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املی که در این بین دهند، به همین دلیل، شناسایی عوالعمل مناسبی ارائه نمیمردم در هنگام وقوع حوادث، عکسمعموالً 

ای از سرپرستان خانوار در شهر به این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از نمونه. رسدنقش اساسی دارد، ضروری به نظر می

ای چند برای انتخاب نمونه، از روش خوشه. به انجام رسیده است) 106(د و شاه) 106(د مشهد به صورت دو گروه مور

و در مدل  tهای خی دو، دقیق فیشر و ها در مدل تک متغیره با استفاده از آزمونآنالیز داده. است گیری شدهای بهرهمرحله

تغیره شغل، تحصیالت، سن دهد که در تحلیل تک منتایج نشان می. چندگانه با روش رگرسیون لجستیک انجام شده است

قامت در شهر در دو گروه اختالف معنی داری سرپرست و تحصیالت همسر، تعداد فرزندان، سطح زیربنای مسکن و مدت ا

در . شود ینمداری در سن و شغل همسر، رضایت از وضعیت خدماتی شهر و سطح درآمد دیده تفاوت معنی. دهدنشان می

ل، مدت سکونت در شهر، تعداد فرزند و زیربنای مسکن در مدل باقی ماندند که ارتباط تحلیل چندگانه متغیرهای سن، شغ

رسد برای کاهش روشبر این اساس، به نظر می. دار آماری با نوع برخورد در حضور اثر سایر متغیرها داشتندنیواقعی مع

های آموزشی بر کسانی قرار گیرد که دوره ی شهری، باید اولویت آموزشها بحرانهای غیر علمی و خودسرانه در مقابله با 

تر بوده، دارای فرزند در شهر کوتاه ها آنباالتری قرار دارند، مدت اقامت  را در ارتباط با شرایط بحرانی طی نکرده، در سنین

    .است برخورداراز زیر بنای کمتری  ها آنبیشتر هستند و مسکن 

  .مدیریت بحران، آمادگی در مقابل بحران، کاهش آسیب، مشهد: 

  

  

از آنجا که هم اکنون ). 1385بیرودیان، (ت ورد در ایران حادث شده اسم 31نوع سانحه شناخته شده در دنیا،  40از        

به دلیل تراکم و ازدحام باال در این مناطق، احتمـال وقـوع   و کنند درصد مردم ایران در شهرهای زندگی می 60بیش از 
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اجتمـاعی   یها بحران، این در حالی است که با توجه به سابقه موجود. حوادث طبیعی پر تلفات در شهرها، بسیار باالست

مـدیریت بحـران، الزم و    در نتیجه، آمادگی برای مقابلـه بـا ایـن حـوادث و    ). 1383پیران، (ت این مناطق نیز فراوان اس

  . رسدضروری به نظر می

اقدامات فیزیکی و مهندسی بوده و برای ارتقای وضعیت رفتـار  مورد توجه در مدیریت بحران،  یها تیاولوتاکنون        

به همین دلیل، انجام اقدامات الزم، در ارتباط بـا آمـوزش نحـوی    . لیه مردم، اقدام قابل توجهی به انجام نرسیده استاو

ایی هـ با وجود آن که حرکات محدود و اندکی توسط سازمان. رسد یمهای حادثه دیده، بسیار ضروری به نظر رفتار انسان

این ارتباط آغاز شده است، اما در مجموع، توجـه بـه مـردم و نـوع     در ) 1389(ن چون هالل احمر جمهوری اسالمی ایرا

در اغلب موارد مردم بیش از آن که به رفتارهای صـحیح  بنابراین، . باشد ینمهنوز در عمل مورد توجه  ها آن العمل عکس

ایـن   دهد اوالًمی شرایطی که نشان. اندنه مشکالت افزودهو علمی متکی باشند، با اقدامات احساسی و خودسرانه، بر دام

های امداد و نجات نداشته اند و در ثانی، اعتماد و اطمینانی به سازمانهای الزم و کاربردی را دریافت نکردهافراد آموزش

بـر رفتـار مـردم در     رگذاریتأثو عوامل  ها مؤلفهبنابراین، جای خالی تحقیقاتی که بتواند . اندنمانده ها آنو منتظر اقدامات 

وع حادثه را تعیین نموده و شرایط مناسب تغییر رفتار به سمت رفتارهای عقالیی و کم خطـر را تعیـین نمایـد،    هنگام وق

هایی را که نیاز بیشتری به آموزش دارند را معین نماید تا گروهبه همین دلیل، این تحقیق در نظر دارد . شوداحساس می

  . ایندگیری نمجهت ها آنهای آموزشی بیشتر به سوی برنامه

  

سرپرستان خـانوار منتخـب در   و با نمونه ای از شاهدی  -در قالب موردی ،روش توصیفی و تحلیلیاین بررسی به        

به منظور گردآوری داده های میدانی سرپرستان خانوار به دو گروه معتقد و مطمئن از . استبه انجام رسیده شهر مشهد، 

که معتقد بودند اقدامات مورد نظـر از طـرف سـتاد    (ن مسئولین امداد و نجات و مدیریت بحرااقدامات انجام شده توسط 

تـوان منتظـر   افرادی که معتقد بودند خـود بایـد اقـدام نمـوده و نمـی     (ن و غیر مطمئ) دهندبحران را مورد توجه قرار می

