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Abstract

During the last quarter century, millions of people around the world are strongly influenced by the types of 
hazards. Nowadays, topics related to citizen participation in reducing vulnerability to hazards and making 

communities' resilience have attracted special attentions. Community-based disaster risk management is a down 
to up management approach that is upon communities and their participation throughout a risk management pro-
cess. In this among, what causes communities participation to take decisions for prevention and preparedness, is 
how much risk they are perceived. This research is seeking to evaluate the level of urban extreme rainfall risks that 
are perceived with communities in the desert city of yazd. Furthermore, it wants to assessment the influence of 
risk perception on behaviour of these communities. So, to obtain the data questionnaire-based survey is used and 
for analyzing, SPSS software is used. The results show, not only there is a difference between the studied neigh-
borhoods in the level of risk perception but also different risk perception influence on communities' behaviour. 
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چکیده
گرفته اند. امروزه مباحث مربوط به مشارکت  گذشته، میلیون ها نفر از مردم جهان به شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات قرار  طی ربع قرن 
کرده اند. مدل مدیریت خطر  کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات و تشکیل جوامعی تاب آور توجه ویژه ای را به خود جلب  شهروندان در 
کلیدی جوامع محلی و مشارکت آنان در فرآیند مدیریت  که بر نقش  بحران اجتماع محور )CBDRM( یک رویکرد مدیریتی پایین به باالست 
کید دارد. در این میان، آنچه موجب مشارکت جوامع در اتخاذ تصمیماتی برای پیشگیری از خطرها و آمادگی در برابر آن ها می شود،  خطرها تأ
شهری  شدید  بارندگی های  از  ناشی  حوادث  خطر  ک  ادرا میزان  سنجش  دنبال  به  حاضر  پژوهش  آن هاست.  خطر  ک  ادرا نحوه ی  و  میزان 
ک خطر چه تأثیری در رفتارهای آن ها دارد؛ یا  کند سطوح مختلف ادرا کویری چون یزد توسط اجتماعات مختلف شهری آن است تا بررسی 
به عبارتی تصمیمات اجتماعات مختلف شهری با سطح درک متفاوت برای مشارکت در پیشگیری و آمادگی در برابر حوادث ناشی از بارندگی 
شدید چگونه است. برای این منظور، از پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و از نرم افزار SPSS و روش های آزمون T تک نمونه ای و تحلیل 
که نه تنها بین محله های مختلف شهری یزد در  واریانس یک طرفه در این نرم افزار برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان داد 
کنان در تصمیم گیری  ک خطر تفاوت معناداری وجود دارد، بلکه تفاوت در درک ماهیت خطرها و عوامل مؤثر در آن نیز در رفتارهای سا ادرا

برای پیشگیری از خطر و آمادگی در برابر آن نیز بسیار مؤثر است.
ک خطر، اجتماعات شهری، شهر یزد کلیدی: مدیریت خطر  بحران اجتماع محور، ادرا واژه های 
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مقدمه
ــواره بــه انــحــا و انـــواع  ــم خــطــر در بــطــن جــامــعــه ی بــشــری و ه
طبیعی(  حوادث  خطرهای  یا  فناوری  از  ناشی  )خطرهای  مختلف 
وجود  بشریت  تمامی  حتی  و  جامعه  کل  گروه ها،  اشخاص،  برای 
که در دو دهه ی اخیر، بیش از  داشته و دارد. آمارها نشان می دهد 
150میلیون نفر از مردم جهان به شدت تحت تأثیر انواع مخاطرات 
دهه های  در  دنیا  سطح  در  اتفاق افتاده  سوانح   .]1[ گرفته اند  قرار 
آن ها  ویرانگر  آثار  ــاره ی  درب عمومی  گاهی  آ رفتن  باال  موجب  اخیر 
که  است  آن  نشان دهنده ی  تحقیقات  میان،  این  در  است.  شده 
که در بروز  از وجود خطرها یگانه عاملی نیست  عامل دانش ساده 
بلکه  تأثیر می گذارد،  مقابل خطرها  در  پیشگیرانه  رفتارهای  برخی 
تصمیماتی  اتخاذ  موجب  که  اســت  خطر  درک  نحوه ی  و  میزان 
]2[. در حال  برای پیشگیری از خطر و آمادگی در برابر آن می شود 
حاضر، در مورد مدیریت بحران چهار رویکرد عمده ی زیر در سطح 
گیر و جامع1،  فرا رویکرد مدیریت بحران  تعریف شده است:  جهان 
رویکرد مدیریت بحران برخورد با تمامی خطرها2، رویکرد مدیریت 
بحران  مدیریت  رویــکــرد  و  چندبخشی3  و  درون بــخــشــی  بــحــران 
]3، 4[. در این میان، محله محوری و استفاده از  جامعه ی آماده4 
پتانسیل های اجتماع محلی در مقوله ی مدیریت بحران به مثابه ی 
کانون توجه شهرسازان و برنامه ریزان شهری  رویکردی اثربخش در 

گرفته است ]5[. قرار 
نقش  بر   5)CBDRM( اجتماع محور  بحران  خطر  مدیریت 
خطر  مدیریت  فرآیند  در  آنــان  مشارکت  و  محلی  جــوامــع  کلیدی 
که  عالیقی  و  توجهات  همه ی  با وجود  امروزه   .]7 ،6[ دارد  کید  تأ
الگوهای رفتاری  به مقوله ی مدیریت خطر بحران اجتماع محور و 
اجتماعات شهری در برابر تهدیدهای مخاطرات وجود دارد، درک 
شهری  اجتماعات  خطر  ک  ادرا تأثیر  از  محدودی  عملی  و  نظری 
تصمیم گیری  و  اندازه گیری  ارزیابی،  در  آن ها  رفتاری  الگوهای  در 
شده  پرداخته  بدان  کمتر  و  دارد  وجود  خطرها  مدیریت  فرآیند  در 
که  است  افراد  خطر  ک  ادرا نحوه ی  و  میزان  از آنجا که   .]8[ است 
سوانح  برابر  در  آمادگی  و  خطر  از  پیشگیری  در  آن هــا  مشارکت  در 
خطر  ک  ادرا تأثیر  نــحــوه ی  بــررســی  اســـت،  تــأثــیــرگــذار  بــحــران هــا  و 
عناصر  از  می توان  را  آن ها  رفتاری  الگوهای  در  شهری  اجتماعات 
اجتماع محور  بــحــران  خطر  مدیریت  فرآیند  در  تأثیرگذار  کلیدی 

