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 چکیده

کاهش خسارات ناشای  تواند به  هزینه که می ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران روشی است کارآمد و کم

خیزی باال و پیوسته است.  های زاگرس قرار دارد و دارای استعداد لرزه از آن کمک کند. شهر شیراز در محدودۀ گسل

بنابراین، بررسی وضعیت آمادگی و ارتقای آن در بین خانوارها و محالت مختلف اهمیت زیادی دارد.. مسائلۀ اصالی   

نگرشی خانوارهای شهر شیراز است. در این راستا، مطابق مبانی  -ذهنی این پژوهش تحلیل وضعیت میزان آمادگی

ای و رویکارد   ۀ تحقیق دو فرضیه ارائه شد. در ایان پاژوهش از روش تحقیاق کمای از ناوع رابطاه      پیشیننظری و 

معارف، از طریاق    18شااخص و   3نگرشای نیاز از طریاق     -پیمایشی استفاده شد. مفهوم میزان آماادگی ذهنای  

آوری شد. حجام   ۀ خانوار جمعنام پرسشهای مورد نیاز از طریق  تعریف عملیاتی شد. داده AHPو  SAWهای  روش

ای و سیساتماتیک   گیاری خوشاه   نمونه های روشخانوار تعیین شد و با  322و معادل  کوکراننمونه از طریق روش 

ف در سطح پاایینی قارار دارد و   نگرشی خانوارهای محالت مختل -انتخاب شد. نتایج نشان داد میزان آمادگی ذهنی

متغیرهای سان،   نگرشی با -وجود ندارد. نتایج همچنین نشان داد که میزان آمادگی ذهنی آنهاتفاوت معناداری بین 

ۀ معناداری دارد. نتیجه اینکه هر چند میزان آمادگی رابطاجتماعی  -سطح تحصیالت، شغل، درآمد و پایگاه اقتصادی

اجتماعی است، هنوز فرهنگ زندگی با ریسک حتی در اقشار متوسط و باال نیز شاکل   نگرشی دارای ساختی -ذهنی

 نگرفته است، که بیانگر وضعیتی ناگوار است.

 

 اجتماعی. -خانوارها، زلزله، شهر شیراز، وضعیت اقتصادی نگرشی، -آمادگی ذهنی: ها کلیدواژه
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 مقدمه

گریبـان بـوده و در بسـیاری از مواقـع      به طبیعی دست مخاطراد انسان همواره با بشری، یها در طول تاری  تکوین تمدن

 ها یلیونده است. حوادث طبیعی تاکنون جان مآمبر جوامع بشری وارد  مخاطرادناپذیری ناشی از این  جبران یها خسارد

در  و ستترین آنها انسان را گرفته و خساراد مادی هنگفتی را به بار آورده است. از بین حوادث طبیعی، زلزله یکی از شایع

 .(8: 1385)عرب و همکاران،  جهان گزارش شده است ۀبه عنوان مرگبارترین حادث 2001سال 

هـا محصـول    اند. بحـران  ها و آثار منظمی از توسعه ها وقایعی استثنایی نیستند، بلکه پدیده باید توجه داشت که بحران

. بنابراین واکنش بـه یـک   (Smith, 2000)اند  ت از مخاطرادعواملی ساختاری و نه صرفاً کمبود اطالعاد یا درک نادرس

اش است.  اش برای تغییر محیط زندگی طور شایان توجهی متأثر از چگونگی نگرش یک اجتما  به خود و توانایی بحران به

کنند، نسبت بـه   یجوامعی که به توانایی خود در تغییر محیط باور دارند و آنهایی که با یکدیگر واقعاً با موفقیت همکاری م

 Davis etجوامع تقدیرگرا و ناتوان در انجام مشترک امور، بهتر قادرند در بهبودیابی از بحران به یکـدیگر کمـک کننـد )   

al., 2004کند و وابسته به طبقه، جنس، مکان و  (. بنابراین، ادراک مردم و درجۀ توجه به ریسک در بین خانوارها فرق می

هایی چون همسـایگی یـا دورنمـا،     (. حتی مردم ثروتمند نیز به خاطر مزیتHeijmans, 2001دیگر شرایط خاد است )

 (.163: 1387های خ رناک و به شکلی نامناسب بسازند )قدیری،  های خود را در پهنه ممکن است خانه

 یـا پیشگیری  در هجامعناتوانی زلزله بیشتر است و  کنندگیگیر بافل ،در بین مسائل و سوانخ طبیعیباید توجه کرد که 

متأسـفانه بیشـتر خسـاراد مـالی و جـانی ناشـی از       . شـود  می نجرای انسانی م به فاجعه برای مقابله با آن آمادگینداشتن 

 دارد مختلفی پیامدهای معموالً بحران (. در واقع، بروز134: 1382)آقابخشی،  مردم استدر میان آمادگی نبود آگاهی و نا

 یهـا  پناهگـاه  سرپرسـت،  دادن دسـت  از شـغل،  یـا  درآمد منبع دادن دستز ا فود، جراحت، به توان یمجملۀ آنها  از که

 و مـدیریتی  اجتماعی ای مسئله باشد، طبیعی یا فاجعه آنکه از بیش زلزله ماهیت کرد. و... اشاره بیماری به اجتماعی، ابتال

(. Prior, 2001: 12) دعاجزن آن مقابله با از هنوز ردیگ برخی و اند آموخته را آن با مقابله و حل شیوۀ جوامع برخی که است

 بنابراین آمادگی برای واکنش و رویارویی مناسب در برابر زلزله ضرورتی اساسی در مدیریت بحران است.

سـاله   و همه رود یخیز جهان به شمار م به دلیل موقعیت خاد جغرافیایی و مکانی خود، یکی از نواحی حادثه نیز ایران

که با خساراد جـانی و مـالی زیـادی همـراه      ونددیپ یعددی از جمله سیل و زلزله در گوشه و کنار آن به وقو  محوادث مت

ه کـه دچـار بیشـترین تلفـاد     بودکشوری  6این سرزمین جزو  میالدی، 2000تا  1900 یها طی سال طوری که به است.

زاگرس  ۀخورد خیز چین لرزه ۀبخشی از من قنیز شیراز (. شهر 10: 1385خانی،  )تقی ده استشانسانی ناشی از وقو  زلزله 

 ۀبزر  در محدودۀ لرز نزمی 16حداقل  ۀدهند نشان هاآماراست.   خیزی باال و پیوسته که دارای استعداد لرزه دادهرا تشکیل 

بار  5ود سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حد 900میالدی رخ داده است. طی  1894تا  1291که از سال  است شیراز

 52النهار  ها در سدۀ بیستم، من قۀ شیراز را از حوالی نص  ی س حی زلزلهها کانونبا نگاهی به شدد آسیب دیده است.  به

خیـزی کـم و ناپیوسـته     خیزی زیاد و پیوسته و بخش شرقی بـا لـرزه   توان به دو بخش بربی با لرزه یمدقیقه  15درجه و 

 .(29: 1386شیراز،  )بازنگری طر. تفصیلی شهر دتقسیم کر

بنابراین آمادگی برای واکنش و رویارویی مناسب در مقابل زلزله، اصلی اساسی در مدیریت بحران است؛ یعنی همـان  
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عـالوه،   چیزی که وضعیت و چگونگی آن در شهر شیراز مشخص نیست و نیازمند بررسـی و تحلیلـی مناسـب اسـت. بـه      

نگرشی از ابعـاد مهـم آن اسـت و از اهمیـت زیـادی       -که آمادگی ذهنی ی مختل  استها شاخصآمادگی دارای ابعاد و 

 برخوردار است.

