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چکیده

 عوامل مؤثر بر آن و چگونگی تأثیرگذاری ادراک بر رفتارهای،سازمانهای مرتبط با مدیریت بحران با شناخت نحوهی ادرا ک ریسک مردم
 برنامهها و تصمیمات مدیریتی خود را در راستای این یافتهها تعریف میکنند و به مشارکت باالتر مردم و تحققپذیری بیشتر،کاهش ریسک
 هدف این تحقیق شناسایی نقش ادراک ریسک بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله از.برنامهها و تصمیمات این سازمانها کمک میکنند
 مورد267  با حجم نمونهی، تحلیلی و ابزار سنجش پرسشنامه- روش تحقیق از نوع توصیفی.دیدگاه خانوارهای ساکن شهر تهران است
 در این مدل چنین فرض شده است که متغیرهای مستقل. از مدل میانجیگری استفاده شد، برای آزمون تجربی مدل مفهومی.بوده است
 از طریق متغیر میانجی ادراک ریسک نیز به صورت غیرمستقیم بر،عالوه بر تأثیرگذاری به صورت مستقیم بر رفتارهای کاهش ریسک زلزله
 بر اساس نتایج ارتباط بین ادراک ریسک و رفتارهای. مقدار میانجیگری با استفاده از آزمون سوبل تعیین شد.متغیر وابسته تأثیر میگذارند
 درحالیکه بین ادرا ک ریسک و قصد رفتارهای کاهش ریسک زلزله در آینده رابطهی معنیداری،عملی کاهش ریسک زلزله معنیدار نیست
 نتایج حاصل از بررسی اثرات غیرمستقیم از طریق جدول سوبل تست نشان داد که متغیر میانجی ادراک ریسک برای سه متغیر.وجود دارد
 نقش میانجی ندارد،) و برای سایر متغیرهاSobel test<0.05(  تعصبات خوشبینانه و کنترلپذیری نقش میانجی دارد،نیاز به محافظت
.)Sobel test>0.05(
 تهران، آزمون سوبل، مدل میانجیگری، رفتارهای کاهش ریسک زلزله، ادراک ریسک:واژههای کلیدی
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Abstract

بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

U

rban disaster management authorities should be aware of the factors affecting household risk management.
This knowledge allows them to expect higher participation and higher percentage of implementation of their
programs. The current research examines the role of risk perception as a mediator. It is assumed that the independent variables have both direct and indirect (through a mediator) effects on the dependent variable (risk mitigation
behaviors). A field study was conducted in Tehran, where, recently a destructive earthquake has been announced
by Geologist. The study was carried out in the areas which there are several fault lines in the north, east and west
sides of the city from March until the end of April 2014. A set of the questionnaire with a sample size of 264 was
used. The result of the study demonstrated that there was not a significant relationship between risk perception
and actual behaviors of risk mitigation. However, the relationship between risk perception and intention to do
risk mitigation behavior was significant. Results of the mediator model through Sobel test indicated that the mediator variable of risk perception plays as a mediator for 3 variables of need to be protected, ooptimistic bias, and
controllability (Sobel test <0.05).
Keywords: Risk Perception, Risk Mitigation Behaviors, Mediation Model, Sobel test, Tehran.
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مقدمه

رابطهی بین میزانی که مردم از خطرات مختلف آ گاهی دارند
و اینکه تا چه حد برای تعدیل هر یک از خطرات اقدام خواهند کرد،
موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران در رشتههای متعدد بوده
است [ .]7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1این تحقیق به دنبال درک و فهم این
موضوع است که محرکهای خانوارها در پذیرش و انجام رفتارهای
کاهش خطر زلزله برای محافظت از خود و خانوادهشان چیست.
درک این فرایند به تصمیمگیرندگان مدیریت بحران و مدیریت
ام ــور شــهــری در ارتــقــای مشارکت اف ــراد و افــزایــش تحققپذیری
برنامههایشان کمک خواهد کرد.

پیشینه تحقیق

58

شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

فرهنگ انگلیسی آ کسفورد اولین استفاده از کلمهی ریسک
را (با هجی  )risqueدر سال  1621و با هجی  riskدر سال 1655
نقل کــرد .در ایــن تعریف ریسک ،بهمنزلهی در معرض از دست
دادن ،احتمال از دست دادن ،آسیب ،یا دیگر شرایط نامطلوب
و ناخوشایند یا احتمال وارد شدن به چنین شرایطی مطرح شده
اســت [ .]8فرهنگ شــهــرســازی دو تعریف از ریــســک ارائ ــه داده
است .در تعریف اول احتمال نتیجهی نامطلوب و در تعریف دوم
احتمال نتیجهی غیرمنتظره عنوان شده است [ .]9بدینترتیب در
بسیاری از تحقیقات مفهوم ریسک بهمنزلهی احتمال وقوع خطر و
ارزیابی نتایج منفی حاکی از یک رویداد معرفی شده است [،11 ،10
 .]12در بسیاری از تحقیقات به تفاوت ادرا ک ریسک بین مردم و
کارشناسان اشاره شده است [ .]15 ،14 ،13اسلوویک در سال 1987
برای اولینبار پیشنهاد کرد که هنگام بهکارگیری سنجش ریسک
در ارزیابی مخاطرات ،ا کثریت شهروندان بر قضاوتهای حسی
ریسک ،که بهطور معمول ادرا ک ریسک نامیده میشود ،تکیه
میکنند .از این مطالعه سه عامل ارزیابی ریسک استخراج شد:
ل کنترل بودن ،عواقب فاجعهبار،
•عامل ترس از خطر به غیرقاب 
کشنده و توزیع ناعادالنهی خطرات و مزیتهای آن و ...
برمیگردد؛
•عامل خطرهای ناشناخته به غیرقابل مشاهده بودن،
مخاطرات جدید و تأخیر در بروز آسیب آن و  ...برمیگردد؛
•عامل سوم اینکه تعداد زیادی از مردم هستند که در معرض
خطر قرار دارند و تحت تأثیر خطر قرار دارند [.]16
از دیگر گرایشهای مهمی که پس از کار اسلوویک و همکاران
تحقیقات ادرا ک ریسک را متأثر کرد ،گزارش انجمن سلطنتی در
سال  1992بود .پیجین و همکاران در سال  1992عنوان کردند
که در این گزارش ادرا ک ریسک بهمنزلهی اعتقادات ،نگرشها،
قضاوتها و احساسات مردم همچنین تمایالت گستردهتر فرهنگی
و اجتماعی که نسبت به مخاطرات و منافعشان اتخاذ کنند ،تعریف
شده است [ .]17بدینترتیب این گزارش یکی از گرایشهای اصلی
در ادبیات ریسک است که اهمیت زمینههای فرهنگی و اجتماعی
را در شکل دادن نگرشهای افــراد نسبت به ریسکها و پذیرش
اجتماعی آنها به رسمیت میشناسد [ .]19 ،18پس از انتشار این
گزارش ،دو جهتگیری اساسی در زمینهی تحقیقات ادراک ریسک

