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تحلیل تفاوت میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای شهر شیراز در برابر زلزله
محمود قدیری ـ استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور
نسترن نسبی ـ کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور
پذیرش مقاله1393/10/29 :

تأیید مقاله1394/4/12 :

چکیده
ایجاد آمادگی در جامعه برای مقابله با بحران روشی است کارآمد و کمهزینه که میتواند به کاهش خسارات ناشای
از آن کمک کند .شهر شیراز در محدودۀ گسلهای زاگرس قرار دارد و دارای استعداد لرزهخیزی باال و پیوسته است.
بنابراین ،بررسی وضعیت آمادگی و ارتقای آن در بین خانوارها و محالت مختلف اهمیت زیادی دارد ..مسائلۀ اصالی
این پژوهش تحلیل وضعیت میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای شهر شیراز است .در این راستا ،مطابق مبانی
نظری و پیشینۀ تحقیق دو فرضیه ارائه شد .در ایان پاژوهش از روش تحقیاق کمای از ناوع رابطاهای و رویکارد
پیمایشی استفاده شد .مفهوم میزان آماادگی ذهنای -نگرشای نیاز از طریاق  3شااخص و  18معارف ،از طریاق
روشهای  SAWو  AHPتعریف عملیاتی شد .دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامۀ خانوار جمعآوری شد .حجام
نمونه از طریق روش کوکران و معادل  322خانوار تعیین شد و با روشهای نمونهگیاری خوشاهای و سیساتماتیک
انتخاب شد .نتایج نشان داد میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای محالت مختلف در سطح پاایینی قارار دارد و
تفاوت معناداری بین آنها وجود ندارد .نتایج همچنین نشان داد که میزان آمادگی ذهنی -نگرشی با متغیرهای سان،
سطح تحصیالت ،شغل ،درآمد و پایگاه اقتصادی -اجتماعی رابطۀ معناداری دارد .نتیجه اینکه هر چند میزان آمادگی
ذهنی -نگرشی دارای ساختی اجتماعی است ،هنوز فرهنگ زندگی با ریسک حتی در اقشار متوسط و باال نیز شاکل
نگرفته است ،که بیانگر وضعیتی ناگوار است.

کلیدواژهها :آمادگی ذهنی -نگرشی ،خانوارها ،زلزله ،شهر شیراز ،وضعیت اقتصادی -اجتماعی.
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نویسندۀ مسئول09125026605 :

 E- mail: M_Ghadiry@pnu.ac.ir
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مقدمه
در طول تاری تکوین تمدنهای بشری ،انسان همواره با مخاطراد طبیعی دستبهگریبـان بـوده و در بسـیاری از مواقـع
خساردهای جبرانناپذیری ناشی از این مخاطراد بر جوامع بشری وارد آمده است .حوادث طبیعی تاکنون جان میلیونها
انسان را گرفته و خساراد مادی هنگفتی را به بار آورده است .از بین حوادث طبیعی ،زلزله یکی از شایعترین آنهاست و در
سال  2001به عنوان مرگبارترین حادثۀ جهان گزارش شده است (عرب و همکاران.)8 :1385 ،
باید توجه داشت که بحرانها وقایعی استثنایی نیستند ،بلکه پدیدهها و آثار منظمی از توسعهاند .بحـرانهـا محصـول
عواملی ساختاری و نه صرفاً کمبود اطالعاد یا درک نادرست از مخاطراداند ( .)Smith, 2000بنابراین واکنش بـه یـک
بحران بهطور شایان توجهی متأثر از چگونگی نگرش یک اجتما به خود و تواناییاش برای تغییر محیط زندگیاش است.
جوامعی که به توانایی خود در تغییر محیط باور دارند و آنهایی که با یکدیگر واقعاً با موفقیت همکاری میکنند ،نسبت بـه
جوامع تقدیرگرا و ناتوان در انجام مشترک امور ،بهتر قادرند در بهبودیابی از بحران به یکـدیگر کمـک کننـد ( Davis et

 .)al., 2004بنابراین ،ادراک مردم و درجۀ توجه به ریسک در بین خانوارها فرق میکند و وابسته به طبقه ،جنس ،مکان و
دیگر شرایط خاد است ( .)Heijmans, 2001حتی مردم ثروتمند نیز به خاطر مزیتهایی چون همسـایگی یـا دورنمـا،
ممکن است خانههای خود را در پهنههای خ رناک و به شکلی نامناسب بسازند (قدیری.)163 :1387 ،
باید توجه کرد که در بین مسائل و سوانخ طبیعی ،بافلگیرکنندگی زلزله بیشتر است و ناتوانی جامعه در پیشگیری یـا
نداشتن آمادگی برای مقابله با آن به فاجعهای انسانی منجر میشـود .متأسـفانه بیشـتر خسـاراد مـالی و جـانی ناشـی از
ناآگاهی و نبود آمادگی در میان مردم است (آقابخشی .)134 :1382 ،در واقع ،بروز بحران معموالً پیامدهای مختلفی دارد
که از جملۀ آنها میتوان به فود ،جراحت ،از دست دادن منبع درآمد یـا شـغل ،از دسـت دادن سرپرسـت ،پناهگـاههـای
اجتماعی ،ابتال به بیماری و ...اشاره کرد .ماهیت زلزله بیش از آنکه فاجعهای طبیعی باشد ،مسئلهای اجتماعی و مـدیریتی
است که برخی جوامع شیوۀ حل و مقابله با آن را آموختهاند و برخی دیگر هنوز از مقابله با آن عاجزند (.)Prior, 2001: 12
بنابراین آمادگی برای واکنش و رویارویی مناسب در برابر زلزله ضرورتی اساسی در مدیریت بحران است.
ایران نیز به دلیل موقعیت خاد جغرافیایی و مکانی خود ،یکی از نواحی حادثهخیز جهان به شمار میرود و همهسـاله
حوادث متعددی از جمله سیل و زلزله در گوشه و کنار آن به وقو میپیوندد که با خساراد جـانی و مـالی زیـادی همـراه
است .بهطوری که طی سالهای  1900تا  2000میالدی ،این سرزمین جزو  6کشوری بوده کـه دچـار بیشـترین تلفـاد
انسانی ناشی از وقو زلزله شده است (تقیخانی .)10 :1385 ،شهر شیراز نیز بخشی از من قۀ لرزهخیز چینخوردۀ زاگرس
را تشکیل داده که دارای استعداد لرزهخیزی باال و پیوسته است .آمارها نشاندهندۀ حداقل  16زمینلرزۀ بزر در محدودۀ
شیراز است که از سال  1291تا  1894میالدی رخ داده است .طی  900سال اخیر بخش بزرگی از شهر شیراز حدود  5بار
بهشدد آسیب دیده است .با نگاهی به کانونهای س حی زلزلهها در سدۀ بیستم ،من قۀ شیراز را از حوالی نص النهار 52
درجه و  15دقیقه میتوان به دو بخش بربی با لرزهخیزی زیاد و پیوسته و بخش شرقی بـا لـرزهخیـزی کـم و ناپیوسـته
تقسیم کرد (بازنگری طر .تفصیلی شهر شیراز.)29 :1386 ،
بنابراین آمادگی برای واکنش و رویارویی مناسب در مقابل زلزله ،اصلی اساسی در مدیریت بحران است؛ یعنی همـان
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چیزی که وضعیت و چگونگی آن در شهر شیراز مشخص نیست و نیازمند بررسـی و تحلیلـی مناسـب اسـت .بـهعـالوه،
آمادگی دارای ابعاد و شاخصهای مختل است که آمادگی ذهنی -نگرشی از ابعـاد مهـم آن اسـت و از اهمیـت زیـادی
برخوردار است.
با توجه به اهمیت موضو و خ رپذیری شهر شیراز در برابر زلزله و نیز بر اساس مبـانی نظـری و پیشـینۀ پـژوهش،
سؤال اصلی پژوهش چنین م ر .شد :وضعیت میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای محـالد مختلـ شـهر شـیراز
چگونه است؟ در پاس به سؤال تحقیق نیز دو فرضیه بدین شر .ارائه شد .1 :میزان آمادگی ذهنی -نگرشـی خانوارهـای
محالد شهر شیراز در برابر زلزله از تفاود معناداری برخوردار است؛  .2بین میزان آمادگی خانوارهای محالد شهر شیراز
در برابر زلزله و وضعیت اقتصادی -اجتماعی آنها راب ه وجود دارد.
بنابراین هد از این تحقیق بررسی و تحلیل میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای شهر شیراز در برابر خ ر زلزله
است .این هد  ،شامل اهدا خردتری بدین شر .است :سنجش میزان آمادگی خانوارهای محالد شهر شـیراز؛ تحلیـل
تفاودهای میزان آمادگی خانوارهای محالد شهر شیراز؛ و نهایتاً تحلیل راب ۀ میان میزان آمادگی خانوارهای محالد بـا
وضعیت اجتماعی -اقتصادی آنها .در پایان نیز م ابق یافتههای تحقیق پیشنهادهای الزم ارائه شده است.