مـردد  ه هنوز بین اطمینان و عدم اطمینـان،  افرادی ک. بندی شدنددسته) بمانند امدادرسانانمسئولین و  یها دستورالعمل

ابتدا بـه روش  . ای انجام شدگیری به صورت چند مرحلهبه همین منظور، نمونه. بودند، از نمونه مورد مطالعه حذف شدند

آنگاه در هر خوشه بـا روش  . خوشه های الزم معین شدند) شهری منطقه 13(ر ای در مناطق مختلف شهتصادفی خوشه

با توجه بـه  . گردیدندین ساکنین محدوده مورد نظر، خانوارها انتخاب های شهرداری از به و استفاده از پالکتصادفی ساد

ها و نرم افزارهای موجود در این ارتباط، حجم ها، فرمولهای متعدد موجود در این تحقیق و با استفاده از روشمحدودیت

هـای علمـی مـورد    و سایر شاخص یی، محتوایسشنامه از نظر ظاهرروایی پر .نفر تعیین گردید 212در حد  نمونه نهایی

نمونه خارج از شمول نمونه اصلی، مورد سنجش  30گیری از هتایید متخصصان امر قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با بهر

  . درصد، پایایی پرسشنامه به اثبات رسید 81قرار گرفت که با تعیین ضریب آلفای کرونباخ در حد 
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مورد تجزیه و تحلیل قرار  SPSSها کدگذاری شده و با استفاده از نرم افزار های الزم، دادهپس از جمع آوری داده       

های امداد و نجـات  های اولیه، متغیرهایی که به طور جداگانه با نوع برخورد نسبت به اقدامات گروهپس از آزمون. گرفت

البته بـرای  . وارد مرحله آنالیز چندگانه شدند) 2/0احتمال کمتر از (د داشتن دار یا نزدیک به سطح معنی داریارتباط معنی

ی استفاده شد و از متغیرهایی که همبستگی باالیی با هم داشـتند،  بودن، از آنالیز همبستگ یهم خطجلوگیری از مشکل 

سپس از مدل رگرسیون لجستیک  .داری بیشتری با نوع برخورد داشتمتغیری انتخاب شد که در مرحله آنالیز اولیه، معنی

شـدند و بـرای ارائـه     در مدل حفـظ  1/0در این مرحله، متغیرهای با احتمال کمتر از . ، استفاده شدها دادهو با روش ورود 

در مرحله اول آنالیز داشتند، نیز برای ورود به مدل بررسی و در صـورت   2/0بیش از  pمدل نهایی، سایر متغیرهایی که 

قیاس داده شدند تا در نهایت با حذف اثرات مخدوش کنندگی، عواملی که ارتباط واقعی با نوع روش دارند، لزوم، تغییر م

در نظـر   1/0برای بیان شدت ارتباط در مدل نهایی از نسبت شانس استفاده گردید و سطح معنی داری . مشخص گردند

از آزمـون   هـا  مانـده یباقگرفـت و بـرای بررسـی    برازندگی مدل با آزمون هاسـمر و لمشـو مـورد تاییـد قـرار      . گرفته شد

  .استفاده شدف اسمیرنو -کولموگراف

  

 در. محیط زمینه ساز مطرح شده است، به اشکال گوناگونی تعریف شـده اسـت  بحران که در این مطالعه به عنوان        

هـای اقتصـادی دولـت    شکسـت سیاسـت  دیدگاه اقتصادی، بحران بر حسب حرکت منفی در متغیرهای اقتصاد کـالن و  

های اقتصادی و سیاسـی  شود و پژوهشگران این عرصه برای مطالعه بحران و نحوه اداره آن به دنبال محرکتعریف می

-، بحران را در بی عدالتی موجود در جامعه، مشکالت اجتماعی و موارد مشابه میشناسان جامعه). Slater, 1984(د هستن

تعریـف   هـا  آنها و هیجانـات کـاذب   ، بحران را بی هویتی افراد یا پوچ گرایی انسانشناسان روان. )97: 1379گر، (د دانن

دانشـمندان  ). Caplan, 1970(د گیـر وی در برابر بحران مورد مطالعه قرار مـی  العمل عکساز این منظر، فرد و . کنندمی

گیرنـد،  و کارهایی که برای کنترل بحران به کار مـی علم مدیریت، بحران را بر اساس میزان اثراتی که بر سازمان و ساز 

دانـد کـه در کـارکرد    دیدگاه سیستمی نیز بحران را عبارت از شـرایطی مـی  ). 24: 1385رضوی، (د کننتعبیر و تفسیر می

بنابراین، هر وضعیتی که شرایط عادی زنـدگی شـهری را دگرگـون کـرده و جریـان روزمـره       . سیستم اخالل ایجاد نماید

رایطی، مردم به طور معمول رفتارهای عادی روزانه خود را نشان در چنین ش. شودرا بر هم زند، بحران تعریف می زندگی

چنانچه این رفتار بر اساس اصول تعریف شده علمی به . العمل نشان دهندنداده و ناچارند، سریع در مقابل حوادث عکس

  .توان از آن با عنوان بحران در بحران یاد نمودی داشته باشد که میخسارات مادی و معنوی را در پ تواند یمانجام نرسد، 

دهد کـه اساسـاً مـدیریت بحـران     نشان می یالملل نیبمحلی، ملی و  یها بحراننگاهی به تجربه ناشی از مدیریت        

