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چکیده
با•توجه•به•اثرات•تخریبی•بالیای•طبیعی•و•با•توجه•به•این•مطلب•که•کشور•ما•از•کشورهای•در•معرض•بالیا•و•مخاطرات•طبیعی•است،•پرداختن•به•برنامه•ها•و•اصول•
کالبدی•مواجه•اند،•درحالی•که•مؤلفه•های• کاهنده•بالیای•طبیعی•و•اثراتشان،•توجهی•ویژه•را•طلب•می•نماید.•اغلب•سیاست•های•اجرایی•با•محدودیت•مداخله•ی•
کالبدی•شهر•در• که•فقط•بر•جنبه•ی•مقاوم•سازی• اجتماع•محور•امروزه•جایگاه•بسیار•واالیی•را•در•این•زمینه•به•خود•اختصاص•داده•اند.•در•واقع•رویکرد•سنتی•
که•در•نهایت•موجبات•افزایش• کارکردهای•اجتماعی•نیز•هست،• کارکردی،•نیازمند•ابعاد•دیگری•از• مدیریت•بحران•تمرکز•دارد،•امروزه•در•چالش•با•واقعیت•های•

میزان•تاب•آوری•جامعه•را•فراهم•آورد.•
بر• تکیه• با• اخیر• سال•های• در• بحران• یکپارچه•ی• مدیریت• چارچوب• در• که• است• نوینی• سیاست•های• جمله• از• محالت(• اضطراری• کنش• وا )داوطلبین• دوام•
گروه•دوام،• که•به•جز•شاخص•انسجام•در•سطح• کی•از•آن•است• ابعاد•شبکه•های•اجتماعی•متناسب•با•مدیریت•بحران•اجرا•شده•است.•یافته•های•پژوهش•حا

کی•و•رفتاری•مدیریت•ریسک•بحران،•ارتباط•معنادار•دارند.• شاخص•های•مسئولیت•پذیری•و•نحوه•ی•مدیریت•و•سازماندهی•گروه•دوام••با•مؤلفه•های•ادرا
کلیدی: گروه•دوام،•مدیریت•بحران،•اجتماع•محلی،•زلزله•ی•تهران. واژه های 

Designing a Model for Studying the Community-
based Disaster Risk Management Approach
Case Study: DAVAM Plan )Community Emergency Response Volunteers(
Mojtaba Rafieian 1,Zeinab-ol-Sadat Motahhari 2

Abstract
Due•to•the•destructive•effects•of•natural•disasters•and•with•this•in•mind•that•our•community•is•vulnerable•to•natural•disasters•and•hazards,•special•
attention•is•needed•for•reducing•the•natural•disasters•and•their•effects.•Most•administrative•policies•are•faced•with•physical•interference•problem•
while•community-based•components•are•devoted•a•very•great•position• in• this• field.• In• fact,• the• traditional•approach•focusing•on•retrofitting•
structure•of•city•for•crisis•management,•nowadays•has•challenges•with•real-world•functions•and•needs•other•aspects•of•social•functions•which•
could•finally•provide•increased•levels•of•resiliency.
DAVAM•)Community•Emergency•Response•Volunteers(• is•a•new•policy•which•has•been• implemented• in• recent•years• in• the•workframe•of•
integrated•crisis•management•relying•on•dimensions•of•social•networks•specific•to•crisis•management.•Findings•of•this•research•indicate•that•with•
the•exception•of•solidarity•index•in•DAVAM•group,•all•other•indices•including•responsibility,•management•method•and•organization•indicators•
have•a•meaningful•relationship•with•cognitive•and•behavioral•components•of•crisis•management.•
Keywords: DAVAM•Group,•Crisis•Management,•Local•Community,•Tehran•Earthquake.

1• Associate•Professor•at•Department•of•Urbanization,•Faculty•of•Art•and•Architecture,•Tarbiat•Modares•University,•Tehran,•Iran
2• MA•graduate•from•Department•of•Urbanization,•Faculty•of•Art•and•Architecture,•Tarbiat•Modares•University,•Tehran,•Iran•
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ح دیدگاه های پایه مقدمه و طر
نگاه•ها•و•استراتژی•های•مدیریت•بحران،•در•حال•رشد•و•تکامل•است.•
آسیب•های• مدیریت• به• نگاه• آمد،• خواهد• ادامه• در• که• همان•طور•
کاملی•برای•مقابله•با•چالش•های•بحران• بحران،•نمی•تواند•رویکرد•
باشد•و•به•همین•منظور•امروزه•بر•تاب•آوری•و•برگشت•پذیری•جوامع•که•
کید• مفهومی•غنی••تر•و•در•بردارنده•ی•راهکارهای•اثربخش•تری•است•تأ
می•شود.•در•این•تغییر•و•تکامل•دیدگاه•نسبت•به•مدیریت•بحران،•
پیاده•سازی• و• تدوین• به• دارد• سعی• که• تمرکزگرا• و• دولت•گرا• نگاه•
راهبردها•از•باال•به•پایین•اقدام•کند،•جای•خود•را•به•نگاه•اجتماع•محور•
و•متکی•بر•جلب•مشارکت•های•مردمی•و•اجتماعی•داده•است.•رویکرد•
از•باال•به•پایین 1•ضمن•اینکه•در•خود•هزینه•های•زیادی•را•به•دولت•
لذا• نیز•برخوردار•نیست• کافی• اثربخشی• از• و•جامعه•تحمیل•می•کند•
بحران،• ریسک•های• با• مقابله• برای• متمرکز• برنامه•ریزی• باید•ضمن•
گیرد.• کار•قرار• رویکردهای•از•پایین•به•باال 2•نیز•به•طور•جدی•در•دستور•
از•سوی•دیگر•در•ارتباط•با•مدیریت•بحران•در•حال•حاضر•چهار•رویکرد•

عمده•ی•زیر•در•سطح•جهان•تعریف•شده•است:•
اجرای• و• گسترش• مستلزم• جامع:• و• گیر• فرا بحران• مدیریت• رویکرد•
استراتژی•های•برخورد•با•ریسک•ناشی•از•بالیای•طبیعی•در•زمینه•های•
کارآمد•برای•مدیریت•بحران•است.•یکی•از• مختلف•است•و•رویکردی•
کشور•ژاپن•است.•در• گرفته•است• که•از•این•رویکرد•بهره• کشورهایی•
مدیریت• مالحظات• کشور،• این• توسعه•ی•••شهری• برنامه•ریزی• نظام•
برابر•و•حتی• از•بالیای•طبیعی،•وزنی• کاهش•ریسک•ناشی• بحران•و•
گاه•بیشتر•از•سایر•جوانب•اقتصادی•و•عملکردی•دارند.•این•رویکرد•به•