پیشینۀ تحقیق
قائد رحمتی و سل انی ( ،)1385در پژوهشی با عنوان تحلیل وضـعیت آمـادگی شـهروندان اصـفهان در برابـر مخـاطراد
طبیعی (زلزله) ،وضعیت آمادگی شهروندان اصفهان در مقابله با بحران احتمالی زلزله را بررسی کردهاند .ابعاد انسانی مـورد
بحث شامل ویژگیهای عمومی جمعیت ،تراکم مسکونی ،داشتن امکاناد مواقع بحرانی ،داشتن بیمۀ زلزله ،وضعیت سواد
و میزان آموزش شهروندان در مواقع بحرانی است .نتایج نشان میدهد که درصد بهرهمندی خانههـای شـهر اصـفهان از
کپسول اطفای حریق ،جعبۀ کمکهای اولیه و بیمۀ زلزله بسیار کم است .وضعیت آموزش و آگـاهی شـهروندان در برابـر
مخاطراد طبیعی حاکی از این است که  35/2درصد از شهروندان آموزش مقابله با حوادث طبیعی و  37/6درصد آمـوزش
کمکهای اولیه دیدهاند .این در حالی است که میزان مهارد بیشتر افراد آموزشدیده نیز در حد متوسط و پایین است.

جهانگیری و همکاران ( ،)1385در پژوهشی با عنوان دانش ،نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در مرحلۀ آمـادگی در
برابر زلزله ،دانش ،نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در مرحلۀ آمادگی در برابر زلزله را بررسی کـردهانـد .نمونـهگیـری
بهصورد خوشهای و انتخاب سرخوشهها بهصورد سیستماتیک از فهرست محل زندگی مادران اولزا انجام گرفـت .ابـزار
جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که با مراجعه به درب منازل در مناطق بیسـتودوگانـۀ شـهرداری ،توسـط پرسشـگران
آموزشدیده تکمیل شد .پرسشنامه دارای بخش آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم شهر تهران است .نتایج این طـر .نشـان
میدهد که در مجمو  31/4درصد از جمعیت باالی  15سال شهر تهران دانش کم و  31/4درصد دانش متوسط و 37/2
درصد دانش قابل قبول 25/6 ،درصد نگرش نامناسب 32/5 ،درصد نگرش متوسط 41/9 ،درصـد نگـرش مناسـب25/7 ،
درصد عملکرد ضعی  29 ،درصد عملکرد متوسط و  45/3درصد عملکـرد خـوب دارنـد .حشـمتی و پارسـیزاده (،)1385
پژوهشی را با عنوان بررسی آگاهی کودکان و نوجوانان از پدیدۀ زلزله و آمادگی در برابر آن به انجام رساندهاند .به منظـور
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دستیابی به اهدا یادشده 1041 ،نقاشی از کودکان و نوجوانان  6تا  14ساله با استفاده از روش تحلیل محتوا کدگذاری
و تحلیل شد و میزان شناخت آنها بر اساس متغیرهای مختل جنس ،سن ،استان محل سکونت و میزان استفاده از منـابع

آموزشی برای ترسیم موضوعاد نقاشی م العه شد .بکر و همکاران ( ،)2011پژوهشی را با عنوان نتایج مربوط به زلزلـه و
آمادگی خانواده در مناطق تیمارا ،1وانگانا 2و ناپییر 3از طریق مصاحبه انجام دادهاند 48 .مصاحبه در زمینۀ میزان آمـادگی و
اطالعاد مردم دربارۀ زلزله و چگونگی درک آنها از خ ر انجام گرفت .آنها از سـه منبـع اطالعـاتی در مصـاحبه اسـتفاده
کردهاند که شامل اطالعاد منفعل (روزنامهها ،مجالد و بیره) ،اطالعاد تعاملی (فعالیـتهـای اجتمـاعی ،فعالیـتهـای
مدرسه و فعالیتهای محل کار) و اطالعاد تجربی (به عنوان مثال تجربۀ یک رویداد خ رناک در پاس به آن) میشـود.
نتایج نشاندهندۀ برخورد بیشتر مردم با دو نو اطالعاد آخر است .نتایج پژوهش امکان ساخت یـک مـدل کامـل بـرای
آمادگی مردم از این سه منبع را میدهد.
پژوهشی نیز با عنوان بررسی میزان آمادگی خانگی مخاطراد طبیعـی توسـط جانسـون ،)2007( 4در من قـۀ جنـوب
شرقی آمریکا انجام پذیرفته است .هد از این نظرسنجی درک بهتر شهروندان از برداشـت آنهـا از ابـتال بـه مخـاطراد
طبیعی و همچنین س خ آمادگی و نو فعالیت آنها در زمینۀ کاهش خ راد است .در واقع هـد اصـلی از ایـن بررسـی
اندازهگیری درک کلی از بالیای طبیعی و تعیین س خ پایۀ فعالیتهای کاهش خ ر برای سـاکنان جامعـه اسـت .نمونـۀ
آماری مورد نظر شامل  1200خانوار از ساکنان مناطق شهری جفرسون ،5هرنی ،6الیک 7و مالهیر 8اسـت کـه بـهصـورد
تصادفی انتخاب شدهاند .پرسشنامه از طریق پست به خانوارها تحویل داده شده است .نتیجه عبارد از  277پاس معتبـر
یعنی معادل  23درصد پاس گویان است .تعداد کم پاس گویی ناشی از محدودیت م العه در زمینۀ خ راد طبیعی و میزان
درک پایین آنها از خ ر است .این م العه را نمیتوان به همۀ ساکنان تعمیم داد .تحقیقاتی که هیپاک هرسی ( ،)2003در
دانشگاه گول کانادا با عنوان نقش سازمانهای بیردولتی در کاهش آثار و آمادگی قبل از بروز بالیا انجام داد ،بیـانگر آن
است که بین ساختار حکومتی و نو برنامهریزی مدیریت بالیا در کشورهای تحت م العه سنخیت وجود دارد؛ بهنحوی که
در کشورهای امریکا ،واپن و کانادا بین برنامهریزی بیرمتمرکز و ساختار بیرمتمرکز حکومتی راب ۀ مستقیم وجود دارد.