برای (د ین بین ندارهای مهندسی و فنی متکی بوده و مباحث انسانی و اجتماعی جایگاه چندان مهمی در ااغلب بر شیوه

این در حـالی اسـت کـه    ). در ارتباط با مدیریت بحران Google Scholar, 2010در اطالع نگاه کنید به مقاالت موجود 
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های ارائه شده را نپذیرند، هیچ یـک از ایـن راهکارهـا، ثمربخشـی الزم را     حتی در بهترین شرایط، چنانچه مردم راه حل

چرا که در بروز هر نوع رویداد طبیعی و اجتماعی کـه بتـوان بـر آن مفهـوم بحـران را      . دنداشته و به نتیجه نخواهد رسی

اطالق نمود، مردم در خط مقدم قرار دارند و در واقع زمان طالیی امداد و نجات، تنها در اختیار خود مردم است و معموالً 

در همین راستا، سازمان امـداد  ). 1381 ،یزنما(ت هنگام رسیدن نیروهای امدادی، این زمان تا حد زیادی سپری شده اس

. را آغاز نموده است »ممردم برای مرد«و نجات هالل احمر، طرح بزرگ و ملی مدیریت بحران مبتنی بر جامعه با شعار 

ای، افـراد بتواننـد    های امدادی و خود امدادی است تا پـس از هـر حادثـه    هدف از این طرح، آگاهی اقشار جامعه از آموزه

گیری هدفمنـد  اما جهت). 1389 ر،سازمان امداد و نجارت هالل احم(د نیاز امدادگران، همنوعان خود را نجات دهنبدون 

ها داشته و در ضمن پذیرای آن باشند، از جمله این طرح و ارائه آموزش به کسانی که نیاز مبرم و فوری به این مساعدت

  . دست آیداقداماتی است که باید با پژوهش و تحقیق مستمر به 

عسـگری،  (ت اسـ  یمنـ یفرهنـگ ا  جـاد یشده است، ا رفتهیبحران پذ تیریمد یبرا ایکه در دن یاهیاصل پا اکنون       

 تیموفق زانیم ،یعیطب ریو غ یعیو سوانح اعم از طب بحران تیریمد نهیهر کشور در زم تیموفق اریمع قتیدر حق). 1389

ها و اعتقادات است کـه  از باورها و ارزش یامجموعه ،یمنیفرهنگ ا. ه استشدعنوان  ،یمنیو توسعه فرهنگ ا جادیدر ا

  .  دهدیآن قرار م ینهادها هیاقدام افراد و جامعه و کل تیدر برابر سوانح و خطرات را در اولو یمنیا

مـدیریت  امـا برخـی   . ها باید شامل همه مردم و در همـه جـا باشـد   صحبت از فرهنگ ایمنی است، آموزش وقتی        

، آن هـم بـا   )690: 1387شـکیبا،  (هـا   آنهای بالقوه و برنامه ریزی در باره نحوه برخـورد بـا   بحران را پیش بینی بحران

مـدیریت بحـران، انجـام اقـداماتی در چهـارچوب       ایفوظ نیتر مهمبه همین دلیل، . دانندو کالبدی می اقدامات فیزیکی

و آمـادگی بـرای   ) پیشگیری(ن از بروز حوادث طبیعی، کاهش آثار سوء آمدیریت شهری، برای رهایی از مشکالت ناشی 

ی کـه مـدیریت بحـران فراینـدی پویـا در      حتی هنگام. شودعنوان می) Rattien, 1990: 44(ع امداد رسانی و بهبود اوضا

ن مان وقوع بحـرا ، در ز)برنامه ریزی و آماده سازی(ن شود و شامل پیش از وقوع بحراسنجیده تعریف می اتیقالب اقدام

اسـت، بـاز هـم    ) Darbek, 1990: 23) (بازسازی و تـرمیم (ن و بعد از وقوع بحرا) کمک به آسیب دیدگان و امداد رسانی(

و  تـر بـوده   نابسـامان در مـواردی، اوضـاع بسـیار     کـه این در حالی است . باشد ینممردم مورد توجه  العمل عکسرفتار و 

کنند و تنها بعد از وقـوع بحـران بـه تشـکیل سـتاد بحـران       قوع بحران، خالصه میمدیریت بحران را در مرحله بعد از و

های بعـد از هـر واقعـه طبیعـی و یـا      آییگرد همو ها برگزاری همایش). 63: 1385حاتمی نژاد و جانبابانژاد، ( پردازند یم

  . باشد یمهای بروز آن، شاهدی بر این مدعا و بررسی علل، عوامل و زمینه جتماعیا

له با حوادث و رویدادهای غیـر مترقبـه و   ببرای مقا ها انساناین اساس و با توجه به شرایط موجود، آماده سازی  بر       

که بتوانند با کمترین آسیب، خود و همنوعان خود را از مهلکه نجات دهند، از جملـه   ییها روشبه ابزارها و  ها آنتجهیز 

مربوط به شرایط بحرانی مورد توجه قرار نگرفته و یـا بـه قـدر     یها یبررست و هایی است که تا کنون در تحقیقااولویت

