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  چكيده

مختلف جامعه  يها دهد که گروه يشواهد نشان م

در . نديفا نمايت سوانح ايريدر مد يار مهميتوانند نقش بس يم

قرار  يکمتر يريپذ بير آسيتحت تأث ييجه کشورهاينت

م در يصورت مستقمختلف مردم به  يرند که قشرهايگ يم

ک ي هرکاهش خطر شرکت نموده و  يها تيفعال

درک و پاسخ به سوانح مرگبار را به  يخود برا يها يتوانمند

 ياز به آگاهيها ن يگونه توانمند نيکسب ا. عرضه گذارند

مردم در  ١يآور ت به تابيدارد که در نها يآمادگ شتر ويب

ا، نگرشها و ازهيد نين بايبنابرا. انجامد يبرابر سوانح م

 يشده تا راه برا ييمختلف مردم در جامعه شناسا يها نقش

. کاهش خطر سوانح هموارتر گردد يها ارتقاء روشها و برنامه

خصوص  گوناگون به يقشرها ياز به همکارين راستا، نيدر ا

و  يريکارگ مردان در به يزنان است تا دوشادش و همپا

قش ن يفايسوانح ا مرتبط با يها ها و برنامه استيس ياجرا

و  يريپذ بيزنان و آس ن مقاله به مقولةيدر ا. ندينما

با سوانح پرداخته و  ييارويژه آنان در رويو يها تيقابل

ن قشر از جامعه در رابطه با يا يتوانمندساز يبرا يشنهاداتيپ

آنان به صورت مختصر ارائه  ياز سو يريکاهش خطرپذ

 . شود يم

ر، يپذ بي، توانمند، آسيعيطبزنان، سوانح  :مات كليديکل

 .زلزله

  

                                                        
1 Resilience 



 مقدمه -۱

ت خانواده، يريت زنان در مديبا توجه به نقش پراهم

قات يبر تحق يو مرور يشبرد اقتصاديدر جوامع و پ يسازندگ

توان  ين زنان و مقوله توسعه، ميدر خصوص ارتباط ب يجهان

به  يزير و برنامه ي، طراحيريگ ميخاطر نشان ساخت که تصم

ازمند مشارکت و ين يعيکاهش خطرات سوانح طب منظور

 ي، فرهنگيابعاد اعم از اجتماع يفعال زنان در تمام يهمکار

ن زنان محور خانواده محسوب يهمچن. است يو اقتصاد

و  يو روان يدر بهداشت جسمان ياتيح يده و نقشيگرد

ات و شواهد يتجرب. گردش امور روزمره در خانواده دارند

که است ن مسأله ياز ا يته تا به حال حاکحاصل از قرون گذش

اند در  ، توانستهيعيدر سوانح طب يريپذ بيرغم آس يزنان عل

، يل، خشکساليهمانند زلزله، س يط ناگوار پس از سوانحيشرا

 يت مراقبت و اسکان از خانواده، برقراريمسئول... طوفان و 

به دوستان و  يرسان ياريه آنان و کمک و يآرامش، تغذ

ن راه تالش يگان را بر عهده گرفته و با جان و دل در ايهمسا

  . کنند

افراد جامعه، از جمله زنان را  يتمام يعيدر کل، سوانح طب

 يت متضاديا با وضعياما زنان در بال. دهد ير قرار ميتحت تأث

شان و گاه به علت  يريپذ بيل آسيبه دل يرو هستند، گاه هروب

  . نشايها يامکان استفاده از توانمند

 يها يژگيک سو زنان به لحاظ تناسب وياز  يبه عبارت

توانند نقش  يمطرح در سوانح م يازهايشان با ن يتيشخص

گر، به واسطه جنس و يد يفا کنند و از سويا يا ار ارزندهيبس

از سوانح  يناش يها در برابر فشارها يريپذ بيآس يوجود برخ

  .رنديگ يقرار م يو روان يجسمان يها بيتحت آس

  يعيزنان در سوانح طب يريپذ بيآس -۲

-بيآس ياز گروهها يکي شد، زنان در زمرة همانگونه که ذکر

قات نشان داده يتحق). ۱شکل (گردند ير جامعه محسوب ميپذ

از  يعيکه همواره جان خود را در سوانح طب ياست تعداد زنان

ن يشتر است که در ايار بيدهند به نسبت مردان بس يدست م

ک سانحه محسوب ي يان اصليتوانند از قربان يمصورت زنان 

  . گردند

  