ۀ پـژوهش،  پیشـین با توجه به اهمیت موضو  و خ رپذیری شهر شیراز در برابر زلزله و نیز بر اساس مبـانی نظـری و   

شـهر شـیراز    نگرشی خانوارهای محـالد مختلـ    -سؤال اصلی پژوهش چنین م ر. شد: وضعیت میزان آمادگی ذهنی

نگرشـی خانوارهـای    -ذهنیمیزان آمادگی . 1بدین شر. ارائه شد:   چگونه است؟ در پاس  به سؤال تحقیق نیز دو فرضیه

خانوارهای محالد شهر شیراز بین میزان آمادگی . 2محالد شهر شیراز در برابر زلزله از تفاود معناداری برخوردار است؛ 

 وجود دارد.راب ه  آنهااجتماعی  -در برابر زلزله و وضعیت اقتصادی

خ ر زلزله ر یراز در برابشهر شنگرشی خانوارهای  -بنابراین هد  از این تحقیق بررسی و تحلیل میزان آمادگی ذهنی

است. این هد ، شامل اهدا  خردتری بدین شر. است: سنجش میزان آمادگی خانوارهای محالد شهر شـیراز؛ تحلیـل   

ۀ میان میزان آمادگی خانوارهای محالد بـا  راب تحلیل  نهایتاًنوارهای محالد شهر شیراز؛ و های میزان آمادگی خا تفاود

 های تحقیق پیشنهادهای الزم ارائه شده است. . در پایان نیز م ابق یافتهآنهااقتصادی  -وضعیت اجتماعی

 

 پیشینۀ تحقیق

گی شـهروندان اصـفهان در برابـر مخـاطراد     تحلیل وضـعیت آمـاد  (، در پژوهشی با عنوان 1385قائد رحمتی و سل انی )

. ابعاد انسانی مـورد  اند کرده بررسیرا وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در مقابله با بحران احتمالی زلزله  طبیعی )زلزله(،

زلزله، وضعیت سواد  ۀعمومی جمعیت، تراکم مسکونی، داشتن امکاناد مواقع بحرانی، داشتن بیم یها یژگیبحث شامل و

هـای شـهر اصـفهان از     مندی خانه که درصد بهره دهد یمنتایج نشان یزان آموزش شهروندان در مواقع بحرانی است. و م

ی اولیه و بیمۀ زلزله بسیار کم است. وضعیت آموزش و آگـاهی شـهروندان در برابـر    ها کمککپسول اطفای حریق، جعبۀ 

درصد آمـوزش   6/37آموزش مقابله با حوادث طبیعی و  درصد از شهروندان 2/35مخاطراد طبیعی حاکی از این است که 

 .تدیده نیز در حد متوسط و پایین اس . این در حالی است که میزان مهارد بیشتر افراد آموزشاند دهیدی اولیه ها کمک

دانش، نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در مرحلۀ آمـادگی در  (، در پژوهشی با عنوان 1385جهانگیری و همکاران )

 گیـری  انـد. نمونـه   کـرده  ، دانش، نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در مرحلۀ آمادگی در برابر زلزله را بررسیهابر زلزلبر

 ابـزار  گرفـت.  انجام زا اول مادران محل زندگی فهرست از سیستماتیک صورد به ها رخوشهس انتخاب و یا خوشه صورد به

 پرسشـگران  توسـط  ،شـهرداری  ودوگانـۀ  مناطق بیسـت  در منازل درب هب با مراجعه که بود نامه پرسش ها داده آوری جمع

. نتایج این طـر. نشـان   مردم شهر تهران است عملکرد و نگرش آگاهی، بخش دارای نامه پرسش شد. تکمیل دیده آموزش

 2/37دانش متوسط و درصد  4/31سال شهر تهران دانش کم و  15از جمعیت باالی  درصد 4/31که در مجمو   دهد می

 7/25، نگـرش مناسـب  درصـد   9/41نگرش متوسط، درصد  5/32نگرش نامناسب،  درصد 6/25 ،دانش قابل قبول درصد

(، 1385) زاده یپارسـ حشـمتی و   نـد. دار عملکـرد خـوب  درصد  3/45 و عملکرد متوسطدرصد  29عملکرد ضعی ، درصد 

به منظـور  اند.  به انجام رسانده آمادگی در برابر آن بررسی آگاهی کودکان و نوجوانان از پدیدۀ زلزله وپژوهشی را با عنوان 
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اری ذساله با استفاده از روش تحلیل محتوا کدگ 14تا  6کودکان و نوجوانان از نقاشی  1041 ،به اهدا  یادشده یابی دست

منـابع  و میزان شناخت آنها بر اساس متغیرهای مختل  جنس، سن، استان محل سکونت و میزان استفاده از شد و تحلیل 

نتایج مربوط به زلزلـه و  (، پژوهشی را با عنوان 2011شد. بکر و همکاران )آموزشی برای ترسیم موضوعاد نقاشی م العه 

در زمینۀ میزان آمـادگی و    مصاحبه 48اند.  ز طریق مصاحبه انجام دادها 3رناپیی و 2ا، وانگان1در مناطق تیمارا آمادگی خانواده

ز سـه منبـع اطالعـاتی در مصـاحبه اسـتفاده      آنها ا از خ ر انجام گرفت. آنهاو چگونگی درک  اطالعاد مردم دربارۀ زلزله

ـ فعالها، مجالد و بیره(، اطالعاد تعاملی ) )روزنامهل که شامل اطالعاد منفع اند کرده ـ فعالی اجتمـاعی،  هـا  تی ی هـا  تی

شـود.   می ن(خ رناک در پاس  به آد ویدا)به عنوان مثال تجربۀ یک ر و اطالعاد تجربی ر(ی محل کاها تیفعالمدرسه و 

نتایج پژوهش امکان ساخت یـک مـدل کامـل بـرای      .استۀ برخورد بیشتر مردم با دو نو  اطالعاد آخر دهند نتایج نشان

 .دهد یمآمادگی مردم از این سه منبع را 

در من قـۀ جنـوب   (، 2007) 4وسـط جانسـون  ت بررسی میزان آمادگی خانگی مخاطراد طبیعـی ن پژوهشی نیز با عنوا

د  از این نظرسنجی درک بهتر شهروندان از برداشـت آنهـا از ابـتال بـه مخـاطراد      ه شرقی آمریکا انجام پذیرفته است.

ر واقع هـد  اصـلی از ایـن بررسـی     د طبیعی و همچنین س خ آمادگی و نو  فعالیت آنها در زمینۀ کاهش خ راد است.