به همین دلیل، این بررسی در نظر دارد تا حد امکان این شرایط را مد نظر قرار داده و از . کفایت بدان پرداخته نشده است
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در این ارتباط جلب  وجودتنگناهای مو رفع  ها آنرا به جایگاه مردم، آموزش  گذاران استیساین طریق توجه مسئولین و 

   .نماید

  

مخاطرات طبیعـی  : دارند زمان ملل، کلیه مخاطرات دو منشأکاهش بالیای سا یالملل نیببر اساس برنامه راهبردی        

گیـری از مـدیریت بحـران    بهـره    ه در هر دو مـورد، ک (Moe & Patharkul, 2006: 396( یو مخاطرات ناشی از فناور

وظایف مدیریت بحران، کاهش آثـار سـوء بحـران، آمـادگی و      نیتر مهماز . رسدبرای کنترل شرایط ضروری به نظر می

ای که مدیریت بحران، بر یک مبنای اصولی شامل، تحلیل خطرپـذیری،  بهبود اوضاع پس از وقوع بحران است، به گونه

پـس  ( یو بازساز) حین وقوع بحران( یهای اضطرارکمک) قبل از وقوع بحران(ن آ پیشگیری از فاجعه، آمادگی در برابر

 ینیـرو ). 44: 1373تن برگـر،  (د به طور کلی، در بحران دو نیرو درگیر هستن). Buzan, 1983(د باشمی) از وقوع بحران

اسـت کـه عمومـاً افـراد      به خاطر همین شرایط. باشد یماول در جهت رشد فرد و نیروی دوم به سوی سقوط و انحطاط 

  .باشندمی گیریآسیب دیده از بحران دچار تعارض در اهداف و تصمیم

جر بود ات وی که یک. استن مربوط به فردی به نام هنری دونابا مدیریت حوادث غیر مترقبه،  در ارتباط ها نوشتهاولین 

ناشی از جنگ، تصمیم  یها یزخمو  ها کشتههده وارد شده بود، با مشا ریالجزا، به قصد تجارت به 1800و در حدود سال 

بـه  ). Brown, 1988به نگاه کنید، (د به مداوا و معالجه این افراد گرفت و بعدها خاطرات خود را در کتابی به چاپ رسان

 نگـاه (د کمک و امداد و نجات را فراهم نمو یالملل نیبهای بعد، زمینه تشکیل سازمان ها سالطوری که همین خاطرات، 

  ).Deming, 1969به کنید، 

اولـین  در همـین راسـتا،   . آغاز شـد  1360در اوایل دهه های مرتبط با مدیریت بحران تحقیقات و بررسیدر ایران،        

های ، بیشتر بحران»یالملل نیب یها بحرانمدیریت «، اختصاص داشت که در کتابی با عنوان )1366( یها به کاظمنوشته

، مدیریت بحران در حـوزه علـوم اجتمـاعی را    )1371(ب بعدها، شادی طل. کردانسانی را مطرح می اجتماعی، اقتصادی و

گـزارش دوره  «، بـا انتشـار   )1376(ر رهبـ . مطرح نموده و زمینه بحث در ارتباط با مسائل داخلی ایـران را فـراهم نمـود   

کشورها از نظر زلزلـه، در اختیـار    نیتر پرحادثهر ای را از ژاپن به عنوان یکی از پ، تجارب ارزنده»بحران در ژاپن تیریمد

بعـدها  . ، دنبـال شـد  »مـدیریت بحـران  «های تاجیک، تحت عنوان با نوشته 1379این کار در سال . کارشناسان قرار داد

بحران در ایـن حـوزه را    ت، برخی از ابعاد مدیری»یشهر یبحران در نواح تیریمد«در کتابی با عنوان ) 1380( یعبداله

ن ، درابـک و دیگـرا  )1381(س عبارتند از میتـراف و آنگنـا   اطسایر کارهای انجام شده در این ارتب. د بررسی قرار دادمور

، )1386(ز ، برچر و جیم)1385(، )1384( ی، محمود زاده، سعید)1383( ی، احمد)1383( ی، حسین)1383(ث ، بو)1383(

بالیای طبیعـی در منـاطق شـهری در     یالملل نیبولین کنفرانس ، ا1371البته در سال ... و) 1387(ر ، امی)1387( یصفر

بـه نـوعی بـه مسـائل      ها مقالهدرصد  3مقاله ارائه گردید که کمتر از  112برگزار شد که در این کنفرانس، بیش از  رانای
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 ).1371شور وزارت ک(د در هنگام وقوع حادثه اختصاص یافته بو ها انسان العمل عکسآموزشی و به طور غیر مستقیم به 

یگـاه مسـائل اجتمـاعی و بـه خصـوص      در میان تحقیقات انجام شـده، جا و  شود یماین شرایط در سطح جهان نیز دیده 

حتی بسیاری از مجالت و نشریاتی که . در مقابل این حوادث، چندان رفیع نیست ها انسانمناسب و سنجیده  العمل عکس

های روانی که مسائل مربوط به کنترل تنش دهند یمقرار  وجهرا مورد ت رسند، مقاالتیدر حوزه علوم انسانی به چاپ می

و از چگونگی رفتار در مقابل حوادث و رویدادها، در  اند دادهد توجه قرار رو اجتماعی فردی و خانوادگی بعد از بحران را مو

 ). Javadian, 2007(ت خبری نیس ها آن
  

از نظر سن و شغل همسر، رضایت از شاهد و مورد داری در دو گروه اختالف معنی) دو به دو(ه اولیدر مرحله آنالیز        