دانست.
ک خطر6 و مدیریت  در مورد پیشینه ی تحقیق در زمینه ی ادرا
مطالعاتی  گانه  جدا صــورت  به  هر کدام  اجتماع محور  بحران  خطر 
گرفته است؛ به طوری که، با هدف روشن ساختن ساختارها  صورت 
و فرآیندهای درک خطر شخصی افراد و بررسی چگونگی کنترل خطر 
جامعه در دستیابی به نظریه ها و متدهای جدیدی که تصمیم گیری 
برپا  مختلفی  همایش های  سالیانه  می بخشند،  بهبود  را  محیطی 
محیطی:  تصمیم گیری های  همایش  ــا  آن ه از  یکی  کــه  مــی شــود 
که در مؤسسه ی تصمیم گیری های  خطرها و عدم اطمینان7 است 
زوریخ10  دانشگاه  اجتماعی9  روان شناسی  مرکز  و   8)IED( محیطی 
ک  ساالنه برگزار می شود و در آن به چهار زمینه ی سنجش خطر، ادرا
می گردد  مبذول  ویژه  توجه  خطر  بر  نظارت  و  خطر  مدیریت  خطر، 

که از آن غفلت شده است آثاری است  ]9[. در این میان، موضوعی 
خطر  مدیریت  فرآیند  در  رفتاری  الگوهای  بر  افــراد  خطر  ک  ادرا که 
ک خطر  ع سنجش ادرا گفت موضو بحران دارد و به جرأت می توان 
اجتماعات شهری در این فرآیند نه تنها در کشور ما بلکه در پیکره ی 
تولید  مــراحــل  وارد  به جد  هنوز  و  اســت  نــو  و  جدید  جهانی  دانــش 
شاخص های تبیینی خود نشده است؛ از این رو، پژوهش پیش رو 
خطر  ک  ادرا تأثیر  اندیشه های  توسعه ی  و  بسط  زمینه ی  می تواند 
در  اجتماع محور  بــحــران  خطر  مدیریت  فرآیند  در  را  شــهــرونــدان 

دستیابی به شهرهای تاب آور و پایدار فراهم سازد.
که در سال های اخیر در  با نگاهی به شهرهای ایران و حوادثی 
آن ها اتفاق افتاده و نحوه و میزان خسارات و آسیب های واردشده 
حوادث  برابر  در  شهرها  این  خطرپذیری  که  درمی یابیم  آن هــا،  بر 
است  الزم  ــــن رو،  از ای اســت؛  داشــتــه  افــزایــش  غیرمترقبه  ســوانــح  و 
جوامع  رفتاری  الگوهای  در  خطر  ک  ادرا تأثیر  مــورد  در  مطالعاتی 
مخرب  آثار  کاهش  و  آمادگی  برای  مشارکت  افزایش  جهت  محلی 
هدف،  این  تحقق  بــرای  گیرد.  صــورت  ایــران  شهرهای  در  سوانح 
در پژوهش پیش رو شهر یزد به عنوان نمونه ی مطالعاتی انتخاب 
در  شــهــری  اجتماعات  خطر  ک  ادرا تــأثــیــرات  سنجش  بــه  و  شــده 
الگوهای رفتاری آن ها در فرآیند مدیریت خطر بحران اجتماع محور 

پرداخته شده است.
شهر یزد با وسعت تقریبًا 134.15 کیلومتر مربع دارای جمعیتی 
معادل 484167 نفر است. میزان بارندگی در این شهر در حدود 50 
کشور  تا 60 میلی متر و تقریبًا یک چهارم متوسط میزان بارندگی در 
کم آب ترین  از  یزد  شهر  که  می دهد  نشان  ارقــام  و  آمــار  این  اســت. 
شهرهای ایران است ]10[. این در حالی است که در شهر یزد احتمال 
از آب گرفتگی شدید معابر در مواقع  بروز حوادث و خطرهای ناشی 
یزد شهری  از آنجا که  دارد.  به شدت وجود  بارندگی های لحظه ای 
داشتن  علت  به  منطقه  پاییزی  و  بهاره  رگبارهای  اســت،  کویری 
کویری است، قسمت  مناطق  که خاص  کوتاه،  زمان  و  باال  شدت 
با  ندارد. همچنین،  را  زیرزمینی  نفوذ به آب های  اعظم آن مجال 
کم یزد، سیستم جمع آوری آب های  توجه به میزان بارندگی بسیار 
سطحی معابر شهری و محلی آن با مشکالتی جدی روبه روست و، 
با توجه به مورفولوژی شهر یزد، در صورت بارندگی شدید و طوالنی، 
قسمت هایی  در  بلکه  معابر  در  تنها  نه  شدید  آب گرفتگی  امکان 
دچار  مسکونی  واحــدهــای  دارنـــد،  کم شیب تر  سطحی  که  شهر  از 
از واحدهای مسکونی،  آب گرفتگی شدید شده و حتی سقف برخی 

به خصوص در بافت تاریخی، دچار حادثه و مشکل می شوند ]8[.
کلیدی است: آیا  این پژوهش در پی پاسخگویی به این سؤال 
ک خطر ناشی از مخاطرات  بین محله های مختلف شهر یزد در ادرا
مختلف  سطوح  دارد؟  وجــود  معناداری  تفاوت  محیطی  مختلف 
نهایت،  در  و  دارد؟  کنان  سا رفتارهای  در  تأثیری  چه  خطر  ک  ادرا
برابر  آمادگی در  و  افزایش مشارکت آن ها در پیشگیری  راهکارهای 
حوادث ناشی از بارندگی های لحظه ای و شدید چیست؟ در واقع، 
ک  تحقیق حاضر با هدف مدیریت بهتر سوانح به بررسی میزان ادرا
خطر محله های مختلف شهری یزد می پردازد و تالش دارد نحوه ی 
کن در هر کدام از  مشارکت و رفتار پیشگیرانه ی گروه های مختلف سا
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این محله ها را در فرآیند مدیریت خطر بحران اجتماع محور ارزیابی 
کند. بر این مبنا، فرضیه ی اول تحقیق عبارت است از اینکه بین 
محله های مختلف شهر یزد در درک خطر و شاخص های آن تفاوت 
محله های  که  می کند  بیان  دوم  فرضیه ی  و  دارد  وجود  معناداری 
نشان  خود  از  خطرها  برابر  در  متفاوتی  رفتارهای  یزد  شهر  مختلف 

