده  با  یزد  تاریخی شهر 
آسیب پذیری  شــرایــط  در  یــزد  شهر  تاریخی  بافت  کــه  اســت  آن  از 
باالیی قرار دارد و راهبرد مناسب در این زمینه تهاجمی است ]14[. 
امینیان و همکاران )1394( در پژوهشی به تخمین آسیب پذیری 
با  شهری  تأسیسات  از  فاصله  بر  کید  تأ با  زلزله  برابر  در  گرگان  شهر 
کندگی تأسیسات به خوبی  منطق فازی پرداخته و اشاره دارند که پرا
باالتری  آسیب پذیری  در  شرق  و  جنوب  محالت  و  نگرفته  صورت 
قرار دارند ]15[. عینالی )1393( نیز در پژوهشی به تحلیل عوامل 
دهستان  در  زلزله  برابر  در  روستایی  مسکن  آسیب پذیری  در  مؤثر 
کالبدی و  که عوامل  سجاسرود پرداخته و به این نتیجه اشاره دارند 
کمترین تأثیر  اقتصادی بیشترین تأثیر و عوامل نهادی و اجتماعی، 

را در آسیب پذیری دارند ]16[.

مبانی نظری تحقیق

سانحه،  مانند  دیگر  مفاهیم  با  امــروزه  که  »بــحــران4«  واژه ی 
کار  به  هم  مترادف  گاه  و  هم  جای  به  گاه   ... و  مخاطره  حادثه، 
همچنین  و  گهانی  نا تغییر  و  آشفتگی  معنی  به  لغت  در  می روند، 
باالترین مرحله ی یک جریان، ]17[ آمده است. همچنین مصادیقی 
بر  در  را  بی ثباتی  و  دگرگونی  گسیختگی،  هم  از  بی نظمی،  مانند 

که از علوم پزشکی  می گیرد. این واژه معادل انگلیسی Crisis است 
وارد علوم اجتماعی و اقتصاد شده و امروزه به اصطالحی عمومی و 
شاید بتوان گفت عامیانه تبدیل شده است؛ تا آنجا که گفته می شود 
در هر هفته این واژه 1000 بار از طریق رسانه ها تکرار می شود ]18[. 
با این وجود تعریفی دقیق و جامع، شفاف و مورد اجماع ندارد. بر 
کشور،  بحران  مدیریت  سازمان  تشکیل  قانون   1 مــاده ی  اســاس 
که در اثر حوادث، رخدادها و عملکردهای  »بحران« شرایطی است 
گهانی  طبیعی و انسانی )به جز موارد امنیتی و اجتماعی( به طور نا
کنترل به وجود می آید و موجب ایجاد مشقت و سختی  یا غیرقابل 
آن  کردن  برطرف  و  می گردد  انسانی  جامعه ی  یا  مجموعه  یک  به 
نیاز به اقدامات اضطراری، فوری و فوق العاده دارد ]19[. در تعریفی 
که خسارت های انسانی،  کارکرد یک جامعه  دیگر اختالل جدی در 
که  گونه ای  گسترده ای را سبب می شود، به  مادی و زیست محیطی 
فراتر از توانایی جامعه ی آسیب دیده است تا بتواند صرفًا با استفاده 
از منابع داخلی خود از عهده ی این خسارت ها برآید و آن را تحمل 
کلی و بر اساس منشأ  کند، تعریف شده است ]20[. بحران ها به طور 
پیدایش به دو دسته ی انسانی و طبیعی تقسیم می شوند. در این 
فرهنگی،  اجتماعی،  انواع  شامل  انسانی  بحران های  تقسیم بندی 
پدید  انسان  توسط  بحران ها  این گونه  می شود.   ... و  اقتصادی 
به  زیان  و  تهدید می کنند و موجب ضرر  را  انسانی  می آیند، محیط 
افراد جامعه می شوند. بحران های طبیعی نیز به صورتی با عوامل 
طبیعی ارتباط دارند. این بحران ها با توجه به منشأ و محل تأمین 
که  گروهی  تقسیم شوند:  اصلی  گروه  دو  در  آن ها می توانند  انرژی 
و  آتشفشان(  )زلزله،  می کنند  دریافت  زمین  از  را  خود  انــرژی  منبع 
که انرژی خود را از جو زمین دریافت می کنند و بیشتر ناشی از  گروهی 
که  نوسان های اقلیمی اند )طوفان، سیل(. نکته ی مهم این است 
که بدون دخالت انسان روی می دهند، چندان  مخاطرات طبیعی 
با  مقابله  چگونگی  و  آمادگی  مقابل،  در  نیستند؛  پیشگیری  قابل 

آن ها ضرورت دارد. 
در  اســت.  بــحــران5«  »مدیریت  پژوهش  ایــن  در  دیگر  مفهوم 
انسان  که  می رود  انتظار  معمول  طور  به  بحرانی  شرایط  با  برخورد 
آن  از  کند  سعی  حتی المقدور  و  داشته  اطــالع  آن  ع  وقــو احتمال  از 
کاماًل مقابله  با بحران  که نمی توان  آنجا  از   .]21[ پیشگیری نماید 
و  معقوالنه  حد  در  پذیرش  چــاره  راه  تنها  بــرد،  بین  از  را  آن  و  کــرد 

مدیریت آن است. 
از  پرهیز  ــرای  ب تمهیدی  هــر  برگیرنده ی  در  بــحــران  مدیریت 
بحران، جست و جوی اندیشمندانه ی بحران، مهار و خاتمه ی آن 
است ]22[. بر اساس ماده ی یک قانون تشکیل سازمان مدیریت 
و  عملکرد  برنامه ریزی،  فرایند  بحران«  جامع  »مدیریت  بحران، 
غیردولتی  دولتی،  دستگاه های  توسط  که  است  اجرایی  اقدامات 
)مدیریت  مخاطرات  سطح  کاهش  و  شناخت  پیرامون  عمومی  و 
بازتوانی  و  بــازســازی  و  مقابله  عملیات  مدیریت  و  خطرپذیری( 
این  در  می پذیرد.  صورت  بحران(  )مدیریت  آسیب دیده  منطقه ی 
فرایند با مشاهده ی پیش نشانگرها و تجزیه و تحلیل آن ها و منابع 
جامع  یکپارچه،  صــورت  به  می شود  تــالش  دسترس  در  اطالعاتی 
پیشگیری  بحران ها  از  موجود  ابزارهای  از  استفاده  با  هماهنگ  و 
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کاهش  بـــرای  آمــادگــی الزم  ــا  ب ــا،  ــ بـــروز آن ه ــا در صـــورت  ی ــمــوده  ن
شرایط  تا  پرداخته  سریع  مقابـله ی  به  مالی  و  جانی  خسارت های 
عبارت  بحران  مدیریت  بنابراین  ]19[؛  بازگردد  عادی  وضعیت  به 
از مجموعه فعالیت های اجرایی و تصمیم گیری مدیریتی و سیاسی 
نجات،  برای  بحران،  سطوح  تمامی  و  مختلف  مراحل  به  وابسته 
کاهش ضایعات و خسارت ها، جلوگیری از وقفه در زندگی، تولید و 
خدمات، حفظ محیط  زیست و باالخره ترمیم و بازسازی خرابی ها 
کاربردی است  است ]21[. در تعریفی دیگر مدیریت بحران، دانشی 
که با مشاهده ی علمی و منظم سوانح و یا تجزیه و تحلیل آن ها، 
کاهش اثرات سوء  در جستجوی یافتن ابزاری برای پیشگیری و یا 

آن ها است ]23[.
عبارت  و  است  پژوهش  این  دیگر  مفاهیم  از  »آسیب پذیری6« 
اجتماعی  و  اقتصادی  توان  با سطح  ترکیب  در  مقدار خطر  از  است 
کرد ]3[.  که بتوان به واسطه ی آن با واقعه ی ناشی از خطر مقابله 
علل   .1 می کند:  پیدا  تکامل  مرحله  سه  در  جوامع  آسیب پذیری 
اقتصادی  نظام  منابع،  به  دسترسی  محدودیت  فقر،  زمینه ای: 
کمبود  محیط،  تخریب  محرک:  فشارهای   .2 جامعه.  شرایط  و 
 .3  ... و  جمعیت  شدید  رشد  آمــوزش،  عدم  محلی،  سازمان های 
بی ثباتی  شغلی،  امنیت  عدم  درآمــد،  ناپایداری  غیر ایمن:  شرایط 
بودن  فراهم  با  بنابراین   .]21[  ... و  اجتماعی  ناامنی  اقتصادی، 
تبدیل  بحران  به  محیطی  مخاطرات  ع  وقو آسیب پذیری،  شرایط 