رویکرد•آمادگی•نیز•معروف•است.
بهبود• برای• خطرات:• تمامی• با• برخورد• بحران• مدیریت• رویکرد• •
قرار• استفاده• مورد• موجود• ساختمان•های• و• سایت•ها• وضعیت•
وضع• با• ارتباط• در• جامعی• مطالعات• رویکرد،• این• در• می•گیرد.•
موجود•صورت•می•گیرد.•در•مرحله•ی•بعدی•ممکن•است•مدل•سازی•
وضعیت•بحران•نیز•انجام•شود•)این•موضوع•به•برخورداری•جامعه•از•
تخصص•های•کافی،•اطالعات•مورد•نیاز•و•منابع•مالی•بستگی•دارد(•و•
که•دیدگاه• کشورهایی• سپس•راهکارهای•بهینه•انتخاب•می•شود.•در•
گذشته•وجود•نداشته•است،•برای•بهبود• کاهش•ریسک•در• راهبردی•
وضع•موجود•شهرها•از•نظر•کاهش•ریسک•ناشی•از•بالیا،•به•این•رویکرد•

متوسل•می•شوند.
رویکردی• که• رویکرد•مدیریت•بحران•درون•بخشی•و•چندبخشی:• •
جامع•نیست،•بخش•های•دست•اندرکار•مدیریت•بحران•برای•شرایط•
یک• و• است• مقطعی• بیشتر• رویکرد• این• می•شوند.• تجهیز• بحران•

دیدگاه•راهبردی•نیست.••
کردن• بهینه• •شامل• آماده:•عماًل بحران•جامعه•ی• رویکرد•مدیریت• •
اجتماعی• ظرفیت• تقویت• شهری،• ساختارهای• و• سازمانی• وضعیت•
کمک•آموزش•و•اطالع•رسانی•به•شهروندان•و•سازمان•های•درگیر• به•
کردن•وضعیت•شهرهای• •برای•بهتر• در•مدیریت•بحران•است•و•اصواًل
کوتاه• برنامه•های• و•شامل•یک•سری• استفاده•می•شود• تهدید• مورد•
مدت،•میان•مدت•و•بلندمدت•است•و•در•دوره•های•زمانی•مشخص•

مورد•بررسی•و•تغییر•قرار•می•گیرد.•]1[
در•سطح•جهانی،•تغییرات•چشم•گیری•در•نگرش•نسبت•به•مخاطرات•

کاهش• بر• صرف• تمرکز• از• غالب• دیدگاه• به•طوری•که• می•شود،• دیده•
پیدا• تغییر• سوانح• مقابل• در• تاب•آوری• افزایش• به• آسیب•پذیری•
مخاطرات،• کاهش• برنامه•های• نگرش• این• براساس• است.• کرده•
باید•به•دنبال•ایجاد•و•تقویت•ویژگی•های•جوامع•تاب•آور•باشند•و•در•
زنجیره•ی•مدیریت•سوانح•به•مفهوم•تاب•آوری•نیز•توجه•نمایند.•]2[ 
جوامع•تاب•آور•توانایی•یا•ظرفیت•اجتماعی•باالیی•در•برآورد،•آمادگی،•
پاسخ•گویی•و•بازیافت•فوری•در•زمینه•ی•اثرات•بحران•دارند•و•این•به•
که•اجتماع•تاب•آور•تنها•عملکردش•بازیافت•سریع• •معنای•این•است•
تطبیق• و• مواجهه• آموزش،• توانایی• بلکه• نیست• بحران• اثرات• از•
به•گونه•ای• باید• تاب•آور• جوامع• بنابراین• دارد.• نیز• را• مخاطرات• با•
فرآیند• و• بپذیرند• بحران• از• را• اثرات• کمترین• که• شوند• سازماندهی•
برگشت•پذیری•شان•به•حالت•نرمال•سریع•باشد.•]3[•اجتماع•تاب•آور•
که•توانایی•تحمل•شوک••ها•و•ضربه•های•وارده•از•یک• جامعه•ای•است•
خطر•به•گونه•ای•که•آن•خطرها•تبدیل•به•سوانح•نگردند•را•داشته•باشد•
و•در•عین•حال•توانایی•یا•ظرفیت•برگشت•به•حالت•عادی،•درحین•و•
پس•از•سانحه•و•همچنین•امکان•و•فرصت•برای•تغییر•و•سازگاری•پس•

از•سوانح•را•نیز•دارا•باشد.•]4[ 
آسیب•پذیری• و•مخاطرات،• بالیا• مقابل• تاب•آور•در• به•طورکلی•جوامع•
هم• با• ظرفیت• و• آسیب•پذیری• لحاظ• به• جوامع• دارند.• کمتری•
تفاوت•هایی•دارند•و•بر•این•اساس•تاب•آوری•جوامع•مختلف•در•برابر•
بالیای•طبیعی،•متفاوت•است.•بر•نیاز•و•راه•های•ساختن•جوامع•تاب•آور•

کید•شده•است: از•روش•های•زیر•تأ
کاهش•آسیب•پذیری•در•برابر•بحران•در• گنجاندن•افزایش•آمادگی•و• •

سیاست•های•توسعه•ی•پایدار
مقابل• در• تاب•آوری• ایجاد• به•منظور• محلی• ظرفیت• بردن• باال• •

مخاطرات•
برنامه•های• پیاده•سازی• و• طراحی• در• خطر• کاهش• دادن• جای• •
اضطراری•آمادگی،•پاسخ،•بازیافت•و•نوسازی•در•جوامع•متأثر•از•بالیای•

طبیعی•)استراتژی•بین•المللی•برای•کاهش•بال،•2005(•
ترویج•این•مفهوم•به•عنوان•یک•رویکرد،•در•واقع•به•ماهیت•مراحل•
ح• قانونی•طر زمان•تصویب•چارچوب• از• برمی•گردد.• مدیریت•سوانح•
متحد،4  ملل• سازمان• سوانح• کاهش• بین•المللی• راهبرد• در• هیوگو3•
سوانح،• از• ناشی• خطرات• تقلیل• برای• برنامه•ریزی• فرآیند• و• هدف•
بهبود• و• افزایش• به• بارزی• به•نحو• آسیب•پذیری،• کاهش• از• جدای•
ایجاد•جوامع• گردید.•]3[•به•دنبال•آن• تاب•آوری•در•جوامع•معطوف•
دیدگاه•های• در• یکپارچگی• چون• روش•هایی• وسیله•ی• به• تاب•آور•
کاهش•آسیب•پذیری؛•افزایش•ظرفیت•محلی•جهت•ایجاد•تاب•آوری•
کاهش•خطر•با•طراحی•و•اجرای•آمادگی•اضطراری،• کردن• و•یکپارچه•

کنش،•بازتوانی•و•برنامه•های•بازسازی•دنبال•گردید.•]5[ وا
•در•مفهوم•تاب•آوری،•الگوی•برگرفته•از•اجتماعات•محلی•مهم•ترین•
اجتماعات•محلی،•طیف• از• به•هنگام•صحبت• می•کند.• ایفا• را• نقش•
تعامل• و• که•شناسایی• نقش•می•کنند• ایفای• بازیگران• از• گسترده•ای•
پایدار•بین•آن•ها•مهم•ترین•ارزش•کارکردی•این•مفهوم•به•شمار•می•رود.•
حسب• بر• می•توان• را• اجتماع•محور• بحران• خطر• مدیریت• بازیگران•