مبانی نظری تحقیق
تعاریف و مفاهیم
بررسی مدیریت بحران در بالیای طبیعی در مقیاس بزر صنعتی و زیستمحی ی در سـال  1980مـیالدی شـرو شـد
( .)Shrivastava et al., 1988: 286مدیریت بحران فرایندی پویا در قالب اقداماتی سنجیده اسـت کـه پـیش از وقـو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Timaru

2. Wanganui
3. Napier
4. Bethany Johnson
5. Jeferson
6 .Harney
7. Lake
8. Malheur
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بحران (برنامهریزی و آمادهسازی) ،در زمان وقو بحران (کمک به آسیبدیدگان و امدادرسـانی) و بعـد از وقـو بحـران
(بازسازی و ترمیم) انجام میگیرد ( .)Thomas, 1990: 8بر پایۀ اصول و فرایند مدیریت فایول 1مدیریت بحـران شـامل
سه مرحلۀ اساسی است .این سه مرحله عبارتند از آمادگی 2در برابر وقو بحران ،امدادرسـانی و پاسـ گـویی 3در شـرایط
رویداد بحران و بهبود و بازسازی 4پس از بحران (.)OCHA, 1995: 3
مقصود از مفهوم «آمادگی بحران» حصول اطمینان از اینکه در زمان بحران سیستمها ،روشها و منابع بهطور صحیخ در
محل حاضر میشوند و به توانمندسازی آسیبدیدگان در برخورد با بحران کمک میکننـد (بیرودیـان .)145 :1385 ،آمـادگی
شامل اقداماتی با هد بهبود ایمنی زندگی هنگامی که یک فاجعه رخ میدهد اسـت ( .)Sutton & Tierney, 2006: 8در
جایی دیگر آمادگی شامل توسعه و تست منظم از سیستمهای هشدار و برنامهریزی برای تخلیه یا دیگر اقداماد است کـه در
طول یک دوره هشدار فاجعه باید انجام گیرد .این عمل برای به حداقل رساندن پتانسیل از دست دادن زندگی و آسـیبهـای
فیزیکی است ( .)Randolph, 1994: 24در واقع ،وجود آمادگی قبلی در یک جامعه برای برخورد با زلزله یکی از مهـمتـرین
عوامل در کاستن از صدماد زلزله است .حذ فاجعه بیرممکن ،اما کاستن از صدماد آن ممکن اسـت .آمـادگی جامعـه بـه
عنوان یک بخش از برنامۀ کاهش خسارد و ضایعاد تلقی میشود (عبداللهی.)65 :1383 ،
با توجه به ماهیت موضو و تأکیدی که به مقولۀ آمادگی میشود ،میتـوان آن را چنـین نیـز تعریـ کـرد (عـرب و
همکاران« ،)12 :1385 ،آمادگی عبارد است از همۀ اقداماد و سیاستهایی که قبـل از وقـو حادثـۀ بیرمترقبـه ،بـرای
پیشگیری ،کاهش آسیبها و عوارض و آمادهباش برای مقابله با آن حادثه انجام میگیـرد» .همچنـین ،آمـادگی در برابـر
بحران شامل فعالیتهایی است که در راستای ایجاد مکانیزمی برای واکنش سریع و قاعدهمند به منظـور محـدود کـردن
مخاطراد طبیعی و اثراد آنها انجام میگیرد .این فعالیتها از طریق شناسایی خ راد و ارزیابی آنها صـورد مـیپـذیرد.
یکی از نکاد مهمی که معموالً در بخش «آمادگی» برای آن اولویت چندانی قائل نمیشوند ،آمادگیهـای الزم فـردی و
خانوادگی است .در بیشتر مواقعی که منابع و سرویسهای اض راری دولتها با محدودیت روبرو اند ،آمادگیهای فردی یا
خانوادگی نقش بسیار حساسی در زنده ماندن افراد دارند (درابک و جرالد.)10 :1383 ،

رویکردها
بحرانها وقایعی استثنایی نیستند ،بلکه پدیدهها و آثار منظمی از توسعهاند .بحرانهـا محصـول عـواملی سـاختاری و نـه
کمبود اطالعاد یا درک نادرست از مخاطراداند ()Smith, 2000؛ لذا دانش و نگرش ریسک بهتنهایی برای جلوگیری و
کاهش آسیبپذیری کافی نیست ،چرا که خانوارهای دارای مهاردها و تجهیزاد نامناسـب بـا نمـودار دسترسـی پـایین،
گزینهها و انتخابهای ناچیزی در اختیار دارند .آنها مجبور به پذیرش شغلهایی شـدهانـد کـه تـأثیر شـایان تـوجهی بـر
آسیبپذیری آنها دارد؛ از یک طر به خاطر اینکه چنین مشابلی ابلب کامالً خ رناکاند و از طر دیگر به خاطر اینکه
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
عایدیها و ارزشهای اجتماعی -فرهنگی و تعهداتشان ،بین مصر و پسانداز یکی را انتخاب میکنند .ایـن تصـمیماد
مجدداً تأثیر شایان توجهی بر دسترسی آتی و همینطور توانایی موجود برای مقابله با بحـرانهـا دارد ( ECHO, 1999:

 .)17-18), (Wisner et al., 2004: 98-101م ابق آن ،روابط اجتماعی و اقتصادی (شامل مناسـباد اجتمـاعی تولیـد،
جنسیت ،نژاد ،پایگاه و سن) تعیینکنندۀ دسترسی مردم به منابع است .لذا دسترسی به منابع تا حد زیادی در بـین افـراد و
گروهها تفاود میکند و بر تابآوری نسبی آنها نسبت به بحرانها تـأثیر مـیگـذارد .آنهـایی کـه دسترسـی بهتـری بـه
اطالعاد ،پول نقد ،ابزار تولید ،تجهیزاد و شبکههای اجتماعی دارند ،از آسیبپـذیری کمتـری برخوردارنـد و در کـل بـا
سرعت بیشتری توانایی بهبود دارند (.)Twigg, 2001;Palakudiyil, and Todd, 2003;appendix II
در چنین شرای ی است که افراد ،گروهها و جوامع آسیبپـذیری و ورفیـت خودشـان را تعریـ مـیکننـد و تصـمیم
میگیرند چه ریسکهایی برای آنها پذیرفتنی است و چه ریسکهایی پذیرفتنی نیست .در این راب ـه ،ویزنـر ( Wisner,

 )2001بیان میکند که « :اخیر ًا طی پژوهشی میدانی در مکزیکوسیتی مکـرر ًا بـه مـن گفتـه شـده کـه مـردم از انفجـار
کپسولهای گاز ،جنایت خشونتبار و مر در تصاد حملونقل عمومی بیشتر از زلزله میترسند».
در واقع ،در هر بال و سانحهای قشر خاصی از جامعه آسیبپذیرتر از دیگر اقشار است .در کل ،ترکیبهای جمعیتیای
چون افراد بسیار جوان یا بسیار پیر ،افراد ازکارافتاده ،افرادی با بیماریهایی که قبل از بحران داشتهاند ،افرادی که فقیرنـد
یا درآمد محدودی دارند ،بیشتر در معرض آثار سوء بالیا قرار دارند و نیازمند آموزشهای خاصیاند تا بتوانند بر حـوادث و
بحرانها فائق آیند (هالیدان .)245 :1382 ،م العاد نشان داده است کـه ناآگـاهی مـردم یـا ارائـۀ نامناسـب و ناکـافی
اطالعاد در زمینۀ بالیا سبب تشدید عدم آمادگی در برابر بالیا میشود .از سوی دیگر ،اولین کسانی که در هنگـام وقـو
بالیا به کمک مردم من قۀ آسیبدیده میشتابند و عملیاد امدادی را آباز میکنند ،مردم سـانحهدیـدۀ همـان من قـه یـا
همسایگان و اهالی محلهای همجوارند .کمک از داخل خانه ،کوچه ،محله ،روستا و شهر توسط مردم آباز میشـود و تـا
رسیدن گروههای امدادی و حتی پس از حضور آنان ادامه مییابد (جهانگیری و همکاران.)158 :1385 ،
در مجمو  ،م ابق نظریه و پیشینۀ مدیریت بحران و با توجه به مقیاس تحلیلی پژوهش که آمادگی در سـ خ خـانوار
است ،آمادگی در برابر زلزله از ابعاد مختلفی برخوردار است که یکی از ابعاد مهم آن آمادگی ذهنی -نگرشی است .در این
ارتباط ،آمادگی ذهنی -نگرشی بهویژه در مقیاسهای خرد و در س خ خانوارها و محالد مختل یک شهر مهم و نیازمند
بررسی و تحلیلهای درخور است .م ابق مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش میتوان سه مؤلفۀ اصلی را برای آمادگی ذهنی-
نگرشی در نظر گرفت؛ این مؤلفهها شامل دانش ،آگاهی و نگرش میشود .بر این اساس ،از چارچوب مذکور برای سنجش
میزان آمادگی ذهنی -نگرشی در مقیاس خانوار استفاده گردید.

روش تحقیق
با توجه به فرضیههای تحقیق و ماهیت آنها ،روش تحقیق از نو توصیفی -تحلیلی است .مهمتـرین مفهـوم تحقیـق بـر
اساس فرضیهها که نیاز به تعری عملیاتی دارد ،میزان آمادگی ذهنی -نگرشی است .این مفهوم در س خ و مقیاس خانوار
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شهری بر اساس شاخصهایی چون دانش ،آگاهی و نگرش تعری شد که هر یک در قالب گویههای پرسشنامه و عمدتاً
در قالب طی پنجگانۀ لیکرد تنظیم شدند( 1جدول .)1
جدول  .1شاخصها و معرفهای سنجش میزان آمادگی ذهنی -نگرشی در برابر زلزله (نگارندگان)

مفهوم

معر

شاخص
 شرکت در دورههای آموزش مقابله با زلزلهدانش

 مشاهدۀ فیلمها ،کارتنها و دیگر مواد آموزشی درارتباط با زلزله

 -تعداد افراد آموزشدیده در زمینۀ زلزله

 -م العۀ کتابها و مقاالد مرتبط

 -کتب موجود در منزل در موضو مخاطراد طبیعی

 -کسب دانش از رسانهها

 -کسب دانش از طریق افراد دارای تجربه

آمادگی ذهنی و نگرشی

 میزان آگاهی از تناوب زمانی زلزله آگاهی از میزان زلزلهخیزی شهر آگاهی از شرایط مکانی ایمن در برابر زلزلهآگاهی

سالهای اخیر
 میزان آگاهی از آسیبپذیری ساختمان و محله آگاهی از مکانهای ایمن ساختمان و محله درزمان وقو زلزله

 -میزان آگاهی از وقو زلزله در نواحی پیرامون

 -میزان آگاهی از تلفاد زلزله در نواحی پیرامون

 -آگاهی از موقعیت فضاهای امن و نهادهای امدادی

– آگاهی از طر.های مدیریت بحران در محله و

شهر

شهر

 -آگاهی از نهادهای مرتبط با مدیریت بحران در شهر

 -آگاهی از وجود گروههای امدادی در محله و شهر

 آگاهی از اقداماد الزم برای آمادگی در برابر زلزلهنگرش

 -میزان آگاهی از زمان زلزلههای اتفاقافتاده طی

 آگاهی داشتن از وسایل مورد نیاز کی مقابله باحوادث (کی نجاد)

 -نگرش نسبت به زلزله

 -نگرش نسبت به اثرپخشی آمادگی و پیشگیری

 -نگرش نسبت به اولویت پیشگیری و آمادگی

 -نگرش نسبت به توانایی خود و میزان توانمندی

نگارندگان بر اساس منابع مختل از جملـه (جهـانگیری و همکـاران 1385 ،و 1389؛ قائـد رحمتـی و سـل انی1385 ،؛ حشـمتی و پارسـیزاده
1385؛Johnson, 2007؛ قدیری)1387 ،
برای ترکیب شاخصها از روش مجمو ساده وزین استفاده شد .وزن هر یک از شاخصها نیز از طریـق روش AHP
گروهی بهدست آمد (شکل  .)1نهایتاً مفهوم میزان آمادگی ذهنی -نگرشی بر اساس راب ۀ  1عملیاتی شد .در راب ۀ P ،1

میزان آمادگی ذهنی -نگرشی wi ،وزن شاخصها ،و  xiشاخصهای میزان آمادگی ذهنی -نگرشی از  1تا  3اند.
راب ۀ ()1