با رفتـار  (د ، اما سطح زیربنا و مدت اقامت در شهر در گروه مور)2و  1جدول شماره (د تسهیالت و سطح درآمد دیده نش

هـای مـرتبط، سـطح    یرهـای وضـعیت آمـوزش   همچنـین متغ ). 1جدول شـماره  (د داری کمتر بوبه طور معنی) غیر ایمن

ای که اقدامات ؛ به گونه)2جدول شماره (د تحصیالت و سطح تحصیالت همسر، ارتباط معنی داری با نوع برخورد داشتن

درصد و احتمال  2/30درصد در مقابل  9/50، خودسرانه به دلیل عدم اعتماد به امدادرسانان، در شاغلین بخش غیر اداری

افراد استفاده کننده از روش غیر اصولی و خودسرانه، دارای سطح تحصیالت کمتری نسبت به . بوده است 02/0مساوی 

بـود، بـه سـوی     پلمیـ از دبیش  ها آندرصد از مردانی که سطح تحصیالت همسر  9/56عالوه بر آن، . گروه شاهد بودند

درصد افرادی که دارای همسری با تحصیالت کمتر از دیپلم بودنـد،   1/55رایش داشتند و در مقابل مطمئن گ یها روش

در مرحلـه دوم آنـالیز متغیرهـایی کـه در     ). 0056/0با احتمال مسـاوی  ( دادند یمغیر مطمئن تمایل نشان  یها روشبه 

که سطح معنی  ییها آنو نیز ) 05/0ال کمتر از احتم(د داشتن) نوع روش(ه مرحله قبل، ارتباط معنی داری با متغیر وابست

داشتند، وارد مدل رگرسیون لجستیک شدند و پس از تحلیل چندگانه در نهایت متغیرهای سن، وضـع   2/0داری کمتر از 

مرتبط، مدت سکونت در شهر، تعداد فرزند و سطح زیر بنای مسکن در مدل باقی ماندند که پس از  یها آموزشدریافت 

دول شـماره  ج(د مخدوش کنندگی سایر متغیرها، ارتباط واقعی معنی دار آماری با نوع برخورد با واقعه داشتن حذف اثرات

3 .(  

  ، اختالف متغیرهای کمی در نمونه مشارکت کننده در تحقیق1جدول شماره 

 pسطح   شاهد  مورد  متغیر

  066/0  35  34  )سال(سن

  014/0  7/13  12  مدت سکونت در شهر

  0011/0  87/1  46/2  نتعداد فرزندا
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های غیر اصولی و خود سرانه بـرای افـرادی کـه دوره هـای     نتایج نشان داد که شانس استفاده از روش ،در نهایت       

اسـت   شـهر کمتـر  در  ها آناین مقدار برای افرادی که مدت اقامت . برابر سایرین است 465/2، اند نکردهآموزشی را طی 

به عبارت دیگر، به ازای هر سال اقامت در . تری در شهر برخوردارنداز سابقه اقامت طوالنی برابر افرادی است که 181/1

  . شود یمخودسرانه، کاسته  یها روشگیری از درصد از احتمال بهره 8شهر، حدود 

خانوارهـا از   نفر و بیشتر فرزند دارند، بیش از سایر 3در بررسی تعداد فرزندان خانوار نیز مشخص گردید کسانی که       

) سـال  40بـیش از  (ر این در حالی است که با افزایش سن سرپرسـت خـانوا  . کنند یمغیر اصولی بهره برداری  یها روش

ایـن مقـدار بـرای    . کند یمسال افزایش پیدا  40دو برابر افراد کمتر از  حدودخودسرانه به  یها روشاز  یمند بهرهمیزان 

متـر   100به طوری که سرپرستانی که از زیربنای مسکونی کمتـر از  . بوده استسطح زیربنای واحد مسکونی نیز صادق 

 یهـا  روشمتـر بـوده اسـت، از     100بیش از  ها آنبرابر افرادی که زیربنای مسکونی  7/1 باًیتقر، کردند یمبهره برداری 

انجام شد کـه بـر ایـن اسـاس،     به منظور نشان دادن برازندگی مدل  ها ماندهیباقتحلیل . کردند یمخوسرانه بهره برداری 

و احتمـال کمتـر از    39/5نمـره اسـتاندارد معـادل    ( ها ماندهیباقاسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن -آزمون کولموگراف

  .باشد یل منشان داد که بر حسب متغیرهای مستقل، شرایط بیانگر نیکویی برازش مد) 001/0
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  نه مورد بررسی، ارتباط بین متغیرها در افراد نمو2جدول شماره 

 Pسطح   )OR(شانس  (%)مورد   (%)شاهد   متغیر  شرح

  0022/0  96/2  2/30  8/69  اداری  شغل

  9/50  1/49  غیر اداری

  418/0  معنی دار نیست  3/44  7/55  شاغل  شغل همسر

  7/52  3/47  خانه دار

  2/51  8/48  محصل

  

  تحصیالت

  

  0045/0  85/1  9/41  1/58  باالتر از دیپلم

  55  45  از دیپلم کمتر

  تحصیالت همسر

  

