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 چکیده
بلنید   یهیا  سیاتممان از نکات مهم و اساسی در طراحیی  افراد در هنگام مخاطرات،  ۀ فرارمسئلتوجه به 

 شیناتمی  جمعییت هیای   ارتباط مسمقیم با ویژگیی  ،شود یمفرار افراد که به امنیت آنها نیز مربوط  .است
هید  الیلی   بیا  تحقییق  ایین   م تیرو(( دارد. ئی عالبا آشنایی  سوزی و آتشاطالع از وقوع  سن، )جنس،
بیا ادرا  تطیر افیراد گرفمارشیده در حرییق در       یشناسی  تیی جمع یهیا  مؤلفیه میان  ۀرابطه ب دسمیابی
 .انجام پیذیرفت  امنیت آنها افزایشکاهش مخاطرات ناشی از حریق و  منظور بهبلند اداری  یها ساتممان

، از طرییق  SPSS 22 افیزار  نیرم آن از تحلیی    (R2) ضیری  تعییین  و  بیود  روش تحقیق از نیوع ترکیبیی  
ساتممان بلند اداری در  هشتشام   قیتحق ۀدامن. آمد  دست بهتی مسمق  و آنالیز واریانس  یها نآزمو

کیه در   بیود نفیر از افیرادی    545 ۀنمونی حجم  بادر تهران  1931-1935 یها سالمعرض حریق در بین 
در  یسی شنا تیی جمع یهیا  مؤلفیه  ،نمایج این تحقییق براساس  .از آن گریخمه بودندیا   شده گرفمارحریق 

و   ≥ sig]15/1 [بیوده  معنیاداری  دارای سطح ادرا  تطر افراد گرفمارشده در حریق یها مؤلفهارتباط با 
تیرو( را   عالئمو افرادی که ساله  51-91افراد ، ها تانمدر نهایت مشخص شد که  است. ینیب شیپقاب  
آتیش و کی  سیاتممان     ۀبقی همچنیین در ط  .دارنید با ادرا  تطر  را بیشمرین رابطه ،شناسند یم کامالً

 یسیوز  آتشاطالع آنها از  سب راهرو  یسرولداکه بود بیشمرین رابطه با ادرا  تطر ممعلق به افرادی 
 ،بلنید  یهیا  ساتممانن اترو( اعم از تابلوها و لدای آژیر به ساکن عالئمآموزش افراد و شناساندن  شد.

 .شود می یسوز آتشکاهش مخاطرات  هجینمتطر و امنیت جسمانی افراد و در  ادرا  سب  ارتقای

 .یسوز آتشمخاطرات  ساتممان بلند اداری،شناتمی،  جمعیت ادرا  تطر، کلیدی: های واژه

                                                           
  :shahab.kariminia.57@gmail.comEmail        19145535535 تلفن:، مسئولنویسندة  *
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 مقدمه

کمبیود زمیین و   سیب    افمهی توسعهدر حال توسعه و شهری در کشورهای توسعۀ شهرنشینی و 

ییادی را در  معییت ز ج بلنید  هیای  ساتممان .شده است ساتت ساتممان بلند برای وافرتقاضای 

 ،امنییت  ۀمسیئل  ،دشیو  یمی مشیاهده  نییز  [ 51]مازلو  در هرم طور که همان .دنده یمتود جای 

 ایجیاد شیرایآ آسیایش    زمینیۀ در  مواردی است که بایید  نیتر ییابمدا از امنیت جسمانی ویژه به

 ،لمیرو مخیاطرات  ق .شیود فیراهم   بلنید   ن در سیاتممان ابرای ساکن در هنگام مخاطره تصوص به

 حرییق( ) یسوز آتشمسب   مخاطرات ،زیر در مطالعات .]5[ است یعیرطبیو غطبیعی  حوادث

 .شده استبررسی 

 ۀحادثی  .]9[ تغییر الگوی مخاطره است ،شناسی مخاطرهعام  در ضرورت پژوهش  نیتر مهم

رفماری افیراد نییز    یها یژگیو ،آتش ةمخاطردر  کهشد  سب مریکا آدر  5111سپمامبر  یازدهم

رفماری و اسمانداردهای جدیید سیاتممانی    یها مدلکه شد  موج این امر  نظر گرفمه شود.در 

تیالش  و نییز   شید یاند یمشناسی مبمنی بر رفمار به سالمت رفمار  مخاطره .[11 ، 51] مدون شود

جامعه و بیرای   و نوع رفمار در بروز مخاطرات در محیآ، ریتأثاست برای پی بردن به  یا محققانه

مقیررات  . ]1[ ممفیاوت اسیت   ،مخملیف  یها فرهنگدر  در مخاطره رفمار افراداز طرفی  .]9[ فرد

اسمانداردهای کشیورهای   براساس یسوز آتشساتممان در ایران برای ترو( افراد در زمان  ملی

 یهیا  نمونیه در هنگام تیرو( بیر روی    رفمار افراد بررسیضرورت رو  ؛ از ایندشو یمتدوین دیگر 

 یهیا  یژگی یو .شیود  میی مشیخص   بازنگری اسیمانداردهای سیاتممانی   منظور به موجود در ایران