نمونـۀ  ت. ی کاهش خ ر برای سـاکنان جامعـه اسـ   ها تیفعالیین س خ پایۀ گیری درک کلی از بالیای طبیعی و تع اندازه

صـورد   کـه بـه   اسـت  8و مالهیر 7، الیک6، هرنی5خانوار از ساکنان مناطق شهری جفرسون 1200آماری مورد نظر شامل 

پاس  معتبـر   277تیجه عبارد از نتحویل داده شده است.  خانوارهانامه از طریق پست به  اند. پرسش تصادفی انتخاب شده

گویی ناشی از محدودیت م العه در زمینۀ خ راد طبیعی و میزان  گویان است. تعداد کم پاس  درصد پاس  23یعنی معادل 

 (، در2003هیپاک هرسی ) به همۀ ساکنان تعمیم داد. تحقیقاتی که توان ینمین م العه را ا .استدرک پایین آنها از خ ر 

 آن بیـانگر  داد، انجام بالیا بروز از قبل آمادگی و آثار کاهش در بیردولتی یها سازمان نقش با عنوان کانادا دانشگاه گول 

 که نحوی به دارد؛ سنخیت وجود م العه تحت کشورهای در بالیا مدیریت ریزی برنامه و نو  حکومتی ساختار بین که است

 د.دار مستقیم وجود راب ۀ حکومتی بیرمتمرکز تارساخ و بیرمتمرکز ریزی بین برنامه کانادا و واپن امریکا، کشورهای در

 

 مبانی نظری تحقیق

 تعاریف و مفاهیم

 دمـیالدی شـرو  شـ    1980محی ی در سـال   بررسی مدیریت بحران در بالیای طبیعی در مقیاس بزر  صنعتی و زیست

(Shrivastava et al., 1988: 286مدیریت .) وقـو   از پـیش  کـه  اسـت  سنجیده اقداماتی قالب در پویا فرایندی بحران 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Timaru 

2. Wanganui 

3. Napier 

4. Bethany  Johnson 

5. Jeferson 

6 .Harney  
7. Lake 

8. Malheur 



 231 شهر شیراز در برابر زلزله نگرشی خانوارهای -میزان آمادگی ذهنی تفاوتتحلیل 

 بحـران  از وقـو   بعـد  و امدادرسـانی(  و دیدگان آسیب به )کمک بحران وقو  زمان در سازی(، آماده و ریزی بحران )برنامه

 شـامل  بحـران  مدیریت 1فایول مدیریت فرایند و اصول پایۀ بر(. Thomas, 1990: 8گیرد ) می ترمیم( انجام و )بازسازی

 شـرایط  در3 گـویی  و پاسـ   امدادرسـانی  بحران، وقو  برابر در 2آمادگی از عبارتند مرحله سه. این استاساسی  سه مرحلۀ

 (.OCHA, 1995: 3) نبحرا از سپ 4بازسازی و بهبود بحران و رویداد

طور صحیخ در  و منابع به ها روش، ها ستمیسحصول اطمینان از اینکه در زمان بحران « آمادگی بحران»مقصود از مفهوم 

ـ  دیدگان در برخورد با بحران کمک می شوند و به توانمندسازی آسیب ر میمحل حاض (. آمـادگی  145: 1385)بیرودیـان،   دکنن

(. در Sutton & Tierney, 2006: 8دهد اسـت )  یمشامل اقداماتی با هد  بهبود ایمنی زندگی هنگامی که یک فاجعه رخ 

اقداماد است کـه در  ر ریزی برای تخلیه یا دیگ هشدار و برنامههای  یستمسآمادگی شامل توسعه و تست منظم از ر جایی دیگ

هـای   یبآسـ طول یک دوره هشدار فاجعه باید انجام گیرد. این عمل برای به حداقل رساندن پتانسیل از دست دادن زندگی و 

 نیتـر  مهـم یکی از (. در واقع، وجود آمادگی قبلی در یک جامعه برای برخورد با زلزله Randolph, 1994: 24) فیزیکی است

 بـه  جامعـه  اسـت. آمـادگی   عوامل در کاستن از صدماد زلزله است. حذ  فاجعه بیرممکن، اما کاستن از صدماد آن ممکن

 (.65: 1383)عبداللهی،  شود یمبرنامۀ کاهش خسارد و ضایعاد تلقی  از یک بخش عنوان

آن را چنـین نیـز تعریـ  کـرد )عـرب و       تـوان  یم، شود یمبا توجه به ماهیت موضو  و تأکیدی که به مقولۀ آمادگی 

یی که قبـل از وقـو  حادثـۀ بیرمترقبـه، بـرای      ها استیسآمادگی عبارد است از همۀ اقداماد و »(، 12: 1385همکاران، 

آمـادگی در برابـر    همچنـین،  «.دگیـر  یمباش برای مقابله با آن حادثه انجام  و عوارض و آماده ها بیآسپیشگیری، کاهش 

 کـردن  مند به منظـور محـدود   ایجاد مکانیزمی برای واکنش سریع و قاعده در راستایهایی است که  ل فعالیتبحران شام

. پـذیرد  ها از طریق شناسایی خ راد و ارزیابی آنها صـورد مـی   گیرد. این فعالیت مخاطراد طبیعی و اثراد آنها انجام می

 و فـردی  الزم یهـا  یآمادگ ،شوند ینم قائل چندانی لویتاو آن برای« آمادگی» شبخ در معموالً که نکاد مهمی از یکی

 یا فردی یها یآمادگ روبرو اند، با محدودیت ها دولت اض راری یها سیسرو و منابع که مواقعی بیشتر است. در خانوادگی

 (.10: 1383افراد دارند )درابک و جرالد،  ماندن زنده در حساسی بسیار نقش خانوادگی

 

 رویکردها

هـا محصـول عـواملی سـاختاری و نـه       اند. بحران ها و آثار منظمی از توسعه قایعی استثنایی نیستند، بلکه پدیدهها و بحران

تنهایی برای جلوگیری و  ؛ لذا دانش و نگرش ریسک به(Smith, 2000)اند  کمبود اطالعاد یا درک نادرست از مخاطراد

ها و تجهیزاد نامناسـب بـا نمـودار دسترسـی پـایین،       ردپذیری کافی نیست، چرا که خانوارهای دارای مها کاهش آسیب

انـد کـه تـأثیر شـایان تـوجهی بـر        هایی شـده  های ناچیزی در اختیار دارند. آنها مجبور به پذیرش شغل ها و انتخاب گزینه

ر اینکه اند و از طر  دیگر به خاط پذیری آنها دارد؛ از یک طر  به خاطر اینکه چنین مشابلی ابلب کامالً خ رناک آسیب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Fayol 

2. Preparedness 

3. Relif and response 

4. Rehabilition 
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بازدهی چنین مشابلی ابلب برای تأمین و تضمین مسکن ایمـن، بـذای سـالم و... کـافی نیسـت. خانوارهـا بـر اسـاس         

کنند. ایـن تصـمیماد    انداز یکی را انتخاب می فرهنگی و تعهداتشان، بین مصر  و پس  -های اجتماعی ها و ارزش عایدی

 :ECHO, 1999هـا دارد )  طور توانایی موجود برای مقابله با بحـران  مجدداً تأثیر شایان توجهی بر دسترسی آتی و همین

17-18), (Wisner et al., 2004: 98-101    ،(. م ابق آن، روابط اجتماعی و اقتصادی )شامل مناسـباد اجتمـاعی تولیـد

ی در بـین افـراد و   کنندۀ دسترسی مردم به منابع است. لذا دسترسی به منابع تا حد زیاد جنسیت، نژاد، پایگاه و سن( تعیین

گـذارد. آنهـایی کـه دسترسـی بهتـری بـه        ها تـأثیر مـی   آوری نسبی آنها نسبت به بحران کند و بر تاب ها تفاود می گروه