ر جامعه در يب پذيزنان از جمله اقشار آس: ۱شکل 

  )   فريمهدو: عکس(، يعيبرابر سوانح طب

ل يزنان به دل ،ريپذ بيمختلف آس يها ان گروهيم در

از  يدر برخ. هستند يشتريازمند توجه بيشان ن تيجنس

، زنان با ييق روستادر حال توسعه و مناط يکشورها

به منابع، ارتباط  يدسترس: از جمله يشتريب يها تيمحدود

نداشتن  ،يکاف ، کمبود اطالعاتياجتماع يها کمتر با شبکه

 سوانح نيهمچن. رو هستند هروب نيت در زميمالک و ها مهارت

 يو روان يرات روحيثأ، تير از مشکالت جسميبه غ يعيطب

موجود است  يشواهد. گذارد يزنان م يبرخز بر ين يا گسترده

 سوانح يدر پ يمتفاوت يزنان از عواقب بهداشت بر آن که يحاک

و  ير متقابل عوامل اجتماعيثأت رسد يم نظر که بهبرند  يم رنج

 ۱۹۹۲ل يتجربه س .ثر استمؤن روند يدر ا يکيولوژيب

حاکم،  يها ل وجود سنتيبنگالدش نشان داد که به دل

، زنان در ياجتماع يها تيمنوعو م يفرهنگ يها تيمحدود

ن تعداد يرو شدند و بنابرا هروب ينجات خود با مشکالت

ر يها بعد، در س سال). ۱(افت يش يشدت افزا ان زن بهيقربان

 يدر کشورها ۲۰۰۴دسامبر  ي، در سانحه سوناميخيتکرار تار

ا در ير جنوب آسيل اخيو در س) ۲(النکا و هند  ي، سرياندونز

 ياريبنگالدش، نپال و هند، زنان بس يورهادر کش ۲۰۰۷اوت 

ا به ي، جان خود را از دست داده و يکاف يل عدم آگاهيبه دل

اند  پس از سانحه ادامه داده يبه امرار معاش و زندگ يسخت

)۳ .(  

نيز  ،شدند ا کشتهيدر آس يسونام ةکه در فاجع يتعداد زنان

زنان در  از مناطق، يدر برخ. داز مردان بو ترشيبرابر ب چهار

ا در يا بودند يکنار ساحل منتظر بازگشت شوهرانشان از در



ن حادثه يکردند که دچار ا يخانه از فرزندانشان مواظبت م

 يک روستايدر . شد يز دچار سرنوشت مشابهيهند ن. شدند
در . باختگان زن بودند جان يتمامبه نام پاچانکوپام،  يهند