از  ،شیود  میی  تبییین  یی  فیرد    و رفمیاری  ژنمیکی یها یژگیوراسمای در که  1شناتمی جمعیت

در رد کیاهش مخیاطرات   بی راه نیتیر  مهم است. یسوز آتش مسب مخاطرات  بر رگذاریتأث عوام 

و  یساز فراهمبلکه  ،مدیریت بحران نیست یجهیزاتی براسازوکار سازمانی یا ت یساز فراهم ،رانیا

 برایافراد  (RP)  در هنگام ترو(، سطح ادرا  تطر ازآنجا که .]4[ ادرا  مخاطره است تقویت

 ،شود یممحسوب  در ترو(از موارد مهم  یسوز آتشمخاطرات  و کاهشدسمیابی به محیآ امن 

 منظیور  بیه بلند اداری  یها ساتمماندر  تمیشنا جمعیت یها یژگیوارتباط میان ادرا  تطر و 

 .استاین پژوهش  اهدا از  افراد ةمخاطرامنیت و کاهش  نیتأم

 59 یی که ارتفاعش بییش از هر بنادر ایران  .تعریف ساتممان بلند تا حد زیادی نسبی است

در ایین پیژوهش شیام      شیناتمی  جمعییت  هیای  ویژگیی  .]1[ دشیو  یمبلند محسوب  ممر باشد،

تیرو(   عالئیم  بیا آشینایی  و  ،یسیوز  آتیش چگونگی اطالع از  جنسیت، ، سن همچون ییاه مؤلفه

                                                           
1. Demography 



 9 ...کاهش مخاطرات  منظور بهتطر  ادرا شناتمی و  جمعیت یها یژگیومیان  ۀرابطتبیین 

 فعالییت،  وضیعیت،  ،حالیت  ،دراینی ف ه،دیدپ واقعه،تالشی برای شناتت  شناسی مخاطره .شود یم

 جیانی،   یدج  زیان ، محیآ  و  هجامع ، تجمعی ،که ممکن است برای فرداست  بینی جهان تفکر و

به بررسی رفماری و ساتماری سالمت محیآ و  شناسی مخاطره .]5[ دباش  هشمدا  معنوی  و  مادی 

بردار میان تطر و آگاهی از تطیر   لورت به ادرا  تطر .]4[ پردازد یمانسان طی دوران زندگی 

 یهیا  یژگیوعواق   ۀلیوس بهیند افراین  .کند یمرا به تطر ممص   کننده آگاهحس  پنجاست که 

1اعمبار احمماالتاست:   رویکرددو  و شام  شود یمشده در   تجربهضای به نوع فروانی و بسمه 
 

 عنیوان  بیه و تطیر   اسیت شیناتمی   یهیا  یریسیوگ عقالنیی و   لورت به  یوتحل هیتجزیند افرکه 

 .اسیت وابسمه و عیاطفی و نیوعی احسیاس غرییزی      لورت به  یوتحل هیتجزیند افر که 5احساس

 15[ دنی کن یمی  عم  زینهمزمان حمی  است کهروانی  یها  یوتحل هیتجزدر  یندهاافرتفاوت این 

رویکیرد   ۀپایی و بر دنی کن یمی روانی را دنبال الگوها ،  ]15 ، 91،19 [ ها مدلو  ها هینظراغل   .]14 ،

تطیر را   یا جامعه در مواجهیه بیا مخیاطرات،   فرد  ،آل ایده وضعیت در .اند احساس عنوان بهتطر 

 ی، پیامیدها کنید  یمی جایگزین را مطالعه  ةدهند کاهشقدامات وسیعی از ا ۀدامن ،کند یمارزیابی 

تناس  را بیا ایین    که بهمرین را اتیدامقا یا داماق و کند یم تاص را ارزیابی یها نهیگزاز  هر ی 

 .]4[ استکاهش آن  یدر  مخاطرات و اقدام برا دنیازمن نهایا .ندیگز یدارد برمشرایآ 

عوامی    چهار بخش کلی عوام  موقعیمی، بهادرا  تطر بر  مؤثرکلی تمامی ممغیرهای  طور به

بعضی از این عوام  پوییا و بعضیی دیگیر     ؛شود می  میتقسعوام  اجمماعی و عوام  سازمانی  فردی،

معین بیر ادرا    ۀلحظکه در ی  است شرایطی  همۀ 9فاکمورهای موقعیمی .]15[ نیز ایسما هسمند

 شیده  احاطهفیزیکی  یها آیمح ۀاین عوام  برپای .دیآ یرمدو به نمایش  گذارد یم ریتأثتطر یا فرار 

اعمبیار   بیه تطیر،  نزدیکیی   سیطح طبقیه،   آتش، ۀنشاندر این پژوهش شام   بوده وتوسآ شخص 

تیود  از طیر   کیه  است عواملی  4فاکمورهای فردی . [11، 91، 94] ستپیچیدگی فضاو  اطالعات،

پویا مانند هیجیان   یها حالت ممکن استوام  این ع .گذارد یم ریتأثبر ادرا  تطر و رفمار شخص 