شکل گرفت .همانطور که اشــاره شــد ،جهتگیری اول رویکرد
روانشناسی است که توسط اسلوویک و همکارانش مطرح شد [،6
 .]21 ،20این رویکرد یک رویکرد مبتنی بر فرد است و با استفاده
از روشهـ ــای کمی (پــرسـشنــامــه) بــه بــررســی تغییرات قضاوت
کارشناسان و ادراک مــردم بــر تـعــداد قابل توجهی از مخاطرات
میپردازد .جهتگیری دوم ،رویکرد فرهنگی است که ادعا میکند
ریــســک یــک ســاخــتــار اجتماعی اســت بــا معانی مختلف وابسته
به شرایط اجتماعی-فرهنگی یا زمینهی اجتماعی-فرهنگی و
جهانبینی مشترک اجتماعی [ .]24 ،23 ،22نظریهی فرهنگی در
توضیح اینکه چگونه مردم جهان اطرافشان را درک و عمل میکنند،
هــدفگــذاری شــده اســت .اســاس نظریهی فرهنگی گونهشناسی
شبکهی گروهی داگالس است [ .]26 ،25در این تئوری افراد به
چهارگونه مساوات طلب ،سلسلهمراتبی ،افراد معتقد به سرنوشت
و فردگرا تقسیم میشوند که هر کدام از این گونهها نسبت به انواع
متفاوتی از خطرات نگرانند .برای مثال مساواتطلبان نسبت به
ریسکهای فــنــاوری و محیطزیست نـگــران هستند ،فردگرایان
نسبت به جنگ و تهدید به بازار ،سلسلهمراتبان نسبت به قانون
و نظم نگران هستند و در نهایت معتقدان به سرنوشت به هیچ
کــدام از مــوارد بــاال اعتقادی ندارند [ .]27ایــن در حالی اســت که
تامپسون و همکارانش در سال  1990مطرح کردند که عالوه بر چهار
جهانبینی که در باال شرح داده شد ،یک گروه متناسب این الگو
نیست .این افــراد همهی ارتباطات خود با محیط اجتماعیشان
را قطع کرده و کمتر یا بیشتر مانند تارک دنیا زندگی میکنند .این
افراد ،خارج و مخالف تمامی جهانبینیهای مذکور هستند [.]26
از آنجا که ادراک ریسک و رفتارهای کاهش ریسک ،معلول هر دو
فرایند فردی و اجتماعی هستند ،لذا در انتخاب متغیرهای مستقل
تأثیرگذار بر ادراک و رفتارهای مرتبط با ریسک زلزله ،تلفیقی از هر
دو رویکرد روانشناسی و فرهنگی به کار برده شد.
تحقیقات متعددی در زمینهی تأثیر ادراک ریسک بر رفتارهای
کاهش ریسک شده است .مطابق با نظر آدامز ( )1995اکثر انسانها
هر روزه با انــواع مختلفی از حــوادث خطرناک درگیر هستند .این
ویژگی همهجایی بودن تالشهای قابلتوجهی را در میان محققان
بــرای فهم اینکه چگونه مــردم را به درک خطرات [و رفتارهای
مرتبط با آن] واداشتهاند ،افزایش داده است [ .]28ادبیات ریسک
حاکی از مربوط بودن اقدامات اتخاذ شده توسط افراد برای کاهش
و یا جلوگیری از خطر با افزایش ادراک خطرشان اســت [.]6 ،3
ویلسون ( )1990از تأثیر ادراک ریسک بهمنزلهی محرکی برای
انجام رفتارهای کاهش ریسک صحبت کرد [ .]29اکانر و همکاران
( )1999نشان دادند که ادراک ریسک ،عامل مهمی است که به
انجام رفتارهای مرتبط با کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی کمک
کرده است [ .]30ستبن و همکاران ( )2005نشان دادنــد که یک
ارتباط علت و معلولی مستقیم بین ادراکات خطر ]ایمنی غذایی[ و
رفتار واقعی [خوردن] وجود دارد [ .]31نگرانی باالتر افراد از خطر به
احتمال زیاد منجر به آمادگی بیشتر آنها در برابر آن خطر میگردد
[ .]33 ،32با وجود تفاوت در ادراک ریسک افراد ،احتمال درگیر
شدن در رفتارهای کاهش خطر تابع مثبتی از میزان خطر درک شده
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است .بدین ترتیب مدتهاست از مفهوم ادرا ک ریسک بهمنزلهی
یک پیشبینیکنندهی قضاوتهای مردم از انواع خطرات طبیعی
استفاده شــده اســت [ .]39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34بسیاری از
مطالعات به تأثیر برخی متغیرهای تأثیرگذار بر ادرا ک و رفتارهای
کاهش ریسک اشــاره کردهاند .در ادامــه پایه و اســاس نظری این
متغیرها در ادبیات تحقیق ذکر شده است.
یــکــی از مــتــغــیــرهــای مــســتــخــرج از ادب ــی ــات تــحــقــیــق ،مــیــزان
کنترلپذیری خطر است .اسلوویک ( )1987نشان داد که مردم،
ریسک را بر اساس قابلیت کنترل ،ارادی بودن ،ظرفیت فاجعهبار
بودن و درجهی عدم قطعیت ارزیابی میکنند .ادرا ک خطر نقش
حیاتیای در انجام رفتارهای کاهش خطر بازی میکند [ .]6برای
مثال ،اگر فرد تخمین بزند خطر یک مخاطره پایین است ،کمتر
احتمال دارد که برای کاهش آن خطر اقدام کند [ .]40مطابق با
نظر ون در پلیگ ( )1996مردم در معرض خطر ،تمایل به انجام
اقدامات پیشگیرانه دارند؛ ا گر آنها بر این باور باشند که با انجام
اقــدام پیشگیرانه ،بهطور معنیداری این خطر افزایش مییابد.
در غیر ایــن صــورت همین مــردم ،غیرفعال باقی میمانند [.]41
ی اطمینان درکشده
اتخاذ راهبردهای کاهش خطر توسط درجه 
از عواقب و نتایج پیشبینی شده تحت تأثیر قــرار میگیرد [.]6
برای مثال ،وینتر و فراید ( )2000دریافتند به دلیل اینکه ساکنان
ل کنترل و تصادفی میدانند،
میشیگان خطر آتشسوزی را غیرقاب 
در نتیجه نسبت بــه اتــخــاذ اقــدامــات کاهش ایــن خطر احساس
بیهودگی میکنند [ .]42گونگ و چن ( )2012در تحقیق خود
بر ادرا ک ریسک زلزلههای پیشین در تایوان با استفاده از روش
تحلیل عاملی به دو عامل اصلی اثرات شخصی یعنی ادراک ترس
از زلزله و عامل دوم قابلیتکنترل یعنی احساس اثربخشی حفاظت
افراد از زلزله دست یافتند [.]43
بــررســی مــتــون نــظــری نــشــان م ـیدهــد کــه داشــتــن تجربهی
مستقیم ریسک میتواند بر روی رفتار کاهش ریسک آنه ا تأثیر
بگذارد [ .]44محققان مختلفی به تأثیر تجربهی شخصی افراد بر
امتیازبندی و قبول ریسک اشاره کردهاند [ .]47 ،46 ،45داشتن
تجربهی مستقیم با یک موقعیت مخاطرهآمیز ،سازوکاری را فراهم
میکند که افراد از طریق تصمیمات رفتاری که اثرات منفی بالقوهی
آن خطر را کاهش میدهد با آن خطر مقابله کنند [ .]49 ،48آ کوین
و بوژامپ در ســال  2007در بررسی تــرس از جــرم و ادرا ک ریسک
دریافتند حوادث قبلی قربانی عامل مهمی در افزایش ترس از جرم
و جنایت و افزایش ادرا ک ریسک است [ .]50محققان متعددی
دریافتند که ریسک درک شــده بالفاصله پس از وقــوع یک خطر
افزایش مییابد اما با گذشت زمان ادرا ک ریسک به سرعت فروکش
میکند [ .]52 ،51کونگ و چن ( )2012در مدل نهایی تحقیق خود
دریافتند که تجربهی مستقیم با ریسک بر ادرا ک ریسک و آمادگی
در برابر زلزله تأثیر دارد .در برخی از تحقیقات نیز تأثیر تجربهی
ریسک بر ادرا ک ریسک و رفتارهای کاهش ریسک تأیید نشده
است [ .]43مطابق با نتایج تحقیق مارتین و همکاران ()2009
در مورد تأثیر ادراک ریسک بر رفتارهای کاهش خطر آتشسوزی،