3

ixi

w

P

i 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1شایان ذكر است بعضي از معرفها با توجه به نوع و ماهيتشان در قالب طيفهاي كمتر یا بيشتر از  5تعریف شدند ،اما در قالب مقياس
ترتيبي و بهنحوي كدگذاري گردیدند كه با دیگر گویهها هماهنگ باشند.
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شکل  .1وزن شاخصهای آمادگی ذهنی -نگرشی حاصل از پرسشنامۀ خبرگان و نرمافزار Expert Choice

جامعۀ آماری پژوهش  380300خانوار شهر شیراز در سال  1390است .حجم نمونه نیز بـا اسـتفاده از روش کـوکران
برابر با  322خانوار شد .برای نمونهگیری ،ابتدا بر اساس تحقیقاد قبلی مناطق شهرداری شهر شیراز از نظر س خ توسـعه
به سه طبقۀ باال ،متوسط و پایین تقسیم شد .سپس از هر طبقه به روش خوشهای -تصادفی ،یک محلـه و مجموعـاً سـه
محله (باال ،متوسط و پایین) انتخاب شد .سپس خانوارهای نمونه نیز به نسبت از محالد نمونۀ روش سیستماتیک انتخاب
شدند.
دادههای مورد نیاز با استفاده از پرسشنامههای خانوار و خبرگان گـردآوری شـد .پرسـشنامـۀ خـانوار در دو قسـمت
سؤالهای عمومی و سؤالهای اختصاصی میزان آمادگی ذهنی -نگرشی در قالب طیـ پـنجگانـۀ لیکـرد تنظـیم شـد.
پرسشنامۀ خبرگان نیز به روش مقایسۀ زوجی طراحی و توسط  20نفر از خبرگان مدیریت بحـران 1تکمیـل شـد .روایـی
پرسشنامۀ خانوار به طریق محتوایی و صوری بررسی شد .ضریب پایایی نیز از طریق روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید
شد .روش تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها به تفکیک بدین شر .است .1 :در فرضیۀ اول از آمارههای توصیفی (میانگین،
انحرا معیار و )...و روشهای تحلیـل واریـانس یـکطرفـه و آزمـون تـوکی اسـتفاده شـد؛  .2در فرضـیۀ دوم از روش
همبستگی پیرسون استفاده گردید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1خبرگان مدیریت بحران از بين استادان عضو هيئت علمی دانشگاه با مرتبۀ استادیار به باال و داراي سابقه و زمينۀ پژوهشی در مدیریت بحران از رشتههاي
مختلف (بهویژه رشتههاي جغرافيا ،برنامهریزي شهري و روستایی ،شهرسازي ،مدیریت بحران و )...انتخاب شدند.
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محدوده و قلمرو پژوهش
شیراز بخشی از من قۀ لرزهخیز چینخوردگی زاگرس را تشکیل میدهد که دارای استعداد لـرزهخیـزی بـاال و پیوسـتهای
است .با توجه به دادههای زمینلرزهای و با توجه به نقشههای ثبت لرزهها ،به نظر میرسد بخش بربی من قـۀ شـیراز از
نظر لرزهخیزی فعالتر از بخشهای شرقی آن است (بازنگری طر .تفصیلی شهر شـیراز .)31 :1386 ،شـکل  2موقعیـت
محدودۀ تحت م العه را در تقسیماد سیاسی کشور و استان نمایش میدهد.

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

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
یافتههای توصیفی شاخص دانش
از گویههای م ر.شده در این شاخص ،بیشترین توزیع فراوانی مربوط به گزینههای خیلی کم و کم است .نتایج یافتـههـا
نشان داد خانوارهای شهر شیراز در زمینۀ شرکت در دورههای آموزشی و تمرین برای شـرایط اضـ راری آمـادگی خیلـی
کمی دارند .دانش  67درصد از پاس گویان دربارۀ علل وقو زلزله صحیخ بود ،اما تجربۀ خانوارها در مواجهـه بـا زلزلـه و
م العاد آنان در این زمینه س خ پایینی داشت .میانگین رتبهای گویههای شاخص دانش بـین  0/36تـا  3/64در نوسـان
است .میانگین رتبهای کل گویهها نیز  1/88بهدست آمد .این میانگین نشان داد وضعیت آمادگی خانوارها از نظر شـاخص
دانش در س خ پایینی قرار دارد .جدول  2وضعیت گویههای شاخص دانش را نشان میدهد.
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جدول  .2توزیع فراوانی و درصد میزان دانش پاسخگویان بر حسب گویههای مختلف (نگارندگان)

یافتههای توصیفی شاخص آگاهی
یافتهها م ابق جدول  3بیانگر این نکته است که خانوارهای شهر شیراز دربارۀ زلزلهخیز بودن شـهر خـود آگـاهی خیلـی
کمی دارند .در زمینۀ مقاومت منزل مسکونی و معیارهای ایمنی بیش از  80درصد از پاس گویـان آگـاهی خیلـی کـم تـا
متوسط داشتند .در دیگر گویههای شاخص آگاهی نیز وضعیت حدوداً به همین صورد است و نشان میدهـد کـه آگـاهی
خانوارها در زمینههای مختل پایین است .آنچه که میانگین رتبهای بهدست آمده نیز بهخوبی آن را نشان میدهد.
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جدول  .3توزیع فراوانی و درصد میزان آگاهی پاسخگویان بر حسب گویههای مختلف (نگارندگان)

آمادگی ذهنی -نگرشی (شاخص آگاهی)
 .1آگاهی دربارۀ میزان زلزلهخیزی شهر شیراز
 .2میزان آگاهی از مقاومت منزل مسکونی در
برابر زلزلهای شدید
 .3میزان آگاهی از ضوابط و معیارهای ایمنی
مسکن در مقابل زلزله
 .4میزان آگاهی از تهیه و اجرای طر.های
مدیریت بحران (زلزله) در محله
 .5میزان آگاهی از وجود گروههای امداد محلهای
برای مقابله با زلزله
 .6میزان آگاهی دربارۀ اقداماتی که برای آمادگی
در برابر زلزله الزم است
 .7میزان آگاهی در زمینۀ واکنشها و نحوۀ رفتار
در زمان وقو زلزله
 .8میزان آگاهی از «نحوۀ چیدن وسایل و لوازم
منزل» برای کاهش صدماد

خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
1
3 3/2 10 29/8 93 26/9 84 39/1 122
75 23/4 73