و  سن مانند جنسیت، ،باشدثابت  ممکن استی  ویژگی که  لورت بهو همچنین باشد یا انگیزش 

شخصیمی، اعمماد  یها یژگیو ،یقبل تجارب شام پژوهش این عوام  در این  شناتمی. یها ییتوانا

افیراد   راتیتیأث به  5اجمماعی فاکمورهای . [11، 91، 94] استشناتمی  یها یریسوگ و نمسئوالبه 

اجمماعی نییز تعبییر    راتیتأثعوام  اجمماعی به  .شود یمدیگر بر در  تطر و رفمار شخص اطالق 

                                                           
1. Expectancy-value approach 
2. Risk-as-feelings 
3. Situational factors 
4. Individual factors 
5. Social factors 
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 مواجهه بیا گیرایش،   ۀنمیجباور یا رفمار ی  فرد در  عقاید، که در گرایش،است و تغییراتی  شود می

 در این پژوهش این عوامی  شیام  رفمارهیای دیگیران،     .آید پدید میباور یا رفمار افراد دیگر  عقاید،

سیاتمار   راتیتیأث بیه   1فاکمورهای سیازمانی  . [11، 91] استقوانین اجمماعی و قرارگیری در گروه 

 ایین مقالیه،   فیاکمور در ایین   .شیود  یمی تخلییه گفمیه   ینید  افرسازمانی بر ادرا  تطر در طول ی  

 . [15، 11، 91] ساتممان بلند اداری است

و  مییرکمایج حکایییت از در  تطییر  نمییبرتییی  ،جنسیییت ۀمؤلفییدر  اتیییرطالعییات در م

ایین مطلی  اسیت     دیمؤمطالعاتی نیز .  [11، 53] داردکممر مردان نسبت به زنان  یریپذ س یر

مطالعیاتی بیر ادرا     ،سین  ۀمؤلفی در .  [59] جنسیمی دیده نشده است یها تفاوتو  راتیتأثکه 

ارزیابی  ترها مسندر عوض  ؛  [53، 95] دارند دیتأک تر جوانافراد مسن نسبت به افراد  کممرتطر 

 مت تیرو( و اطیالع از  عالآشنایی با  ۀمؤلفدر  . [13، 95] دارند ترها جوانتطر بهمری نسبت به 

 یرسیان  اطیالع چگیونگی   رنیگ،  نور، زمینۀساتممانی در  اتمقرراسمانداردهایی در  ،یسوز آتش

و  عالئیم ایین   یرگیذار یتأثچگیونگی   ،در مطالعات جدییدتر .  [11] مطرح شده استترو( برای 

فلیش   یهیا  چیرا  طراحیی   ،مثال عنوان به است. بررسی شدهتجربی  یها شیآزما با یرسان اطالع

 یها عالمت یرگذاریتأثیا   ADSS  [51،51،1]آگاهی از موقعیت و یها سممیس ،ترو( اضطراری

رنگ قرمز و همچنین   [3، 51] و نص  بلندگو ترو( عنالرتابلوهای با اطالعات کام   ،ممحر 

 رهنگیام یداز قبی  فعال شدن  ییها نقص ،دیگر یها پژوهشدر [. 1، 54] و سبز در هنگام ترو(

حین ترو( شناسایی شده که لیدمات  ر د ... کارکنان در برتورد با تطر و ناتوانی ترو(، عالئم

 آگاهی و اطالعات افیراد در حیین فیرار    زنگ تطر، همچنین .[55اند ] داشمهنیز  یریناپذ جبران

 ایجیاد تطاهیای   سیب  عوامی    به این یتوجه بیکه  استنمایش فرار مناس   برایعواملی  نیز

   .[11، 55] شود یمانسانی  مکرر

 یهیا  نشیانه و  عالئیم  یرگذاریتأث ۀزمینیاری در بس های پژوهش ،که مشخص شد طور همان

 زمینیۀ در  انیدکی  تحقیقیات  ولیی  گرفمیه اسیت،  لورت  یسوز آتشترو( و همچنین اطالع از 

تیرو( در حیین    عالئیم  دربیارة افراد شناتت و  آگاهی حدو  یسوز آتشاز افراد چگونگی اطالع 

بیا   گرفمیه اسیت.  لیورت   قیدر حره گرفمارشد افرادبا ادرا  تطر  ها مؤلفهاین  ۀرابط نیزفرار و 

و  ی دیگیر هیا  فرهنیگ گرفمه در  لورتتحقیقات مشابهت آن با و  حاضراسمفاده از نمایج تحقیق 

 بیرای سیاتممانی  اسمانداردهای از  .1 توان یمآن با ادرا  تطر  ۀرابطمیزان  همچنین شناسایی

 یساتممانی یکسانبه اسماندارد بهره برد و  ها مؤلفهاین  زمینۀدر  ها فرهنگترو( افراد در سایر 

                                                           
1. Organizational factors  



 5 ...کاهش مخاطرات  منظور بهتطر  ادرا شناتمی و  جمعیت یها یژگیومیان  ۀرابطتبیین 

دسیمیابی   نظرت فضاهای معماری از یفیک بهبود یبرا نظری یراهکارهابه  .5؛ رسید ترو( برای

-9بنیدهای   و آموزش بیشیمر  در بازنگری .9؛ دست یافت به کاهش مخاطره و  امنیت جسمانی

دارای  تواند یماضر از این جهات پژوهش ح .اسمفاده کرد ]1[ ایران مقررات ملی 11-9 و 9،5-1

 یریی گ جهینمدر ی   گرفمه و یافمن ممغیرهای پژوهش، لورتتوجه به مطالعات  با نوآوری باشد.