پـذیری کمتـری برخوردارنـد و در کـل بـا       های اجتماعی دارند، از آسیب اطالعاد، پول نقد، ابزار تولید، تجهیزاد و شبکه

 (.Twigg, 2001;Palakudiyil, and Todd, 2003;appendix IIرند )سرعت بیشتری توانایی بهبود دا

  کننـد و تصـمیم   پـذیری و ورفیـت خودشـان را تعریـ  مـی      ها و جوامع آسیب در چنین شرای ی است که افراد، گروه

 ,Wisner)هایی پذیرفتنی نیست. در این راب ـه، ویزنـر    هایی برای آنها پذیرفتنی است و چه ریسک گیرند چه ریسک می

اخیرًا طی پژوهشی میدانی در مکزیکوسیتی مکـررًا بـه مـن گفتـه شـده کـه مـردم از انفجـار         »کند که:  بیان می (2001

 «.ترسند نقل عمومی بیشتر از زلزله می و بار و مر  در تصاد  حمل های گاز، جنایت خشونت کپسول

ای  ی جمعیتیها بیترکدر کل،  .تدیگر اقشار استر از رپذی ی قشر خاصی از جامعه آسیبا سانحهر هر بال و ددر واقع، 

، افرادی که فقیرنـد  اند داشتهیی که قبل از بحران ها یماریبفراد ازکارافتاده، افرادی با ا چون افراد بسیار جوان یا بسیار پیر،

ا بتوانند بر حـوادث و  اند ت های خاصی یا درآمد محدودی دارند، بیشتر در معرض آثار سوء بالیا قرار دارند و نیازمند آموزش

 ناکـافی  و نامناسـب  ارائـۀ  یـا  مـردم  ناآگـاهی  کـه  است داده نشان (. م العاد245: 1382دان،  فائق آیند )هالی ها بحران

 وقـو   هنگـام  در که کسانی اولین دیگر، سوی شود. از می بالیا برابر آمادگی در عدم تشدید سبب بالیا زمینۀ در اطالعاد

 یـا  من قـه  همـان  دیـدۀ  سـانحه  مردم کنند، می آباز را امدادی عملیاد و شتابند می دیده آسیب  قۀمن مردم کمک به بالیا

 تـا  و شـود  می آباز مردم توسط شهر و روستا محله، کوچه، خانه، داخل از کمک .جوارند هم های محل اهالی و همسایگان

 (.158: 1385یری و همکاران، یابد )جهانگ می آنان ادامه حضور از پس حتی و امدادی های گروه رسیدن

ۀ مدیریت بحران و با توجه به مقیاس تحلیلی پژوهش که آمادگی در سـ خ خـانوار   پیشیندر مجمو ، م ابق نظریه و 

نگرشی است. در این  -است، آمادگی در برابر زلزله از ابعاد مختلفی برخوردار است که یکی از ابعاد مهم آن آمادگی ذهنی

خرد و در س خ خانوارها و محالد مختل  یک شهر مهم و نیازمند  های مقیاسدر  ویژه بهنگرشی  -ارتباط، آمادگی ذهنی

 -ۀ اصلی را برای آمادگی ذهنیمؤلفتوان سه  ۀ پژوهش میپیشینهای درخور است. م ابق مبانی نظری و  بررسی و تحلیل

این اساس، از چارچوب مذکور برای سنجش  شود. بر ها شامل دانش، آگاهی و نگرش می نگرشی در نظر گرفت؛ این مؤلفه

 نگرشی در مقیاس خانوار استفاده گردید. -میزان آمادگی ذهنی

 

 روش تحقیق

مفهـوم تحقیـق بـر     تـرین  مهمتحلیلی است.  -از نو  توصیفیق ، روش تحقیآنهاهای تحقیق و ماهیت  با توجه به فرضیه

. این مفهوم در س خ و مقیاس خانوار است نگرشی -آمادگی ذهنی ها که نیاز به تعری  عملیاتی دارد، میزان اساس فرضیه
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نامه و عمدتاً  های پرسش یی چون دانش، آگاهی و نگرش تعری  شد که هر یک در قالب گویهها شاخصشهری بر اساس 

 (.1)جدول  1ۀ لیکرد تنظیم شدندگان در قالب طی  پنج

 نگرشی در برابر زلزله )نگارندگان( -های سنجش میزان آمادگی ذهنی ها و معرف . شاخص1جدول 

 معر  شاخص مفهوم

ی
ش
ی و نگر

ی ذهن
آمادگ

 

 دانش

 های آموزش مقابله با زلزله شرکت در دوره -
و دیگر مواد آموزشی در  ها کارتن، ها لمیفمشاهدۀ  -

 ارتباط با زلزله

 و مقاالد مرتبط ها کتابم العۀ  - دیده در زمینۀ زلزله تعداد افراد آموزش -

 ها کسب دانش از رسانه - کتب موجود در منزل در موضو  مخاطراد طبیعی -

  کسب دانش از طریق افراد دارای تجربه -

 آگاهی

 میزان آگاهی از تناوب زمانی زلزله -
افتاده طی  های اتفاق میزان آگاهی از زمان زلزله -

 ی اخیرها سال

 پذیری ساختمان و محله ن آگاهی از آسیبمیزا - خیزی شهر آگاهی از میزان زلزله -

 آگاهی از شرایط مکانی ایمن در برابر زلزله -
های ایمن ساختمان و محله در  آگاهی از مکان -

 زمان وقو  زلزله

 میزان آگاهی از تلفاد زلزله در نواحی پیرامون - میزان آگاهی از وقو  زلزله در نواحی پیرامون -

فضاهای امن و نهادهای امدادی  آگاهی از موقعیت -

 شهر

ی مدیریت بحران در محله و ها طر.آگاهی از  –

 شهر

 ی امدادی در محله و شهرها گروهآگاهی از وجود  - آگاهی از نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در شهر -

 آگاهی از اقداماد الزم برای آمادگی در برابر زلزله -
د نیاز کی  مقابله با آگاهی داشتن از وسایل مور -

 حوادث )کی  نجاد(

 نگرش
 ی آمادگی و پیشگیریاثرپخشنگرش نسبت به  - نگرش نسبت به زلزله -

 نگرش نسبت به توانایی خود و میزان توانمندی - نگرش نسبت به اولویت پیشگیری و آمادگی -

 زاده یپارسـ ؛ حشـمتی و  1385؛ قائـد رحمتـی و سـل انی،    1389و  1385)جهـانگیری و همکـاران،    نگارندگان بر اساس منابع مختل  از جملـه 

 (1387؛ قدیری، Johnson, 2007؛1385
 

 AHPنیز از طریـق روش   ها شاخصوزین استفاده شد. وزن هر یک از  سادهاز روش مجمو   ها شاخصترکیب  برای

 P، 1ۀ راب عملیاتی شد. در  1ۀ راب  نگرشی بر اساس -یتاً مفهوم میزان آمادگی ذهنینها(. 1دست آمد )شکل  گروهی به

 اند. 3تا  1نگرشی از  -های میزان آمادگی ذهنی شاخص xiو ، ها شاخصوزن  wi، نگرشی -میزان آمادگی ذهنی
 

 (1ۀ )راب 


 i i

i

P w x
3

1

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعریف شدند، اما در قالب مقياس  5هاي كمتر یا بيشتر از  شان در قالب طيف و ماهيت  ها با توجه به نوع شایان ذكر است بعضي از معرف .1

 ها هماهنگ باشند. حوي كدگذاري گردیدند كه با دیگر گویهن ترتيبي و به
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 Expert Choice افزار  نامۀ خبرگان و نرم نگرشی حاصل از پرسش -آمادگی ذهنی های شاخص. وزن 1شکل 

 

است. حجم نمونه نیز بـا اسـتفاده از روش کـوکران     1390خانوار شهر شیراز در سال  380300ۀ آماری پژوهش جامع

گیری، ابتدا بر اساس تحقیقاد قبلی مناطق شهرداری شهر شیراز از نظر س خ توسـعه   خانوار شد. برای نمونه 322برابر با 

سـه   مجموعـاً تصادفی، یک محلـه و   -ای سپس از هر طبقه به روش خوشه ۀ باال، متوسط و پایین تقسیم شد.طبقبه سه 

محله )باال، متوسط و پایین( انتخاب شد. سپس خانوارهای نمونه نیز به نسبت از محالد نمونۀ روش سیستماتیک انتخاب 

 شدند.