دریافتند که تجربهی قبلی با ریسک به طور مستقیم بر ادراک و
رفتارهای کاهش ریسک تأثیرگذار نبوده است [.]2
خودکارآمدی به عنوان درک شخص در تــوان سازماندهی و
اجرای اقدامات مورد نیاز برای مدیریت یک موقعیت پرمخاطره
تعریف شده است [ .]53افــراد با درک خودکارآمدی باال قــادر به
پــردازش ،تجزیه و تحلیل و انتخاب گزینههای بهینهی کاهش
خطر هستند [ .]54تحقیقات نشان داده است که احتمال انجام
رفتارهای کاهش ریسک زمانی که افراد اعتماد به نفس الزم برای
حفاظت از خود و اموالشان را دارند ،باال میرود [.]52 ،2
از دیگر متغیرها ،متغیر مسئولیتپذیری است .ادبیات ریسک
حاکی از آن است که باور افراد به مسئولیت شخصی در محافظت
از خود و اموالشان با قبول رفتارهای کاهش ریسک مرتبط است
[ .]59،60 ،58 ،57 ،19،56در یک مطالعهی کیفی که وینتر و
فراید ( )2000بر ادراک خطر آتـشســوزی در میان مالکان انجام
دادنــد ،دریافتند که مالکان خــود را مسئول اقــدامــات حفاظتی و
شســوزی ام ــوال خــود میدانند
اقــدامــات احتیاطی مــربــوط بــه آت ـ 
[ .]61مارتین و همکاران ( )2009در مطالعهی خود بر نقش ادراک
ریسک در انجام رفتارهای کاهش ریسک آتشسوزی ،متوجه تأثیر
متغیر مرجع مسئولیت بر ادراک ریسک و انجام رفتاهای کاهش
ریسک شدند [ .]2بــدری ( )2008در تحقیق خــود در مــورد درک
خطر زلزله و بازسازی پس از فاجعهی شهر تهران متوجه شد که
عکسالعمل پاسخدهندگان در برابر این سؤال که «تا چه اندازه فکر
میکنید ،کارکنان و ارگانها مسئول محافظت شما و خانوادهتان
از آسیب احتمالی زلزله هستند؟» این بود که تا حد زیــادی مردم
ایــن مسئولیت را متوجه دولــت ،سازندگان واحــدهــای مسکونی،
مهندسان ناظر ،شهرداری و ارتباطات جمعی و خودشان را کمترین
مسئول میدانستند [.]62
پیشینهی موجود در بین کارشناسان همواره نشان داده است
که کارشناسان (کسانی که با تجربهترند) در این مقوله آ گاهی و
دانــش بیشتری در مــورد یک خطر خاص و راهبردهای جایگزین
برای مواجه شدن با ریسک دارند [ .]63اطالعات خاصی که کسب
میشود ،میتواند ریسک درکشدهی افراد را به احساس ناراحتی
تغییر دهد [ .]64هنگامیکه مصرفکنندگان در حالت اضطراب
هستند ،بــرای به دســت آوردن اطــاعــات بیشتر در مــورد ریسک
برانگیخته میشوند و در فعالیتهای حل مسئله درگیر میشوند.
مارتین و همکاران ( )2009در مطالعهی خود بر نقش ادراک ریسک
در انجام رفتارهای کاهش ریسک آتشسوزی ،متوجه تأثیر متغیر
آ گاهی از طریق متغیر میانجی ادراک ریسک بر رفتاهای کاهش
ریسک شدند [ .]2کونگ و چن ( )2012در مدل نهایی تحقیق خود
به تأثیر دانش بر میزان آمادگی افراد اشاره کردند [.]43
در اصطالح کلی ،تعصبات خوشبینانه (یا خوشبینی نسبی)
پدیدهای است که در آن افراد -در مقایسه با دیگران -کمتر احتمال
میدهند کــه توسط رویــدادهــای آیـنــده آسیب ببینند یــا احتمال
بیشتری میدهند که در مقایسه با دیگران ،هنگام خطر در شرایط
ً
بهتری قــرار گیرند [ .]66 ،65تمایل به انکار ریسک معموال به
خوشبینی غیرواقعی یا تعصبات خوشبینانه برمیگردد [.]7
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بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