می شود.
ع  متنو مختلف  منابع  اساس  بر  نیز  آسیب پذیری  انواع  و  ابعاد 
معرفی  این گونه  را  آسیب پذیری  ــواع  ان ایــســان7،  اســت.  شــده  ذکــر 
می کند: نبود دسترسی به منابع )آسیب پذیری اقتصادی(، فروپاشی 
ساختارهای  نبود  اجتماعی(،  )آسیب پذیری  اجتماعی  الگوهای 
قوی ملی و محلی نهادی )آسیب پذیری سازمانی(، نبود دسترسی 
گاهی عمومی  گاهی )آسیب  پذیری  آموزشی(، نبود آ به اطالعات و آ
توان  به  محدود  دسترسی  انگیزشی(،  و  نگرشی  )آسیب پذیری 
آیین های  و  ــاورهــا  ب ســیــاســی(،  )آســیــب پــذیــری  سیاسی  قـــدرت  و 
مشخص )آسیب پذیری فرهنگی(، ساخت و سازهای ضعیف افراد 
کالبدی  آسیب پذیری  وجود  این  با   .]9[ فیزیکی(  )آسیب پذیری 
که در این  )فیزیکی( و اقتصادی- اجتماعی مهم ترین آن ها است 

پژوهش نیز مورد نظر بوده است. 
ارتباط  در  پژوهش ها  در  متفاوتی  متغیر های  و  شاخص ها  اما 
کز  با آسیب پذیری مورد توجه است. در برخی پژوهش ها وجود مرا
عامل  را  گــاز  و  بنزین  پمپ  موقت،  اسکان  آتش نشانی،  درمــانــی، 
ع بافت،  اصلی ارزیابی آسیب پذیری دانسته اند ]15[ و برخی نیز نو
گروهی  کرده اند ]24[،  ح  قدمت، مصالح، عرض معبر و ... را مطر
کالبدی )بعد  هم مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی - اجتماعی و 
ساختمان،  قدمت  تکفل،  بار  مشارکت،  آمــوزش،  اشتغال،  خانوار، 
را  آتش نشانی(  و  بهداشتی  کز  مرا از  فاصله  اسکلت،  بنا،  کیفیت 
 ،)... و  )درآمــد  اقتصادی  بعد  نیز 5  گاهی   .]25[ گرفته اند  نظر  در 
)قدمت،  کالبدی   ،)... و  خدماتی  کز  مرا به  )دسترسی  اجتماعی 
اسکلت، ِپی و ...(، نهادی )نظارت نهادها و ...( و محیطی )شیب 
و ...( مورد توجه بوده است ]16[. در سایر مطالعات نیز با تغییراتی، 

شدن  طوالنی  علت  به  که  است  شده  کید  تأ بیشتر  مذکور  مــوارد  بر 
مطلب از ارائه ی آن ها خودداری می شود.

به منزله ی  را  آن  می توان  نیز  نواحی  روستایی8  خصوص  در 
کثر  ا معیشت  که  دانست  برنامه ریزی  واحد  و  جغرافیایی  پهنه ای 
سکنه ی آن از داد و ستد متقابل بین عوامل تجدیدپذیر طبیعی و 
رفتار انسان حاصل می شود و دارای نقش اصلی  کشاورزی، دامداری 
واحد  روستا  همچنین   .]26[ است  وابسته  خدمات  و  صنایع  نیز  و 
طبیعت،  و  انسان  فضایی  ترکیب  از  که  است  جغرافیایی  کوچک 
به ویژه زمین و ویژگی های محیطی حاصل می شود و ارتباط انسان 

با محیط طبیعی به صورت خاصی جلوه گر می شود ]27[.  
در این پژوهش به بررسی یکی از مخاطرات طبیعی به نام زلزله 
گهانی  پرداخته شده است. زلزله9 عبارت است از لرزش و جنبش نا
در  سریع  گسیختگی  از  ناشی  انــرژی  شــدن  آزاد  علت  به  که  زمین 
که  کوتاه روی می دهد. محلی  گسل های پوسته ی زمین در مدتی 
کانون در سطح زمین  کانون و نقطه ی باالی  منشأ زمین لرزه است را 

را مرکز سطحی زمین لرزه می گویند. 
از بیرون  یا عواملی  زلزله می تواند دو منشأ داشته باشد،  ع  وقو
موجب ارتعاشات می شود )انفجارهای اتمی، سنگ های آسمانی و 
گسل ها  ...( و یا از درون زمین )جابه جایی صفحات زیر اقیانوسی، 
ع  اما عمده ترین و اساسی ترین منشأ وقو و فعالیت آتش فشان ها(؛ 
زلزله عوامل درونی است ]27[. درواقع پوسته ی زمین از صفحاتی 
است  در حال حرکت  گوشته  مــذاب  مــواد  روی  بر  که  تشکیل شده 
و  است  برخورد  دارای  می شود،  نامیده  گسل  که  محل هایی  در  و 

نتیجه ی این برخوردها، زمین لرزه را ایجاد می کند.

روش تحقیق

کاربردی و از حیث روش توصیفی - تحلیلی  ع  این تحقیق از نو
از  نیاز  مورد  اطالعات  جمع آوری  برای  است.  پیمایش  بر  مبتنی  و 
است.  شده  استفاده  میدانی  مطالعات  و  کتابخانه ای  بررسی های 
منابع  مــجــالت،  کتب،  از  فــیــش بــرداری  بــا  کتابخانه ای  روش  در 
پژوهش  پیشینه ی  و  نظری  مبانی  بررسی  به   ... و  الکترونیکی 
میدانی،  مطالعات  در  اطــالعــات  گــــردآوری  ابـــزار  شــد.  پــرداخــتــه 
از روش   استفاده  با  آن  روایی  که  بوده  پرسشنامه ی محقق ساخته 
اعتبار صوری و محتوایی با اعمال  نظر متخصصان ارزیابی و برای 
سنجش پایایی آن از همسانی درونی داده ها به روش آلفای کرونباخ 
که از تعداد 60 سؤال تخصصی مقدار آن 0/752 به  گردید  استفاده 
شهرکرد  شهرستان  روستاهای  آمــاری  جامعه ی  است.  آمده  دست 
 3 خوشه ای،  نمونه گیری  روش  با  که  است  بــوده  روستا   18 تعداد 
بین  از  تصادفی  صــورت  به  مرغملک(  بــهــرام آبــاد،  ــوی،  )خ روستا 
تعداد  گرفتن  نظر  در  با  همچنین  و  هادی  ح  طر دارای  روستاهای 
کندگی و توزیع فضایی آن ها در سطح  خانوار )باالی20 خانوار( و پرا
کاربرد  و  خــانــوار  تعداد  اســاس  بر  اســت.  شــده  انتخاب  شهرستان 
گــردآوری  به  اقــدام  و  انتخاب  نمونه   267 تعداد  کوکران  رابطه ی 
جمع آوری  )مــردم(،  خانوار  سطح  انتخاب  از  هدف  شد.  اطالعات 
اطالعات دقیق از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی افراد، اطالعات 
و  امکانات  وضعیت  و  روستاها  در  مسکونی  واحــدهــای  از  جدید 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%98%D8%B1%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
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خدمات واقعی در وضع موجود بوده است. همچنین به روز نبودن 
نقش  تصمیم گیری  ایــن  در  هــادی،  ح های  طر کالبدی  اطالعات 
را  انتخاب  شرایط  روستا   15 تعداد  که  است  گفتنی  اســت.  داشته 

ح مذکور انتخاب شده اند. که 3 روستا به شر داشته اند 
تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش در دو سطح توصیفی 
و استنباطی انجام شده است. در سطح توصیفی به بیان درصد و 
برای  نیز  انحراف معیار و در بخش استنباطی  فراوانی، میانگین و 
آزمون فرضیه ها از روش های آماری همانند آزمون تی تک نمونه ای 