ۀ خـانوار در دو قسـمت   نامـ  پرسـش های خانوار و خبرگان گـردآوری شـد.    نامه های مورد نیاز با استفاده از پرسش داده

گانـۀ لیکـرد تنظـیم شـد.      نگرشی در قالب طیـ  پـنج   -اختصاصی میزان آمادگی ذهنی های الؤسعمومی و  های الؤس

تکمیـل شـد. روایـی     1نفر از خبرگان مدیریت بحـران  20ۀ زوجی طراحی و توسط مقایسنامۀ خبرگان نیز به روش  پرسش

بررسی شد. ضریب پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید محتوایی و صوری  قیبه طرۀ خانوار نام پرسش

توصیفی )میانگین،  های هآماراز اول  ۀدر فرضی. 1ها به تفکیک بدین شر. است:  ها و آزمون فرضیه دادهتحلیل روش  شد.

  روشاز دوم  ۀفرضـی در . 2اسـتفاده شـد؛    طرفـه و آزمـون تـوکی    تحلیـل واریـانس یـک    یها روش و و...(انحرا  معیار 

 استفاده گردید.بستگی پیرسون  هم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاي  ان از رشتهخبرگان مدیریت بحران از بين استادان عضو هيئت علمی دانشگاه با مرتبۀ استادیار به باال و داراي سابقه و زمينۀ پژوهشی در مدیریت بحر .1

 شهرسازي، مدیریت بحران و...( انتخاب شدند. ریزي شهري و روستایی، هاي جغرافيا، برنامه ویژه رشته مختلف )به
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 محدوده و قلمرو پژوهش

ی ا وسـته یپخیـزی بـاال و    که دارای استعداد لـرزه  دهد یمخوردگی زاگرس را تشکیل  خیز چین شیراز بخشی از من قۀ لرزه

بخش بربی من قـۀ شـیراز از    رسد یم ها، به نظر ی ثبت لرزهها نقشهای و با توجه به  لرزه ی زمینها دادهاست. با توجه به 

موقعیـت   2(. شـکل  31: 1386ی شرقی آن است )بازنگری طر. تفصیلی شهر شـیراز،  ها بخشاز  تر فعالخیزی  نظر لرزه

 دهد. یمنمایش ن محدودۀ تحت م العه را در تقسیماد سیاسی کشور و استا

 

 

 استان. موقعیت محدودۀ تحت مطالعه در تقسیمات سیاسی کشور و 2شکل 

 

 های پژوهش و تجزیه و تحلیل یافته

 های توصیفی شاخص دانش یافته

هـا   کم و کم است. نتایج یافتـه  های خیلی شده در این شاخص، بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گزینه های م ر. از گویه

ضـ راری آمـادگی خیلـی    های آموزشی و تمرین برای شـرایط ا  نشان داد خانوارهای شهر شیراز در زمینۀ شرکت در دوره

گویان دربارۀ علل وقو  زلزله صحیخ بود، اما تجربۀ خانوارها در مواجهـه بـا زلزلـه و     درصد از پاس  67کمی دارند. دانش 

در نوسـان   64/3تـا   36/0های شاخص دانش بـین   ای گویه م العاد آنان در این زمینه س خ پایینی داشت. میانگین رتبه

دست آمد. این میانگین نشان داد وضعیت آمادگی خانوارها از نظر شـاخص   به 88/1ها نیز  گویه ای کل است. میانگین رتبه

 دهد. های شاخص دانش را نشان می وضعیت گویه 2دانش در س خ پایینی قرار دارد. جدول 
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 های مختلف )نگارندگان( گویان بر حسب گویه . توزیع فراوانی و درصد میزان دانش پاسخ2جدول 

 

 

 های توصیفی شاخص آگاهی هیافت

خیز بودن شـهر خـود آگـاهی خیلـی      است که خانوارهای شهر شیراز دربارۀ زلزله بیانگر این نکته 3ها م ابق جدول  یافته

گویـان آگـاهی خیلـی کـم تـا       درصد از پاس  80دارند. در زمینۀ مقاومت منزل مسکونی و معیارهای ایمنی بیش از  کمی

دهـد کـه آگـاهی     های شاخص آگاهی نیز وضعیت حدوداً به همین صورد است و نشان می یهمتوسط داشتند. در دیگر گو

 دهد. خوبی آن را نشان می دست آمده نیز به ای به های مختل  پایین است. آنچه که میانگین رتبه خانوارها در زمینه
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 )نگارندگان(های مختلف  گویان بر حسب گویه . توزیع فراوانی و درصد میزان آگاهی پاسخ3جدول 

 )شاخص آگاهی( نگرشی -آمادگی ذهنی
 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 میانگین
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 2 1 3 2/3 10 8/29 93 9/26 84 1/39 122 خیزی شهر شیراز . آگاهی دربارۀ میزان زلزله1

ل مسکونی در . میزان آگاهی از مقاومت منز2

 ی شدیدا زلزلهبرابر 
73 4/23 75 24 112 9/35 39 5/12 13 1/4 50/2 

. میزان آگاهی از ضوابط و معیارهای ایمنی 3

 مسکن در مقابل زلزله
82 3/26 93 8/29 108 6/34 23 4/7 6 9/1 29/2 

ی ها طر.. میزان آگاهی از تهیه و اجرای 4

 مدیریت بحران )زلزله( در محله
179 4/57 90 8/28 38 2/12 4 3/1 1 3 58/1 

ی ا محلهی امداد ها گروه. میزان آگاهی از وجود 5

 برای مقابله با زلزله
199 8/63 74 7/23 33 6/10 6 9/1 0 0 51/1 

. میزان آگاهی دربارۀ اقداماتی که برای آمادگی 6

 در برابر زلزله الزم است
85 2/27 77 7/24 118 8/37 30 6/9 2 6 32/2 

ها و نحوۀ رفتار  ۀ واکنشنیزممیزان آگاهی در  .7

 در زمان وقو  زلزله
59 9/18 71 8/22 140 9/44 37 9/11 5 6/1 54/2 

نحوۀ چیدن وسایل و لوازم ». میزان آگاهی از 8

 برای کاهش صدماد« منزل
98 4/31 67 5/21 109 9/34 32 3/10 6 9/1 30/2 

 های توصیفی شاخص نگرش یافته

 