محققان مختلفی تعصبات خوشبینانهی افــراد را در دست کم
گرفتن خطرات طبیعی بهویژه زلزله مورد بررسی قرار دادهاند [،66
ً
 .]70 ،69 ،68 ،67کنترل درکشده لزوما واقعی نیست .مطالعات
اجتماعی و روانشناسی نشان دادهاند که افراد به دست باال گرفتن
تواناییها بــرای کنترل شرایط تمایل دارنــد [ .]71پدروسو دلیما
( )1993در مطالعهی خود یک توهم مثبت از کنترل بهخصوص
در شرایط غیرقابل کنترلی مانند زمینلرزه را شرح داد [ .]67در
مطالعهای که توسط هلوگ الرسنپس از رویــداد نورتریج در سال
 1994انجام شد ،مشاهده کردند افرادی که تجربهی زلزله داشتند
سوگیری خوشبینانهی بسیار کمی نسبت به این خطر بهویژه
بالفاصله بعد از رخ دادن این خطر داشتند .افــرادی که در زلزله
ضرر بیشتری را تجربه کرده بودند ،حداقل تعصب خوشبینانه را
داشتند [.]68
از متغیرهای دیــگــر م ـیتــوان بــه نــیــازهــای اف ــراد اش ــاره کــرد.
بدینترتیب که نیاز به امنیت تا حد زیــادی میتواند رفتارهای
کاهش خطر را شکل دهــد .در سطح دوم سلسلهمراتب نیازهای
انسانی مازلو به نیاز ایمنی که در شرایط و زمانهای اضطراری بسیار
مهم است اشاره شده است .بدین ترتیب نیاز به امنیت و ایمنی،
پس از تأمین نیازهای فیزیولوژیکی یا بیولوژیکی مهمترین نیاز
انسان معرفی شده است [.]72
همانطور که اشــاره شد برای اولینبار در تئوری فرهنگی به
تأثیر باورها در ادرا ک ریسک اشاره شد .ادرا ک ریسک ،تفاسیری
از جهان بــر اســاس تجربیات و یــا عقاید اســت کــه در هنجارها،
سیستمهای ارزشــی و خصیصههای ذاتــی فرهنگی جوامع تعبیه
شده است [ .]77 ،76 ،75 ،74 ،73تحقیقات علمی -اجتماعی
بر ادرا ک ریسک تأثیر قوی عوامل روانشناسی ،اجتماعی و فرهنگی
را در ارزیابیهای ریسک تفسیر کردهاند [ .]78 ،47 ،46چگونه
ریسکها امتیازبندی میشوند و تا چه اندازه مردم برای قبول یک
ریسک آماد ه شدهاند ،به نوع مخاطره ،تجارب شخصی ،باورها،
نگرشها و تأثیرات گوناگون وابسته به اجتماع بستگی دارد.
از دیگر بینشهای اصلی ارائه شده توسط نظریهی فرهنگی،
اعتماد اســت .اعتماد اجتماعی تمایل به تکیه کــردن به کسانی
اســت کــه مسئولیت تصمیمگیری و انــجــام اقــدامــات مرتبط به
مدیریت فــنــاوری ،محیط زیــســت ،درمــانــی ،یــا دیگر عرصههای
سالمت عمومی و ایمنی را دارند [ .]79تحقیقات تجربی در بررسی
نقش اعتماد بر ادرا ک ریسک مردم از اوایل دههی  1990افزایش
یافت .تحقیقات اولیه در ایــن زمینه به بررسی نقش اعتماد بر
میزان ادراک ریسک مردم از فناوریهای خاص ،خطرات مرتبط
با فنآوری و یا خطرات مرتبط با غذا انجام شده است [،80 ،48
 .]84 ،83 ،82 ،81مطالعات دیگری از افــراد قابل ذکر است که
به اهمیت و تأثیرگذاری اعتماد به مسئوالن بر ادرا ک خطر زلزلهی
افراد اشاره کردهاند [ .]85مشخص شده که نقش اعتماد بهویژه
در شرایط عدم قطعیت بسیار مهم است [ .]88 ،87 ،86اعتماد
بهویژه در هنگام برخورد با مخاطرات زیستمحیطی ناآشنا ،نادر و
 ...از اهمیت قابل توجهی برخوردار میشود [ .]87مطالعات پاتون
در مورد آتشسوزی ،زلزله ،آتشفشان و سیل نشان میدهد هنگامی

که مخاطرات طبیعی بهندرت اتفاق میافتند ،اطالعات با توجه به
اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی ارائهدهندهی اطالعات ،مورد
ارزیابی قرار خواهند گرفت.
همانطور که اشاره شد ،رفتارهای کاهش خطر زلزله در تحقیق
حاضر بهمنزلهی متغیر وابسته در نظر گرفته شد .برای تعریف این
رفتارها چندین منبع اطالعاتی مــورد بررسی قــرار گرفتند .یکی از
مهمترین و اصلیترین این منابع سایت (سامانه) سازمانهای
بینالمللی و معتبر اســت .رفتارهای کاهش ریسک به سه دسته
رفتارهای قبل از وقــوع زلــزلــه ،رفتارهای حین و رفتارهای پس
ً
از وقــوع زلزله تقسیم و تعریف شــدهانــد .در ایــن مطالعه غالبا به
رفتارهای تعدیل خطر زلزله پرداخته شده است .انجام رفتارهای
قبل از وقوع و آ گاهی از رفتارهای حین وقوع زلزله بسیار مهم است،
چرا که با انجام و فرا گرفتن این اقدامات ،افراد آمادگی بیشتری
دارند و خسارتهای ناشی از زلزله به کمترین میزان خود نزدیک
خواهد شد .از جمله رفتارهای قبل از وقوع زلزله میتوان به داشتن
برنامهی تخلیه ،آمــاده کــردن کیف اضطراری بــرای  72ساعت،
تهیهی کــارت تماس اضـطــراری بــرای همهی اعضای خــانــواده،
تهیهی جعبهی کمکهای اولـیــه ،تهیهی بیمهی زلــزلــه بــرای
خانه ،بهویژه بــرای مالکان ،برنامه بــرای تجدید دیــدار اعضای
خانواده پس از زلزله ،توصیههایی در زمینهی ایمنی و مقاومت
بیشتر خانه در برابر زلزله ،چیدمان وسایل داخل خانه برای ایمنی
بیشتر ،یادگیری مهارتهایی نظیر تمرین پناهگیری هنگام زلزله با
خانواده ،یادگیری کمکهای اولیه ،فرا گرفتن چگونگی خاموش
کــردن بــرق ،گــاز و  ...در هنگام زلزله اشــاره کــرد [،89 ،88 ،87
 .]91 ،90در مورد سامانههای داخلی ،سامانهی سازمان مدیریت
بحران کشور ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران،
پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله مشاهده گردید؛
لیکن از آنجا که مطالب این سامانهها در مورد رفتارهای کاهش
ریسک زلزله برای افراد به صورت جامع و دستهبندی شده نبودند،
از جزوهها و کتابهای آموزشی این سازمانها که منابع با ارزش
اما محدودی در این زمینه هستند ،استفاده شد .از جمله میتوان
به جزوهی آموزشی اسماعیلی و دیگران ( )1390در مورد اقدامات
قبل و بعد از بحرانهای طبیعی از جمله زلزله اشــاره کرد [.]92
اقدامات فهرست شده در این منابع با اقدامات ذکر شده در قسمت
سامانههای جهانی همپوشانی داشتند .همچنین مرور پیشینهی
پژوهش نشان میدهد که محققان بسیاری رفتارهای کاهش
ریسک زلزله را در بسترهای مختلف تحقیقاتی خود مورد بررسی
قرار دادهاند .پالم ( )1998به مقایسهی رفتارهای کاهش ریسک
نظیر انبار کردن غذا و آب ،داشتن برنامهی فرار ،تمرین پناهگیری،
داشتن برنامه برای تجدید دیدار اعضای خانواده ،توانایی خاموش
کــردن گــاز و بــرق ،داشـتــن کپسول آتشنشانی ،داشـتــن جعبهی
کمکهای اولیه ،مقاو م کردن خانه ،تهیهی بیمهی زلزله در میان
دو فرهنگ ژاپنی و امریکایی پرداخته است [ .]93هدف اصلی
تحقیق حاضر بررسی نقش متغیر میانجی ادراک خطر بر رفتارهای
کاهش خطر زلزله است ،با این فرض که متغیرهای مستقل عالوه بر
تأثیر به صورت مستقیم بر متغیر وابستهی رفتارهای کاهش خطر