  0056/0  87/1  1/43  9/56  باالتر از دیپلم

  1/55  9/44  کمتر از دیپلم

  005/0  86/1  5/57  5/42  متر و کمتر 100  سطح زیر بنای مسکن

  9/44  1/55  متر 100بیش از 

  سن

  

  764/0  معنی دار نیست  5/51  5/48  سال و کمتر 40

  4/50  6/49  سال 40بیش از 

  )ماهیانه(سطح درآمد

  

  449/0  معنی دار نیست  4/49  6/49  هزار تومان 500کمتر از 

  6/45  4/54  هزار تومان 500بیشتر از 

  رضایت از خدمات شهری

  

  561/0  معنی دار نیست  3/49  7/50  بلی

  7/34  3/65  خیر

  

دلیـل بـی   . باشد یمدر مقابل حوادث غیر مترقبه اندک  گی مردمآمادبا این فرض مهم آغاز شد که حاضر مطالعه        

دهـد و در صـورت    فاجعه در هر صورت رخ می معتقدند که ها آنمیلی مردم برای آمادگی بیشتر آن است که بسیاری از 

 ،وه بر آنعال. دیآ ینمدر نتیجه کاری از دست کسی بر  ،آورد یمکلی و هزینه سرسام آوری به بار  یها یخراب ،روی دادن

نشـانی، پلـیس و    مأموران آتـش . شوند افراد زیادی مجروح و کشته می، دهد یمکه وقتی حادثه رخ  دارند یممردم عنوان 

 ...و  کننـد  یمـ اقـدام  کنند و برای نجات افراد خـانواده و خویشـاوندان،    پرسنل خدمات آمبوالنس پست خود را ترک می

مردم ضمن پیدا کردن اعتماد به نیروهای کمک کنند، با اقدامات و غییر پیدا کند هدف آن است تا این دیدگاه تبنابراین، 

نخواهـد  تحقـق پیـدا   بدون آموزش و آگاهی رسانی به مردم امکـان   هدفاین . خودسرانه به تشدید بحران کمک نکنند

در  العمل عکسربوط به در این مطالعه، حضور و یا عدم حضور در دوره های آموزش مشاید به همین دلیل است که  .کرد
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مناسب رفتار در هنگام وقـوع چنـین    یها روشتعیین کننده در استفاده از  نیتر مهممقابل حوادث غیر مترقبه، به عنوان 

با این وجود، به دلیل عدم وجود تحقیقات الزم در این ارتباط، امکان مقایسه این نتـایج بـا   . ه استحوادثی، به دست آمد

  . وجود ندارد ،دهیافته های به دست آم

تحلیل چندگانه، طی دوره های آموزشی تعیین کننده بوده اسـت، نقـش   با توجه به این که در آنالیز تک متغیره و        

عامـل تعیـین    ،سـال  40همچنین سن بـاالتر از  . رسد یماین عامل در اصالح الگوی رفتار مردم، غیر قابل انکار به نظر 

توان عدم تمایل بـه تغییـر در ایـن    یکی از دالیل این امر را می. خورد عنوان شده استکننده مهمی در انتخاب روش بر

و باالتر به دلیل محافظه کاری بیشتر، تغییـر   یسال انیمزیرا به طور معمول شهروندان در سنین . گروه از افراد ذکر کرد

ل آنالیز، نقش میانگین مدت اقامت در شهر در نکته مهم دیگر آن است که در مرحله او. رندیپذ ینمدر رفتار را به سادگی 

های خودسرانه کمتر بود، اما پس از ورود به مدل، افزایش مدت اقامـت در شـهر بـا افـزایش میـزان عـدم       انتخاب روش

  . خودسرانه همراه بود یها روشگیری از اعتماد و بهره

  

  د در مقابل حوادث غیر مترقبه با استفاده از روش رگرسیون غیر شرطی، تحلیل چندگانه متغیرهای مرتبط با شیوه رفتار افرا3جدول شماره 

 ORحد اطمینان  B S.E Wald P OR  متغیر پیش بین

  باال  پایین

  357/4  395/1  465/2  022/0  976/5  381/0  888/0  طی دوره آموزشی

  239/1  125/1  181/1  0165/0  453/6  0319/0  0781/0  مدت سکونت در شهر

  872/1  138/1  439/1  3767/0  232/5  146/0  277/0  ندانتعداد فرز

  175/3  134/1  897/1  0902/0  336/3  344/0  599/0  سن

  506/2  151/1  698/1  0737/0  012/4  261/0  477/0  زیربنای واحد مسکونی

  -----  -----  392/2  0154/0  626/6  349/0  847/0  مقدار ثابت

  

اصـولی و   یهـا  روشاز  یمنـد  بهـره که افزایش تعداد فرزندان بـا افـزایش    دهد یمهای به دست آمده نشان یافته       

این فرض را مطرح نمـود کـه    توان یمدر توجیه این مسئله . شودپیشنهادی از طرف مسئولین ستاد بحران همراهی نمی

-البته برای بررسی دقیق. د، اعتماد و اطمینان این گروه را به دست آورناند نتوانستههای متولی امور ایمنی و امداد دستگاه

  . ، مطالعات کیفی الزم به انجام برسدشود یمتر دالیل این امر، پیشنهاد 

دار شدن در مرحله اول، در مـدل  ، تحصیالت سرپرست و همسر وی نیز به رغم معنیرفت یمکه انتظار  طور همان       