اند؛ اما برای باال بردن دانش  بینی بودن زلزله را پذیرفته گویان برای گویۀ اول بیرقابل پیش شان داد که پاس ها ن یافته

که مشاهده شد، دانش و آگـاهی خانوارهـا در    طور هماناند.  )زلزله( اقدام چندانی نکرده و آگاهی خود نسبت به این بحران

تنهـا   ها مربوط به گزینۀ خیلی کم اسـت.  ی بود. بیشترین درصد فراوانی گویهزمینۀ مواجهه با زلزلۀ احتمالی در س خ پایین

گویان  درصد پاس  2/28توان انجام داد،  مقابل آن نمی که دربارۀ در کمین بودن زلزله است و هی  کاری در 5برای گویۀ 

پـایین   ش خانوارها در ارتباط با زلزلهها نیز نشان داد س خ نگر ای گویه با این جمله تا حدودی موافق بودند. میانگین رتبه

 (.4است )جدول 
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 های مختلف )نگارندگان( گویان بر حسب گویه . توزیع فراوانی و درصد میزان نگرش پاسخ4جدول 

 )شاخص نگرش( نگرشی -آمادگی ذهنی
 خیلی زیاد زیاد تا حدودی کم خیلی کم

 میانگین
 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 07/2 1 3 1/7 22 2/27 85 2/27 85 5/37 117 اتفاق بیفتد. ها سال. بعید است که زلزله در این 1

. هنگام خرید یا اجارۀ خانه، مقاوم بودن آن در 2

 برابر زلزله اصالً برایم مهم نیست.

117 5/37 62 9/19 56 9/17 43 8/13 34 9/10 41/2 

باشم کافی است و . همین که سرپناهی داشته 3

 کنم. نمی به مقاومت آن فکر

150 1/48 60 2/19 59 9/18 26 3/7 17 4/5 04/2 

ایمنی در »تر از  نظرم مشکالتی ضروری . به4

 برای رسیدگی دارم.« برابر زلزله

110 3/35 75 24 77 7/24 38 2/12 12 8/3 25/2 

. به نظرم خ ر زلزله در کمین است و در مقابل 5

 انجام داد. توان ینمری آن هی  کا

77 7/24 71 8/22 88 2/28 46 7/14 30 6/9 62/2 

فایده است و  . آماده شدن برای مقابله با زلزله بی6

 ای ندارد. نتیجه

166 2/53 72 1/23 48 4/15 11 5/3 15 8/4 84/1 

بر چیزهایی که در اطرافم  کنم یم. احساس 7

 هی  کنترلی ندارم. افتد یماتفاق 

120 5/38 88 2/28 74 7/23 18 8/5 12 8/3 08/2 

ی ها تیفعالشرکت در  کنم یم. احساس 8

 اجتماعی و جمعی هی  نتیجۀ مثبتی ندارد.

164 6/52 67 5/21 51 3/16 15 8/4 15 8/4 88/1 

 

 نگرشی در کل -های توصیفی میزان آمادگی ذهنی یافته

هـایی در   نگرشـی از طریـق گویـه    -های آمادگی ذهنی طور که در بخش روش تحقیق ذکر شد، هر یک از شاخص همان

آمـده از    دسـت  ( تعری  عملیاتی شدند. سپس امتیازهای به5( تا خیلی زیاد )با امتیاز 1مقیاس لیکرد از خیلی کم )با امتیاز 

و هـای دانـش، آگـاهی     های هر شاخص با یکدیگر جمع شد و امتیـاز ترکیبـی شـاخص    های خانوار برای گویه نامه پرسش

نرمال شد. در ادامه، برای  100تا  1دست آمد و از طریق شاخص ناموزونی موریس در مقیاس  نگرش به ازای هر خانوار به

گروهی تعیین  AHPطبق مدل  ها شاخصنگرشی در کل نیز وزن  -گیری میزان آمادگی ذهنی و اندازه ها شاخصترکیب 

ها  وضعیت خانوارهای نمونه را از نظر شاخص 5رکیب شد. جدول وزین ت ساده( و با استفاده از روش مجمو  1شد )شکل 

 دهد. نگرشی نشان می -و میزان آمادگی ذهنی
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 نگرشی به تفکیک محالت نمونه )نگارندگان( -های آمادگی ذهنی . وضعیت شاخص5جدول 

 محله
 نگرشی -آمادگی ذهنی یها شاخص

 نگرشی -آمادگی ذهنی
 نگرش آگاهی دانش 

 باال

 6 0 0 0 قلحدا

 33/73 100 5/91 80 حداکثر

 36 33 37 36 میانگین

 متوسط

 2 0 0 0 حداقل

 74 83 8/95 5/88 حداکثر

 35 31 37 35 میانگین

 پایین

 8 0 0 0 حداقل

 59/75 76 100 100 حداکثر

 35 28 37 36 میانگین

 مجمو 

 37/2 0 0 0 حداقل

 59/75 100 100 100 حداکثر

 36 30 37 36 نمیانگی

 

 نتایج نشان داد برای شاخص دانش، میانگین محالد باال و پایین نسبت به محلۀ متوسط بـا یـک نمـره اخـتال  در    

است. میانگین برای شاخص آگـاهی در هـر سـه     36و  35، 36ترتیب شامل  س خ باالتری قرار دارد. میانگین محالد به

طبقه در سـ خ   زان آگاهی نسبت به زلزله با یکدیگر تفاوتی ندارند و هر سهطبقه به یک میزان است و خانوارها از نظر می

دهد  پایینی قرار دارند. میانگین شاخص نگرش نیز از محالد پایین به باال افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نشان می

 –میـزان آمـادگی ذهنـی     5 نگرش و درک خانوارهای طبقه باال نسبت به دو طبقۀ دیگر بهتر است. در ستون آخر جدول

نگرشی میانگین طبقاد  –نگرشی خانوارهای محالد نمونه و کل خانوارها نشان داده شده است. برای بعد آمادگی ذهنی 

 40قرار دارد، مقـادیر کمتـر از    100تا  1شده که بین  دست آمده است. با توجه به مقیاس تعری  به 35و  35، 36ترتیب  به

نگـرش خانوارهـای نمونـۀ شـهر      -شده، میزان آمادگی ذهنی م یا پایین است. طبق مقیاس تعری بیانگر میزان آمادگی ک

 شیراز در س خ پایینی قرار دارد.