شده در هیر دو   سازی )عنالر شاتص ها گویه تواند یماین مدل  .میرس یمنهایی به مدل مفهومی 

ی پیژوهش  میدل مفهیوم   1 در شیک   پرسشنامه را نیز معیین کنید.   سؤاالترا معرفی و  ممغیر(

 .ترسیم شده است

 

 
 ]نگارنده[ ل مفهومی تحقیقدم . 1شکل 

 روش تحقیق و مراحل پژوهش

بلند اداری در بیین   یها ساتممانشام   آن ۀدامن و از نوع ترکیبی در این پژوهش روش تحقیق

 1 ،نمونیه  ۀجامعی . رخ داده اسیت  یسوز آتشدر تهران است که در آنها  1935-1931 یها سال

نفیر از افیرادی اسیت     545، نمونه حجم فرمول کوکران، اری است که بر اساسساتممان بلند اد

بیه   تطر ادرا  شاتص ق،یتحق ی. در ابمدااند داشمهیا در فرار شرکت   شده گرفمارکه در حریق 

ه ها تدوین شد گویهسپس شد؛ نیز تعیین  یشناس تیجمع یها مؤلفهو   میتقسمربوط  یها مؤلفه

نفیر از   55این پرسشنامه در بین  اسمخرا( شد.اول  ۀپرسشنامترسیم و مدل مفهومی تحقیق و 

دوم تهییه و در سیطح    ۀپرسشینام حجم نمونه توزیع شد و بعد از معین شدن رواییی و پاییایی،   

 سیؤاالت قسیمت اول   .شید در دو قسمت معین  پرسشیینامه نیا سؤاالت. شدحجم نمونه توزیع 

 جنسییت،  -الؤسی سمت سیه  در این ق .شدمطرح  سؤالدر قال  پنج  یشناس تیجمع یها مؤلفه

چگونگی اطالع  -دیگر سؤالبا پاسخ بسمه و دو  سؤاالت لورت به -ترو( عالئم باسن و آشنایی 

 موقعیتی فاکتورهای

 فردی هایفاکتور

 اجتماعی فاکتورهای

 خطر ادراک شاخص

 جنس

 با عالئم آشنایی

 خروج

 سوزی آتش از اطالع

 سن

 شناسی جمعیت شاخص

 

 مدل مفهومی
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و  شید بیا پاسیخ بیاز تعییین      سیؤال  لیورت  بیه  -آتش و کی  سیاتممان   ۀطبقدر  یسوز آتشاز 

 .گرفیت  مانجیا  1یکالییز  یا مرحلههفت روش ازبا اسمفاده  سؤالاین دو  یها داده  یوتحل هیتجز

 بارهیا  را کننیدگان  شرکت یها فیتول ۀهم پژوهشگر که بود لورت بدین کالیزی مراح  یاجرا

 مرتبآ واژگان و جمالت سپس .شد احساس هم آنان با م،یمفاه این در  منظور به و کرد مطالعه

 الیت مفهوم و امعن شده اسمخرا( جمالت کدام از هر به و کرد اسمخرا( را مطالعه مورد ةدیپد با

 موضیوعی  تیاص  یهیا  دسمه مشمر  درون مفاهیم ،کنندگان شرکت تولیفات مرور از پس .داد

 عقایید  ،بعید  ۀمرحل در .شد مراجعه  اللی توضیحات به مطال  کردن موثق برای و شد داده قرار

 منظیور  بیه  نهایی حالی ،  یها افمهی نهایت درشد.  تبدی  کام  و تولیفی جامع به شده اسمنما(

 حضور داشیمند و  ها حادثهکه در  نشان آتشاز کارشناسان  نفر 15 به آنها بودن موثق از اطمینان

 میمفاه کالیزی، روش اول ۀمرحل سه اساس بر ترتی  این به .شد ارائه کردند یمرفمارها را رلد 

 سعی بعد ۀمرحل در .گرفت قرار کد 44در  افراد گرفمارشده در حریق باز سؤاالت از شده اسمنباط

 ابمیدا  منظور، این به .شود داده قرار موضوعی تاص یها یبند دسمه در شده اسمخرا(کدهای  شد

 ۀدسیم  چند از ترکی  و گرفت شک  فرعی یها دسمه آنها ادغام از که ایجاد شد ییها رمجموعهیز

مثیال در چگیونگی اطیالع از آتیش در کی        عنیوان  به .آمد وجود هپژوهش ب اللی مفاهیم ،فرعی

وجیود  " فرعیی  ۀدسیم  "لدای دویدن" ،"لدای افراد"،"لدای در"ترکی  کدهایساتممان از 

 ،"راهیرو " ،"سرولیدا وجیود   "تیر  یفرعهای  کنار هم قرار دادن دسمه از شک  گرفت. "سرولدا