بیش از هر  کنند یم یافراد سع ،ایش تحصیالت و آگاهیشاید بتوان چنین استدالل کرد که با افز. رگرسیون باقی نماندند

های بیشـتر در ایـن   ضرورت پژوهش ،اما برای به دست آوردن دلیل واقعی. به توانایی و دانش خود متکی باشند ،عاملی

  . شودارتباط احساس می
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دوره هـای  سـت بـا برگـزاری    دانش عمومی در مورد بروز فاجعه و حوادث ناگوار بسیار اندک اسـت و الزم ا اصوالً       

را نسبت به اهمیت این موضوع افزایش مردم و مسئوالن آموزش عمومی در مورد خطرات وقوع حوادث ناگوار حساسیت 

به سمت رفتارهـای دقیـق و سـنجیده هـدایت شـود، از       یرفتارهای مرتبط با حوادث و رویدادهای بحرانرا که اگر چ. ددا

اما شرط اصلی دسترسی به این هدف آن است که . تا حد زیادی پیشگیری خواهد شدهای مادی و معنوی افزایش هزینه

از شیوه عمل صـحیح و بـه هنگـام مسـئولین و اعضـای سـتاد        ،و در ثانی آورند های الزم را به دستاوالً مردم آموزش

 یهـا  پژوهشیقات و برای رسیدن به این هدف مهم و اساسی، باید تحق. دنبحران و گروه های کمک رسان، مطمئن باش

زیرا تا کنون، پژوهشی که نشان دهد مردم تا چه حد به عملکرد صحیح و سریع . ای در این ارتباط به انجام برسدگسترده

  . ، به انجام نرسیده استکنند یممسئولین اعتقاد داشته و نقش خود را چگونه ارزیابی 

ذ رفتار دقیق و سنجیده افراد در هنگام بـروز حادثـه، ذی نقـش    مختلفی در اتخا یها مؤلفهبا وجود آن که عوامل و       

قـرار  هستند، لیکن این مطالعه به عنوان فتح بابی در این ارتباط، سعی کرده است برخی از این مولفه های را مورد توجه 

اننـد طـی   بر این اساس، مشخص گردید که در انتخاب روش برخورد با حوادث غیر مترقبـه و بحرانـی، عـواملی م   . دهد

های آموزشی و یا دریافت اطالعاتی در ارتباط با حوادث غیر عادی، بیشتر بودن مدت اقامت در شهر، باال بودن سن دوره

و در جهـت اصـالح الگـوی     مؤثرترنـد سطح زیر بنای واحد مسکونی  کمتر بودنسرپرست، بیشتر بودن تعداد فرزندان و 

هایی که در ها برای گروهبه خصوص این آموزش. م در اختیار مردم قرار گیردو اطالعات الز ها آموزشرفتاری افراد باید 

، )را به رفتارهای خودسرانه سوق دهد ها آنکه (د زمینه سازی بیشتری دارن یها مؤلفهمعرض خطر بیشتری قرار داشته و 

  . شود یمبیش از پیش احساس 

امداد رسان بیشتر  یها طیمحرا در  ها آنمراجعات و ازدحام  ،به هر صورت باید توجه داشت که فقدان آگاهی مردم      

تواند در شبکه امدادرسانی نیز وقفه و اختالل  کند، بلکه می نه تنها مشکلی از پرسنل امدادگر حل نمیکرده و این ازدحام 

الزم  یها آموزشو تحت ، شناسایی شده آورند یمهایی که عمدتاً به چنین رفتاری روی بنابراین باید گروه .به وجود آورد

  . قرار گیرند

مردم باید بدانند در صورت وقوع حادثه،  .به مراتب هزینه برتر از آموزش است ،دیگر حفظ آمادگی یها روشاصوالً       

در این برنامه باید به نقش جامعه و . آید چه کاری بر می ها آندهد و از دست  چه مشکالتی برای هم نوعانشان روی می

نوع دوست که در شرایط اضطراری حاضرند به یاری هم نوعان  یها گروهشبکه و ای اجتماعی موجود در منطقه ه شبکه

  .، توجه خاص داشتخود بشتابند

آمـوزش بایـد فراگیـر باشـد و تمـام کسـانی را کـه         ،تواند در نجات قربانیان نقشی ایفا کنـد  هرکس میاز آنجا که       

به . باشد یمبا این وجود ارائه آموزش در هر مرحله از بروز بحران متفاوت . شوند، در برگیردتوانند به نحوی مؤثر واقع  می

بصری در مورد ایمنـی، پخـش آگهـی     -های سمعیاعالم خطر به مردم، ارایه آموزش عنوان مثال، در هنگام بروز حادثه
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 یهـا  مراقبـت بی به تسهیالت پزشکی و دستیا یها روشهای تخلیه منطقه خطر، آموزش  مسئوالن، توصیه و ارایه شیوه

  شودبرخی از روند آموزش و آگاهی رسانی قلمداد می... و  انبوه از مجروحین

  

-51مداخله روانی در بحران حوادث، طب نظامی، سال ششـم، شـماره اول، صـص     یها روش، اصول و )1383( خدابخشاحمدی، 

45.  