می دهند.
مدیریت خطر بحران اجتماع محور: مفهوم و ضرورت

که  اســت  فعالیت هایی  و  اقــدامــات  مجموعه  خطر  مدیریت 
ع حوادث با هدف ارتقای سطح آمادگی و پیشگیری در  قبل از وقو
که سطح تحمل  جوامع صورت می گیرد و به منزله ی فرآیندی است 
اطالعات  ایــن  و  می کند  شناسایی  جامعه  در  را  مشخص  خطری 
آثــار  کاهش  بــه  مــربــوط  اقــدامــات  ــرای  ب تصمیم گیری  جهت  در  را 
مخاطرات و مقابله با آن ها به کار می برد ]4[. مدیریت خطر بحران 
خطر  معرض  در  اجتماعات  آن  در  که  است  فرآیندی  اجتماع محور 
به  بحران  خطر  ارزیابی  و  بازنگری  اجرا،  تحلیل،  شناسایی،  برای 
کاهش آسیب پذیری ها و افزایش ظرفیت ها، فعاالنه، شرکت  منظور 
و  و قلب تصمیم سازی  مرکز  در  فرآیند، مردم  این  در   .]4[ می کنند 
کثر  اجرای فعالیت های مدیریت خطر بحران قرار دارند. مشارکت ا
مردم آسیب پذیر در مقابل بحران در آن ضروری است. دولت های 
جریان اند  حامی  و  دارنــد  مشارکت  فرآیند  این  در  نیز  محلی  و  ملی 
]11[. مدیریت خطر بحران اجتماع محور ارزیابی و بازنگری خدمات 
محقق  می پیوندد،  ع  به وقو محلی  سطح  در  که  را،  خطر  کاهش 
می سازد و این مهم پتانسیل باالیی برای مدیریت و مالکیت عمومی 
محقق  را  آن هــا  از  عمومی  حمایت  و  دارد  خطر  کاهش  پروژه های 
که منجر به افزایش امکان پایداری پروژه ها می گردد. این  می سازد 
نگرش شامل همه ی سطوح اجتماع است و می تواند تنشی اساسی 
ک  ادرا و  فهم  و  شناخت  تجارب  میان  از  اطالعات  جــمــع آوری  در 
نگرش اند،  این  در  خطر  مدیریت  اصلی  عامالن  که  محلی،  مــردم 
کلیدی و مهم ترین  داشته باشد. به عبارتی دیگر، اجتماع خود منبع 
]12[. به طور کلی، مدل اجتماع محور  ذی نفع در این نگرش است 
که به مشارکت مردم در حل  یک رویکرد مدیریتی پایین به باالست 
ع سوانح طبیعی توجه دارد که در واقع هدف  بحران های ناشی از وقو
مشارکت  و  توانایی ها  تقویت  و  جوامع  آسیب پذیری  کاهش  آن  از 
ع سوانح طبیعی است.  مردم برای مقابله با خطرهای ناشی از وقو
گرفته  در نظر  جوامعی  تــاب آور  محلی  اجتماعات  رویکرد،  این  در 
که باید به  که توانایی عمل و مشارکت دارند، نه جوامعی  می شوند 
کرد و یا اینکه آنان ناتوان اند؛ از این رو، این رویکرد از  کمک  آن ها 
همکاری اجتماع محلی و مشارکت محلی در فرآیند مدیریت سوانح 
اجتماع محور،  رویکرد  در  خالصه،  طور  به   .]13[ می کند  استقبال 
قرار  توجه  مورد  ظرفیت سازی  و  اجتماعی  مشارکت  نظیر  مــواردی 
جایگزین  منزله ی  به  جوامع  مبتنی بر  اقدامات  آن  در  که  می گیرد 
از  که  عواملی  از  یکی  است.  ح  مطر استاندارد  سیاست های  رویکرد 
کاهش آثار سوانح  گروه ها و جوامع محلی در مقابل  افراد، خانوارها، 

حمایت می کنند میزان درک خطر است ]6[.

ک خطر: مفهوم و مؤلفه های ساختاری ادرا
ک  ادرا و  ک  ادرا خطر،  نظری  ادبیات  و  مبانی  بررسی  و  مــرور 
که خطر پدیده ای ذهنی می باشد ]14[ و به معنای  خطر نشان داد 
دقیق  و  درســت  حقایق  به جای  چیزی  از  افــراد  که  است  قضاوتی 
دارند ]15[. از خطر می توان در موارد مختلف به مثابه ی مخاطره، 
ک فرآیندی است  کرد ]8[ و ادرا احتمال، پیامد و یا تهدید استفاده 
سازمان دهی   حسی  مشاهدات  از  به دست آمده  اطالعات  آن  در  که 
هم  ک،  ادرا فرآیند   .]16[ می گیرند  قــرار  استفاده  مــورد  و  می شوند 
تفسیر  و  تعبیر  مرحله ی  در  هم  و  اطالعات  جمع آوری  مرحله ی  در 
انگیزه ها،  )نیازها،  روان شناختی  عوامل  تأثیر  تحت  )شناخت(، 
که خود این عوامل  کتسابات پیشین و ...( متعددی قرار می گیرد  ا
گفت  می توان  بنابراین،  می پذیرند.  تأثیر  محیطی  شرایط  از  نیز 
ک  ادرا در  زمینه ای  ویژگی های  و  دانــش  و  ما  ک  ادرا در  تجارب 
]8[. به همین صورت، در فرآیند  تأثیرگذارند  شخصی و یا عمومی 
گاهی  ک خطر نیز شناخت اهمیت مرکزی دارد و تمامی اشکال آ ادرا
ل، قضاوت و ... را در بر می گیرد  ک، تفکر، تصور، استدال شامل ادرا
در  شــدت  و  خصوصیات  دربـــاره ی  مــردم  ذهنی  قضاوت  موجب  و 
که، به تأثیر از وضعیت فیزیکی محیط  معرض خطر بودن می گردد 
)ارزش هــای  یکدیگر  با  فــردی شــان  تفاوت های  نیز  و  زندگی شان 
جنسیت،  ســواد،  سطح  سن،  قومیت،  زندگی،  شیوه ی  فرهنگی، 
شغل، طول مدت سکونت و ...( و همچنین تفاوت های مربوط به 

کاهش می یابد ]8[. ویژگی خود خطرها، درک خطرها افزایش یا 
ک خطر و شاخص های آن روش های سنجش ادرا

ک خطر  روش های قدیمی در زمینه ی تحقیقات مربوط به ادرا
گون  گونا شامل دسته بندی بر اساس مشخصات خطرهای حوادث 
است که مردم را قادر می سازد تا با ماهیت خطرها آشنا شوند و پاسخ 
که در حال  مردم در برابر آن ها به دست آید. اما ایده ی روش هایی 
گرفته است مدل ها و روش های  حاضر مورد توجه پژوهشگران قرار 
روان سنجی است ]8[. در تحقیقات سلویک11، اندازه گیری ها برای 
ترس،  احساس  بودن،  ارادی  میزان  اندازه گیری  شامل  کّمی سازی 
کنترل خطر  قابلیت  و  برای خطرها  ارائه شده  پیچیدگی شناختی12 
و ... است. برای حوادث طبیعی، احساس ترس معمواًل به معنای 
درجه ی اضطراب13 تعریف می شود که مستقیمًا متأثر از احساسات14 
است و پیچیدگی شناختی و سطح دانش اشخاص در معرض خطر 
قابلیت  درجه ی  همچنین،  می شود.  نامیده  هوشیاری15  و  گاهی  آ