 ۲۸۴سه با يدر مقا مرد ۸۲چهار دهکده در شمال منطقه آچه، 

وقوع فاجعه عظيم انساني در شهرستان ). ۴(زن جان باختند 

ن رفتن يز منجر به از بين ۱۳۸۲ زمستانستان كرمان در در ابم 

شد درصد ساكنان شهر  ۷۰بيش از و معلول شدن  يو زخم

  .)۵(د ده زيادي از اين قربانيان زنان و كودكان بودنکه ع

زنان مؤثر  يريپذ بيکه در آس ياز عوامل کل يبرخ

 يها يريگ ميمشارکت نابرابر زنان در تصم: باشد عبارتند از يم

زنان از حقوق خود، استفاده نابرابر زنان از  يمهم، عدم آگاه

و فقر در زنان، ارائه چهره  يامر آموزش، مشکالت اقتصاد

زنان نسبت به مسائل  يتفاوت يها، ب رسانه نامناسب از زنان در

) ۷-۶(ه يدر امر بهداشت و تغذ يو نابرابر يآگاهل عدم يدل هب

   :که در ادامه به اختصار به آنها پرداخته شده است

  مهم يها يريم گيمشارکت نابرابر زنان در تصم -۱ -۲

ل يا را زنان تشکيت دنياز جمع يميباً نيگرچه تقر

مهم و  يها تين وجود نقش آنان در فعاليبا ا يدهند، ول يم

نطور به نظر يا. ز استيار ناچيبس يساسا يهايريگ ميتصم

ها با  شتر دولتيب يها يگذار استيرسد که اهم س يم

ن يا يريگ مردان انجام شده و نقش زنان در شکل يريگ ميتصم

  .يستاد پررنگ نيمات زيتصم

  زنان از حقوق خود يعدم آگاه -۲ -۲

جهان، زنان از حقوق خود در سطح  يدر اکثر کشورها 

ن حقوق به يکامل ندارند که الزم است ا ياهآگ يو جهان يمل

کامل به  يبه آنها آموزش داده شده تا بتوانند با آگاه ينحو

ده يبپردازند و مانع از ناد ياجتماع يها تيمشارکت در فعال

  .دشونگرفتن حقوقشان در سطوح مختلف اجتماع 

  استفاده نابرابر زنان از امر آموزش  -۳ -۲

رش دختران يض در پذيبعل و تيبه تحص يعدم دسترس

. وجود دارد يياز جوامع روستا ياريآموزش هنوز در بس يبرا

 يمانعزنان و  يريپذ بيدر آس ياز عوامل اصل يکي يسواد يب

سواد  يب وجود مادران. استدار يبزرگ بر سر راه توسعه پا

ک يآموزش . گذارد يت فرزندان ميدر ترب يرير چشمگيتأث

ت يسالم و رعا يا ورش خانوادهتواند منجر به پر يمادر م

 يها ل خانوادهيتر، تشک مانند بهداشت مناسب ياصول

ن مادران باسواد يهمچن. گردد تر و کسب مشاغل بهتر کوچک

سوانح در جوامع خود  يمنيفرهنگ ا توانند به اشاعة يم

  .بپردازند

  و فقر در زنان  يمشکالت اقتصاد -۲-۴

توان در فقر  يرا مزنان  يريپذ بيگر از عوامل آسيد يکي

امروزه آمار نشانگر آن است که . افتي يو مشکالت اقتصاد

برند، در طول  يسر م هکه در فقر ب ييتعداد زنان روستا

ن حال نشان يالبته در ع. گذشته چند برابر شده است يها دهه

ز دانش، استعدادها و ين زنان نياز ا يداده شده که برخ

ق توانمند يتوان از طر يه مدارند ک يتيريخاص مد يها مهارت

ک نمودن آنها در مسائل مربوط به خود و يکردن و شر

شان  يريپذ بيها در جهت کاهش آس شان از آن مهارت خانواده

  . كرداستفاده  يا به نحو قابل مالحظه

  ها ارائه چهره نادرست از زنان در رسانه -۲-۵

ده، يدمظلوم، ستم يا د به عنوان چهرهيها نبا زنان در رسانه

غات يتبل يبرا يا به عنوان ابزاريناتوان و محتاج قلمداد شده 

جاد يو ا يريگ ميقدرت تصم يزنان دارا. کار گرفته شوند هب

جامعه هستند و با  ير قشرهايارتباط مناسب و مؤثر با سا

ها  مثبت از خود در رسانه يا توانند چهره يتوانمندکردن خود م

  . كنندارائه 

ل عدم يزنان  نسبت به مسائل به دل يتفاوت يب -۲-۶

   يآگاه

ک مسأله يدر مورد  ياوقات نبود اطالع کاف يبرخ

، عدم يفقر فرهنگ. گردد يريپذ بيتواند منجر به بروز آس يم

و  ياجتماع يها تيافتن در فعالي، حضور نيامکان مطالعه کاف

است  ياز جمله علل يجمع يها مداوم به رسانه يعدم دسترس

- يم ييزنان خصوصاً زنان روستا يريپذ بيآسکه منجر به 

اد بخش عمده زنان يار زي، مشغله بسيشهر يدر نواح. گردد

باز  ياجتماع يها تياز پرداختن به فعال ياديآنان را تا حد ز

مهم  يها از علت يکيتوان  يدر خصوص سوانح، م. دارد يم

و  يمنيدر خصوص موارد ا يزنان را عدم آگاه يريپذ بيآس

 يا پس از سوانحيد در قبل، هنگام و ينام برد که با ياماتا اقدي



  .ل زلزله انجام دادياز قب

  ه  يدر امر بهداشت و تغذ ينابرابر -۲-۷

زنان آنها را به تجربه موارد  يو اجتماع يکيولوژيط بيشرا

 يناکاف. سازد يحفظ سالمتشان مجبور م يبرا يخصوص هب

و عدم  يهداشتب يها نداشتن به مراقبت يبودن و دسترس

ر ين خصوص باعث بروز امراض و مرگ و ميدر ا يآگاه

شتر ين برآورد شده است که در بيهمچن. شتر در زنان استيب

برند  يه رنج ميشتر از مردان از سوءتغذيا، زنان بيدن يکشورها

)۱(.  