سطوح•کارکردی•مطابق•تصویر•شماره•ی•1•طبقه•بندی•کرد.•]6[
کاهش•خطر•بحران• •سطح•محلی:•در•سطح•محلی•اقدامات•ویژه•ی•
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محلی• اجتماعات• رویکرد• این• در• •]7[ است.• طبیعی• سوانح• وقوع•
که•توانایی•عمل•و•مشارکت•دارند•در•نظر• تاب•آور•به•عنوان•جوامعی•
کرد•و•یا•این•که•آنان• کمک• که•باید•به•آن•ها• گرفته•شوند•نه•جوامعی•
اجتماعی•محلی• از•همکاری• رویکرد• این• رو،• این• از• ناتوان•هستند.•
 ]8[ می•کند.• استقبال• سوانح• مدیریت• فرآیند• در• محلی• مشارکت• و•
ارزیابی• از• مجموعه•ای• اجتماع•محور• بحران• خطر• مدیریت• فرآیند•
کامل•خطرات،•تحلیل•آسیب•پذیری•ها•و•ظرفیت•ها•برای•برنامه•ریزی•
کاهش•خطر•بحران•است.•در•این•فرآیند• فعالیت•ها•و•پروژه•ها•جهت•
اجتماع•بایستی•از•ارزیابی•تا•برنامه•ریزی•و•اجرا•مشارکت•داشته•باشد.•
که•بایستی• فرآیند•مدیریت•خطر•بحران•اجتماع•محور•7•مرحله•دارد•
کاهش• در•مرحله•ی•قبل•از•وقوع•بحران•و•یا•بعد•از•رخداد•آن•جهت•
گیرد.•]9[•در•تصویر•شماره•ی•3•فرآیند• ک•عمل•قرار• خطرات•آتی•مال

کلی•مدیریت•خطر•بحران•اجتماع•محور•ارائه•گردیده•است.
هر•یک•از•این•مراحل•مرحله•ی•قبلی•را•تکمیل•و•به•اقدامات•آتی•منجر•
می•گردد.•چنین•سلسله•مراتبی•می•تواند•نظام•اجرایی•و•برنامه•ریزی•

مدیریت•خطر•بحران•اجتماع•محور•را•تقویت•نماید.•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعانتخاب

برنامه ریزی مدیریت خطر 

بحران اجتماع محور

اجرای اجتماع مدیر 

کاهش خطر اقدامات 

ایجاد توافق همگانی و 

ک اجتماع  خطر بحران ارزیابیادرا

مشارکتی

ایجاد و آموزش سازمان 

مدیریت خطر اجتماعی

بازبینی و نظارت 

مشارکتی

تصویر شماره ی 3: فرآیند مدیریت ریسک بحران اجتماع محور ]9[

ضرورت و اهداف پژوهش
انجام• که• می•دهد• نشان• گذشته• بحران•های• از• حاصل• تجارب•
عهده•ی• از• تنهایی• به• بحران• با• مقابله• اضطراری• کنش• وا عملیات•
امداد•و• و• انجام•عملیات•موفق•نجات• برای• و• ج•بوده• دولت•ها•خار
کاهش•خسارات•و•تلفات•توسط•نهادهای•مسئول،•حضور•تالش•های•
به• که• جوامعی• در• که• به•طوری• بود.• خواهد• الزامی• جامعه• گروهی•
میزان• نموده•اند،• اقدام• بحران• از• پیش• آمادگی• برنامه•های• تدوین•
تلفات•و•عدم•هماهنگی•در•انجام•وظایف•محوله•به•نحو•چشم•گیری•

کاهش•یافته•است.•
تمرکز• • کشور،• در• بیشترین•جمعیت•شهری• بودن• دارا• با• تهران• شهر•

می•تواند•صورت•پذیرد•که•بستگی•به•شرایط•محلی•و•طبقه•ای•دارد•و•
•در•تأثیر•و•تأثر•از•آن•قرار•دارد.•مفهوم•اصطالحی•مدیریت•خطر• متقاباًل
اندرکاران• دست• و• مسئوالن• اساسی• نقش• به• اجتماع•محور• بحران•
گروه•ها•و•بازیگران• کید•دارد.•در•تصویر•شماره•ی•1•رابطه•ی• محلی•تأ
اصلی•مدیریت•خطر•بحران•اجتماع•محور•در•سطح•محلی•مشاهده•

می•گردد.

اجتماع در معرض خطر

مردم                      مسئولین

عوامل•امنیتی
)پلیس•و...(

مسئولین•محلیسرمایه•گذاران•محلی
شهروندان

تشکل•های•
مردمی

کارمندان•و•
کارگران

فرآیند مدیریت خطر بحران  بازیگران  میان  رابطه ی   :1 تصویر شماره ی 
اجتماع محور و روابط آن ها در سطح محلی ]6[

که•به•عنوان•حلقه•ای•واسط•میان•سطوح•محلی• •سطح•منطقه•ای:•
و•ملی•است•و•اختیارات•آن•از•جانب•سطح•ملی•تفویض•می•گردد•و•در•

واقع•مجتمعی•از•چند•سطح•محلی•است.
•سطح•ملی:•سیستم•مدیریت•بحران•ملی•کارآمد،•فعالیت•های•سطوح•

محلی،•منطقه•ای•و•ملی•را•یکپارچه•و•منسجم•می•سازد.•
با•توجه•به•این•سطوح•می•توان•تعریفی•مجدد•از•مدیریت•خطر•بحران•
کارکردی•آن•ارائه•داد.•بر•این•اساس• اجتماع•محور•براساس•سطوح•
مدیریت•خطر•بحران•اجتماع•محور•بر•اجرای•اقدامات•پیشگیرانه•از•
بحران•نظیر•تحلیل،•تقلیل،•جلوگیری•و•آمادگی•در•مقابله•با•بحران•
سیستم• از• جزیی• به•عنوان• محلی• دست•اندرکاران• و• دولت• توسط•
مدیریت•خطر•بحران•ملی•اشاره•دارد.•در•تصویر•شماره•ی•2•سطوح•
قابل• اجتماع•محور• بحران• خطر• مدیریت• عناصر• مختلف• کارکردی•

مشاهده•است.•]6[

کارکردی مختلف فرآیند مدیریت خطر بحران  ح  تصویر شماره ی 2: سطو
اجتماع محور]6[

که• است• باال• به• پایین• مدیریتی• رویکرد• یک• اجتماع•محور،• مدل• •
به•مشارکت•مردم•در•حل•بحران•های•ناشی•از•وقوع•سوانح•طبیعی•
و• جوامع• آسیب•پذیری• کاهش• آن• از• هدف• واقع• در• که• دارد• توجه•
از• ناشی• با•خطرات• برای•مقابله• توانایی•ها•و•مشارکت•مردم• تقویت•
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اول ش������م������اره   