کنترل بر روی خطرها را می توان آمادگی16 نامید ]8[.
گاهی الف. آ

هوشیاری مردم در مورد خطرها ممکن است با تعبیر »پیچیدگی 
شناختی« بیان شود و وابسته به دانش مردم در معرض خطر باشد. 
خطر  رویدادهای  دارند  تمایل  مردم  عمومی  و  اجتماعی  گروه های 
که این امر نهایتًا به  کنند  گاهانه اتفاق می افتند، فراموش  که ناآ را 
رویداد  از  گاهی  آ بر عکس،  می شود.  منجر  گاهی  آ ضعف  و  کاهش 
کافی  آمــادگــی  و  خطر  از  مــردم  گاهی  آ سطح  ارتــقــای  موجب  خطر 
آن ها خواهد شد. تقویت انتشارات و تحصیالت مرتبط با خطرهای 
گاهی خواهد شد ]17[. حوادث توسط دولت موجب ارتقای بیشتر آ
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ب. آمادگی
عناصر  هماهنگ  اقدامات  از  حاصل  نتایج  می توان  را  آمادگی 
سازمانی  ساختار  عنصر  و  اقتصاد  علم،  اجتماع،  شامل  مختلف 
دانست. این عناصر ممکن است برای اندازه گیری عامل آمادگی نیز 

به کار روند.
کاهش 	  برای  فنی  و  علمی  سطح  شامل  علمی:  سنجش 

خطرهای حوادث غیرمترقبه است.
که 	  را  اقداماتی  و  پیشگیری کننده  ابزاری  اجتماعی:  سنجش 

مردم در زمان مواجهه با خطرها انجام می دهند نمایان می کند.
سنجش اقتصادی: طیفی از سیاست های محافظتی اقتصادی 	 

از توان خطر  کاهش خسارات ناشی  که برای  بیان شده است 
حوادث ارائه شده اند.

سنجش ساختار سازمانی: به تأسیس بخش ها و سازمان های 	 
کنش اضطراری اشاره دارد ]17[. وا

ج. احساسات
خطرهای  بــه  تمایل  ــد،  دارنـ مثبتی  بــرخــورد  طــرز  کــه  مــردمــی 
به  ترس  ارتباطی، مفهوم  پل  این  واسطه ی  به  دارنــد.  نیز  کمتری 
ایجاد  و  رفتار  بین طرز  و موجب همبستگی  فزاینده ای منتشر  طور 
سطح  در  اجتماعی  اعتماد  همچنین،   .]17[ مــی شــود  اغتشاش 
پذیرش خطر مردم از دو طریق تأثیر می گذارد: اول آثار شدید مثبت 
و دوم آثار شدید منفی. با استفاده از عنصر احساسات می توان این 

دو را تشخیص داد ]18[.
با  مواجهه  در  افــراد  که  می دهد  نشان  صورت گرفته  مطالعات 
ک خطر و همچنین الگوهای رفتاری  خطرها، با توجه به سطح ادرا
که  خود، بازتاب های رفتارهای متفاوتی نیز از خود نشان می دهند 
گیرد.  قرار  محیطی  و  شهری  سیاست گذاری های  مبنای  می تواند 

جدول 1 الگوهای مختلف رفتاری را نشان می دهد ]17[.

روش شناسی پژوهش

از  تــوأمــان  بهره گیری  مــی تــوان  را  پژوهش  ایــن  تحقیق  روش 
که بر پایه ی  روش های توصیفی، تحلیلی، عّلی و پیمایشی دانست 
ارزیابی و  برای  استوار است.  از پرسشنامه  داده های استخراج  شده 
آزمون های  spss و همچنین به کارگیری  از نرم افزار  تحلیل داده ها 

استفاده   20 و   19 یک طرفه  واریانس  تحلیل  و   18 و  تک نمونه ای17   T
گردید.

شناسایی و تحلیل داده ها
کن در هر محله ی شهر  گروه خانوارهای سا در تحقیق حاضر، 
گرفته شدند؛ به طوری که  یزد نوعی اجتماع شهری محلی در نظر 
کن در 20 محله ی شهر یزد به مثابه ی  ک خطر خانوارهای سا ادرا
گرفتند. اجتماعات  20 اجتماع شهری مختلف مبنای سنجش قرار 
انتخابی  محله های  کــه  شدند  انتخاب  گــونــه ای  بــه  یــزد  شهری 
گروه بندی  نیز  و  کولوژیک  ا متفاوت  ساخت  و  بافت ها  نماینده ی 
اینکه  ضمن  باشند؛  اقتصادی - اجتماعی  مختلف  اقشار  متفاوت 
کولوژیک شهر و انطباق با مرزهای تقسیمات کالبدی  الگوی ساخت ا
از  عبارت اند  مطالعه  مورد  محله های  گرفت.  قرار  در نظر  نیز  شهر 
امام شهر،  آزادشــهــر،  دولــت آبــاد،  و  شیخداد  شش بادگیر،  گــازارگــاه، 
رحیم آباد ـ جنت آباد،  نصرآباد،  جمهوری،  بلوار  شاهدیه،  صفاییه، 
قاسم آباد،  عیش آباد - خیرآباد،  خرمشاد،  اهرستان،  ســـردوراه، 
 1 تصویر  حمیدیا.  و  بــهــاران  شهرک  مسکن،  کبرآباد،  ا نعیم آباد، 

موقعیت هر یک از این محله ها در شهر یزد را نشان می دهد.
با  بـــرابـــر  ســـال 1390  در  یـــزد  خـــانـــوارهـــای شــهــر  کـــل  تـــعـــداد 
بر اساس  گانه،  جدا طور  به  محله،  هر  برای  بود.  128270 خــانــوار 
تحلیل های  در  نرمال  توزیع  و  محله  هر  جمعیت  تعداد  مساحت، 
گرفته شد. پس از محاسبات آماری،  آماری تعدادی خانوار در نظر 
تــوزیــع و  از  کــه، پــس  ــوار تعیین شــد  ــان بــا 1020 خ نمونه ای مــعــادل 
مبنای  و  شد  پذیرفته  702 پرسشنامه  نهایت  در  اولــیــه،  بازبینی 
ک خطر محله های شهری  گرفت. ادرا تحلیل داده های نهایی قرار 

بر اساس مراحل زیر شناسایی و تحلیل شد:
با  ــت.  اس بــررســی  ــورد  م خطر  انتخاب  مرحله  اولــیــن  اول:  گــام 
با توجه به مصاحبه ها و  توجه به مطالب ذکرشده در مقدمه و نیز 
که در این مورد با مسئوالن شهری و پژوهشگران در  گفت وگوهایی 
که  گرفت و در نهایت با استفاده از پرسشنامه ای  این زمینه صورت 
کارشناسان و متخصصان شهری نظیر اساتید دانشگاه،  با همکاری 
بحران  مدیریت  سازمان  شهرداری،  بحران،  مدیریت  دانشجویان 
و  راه  اداره ی  و  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان  استانداری، 
بارندگی های  از  ناشی  حوادث  و  خطرها  گردید،  تکمیل  شهرسازی 

ک خطر متفاوت ]8، 17[ جدول 1: رفتارهای متفاوت ناشی از ادرا

ک خطر و رفتارحالت رفتاری نحوه ی ادرا

گاهی  مثبت و خوش بینانه است؛ لذا اقدامات پیشگیرانه در برابر خطرها بدون آ
ً

گاهی ندارند و احساسات آن ها معموال مردم از خطرها آ
انجام نمی دهند.