در نرم افزار SPSS استفاده شده است. 
از  نیز  استراتژیک  برنامه ریزی  و  مناسب  راهبرد  ارائــه ی  برای 
است  راهــبــردی  برنامه ریزی  ــای  روش ه از  یکی  که   SWOT مــدل 
و  فرصت ها  ارزیــابــی  هــدف  روش،  ایــن  در  گــردیــد.  استفاده   ]28[
تهدیدهای محیطی از یک طرف و نقاط قوت و ضعف از سوی دیگر 
است. تحلیل قوت ها، ضعف ها در محیط درونی و تحلیل فرصت ها 
]29[. در  بیرونی یک جریانی نظام مند است  از محیط  تهدیدها  و 
ع راهبرد شامل: تهاجمی )بهره جستن  واقع ماتریس سوات چهار نو
از  جستن  )بهره  بازنگری  فرصت ها(،  از  استفاده  و  قــوت  نقاط  از 
فرصت ها برای از بین بردن نقاط ضعف(، تنوعی )احتراز از تهدیدها 
برای  ضعف  نقاط  )کاهش  تدافعی  و  قوت(  نقاط  از  استفاده  برای 
اولویت بندی  به منظور  ارائه می کند )تصویر 1(.  از تهدیدها(  پرهیز 
کمی  برنامه ریزی  از ماتریس  نیز  قابل قبول  و  راهبردهای مختلف 
خصوص  در  روش  این  در  شد.  گرفته  بهره   )QSPM  10( راهبردی 
دارای  راهبردهای  و  می شود  تصمیم گیری  قبول  قابل  راهبردهای 
جذابیت باال به منزله ی راهبرد اولویت دار تعیین می گردد ]30[. به 
عبارت دیگر این روش بر اساس میزان جذابیت و امکان پذیر بودن 
از  دقیق تر  و  تعیین  را  آن هــا  اولویت بندی  و  مقایسه  استراتژی ها، 

مدل سوات نتایج را بررسی می کند ]31[.
اســت.  شهرکرد  شهرستان  شامل  مطالعه  مــورد  مــحــدوده ی 
و  چهارمحال  اســتــان  شهرستان های  از  یکی  شهرکرد  شهرستان 
که در قسمت شمال شرقی استان قرار  بختیاری محسوب می شود 
از  اصفهان،  استان  به  شرقی  جنوب  و  شرق  سمت  از  است.  گرفته 
کوهرنگ و از طرف جنوب و جنوب شرقی  طرف غرب به شهرستان 

به فارسان و اردل و از طرف شمال به شهرستان های ِبن و سامان 
 22 و  درجــه   49 شرقی  طــول  در  شهرستان  ایــن  مــی شــود.  منتهی 
دقیقه تا 50 درجه و 49 دقیقه است و از نظر عرض جغرافیایی در 
قرار  و 31 دقیقه  تا 33 درجه  و 20 دقیقه  عرض شمالی 32 درجه 
نفر  دارد )تصویر 2(. جمعیت شهرستان در سال 1390، 340382 
نفر   17032 و  شهری  نقاط  در  نفر   280837 تعداد  این  از  که  بوده 
به  شهرستان  روستاهای   .]33[ بوده اند  کن  سا روستایی  نقاط  در 
ژوراسیک،  دوره ی  سازندهای  محدوده ی  در  زمین شناسی  لحاظ 
گسل  گرفتن استان بر روی 32  کرتاسه واقع شده اند. قرار  کواترنر و 
فرعی و اصلی، این شهرستان را در لیست مناطق زلزله خیز قرار داده 
گرس تقریبًا از میان استان  است. با توجه به اینکه روراندگی اصلی زا
بزرگ  گسل  مــوازات  به  بزرگی  گسل های  منطقه  این  در  می گذرد، 

گرس نیز وجود دارد.  زا

بحث و نتایج

مــیــزان آسیب پذیری  ــی  ــاب ارزی ــدف  بــا ه کــه  پــژوهــش  ــن  ای در 
در  روســتــایــی  سکونتگاه های  کالبدی  و  اجتماعی   - اقــتــصــادی 
مدیریت  و  برنامه ریزی  برای  مناسب  راهبرد  ارائه ی  و  زلزله  مقابل 
بحران انجام شده است، به روش میدانی )پیمایش( تعداد 267 
آماری  نــرم افــزار  به  ورود  از  پس  آن  اطالعات  و  تکمیل  پرسشنامه 
گرفته است.  SPSS و دریافت خروجی، مورد بررسی و تحلیل قرار 

تصویر  1: مدل مفهومی ماتریسSWOT و نحوه ی تعیین استراتژی ها 
]32[

 

کشور و روستاهای مورد مطالعه در شهرستان شهرکرد تصویر 2: موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در 
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در ادامه نتایج مذکور در راستای پاسخ به سؤاالت پژوهش و آزمون 
فرضیه ها ارائه خواهد شد.

- ویژگی های فردی پاسخ گویان و سؤال های عمومی
نشان   SPSS نرم افزار  خروجی  از  حاصل  توصیفی  یافته های   
 62.2 و  زنــان  را   %  37.8 پاسخ گو  نفر   267 بین  از  که  اســت  داده 
از  تأهل: 43.8 %  ــد. به لحاظ وضعیت  مــردان تشکیل داده ان را   %
پاسخ گویان مجرد و 56.2 % آنان متأهل بوده اند. داده های حاصل 
تا   36 رده ی  در  پاسخ گویان  سن  که  است  داده  نشان  پژوهش  از 
کمترین فراوانی نیز  45 ساله دارای بیشترین فراوانی )35.2 %( و 
متعلق به رده ی سنی 56 تا 65 ساله )0.7 %( است. از نظر میزان 
تحصیالت 30.7 % پاسخ گویان بی سواد، 37.5 % دارای تحصیالتی 
در حد دیپلم، 28.8 % فوق دیپلم و 8 % دارای تحصیالت لیسانس 
و باالتر بوده اند. به لحاظ تعداد اعضای خانواده؛ 7 % پاسخ گویان 
 % نفر، 33.3  تا 4  نفر، 41.2 % 3   2 تا   1 اعضای خانواده ی  تعداد 
5-6 نفر ، 2.6 %  7 تا 8 نفر  و 1.1 % بیش از 8 نفر اعضای خانواده 
به  که  است  داده  نشان  توصیفی  ــای  داده ه همچنین  داشته اند. 
که آسیب پذیرترند، 47.9  لحاظ تعداد افراد زیر 15 و باالی 65 ساله 
% در خانواده ی خود 1-2 نفر، 29.6 درصد 3-4 نفر،  22.5 درصد 5 
که از نظر وضعیت  تا 6 نفر داشته اند. داده های پژوهش نشان داده 
فعالیت 78.6 % پاسخ گویان شاغل بوده و 21.4 % غیرشاغل اعالم 
درآمدی  دارای  پاسخ گویان   %  12.7 نیز  درآمد  لحاظ  به  نموده اند. 
زیر500 هزار تومان، 45.3 % بین 500 تا یک میلیون، 41.6 % یک 
تا یک و نیم میلیون و 0.4 % یک و نیم  تا 2 میلیون درآمد در ماه 
در   %  95.5 که   است  داده  نشان  توصیفی  یافته های  داشته اند. 
پاسخ به سؤال آیا در زمان سکونت شما زلزله ای در این روستا اتفاق 
انتخاب  را  خیر  گزینه ی  درصد    4.5 و  بله  گزینه ی  است؟  افتاده 

نموده اند. 
  - میزان آسیب پذیری کالبدی -فضایی روستاهای مورد مطالعه در 

شهرستان شهرکرد 
آسیب پذیری  مــیــزان  در  مختلف  عــوامــل  تأثیر  بــه  تــوجــه  بــا 
بر  گردید  سعی  روستاها،  در  زلزله  بروز  مواقع  در  فضایی  کالبدی- 
و  مــوارد  مهم ترین  مشابه  پژوهش های  و  نظری  مباحث  اســاس 
در  افــراد،  پاسخ  از  نتایج حاصل  و  تدوین  در پرسشنامه  شاخص ها 
ارزیابی قرار  ارائه و میزان آسیب پذیری مورد  ادامه ی این پژوهش 
اشاره  استنباطی  و  توصیفی  نتایج  این  به  ادامه  در  بنابراین  گیرد. 