رغم شواهد موجود در خصوص  ي، علاين وجود با 

 ين بخوبين همچن، آنايعير بودن زنان در سوانح طبيپذ بيآس

، يانجام امور مربوط به سازمانده يياند که توانا نشان داده

   .را دارندقبل، هنگام و پس از سانحه  يو سامانده يرسان ياري

  زنان در پاسخ به سوانح گذشته يها يتوانمند -۳

 يدر گذشته نشان داده که زنان آمادگ ياريقات بسيتحق

ن حال يو در ع نسبت به مردان داشته يشتريدرک خطر ب

را همانند و  يامداد اضطرار يها تيمشارکت در فعال يآمادگ

 - ليبه عنوان مثال در زلزله منج. اند دوشادوش مردان داشته

که زن خانواده زنده مانده بود به  ييها رودبار، اغلب خانواده

 يها افته، خانهيب يها نظم و ترت اداره شده، امور بچه يخوب

  .)۸(دا کرد يادامه پ يو کارها به روال عادبنا نهاده شد  يموقت

در التور در جنوب  ۱۹۹۳سپتامبر  ۳۰بعد از رخداد زلزله 

نفر زن از  ۳۵۰۰متشکل از  يا هندوستان، شبکه يغرب

به  يدگيل رسياز قب ييازهايخودگردان فعاالنه به ن يها گروه

، حفظ سالمت و يبهداشت يازهاين آب و نيامرار معاش، تأم

  ).۹(گر توجه خاص مبذول داشتند يآموزش در کنار موارد د

مراکز زنان و «ت يزميا ۱۹۹۹زلزله  بعد از وقوعز يه نيترک در

گر در يد يها تيارائه خدمات به جامعه و فعال يراب» کودکان

  .)۱۰(شدند  يانداز کشور راه يشمال غرب يقسمت ها

زلزله آستانه  س ازپ يار مهم زنان در بازسازينقش بس

آنها . ت بوديار حائز اهميز بسين ۱۳۸۵ن يلرستان در فرورد

 شان کمکيها به خانواده يو احساس ين از نظر روحيهمچن
غذا،  يساز ل آمادهيگر از قبيکرده و در موارد متعدد د

نقش . کردند يانيشا ه سوخت کمکيآب و ته يآور جمع

ش يب يج خانواده حتحتاين مايمأثر آنان در حفظ و تؤار ميبس

   .)۲شکل ( )۱۱( مردان برآورد شده است از

  