کنترل کافی دارند و انجام داده اند؛ لذا دارای احساس مثبت و خوش بینانه اند.دارای احساس  که در مقابل خطرها آمادگی الزم و  بر این باورند 

انکار خطر
گروه احساس ترس بیشتر و احساسات منفی ای نظیر اضطراب و تشویش در برابر خطرها دارند، اما برای مبارزه با خطرها  این 

گرفته اند، به جای  که مسئوالن و مقامات محلی برای آن ها در نظر  کاملی انجام نمی دهند. از تدابیری  آمادگی خوب و 
انتخاب خودشان پیروی می کنند.

دارای احساس امنیت
 مثبت و خوش بینانه است؛ لذا اقدامات 

ً
که ایمن هستند. بنابراین، احساسات آن ها معموال گروه بر این باورند  این 

کمی از آن ها تمایل به تالش برای  کم اند و تعداد  که خطرها  پیشگیرانه در برابر خطرها انجام نمی دهند؛ زیرا فکر می کنند 
خطر و جست وجوی خطر دارند.
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طوالنی و فصلی در معابر شهری و محلی و واحدهای مسکونی خطر 
گرفته شد. مورد بررسی در شهر یزد در نظر 

ک خطر  ادرا گام دوم: دومین مرحله شاخص سازی و سنجش 
که،  است  اندازه گیری  برای  آن ها  با  متناسب  گویه های  طراحی  و 
شامل  خطر  ک  ادرا کــّمــی ســازی  سلویک،  تحقیقات  بــه  توجه  بــا 
اجتماعات  گاهی  آ و  آمادگی  احساسات،  سه شاخص  اندازه گیری 
این  از  هر یک  ســازنــده ی  مؤلفه های   ،2 جــدول  در  اســت.  شهری 
شاخص ها متناسب با مسئله ی تحقیق، یعنی خطر حوادث ناشی 

از بارندگی در شهر یزد، مشاهده می شود.
گام سوم: سومین مرحله تهیه ی پرسشنامه  و پر شدن آن ها   
به دست سرپرست های خانوار در 20 محله ی شهر یزد است. برای 
گویه هایی  شاخص ها  از  هر یک  برای  پرسشنامه  ســؤاالت  طراحی 
که،  مطابق با طیف لیکرت در 5 طبقه طراحی شد. شایان ذکر است 
برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، ابتدا با توجه به متغیرهای 
در  و  تهیه  پرسشنامه  اولیه ی  ح  طر الزم،  اطالعات  و  مطالعه  مورد 

گردید. سپس، برای اطمینان بیشتر از روایی  چندین نوبت اصالح 
نیز  و  آمـــاری  فنون  بــه  آشنا  متخصصان  نظرهای  از  پرسشنامه، 
نهایت،  در  شد.  استفاده  سوانح  مدیریت  و  شهری  مسائل  با  آشنا 
از مفهوم و ساده بودن آن  برای اطمینان  نیز  حدود 20 پرسشنامه 
تکمیل  متفاوت  اجتماعی - اقتصادی  وضعیت  با  توسط20 خانوار 
برای  نیز،  نهایت  در  گردید.  مرتفع  آن هــا  مفهومی  ایـــرادات  و  شد 
نــرم افــزار  در  کرونباخ  آلفای  ضریب  از  پایایی  ضریب  محاسبه ی 
که  شــده  محاسبه   0.789 مذکور  ضریب  که  شد  استفاده   SPSS
درونی  پایداری  و  هماهنگی  و  هم مسیرند  گویه ها  گفت  می توان 

قابل قبولی دارند و وضعیت مطلوبی را نشان می دهند.
پرسشنامه  داده هــای  استخراج  مرحله  چهارمین  چهارم:  گام 
SPSS است. برای به دست  از نرم افزار  با استفاده  و تحلیل آن ها 
آزمــون  از  خطر  ک  ادرا مــیــزان  سپس  و  شاخص  هــر  مــیــزان  آوردن 
میانگین  بر اساس  میزان  این  می شود.  استفاده  تک نمونه ای   T
که خانوارها به هر یک از سؤاالت مربوطه داده اند به دست  امتیازی 
شده اند  تنظیم  لیکرت  طیف  بر اساس  ســؤاالت  از  آنجا که  می آید. 
 5 امتیاز  و  امتیاز  کمترین  نشان دهنده ی   1 امتیاز  )به طوری که 
نشان دهنده ی بیشترین امتیاز است(، دامنه ی میانگین امتیازات 
نظری  میانگین  عنوان  به   3 عدد  و  بود  خواهد  متغیر   5 تا   1 بین 
رابطه  وجــود  بررسی  ــرای  ب ادامـــه،  در  مــی گــردد.  انتخاب  پاسخ ها 
تحلیل  ــون  آزم از  شهری،  اجتماعات  بین  در  معنی دار  اختالف  و 
از تحلیل  واریانس یک طرفه استفاده می شود. نتایج به دست آمده 

ک پذیری میزان خطر به قرار زیر است: داده ها بر اساس ادرا
گاهی الف. میزان آ

گفت  مــی تــوان   ،3 نظری  میانگین  بــه  توجه  بــا  ع،  مجمو در 
گاهی اجتماعات شهری شاهدیه، خرمشاد، آزادشهر، شهرک  میزان آ
بهاران و شیخداد - دولت آباد اختالف معناداری از میانگین نظری 
به طور کلی،  اســت.  متوسط  آن هــا  گاهی  آ میزان  بنابراین،  نــدارد؛ 
گاهی  آ میزان  نیست.  باال  شهری  اجتماعات  از  هیچ یک  گاهی  آ