می شود.
که بیش از 50 .  1 گردید  سال ساخت بنا: بر اساس نتایج مشخص 

کمتر از 10 سال است. از طرفی تنها 21.3 % از  % بناها دارای عمر 
واحدها دارای عمر باالی 20 سال بوده اند. 

طبقات ساختمان: به لحاظ طبقات ساختمان نزدیک به  87 .  2
% بناها یک طبقه است. از طرفی تنها بیش از 13 % از بناها دو 
طبقه بوده اند. در روستاهای مورد مطالعه بیش از دو طبقه نیز 

وجود نداشته است.
بناهای .  3  %  56.9 که  می دهد  نشان  نتایج  ساختمان:  اسکلت 

اسکلت  دارای  آهن، 4.9 %  اسکلت  دارای  روستایی  مسکونی 
بتنی، 16.1 % چوب، ، 16.5 % مختلط و 5.6 % فاقد اسکلت 

که 61.8 % بناهای روستاها به دلیل  بوده اند. نتایج نشان داده 
که دارند با آسیب پذیری  نوع اسکلت ساختمانی )آهن و بتن( 

کمتری در مواقع بحران مواجه اند. 
کن .  4 که 49.1 % مسا نتایج حاصل نشان می دهد  بافت محله: 

کم  کم ترا کم و یا خیلی  کم ترا روستایی مورد مطالعه در بافت 
کم  کم متوسط و مترا بوده و 41.1 % بناها در مناطق دارای ترا

قرار دارند. 
که 47.6 % معابر روستاها .  5 وضعیت معابر: نتایج نشان می دهد 

کمتر، 20.6 درصد 4-6 متر ، 12 %،  6-8 متر و تنها  4 متر و 
19.8 % معابر روستایی بیش از 8 متر بوده اند. با توجه به اینکه 
دارند،  کمتر  و  متر  عرض 4   )  %  47.6( معابر  درصد  بیشترین 
در  عامل  این  است.  معابر  شبکه ی  نامناسب  شرایط  از  نشان 
زمان وقوع بحران احتمالی می تواند خدمات رسانی را دچار وقفه 

نماید.
کیفیت ساختمان 59.9 % از بناهای .  6 کیفیت ساختمان: از نظر 

بازسازی شده، 15 %  نوساز، 20.2 %  روستایی مورد مطالعه ی 
قابل نگهداری و 4.9 % فرسوده بوده اند. 

رعایت استانداردها: در زمینه ی رعایت استانداردهای ساخت .  7
کامل  طور  به  را  استانداردها  بناها  ساخت  در   %  26.2 ساز  و 
کرده اند، 23.2 % در حد متوسط، 35.2 % تا حدودی،  رعایت 
که  نموده اند  اظهار  درصد  و 3.4  نشده  رعایت  معتقدند   %  12
اصاًل رعایت نکرده اند. درصد باالی رعایت استانداردها می تواند 
کن و در نتیجه آسیب پذیری را کاهش  آسیب های وارده به مسا

دهد. 
اقدامات دستگاه ها: درخصوص اقدامات دستگاه های مسئول .  8

در شناسایی نواحی آسیب پذیر 42.7 % اقدامات دستگاه های 
مسئول را در حد خیلی زیاد، 20.2 % زیاد ، 9.4 % تا حدودی ، 
کرده اند. نتایج حاصل  کم ارزیابی  کم و 4.1 % خیلی   % 23.6
که میزان t حاصل شده )9.05(  از جدول 1 نیز نشان می دهد 
از  پاسخ ها  میانگین  بنابراین  است.  بزرگ تر  جدول    tمیزان از 
 )sig=0.00( میانگین فرضی 3 بزرگ تر بوده و سطح معناداری
کوچک تر از آلفا )0.05=( است. لذا اقدامات مسئوالن و مدیران 
در شناسایی نواحی آسیب پذیر روستاهای مورد مطالعه در حد 

متوسط به باال صورت گرفته است. 
9  . %  30.3 داد  نشان  حاصل  نتایج  فرسوده:  زیرساخت های 

خیلی  را  روستا  در  فرسوده  زیرساخت های  وجود  پاسخ گویان 
 %  21.3 و  کم   %  18.7 حدودی،  تا   %  21 زیاد،   %  8.6 زیاد، 
خیلی کم ارزیابی نموده اند. همچنین نتایج حاصل از جدول 1 
نشان می دهد میزان t در مقایسه با t  جدول تفاوت معناداری 
 3 فرضی  میانگین  با  پاسخ ها  میانگین  بین  بنابراین  ندارد. 
است.  آلفا  از  بزرگ تر  معناداری  سطح  و  نیست  معنادار  تفاوت 
لذا آسیب پذیری از زیرساخت های فرسوده در بروز حادثه در حد 

متوسط است. 
اورژانس .  10 هالل احمر،  )آتش نشانی،  خدمات  و  امکانات  میزان 

میزان  پاسخ گویان   %  29.2 که  می دهد  نشان  نتایج   :)... و 
امکانات و خدمات در روستاها را در حد خیلی زیاد، 41.2 % زیاد، 
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همچنین  نموده اند.  ارزیابی  کم   0.4% و  حدودی  تا   %  29.2
محاسبه   t میزان  که  می دهد  نشان   1 جدول  از  حاصل  نتایج 
شده )20.91( از میزانt  جدول بزرگ تر است. بنابراین میانگین 
پاسخ ها از میانگین فرضی 3 بزرگ تر و سطح معناداری کوچک تر 
مذکور  خدمات  به  دسترسی  میزان  اساس  این  بر  است.  آلفا  از 

تقریبًا زیاد است.  
که 46.8 % .  11 دسترسی به امکانات امنیتی: نتایج نشان می دهد 

کز امنیتی را خیلی زیاد، 9%  پاسخ گویان میزان دسترسی به مرا
با  نموده اند.  ارزیابی  کم،   16.5% و  حدودی  تا   27.7% زیاد، 
کز را از »متوسط  توجه به نتایج 83.5 % میزان دسترسی به مرا
از  خصوص  این  در  روستاها  نموده اند.  ارزیابی  زیاد«  خیلی  تا 
وضعیت خوبی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از جدول 1 نیز 
که میزان   )11.93( از میزان t جدول بزرگ تر و  نشان می دهد 
میانگین پاسخ ها نیز از میانگین فرضی 3 بزرگ تر است و سطح 
معناداری )sig=0.00( کوچک تر از آلفا )a =0.05( است. بنابراین 
کز انتظامی و امنیتی در مواقع بروز بحران  میزان دسترسی به مرا

در روستاهای مورد مطالعه در حد متوسط به باال است.
زمینه 53.9 % میزان .  12 این  امکانات بهداشتی: در  به  دسترسی 

ارزیابی  متوسط   %  21 و  زیاد   %  25.1 زیاد،  خیلی  را  دسترسی 
کرده اند. این نتایج نشان می دهد دسترسی روستاها به امکانات 
از  نتایج حاصل  قبول است.  قابل  در حد  بهداشتی  و خدمات 
میزان t حاصل شده )27.09(  که  نیز نشان می دهد  جدول 1 
میانگین فرضی 3  میزان  از  میانگین محاسبه شده  لذا  است. 
آلفا  از  کوچک تر   )sig=0.00( معناداری  سطح  و  است  بزرگ تر 
)0.05=( است. بنابراین میزان دسترسی به امکانات خدماتی و 

بهداشتی در روستاهای مورد مطالعه خیلی زیاد است. 
به شاخص های  توجه  با  که  بیان داشت  ع می توان  در مجمو
نتایج  فــضــایــی،  کــالــبــدی-  آســیــب پــذیــری  سنجش  در  نظر  مـــورد 
کاربرد آزمون T تک  توصیفی و همچنین نتایج استنباطی حاصل از 
نمونه ای، نشان از آسیب پذیری »پایین تر از متوسط« در روستاهای 
میزان  دیگر  عبارت  به  اســت.  شهرکرد  شهرستان  در  مطالعه  مــورد 