ساعت•اول•بعد•از•بحران•و•قبل•از•رسیدن•نیروهای•دولتی•آغاز•شد.•
در• انتخابی• محله•ی• •5 در• پروژه• این• ح• طر اجرای• و• برنامه•ریزی•
مناطق•4،•6،•8،•10•و•17•با•همکاری•مسئولین•هماهنگی،•شورایاران•و•
سازمان•های•مسئول•آموزش•اجرا•گردید.•پس•از•کسب•بازخورد•مناسب•
ح•و•ارائه•ی•آن•به•شورای•اسالمی•شهر•تهران،•این• از•اجرای•آزمایش•طر
خ•87/10/27•مصوب•و•مسئولیت•اجرای•آن•در•تمامی• ح•در•مور طر
شهر• بحران• مدیریت• و• پیش•گیری• سازمان• به• تهران• شهر• محالت•
گستره•ی•پوشش•پروژه•ی•دوام،•تمامی•محالت• گردید.• گذار• تهران•وا
کلیه•ی•فعالیت•های•اجرایی• مناطق•22گانه•شهر•تهران•است•و•انجام•
آموزشی،• دوره•های• هماهنگی• داوطلبان،• جذب• فراخوان،• از• اعم•
گروه•های•محلی•بر•عهده•ی•ستادهای•مدیریت• تجهیز•و•سازماندهی•
بحران•مناطق،•جهت•تمرکززدایی•مسئولیت•ها•در•سازمان•و•استفاده•
محالت• سازماندهی•شده•ی• و• دیده• آموزش• داوطلب• افراد• توان• از•
کمک•رسانی•سریع•مدنظر•قرار•دارد.•تصویر•شماره•ی•4•ساختار• برای•
گروه•دوام•در•سیستم•مدیریت•بحران•شهر• و•جایگاه• سلسله•مراتبی•

تهران•را•مشخص•می•نماید.•••
ح•دوام•هستند: اصول•زیر•مبانی•اصلی•در•نگرش•و•رویکرد•طر

انگیزه• ایجاد•و•حفظ• و• به•معنای•جلب•مشارکت• •داوطلب•محوری:•
در•شهروندان•)داوطلبان(•نسبت•به•صرف•زمان•و•انرژی•خود•در•حد•
که•هدف•آن•توانمندسازی•داوطلبان•در•امر•خودامدای•و• توان•است•

دگرامدادی•است.
گروه•های• کارآمدی•و•پایداری• گروه•های•محالت:•میزان• •سازمان•دهی•
داوطلب•مدیریت•بحران•به•انجام•و•سازماندهی•داخلی،•وجود•ارتباط•
ساختاری•با•ستادهای•مدیریت•بحران•مناطق•و•استمرار•فعالیت•های•

این•گروه•ها•بستگی•دارد.
•ظرفیت•سازی•سازمان•یافته:•یکی•از•پیش•زمینه•های•ایجاد•گروه•های•
مناسب،• کیفیت• و• طراحی• با• آموزشی• برنامه•های• تدوین• داوطلب•
استاندارد•و•قابل•اجرا•است.•بدیهی•است•در•کنار•آموزش،•ظرفیت•سازی•

و•توانمندسازی•این•گروه•ها•نیز•ضروری•است.
استمرار• و• پایداری• پایین•دست:• سطوح• از• ساختاری• توسعه•ی• •
گروه•های•داوطلب•مردمی•بستگی•مستقیم•به•طراحی•و• فعالیت•های•
ایجاد•ساختار•مبتنی•بر•سطوح•پایین•دست•و•محله•محور•)افراد•جامعه•
گروه•های•داوطلب• که•تنها•با•ایجاد•پل•ارتباطی•بین• و•محله(•داشته•
و•شبکه•های•فعال•دولتی•به•عنوان•عنصر•الینفک•و•پشتیبان•تحقق•

می•یابد.•

سازمان مدیریت بحران شهر تهران

ستادهای مدیریت بحران مناطق

ستادهای مدیریت بحران نواحی

انجمن های شورایاری محالت

گروه های دوام محالت

تصویر شماره ی 4: جایگاه دوام در ساختار مدیریت بحران شهر تهران،]10[
روش شناسی 

ارائه•ی•چارچوبی•برای•شناسایی•و•تحلیل•بعد• هدف•این•پژوهش•

کز•اداری•و•اقتصادی•در•آن•و•موقعیت•ویژه•ی•زمین•شناسی• کثر•مرا ا
از•جمله•نقاط•بسیار•حساس•و•در•معرض•خطرهای•ناشی•از•رویداد•

زمین•لرزه•های•بزرگ•است.
رسوبات• روی• بر• البرز• کوه•های• رشته• جنوبی• دامنه•ی• در• تهران•
دارای•سابقه•ی•شهرنشینی• گرچه• ا این•شهر• بنا•شده•است.• آبرفتی•
از• که• را• باستان• ری• از• شگرفی• تجسم• نیست،• بیش• ساله•ای• •200
بزرگ•ترین•شهرهای•تاریخی•ایران•بوده•به•دست•می•دهد.•عالوه•بر•
گسل• سابقه•ی•لرزه•خیزی•تاریخی•تهران•و•پیرامون•آن،•وجود•چند•
گسل•فرعی•در•سطح•شهر•باعث• فعال•اصلی•در•اطراف•تهران•و•چند•
این• برای• زمین•لرزه•به•صورت•تهدیدی•جدی• رویداد• تا•خطر• شده•

کنانش•درآید. شهر•و•سا
مطالعه•ی•دیدگاه•مدیریت•بحران•اجتماع•محور•در•تهران•و•به•ویژه•
قابل•توجه• احتمال•وقوع•بحران•در•آن• که• شهرری•)منطقه•ی20(•
بحران• مدیریت• و• پیش•گیری• سازمان• دارد.• ویژه•ای• اهمیت• است•
اضطراری• کنش• وا )داوطلبین• دوام• پروژه•ی• تازگی• به• تهران• شهر•
که•در•حال•حاضر•در• محالت(•را•در•مناطقی•از•جمله•منطقه•ی•20•-•
این•پروژه•درحال•پیاده•شدن•است•-•در•همین• برخی•محالت•آن•
شناسایی• ضمن• پژوهش• این• هدف• است.• کرده• اعمال• راستا•
از• بهره•گیری• و• استفاده• • •)CBDRM(•کاربردی و• نظری• مؤلفه•های•
چارچوب•های•نظری•این•رویکرد•در•کاهش•اثرات•ناشی•از•مخاطرات•