هر کدام از اجتماعات شهری مطابق جدول 3 است.
ب. میزان آمادگی

ع، با توجه به میانگین نظری 3، می توان گفت میزان  در مجمو
امام شهر،  کبرآباد،  ا نصرآباد - کسنویه،  نظیر  محله هایی  آمادگی 
معناداری  اخــتــالف  شــیــخــداد - دولــت آبــاد  شش بادگیر،  آزادشــهــر، 
متوسط  آن هــا  آمادگی  میزان  بنابراین،  ــدارد؛  ن نظری  میانگین  از 
از  هر یک  آمادگی  میزان  است.  کم  محله ها  دیگر  آمادگی  میزان  و 

کلی محله های مورد مطالعه ی شهر یزد ]نگارندگان[ ح  تصویر 1: طر

ک خطر حوادث ناشی از بارندگی در شهر یزد ]نگارندگان[ جدول 2: مؤلفه های سازنده ی شاخص های ادرا

گاهیآمادگیاحساساتشاخص آ

مؤلفه ی 
سازنده

آرامش در صورت وقوع سیل و 	 
خرابی ناشی از بارندگی شدید

کنان	  میزان خوش بینی سا
صورت 	  در  شهر  مردم  همراهی 

بیان مشکالت به مسئوالن
و 	  مشکالت  بیان  امکان 

خواسته ها به مسئوالن

توجه به نحوه ی جمع آوری آب های سطحی معابر 	 
در هنگام خرید و اجاره ی واحد مسکونی

هنگام 	  در  پیشگیری  قوانین  به  پای بندی 
ساخت وساز

از 	  جلوگیری  جهت  محلی  نهادهای  برنامه ریزی 
آب گرفتگی شدید معابر

نظیر 	  مسئول  نهادهای  جواب گویی  میزان 
سازمان های آب و فاضالب و شهرداری

میزان شرکت در جلسات حل مشکالت محله	 

گاهی به ضوابط و مقررات ایمنی	  آ
مسکونی 	  واحد  طراحی  و  مقاومت 

متناسب با وضعیت بارندگی شدید
سالمت و نحوه ی مناسب جمع آوری 	 

آب های سطحی معابر محل زندگی
از 	  ناشی  خطرهای  و  حوادث 

آب گرفتگی و امکان ایجاد سیل
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 4 جــدول  مطابق  آن  ســازنــده ی  مؤلفه های  از  شهری  محله های 
است.

ج. احساسات
شهری  اجتماعات  از  هــر کــدام  کنان  سا احساسات  چگونگی 
گانه، با توجه به مؤلفه های  بیست گانه ی مورد مطالعه، به طور جدا
گفت احساسات  ع، می توان  بررسی شدند. در مجمو آن  سازنده ی 
هــمــه ی اجــتــمــاعــات شــهــری مـــورد مطالعه اخــتــالف مــعــنــاداری از 
میانگین نظری دارند و احساسات آن ها مثبت و خوش بینانه است 
از اجتماعات شهری متوسط و منفی نیست. میزان  و در هیچ یک 

احساسات اجتماعات شهری مختلف مطابق جدول 5 است.

ک خطر د. ادرا
در  مؤثر  معیارهای  احساسات  و  گاهی  آ آمادگی،  شاخص های 
ک  ادرا میزان  آوردن  دست  به  بــرای  به طوری که  خطرند؛  ک  ادرا
خطر هر یک از محله ها، میانگین امتیاز این سه شاخص محاسبه  و 
ک خطر اجتماعات  ع، می توان گفت میزان ادرا برآورد شد. در مجمو
شهری  اجتماعات  خطر  ک  ادرا مــیــزان  اســت.  پایین  یــزد  شهری 

بیست گانه ی یزد مطابق جدول 6 است.
ه. سنجش رابطه ی میان محله های بیست گانه ی یزد

میانگین  تفاوت  معنی داری  عدم  یا  معنی داری  بررسی  بــرای 
از  بین محله های شهری بیست گانه،  ک خطر در  ادرا و  شاخص ها 

جدول 4: نتایج آزمون tـ  میزان آمادگی اجتماعات شهری بیست گانه ]نگارندگان[

)Test Value = 3( آمادگی

میانگینتعدادنام محله
انحراف 

معیار
Tمیانگینتعدادنام محلهپی مقدار

انحراف 
معیار

tپی مقدار

2.3520.025-.342.79451حمیدیا3.1620.003-362.733.51مسکن
کبرآباد2.6190.014-312.807.41نعیم آباد 0.9880.331-332.8061.13ا

عیش آباد 2.2520.032-312.733.51شاهدیه
4.2150.000-.302.53361ـ خیرآباد

بلوار 
1.4860.000-.312.82665شهرک بهاران3.0270.005-352.680.51جمهوری

1.9150.062-.472.83858امام شهر5.3920.000-352.566.48سردوراه
نصرآباد 
313.00789.0.0400.968آزادشهر1.3520.186-312.852.61ـ کسنویه

602.57752.0.000صفاییه4.3420.000-322.638.47خرمشاد
رحیم آباد 
4.8800.000-.342.5006گازارگاه4.3500.000-332.612.51ـ جنت آباد

1.8090.080-.312.82654شش بادگیر3.8180.001-332.582.63قاسم آباد

شیخداد 4.300.000-332.612.51اهرستان
1.1830.244-.412.86866ـ دولت آباد

گاهی اجتماعات شهری بیست گانه ]نگارندگان[ جدول 3: نتایج آزمون tـ  میزان آ

)Test Value = 3( گاهی آ

میانگینتعدادنام محله
انحراف 

معیار
Tمیانگینتعدادنام محلهپی مقدار

انحراف 
معیار

tپی مقدار

2.4690.019-342.7942.79حمیدیا2.6420.012-362.6872.69مسکن
کبرآباد3.1250.004-312.7422.74نعیم آباد 3.0000.005-332.3812.38ا

عیش آباد ـ 1.6900.101-312.8532.85شاهدیه
5.1720.000-302.4142.41خیرآباد

5.9170.148-312.5582.56شهرک بهاران4.040.000-352.5632.56بلوار جمهوری
3.2860.002-472.7362.74امام      شهر4.190.000-352.5672.57سردوراه

0.1970.845-312.9682.97آزادشهر3.0650.005-312.7142.71نصرآباد ـ کسنویه
9.1960.000-602.3712.37صفاییه0.3550.725-322.9782.98خرمشاد

رحیم آباد 
5.1670.000-342.3402.34گازارگاه4.9760.000-332.4722.47ـ جنت آباد

3.7110.001-312.5952.59شش بادگیر5.420.000-332.4242.42قاسم آباد

شیخداد 2.5520.016-332.6972.7اهرستان
1.8240.076-412.7812.78ـ دولت آباد
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آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول 
7 مشاهده می شود.