پس از  ير زنان در امر بازسازيت چشمگيفعال:  ۲شکل 

  )زدخواهيا: عکس(آستانه -زلزله درب

مردان پس از  زنان دوشادوش يره جاوه اندونزيدر جز

امور در  يبخش سامان و به کردند يهمکار ۲۰۰۶زلزله 

ع اقالم و ارائه يو توز يجمع يها زخانهموقت، آشپ يها پناهگاه

  . )۱۲( پرداختند يرسان ياريو  يروان يکمکها

سوانح و  عمده زنان در کاهش خطر يها تيفعال -۴

 نجات و امداد

 يار مهميتوانند نقش بس يهمانگونه که گفته شد، زنان م

ند و در مراحل يفا نمايجامعه ا يمنيدر گسترش فرهنگ ا

ن و پس از ين حيو همچن يريشگيپ ليمختلف بحران از قب

خود تا حد  يها يوقوع بحران در نجات و امداد از توانمند

 يها تياز فعال يا ن نوشتار به پارهيدر ا. نديممکن استفاده نما

از سوانح،  يکاهش خطرات ناش يعمده زنان در راستا

 :شود يخصوصاً زلزله به طور خالصه اشاره م

و  يزي، برنامه ريريگ مي، تصميمشارکت در طراح -۴-۱

  اجرا

د ي، زنان با)۷-۶( يبا توجه به موارد مندرج در منابع قبل

 يها تيمند شوند تا بتوانند در فعال بهره يشترياز قدرت ب

و مشارکت در  يزير ، برنامهيريگ مي، تصميمربوط به طراح

 ياز زلزله به عنوان بخش يناش يامور مرتبط با کاهش خطرها

ن مشارکت زنان در يهمچن. نديت نمايفعال ياز طرح توسعه مل

مربوط به زلزله، آموزش، پژوهش و  يو فن يتخصص يها طرح

، يکار يها ل گروهيجامع کاهش خطر، تشک يها ن برنامهيتدو

ات و مشارکت يارائه تجرب يبرا يياجرا يو شوراها يپژوهش



  .گردد يه ميتوص يو فرهنگ ي، اجتماعياقتصاد يها تيفعال در

  از آن يناش يدرباره زلزله و خطرها يريدگاي -۴-۲

تواند به  يم يا   دهيدر خصوص هر پد يشناخت و آگاه

ن زنان يبنابرا. گردد ده منجرياز آن پد يکاهش خطرات ناش

 يکافات آن و منابع مربوط شناخت زلزله، خطرد دربارة يبا

در گسترش مربوطه  يها کالسكنند و با شركت در دا يپ

تبادل اطالعات . تالش كنندخانه و محل کار در  يمنيفرهنگ ا

از  يکيگان، کودکان و خانواده يات با دوستان، همسايو تجرب

  . است يمنيو ا يريشگيفرهنگ پ توسعة يها راه

در اقدامات کاهش خطر در  يزير مشارکت و برنامه -۳ -۴

  ن و پس از زلزلهيسه فاز قبل، ح

انواده خود توانند به آموزش خ ين مرحله، زنان ميدر ا

ن يهمچن. ن آن بپردازنديسانحه و تمر يمنيخصوص موارد ا در

براي از يلوازم مورد ن ةيل تهياز قب ياست تا موارد يضرور

از، داشتن اطالعات در مورد يت مورد نيريخروج از خانه، مد

 ةيط و تهيها، بهداشت مح يماريه، کنترل بياول ياصول پزشک

زنان قادرند تا با . رنديا فرا گيغذا را از قبل آماده نموده و 

آنان بعد از . ن بپردازنديريدر هنگام زلزله به کمک سا يآگاه

و عالوه بر  كردهحتاج کمک يما ةيتوانند در ته يز ميزلزله ن

ن رفتن مرد خانه، از يا از بين معاش، در صورت نبودن و يتأم

  . بخشند يگان تسليبه افراد خانواده و همسا يروان ينظر روح

 : لياز قب يموارد يسازماندهبه ن يهمچن

ات افراد خانواده و يضرور يآور و جمع اطالعات يآور گرد  ‐

   ،) ۳شکل (محله 

 ع، يسر يرسان در رابطه با اطالع يهمکار -
 سرپرست، يده و کودکان بيد بيت از افراد آسيحما -

 ها،  ت اردوگاهيريمد  -
 ها، و  ل انجمنيتشک  -
 ي، بازسازين مجدد، توانبخشمشارکت فعال در امر اسکا  -

 .)۱۳(بپردازند ..... و 

  

ات خانواده يضرور يزنان در گردآور يرسان ياري: ۳شکل 

  )بهزادفر: عکس(پس از سوانح

 

  ه  يت بهداشت و تغذيريمد  -۴-۴

اصول  يريادگيو مربوطه  يها زنان با شرکت در کالس

ر توانند د يه مياول يها کمک يها بهداشت و شرکت در دوره

و خود  ط خانه، محل کار و اجتماعيحفظ بهداشت مح

. خانواده بکوشند يکودکان و اعضا ين بهداشت فرديهمچن

تدارکات   تهيةنطور يآن، هم يساز  د غذا و آمادهيزنان در تول

 يه در زمان اضطرار نقشيبه منظور رفع سوءتغذ يضرور

س از ه پياول يتوانند در ساعات و روزها يآنها م. دندار ياتيح

ن کودکان، سالمندان و يع غذا در بيو توز يزلزله به آماده ساز

و ) ۴شکل ( بپردازندماران ين و بيازمندان و کمک به مجروحين

مربوط به  يها تيدر فعال يات بازسازيهمزمان با شروع عمل

 كنند يها همکار درکارخانه ييد مواد غذايا توليو  يکشاورز

)۱۰(. 