طبیعی•احتمالی•در•سطح•نواحی•شهری•است.•

بحران  ریسک  مدیریت  برای  سیاست گذاری 
اجتماع محور در تهران 

زیست•محیطی• زلزله•ی• مطالعات• مرکز• شمسی• •70 دهه•ی• اواخر• در•
شهر•تهران•در•شهرداری•تهران•تشکیل•شد•و•مطالعات•ریز••پهنه••بندی•
لرزه•ای•شهر•تهران•را•با•همکاری•آژانس•همکاری•های•بین•المللی•ژاپن•
ح• طر دبیرخانه•ی• عنوان• تحت• دیگری• نهاد• کرد.•همچنین• شروع•
جامع•مدیریت•بحران•تهران•در•شهرداری•تهران•ایجاد•شد.•این•دو•
اوایل•دهه•ی•80•در•یکدیگر•ادغام•شده•و•مرکز•پیش•گیری• نهاد•در•
که•بعدها•این•مرکز• و•مدیریت•بحران•شهر•تهران•را•به•وجود•آوردند•
به•سازمان•ارتقا•یافت.•در•حال•حاضر•سازمان•پیش•گیری•و•مدیریت•
است• شهرداری• تابعه•ی• سازمان•های• از• که• تهران• شهر• بحران•
مسئولیت•برنامه•ریزی•و•سیاست•گذاری•درخصوص•مدیریت•بحران•
مناطق• بحران• مدیریت• ستادهای• دارد.• به•عهده• را• اجتماع•محور•
شهرداری•تهران•با•حضور•نمایندگان•سازمان•ها•و•نهادهای•مربوطه•و•
به•ریاست•شهردار•منطقه•به•منظور•سیاست•گذاری•منطقه•ای،•اجرای•
مصوبات•ستاد•مدیریت•بحران•شهر•تهران•در•سطح•مناطق•شهرداری،•
هماهنگی•و•تصمیم•گیری•تشکیل•شده•است.•از•اقدامات•مهم•سازمان•
اجتماع•محوری• مقوله•ی• بحران•درخصوص• و•مدیریت• پیش•گیری•
در• که• است• اضطراری•محالت• کنش• وا داوطلب• گروه•های• تشکیل•
ح•دوام• ادامه•به•ذکر•توضیحاتی•در•این•خصوص•پرداخته•می•شود.•طر
کنش•اضطراری•محالت”•با•همکاری•سازمان•پیش•گیری• “داوطلب•وا
کشور• و•مدیریت•بحران•شهر•تهران•و•آژانس•توسعه•ی•همکاری•های•
داوطلب• گروه•های• تشکیل• هدف• با• •1384 سال• از• •SDS سوئیس•
افراد•آسیب•دیده•در•72  به• امداد•رسانی• و• کنش•اضطراری•محله• وا
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 علمی-پژوهشی

اول ش������م������اره   

قابلیت•های•رفتاری•را•شامل•می•شود•پرداخته•شد.
دوام• گروه•های• کارآمدی• سنجش• به•منظور• حاضر• پژوهش• در•
براساس•سه•مؤلفه•ی•انسجام،•مسئولیت•پذیری•و•نحوه•ی•مدیریت•
گرفت.• قرار• سنجش• مورد• تفکیک• به• دوام• گروه• سازماندهی• و•

متغیرهای•این•مؤلفه•ها•عبارتند•از:
1.•انسجام5 

•تا•چه•اندازه•اعضای•گروه•همدیگر•را•می•شناسند؟•
گروه•دوام•محله•ی•خود•ارتباط•دارید؟ •تا•چه•اندازه•با•اعضای•دیگر•

گروه•دوام•محله•ی•خود• گروهی•افراد• کار• •میزان•همکاری•و•تمایل•به•
را•چگونه•ارزیابی•می•کنید؟

2.•مسئولیت•پذیری6
•میزان•تعلق•خاطر•اعضای•گروه•به•محله•را•چگونه•ارزیابی•می•کنید؟

برای• و• گروه•دارند• با• تداوم•همکاری• به• گروه•چقدر•عالقه• •اعضای•
برنامه•های•آن•وقت•می•گذارند؟

کنین•محله•ی•دیلمان•چقدر• گروه•دوام•با•سا •میزان•ارتباط•و•تعامل•
است؟

3.•نحوه•ی•مدیریت•و•سازماندهی•گروه•دوام7 
ح•شده•و•اساتید(•را•چگونه• کیفیت•آموزشی•)به•لحاظ•مباحث•مطر •

ارزیابی•می•نمایید؟
منظمی• زمان•بندی• و• پیوستگی• از• چقدر• دوام• ح• طر برنامه•های• •

برخوردار•بوده•است؟
گروه• این• در• برای•عضویت• داوطلبان• انتخاب• و• گزینش• نحوه•ی• •

مناسب•بوده•است؟
منطقه• بحران• مدیریت• ستاد• با• گروه• پیوستگی• و• ارتباط• نحوه•ی• •

چگونه•است؟•]11[
رفتاری• و• کی• ادرا مؤلفه•ی• دو• به• خود• نیز• بحران• ریسک• مدیریت•
ح•سؤاالتی•به•سنجش•این•دو•مؤلفه• طبقه•بندی•شده•است•و•با•طر
میان•داوطلبین•پرداخته•شد.•در•واقع•در•این•پژوهش•به•بررسی•وجود•
گروه•دوام•با•مؤلفه•های•مدیریت•ریسک• یا•عدم•ارتباط•شاخص•های•
عملکردی• و• رفتاری• مهارت• نیز• و• زلزله• ریسک• از• ک• ادرا •- بحران•

نسبت•به•آن-•پرداخته•شده•است.•
بحث و تحلیل داده ها

محدوده•ی•مورد•مطالعه،•محله•ی•دیلمان،•یکی•از•محالت•مسکونی•
منطقه•ی•20•تهران•است.•یکی•از•علل•انتخاب•این•محله•این•است•
که•به•علت•دارا•بودن•بافت•مذهبی•و•قدیمی•از•سرمایه•ی•اجتماعی•
است• برخوردار• مناطق• سایر• به• نسبت• باالتری• همسایگی• روابط• و•
گسل•شمال•و• کل•منطقه•در• و•از•طرف•دیگر•به•دلیل•احاطه•شدن•
که• جنوب•ری•و•وضعیت•معیشتی•و•اقتصادی•نسبتًا•پایین•منطقه•
جزو•مناطق•جنوبی•شهر•تهران•است•و•این•موضوع•خود•بر•وضعیت•
ساخت•و•ساز•اثرگذار•بوده•و•منجر•به•تولید•ساختمان•های•با•مقاومت•
کافی•در•برابر•زلزله•می•شود•و•در•نتیجه•آسیب•پذیری•نسبتًا•باالیی• نا
مدیریت• پیاده•سازی• و• بررسی• برای• می•نماید،• ایجاد• زلزله• برابر• در•
بحران•اجتماع•محور•بسیار•مناسب•است•و•از•طرفی•اولین•محله•ای•در•
کنش•اضطراری• ح•دوام•)داوطلبین•وا منطقه•ی•20•تهران•بوده•که•طر
ح•و• گردیده•است•و•با•توجه•به•نوپا•بودن•این•طر محالت(•در•آن•اجرا•
ح•در•سایر•محالت•منطقه،• عدم•اجرا•و•یا•در•حال•اجرا•بودن•این•طر