جدول 7: نتایج تحلیل واریانس یک طرفه-مقایسه ی بین اجتماعات 
شهری بیست گانه ]نگارندگان[

پی مقدارشاخص ها

ک خطر ادرا

گاهی )بین محالت( 0.000آ

0.024آمادگی )بین محالت(

0.001احساسات )بین محالت(

ک خطر )بین محالت(کل 0.000ادرا

شهری  محله های  میان  در  که  می دهد  نشان  آزمــون  نتایج   
ک  گاهی، آمادگی و احساسات و به طور کلی ادرا مختلف به لحاظ آ
بدین  )p <0.05(؛  دارد  وجــود  معنادار  اختالف  یا  تفاوت  خطر، 

سبب، می توان فرضیه ی نخست را اثبات شده دانست.

جدول 5: نتایج آزمون tـ  چگونگی احساسات اجتماعات شهری بیست گانه ]نگارندگان[

)Test Value = 3(  احساسات

میانگینتعدادنام محله
انحراف 

معیار
tانحراف معیارمیانگینتعدادنام محلهپی مقدارtپی مقدار

7.2570.000-.342.35052حمیدیا10.5550.000-.362.03855مسکن
کبرآباد9.4340.000-.312.28242نعیم آباد 9.7940.000-.331.967606ا
7.7920.000-.302.27951عیش آباد ـ خیرآباد12.1180.000-.312.02645شاهدیه

8.2410.000-.312.4114شهرک بهاران8.0480.000-.352.28653بلوار جمهوری
8.7290.000-.472.253586امام شهر8.6870.000-.352.16957سردوراه

11.3340.000-.312.21439آزادشهر9.1930.000-.312.13852نصرآباد ـ کسنویه
11.5820.000-.602.317457صفاییه15.5790.000-.322.04835خرمشاد

رحیم آباد 
9.2350.000-.342.21449گازارگاه9.8560.000-.332.11652ـ جنت آباد

7.6360.000-.312.296513شش بادگیر10.8480.000-.332.02552قاسم آباد

شیخداد 9.3320.000-.332.03855اهرستان
7.8490.000-.412.35052ـ دولت آباد

ک خطر اجتماعات شهری بیست گانه ]نگارندگان[ جدول 6: نتایج آزمون tـ  میزان ادرا

)Test Value = 3( ک خطر ادرا

میانگینتعدادنام محله
انحراف 

معیار
tمیانگینتعدادنام محلهپی مقدار

انحراف 
معیار

tپی مقدار

6.5790.000-342.646.31حمیدیا7.1880.000-362.486.43مسکن
کبرآباد8.4770.000-312.611.26نعیم آباد 5.0820.000-332.385.7ا

عیش آباد 8.2730.000-312.486.3شاهدیه
8.3770.000-302.409.39- خیرآباد

بلوار 
7.5920.000-312.598.29شهرک بهاران7.3150.000-352.51.4جمهوری

7.3030.000-472.609.377امامشهر9.2730.000-352.434.36سردوراه
نصرآباد 
2.7370.010-312.729.55آزادشهر6.8010.000-312.568.35- کسنویه

13.6890.000-602.422.33صفاییه12.6010.000-322.555.200خرمشاد
رحیم آباد 

9.1310.000-342.351.41گازارگاه9.6500.000-332.4.36- جنت آباد

6.4500.000-312.572.37شش بادگیر10.2180.000-332.344.37قاسم آباد

شیخداد 7.5320.000-332.550.34اهرستان
5.0100.000-412.66.42- دولت آباد
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جمع بندی و نتیجه گیری

پایین  مدیریتی  رویکرد  یک  اجتماع محور  مدل  به طور کلی، 
ع  که به مشارکت مردم در حل بحران های ناشی از وقو به باالست 
کاهش آسیب پذیری  سوانح توجه دارد. در واقع، هدف این رویکرد 
جوامع و تقویت توانایی ها و مشارکت مردم برای مقابله با خطرهای 
از همکاری اجتماع محلی  ع سوانح است. این رویکرد  از وقو ناشی 
و  می کند  استقبال  ســوانــح  مدیریت  فرآیند  در  محلی  مشارکت  و 
محلی  سطح  در  که  را،  خطر  کاهش  خدمات  بازنگری  و  ارزیــابــی 
باالیی  پتانسیل  رویکرد  این  می سازد.  محقق  می پیوندد،  ع  به وقو
و  دارد  خطر  کاهش  ح های  طر عمومی  مالکیت  و  مدیریت  بــرای 
آن  در  به طوری که  مــی ســازد؛  محقق  را  آن هــا  از  عمومی  حمایت 
اقدامات مبتنی بر جوامع به مثابه ی جایگزین رویکرد سیاست های 
پروژه ها  پایداری  امکان  ارتقای  به  منجر  و  است  ح  مطر استاندارد 
به  اجتماع  تشویق  موجب  آنچه  بررسی  میان،  ایــن  در  مــی گــردد. 
و  مهم  بسیار  مسائل  از  می شود،  آمادگی  و  پیشگیری  در  مشارکت 
کاهش آسیب پذیری و افزایش تاب آوری جوامع است.  بنیادین در 
که میزان و نحوه ی درک خطر اجتماعات  تحقیقات نشان داده اند 
است که موجب بروز برخی رفتارهای پیشگیرانه و اتخاذ تصمیماتی 
برای پیشگیری از خطر و آمادگی در مقابل آن می شود. بارندگی های 

این  کم، در هر سال در  شدید در شهر یزد به دفعات، ولو به تعداد 
واحدهای  برخی  به  فراوانی  و موجب خسارات  اتفاق می افتد  شهر 
توقف حرکت سواره و  و معابر شهری و همچنین موجب  مسکونی 
پیاده در این معابر به سبب آب گرفتگی شدید آن ها می شود؛ از این 
این گونه  با توجه به تکرار هرساله ی  تا  بر آن شد  رو تحقیق حاضر 
و  مقابله  ــرای  ب مــردم  مشارکت  تقویت  بــه  نیاز  و  شهر  در  حـــوادث 
اجتماعات  خطر  درک  میزان  سنجش  به  خطرها  این گونه  کاهش 
کدام عامل  که مشخص شود  این هدف  با  بپردازد،  شهری یزدی 
از  هر یک  مشارکتی  و  پیشگیری  رفتارهای  در  خطر  ک  ادرا در  مؤثر 
اجتماعات شهری یزد تأثیرگذارند تا با اتخاذ سیاست های مناسب 
کاهش داد. افراد مختلف در مواجهه با خطرها به  آن ها را افزایش یا 
که دارند رفتارهای متفاوتی از خود  ک خطر متفاوتی  علت سطح ادرا
گاهی، آمادگی و نحوه ی  نشان می دهند. با توجه به نتایج میزان آ
از آن ها  که هر یک  رفتاری  ع  احساسات اجتماعات شهری یزد، نو
در برابر خطر مورد بررسی دارند مطابق جدول 8 به دست آمد. این 

سخن به معنای تأیید فرضیه ی دوم است.
رفتار  تغییر  و  خطر  ک  ادرا افزایش  راهکارهای   ،9 جــدول  در 
رفتارهای پیشگیرانه مشاهده  به  یزد  اجتماعات شهری  از  هر یک 

می شود.