کالبدی در نواحی روستایی مذکور پایین است. آسیب پذیری 
- آسیب پذیری اقتصادی -اجتماعی روستاهای مورد مطالعه در 

شهرستان شهرکرد  
اقتصادی-  آسیب پذیری  میزان  تعیین  و  سنجش  به منظور 
ح  گویه به شر اجتماعی در نواحی روستایی مورد مطالعه از تعداد 10 
که  جدول 2 استفاده شده است. داده های جدول 2 نشان می دهد 
در زمینه ی میزان آسیب پذیری اقتصادی - اجتماعی در مواقع بروز 
»میزان  سؤال  به  مربوط   )4.5( پاسخ ها  میانگین  باالترین  بحران 

t

بحران ها؟«  و  حــوادث  با  رویــارویــی  در  اولیه  کمک های  آمــوزش 
»میزان  ســؤال  بــه  مــربــوط   )3.77( پاسخ ها  میانگین  کمترین  و 
شرایط  با  مواجهه  در  نجات  و  امــداد  و  اولیه  اقدامات  در  تخصص 

بحرانی؟« است. 
مانند  اجتماعی  اقتصادی-  شاخص های  سایر  خصوص  در 
خردسال  افــراد  بودن  دارا  خانواده،  اعضای  تعداد  اشتغال،  ســواد، 
سکونتگاه  یک  آسیب پذیری  وضعیت  در  که   ... و  سالخورده  یا  و 
قسمت  در  توصیفی  یافته های  کــه  همچنان  گــذارنــد،  اثــر  بسیار 
این زمینه  ویژگی های فردی و سؤاالت عمومی نشان می دهد، در 

نیز آسیب پذیرِی »زیاد« وجود دارد.
- برنامه ریزی راهبردی با کاربرد مدل سوات 

شناخت عوامل داخلی11 و خارجی12
از  مناسب  راهبرد  ارائــه ی  برای  گردید  اشاره  قباًل  که  همچنان 
SWOT استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی  روش 
»نقاط  دسته  چهار  در  عوامل  منطقه،  در  خارجی  و  داخلی  عوامل 
در  است.  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  فرصت«  و  تهدید  ضعف،  قوت، 
ضعف  نقطه ی   13 برابر  در  داخلی  قوت  نقطه ی   10 مطالعه،  این 
داخلی و نیز 8 فرصت خارجی در برابر 7 تهدید خارجی مورد بررسی 
در  محدودیت  مقابل20  در  مزیت   18 دیگر  عبارت  به  گرفت.  قرار 
شناسایی  مطالعه  مورد  روستاهای  بحران  مدیریت  و  برنامه ریزی 

که در جدول 4 فهرست آن ها ارائه شده است.   گردید 
جواب های  طیف  خــارجــی،  و  داخلی  عوامل  شناخت  از  پس 
رتبه ای بر اساس طیف لیکرت بین عدد یک )خیلی کم ( دو )کم(، 
سه )متوسط(، چهار )زیاد( و پنج )خیلی زیاد( تعیین شد. به عبارت 
گرفته است.  دیگر میزان شدت و اهمیت هر عامل مورد پرسش قرار 
سپس با تکمیل پرسشنامه، اولویت هر عامل از دیدگاه پاسخ گویان 

گردید.  )مردم( مشخص 
-تشکیل ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

در ادامه ی روش بر اساس نظر پاسخ گویان )میانگین محاسبه 
از پاسخ ها بر اساس طیف لیکرت(، یک ضریب وزنی  شده حاصل 
که عددی بین صفر تا یک است محاسبه  یا همان ضریب اهمیت 
کل  گردید )ضریب وزنی: حاصل تقسیم میانگین هر عامل بر جمع 
بعد  مرحله ی  در  شود.   1 عدد  باید  ضریب  این  جمع  اســت(؛  آ ن ها 
و دارای  اساتید دانشگاه   از  نفر  کارشناسان )مجموعًا 20  طبق نظر 
مرتبط  نهادهای   کارشناسان  همچنین  و  زمینه  این  در  تخصص 
فنی  دفتر  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  بحران،  مدیریت  مانند 
استانداری و به صورت مصاحبه( به هر یک از عوامل امتیازی بین 
که از آن با عنوان وزن  1 تا 4 برحسب میزان اهمیت آن ها داده شد 
نام برده می شود )عدد 1: ضعف اساسی، 2: ضعف عادی، 3: قوت 

کالبدی- فضایی با میانگین فرضی 3  جدول 1: مقایسه ی میانگین عوامل مختلف در آسیب پذیری 

میزانsigدرجه ی آزادیTمیانگینعامل

متوسط باال3.739.052660.01اقدامات مسئوالن
متوسط2.920.842660.402زیر ساخت های فرسوده

 زیاد3.9920.912660.000خدمات هالل احمر، اورژانس و ...
ً

تقریبا
کز امنیتی متوسط3.8611.932660.000دسترسی به مرا

خیلی زیاد4.3227.092660.000امکانات و خدمات بهداشتی و ...
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در  اهمیت  ضریب  میزان  ضــرب  با  سپس  ــاال(.  ب قــوت   :4 و  عــادی 
مقدار وزنی عوامل )ستون 4 جدول× ستون 5(، امتیازات موزون به 
که در نهایت  دست آمده است. این مراحل در جدول 5 ارائه شده 
مشخص کننده ی وضعیت برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در 
مناطق روستایی مورد مطالعه است. در مورد فرصت ها و تهدیدها 
نیز به همین روش عمل می شود )1: تهدیدجدی، 2: تهدید عادی، 

3: فرصت عادی، 4: فرصت عالی(.
به  نتایج  و  و خارجی  ارزیابی عوامل داخلی  ماتریس  اساس  بر 
ارتباطی  به خطوط  رابطه، مؤلفه  ی »دسترسی  این  در  آمده  دست 
مؤلفه ی  و  قــوت  نقطه ی  مهم ترین  به منزله ی  مناسب«  اصلی 
قابل دسترس در شرایط  و  کز مستحکم  مرا و  پناهگاه  »عدم وجود 
بحرانی«، مهم ترین نقطه ی ضعف در برنامه ریزی مدیریت بحران 
کز  گردید. همچنین »ایجاد زیرساخت های عمرانی مانند مرا ح  مطر
درمانی در پیرامون« به منزله ی مهم ترین فرصت و مؤلفه ی »ضعف 
مدیریت در برنامه ریزی و مدیریت بحران«، مهم ترین تهدید است. 
در ماتریس های مذکور )جدول 5( جمع امتیاز موزون عوامل داخلی 

2.37 و جمع عوامل خارجی 2.51 است.

-تشکیل ماتریس تطبیقی سوات 
در ادامه ی مراحل مدل، ماتریس تطبیقی سوات تشکیل شده 
است. در این ماتریس در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه شده تا 
گردد. این ماتریس متشکل  راهبردهای قابل اجرا و ممکن تعیین 
که هر یک از چهار نواحی  از یک جدول مختصات دو بعدی است 
 .1 از:  عبارتند  استراتژی ها  ایــن  اســت.  استراتژی  یک  نشانگر  آن 
استراتژی تهاجمی )SO(؛ 2. استراتژی محافظه کارانه یا بازنگری 

.)WT( ؛ 4. استراتژی تدافعی)ST( ع )WO(؛ 3. استراتژی تنو
- تدوین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 

تدوین   SWOT ماتریس  تهیه ی  بخش های  مهم ترین  از 
و  تجزیه  قــدرت  و  قضاوت  به  که  اســت  چهارگانه  استراتژی های 
در  شد.  پرداخته  آن  به  قبل  مراحل  در  و  دارد  نیاز  باالیی  تحلیل 
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و  این مرحله مطابق ماتریس های 
ماتریس  وارد  اعداد  نهایتًا  موزون،  امتیازات  از مشخص شدن  بعد 
استراتژی  انتخاب  بـــرای  اســتــراتــژیــک  اقـــدام  و  موقعیت  ــابــی  ارزی
مناسب می گردد )تصویر 3(. به عبارت دیگر در این ماتریس جمع 
امتیازهای ارزیابی عوامل داخلی بر محور X ها و جمع امتیاز نهایی 

ارزیابی عوامل خارجی بر محور Yها قرار می گیرد.