کید• اجتماعی•تاب•آوری•جهت•رویارویی•با•بالیا•است.•این•الگو•با•تأ
را• دوام• گروه• الیه•ی• اجتماعی• تاب•آوری• اجتماع•محوری• مفهوم• بر•
بررسی•می•کند•و•تأثیر•آن•ها•را•بر•مؤلفه•های•مدیریت•ریسک•بحران•

مورد•آزمون•قرار•می•دهد.•
دوام• گروه• الیه•ی• برای• تاب•آوری• اجتماعی• بعد• پژوهش• این• در•
ک•ریسک• مفهوم•سازی•شد•و•از•سویی•به•صورت•مجزا•دو•مفهوم•ادرا
گروهی• گرفت.•در•سطح• و•مهارت•های•مقابله•با•آن•مورد•بررسی•قرار•
کنش• گروه•های•داوطلب•وا دوام•فرآیندهای•شکل•گیری•و•مدیریت•
و•هضم• غلبه• پژوهش• این• تحلیلی• مدل• بر• بنا• و• محله• اضطراری•
تأثیرات•زلزله•وابسته•به•قدرت•یادگیری•مدیریت•ریسک•است.•برای•
ارتقا،•محافظت•و•افزایش•تاب•آوری،•توجه•به•مؤلفه•های•ذکر•شده•ی•
گروه•دوام،• گروه•دوام•برای•ظرفیت•سازی•ضروری•است.•مؤلفه•های•
و• می•دهند• قرار• نظر• مد• غیربحران• دوره•ی• در• را• اجتماعی• عملکرد•
کاهش• مؤلفه•های•مربوط•به•مدیریت•ریسک،•قابلیت•پاسخ•گویی•و•
 5 شماره•ی• تصویر• می•سنجند.• بحران• دوره•ی• در• را• آسیب•پذیری•

مدل•تحلیلی•پژوهش•را•نشان•می•دهد.

مدیریت ریسک بحران
• آمادگی شناختی و 

کی نسبت به ریسک ادرا
• آمادگی مهارتی و 

رفتاری در برابر ریسک 

گروه دوام مؤلفه های 
 • انسجام 

• مسئولیت پذیری
• نحوه ی مدیریت و 

سازماندهی 

تصویر شماره ی 5:  مدل تحلیلی پژوهش

کاهش• توانمندی•و•ظرفیت•های•اجتماع•محلی•چقدر•می•تواند•به•
اثرات•ناشی•از•بحران•های•احتمالی•طبیعی•کمک•کند.•

عوامل• تأثیرگذاری• میزان• مدل• این• مؤلفه•های• کردن• عملیاتی• با•
مقیاس• در• طبیعی• بالیای• با• مقابله• فرآیندهای• بهبود• بر• اجتماعی•
اصلی• اتکای• نقطه•ی• گرفت.• خواهد• قرار• ارزیابی• مورد• محلی•
فرآیند•مدیریت•ریسک•بحران• اجتماعی•در• بعد• اثر• بررسی• تحقیق•
اینکه• از• از•این•مدل•عبارت•است• برگرفته• است.•در•واقع•فرضیه•ی•
ریسک• مدیریت• مؤلفه•های• با• داوطلب• گروه•های• ویژگی•های• بین•
ناشی•از•بالیای•طبیعی•)زلزله(•در•محدوده•ی•مورد•مطالعه،•رابطه•ی•

معنی•داری•وجود•دارد.
آن،• شاخص•های• و• پژوهش• مدل• شدن• مشخص• از• پس•
پرسشنامه•های•تنظیم•شده•براساس•آن•در•میان•60•نفر•اعضای•گروه•
دوام•محله•توزیع•شد،•آنگاه•داده•های•خام•به•دست•آمده•دسته•بندی•
گردیده•و•با•استفاده•از•نرم•افزارهای•)SPSS(•مورد•تجزیه•و•تحلیل•قرار•
گرفته•است.•نتایج•تحلیلی•و•توصیفی•آماری•به•تفکیک•هر•بخش•
موضوعی•و•روش•های•استفاده•شده•برای•آن•آورده•شده•اند.•دامنه•ی•
نشان•دهنده•ی• •1 دامنه• این• در• است.• •5 تا• •1 از• شاخص•ها• عددی•
مربوطه• شاخص• میزان• بیشترین• نشان•دهنده•ی• •5 و• کمترین•
است.•پس•از•سنجش•صحت•و•روایی•سؤاالت•پرسشنامه،•به•اثبات•
فرضیات•پژوهش•و•سپس•سنجش•میزان•سرمایه•ی•اجتماعی•مرتبط•
ک•ریسک•و• که•ادرا با•بحران•و•مؤلفه•های•مدیریت•ریسک•بحران•
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اول ش������م������اره   

بقیه•ی• دوام،• گروه• سطح• در• انسجام• متغیر• به•جز• است• مشخص•
ارتباط• ریسک• ک• ادرا مؤلفه•ی• با• گروه• این• با• مرتبط• شاخص•های•
معنادار•دارند.•از•این•میان•به•ترتیب•نحوه•ی•مدیریت•و•سازماندهی،•
ک•از•ریسک•اثرگذارند• گروه•بر•مؤلفه•ی•ادرا مسئولیت•پذیری•اعضای•
که•با•توجه•به•مقادیر•به•دست•آمده•برای•ضریب•پیرسون•بین•انسجام•

ک•از•ریسک•رابطه•ی•معناداری•وجود•ندارد. گروه•و•ادرا
رفتاری• و• مهارتی• آمادگی• بر• دوام• گروه• ویژگی•های• رابطه•ی• بررسی•
از•طریق•تحلیل•آنووا•انجام•می•پذیرد.•در•مورد•شاخص•های•سطح•
گروه•دوام•به•ترتیب•نحوه•ی•مدیریت•و•سازماندهی،•مسئولیت•پذیری•
گروه•و•انسجام•بر•مؤلفه•ی•مهارت•رفتاری•ریسک•اثرگذارند• اعضای•
که•با•توجه•به•مقادیر•به•دست•آمده•مطابق•جدول•شماره•ی•3•برای•
رفتاری• مهارت• و• گروه• شاخص•های• تمامی• بین• پیرسون• ضریب•

ریسک•ارتباط•معنادار•وجود•دارد.