 از چهیارم  ۀمرحلی  در نهایت . درشداسمخرا(  "راهرو یسرولدا"کد  ،"واحد درِشلوغی پشت "

تمیاس  " ،"راهرو یسرولدا"قسمت  در سه شده اسمنباط ممفاهی همۀ کالیزی، ۀگان هفت مراح 

 SPSS 22 افیزار  نرمدر  ها دادهشک  گرفت.  "دیوار مشمر "و  "مدیریت و همکاران ،نشانان آتش

 ادرا  یهیا  مؤلفیه  سیؤاالت با اسیمفاده از  قسمت دوم،  در .شدتعیین  فراوانی های وارد و جدول

 شده کس  ازاتیاممو  بررسی د گرفمارشده در حریقافرانظر  ،یا مرحله پنج یفیط لورت بهتطر 

 یهیا  مؤلفیه  سیؤاالت نهاییت بیا طیرح پینج فرضییه از       در .شید به تفکی  هر شاتص محاسیبه  

تی مسمق  و آنالیز  یها آزمونبا اسمفاده از  SPSS   22افزار نرماز  یریگ بهرهو با  یشناس تیجمع

R) نییی تعواریانس ضری  
 یهیا  مؤلفیه درا  تطیر در ارتبیاط بیا    ا یهیا  مؤلفیه  و نقیش  آنهیا ( 2

 مشخص شد.شناتمی  جمعیت

                                                           
1. Colaizzi method 



 1 ...کاهش مخاطرات  منظور بهتطر  ادرا شناتمی و  جمعیت یها یژگیومیان  ۀرابطتبیین 

 تفسیر نتایج

 ادراک خطر رابطه وجود دارد. یها مؤلفه: بین سن افراد و 1 ۀیفرض

 یها گروه برحس  فاکمورهای ادرا  تطر ۀمقایسنمایج آزمون آنالیز واریانس برای  1جدول  در

 سنی آورده شده است.

 سن برحسبادراک خطر  یهافاکتور ۀسیمقا یبرا انسیوار لیآزمون تحل جینتا .1 جدول

 F Sig R2 انحراف معیار میانگین تعداد سن فاکتورها

 موقعیمی

سال به باال 41  11 31/3  c 511/1  

595/55  111/1  919/1 سال 41-91   155 13/11  b 411/1  

سال 91-51  53 55/51  a 111/5  

 فردی

سال به باال 41  11 41/51  c 415/11  

413/41  111/1  551/1 سال 41-91   155 15/91  b 351/11  

سال 91-51  53 54/49  a 111/1  

 اجمماعی

سال به باال 41  11 13/11  c 154/1  

515/95  111/1  511/1 سال 41-91   155 11/59  b 145/5  

سال 91-51  53 11/51  a 135/9  

شاتص ک  

 ادرا  تطر

باالسال به  41  11 19/55  c 111/59  

154/41  111/1  511/1 سال 41-91   155 34/13  b 115/51  

سال 91-51  53 91/31  a 491/11  

 

برای هر سه فاکمور و شاتص کلیی ادرا    (Sig) یمعنادارسطح  ،1با توجه به نمایج جدول 

درا  اتص کلیی ا تفاوت معنادار سه فیاکمور و شی   ةدهند نشاناست که  15/1از  تر کوچ تطر 

مشخص است که در هیر   ،توجه به نمایج آزمون تعقیبی توکی با های سنی است.بین گروه تطر

سیال   51-91سینی   هایبیشمرین اممیاز مربوط به گروه ،سه فاکمور و شاتص کلی ادرا  تطر

R) نییی تعبا توجه به مقادیر ضیری    و به باال بوده است
از  درلید  9/91کیه  اسیت   مشیخص  ،(2

 ۀمؤلفی از تغیییرات   درلید  51 ،فیردی  ۀمؤلفی از تغییرات  درلد 1/55 ،موقعیمی ۀمؤلفرات تغیی

 است. پذیر ینیب شیپاز تغییرات شاتص ادرا  تطر توسآ ممغیر سن  درلد 51و  اجمماعی

  .ادراک خطر رابطه وجود دارد یها مؤلفه: بین جنسیت افراد و 2 ۀفرضی

جنسییت   برحسی  ادرا  تطر  یها مؤلفه ۀمقایسای نمایج آزمون تی اسمیودنت بر 5جدول  در

 آورده شده است.

برای هر سه فاکمور و شاتص کلیی ادرا    (Sig) یدارمعناسطح  ،5با توجه به نمایج جدول 

ادرا  تفاوت معنادار سه فیاکمور و شیاتص کلیی     ةدهند نشاناست که  15/1از  تر کوچ  تطر
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زنیان   ،موارد همۀمشخص است که در  ،توجه به مقادیر میانگین با تطر بین زنان و مردان است.