جدول 3: مقایسه ی میانگین میزان آسیب پذیری اقتصادی - اجتماعی در مواقع بروز بحرانی با میانگین فرضی 3

اختالف میانگینسطح معناداریدرجه آزادی Tمیانگینآسیب 

4.0735.5382660.011.08آسیب اقتصادی- اجتماعی 

جدول 2: توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤاالت شاخص های آسیب پذیری اقتصادی - اجتماعی در زمان وقوع بحران

کمکمتاحدودیزیادخیلی زیادفراوانیسؤاالت میانگینخیلی 

میزان آموزش عمومی در خصوص حوادث غیرمترقبه و 
مخاطرات طبیعی؟

11252242167فراوانی
4.23

4.19.42.15.762.5درصد

کمک های اولیه در زمان حوادث و  میزان آموزش درخصوص 
بحران ها؟

191665176فراوانی
4.52

0.43.4624.365.9درصد

کمک های اولیه و امداد و  میزان توانمندی و تخصص در 
نجات

307745115فراوانی
3.77

11.22.626.216.943.1درصد

میزان دانش مخاطرات و آشنایی با مدیریت بحران؟
7828890-فراوانی

3.97
2.630.73333.7--درصد

وضعیت مالی خانوار؟
10233905392فراوانی

3.89
27.68.924.314.324.9درصد

میزان توانمندی مالی برای تجهیز ساختمان به جعبه ی 
کپسول آتش نشانی و ... کمک های اولیه، 

6511785----فراوانی
4.07

24.343.831.8----درصد

میزان دسترسی و استفاده از تسهیالت و انجام مقاوم سازی 
ساختمان ها؟

43108116----فراوانی
4.27

16140.443.4----درصد

گاهی از سازمان های مرتبط با حوادث  میزان شناخت و آ
غیرمترقبه و مدیریت بحران

135386124فراوانی
4.4

0.41.119.932.246.4درصد

میزان اقدامات در زمینه ی مانور و آمادگی برای رویارویی با 
حوادث؟

7065115-17فراوانی
3.97

26.224.343.1-6.4درصد

میزان آشنایی و استفاده از بیمه ی حوادث
135386124فراوانی

4.23
0.41.119.932.246.4درصد
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جدول 4: عوامل داخلی و خارجی مؤثر در برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران در مناطق روستایی ]نگارندگان [

عنوان عاملعوامل داخلی

قوت

S1 دسترسی به خطوط ارتباطی اصلی و مناسب
S2وجود فضاهای باز در روستا
S3وجود مدارس و ساختمان های نوساز دولتی و غیردولتی عمومی
S4گاز و مخابرات وجود تمامی امکانات آب، برق، 
S5وجود نیروهای آموزش دیده درخصوص بحران
S6 وجود روحیه تعاون و همبستگی میان اهالی
S7کز درمانی قابل دسترس در روستا وجود مرا
S8 همکاری و همیاری مردم با نهادهای مسئول در مدیریت بحران
S9)... وجود آموزش های الزم در جهت مدیریت بحران )زلزله( در نهادها )ادارات، مدارس و

S10 وجود برنامه هایی در جهت احیای و بهسازی بافت فرسوده

ضعف

W1عدم آموزش مناسب برای عموم روستاییان
W2تضعیف منابع مالی عمومی و درآمدی روستاییان
W3 عدم وجود پناهگاه و ساختمان های مستحکم قابل دسترس
W4 کمبود یا فقدان فضای بهداشتی - درمانی مجهز و تخصصی
W5 عدم پیش بینی بحران های مختلف قبل از وقوع حادثه
W6طیف وسیع جمعیت غیرشاغل و متوسط اقتصادی در روستا
W7نبود امکانات مدیرت بحران )زلزله( و حوادث در منازل
W8 کاربری ها و ناسازگاری با مدیریت بحران توزیع نامناسب 
W9 احداث واحدهای مسکونی بدون توجه به رعایت اصول مهندسی

W10وجود بافت های فرسوده فراوان در روستا
W11 گسل کم روستاها به خط  نزدیکی و فاصله ی 
W12عدم وجود زیرساخت های عمرانی و عمومی برای شرایط بحران
W13عدم همکاری عمومی مردم با مسئوالن برای مدیریت بحران

عنوان عاملعوامل خارجی

فرصت

O1کز شهری بزرگ با امکانات و خدمات مناسب نزدیکی به مرا
O2کز درمانی در پیرامون امکان ایجاد زیرساخت های عمرانی مانند مرا
O3ایجاد جاده های ارتباطی بین شهری روستایی
O4توجه مسئوالن به آموزش و اقدامات عملی موردی درخصوص بحران
O5توجه مسئوالن به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده
O6)کاربری مناسب مدیریت بحران )با توجه به فضاهای باز موجود در اطراف روستاها ایجاد 
O7گسترش ارتباطات ایجاد دفاتر ارتباطی برای 
O8کشاورزی امکان افزایش سطح درآمدی روستاییان با توسعه ی 

تهدید

T1ضعف مدیریت در برنامه ریزی و مدیریت بحران
T2عدم حمایت سازمان های مربوط به تجهیز امکانات مورد نیاز
T3عدم توجه مسئوالن به آموزش عمومی مردم برای مواقع بحرانی
T4 عدم توجه مسئوالن استان برای ایجاد برنامه های پیشگیری
T5عدم مداخله و هدایت بحران توسط مسئولین
T6عدم توجه به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شهرستان و استان
T7... کز خدماتی، شهری و گسترده و آسان به مرا عدم دسترسی 
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)IFE( جدول 5: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

امتیاز موزونوزنضریب اهمیتمیانگینردیف عامل

قوت ها

S14.200.05340.213
S24.010.0540.203
S33.840.04830.146
S43.580.04540.181
S53.580.04530.136
S63.370.04240.171
S73.10.03930.118
S82.450.03130.093
S92.380.03040.12

S102.040.02530.0777

ضعف ها

W14.260.05420.108
W24.080.05120.103
W33.980.05010.050
W43.810.04820.096
W53.720.04710.047
W63.530.04420.089
W73.650.04620.092
W83.580.04510.045
W93.470.04420.088

W103.150.04020.080
W112.740.03410.034
W123.170.04010.040
W1330.03810.038
78.6912.37 جمع

فرصت ها

O13.680.07540.302
O23.440.07040.282
O33.470.07140.285
O43.380.06930.208
O530.06140.246
O62.840.05830.175
O72.610.05330.160
O82.610.05330.160

تهدیدها

T13.80.07810.078
T23.60.07320.147
T33.670.07520.150
T43.620.07410.074
T53.330.06810.068
T62.910.05920.119
T72.70.05510.055

48.6612.51جمع 
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با توجه به تصویر 3 و نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی 
امتیاز موزون عوامل داخلی معادل 2.37  عوامل داخلی و خارجی 
که از ماتریس  و عوامل خارجی معادل 2.51 شده است. همان طور 
 )WO( فوق استنباط می گردد راهبرد به دست آمده راهبرد بازنگری
بین  از  ــرای  ب فرصت ها  از  جستن  بهره  کــه  مفهوم  ایــن  بــه  اســت. 
به منظور  مناسب  راهبردهای  لذا  شــود.  انجام  ضعف  نقاط  بــردن 
برنامه ریزی و مدیریت بحران در استراتژی بازنگری )wo( عبارتند 

از:
سیاست های  و  مــردم  و  مدیران  بین  روابــط  بازنگری   -  WO1

مدیریت بحران؛ 
در  بــحــران  اعـــالم  سیستم های  راه انـــــدازی  و  تجهیز   -  Wo2

که امکان پیش بینی بحران وجود دارد؛ مواردی 

و  روستایی  مناطق  در  مسکن  سیاست های  به  توجه   -  Wo3

بازنگری سیاست های ساخت و ساز؛
Wo4 - تقویت نقش مهندسان ناظر در ساخت و سازها؛

WO5 -شناخت پتانسیل های استانی و تقویت آن ها در راستای 

کاهش خسارات ناشی از بحران ها.
- اولویت بندی راهبردهای پیشنهادی مدیریت بحران )ماتریس 