ته
بس

•وا
غیر

مت

ص
اخ

ش

ده
دش

دار
تان

•اس
ب

رای
ض

Tه
مار

آ

ی
دار

عنا
ب•م

ضری

ها
ص•

اخ
ی•ش

ند
ت•ب

لوی
او

ان
حر

ک ب
درا

ا

بی•تأثیر0/7550/124-0/141انسجام

0/3511/6390/0012مسئولیت•پذیری

نحوه•ی•مدیریت•و•
سازماندهی

0/4472/5020/0001

ان
حر

ی ب
تار

 رف
ت

هار
م

0/1150/6120/0093انسجام

0/2871/3360/0002مسئولیت•پذیری

نحوه•ی•مدیریت•و•
سازماندهی

0/3481/9390/0011

جدول شماره  ی3 : ضرایب بتای مؤلفه و شاخص های مرتبط با گروه دوام 
ک ریسک زلزله و مهارت رفتاری ریسک در ارتباط با ادرا

ح،•گزینه•ی•مناسب•تری•است.• این•محله•برای•سنجش•اثر•بخشی•طر
کم• ترا میانگین• •،)65%( مسکونی• دیلمان• محله•ی• غالب• کاربری•
جمعیتی•آن•در•حدود•270•نفر•در•هکتار•و•میانگین•بعد•خانوار•3,4 
گروه•با•ستاد•مدیریت•بحران• نفر•است.•نحوه•ی•ارتباط•و•پیوستگی•

منطقه•چگونه•است؟•]12[

فرضیه••ی•اصلی•این•پژوهش•وجود•ارتباط•بین•ویژگی•های•گروه•های•
ریسک• مدیریت• مؤلفه•های• با• محالت• اضطراری• کنش• وا داوطلب•
ناشی•از•بالیای•طبیعی•)زلزله(•است.•برای•اثبات•این•فرضیه•از•آزمون•
رابطه•ی• اول• استفاده•می•شود.•در•مرحله•ی• رگرسیون•در•دو•مرحله•
کی•و•شناختی•ریسک•بررسی• گروه•دوام•را•بر•آمادگی•ادرا ویژگی•های•
گروه•دوام•را•بر•افزایش• کرده•و•در•مرحله•ی•دوم•رابطه•ی•ویژگی•های•
داده•ایم.• قرار• مطالعه• مورد• رفتاری• و• مهارتی• آمادگی•های• بهبود• و•
خطاها• استقالل• و• داده•ها• کردن• نرمال• رگرسیون،• آزمون• پیش•نیاز•
کولموگوروف-•اسمیرنوف• کردن•داده•ها•از•آزمون• است.•برای•نرمال•
)KS(•و•برای•بررسی•استقالل•خطاها•از•آزمون•دوربین•واتسن•)قرار•
آزمون• نتایج• •]13[ می•گیریم.• بهره• •) •2,5 تا• •1,5 بین• مقدار• گرفتن•
کولموگوروف-•اسمیرنوف•)KS(••مطابق•با•جدول•1•مؤید•نرمال•بودن•
است•زیرا•مقدار)sig(••باالتر•از•5•درصد•است.•مقدار•به•دست•آمده•از•
ک•از•ریسک•2,205•و•برای•مهارت• آزمون•دوربین•واتسن•نیز•برای•ادرا
می•دهد• نشان• آزمون• دو• این• نتایج• است.• •1,724 ریسک• رفتاری•
امکان•استفاده•از•آزمون•رگرسیون•برای•تحلیل•فرضیه•ها•وجود•دارد.•
برای•تعیین•میزان•روایی•سؤاالت•پرسشنامه• کرونباخ• آلفای• آزمون•
و• اساتید• ارزیابی• با• نیز• سؤاالت• اعتبار• و• صحت• و• گرفت• انجام•
که•مطابق•با•جدول•2•مقدار• گرفت• صاحب•نظران•مورد•سنجش•قرار•

0,83•برای•ضریب•آلفای•کرونباخ•به•دست•آمد.

کرونباخپرسشنامه ضریب آلفای 

گروه دوام 0/830سطح 

کرونباخ محاسبه شده جدول شماره ی 2: ضرایب آلفای 

گروه• ویژگی•های• رابطه•ی• میزان• آماری،• تحلیل•های• از• استفاده• با• •
دوام•را•بر•آمادگی•ادارکی•و•شناختی•ریسک•مورد•بررسی•قرار•می•دهیم.•
شماره•ی•3  جدول• در• که• همان•طور• معناداری• ضریب• به• توجه• با•