میانگین
2

4/1 13 12/5 39 35/9 112 24

2/50

7/4 23 34/6 108 29/8 93 26/3 82

6

1/ 9

2/29

4 12/2 38 28/8 90 57/4 179

1/3

1

3

1/58

6 10/6 33 23/7 74 63/8 199

1/9

0

0

1/51

9/6 30 37/8 118 24/7 77 27/2 85

2

6

2/32

5 11/9 37 44/9 140 22/8 71 18/9 59

1/ 6

2/54

6 10/3 32 34/9 109 21/5 67 31/4 98

1/ 9

2/30

یافتههای توصیفی شاخص نگرش

یافتهها نشان داد که پاس گویان برای گویۀ اول بیرقابل پیشبینی بودن زلزله را پذیرفتهاند؛ اما برای باال بردن دانش
و آگاهی خود نسبت به این بحران (زلزله) اقدام چندانی نکردهاند .همانطور که مشاهده شد ،دانش و آگـاهی خانوارهـا در
زمینۀ مواجهه با زلزلۀ احتمالی در س خ پایینی بود .بیشترین درصد فراوانی گویهها مربوط به گزینۀ خیلی کم اسـت .تنهـا
برای گویۀ  5که دربارۀ در کمین بودن زلزله است و هی کاری در مقابل آن نمیتوان انجام داد 28/2 ،درصد پاس گویان
با این جمله تا حدودی موافق بودند .میانگین رتبهای گویهها نیز نشان داد س خ نگرش خانوارها در ارتباط با زلزله پـایین
است (جدول .)4
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جدول  .4توزیع فراوانی و درصد میزان نگرش پاسخگویان بر حسب گویههای مختلف (نگارندگان)

آمادگی ذهنی -نگرشی (شاخص نگرش)

خیلی کم

تا حدودی

کم

زیاد

تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 .1بعید است که زلزله در این سالها اتفاق بیفتد7/1 22 27/2 85 27/2 85 37/5 117 .
 .2هنگام خرید یا اجارۀ خانه ،مقاوم بودن آن در

خیلی زیاد
3

1

میانگین
2/07

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

برابر زلزله اصالً برایم مهم نیست.
 .3همین که سرپناهی داشته باشم کافی است و 5/4 17 7/3 26 18/9 59 19/2 60 48/1 150

2/04

به مقاومت آن فکر نمیکنم.
 .4به نظرم مشکالتی ضروریتر از «ایمنی در

75 35/3 110

24

3/8 12 12/2 38 24/7 77

2/25

برابر زلزله» برای رسیدگی دارم.
 .5به نظرم خ ر زلزله در کمین است و در مقابل 9/6 30 14/7 46 28/2 88 22/8 71 24/7 77

2/62

آن هی کاری نمیتوان انجام داد.
 .6آماده شدن برای مقابله با زلزله بیفایده است و 4/8 15 3/5 11 15/4 48 23/1 72 53/2 166

1/84

نتیجهای ندارد.
 .7احساس میکنم بر چیزهایی که در اطرافم

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

2/08

اتفاق میافتد هی کنترلی ندارم.
 .8احساس میکنم شرکت در فعالیتهای

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

1/88

اجتماعی و جمعی هی نتیجۀ مثبتی ندارد.

یافتههای توصیفی میزان آمادگی ذهنی -نگرشی در کل
همانطور که در بخش روش تحقیق ذکر شد ،هر یک از شاخصهای آمادگی ذهنی -نگرشـی از طریـق گویـههـایی در
مقیاس لیکرد از خیلی کم (با امتیاز  )1تا خیلی زیاد (با امتیاز  )5تعری عملیاتی شدند .سپس امتیازهای بهدسـتآمـده از
پرسشنامههای خانوار برای گویههای هر شاخص با یکدیگر جمع شد و امتیـاز ترکیبـی شـاخصهـای دانـش ،آگـاهی و
نگرش به ازای هر خانوار بهدست آمد و از طریق شاخص ناموزونی موریس در مقیاس  1تا  100نرمال شد .در ادامه ،برای
ترکیب شاخصها و اندازهگیری میزان آمادگی ذهنی -نگرشی در کل نیز وزن شاخصها طبق مدل  AHPگروهی تعیین
شد (شکل  )1و با استفاده از روش مجمو ساده وزین ترکیب شد .جدول  5وضعیت خانوارهای نمونه را از نظر شاخصها
و میزان آمادگی ذهنی -نگرشی نشان میدهد.
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جدول  .5وضعیت شاخصهای آمادگی ذهنی -نگرشی به تفکیک محالت نمونه (نگارندگان)

شاخصهای آمادگی ذهنی -نگرشی

محله

باال

متوسط

پایین

مجمو

آمادگی ذهنی -نگرشی

دانش

آگاهی

نگرش

حداقل

0

0

0

6

حداکثر

80

91/5

100

73/33

میانگین

36

37

33

36

حداقل

0

0

0

2

حداکثر

88/5

95/8

83

74

میانگین

35

37

31

35

حداقل

0

0

0

8

حداکثر

100

100

76

75/59

میانگین

36

37

28

35

حداقل

0

0

0

2/37

حداکثر

100

100

100

75/59

میانگین

36

37

30

36

نتایج نشان داد برای شاخص دانش ،میانگین محالد باال و پایین نسبت به محلۀ متوسط بـا یـک نمـره اخـتال در
س خ باالتری قرار دارد .میانگین محالد بهترتیب شامل  35 ،36و  36است .میانگین برای شاخص آگـاهی در هـر سـه
طبقه به یک میزان است و خانوارها از نظر میزان آگاهی نسبت به زلزله با یکدیگر تفاوتی ندارند و هر سه طبقه در سـ خ
پایینی قرار دارند .میانگین شاخص نگرش نیز از محالد پایین به باال افزایش پیدا کرده است .این وضعیت نشان میدهد
نگرش و درک خانوارهای طبقه باال نسبت به دو طبقۀ دیگر بهتر است .در ستون آخر جدول  5میـزان آمـادگی ذهنـی –
نگرشی خانوارهای محالد نمونه و کل خانوارها نشان داده شده است .برای بعد آمادگی ذهنی – نگرشی میانگین طبقاد
بهترتیب  35 ،36و  35بهدست آمده است .با توجه به مقیاس تعری شده که بین  1تا  100قرار دارد ،مقـادیر کمتـر از 40
بیانگر میزان آمادگی کم یا پایین است .طبق مقیاس تعری شده ،میزان آمادگی ذهنی -نگـرش خانوارهـای نمونـۀ شـهر
شیراز در س خ پایینی قرار دارد.
تحلیل تفاوت آمادگی ذهنی -نگرشی
نتایج تحلیل توصیفی تا این مرحله تفاودهایی را در میزان آمادگی خانوارهای محالد سهگانه نشان میدهـد ،امـا بـرای
بررسی دقیقتر و نیز تعمیم نتایج ،در چارچوب روش علی -مقایسهای از روشهای تحلیل واریانس یـکطرفـه و آزمـون
توکی استفاده گردید .بر این اساس ،فرضیههای صفر و تحقیق به شر .ذیل طر .شدند:
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فرضیۀ صفر :میانگین میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای محالد سهگانه با یکدیگر برابرند:
H 0  1  2  3

فرضیۀ تحقیق :میانگین میزان آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای محالد سهگانه با یکدیگر متفاوداند:
H 1  1  2  3

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه م ابق جدول  6نشان داد که از بین شاخصهای میزان آمادگی ذهنی -نگرشی تنهـا
در شاخص دانش بین خانوارهای محالد سهگانه تفاود معنادار وجود دارد ،که م ابق نتایج آزمون توکی ایـن تفـاود دو
محلۀ متوسط و باال با محلۀ پایین است (جدول  .)7در دیگر شاخصها و بعد آمادگی ذهنـی -نگرشـی تفـاود معنـاداری
بهدست نیامد .لذا در مجمو فرضیه اول رد شد.