جدول  :1ادرا ک ریسک زلزله
ادرا ک احتمال
وقوع زلزله

احتمال وقوع زلزلهی بزرگ در شهر تهران را در آیندهی نزدیک ( 10سال آینده) چقدر احساس میکنید؟
چقدر شبها هنگام خواب با ترس از احتمال وقوع زلزله میخوابید؟
چقدر از احتمال وقوع زلزله در شهر تهران احساس نگرانی میکنید؟
به طور کلی فکر میکنید در حین وقوع زلزله چقدر احساس ترس دارید؟
چقدر از امنیت جانی فرزندان خود در صورت وقوع زلزله نگران هستید (برای افراد متأهل دارای فرزند)؟

ارزیابی میزان
خسارتها

چقدر فکر میکنید در آینده شما یکی از قربانیان زلزله (در صورت وقوع در تهران) خواهید بود؟
در صورت وقوع زلزله ضرر و زیان جانی وارده به خانوادهتان را چقدر برآورد میکنید؟
در صورت وقوع زلزله ضرر و زیان مالی وارده به خانوادهتان را چقدر برآورد میکنید؟
در صورت وقوع زلزله ضرر و زیان احساسی وارده به خانوادهتان را چقدر برآورد میکنید؟

خیلیزیاد
()7
متوسط ()4
خیلیکم
()1

صورت مستقیم ،از طریق متغیر میانجی ادراک ریسک به صورت
از طریق متغیر میانجی ادراک ریسک نیز به صورت غیرمستقیم بر
غیرمستقیم نیز بر روی متغیر وابستهی رفتارهای کاهش ریسک
متغیر وابسته تأثیر میگذارند.
تأثیر گذارند .متغیرهای مستقل عبارتند از کنترلپذیری ،اعتماد
روش تحقیق و ابزارها
بــه مدیریت بـحــران شـهــری ،مسئولیتپذیری ،دان ــش ،نیاز به
محافظت ،خودکارآمدی ،تعصبات خوشبینانه ،تجربهی قبلی و
مدلمفهومیتحقیق
باورها.
مــدل مفهومی به کــار رفته در ایــن تحقیق مطابق تصویر 1
همانطور که اشاره شد متغیر ادراک ریسک بهمنزلهی متغیر
است .برای آزمون تجربی چارچوب مفهومی این تحقیق از مدل
میانجی تحقیق در نظر گرفته شــده اســت .در سنجش ادراک
میانجیگری به کــار رفته توسط بــارون و کنی ( )1986استفاده
خطر خــانــوارهــای شهر تهران سؤالهایی راجــع به میزان ادراک
شــد [ .]94ایــن مــدل اثــر میانجی متغیر  Mرا در رابــط ـهای بین
احتمال وقــوع یــک زلــزل ـهی بــزرگ در آی ـنــدهی نــزدیــک ( 10سال
مجموعهای از متغیرهای مستقل  Xو متغیر وابستهی  Yآزمون
آینده) و همچنین ارزیابی میزان خسارتهای وارده به شخص و
میکند .اثر کلی تأثیر بردار متغیر  Xتوسط مسیر  Cنشان داده شده
خانوادهاش در صورت وقوع پرسیده شد .جوابها در طیفی  7تایی
است .مسیر  Cاثر مستقیم بردار  Xو متغیر میانجی ( Mمسیر  Aو
از خیلیزیاد با بیشترین امتیاز ( )7تا خیلیکم با کمترین امتیاز ()1
 )Bبر متغیر وابستهی  Yرا نشان میدهد .ماهیت مدل میانجی
رتبهبندی شدند .امتیاز خیلیزیاد به منزلهی ادراک خطر باالتر
ایــن اســت کــه اخــتــاف بین مسیرهای  Cو C′را آزم ــون میکند.
تر خانوارها
خطر پایین
استمنزلکههی
کم به
امتیاز خیل
خانوارها و
رابط
متغیر M
زمانی که مسیرها یکی
مسیرهای
ادراکبین
اختالف
میانجییاین
مدل
میانجیمی دهد .ماهیت
یرا نشان
یهY
وابسته
آنگاه متغیر
هستند )B،بر
(مسیر  Aو
.)1
جدول
(مطابق
است
وجود
غیرمستقیم)
اثر
(یا
رابطه
در
که
گری
نــدارد .مقدار میانجی
رابطهی میانجی ندارد .مقدار