گاهی، آمادگی و نحوه ی احساسات اجتماعات شهری ] نگارندگان[ جدول 8: نوع رفتار ناشی از سطح آ

نوع رفتارنام محلهنوع رفتارنام محله

گاهی و دارای احساس امنیتمسکن گاهی و دارای احساس امنیتحمیدیابدون آ بدون آ
گاهی و دارای احساس امنیتنعیم آباد کبرآبادبدون آ کنترلا گاهی و دارای احساس  بدون آ
گاهی و دارای احساس امنیتعیش آباد ـ خیرآباددارای احساس امنیتشاهدیه بدون آ

گاهی و دارای احساس امنیتبلوار جمهوری دارای احساس امنیتشهرک بهارانبدون آ
گاهی و دارای احساس امنیتسردوراه کنترلامام شهربدون آ گاهی و دارای احساس  بدون آ

کنترلنصرآباد ـ کسنویه گاهی و دارای احساس  کنترلآزادشهربدون آ دارای احساس 
گاهی و دارای احساس امنیتصفاییهدارای احساس امنیتخرمشاد بدون آ

گاهی و دارای احساس امنیترحیم آباد ـ جنت آباد گاهی و دارای احساس امنیتگازارگاهبدون آ بدون آ
گاهی و دارای احساس امنیتقاسم آباد کنترلشش   بادگیربدون آ گاهی و دارای احساس  بدون آ
گاهی و دارای احساس امنیتاهرستان کنترلشیخداد ـ دولت آبادبدون آ دارای احساس 
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تصویر 2: رتبه بندی اجتماعات شهری بیست گانه ی یزد بر اساس میزان درک خطر ]نگارندگان[
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ک خطر و تغییر رفتار به رفتار پیشگیرانه ی اجتماعات شهری ] نگارندگان[ جدول 9: راهکارهای افزایش ادرا

نام محله
نیاز به افزایش 

گاهی آ
نیاز به افزایش 

آمادگی

تبدیل به 
احساسات 

منفی
نام محله

نیاز به افزایش 
گاهی آ

نیاز به افزایش 
آمادگی

تبدیل به 
احساسات منفی

زیادخیلی زیادزیادحمیدیازیادخیلی زیادزیادمسکن

کبرآبادزیادزیادزیادنعیم آباد زیادکمخیلی زیادا

خیلی زیادخیلی زیادخیلی زیادعیش آباد- خیرآبادزیادخیلی زیادکمشاهدیه
زیادزیادکمشهرک بهارانزیادخیلی زیادزیادبلوار جمهوری

زیادکمزیادامام شهرزیادخیلی زیادزیادسردوراه
زیادکمکمآزادشهرزیادکمزیادنصرآباد - کسنویه

زیادخیلی زیادخیلی زیادصفاییهزیادزیادکمخرمشاد
زیادخیلی زیادخیلی زیادگازارگاهزیادخیلی زیادخیلی زیادرحیم آباد - جنت آباد

زیادکمزیادشش بادگیرزیادخیلی زیادزیادقاسم آباد
زیادکمکمشیخداد - دولت آبادزیادخیلی زیادزیاداهرستان

افزایش  جهت  مناسب  راهکارهای  و  سیاست ها  اتخاذ  بــرای 
است  الزم  احساسات،  و  آمادگی  گاهی،  آ شاخص های  از  هر کدام 
مراجعه  است  آمده   2 جدول  در  که  آن ها  سازنده ی  مؤلفه های  به 
که  و سیاست های متناسب برگزیده شود. الزم است یادآوری شود 
ک خطر و عوامل مؤثر در  ادرا افزایش  تبلیغات در  و  نقش رسانه ها 

آن انکارناپذیر است.

پی نوشت 
گسترش و اجرای راهبردهای برخورد  به رویکرد »آمادگی« نیز معروف است و مستلزم   .1
برای  کارآمد  رویکردی  و  است  مختلف  زمینه های  در  طبیعی  بالیای  از  ناشی  خطر  با 

مدیریت بحران است.
در این رویکرد، مطالعات جامعی در مورد وضع موجود صورت می گیرد و برای بهبود   .2
بعدی  مرحله ی  )در  می شود  استفاده  موجود  ساختمان های  و  سایت ها  از  وضعیت 

ممکن است مدل سازی وضعیت بحران نیز انجام شود(.
بحران  وضعیت  برای  بحران  مدیریت  متصدی  بخش های  نیست.  جامع  رویکردی   .3

تجهیز می شوند. این رویکرد بیشتر مقطعی است و دیدگاهی راهبردی نیست.
ظرفیت  تقویت  شهری،  ساختارهای  و  سازمانی  وضعیت  کــردن  بهینه  شامل  عماًل   .4
اجتماعی به کمک آموزش و اطالع رسانی به شهروندان و سازمان های درگیر در مدیریت 
کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت است و  بحران است و شامل یک سری برنامه های 

در دوره های زمانی مشخص مورد بررسی و تغییر قرار می گیرد.
5.  Community-Based Disaster Risk Management
6.  risk perception
7.  Environmental Decisions: Risks and Uncertainties 
8.  Institute for Environmental Decisions
9.  the Chair of Social Psychology
10.  University of Zurich
11.  Slovic, 1987
12.  cognitive complexity
13.  worry
14.  emotion
15.  consciousness
16.  preparedness
17.  One Sample T-Test

استفاده  جامعه  یک  میانگین  پیرامون  فرض  آزمــون  برای  تک نمونه ای   T آزمــون  از   .18
بررسی  برای  انجام می شوند،  لیکرت  مقیاس  با  که  پژوهش هایی  بیشتر  در  می شود. 
فرضیه های پژوهش و تحلیل سؤاالت تخصصی مربوط به آن ها از این آزمون استفاده 

می شود.
آزمون های  با  مقایسه  در  آزمــون هــا  ایــن  اســت.  پارامتریک  آزمــون هــای  جمله  از  تی  آزمــون 
ح های  ناپارامتری توان آماری باال و قدرت پرداختن به داده های جمع آوری شده در طر

پیچیده را دارند. در این آزمون ها، داده ها توزیع نرمال دارند.
19.  One-Way Anova

آماری  جامعه ی  چند  میانگین  اختالف  بررسی  منظور  به  واریانس  تحلیل  آزمــون  از   .20

نظرهای  نمره ی  میانگین  تفاوت  بودن  معنی دار  بررسی  برای  مثاًل  می شود؛  استفاده 
استفاده  پژوهش  فرضیه های  به  توجه  با  زندگی شان  اساس مکان  بر  پاسخ دهندگان 

می شود.
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