)QSPM

که مرحله ی تصمیم گیری )ماتریس برنامه ریزی  در این مرحله 
استراتژیک QSPM( نام دارد به اولویت بندی راهبردهای انتخاب 
گزینه های  ارزیــابــی  ابــزارهــای  از  اصـــواًل  مــی شــود.  پرداخته  شــده، 
نــمــودن  کــمــی  ــبـــردی،  راهـ بــرنــامــه ریــزی  اســتــراتــژیــک و مشخص 
استراتژی  برنامه ریزی  ماتریس  و  استراتژی ها  نسبی  جذابیت های 
مناسب ترین  انتخاب  و  اولویت  مشخص کننده ی  که  است  کمی 

گزینه است. 
کسب شده  در این ماتریس مناسب ترین راهبرد بر اساس امتیاز 
در  می شوند.  رتبه بندی  اولویت  ترتیب  به  مــوارد  سایر  و  مشخص 
و  برای عوامل داخلی  کمی  استراتژیک  برنامه ریزی  ماتریس  ادامه 

عوامل خارجی تشکیل شده است. 
یک  هر  وزنــی  امتیاز  و  خارجی  و  داخلی  عوامل  ابتدا  بنابراین 
مــی شــود. سپس  منتقل  کمی  راهــبــردی  بــرنــامــه ریــزی  جـــدول  بــه 
باالی ماتریس،  راهبردهای قابل قبول و پیشنهاد شده، در ردیف 
فهرست می شوند. برای تعیین ضریب جذابیت )اهمیت( هر راهبرد، 
امتیاز جذابیت  در  را  به جدول 5(  ع  )رجــو اول  وزن هــای مرحله ی 
مرحله ی دوم )ضریب اهمیت، عددی بین 1 تا 4 است( ضرب کرده 
ع امتیاز جذابیت هر یک از عوامل به دست می آید. از جمع  و مجمو
که باالترین  امتیاز هر ستون، امتیاز جذابیت نهایی حاصل می شود 

جدول 6: ماتریس تطبیق SWOT و استراتژی ها

SWOTتهدیدهافرصت ها

قوت

)SO( استراتژی های تهاجمی
SO1- گسترش و بهسازی خطوط ارتباطی بین روستاها بهمنظور  

خدمات رسانی سریع در مواقع بروز بحران
S02- تشکیل گروه های امداد روستایی، آموزش و تجهیز آن ها، تعیین  

حدود مسئولیت  و اختیارات  افراد تیم  و گروه های  متخصصان
S03- شناسایی روستاها و مناطق آسیب پذیر و برنامه ریزی )جابه جایی، 

مقاوم سازی( بهمنظور کاهش خسارات در موقع بحران
S04- ارزیابی توانمندی ها و محدودیت ها در مواقع بحران و تهیه ی 

فهرستی از کمک های سازمان ها و به عبارتی تعیین تکالیف سازمان ها 
SO5- تهیه ی فهرست  از مدت  زمان  و منابع  ضروری  برای  آمادگی  
در برابر بحران و انجام مانورهای مختلف در خصوص آماده سازی و 
هماهنگی بیشتر دستگاه های اجرایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت 

)ST( استراتژی های تنوع
ST1- استفاده از پتانسیل ها و زیرساخت های موجود در 

استان بهمنظور کاهش آسیب پذیری
ST2- تالش در راستای رفع نقاط ضعف مدیریت استانی
ST3- جلب حمایت سازمان های متعدد در سطح استان 

برای باال بردن هماهنگی و تجهیز امکانات در راستای 
کاهش آسیب های ناشی از بحران

ضعف

)WO( استراتژی های بازنگری
WO1- بازنگری روابط بین مدیران و مردم و سیاست های مدیریت 

بحران 
Wo2- تجهیز و راه اندازی سیستم های اعالم بحران در مواردی که 

امکان پیش بینی بحران وجود دارد.
Wo3- توجه به سیاست های مسکن و بازنگری سیاست های ساخت و 

ساز
Wo4- تقویت نقش مهندسان ناظر در ساخت و سازها در روستاها

WO5- شناخت پتانسیل های استانی و تقویت آن ها در راستای کاهش 
خسارات ناشی از بحران ها 

)WT( استراتژی های تدافعی
WT1- تدوین قوانین الزم برای موقعیت های بروز بحران 
برای کاهش خسارات و همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی
WT2- ایجاد مهارت در خانواده ها برای مقابله با حوادث 

غیر مترقبه، آموزش دانش آموزان و استفاده از ظرفیت 
مدارس و مراکز دیگر دولتی

WT3- تدوین سیاست هایی برای کمک و امداد رسانی به 
مردم آسیب دیده 

SO 
 

  استراتژی تهاجمی

WO 
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تصویر 3: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک
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کمی )QSPM( عوامل داخلی جدول 7: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک 

عوامل 
محیطی

ضریب 
اهمیت

استراتژی 5استراتژی 4استراتژی 3استراتژی 2استراتژی 1
نمرهضریبنمرهضریبنمرهضریبنمرهضریبنمرهضریب

S10.05340.21230.15940.21240.21240.212
S20.0530.1530.1540.230.1530.15
S30.04840.19240.19240.19240.19230.144
S40.04530.13530.13540.1840.1830.135
S50.04530.13530.13530.13540.1830.135
S60.04230.12620.08440.16840.16830.126
S70.03940.15630.11630.11930.11930.117
S80.03140.12440.12430.09330.09340.124
S90.03040.1240.1230.0940.1240.12
S100.02530.07540.140.140.130.075
W10.05420.10820.10820.10820.10820.108
W20.05120.10220.10210.05110.05120.102
W30.05020.110.0510.0520.120.1
W40.04810.04810.04820.09620.09610.048
W50.04720.09410.04720.9430.14120.094
W60.04420.08810.04420.08820.08830.132
W70.04620.09210.04620.09220.09220.092
W80.04510.04510.04520.0920.0910.045
W90.04430.13210.04410.04410.04430.132
W100.04020.0820.0820.0820.0820.08
W110.03410.03410.03410.03410.03410.034
W120.04010.0410.0410.0410.0410.04
W130.03810.03810.03810.03810.03810.038
12.432.083.242.512.38جمع 

کمی )QSPM( عوامل خارجی جدول 8: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک 

عوامل 
محیطی

ضریب اهمیت
استراتژی 2استراتژی 4استراتژی 3استراتژی 2استراتژی 1

نمرهضریبنمرهضریبنمرهضریبنمرهضریبنمرهضریب
O10.07540.330.22430.22430.22430.224
O20.07030.21240.2830.2130.2130.212
O30.07140.28440.28440.28440.28440.284
O40.06930.20730.20740.27630.20730.207
O50.06130.18320.12220.12230.18320.122
O60.05810.05830.17420.11620.11610.058
O70.05330.15920.10630.15920.10630.159
O80.05320.10630.15920.10630.15920.106
T10.07820.15620.15630.23320.15620.156
T20.07320.14620.14620.14620.14620.146
T30.07520.1520.1530.22420.1520.15
T40.07410.07410.07420.14810.07410.074
T50.06820.13610.06820.13610.06810.068
T60.05910.05920.11810.05920.11810.059
T70.05510.05510.05520.1110.05510.055

2.08-2.26-2.55-2.32-2.28-1جمع 
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آن ها نشان دهنده ی مطلوبیت آن راهبرد نسبت به سایر راهبردها 
]29[ است. )جدول 7(.

برنامه ریزی  ماتریس های  از  آمده  دست  به  نتایج  به  توجه  با 
استراتژی ها  خارجی  و  داخلی  عوامل   )QSPM( کمی  استراتژیک 

رتبه بندی شده و به ترتیب جدول 9 ارائه شده اند. 
نتایج  و   SWOT تحلیل  ماتریس  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
در  بــحــران  مدیریت  در  اســتــراتــژی  مهم ترین   9 جــدول  از  حاصل 
مناطق  در  مسکن  سیاست های  به  توجه  مطالعه  مورد  روستاهای 
روستایی و بازنگری سیاست های ساخت و ساز با امتیاز 2.89 است. 