 Cو ' Cرا آزمون می کند .زمانی که مسیرها یکی هستند ،آنگاه متغیر M
سوبل
آزمون
استفاده از
میتواند با
رابطه (یا
ـون در
گریـ که
دارد ،میتواند با استفاده 
شود [.]59
رفتارهای عملی
تعیینهر دو
ریسک
کاهش
رفتارهای
سنجش
غیرمستقیم)دروجود دارد ،در
تعییناثرشــود [.]95
سوبل
میانجیاز آزم
واقع
در
که
شدند
گرفته
نظر
در
مستقل
متغیرهای
ی
منزله
به
X
متغیر
عناصر
تحقیق
این
مفهومی
مدل
مدل مفهومی این در
و قصد و نیت افراد در آینده مورد بررسی قرار گرفت .بدینترتیب
تحقیق عناصر متغیر  Xبهمنزلهی متغیرهای
برآمده از ادبیات تحقیق هر دو ادراک ریسک ) (Yو رفتارهای کاهش ریسک ) (Mاستخراج شدند .ادراک ریسک
رفتار تعریف
مطابق جدول  2رفتارهای عملی مرتبط با زلزله13 ،
مستقل در نظر گرفته شدند که در واقع برآمده از ادبیات تحقیق
بهمنزلهی متغیر میانجی مفروض گردید .بدینترتیب که به نظر میرسد متغیرهای مستقل عالوه بر تأثیر به
انجامشدهی
ـای
ـ
ـاره
ـ
ـت
ـ
ف
ر
ـداد
ـ
ع
ـ
ت
رفتارها
ـن
ـ
ی
ا
ـردن
ـ
ک
کمی
در
ـد.
ـ
ش
هر دو ادراک ریسک ( )Yو رفتارهای کاهش ریسک ( )Mاستخراج
صورت مستقیم ،از طریق متغیر میانجی ادراک ریسک به صورت غیرمستقیم نیز بر روی متغیر وابستهی
بحرانرفتاری را
مدیریتکه اگر
اعتمادبدیبهنترتیب
پذیری،گرفت.
کنترل قــرار
عبارتندـورداز بررسی
مستقلخانوار مـ
متغیرهای هر
گذارند .گردید.
تأثیرمفروض
میانجی
متغیر
رفتارهایهی
شدند .ادرا ک ریسک بهمنزل
ریسک
کاهش
انجامباورها.
قبلی و
تجربهی
بینانه،اگر تا 
خودکارآمدی ،ت
عالوه به
دانش ،نیاز
پذیری،
مسئولیت
نداده باشد امتیاز
کنون
خوشیک و
عصباتامتیاز
داده باشد
محافظت ،انجام
بر تأثیر به
مستقل
متغیرهای
شهری،رسد
بدینترتیب که به نظر می
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اثرات کلی مدل
X

Y

رفتارهای کاهش خطر زلزله

مسیر C
متغیر میانجی:

)(M

ادراک خطر زلزله

مسیر B
متغیر وابسته (Y) :رفتارهای
کاهش خطر زلزله شامل:
رفتارهای عملی انجام شده-قصد در آینده

اثرات میانجی مدل

مسیر A

متغیرهای مستقل:
مسیر 'C

)(X

منتخب از رویکردهای

روانشناسی و فرهنگی


تصویر  :1مدل مفهومی تحقیق

تصویر  :1مدل مفهومی تحقیق

منزلهی متغیر میانجی تحقیق در نظر گرفته شده است .در

همانطور که اشاره شد متغیر ادراک ریسک 
به


سنجش ادراک خطر خانوارهای شهر تهران سؤالهایی راجع به میزان ادراک احتمال وقوع یک زلزلهی بزرگ در

آیندهی نزدیک ( 01سال آینده) و همچنین ارزیابی میزان خسارتهای وارده به شخص و خانوادهاش در صورت


بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

خودکارآمدی ،تجربهی قبلی ،قابلیت
کنترل ،باورها ،مرجع مسئولیت ،میزان
اعتماد به مدیریت بحران شهری ،سطح
آگاهی ،تعصبات خوشبینانه

جدول  :2رفتارهای کاهش خطر زلزله

رفتارهای عملی

قصد در آینده

داشتن بیمهی زلزله ،مهندسیساز (اسکلت یا سیستم سازهای طبق آییننامهی  )2800بودن خانه ،اقداماتی عملی برای
مقاوم کردن خانه یا نوسازی آن برای مقابله با زلزلهی احتمالی ،توجه به عامل ایمنی در برابر زلزله در هنگام خرید یا
اجارهی خانه ،داشتن کیف اضطرای ،بلد بودن کمکهای اولیه ،داشتن جعبهی کمکهای اولیه ،داشتن برنامهی پلن (طرح)
اضطرای ،داشتن کپسول آتشنشانی ،مشخص کردن یک میعادگاه با افراد خانواده بعد از وقوع زلزله ،شرکت در همایشها،
کنفرانسهای مدیریت اضطراری شهری ،بلد بودن کار با کپسول آتشنشانی.
جابهجایی به یک جای ایمنتر در برابر زلزله ،تمایل برای شرکت در دورههای آموزشی مقابله با زلزله ،تمایل برای تشویق
دیگران برای شرکت در دورههای آموزشی ،بیمهی خانهی خود برای مقابله با زلزله ،همکاری در صندوق حمایت مالی محله
برای مقابله با زلزله ،مقاوم کردن خانهی خود یا نوسازی آن برای مقابله با تخریب زلزله (به صورت انفرادی) ،مشارکت در
نوسازی خانهتان با همسایههای کناری خود (پروژههای تجمیع قطعات) ،مشارکت در برنامههای نوسازی از سوی سازمان
نوسازی.
جدول  :3ویژ گیهای شخصی ،اجتماعی -اقتصادی مخاطبان

متغیر

گروهها

سن
جنسیت

زیر  18سال ( 2.3درصد) 35-18 ،سال ( 40.5درصد) 56-35 ،سال ( 40.2درصد) ،باالی  56سال ( 17درصد)
مرد ( 81.1درصد) ،زن ( 18.9درصد)

سطح تحصیالت
درآمد
وضعیت مالکیت
طول مدت اقامت در شهر
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بیسواد ( 1.5درصد) ،خواندن و نوشتن ( 1.5درصد) ،ابتدایی ( 4.9درصد) ،راهنمایی ( 11.4درصد) ،دیپلم
( 19.2درصد) ،کارشناسی ( 29.9درصد) ،کارشناسی ارشد و باالتر ( 20.5درصد) ،بیجواب ( 1.1درصد)
زیر  700هزار تومان ( 20.8درصد) 1200-700 ،هزار تومان ( 37.1درصد) 2-1200 ،میلیون تومان ( 16.7درصد)،
باالی دو میلیون تومان ( 12.9درصد) ،بیجواب ( 12.5درصد)
مستاجر ( 31.4درصد) ،مالک ( 65.5درصد) ،خوابگاهی ( 2.7درصد) ،بیجواب ( 0.4درصد)
میانگین طول مدت اقامت32.80 :

 0به آن رفتار تعلق میگیرد .بنابراین طیف جوابها در رفتارهای
واقعی بین  0تا  13متغیر خواهد بود .در مورد قصد در آینده برای
انجام رفتارهای کاهش ریسک به مــواردی نظیر آمــوزش ،کسب
مهارتها ،اقدامات مربوط به نوسازی خانه به صورت گروهی یا از
طریق طر حهای تجمیع سازمان نوسازی ،خرید بیمهی زلزله و ...
اشاره شد 8 .عدد از مهمترین این رفتارها مورد بررسی قرار گرفتند
(نگاه کنید به جدول  .)2جوابها بر طیفی از تمایل خیلیزیاد با
امتیاز  7تا تمایل خیلیکم با امتیاز  1امتیازبندی شدند .از آنجا که
نوع امتیازبندی و سنجش رفتارهای عملی و قصد و نیت در آینده
متفاوت است ،در مدل مفهومی تحقیق نیز رفتارهای عملی و قصد
در آینده به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار گرفتند.