نظـم امنیـت اجتمـاعی، سـازمان تحقیقـات و مطالعـات ناجـا، پژوهشـکده امنیتـی           طبیعی و های، بحران)1387(ا امیری، عبدالرض

  . تهران :انتظامی

 -، ترجمه جمشید زنگنه، مجلـه اطالعـات سیاسـی   یالملل نیب یها بحران، شیوه های مدیریت )1386(ک برچر، میشل و جیمز، پاتری

  .27-35، صص 29اقتصادی، شماره 

سازی تعاملی و آموزش مدیریت بحران، فنون جدید بـرای بهبـود عملکـرد، ترجمـه حسـین حسـینی،        ، شبیه)1383(ن بوث، سایمو

  .121-134، صص )46(2فصلنامه سیاست دفاعی، سال دوازدهم، شماره 

  .مشهد :یجهاد دانشگاه، مدیریت بحران، انتشارات )1385(ر بیرودیان، ناد

، 16و تهدیدهای اجتماعی، فصلنامه رفاه اجتمـاعی، شـماره    ها بحرانناشی از آشکار  یها واکنش، پیامدهای و )1383(ز پیران، پروی

  .77-103سال چهارم، صص، 

  .تهران :، مدیریت بحران، نشر فرهنگ گفتمان)1379(ا تاجیک، محمد رض

  .تهران :اصل، نشر حدیث یذوالفقار، مدیریت بحران، ترجمه محمد علی )1373(ه تن برگر، دیو رونی

در شـهر، مجلـه علـوم جغرافیـایی،     ) سـیل ( ی، مدیریت بحران حوادث طبیعـ )1385(ن سین و جانبابانژاد، محمد حسیحاتمی نژاد، ح

  58-74، صص 3دانشگاه آزاد اسالمی مشهد، شماره 

  .135-143، صص )46(2گیری، فصلنامه سیاست دفاعی، شماره ، مدیریت بحران و تصمیم)1383(ن حسینی، حسی

محلـی، ترجمـه مرکـز     یهـا  دولت، مدیریت بحران، اصول و راهنمای عملی برای )1383. (یر، جرالد، جهواتم .یدرابک، توماس ا

  .تهران :مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران، شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

  .20-25، صص 170، مدیریت بحران سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره )1385(ا رضوی، حمید رض

  .تهران :تهران ی، سازمان آتش نشان»ت بحران در ژاپنیریگزارش دوره مد« ،)1376(ر ناص، رهبر

  .تهران :، مدیریت بحران مبتنی بر جامعه، سازمان هالل احمر جمهوری اسالمی ایران)1389(ر سازمان هالل احم

، 28، راه و ساختمان، سـال سـوم، شـماره    )یجزیره ا(بحران با استفاده از سیستم مدیریت شناور  مدیریت، )1384(ا سعیدی، علیرض

  .67-71صص 

  . 125-152، صص 4 و 3، دوره اول، شماره یت بحران، فصلنامه علوم اجتماعیری، مد)1371(ه طلب، ژال یشاد

کشـور، دوره   یهـا  یشـهردار و  هـا  یاریده، بحران، دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، انتشارات سازمان )1387(ا شکیبا، علیرض

  .، تهران1ول، شماره ا
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، پایـان نامـه کارشناسـی    )شـهر ایـالم  (های حیاتی برنامه ریزی و مدیریت بحران شهری با تأکید بر شریان ،)1387(ه فرشت، صفری

  . ارشد رشته جغرافیا، به راهنمایی، دکتر مسعود تقوایی، دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  .تهران: کشور یهای، انتشارات سازمان شهرداریشهر یت بحران در نواحیری، مد)1380(د ی، مجیعبداله

ــ ــگری، علـ ــترس در     )1389( یعسـ ــل دسـ ــنجم، قابـ ــب پـ ــوم، مطلـ ــماره سـ ــران، شـ ــدیریت بحـ ــی مـ ــه اینترنتـ ، مجلـ

http://disasterman.blogfa.com/8910.aspx.  

  .تهران :فرهنگ اسالمی، دفتر نشر یالملل نیب یها بحران، مدیریت )1366(ر کاظمی، سید علی اصغ

  .تهران:د زاده، پژوهشکده مطالعات راهبردیشکنند، ترجمه علی مرشورش می ها انسان، چرا )1377(ت گر، تد رابر

، اصول مـدیریت بحـران در حـوادث غیـر مترقبـه و بالیـای طبیعـی،        )1383(ا محمد و عطرچیان، محمد رض ،گرکزگرکز، یونس؛ 

  . ماه ید 4تا  1ران، دانشگاه هرمزگان، بندر عباس، یازدهمین کنفرانس دانشجویان عم

  .تهران :محمدی یها گلبحران، چاپ ششم، انتشارات  تیریو مد، بحران )1385(ر محمود زاده، امی

، ترجمه محمود توتونچیان، موسسه عـالی آمـوزش و   دادن یروپیش از  به جران، مدیریت )1381(س آنگناس، گا .یا. میتراف، ای

  .تهران :امه ریزیپژوهش و برن

ـ ا یاسـالم  یدر جمهـور داوطلب  یمردم یها تشکلت یوضع یبررس ،)1381(ر باق ،ینماز سـازمان   ،یترجمـه شـهال مختـار    ،رانی

  .تهران :کشور یها یشهردار

 :بالیای طبیعی در مناطق شـهری، دفتـر مطالعـات و برنامـه ریـزی شـهر تهـران        یالملل نیب، اولین کنفرانس )1371(ر وزارت کشو

  .تهران
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