جدول  .6تحلیل واریانس یکطرفه میانگین آمادگی ذهنی -نگرشی و شاخصهای سهگانۀ آن (نگارندگان)

دانش

Between Groups
Within Groups
Total

آگاهی

Between Groups
Within Groups
Total

نگرش

Between Groups
Within Groups
Total

آمادگی
ذهنی-نگرشی

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

df

3670/690
97691/347
1013062/037
1/867
159613/462
159615/329
1206/402
115659/956
117162/358
122/664
75586/367
72009/031

2
309
311
2
309
311
2
309
311
2
309
311

Mean Square

F

1835/345
316/153

/003 5/805

/933
516/548

/002

/998

603/201
375/262

/202 1/607

61/332
245/586

/779

/250

جدول  .7نتایج آزمون توکی تفاوت دوبهدوی محالت سهگانه از نظر میانگین شاخص دانش (نگارندگان)

 Tukey HSDa, bشاخص دانش
محالد

N

پایین
متوسط
باال

138
101
73
Sig.

Subset for alpha = 0.05

1
32/1628

1/000

Sig.

2
38/8423
39/3572
/987

subsets are displayed. Means for groups in homogeneous
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تحلیل رابطۀ میان آمادگی ذهنی -نگرشی با وضعیت اقتصادی -اجتماعی
برای آزمون فرضیۀ دوم ،با توجه به مقیاس سنجش متغیرها ،از روش همبستگی پیرسون استفاده شـد .نتـایج تحلیـلهـا
نشان داد شاخص دانش با هی یک از متغیرها راب ۀ معنادار ندارد .شاخص آگاهی با متغیرهای تحصیالد ،درآمد ،منزلـت
شغلی و پایگاه اقتصادی  -اجتماعی راب ۀ مستقیم و معنادار را نشان داد .راب ـۀ شـاخص آگـاهی بـا سـن معنـادار ولـی
بیرمستقیم بود .شاخص نگرش هم راب ۀ معناداری را با متغیرها نشان نداد .در مجمو  ،آمادگی ذهنی -نگرشـی در کـل
با متغیرهای تحصیالد ،شغل ،درآمد و پایگاه اقتصادی -اجتماعی راب ۀ معنادار و مستقیم را نشـان داد و بـا متغیـر سـن
راب ۀ معنادار ولی بیرمستقیم بهدست آمد؛ لذا با توجه به نتایج جدول  ،8فرضیۀ دوم تأیید شد.

جدول  .8ضریب همبستگی آمادگی ذهنی -نگرشی با سن ،سواد ،شغل ،درآمد و پایگاه (نگارندگان)