شاخص•ها انسجام مسئولیت•پذیری  نحوه•مدیریت
وسازماندهی

ک•از  ادرا
ریسک

 مهارت•رفتاری
ریسک

N 60 60 60 60 60

Normal Parametersa,b
Mean 2/84 3/23 3/20 3/48 3/14

Std.•Deviation 0/373 0/784 0/943 0/948 1/128

Most•Extreme•Differences

Absolute 0/171 0/192 0/158 0/153 0/100

Positive 0/171 0/192 0/158 0/120 0/100

Negative -0/162 -0/141 -0/109 -0/153 -0/094

Kolmogorov-Smirnov•Z 0/982 1/106 0/910 0/879 0/576

Asymp.•Sig.•)2-tailed( 0/290 0/173 0/379 0/423 0/895
گروه دوام کولموگوروف- اسمیرنوف )KS( در سطح  جدول1  :  نتایج آزمون 
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در•الیه•های•مختلف•اجتماع•است•تا•با•ایجاد•هم•راستایی•در•الیه•های•
مختلف،•چرخه•ی•تشخیص•و•بهبود•در•جامعه•به•طور•خود•جوش•و•
اجتماع••محور،• برنامه•ریزی• برای• مرحله• اولین• بگیرد.• درون•زا•شکل•
داشتن•یک•چارچوب•تشخیصی•مناسب•برای•انتخاب•و•غربال•گری•
•اجتماعات•محلی•در•یک•اجتماع•است.•در• ویژگی•ها•و•مسئله•های•
و• محلی• اجتماعی• روابط• درک• و• شناسایی• اجتماعی،• شبکه•های•
گروهی•و•نهادی• کنشگران•مختلف•فردی،• ساختارهای•قدرت،•بین•
ضروری• و• مهم• بسیار• •)... و• فرهنگی• اقتصادی،• زمینه•های• )در•
زیرساخت•های• توسعه•ی• با• اجتماعی• شبکه•های• اهمیت• است.•
ح• فناوری•اطالعات•و•ارتباطات•روز•به•روز•در•حال•افزایش•است.•طر
نبود• است:• زیر• موارد• جمله• از• مختلفی• نارسایی•های• دارای• دوام،•
و• فعالیت•ها• و• تمرین•ها• نداشتن• مداومت• کافی،• آموزشی• امکانات•
کالس•ها•منجر•به•فراموشی• کالس•ها•)تداوم•نداشتن• پیوسته•نبودن•
گروه•در•فعالیت•ها•و•عدم• آموزش•ها•می•شود(،•شرکت•ندادن•اعضای•
انجام•کار•گروهی•و•تیمی،•عدم•آموزش•عملی•کافی•)بیشتر•آموزش•ها•
گروه• فعالیت• که• بود• این• پیشنهاد• و• است• بوده• تئوری• به•صورت•
به•صورت•عملی•و•حضوری•باشد•و•امکان•شرکت•بیشتر•در•مانورها•
که•برپایی•اردوهای•آموزشی•و•عملی•نیز• و•حوادث•واقعی•فراهم•آید•
از•یکدیگر•و• افراد• اثر•بخش•است•زیرا•امکان•شناخت• در•این•زمینه•
عدم• نامناسب،• مدیریت• می•دهد(،• افزایش• را• تیمی• کار• روحیه•ی•
گاه•نداشتن•احساس•مسئولیت• گروه،• همکاری•و•تعاون•بین•اعضای•
و•جدی•نگرفتن•کالس•ها•از•سوی•اعضا،•وجود•قشرها•و•سنین•و•سطح•
بر•خالف• پایین•می•آورد•و• را• گروهی• که•خود•انسجام• سواد•مختلف•
شرایط•عضویت•)حداقل•دیپلم(•از•قشر•بی•سواد•در•این•گروه•استفاده•
می•کنند.•)لزوم•گردآوری•افرادی•که•ظرفیت•ها•و•توانایی•های•فکری-•
روحی•و•جسمی•در•موقع•بروز•بحران•را•داشته•باشند•در•اینجا•روشن•
و•اطالع•رسانی•مناسب،• برنامه•ریزی•منظم•و•مداوم• می•گردد(،•عدم•
کافی•در•اختیار•محله•جهت• کالس•ها،•نبود•امکانات• محدود•بودن•
که•در• جلوگیری•از•حوادث،•ادامه•و•تکمیل•کالس•های•امداد•و•نجات•
بررسی•های•میدانی•به•آن•اشاره•می•شود.•با•وجود•نارسایی•های•ذکر•
که• پژوهش•نشان•می•دهد• این• آماری،• شده•در•سطح•تحلیل•های•
تحکیم•رابطه•بین•نهادهای•مختلف•و•توانمند•سازی•اجتماع•محلی•
ک•و•مهارت•های•عملی•نسبت• از•طریق•آموزش•و•باالبردن•سطح•ادرا
به•بحران•در•حوزه•ی•مورد•مطالعه•از•ضرورت•زیادی•برخوردار•است.•
به•عنوان•مثال•با•وجود•داشتن•مساجد•و•هیئت•های•مذهبی•متعدد•و•
فعال،•شناسایی•و•درک•روابط•اجتماعی•محلی•و•ساختارهای•قدرت،•
بود• خواهد• و•ضروری• مهم• بسیار• •... و• کلیدی• اقتصادی• گروه•های•
کلی•رسالت•این•مرحله•از•فرآیند،•ایجاد•ارتباط•و•اعتماد•به• و•به•طور•
که•این•ارتباط•ایجاد•شد•بایستی•اقدام• مردم•محلی•است•و•هنگامی•
به•بازشناسی•موقعیت•عمومی•اجتماع•از•جهات•اقتصادی،•سیاسی•و•
که•متأسفانه•رابطه•و•همکاری•درخوری•بین• اجتماعی•انجام•پذیرد•

آن•ها•در•مواجهه•با•مسائل•اجتماعی•وجود•ندارد.•
که• گرفته•شدن•بحث•وقوع•زلزله•در•تهران•امر•خطیری•است• جدی•
مستلزم•توجه•اقشار•مختلف•اجتماع•و•مدیران•شهری•است.•آموزش•از•
طریق•رسانه•ی•گروهی•مبنی•بر•اینکه•هنگام•وقوع•زلزله•چه•کارهایی•را•
باید•انجام•داد•صورت•نمی•گیرد•و•در•واقع•تبلیغات•در•این•زمینه•بسیار•

آوردن• دست• به•• برای• نمونه•ای• تک• تی• آزمون• از• حاصل• نتایج•
اینکه• است.•ضمن• آورده•شده• در•جدول•شماره•ی•4• توصیفی• آمار•
میانگین•شاخص•های•بررسی•شده•ی•پژوهش•نیز•مطابق•با•نمودار•

شماره•ی•1•ترسیم•شده•است.

شاخص•ها N •.Std میانگین
Deviation

Std.•Error•
Mean

انسجام 60 2/84 0/737 0/128

مسئولیت•پذیری 60 3/23 0/784 0/136

 نحوه•ی•مدیریت•و
سازماندهی 60 3/20 0/943 0/164

ک•از•ریسک ادرا 60 3/48 0/948 0/165

مهارت•رفتاری•ریسک 60 3/14 1/128 0/196

گروه دوام جدول شماره ی4: آزمون تی تک نمونه ای در سطح 

 

۰ ۲ ۴

 

 

 

 

 

 

در  پژوهش  بررسی شده ی  شاخص های  میانگین   :1 شماره ی  نمودار 
گروه دوام در مقایسه با میانه ی نظری سطح 

نیز• دوام• سطح• بررسی•شده•ی• شاخص•های• همبستگی• همچنین•
آمده• به•دست• همبستگی• ضریب• جدول• بر• بنا• که• است• مشخص•
و• ریسک• از• ک• ادرا با• انسجام• مورد• در• به•جز• شاخص•ها-• تمامی•
ک•از•ریسک•و•مهارت• نحوه•ی•مدیریت•و•سازماندهی•و•همچنین•ادرا
نشان•دهنده•ی• که• است• احتمال•%99•صحیح• با• ریسک-• رفتاری•
مدیریت• مؤلفه•های• با• دوام• گروه• شاخص•های• باالی• همبستگی•

ریسک•بحران•است.

جمع بندی و نتیجه گیری
منطق•تاب•آوری•و•رویکردهای•برگرفته•از•آن•ایجاد•نوعی•هوشمندی•
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کم•است.•در•صورت•وجود•تبلیغات•محیطی•و•رسانه•ای،•به•طور•عام•
گاهی•و•توانمندی•عموم•مردم•را•در•مواجهه•با•پدیده•ی•زلزله• ارتقای•آ
ح•های•برنامه•ریزی• خواهیم•داشت•و•به•طور•خاص•هم•با•انجام•طر
نواقص• رفع• و• آن• از• گرفتن• بازخورد• و• دوام• ح• طر جمله• از• شده•ای•
می•نماییم.• آماده• بحران• با• رویارویی• در• را• اجتماع•محلی• اجرایی،•
که•از•یافته•های•پژوهش• ح•دوام• به•عنوان•مثال•یکی•از•اشکاالت•طر
با•اعمال• که• گروه•دوام•است• پایین•بودن•انسجام• نیز•مشهود•بود•
گزینشی•مناسب•و•امکان•ایجاد•شناخت•بیشتر•اعضا•از• سیاست•های•
کارها•به•صورت• که•در•آن•زندگی•می•کنند•و•انجام• یکدیگر•و•محله•ای•

تیمی•و•گروهی•می•توان•نسبت•به•رفع•این•مشکل•مبادرت•ورزید.

پی نوشت
1.•Top-•Down
2.•Bottom-Up
3.••The•Hyogo•Framework•for•Action•2005•– 2015
4.•UNISDR
5.•Solidarity
6.•Responsibility
7.•How•to•manage•and•organize
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