نتیجه گیری 

که در مطالب فوق اشاره شد، این پژوهش به دنبال  همچنان 
و  زلزله  بحران  در  روستایی  نواحی  آسیب پذیری  میزان  سنجش 
بوده  شهرکرد  شهرستان  در  اجتماعی  اقتصادی-  و  کالبدی  بعد  از 
است. بر این اساس با تهیه ی پرسشنامه ی محقق ساخته و تکمیل 
267 نمونه در سطح روستاهای مورد مطالعه جدیدترین اطالعات 
با  ادامــه  در  شد.  گــردآوری  )پیمایش(  میدانی  روش  به  نیاز  مــورد 
همچنین  و  استنباطی  و  توصیفی  آمــار  مختلف  ــای  روش ه کاربرد 
کاربرد مدل های برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام و نتایج 

گردید:  زیر حاصل 
در  روستایی  کالبدی سکونتگاه های  آسیب پذیری  ع  در مجمو
به  که  می دهد  نشان  نتایج  اســت.  پایین  مطالعه  مــورد  منطقه ی 
سال   5 زیر  مسکونی  واحدهای   %  47 از  بیش  ساخت  سال  لحاظ 
اسکلت  لحاظ  به  اســت.  بــوده  طبقه  یک  واحدها   %  68 هستند. 
اسکلت  دارای  مسکونی  واحدهای   %  60 به  نزدیک  نیز  ساختمان 
کیفیت  آهن بوده و تنها 5.6 % فاقد اسکلت بوده است. به لحاظ 
ابنیه نیز نزدیک به 60 % نوساز بوده اند. باالترین میزان درصد مربوط 
کم« ذکر گردید. در خصوص رعایت  کم بافت، گزینه ی »کم ترا به ترا
استانداردها نیز نزدیک به 50 % ساخت و سازها در نواحی روستایی 
امکانات،  وضعیت  بــه  پاسخ  در  اســت.  اســتــانــدارد  مطالعه  مــورد 
دسترسی به خدمات امنیتی، امکانات بهداشتی و ... وضعیت قابل 
که  گرفت  نتیجه  می توان  ع  مجمو در  بنابراین  دارد.  وجود  قبولی 
کالبدی پایین تر  آسیب پذیری سکونتگاه های مورد مطالعه در بعد 
بافت  در  نامناسب  وضعیت  که  عاملی  تنها  اســت.  متوسط  حد  از 
که می تواند به عنوان  کم معابر است  روستاها داشته است، عرض 
یک عامل منفی در آسیب پذیری سکونتگاه مؤثر باشد. این معیار از 

که پژوهشگران مختلف ]24، 25  جمله شاخص های مهمی است 
،34، 35، 36[ در مورد اثر و اهمیت آن اتفاق نظر داشته و آن را به 

ح می کنند. کاربرد مطر عنوان یک معیار مهم و قابل 
زیرساخت های  مـــورد  در  نــمــونــه ای  تــک    Tنتایج همچنین 
فرسوده، دسترسی به امکانات و خدمات )آتش نشانی، هالل احمر، 
قرار  باال«  اورژانــس(، و بهداشتی- درمانی در وضعیت »متوسط به 
به  استنباطی  و  توصیفی  یافته های  به  توجه  با  بنابراین  دارنـــد. 
دست آمده، فرضیه ی اول پژوهش مبنی بر اینکه سکونتگاه های 
آسیب  وضعیت  در  کالبدی  بعد  در  شهرکرد  شهرستان  روستایی 
بعد  گفت در  لذا می توان  دارنــد، رد شده است.  قرار  باالیی  پذیری 

کالبدی، آسیب پذیری در وضعیت »کمتر از متوسط« قرار دارد. 
سکونتگاه های  اینکه  بــر  مبنی  دوم  فرضیه ی  خصوص  در 
وضعیت  در  اجــتــمــاعــی   - اقــتــصــادی  بــعــد  در  شــهــرکــرد  روســتــایــی 
آسیب پذیری باالیی قرار دارند، با توجه به اطالعات جدول )2 و 3( 
که مقدار آماره ی  t محاسبه شده برابر با  35.538  می توان دریافت 
بوده  بزرگ تر  جدول  مقدار  با  مقایسه  در   ،266 آزادی  درجــه ی  در 
میانگین  متوسط  و  نمونه  میانگین  بین  بنابراین  است.  معنادار  و 
میانگین  بین  تفاوت  میزان  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت  جامعه 
نمونه و متوسط میانگین جامعه برابر 1.08 است. به عبارت دیگر 
میانگین نمونه حدود 1.08 واحد بزرگ تر از میانگین متوسط جامعه 
مناطق  اجتماعی   - اقتصادی  آسیب پذیری  میزان  واقع  در  است. 
روستایی در موقع بروز بحران و حادثه در حد »زیاد« است و فرض 

دوم پژوهش تأیید می گردد. 
مدیریت  برنامه ریزی  بــرای  مناسب  راهبرد  سوم  فرض  در  اما 
بیان  تهاجمی  راهــبــرد  شهرکرد،  شهرستان  روستاهای  در  بحران 
گردید. با توجه به تصویر 3 و نتایج به دست آمده از ماتریس ارزیابی 
عوامل داخلی و خارجی، امتیاز موزون عوامل داخلی معادل 2.37 
که از ماتریس مذکور  و عوامل خارجی معادل 2.51 است. همان طور 
 )wo( بازنگری  راهــبــرد  آمــده  دســت  به  راهــبــرد  مــی گــردد  استنباط 
اساس  بر  واقــع  در  می گردد.  رد  نیز  پژوهش  سوم  فرض  لذا  اســت. 
این راهبرد بهره جستن از فرصت ها برای از بین بردن نقاط ضعف 
تحلیل  ماتریس  از  حاصله  نتایج  به  توجه  با  اســت.  کید  تأ مــورد 
SWOT و نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژی ها نیز، مهم ترین 

استراتژی مدیریت بحران از بین 5 استراتژی تعریف شده در »راهبرد 
سیاست های  به  »توجه  مطالعه  مورد  روستاهای  برای  بازنگری«، 

جدول 9: میانگین جذابیت عوامل داخلی - خارجی و اولویت بندی نهایی استراتژی ها

شرح استراتژی

نمره ی 
جذابیت 

داخلی

نمره ی جذابیت 
خارجی

میانگین 
نمرات 

جذابیت

رتبه ی 
نهایی

WO1 2.432.282.353بازنگری روابط بین مدیران و مردم و سیاستهای مدیریت بحران
WO2 2.082.322.204تجهیز و راه اندازی سیستم های اعالم بحران در موارد امکان پیش بینی
WO33.242.552.891توجه به سیاست های مسکن و بازنگری سیاست های ساخت و ساز در روستاها
WO42.512.262.382تقویت نقش مهندسان ناظر در ساخت و سازها

WO5 کاهش خسارات ناشی از شناخت پتانسیل های استانی و تقویت آن ها در راستای 
2.382.082.235بحران
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مسکن در مناطق روستایی و بازنگری سیاست های ساخت و ساز« 
با امتیاز 2.89 است. 

که  آنجا  از  مــی شــود:  پیشنهاد  پژوهش  کلی  نتایج  اســاس  بر 
روستایی  نــواحــی  اجتماعی   - اقتصادی  آسیب پذیری  وضعیت 
کمک های  آمـــوزش  آمـــوزش عمومی،  بــه  توجه  اســت  ــاد  زی مــذکــور 
اولیه، برگزاری مانور، بیمه ی حوادث، تجهیز ساختمان )جعبه ی 
سازمان های  توسط   )... و  نشانی  آتش  کپسول  اولیه،  کمک های 
آسیب پذیری  زمینه ی  در  هرچند  گــیــرد.  ــرار  ق اولــویــت  در  مــربــوط 
مناسبی  نسبتًا  وضعیت  در  مطالعه  مورد  روستایی  نواحی  کالبدی، 
اقدامات  تقویت  و  تداوم  بودن منطقه،  زلزله خیز  اما  قرار داشته اند 
این  به ویژه در خصوص ساخت و سازها و خدمات رسانی در  فعلی 
و  منابع  وجــود  عدم  به  توجه  با  نیز  پایان  در  دارد.  ضــرورت  زمینه 
اطالعات آماری مستند و به روز در خصوص مدیریت بحران نواحی 
روستایی، پیشنهاد می شود بانک اطالعاتی به صورت استانی تهیه 

گردد.
پی نوشت 
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