ی آماری و نمونهگیری
جامع ه 

بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

ابزار سنجش این تحقیق ،پرسشنامه با حجمنمونهی 267
عدد است و مخاطبان ،سرپرست خانوارهای شهر تهران هستند .بر
اساس آمار به دست آمده از مرکز آمار ،تعداد خانوارهای شهر تهران
در سال  ،1390دو میلیون و  830هــزار نفر ثبت شده است که با
دقت نمونهگیری  95درصد و خطای معیار تخمین  6درصد ،این
تعداد نمون ه به دست آمد .از طریق دبیرخانهی ستاد مشارکتهای
مردمی در محالت شهر تهران به شورایاریها و اعضای مدیریت
محله و همچنین ســراهــای مــحــات در مناطق 22گــان ـهی شهر
تهران ،پرسشنامهها در بین ساکنان توزیع شد .دادهها با استفاده
از نرمافزار  Spss ver 20با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی و روش
 Enterتحلیل شدند .در بررسی نقش متغیر میانه از آزمون سوبل
استفاده شد.

بحث و نتایج
آمارهایتوصیفی
نتایج حاصل از آمــار توصیفی نشان میدهد که  81درصــد از
پاسخدهندگان مــردان سرپرست خــانــوار و حــدود  19درصــد زنان
سرپرست خــانــوار بــودهانــد .بیشترین دامـنـهی سنی در دو گــروه
 35-18سال با  40.5درصد و گروه  56-35سال با  40.2درصد
بــوده اســت .پس از آن  17درصــد پاسخدهندگان سن بــاالی 56
سال داشتهاند .حدود  32درصد افراد مستاجر و  65درصد مالک
بودهاند .میانگین طول مدت اقامت خانوارها در شهر تهران 32.80
سال به دست آمد .حدود  46درصد افــراد تاکنون زلزله را تجربه
نکردهاند 35 ،درصــد تجربهی پسلرزه با آسیب جزئی یا بدون
آسیب را داشتهاند و  17درصد تجربهی زلزلهی بزرگ را داشتهاند
(جدول .)3
نتایج حاصل از بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی
بر رفتارهای عملی کاهش ریسک نشان داد که سه متغیر سن
( ،)Sig=0.006سـطــح تـحـصـیــات ( )Sig=0.012و وضعیت
مالکیت ()Sig=0.016با این رفتارها ارتباط معنیدار مثبتی دارند.
بدینمعنی که با افزایش سن ،تحصیالت و مالک بودن افراد میزان
انجام رفتارهای عملی کاهش خطر زلــزلـهی خــانــوارهــا ،افزایش
یافته است .حدود  31.5درصد از خانوارها مستأجر هستند و علت
بیتوجهی به رفتارهای کاهش ریسک مانند خرید بیمهی زلزله و
نوسازی خانه را مستاجر بودن عنوان کردند .نتایج حاصل از بررسی
تأثیر متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی بر قصد و نیت رفتارهای
کاهش ریسک نشان داد که تنها ارتباط متغیر سطح تحصیالت
( )Sig=0.018معنیدار بود.

جدول  :4نتایج رگرسیون بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش ریسک
ANOVAa
.Sig

F

Mean Square

df

Sum of Squares

0.000

5.32

10.73
2.01

10
235
245

107.38
474.10
581.4

267, R2= 0.185

Regression
Residual
Total

=n

جدول  :5ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش ریسک
Coefficientsa
Model

دانش در مورد خطر و رفتارهای کاهش
ریسک
میزان کنترلپذیر بودن ریسک
ادرا ک ریسک
مسئولیتپذیری
اعتماد به مدیریت بحران شهری
نیاز به محافظت در برابر زلزله
خودکارآمدی
باورها و اعتقادات
تجربهی مستقیم با ریسک
تعصبات خوشبینانه

نتایج مدل میانجی

.Sig

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients

t

Beta

Std. Error

B

0.000

6.17

0.380

0.056

0.349

0.583
0.215
0.676
0.621
0.146
0.898
0.463
0.919
0.244

-0.55
-1.24
0.419
0.486
1.45
-0.129
-0.735
-0.102
-1.16

-0.037
-0.084
0.027
0.031
0.101
-0.008
-0.047
-0.006
-0.076

0.076
0.089
0.055
0.050
0.065
0.053
0.048
0.037
0.058

-0.042
-0.111
0.023
0.024
0.093
-0.007
-0.034
-0.004
-0.067
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بررسی نقش ادرا ک ریسک مردم بر رفتارهای کاهش ریسک
زلزله در شهر تهران

مدل مفهومی با متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش خطر
با توجه به تقسیم رفتارها به دو قسمت رفتارهای عملی انجام
شده برای کاهش ریسک و قصد و نیت انجام رفتارهای کاهش
ریــســک ،رفــتــارهــای کاهش ریسک در مــدل مفهومی بــه صــورت
جدا گانه مورد بررسی قرار گرفت .در قسمت اول تأثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش ریسک با در
نظر گرفتن متغیر میانجی ادرا ک ریسک بررسی شد .نتایج حاصل
از ماتریس همبستگی بین متغیرها نشان داد که ارتباط بین ادرا ک
ریسک و رفتار عملی کاهش ریسک معنیدار ( )Sig= 0.215نیست
(جدول  4و  .)5یکی از مهمترین فرضیههای تحقیق این بود که
متغیرهای مستقل از طریق ادرا ک ریسک به عنوان متغیر میانجی
به صورت غیرمستقیم نیز بر متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش
ریسک اثر میگذارند ،اما به علت نبود ارتباط معنیدار بین متغیر
میانجی و متغیر وابسته رد شد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون
نیز معنیدار نــبــود .میانگین ادرا ک ریسک در میان مخاطبان
( 4.73از میان امتیاز  1به معنی خیلیکم تا  7به معنی خیلیزیاد)
و میانگین رفتارهای عملی ( 3.16از میان تعداد رفتارهای کاهش
ریسک در طیفی از صفر تا سیزده رفتار) به دست آمد .این نشان
میدهد که خانوارهای شهر تهران علیرغم ادرا ک خطر زلزله ،این
خطر را تاکنون جدی نگرفتهاند و اقدامات عملی مؤثری در این
زمینه انجام ندادهاند .در بررسی اثرات مستقیم متغیرها با استفاده
از رگرسیون ،نتایج یافتهها نشان داد تنها بین دانش()Sig=0.000