  

 ده از سانحهيب ديک به افراد آسنقش زنان در کم: ۴شکل 

  )۲۰۰۶ران ي، ايسازمان بهداشت جهان: عکس(

  



 
  ان يخود و اطراف يروان – يط روحيارتقاء شرا -۵ -۴

ت يتقوبه منظور ز ين يدرمان روان پرداختن به خود

ت، يت تفکر و خالقين امر به تقويا. استار مهم يت بسيشخص

ت حس يو، تقيو همدرد ي، همدليدوست ت حس نوعيتقو

ت حس يو مشکالت و غلبه بر آنان و تقو يمقابله با ناراحت

دهد که  يشواهد نشان م. شود منجر ميد و سازنده بودن يمف

رساندن به کودکان، سالخوردگان و  يارينقش زنان در 

منظور  بهدر آنان  يروان يها بيها و آس ن و کاهش تنشيمعلول

از زلزله در هر دو مرحله قبل و پس  يحفظ آرامش روح

 .ار مثبت بوده استيبس

  شنهاداتيو پ يريگ جهينت -۵ 

ا يدر سراسر دن يا قات گستردهيمطالعات و تحق

از  يعيزنان در برابر سوانح طب يريب پذيزان آسيخصوص م در

آنان در  يدير و کلين نقش انکار ناپذيجمله زلزله و همچن

 .ده استياز وقوع سوانح به انجام رس يناش يکاهش خطرها

کاهش خطر  منظور بهکه  ييها تيفعال ياست تمام يهيبد

رد، ذاتاً بشر دوستانه و يتواند توسط زنان صورت گ يسوانح م

  . استن قشر در امر توسعه ياز مشارکت ا يحاک

نده يق فراتر در آيتحقبراي از موارد  ينجا به برخيدر ا

 : شود ياشاره م

انح زنان در سو يريپذ بيدر خصوص علل آس يبررس -

  خاص هر کشور؛  يها يژگياساس و  بر

از  يناش يکاهش خطرها يها نهيآموزش زنان در زم -

شرکت در  يت از آنان برايو حما يعيسوانح طب

  مربوطه؛ يها برنامه

در  يآور دار و تابيپا زنان در توسعة ينقش اساس يبررس -

  ؛يعيبرابر سوانح طب

 يها مهبرنا يزير نقش زنان در طرحخصوص ق دريتحق  -

  آنها؛ يو اجرا يريگ ميکاهش سوانح، تصم

در ) يردولتيو غ يدولت(ربط يذ يها نقش سازمان يابيارز -

کاهش خطر سوانح توسط زنان  يها موفق برنامه ياجرا

  جامعه؛ 

ت سانحه هنگام يريمطالعه در خصوص نقش زنان در مد  -

  و بعد از رخداد آن؛

 -يش روحق در خصوص نقش زنان در حفظ آراميتحق -

  گان در سوانح؛يافراد خانواده و همسا يروان

  ؛يريشگيو پ يمنيفرهنگ ا نقش زنان در توسعة يبررس  -

عملکرد و نقش زنان متخصص کشور به عنوان  يابيارز -

  کاهش خطر سوانح؛ نةيان در زميا مجريندگان ريگ ميتصم

  نقش زنان در تحقق امور بشر دوستانه؛ يبررس  -

رساندن  ياري يزنان برا يها تيها و ظرف يندتوانم يابيارز -

 گر اقشار جامعه؛يد ييو راهنما

 يبرا يها و ابزار کاربرد مناسب، روش يها زمان يبررس -

  آموزش زنان؛

  ؛که امر آموزش سوانح را برعهده دارند ين افرادييتع -

 يابيمطالب و ارز يآموزش يها، محتوا نوع آموزشتعيين  -

  آنان؛

از زنان به عنوان  يخصوص هب يها وهگر ييشناسا - 

  دتر هستند؛يآموزش مف يندگان فعال که براينما

 يها يريذپ بيک، با شناخت آسينزد ةنديد است در آيام

ارزشمند آنان از  يها يها و توانمند تيک سو و ظرفيزنان از 

ن ياز مشارکت فعال و مستمر ا يريگ گر، بتوان به بهرهيد يسو

سوانح و توسعه  يريکاهش خطرپذ قشر از جامعه در امر

  .بشردوستانه ادامه داد يها تيفعال
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Abstract 

Evidence has shown that various groups of the society can play an important role in disaster 

management. Therefore, countries undergo less vulnerability that various groups of people 

participate actively in risk reduction activities directly and also display their capabilities to 

confront and respond to disasters.  

Learning these capabilities require more awareness and preparedness that results in people 

resilience to disasters. Hence, it should be identified the roles, needs, and attitudes of different 

groups in the society in order to facilitate the way for risk reduction initiatives, programs and 

methods development.  

In this regard, presence of miscellaneous groups of people especially women is need to cooperate 

in parallel with men to apply and implement policies and activities related to disasters.  

In this paper, women vulnerabilities as well as their capability to respond disasters has been taken 

into consideration respectively. At the end, some suggestions have been offered briefly for 

making women more capable in risk reduction.  
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