 

 نگرشی -تحلیل تفاوت آمادگی ذهنی

دهـد، امـا بـرای     گانه نشان می هایی را در میزان آمادگی خانوارهای محالد سه نتایج تحلیل توصیفی تا این مرحله تفاود

طرفـه و آزمـون    تحلیل واریانس یـک  های روشای از  مقایسه -تر و نیز تعمیم نتایج، در چارچوب روش علی ی دقیقبررس

 های صفر و تحقیق به شر. ذیل طر. شدند: توکی استفاده گردید. بر این اساس، فرضیه
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 ابرند:گانه با یکدیگر بر نگرشی خانوارهای محالد سه -ۀ صفر: میانگین میزان آمادگی ذهنیفرضی

H     0 1 2 3  

 اند: گانه با یکدیگر متفاود نگرشی خانوارهای محالد سه -ۀ تحقیق: میانگین میزان آمادگی ذهنیفرضی

H     1 1 2 3  

نگرشی تنهـا   -ی میزان آمادگی ذهنیها شاخصنشان داد که از بین  6طرفه م ابق جدول  نتایج تحلیل واریانس یک

گانه تفاود معنادار وجود دارد، که م ابق نتایج آزمون توکی ایـن تفـاود دو    شاخص دانش بین خانوارهای محالد سه در

نگرشـی تفـاود معنـاداری     -و بعد آمادگی ذهنـی  ها شاخص(. در دیگر 7ۀ پایین است )جدول محلۀ متوسط و باال با محل

 اول رد شد. فرضیهدست نیامد. لذا در مجمو   به

 

 ۀ آن )نگارندگان(گان سههای  شاخصنگرشی و  -میانگین آمادگی ذهنی طرفه یک. تحلیل واریانس 6جدول 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 دانش
Between Groups 
Within Groups 

Total 

690/3670 

347/97691 

037/1013062 

2 
309 

311 

345/1835 

153/316 
805/5 003/ 

 آگاهی
Between Groups 
Within Groups 

Total 

867/1 
462/159613 
329/159615 

2 
309 

311 

933/ 
548/516 

002/ 998/ 

 نگرش
Between Groups 
Within Groups 

Total 

402/1206 

956/115659 

358/117162 

2 
309 

311 

201/603 

262/375 
607/1 202/ 

 آمادگی
 نگرشی-ذهنی

Between Groups 
Within Groups 

Total 

664/122 

367/75586 

031/72009 

2 
309 

311 

332/61 

586/245 
250/ 779/ 

 

 گانه از نظر میانگین شاخص دانش )نگارندگان( دوی محالت سه . نتایج آزمون توکی تفاوت دوبه7جدول 

Tukey HSDa, b  شاخص دانش 

 N محالد
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

  1628/32 138 پایین

 8423/38  101 متوسط

 3572/39  73 باال

Sig. 000/1 987/ 

 Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
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 اجتماعی -نگرشی با وضعیت اقتصادی -تحلیل رابطۀ میان آمادگی ذهنی

هـا   یـل تحلبستگی پیرسون استفاده شـد. نتـایج    برای آزمون فرضیۀ دوم، با توجه به مقیاس سنجش متغیرها، از روش هم

یک از متغیرها راب ۀ معنادار ندارد. شاخص آگاهی با متغیرهای تحصیالد، درآمد، منزلـت   داد شاخص دانش با هی نشان 

اجتماعی راب ۀ مستقیم و معنادار را نشان داد. راب ـۀ شـاخص آگـاهی بـا سـن معنـادار ولـی         -شغلی و پایگاه اقتصادی 

نگرشـی در کـل    -یرها نشان نداد. در مجمو ، آمادگی ذهنیبیرمستقیم بود. شاخص نگرش هم راب ۀ معناداری را با متغ

اجتماعی راب ۀ معنادار و مستقیم را نشـان داد و بـا متغیـر سـن      -یرهای تحصیالد، شغل، درآمد و پایگاه اقتصادیمتغبا 

 ، فرضیۀ دوم تأیید شد.8با توجه به نتایج جدول ؛ لذا دست آمد ۀ معنادار ولی بیرمستقیم بهراب 

 

 غل، درآمد و پایگاه )نگارندگان(ش نگرشی با سن، سواد، -بستگی آمادگی ذهنی ضریب هم. 8جدول 

 نگرشی -آمادگی ذهنی نگرش آگاهی دانش بستگی ضریب هم

 1سن

Pearson Correlation 012/ 123/-* 0736/- 118/-* 

Sig. (2-tailed) 839/ 030/ 515/ 038/ 

N 312 312 312 312 

2درآمد
 

Pearson Correlation 048/- 170/** 042/- 145/* 

Sig. (2-tailed) 403/ 003/ 460/ 010/ 

N 312 312 312 312 

3منزلت شغلی
 

Pearson Correlation 022/ 142/* 076/ 149/* 

Sig. (2-tailed) 706/ 015/ 199/ 011/ 

N 291 291 291 291 

4تحصیالد
 

Pearson Correlation 038/ 158/** 062/ 167/** 

Sig. (2-tailed) 505/ 005/ 280/ 003/ 

N 308 308 308 308 

 پایگاه

5اجتماعی -اقتصادی
 

Pearson Correlation 031/ 167/** 049/ 172/** 

Sig. (2-tailed) 599/ 004/ 402/ 003/ 

N 290 290 290 290 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نامه سنجش شده است. های گذشته از تولد در قالب سؤال باز در پرسش ای و بر حسب تعداد سال سن در مقیاس فاصله .1
 نامه سنجش شده است. میانگین عایدی ماهانه از منابع مختل  به تومان در قالب سؤال باز در پرسش .2
 (1374پور،  ای )کاومی بندی منزلتی مشابل در مقیاس سنجش فاصله جدول طبقههای  بر اساس نمره .3
 نامه سنجش شده است. ( در قالب سؤال باز در پرسش22سواد تا  های تحصیل رسمی و معادل آن )از صفر یعنی بی بر اساس تعداد کالس .4

 گیری سنجش شده است. نگینسازی و میا از طریق ترکیب سه متغیر شغل، درآمد و تحصیالد پس از نرمال .5
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 گیری بندی و نتیجه جمع

گرفتـه   های انجـام  نگرشی خانوارهای شهر شیراز را نشان داد. تحلیل -نتایج این پژوهش پایین بودن س خ آمادگی ذهنی

آموزشی مربـوط بـه زلزلـه شـرکت     های  درصد از خانوارهای نمونه در دوره 9/77نگرشی نشان داد  -برای آمادگی ذهنی

نداشـتن   .کند های آموزشی مرتبط با زلزله ضروری می نکرده بودند. این وضعیت پیگیری مسئوالن را برای برگزاری دوره

های آموزشی و میزان کم تبادل اطالعاد در زمینـۀ بحـران زلزلـه بـا      م العه به میزان قابل قبول، حضور نداشتن در دوره

ی در برابر زلزلـه  ناتواننگرشی خانوارها ارتباط دارد. درصد شایان توجهی از خانوارها نیز اوهار  -ذهنی س خ پایین آمادگی

ریـزی   . از این رو توجه ویژه به این موارد و تالش در راسـتای برنامـه  اند داشتهو عدم کنترل خساراد و عواقب آن را بیان 

 .استی و نگرش افراد و خانوارها الزم و ضروری برای دستیابی به س خ معقول و مناسبی از دانش، آگاه

های پیشین در زمینۀ سنجش میزان آمادگی در برابر زلزله نیز حکایت از پایین بودن میزان آمادگی جوامـع در   پژوهش

ـ     خیز بودن شهر خود آگاهی خیلی برابر زلزله دارد. خانوارهای نمونۀ شهر شیراز در زمینۀ زلزله ۀ کـم داشـتند. آخـرین زلزل

های برگشت طوالنی زلزله، به موضو  آمـاده کـردن    روی داده است. مردم به دلیل دوره 1853ویرانگر در شیراز در سال 

هـای الزم   رسـانی، زمینـه   ۀ نهادهای مسئول است که با اطـال  وویفلذا این  کنند؛ توجهی و بفلت می خود در برابر آن بی

 برای آمادگی آنها را فراهم آورند.