ضریب همبستگی
سن

1

درآمد

2

منزلت شغلی

تحصیالد

3

4

پایگاه
اقتصادی -اجتماعی

5

نگرش

دانش

آگاهی

Pearson Correlation

/012

-/0736 *-/123

آمادگی ذهنی -نگرشی
*-/118

)Sig. (2-tailed

/839

/030

/515

/038

N

312

312

312

312

Pearson Correlation

-/048

**/170

-/042

*/145

)Sig. (2-tailed

/403

/003

/460

/010

N

312

312

312

312

Pearson Correlation

/022

*/142

/076

*/149

)Sig. (2-tailed

/706

/015

/199

/011

N

291

291

291

291

Pearson Correlation

/038

**/158

/062

**/167

)Sig. (2-tailed

/505

/005

/280

/003

N

308

308

308

308

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
 .1سن در مقیاس فاصلهای و بر حسب تعداد سالهای گذشته از تولد در قالب سؤال باز در پرسشنامه سنجش شده است.
 .2میانگین عایدی ماهانه از منابع مختل به تومان در قالب سؤال باز در پرسشنامه سنجش شده است.
 .3بر اساس نمرههای جدول طبقهبندی منزلتی مشابل در مقیاس سنجش فاصلهای (کاومیپور)1374 ،
 .4بر اساس تعداد کالسهای تحصیل رسمی و معادل آن (از صفر یعنی بیسواد تا  )22در قالب سؤال باز در پرسشنامه سنجش شده است.
 .5از طریق ترکیب سه متغیر شغل ،درآمد و تحصیالد پس از نرمالسازی و میانگینگیری سنجش شده است.
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نتایج این پژوهش پایین بودن س خ آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارهای شهر شیراز را نشان داد .تحلیلهای انجـامگرفتـه
برای آمادگی ذهنی -نگرشی نشان داد  77/9درصد از خانوارهای نمونه در دورههای آموزشی مربـوط بـه زلزلـه شـرکت
نکرده بودند .این وضعیت پیگیری مسئوالن را برای برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با زلزله ضروری میکند .نداشـتن
م العه به میزان قابل قبول ،حضور نداشتن در دورههای آموزشی و میزان کم تبادل اطالعاد در زمینـۀ بحـران زلزلـه بـا
س خ پایین آمادگی ذهنی -نگرشی خانوارها ارتباط دارد .درصد شایان توجهی از خانوارها نیز اوهار ناتوانی در برابر زلزلـه
و عدم کنترل خساراد و عواقب آن را بیان داشتهاند .از این رو توجه ویژه به این موارد و تالش در راسـتای برنامـهریـزی
برای دستیابی به س خ معقول و مناسبی از دانش ،آگاهی و نگرش افراد و خانوارها الزم و ضروری است.
پژوهشهای پیشین در زمینۀ سنجش میزان آمادگی در برابر زلزله نیز حکایت از پایین بودن میزان آمادگی جوامـع در
برابر زلزله دارد .خانوارهای نمونۀ شهر شیراز در زمینۀ زلزلهخیز بودن شهر خود آگاهی خیلی کـم داشـتند .آخـرین زلزلـۀ
ویرانگر در شیراز در سال  1853روی داده است .مردم به دلیل دورههای برگشت طوالنی زلزله ،به موضو آمـاده کـردن
خود در برابر آن بیتوجهی و بفلت میکنند؛ لذا این وویفۀ نهادهای مسئول است که با اطـال رسـانی ،زمینـههـای الزم
برای آمادگی آنها را فراهم آورند.
پژوهشهای انجام گرفته در مناطق در معرض خ ر زلزله ،این عدم آمادگی را در دیگر مناطق نیز نشـان داده اسـت.
جکسون و موکارجی در سال  1974نشان دادند که  37درصد از ساکنان سانفرانسیسکو در برابر وقو زمینلرزه هی گونه
آمادگی نداشتهاند .یافتههای مشابهی نیز در لسآنجلس بهدست آمده است .این امر میتواند در منـاطقی کـه در معـرض
خ ر زمینلرزههای بزر قرار دارند ،فاجعهبار باشد .آشنایی با عوامل مؤثر بر آمادگی و بهکارگیری استراتژیهای مناسب
در مراحل پیشگیری و آمادگی بهویژه در سازمانهای مسئول از اهمیت خاصی برخوردار است .م العاد ترنر و همکاران در
سال  1986نیز نشان داد که بیشتر مردم معتقدند در برابر زلزله بیدفا انـد .ایـن م العـاد نشـان داد شـمار بسـیاری بـه
سرنوشت و تقدیر ازپیش تعیینشده اعتقاد دارند و این باور سبب میگردد تا تمایلی به آمـادگی در برابـر زلزلـه یـا انجـام
عکسالعمل مناسب در مقابل هشدارهای ناشی از احتمال وقو زمینلرزه از خود نشان ندهند .از سـوی دیگـر ،مشـخص
نیست که آیا برنامههای آموزشی میتواند این نگرش را تغییر دهد یا خیر .به اعتقاد اسلوویک و همکاران ،فرهنگ جامعه و
برداشتی که از زلزله و پیامدهای آن دارند نیز از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت .در جـوامعی کـه دربـارۀ ماهیـت خ ـر
برداشتهای اشتباه وجود دارد ،آمادگی نداشتن مردم ناشی از دانـش ناکـافی آنهاسـت .در چنـین جـوامعی ضـرورد دارد
برنامههای آموزشی در راستای تشویق و تقدیر از شهروندانی باشد که از دانش بیشتری برخوردارند (جهانگیری و همکاران،
.)160:1385
بنابراین سرمایهگذاری کالن در راستای پژوهش پیرامون همۀ مسائل زلزله از جمله اطال رسانی و افزایش و ارتقـای
س خ آگاهیهای مردم دربارۀ زلزله در کشور ما از ضروریاد اساسی در گامهـای نخسـت اسـت .البتـه در پـژوهشهـای
انجامگرفته علت عدم موفقیت برنامههای آموزشی را در این دانستهاند که از متخصصـان بـرای طراحـی برنامـه اسـتفاده
نمیکنند ،محتوا و ساختار پیامها با هم سازگار نیست و فقط به شر .و بسط خ ر بدون ارائۀ راهکار مناسب برای مقابله با
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آن بسنده میشود .یکنواخت فرض کردن جامعه ،یعنی ارائۀ اطالعاد و مواد آموزشی یکسان به گروههای مختل مـردم
صحیخ نیست .بر این اساس ارائۀ م الب آموزشی متناسب با گروههای خاصی از جامعه باید مد نظر برنامهریزان مـدیریت
بحران قرار گیرد ( .)Fischhoff et al., 1997: 991برای مثال در م العۀ انجامگرفته در ایاالد متحدۀ آمریکا ثابت شد
که شیوۀ آموزش و محتوای آن برای افراد صاحبخانه باید متفاود از اجارهنشـینان باشـد و نیـز آمـوزش در مـدارس بایـد
متفاود از برنامههای آموزشی در یک شرکت بزر باشد (جهانگیری و همکاران.)160:1385 ،
دربارۀ سرمایهگذاری به منظور آموزش و ارتقای س خ آگاهیهای مردم باید کشورهایی نظیر واپن را الگو قرار داد .این
کشور از سالها پیش برای جلوگیری از خساراد و تلفاد ناشی از زلزله ،هر ساله مبلغـی در حـدود دو میلیـارد دالر بـرای
پژوهشهای علمی و تدبیر تدارکاد الزم برای کمکرسانی به آسیبدیدگان اختصاد میدهد؛ بـهگونـهای کـه امـروزه
زلزلههای فاجعهآمیز کشورهای جهان سوم برای مردم توکیو زلزلههای بیرمخرب به شمار میروند .در یک برنامۀ آموزش
عمومی که هر ساله در واپن برگزار میشود ،در هر دوره حدود  10میلیون نفر آموزش میبینند (احمدی .)4 :1384 ،زمـانی
که فاجعهای رخ میدهد ،بخش اعظمی از جستوجو و عملیاد نجاد به دست دوستان ،خویشاوندان و همسایگان صورد
میگیرد .لذا شناخت خ راد و آمادهسازی مردم برای مواجهه با این خ راد میتواند نحوۀ عکسالعمل و واکنش را بهبود
بخشد ( .)Walker, 1992: 157رویکرد جهانی در مدیریت بحران ،تقدم اقداماد پیشگیرانه نسبت بـه دیگـر اقـداماد و
توجه به تأثیر بیشتر اینگونه اقداماد بر کاهش اثراد بالیای طبیعی است .از مهمتـرین اقـداماد پیشـگیرانه ،توجـه بـه
کاهش اثراد بالیای طبیعی در برنامههای توسعۀ ملی و من قهای است (هجرتی و رفیعیان.)9 :1385 ،
مدیریت بحران گروههای مختلفی را ،از تکتک خانوادهها گرفته تا دولت در س خ محلی و بـاالتر در بـر مـیگیـرد.
تأمین کنندگان خدماد اجتماعی به عنوان مجریان مدیریت بحران بایستی پیوند مهمی را بین خانوادهها و دولتها ایجـاد
کنند .بنابراین تشکیل گروههایی به نام نگهبان محله برای راهنمایی امدادگران حاضر در محل و شناسایی افراد متـوفی و
آسیبدیده میتواند مثمر ثمر باشد .می بایست بر آموزش مستمر و پایدار ساکنان هر محلـه توسـط معلمـان ،کارشناسـان
سازمان آتش نشانی و هالل احمر ،راب ان بهداشتی و همۀ افراد م لع در این زمینه برای مـدیریت هـر مرحلـه از بحـران
تأکید شود .تهیۀ نقشههای آسیبپذیری مناطق شهری و شناسایی بافتهای فرسوده بـرای توجـه ویـژه و برنامـهریـزی
اجرایی میتواند برگزاری مانورهای متعدد بر اساس نقشۀ مدیریت بحران ،تمرین خـروا اضـ راری از امـاکن و عبـور از
مسیرهای مناسب برای رسیدن به فضاهای باز در لحظاد اولیۀ وقو زلزله را تسهیل کند .اطال رسانی عمـومی ،تهیـه و
نصب بیلبوردهای آموزشی در س خ شهر ،تهیه و پخش برنامههای آموزشی از طریق سازمان صداوسیما ،جلب همکاری و
حمایت رسانه های عمومی در زمینۀ افزایش آگاهی مردم نسبت به نقاط امن شهر مـیتوانـد از خسـاراد زلزلـۀ احتمـالی
بکاهد .در آخر ،وجود کی یا بستۀ امداد و نجاد و نگهداری آن در محلی که برای شرایط اض راری قابل دسترس باشد،
ضروری است.
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