R) نییی تعبه مقادیر ضیری    با توجه نیهمچن اند.مری را کس  کردهیشاممیازات ب
مشیخص   ،(2

 9/15 ،فیردی  ۀمؤلفی از تغیییرات   درلد 3/55، موقعیمی ۀمؤلفاز تغییرات درلد  3/91 کهاست 

توسیآ   از تغییرات شیاتص کلیی ادرا  تطیر    درلد 5/51و  اجمماعی ۀمؤلفاز تغییرات درلد 

 است. پذیر ینیب شیپممغیر جنسیت 

 تیجنس برحسبادراک خطر  یها مؤلفه ۀسیمقا یمستقل برا یآزمون ت جینتا. 2 جدول

 T Sig R2 انحراف معیار میانگین تعداد جنس فاکتورها

 موقعیمی
11/15 111 مرد  191/1  

- 151/11  111/1  913/1  
11/51 195 زن  141/5  

دیفر  
55/53 111 مرد  551/11  

- 511/3  111/1  553/1  
11/45 195 زن  351/3  

 اجمماعی
51/51 111 مرد  115/1  

- 155/1  1111 159/1  
55/55 195 زن  191/5  

ادرا  تطر شاتص ک   
11/15 111 مرد  319/55  

- 511/3  111/1  515/1  
51/11 195 زن  111/13  

 

ادراک خطر رابطهه   یها مؤلفهو  در کل ساختمان یسوز آتشچگونگی اطالع از : بین 3 ۀفرضی

  وجود دارد.

چگیونگی   برحسی  ادرا  تطر  یها مؤلفه ۀمقایسنمایج آزمون آنالیز واریانس برای  9جدول  در

 آورده شده است. در ک  ساتممان یسوز آتشاطالع از 

 اطالع  یچگونگ برحسبادراک خطر  یها مؤلفه ۀسیمقا یبرا انسیوار زیآزمون آنال جینتا .3جدول 

 F Sig R2 انحراف معیار میانگین تعداد چگونگی اطالع فاکتورها

 موقعیمی

و... نشانان آتشتماس   15 11/15  b 135/1  

151/51  111/1  511/1 راهرو یسرولدا   11 11/13  a 194/1  

15/1 11 دیوار مشمر   c 913/1  

 فردی

و... نشانان آتشتماس   15 91/53  b 139/15  

115/51  111/1  551/1 راهرو یسرولدا   11 11/41  a 114/11  

91/54 11 دیوار مشمر   b 351/11  

 اجمماعی

و... نشانان آتشتماس   15 14/51  b 541/1  

111/19  111/1  151/1 راهرو یسرولدا   11 93/55  a 955/5  

55/11 11 دیوار مشمر   b 919/1  

 شاتص ک  ادرا  تطر

و... نشانان شآتتماس   15 55/11  b 191/55  

511/59  111/1  541/1 راهرو یسرولدا   11 19/11  a 311/51  

19/51 11 دیوار مشمر   b 411/55  



 3 ...کاهش مخاطرات  منظور بهتطر  ادرا شناتمی و  جمعیت یها یژگیومیان  ۀرابطتبیین 

 از تر کوچ برای هر سه فاکمور و شاتص کلی ادرا  تطر  (Sig) سطح معناداری ،9جدول 

چگیونگی اطیالع از    برحسی  سه فاکمور ادرا  تطر تفاوت معنادار  ةدهند نشاناست که  15/1

با توجه به نمایج آزمون تعقیبی توکی مشخص اسیت کیه در    است. در ک  ساتممان یسوز آتش

بیا توجیه بیه مقیادیر      نیهمچنی  است. راهرو یسرولدا فاکمور بیشمرین اممیاز مربوط به هر سه

R) نییتعضری  
از درلید   1/55 ،میوقعیمی  از تغییرات فاکمور درلد 1/51 مشخص است که( 2

از تغییرات شاتص  درلد 54و  اجمماعیتغییرات فاکمور  از درلد 1/15 ،فردیتغییرات فاکمور 

 است. پذیر ینیب شیپ در ک  ساتممان یسوز آتشچگونگی اطالع از کلی ادرا  تطر توسآ 

راک خطر اد یها مؤلفهو  آتش ساختمانطبقۀ در  یسوز آتشچگونگی اطالع از : بین 4 ۀفرضی

 رابطه وجود دارد.

چگیونگی   برحسی  ادرا  تطر  یها مؤلفه ۀمقایسنمایج آزمون آنالیز واریانس برای  4جدول  در

 آورده شده است.آتش طبقۀ در  یسوز آتشاطالع از 

 اطالع  یچگونگ برحسبادراک خطر  یها مؤلفه ۀسیمقا یبراآنالیز واریانس آزمون  جینتا .4 جدول

 F Sig R2 انحراف معیار میانگین تعداد اطالع چگونگی فاکتورها

 موقعیمی

و.. نشانان آتشتماس   14 11/11  a 155/1  

154/11  111/1  591/1 راهرو یسرولدا   11 31/51  a 541/4  

55/5 4 دیوار مشمر   b 511/1  

 فردی

و.. نشانان آتشتماس   14 55/91  a 915/11  

415/11  111/1  551/1 راهرو یسرولدا   11 55/49  a 145/1  

11/15 4 دیوار مشمر   c 111/1  

 اجمماعی

و... نشانان آتشتماس   14 91/54 a 513/5  

535/11  111/1  551/1 راهرو یسرولدا   11 19/51  a 511/4  

55/11 4 دیوار مشمر   b 145/3  

 شاتص ادرا  تطر

و... نشانان آتشتماس   14 15/13  a 311/55  
  

 