 .اسـت  نشـان داده  در دیگر مناطق نیز را آمادگی عدم این خ ر زلزله، معرض در مناطق در گرفته انجام های پژوهش

 گونه هی  لرزه زمین وقو  در برابر سانفرانسیسکو ساکنان درصد از 37 که دادند نشان 1974 سال موکارجی در و جکسون

 معـرض  در کـه  منـاطقی  تواند در می امر این آمده است. دست به آنجلس لس در نیز های مشابهی یافته .اند نداشته آمادگی

 مناسب های کارگیری استراتژی به و آمادگی بر مؤثر عوامل با آشنایی .باشد بار دارند، فاجعه قرار بزر  های لرزه زمین خ ر

 در همکاران و رترن است. م العاد برخوردار خاصی اهمیت از مسئول های سازمان در ویژه به آمادگی و پیشگیری مراحل در

 بـه  بسـیاری  شـمار  داد م العـاد نشـان   ایـن  .انـد  دفا  بی زلزله برابر در معتقدند بیشتر مردم که داد نشان نیز 1986 سال

 انجـام  یـا  زلزلـه  برابـر  آمـادگی در  به تمایلی تا گردد می سبب باور این و دارند اعتقاد شده تعیین  ازپیش تقدیر و سرنوشت

 مشـخص  سـوی دیگـر،   از .ندهند نشان خود از لرزه زمین وقو  احتمال از هشدارهای ناشی ابلمق در مناسب العمل عکس

 و جامعه فرهنگ همکاران، و اسلوویک اعتقاد خیر. به یا دهد تغییر را این نگرش تواند می آموزشی های برنامه آیا که نیست

 خ ـر  ماهیـت  دربـارۀ  کـه  جـوامعی  در ردار اسـت. برخـو  بسـزایی  اهمیت از نیز دارند آن پیامدهای و از زلزله که برداشتی

 دارد جـوامعی ضـرورد   چنـین  در آنهاسـت.  ناکـافی  دانـش  از ناشی مردم آمادگی نداشتن دارد، اشتباه وجود های برداشت

بیشتری برخوردارند )جهانگیری و همکاران،  دانش از که باشد شهروندانی تقدیر از و تشویق راستای در آموزشی های برنامه

160:1385.) 

 ارتقـای  افزایش و و رسانی اطال  جمله از زلزله مسائل همۀ پیرامون پژوهش راستای در کالن گذاری بنابراین سرمایه

 هـای  پـژوهش  دراسـت. البتـه    نخسـت  یهـا  گام در اساسی ضروریاد از ما کشور در زلزله دربارۀ مردم یها یآگاه س خ

 اسـتفاده  برنامـه  طراحـی  بـرای  نامتخصصـ  از که اند دانسته این در را آموزشیهای  برنامه موفقیت عدم علت هگرفت انجام

 با مقابله برای مناسب راهکار ارائۀ بدون خ ر بسط و شر. به فقط و نیست سازگار هم با ها پیام ساختار و محتوا کنند، مین
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 مـردم  مختل  های گروه هب یکسان آموزشی مواد و اطالعاد ئۀارا یعنی جامعه، کردن فرض یکنواختشود.  می بسنده آن

ریزان مـدیریت   های خاصی از جامعه باید مد نظر برنامه آموزشی متناسب با گروه م البصحیخ نیست. بر این اساس ارائۀ 

 شد ثابت آمریکا ۀمتحد ایاالد در هگرفت انجام ۀم الع در مثال برای (.Fischhoff et al., 1997: 991بحران قرار گیرد )

 بایـد  مـدارس  در آمـوزش  نیـز  و باشـد  نشـینان  اجاره از متفاود باید خانهبصاح افراد برای آن حتوایم و آموزش ۀشیو که

 (.160:1385 )جهانگیری و همکاران، باشد بزر  شرکت یک در آموزشی های برنامه از متفاود

 این داد. الگو قرار را واپن نظیر کشورهایی باید مردم یها آگاهی س خ ارتقای و آموزش منظور به گذاری سرمایه دربارۀ

 بـرای  دالر میلیـارد  دو حـدود  در مبلغـی  ساله هر زلزله، از ناشی تلفاد و از خساراد جلوگیری برای پیش ها سال از کشور

 امـروزه  ی کـه ا گونـه  بـه  دهد؛ می اختصاد دیدگان آسیب به رسانی کمک برای تدارکاد الزم تدبیر و علمی یها پژوهش

 آموزش برنامۀ یک در .روند یم شمار به بیرمخرب یها زلزله توکیو مردم برای سوم جهان رهایکشو آمیز فاجعه یها زلزله

زمـانی   .(4: 1384)احمدی،  نندیب یم آموزش نفر میلیون 10 حدود دوره هر در ،شود یم برگزار واپن در ساله هر عمومی که

ت دوستان، خویشاوندان و همسایگان صورد وجو و عملیاد نجاد به دس دهد، بخش اعظمی از جست ای رخ می که فاجعه

العمل و واکنش را بهبود  تواند نحوۀ عکس سازی مردم برای مواجهه با این خ راد می گیرد. لذا شناخت خ راد و آماده می

رویکرد جهانی در مدیریت بحران، تقدم اقداماد پیشگیرانه نسبت بـه دیگـر اقـداماد و     .(Walker, 1992: 157بخشد )

اقـداماد پیشـگیرانه، توجـه بـه      نیتـر  مهمی طبیعی است. از ایبالاقداماد بر کاهش اثراد  گونه نیابیشتر  ریتأثتوجه به 

 (.9: 1385)هجرتی و رفیعیان،  استی ا من قه وی توسعۀ ملی ها برنامهکاهش اثراد بالیای طبیعی در 

گیـرد.   ت در س خ محلی و بـاالتر در بـر مـی   ها گرفته تا دول تک خانواده های مختلفی را، از تک مدیریت بحران گروه

ها ایجـاد   ها و دولت کنندگان خدماد اجتماعی به عنوان مجریان مدیریت بحران بایستی پیوند مهمی را بین خانواده تأمین

 هایی به نام نگهبان محله برای راهنمایی امدادگران حاضر در محل و شناسایی افراد متـوفی و  کنند. بنابراین تشکیل گروه

بایست بر آموزش مستمر و پایدار ساکنان هر محلـه توسـط معلمـان، کارشناسـان      تواند مثمر ثمر باشد. می دیده می آسیب

نشانی و هالل احمر، راب ان بهداشتی و همۀ افراد م لع در این زمینه برای مـدیریت هـر مرحلـه از بحـران      آتش سازمان

ریـزی   های فرسوده بـرای توجـه ویـژه و برنامـه     ی و شناسایی بافتپذیری مناطق شهر های آسیب تأکید شود. تهیۀ نقشه

اساس نقشۀ مدیریت بحران، تمرین خـروا اضـ راری از امـاکن و عبـور از      تواند برگزاری مانورهای متعدد بر اجرایی می

ی، تهیـه و  رسانی عمـوم  مسیرهای مناسب برای رسیدن به فضاهای باز در لحظاد اولیۀ وقو  زلزله را تسهیل کند. اطال 

وسیما، جلب همکاری و  های آموزشی از طریق سازمان صدا نصب بیلبوردهای آموزشی در س خ شهر، تهیه و پخش برنامه

توانـد از خسـاراد زلزلـۀ احتمـالی      های عمومی در زمینۀ افزایش آگاهی مردم نسبت به نقاط امن شهر مـی  حمایت رسانه

جاد و نگهداری آن در محلی که برای شرایط اض راری قابل دسترس باشد، بکاهد. در آخر، وجود کی  یا بستۀ امداد و ن

 ضروری است.
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