راهرو یسرولدا  11 55/31  a 111/15  511/51  111/1  541/1  

51/91 4 دیوار مشمر   b 119/11  
  

 
 

 ادرا  تطیر شاتص  و مؤلفهبرای هر سه  (Sig) یمعنادارسطح  ،4با توجه به نمایج جدول 

ادرا  ادرا  تطیر و شیاتص    ۀمؤلفسه  تفاوت معنادار ةدهند نشاناست که  15/1از  تر کوچ 

توجیه بیه نمیایج آزمیون      بیا  اسیت.  آتیش طبقۀ در  یسوز آتشالع از چگونگی اط برحس  تطر

بیشمرین اممیاز مربیوط   ،ادرا  تطرو شاتص  مؤلفهتعقیبی توکی مشخص است که در هر سه 

R) نییی تعبا توجه به مقادیر ضیری    نیهمچن است. سرولدای راهروبه 
 کیه مشیخص اسیت    (2
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از  درلید  55 ،فیردی  ۀمؤلفی تغیییرات   زدرلید ا  1/55، موقعیمی ۀمؤلفاز تغییرات  درلد 1/59

چگونگی اطیالع  از تغییرات شاتص ادرا  تطر، توسآ  درلد 1/54و  اجمماعی ۀمؤلفتغییرات 

 است. پذیر ینیب شیپآتش طبقۀ در  یسوز آتشاز 

  .ادراک خطر رابطه وجود دارد یها مؤلفهو  خروج عالئمآشنایی از : بین 5 ۀفرضی

بیا  آشنایی  برحس ادرا  تطر  یها مؤلفه ۀمقایسیز واریانس برای نمایج آزمون آنال 5جدول  در

 آورده شده است. ترو( عالئم

 عالئمبا  ییحسب آشناخطر برادراک  یها مؤلفهۀ سیمقا یبرا انسیوار زیآزمون آنال جینتا .5جدول 

 F Sig R2 انحراف معیار میانگین تعداد  عالئمبا آشنایی  فاکتورها

93/1 11 تیر موقعیمی  c 455/5  414/41  111/1  511/1  

باًیتقربله   111 95/14  b 415/1  

کام  طور بهبله   113 51/51  a 511/5  

11/59 11 تیر فردی  c 911/1  915/91  111/1  591/1  

باًیتقربله   111 95/95  b 551/15  

کام  طور بهبله   113 11/45  a 411/3  

11/11 11 تیر اجمماعی  c 111/1  539/13  111/1  191/1  

باًیتقربله   111 45/51  b 111/1  

کام  طور بهبله   113 11/55  a 115/4  

 شاتص ک 

 ادرا  تطر

11/43 11 تیر  c 415/11     

باًیتقربله   111 19/11  b 115/55  119/91  111/1  545/1  

کام  طور بهبله   113 11/11  a 111/11     

 

ادرا  برای هر سه فاکمور و شاتص کلیی   (Sig) معناداریسطح  ،5با توجه به نمایج جدول 

تفاوت معنادار سه فاکمور ادرا  تطیر و شیاتص    ةدهند نشاناست که  15/1از  تر کوچ  تطر

اسیت. همچنیین بیا توجیه بیه نمیایج آزمیون         ترو( عالئمآشنایی از  برحس  ادرا  تطرکلی 

بیشیمرین اممییاز    ،ادرا  تطرتعقیبی توکی مشخص است که در هر سه فاکمور و شاتص کلی 

R) نییی تعبا توجه به مقیادیر ضیری     نیهمچن است. «کام  طور به بله» مربوط به
 مشیخص  ،(2

 1/19 ،فیردی از تغییرات فاکمور  درلد 1/59، موقعیمیتغییرات فاکمور  از درلد 1/51 کهاست 

، توسیآ    تطیر ادراتغییرات شاتص کلی  ازدرلد  5/54 و اجمماعیاز تغییرات فاکمور  درلد

 است. پذیر ینیب شیپ ترو( عالئمبا آشنایی 



 11 ...کاهش مخاطرات  منظور بهتطر  ادرا شناتمی و  جمعیت یها یژگیومیان  ۀرابطتبیین 

 یریگ جهینت

جمعییت شیناتمی و ادرا  تطیر افیراد      یهیا  یژگیودسمیابی به ارتباط پژوهش حاضر با هد  

و  یسیوز  آتیش کیاهش مخیاطرات    منظیور  بهبلند اداری  یها ساتممانگرفمارشده در حریق در 

تفسیر پرسشنامه و  و یبیترکروش تحقیق از نوع از  اسمفاده با .لورت گرفتامنیت افراد  نیتأم

R) نییتعضری  مشخص شدن 
تفسییر مخیاطرات و اقیدامات     یچگیونگ  .شدنمایجی حال   ،(2

حکومیت بیه آن، حکاییت از کیفییت در      ت و لدر تصوص آن یا واکنش مردم، دو هگرفم انجام

در  و مخیاطره  نیوع  بیه  اول ۀمرحلی در  زییادی  تا حد این موضوع دارد. توسآ هر ی مخاطرات 

و  یو ییادگیر  یفرهنگیی و اقمصیاد   یهیا  مؤلفیه و اجممیاعی،   فردی شناسی دوم به روان ۀمرحل

 تالیی  نیوع  ۀزمینجوامع در  یبعض .نیست یکسان جوامع ۀهم در لزوماًو  یاددهی بسمگی دارد

ی وجود در بعضی جوامع هیچ ادراک بعضی از مخاطرات یدارند و برا یبیشمر ادرا  مخاطرات از

 ۀیفرضی  در .میپرداز یم ها هیفرضپیشنهادها برای  بیانو  یریگ جهینماین توضیح به  با .]4[ ندارد
ایین فرضییه در ایین     دییی تأ در. ادرا  تطر رابطیه وجیود دارد   یها مؤلفهبین سن افراد و  ،اول

از  درلید  51 توان یمو  دارند ها مؤلفه همۀمری در یشادرا  تطر ب ه،سال 51-91وهش افراد ژپ

در  توانید  یمی نمیایج   نیی ا کیرد.  ینیب شیپتغییرات شاتص کلی ادرا  تطر توسآ سن افراد را 

 ۀیفرضی  در .باشید  زنیی [ 53 ،95 ] پیشیین  ۀگرفمی  لورت یها پژوهشه از آمد دست بهنمایج  دییتأ
 زنیان  ،وهشژایین پی   برپاییۀ  .ادرا  تطر رابطه وجیود دارد  یها مؤلفهبین جنسیت افراد و  ،دوم

از تغیییرات شیاتص کلیی ادرا      درلید  5/51و  دارند ها مؤلفهمری در تمامی یشرا  تطر باد

آمیده   دسیت  بهنمایج  دییتأدر  تواند یمنمایج  نیا کرد. ینیب شیپ توان یمتطر توسآ جنسیت را 

 حرییق  بیشمر بیر آمیوزش   دیتأک ؛ یعنیباشد زنی [11، 53]پیشین  ۀگرفم لورت یها پژوهشاز 

 نیی ا .انید  تیدمت سال و مرد که در ی  سازمان دارای ساتممان بلند مشغول به  91افراد باالی 

بیین   ،سیوم  ۀیفرضی  در .افراد در سینین و جنسییت دیگیر نیسیت     ندیدن پیشنهاد نافی آموزش

 ادرا  یهیا  مؤلفیه آتیش و  طبقۀ در ک  ساتممان و همچنین در  یسوز آتشچگونگی اطالع از 

 ،اسیت یکیی از عوامی  مهیم     یسیوز  آتیش افراد از  یافمنع چگونگی اطال. تطر رابطه وجود دارد

هیر دو   در [.99] شیود  یمی آنها از مخیاطره   نکردن فرار سب آگاهی افراد از تطر ناکه  طوری به

بیشمرین اممیاز مربیوط بیه    ،ادرا  تطر ۀمؤلفآتش( و در هر سه  ۀطبقک  ساتممان و بخش )

 54 تیوان  یمی شیده اسیت و    یسیوز  آتیش  اطالع آنها از سب  راهرو یسرولداگروهی است که 

در کی    یسیوز  آتیش از تغییرات شاتص کلیی ادرا  تطیر توسیآ چگیونگی اطیالع از       درلد

ز تغییییرات شییاتص کلییی ادرا  تطییر توسییآ چگییونگی اطییالع از درلیید ا 1/54سییاتممان و 
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تیا  شیود   ارائیه  سیازمان بیه کیادر    ییها آموزش باید کرد. ینیب شیپآتش را  ۀطبقدر  یسوز آتش

 ۀهمتی  در این تر به .افزایش یابد ،نشانان آتشتوسآ  آتش اطالع توسآ درا  تطر این افراد،ا

تولییه   1اتممان نیسیت و الگیوی مانیدن در محی     ک  افراد از س ترو( نیازی به ها یسوز آتش

ادرا  تطیر رابطیه وجیود     یهیا  مؤلفهو  ترو( عالئمآشنایی از بین  ،چهارم ۀیفرض در .شود می

بیشمرین اممیاز مربوط به گروهی اسیت کیه    ،ادرا  تطر ۀمؤلفوهش در هر سه ین پژدر ا. دارد

کامی    طیور  بهترو(  عالئمنفر از حجم نمونه با  113 ترو( آشنایی دارند. عالئمکام  با  طور به

تغیییرات   درلید  5/54 تیوان  یمی  ها با توجه به جدول پس دارند.مری یشآشنایی و ادرا  تطر ب

 عالئیم  همۀآموزش  با کرد. ینیب شیپرا  ترو( عالئمبا آشنایی توسآ  طرادرا  تشاتص کلی 

ادرا  تطر و امنیت جسمانی افراد شاغ  در سازمان را  توان یمتصویری  لورت به ویژه بهترو( 

 را کاهش داد. یسوز آتشناشی از  ةمخاطرو  افزایش
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