و متغیر وابستهی رفتارهای عملی کاهش ریسک رابطهی معنیدار
مثبتی با ضریب تأثیر ()Beta=0.380وجود دارد.
مدل مفهومی با متغیر وابستهی قصد انجام رفتارهای کاهش
ریسک
در قسمت دوم ،تأثیر متغیرهای مستقل بــر قصد و نیت
رفتارهای کاهش ریسک با در نظر گرفتن متغیر میانجی ادراک
ریسک بررسی گردید.
مسیر ( Aنمودار )1
در ابتدا تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابستهی
قصد و نیت رفتارهای کاهش ریسک (مسیر  Aنـمــودار  )1مورد
بررسی قــرار گرفت .نتایج نشان داد که متغیرهای کنترلپذیری
( ،)Sig=0.000مـیــزان بیاعتمادی بــه مدیریت بـحــران شهری
( ،)Sig=0.003با متغیر وابستهی قصد و نیت انجام رفتارهای
کاهش ریسک رابطهی معنیدار دارند ( .)Sig<0.05در این میان
تأثیر متغیر کنترلپذیری با ضریب تأثیر ( )Beta = -0.271بیشتر از
متغیر بیاعتمادی با ضریب تأثیر ( )Beta = -0.201است .از آنجا
که ضریب بتای هر دو متغیر منفی است ،نوع هر دوی این ارتباط
به صورت منفی است .بدینمعنی که تصمیمگیری در مورد انجام
رفتارهای کاهش ریسک زلزله با افزایش بیاعتمادی به مدیریت
بحران شهری کاهش مییابد .همچنین با افزایش ناتوانی افراد در
برابر ریسک (کنترلپذیری کمتر) ،قصد افراد برای انجام رفتارهای
کاهش ریسک ،کاهش مییابد .میزان  R2در این مدل  0.133به
دست آمد ،بدینمعنی که متغیرهای مستقل مدل تنها  13درصد از
متغیر وابستهی قصد رفتارهای کاهش ریسک را توضیح میدهند.

جدول  :6ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته و قصد انجام رفتارهای کاهش ریسک (مسیر )A
متغیرها

p-value

t-value

Beta

Std. Error

Mean

دانش در مورد خطر و رفتارهای کاهش ریسک
میزان کنترلپذیر بودن ریسک
مسئولیتپذیری

0.888
0.000
0.263
0.003
0.050
0.060
0.419
0.573
0.234

-0.141
-3.94
-1.123
-3.03
1.97
1.89
-0.809
-0.565
1.192

-0.009
-0.271
-0.075
-0.201
0.124
0.119
-0.050
-0.037
0.079

0.059
0.078
0.57
0.52
0.058
0.055
0.039
0.059
0.048

4.04
2.86
3.34
4.67
5.81
4.79
1.88
4.93
3.84

اعتماد به مدیریت بحران شهری
نیاز به محافظت در برابر زلزله
خودکارآمدی
تجربهی مستقیم با ریسک
تعصبات خوشبینانه
باورها و اعتقادات

n= 267, R2 = 0.133

جدول  :7ارتباط بین متغیرهای مستقل و ادرا ک ریسک (مسیر )A
متغیرها

Sig.

t

Beta

Std. Error

Mean

دانش در مورد خطر و رفتارهای کاهش ریسک
میزان کنترلپذیر بودن ریسک
مسئولیتپذیری
اعتماد به مدیریت بحران شهری
نیاز به محافظت در برابر ریسک
خودکارآمدی
تجربهی مستقیم با ریسک
تعصبات خوشبینانه

0.364
0.515
0.943
0.352
0.000
0.101
0.786
0.001
0.413

0.910
0.652
-0.072
-0.932
7.97
1.64
-0.272
-0.197
0.821

0.054
0.042
-0.004
-0.057
0.468
0.097
-0.016
-0.197
0.050

0.041
0.055
0.040
0.037
0.041
0.039
0.027
0.041
0.033

4.03
2.87
3.34
4.68
5.80
4.76
1.89
4.94
3.84

باورها و اعتقادات

متغیر وابسته :ادراک ریسک (میانگین=)4.73
جدول  :8ارتباط بین متغیرهای مستقل و رفتارهای کاهش ریسک (مسیر  bو )c′
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اعتماد به مدیریت بحران شهری
نیاز به محافظت در برابر ریسک
خودکارآمدی
تجربهی مستقیم با ریسک
تعصبات خوشبینانه
باورها و اعتقادات
ادرا ک ریسک

Sobel test

0.291
0.05
0.94
0.37
0.001
0.13
0.79
0.01
0.42
-

مسیر ( Bنمودار )1
ً
پس از آن مجددا با استفاده از رگرسیون چندگانه تأثیر متغیرهای
مستقل بر متغیر وابستهی ادرا ک ریسک (مسیر  Bنمودار  )1مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که دو متغیر نیاز به محافظت
در برابر زلزله بر متغیر وابستهی ادرا ک ریسک با رابطهی معنیدار
مثبت و متغیر تعصبات خوشبینانه بر میزان ادرا ک ریسک با
رابطهی معنیدار منفی دارنــد .در ایــن میان تأثیر متغیر نیاز به

.Sig

0.364
0.515
0.943
0.352
0.000
0.101
0.786
0.001
0.821
0.001

t

0.910
0.652
-0.072
-0.932
7.975
1.64
-0.272
-3.231
0.821
3.42

Unstandardized Coefficients
B

Std. Error

0.037
0.036
-0.003
-0.034
0.328
0.064
-0.007
-0.133
0.027
0.271

0.041
0.055
0.040
0.037
0.041
0.039
0.027
0.041
0.033
0.079

محافظت در برابر زلزله با ضریب بتای باالتر ( )Beta= 0.468بیشتر
از متغیر تعصبات خوشبینانه با ضریب بتای ( )Beta= -0.197قرار
گرفت.
میانگین ادراک ریسک  4.73به دست آمد (از بین امتیاز یک
به معنی خیلی کم تا  7به معنی خیلی زیــاد) .بدینترتیب میزان
ادراک ریسک اف ــراد بــاال تــر از متوسط اســت .بــه نظر مـیرســد که

ساکنان نسبت به اینکه در زمان وقوع زلزله آسیب نمیبینند ،بسیار
خوشبین هستند و احتمال نجات خود را باال احساس میکنند.
میزان  R2در این مدل 0.247بــه دست آمــد؛ بدینمعنی که
توسط متغیرهای مستقل به کار رفته در این مدل 24 ،درصد متغیر
وابسته ادراک ریسک توضیح داده میشود.
مسیر ( Cنمودار )1
در آخــر با استفاده از رگرسیون چندمتغیره ،تأثیر متغیرهای
مستقل ( Xنمودار  ،1مسیر  )Aبر متغیر وابستهی ادرا ک ریسک
و پس از آن تأثیر متغیر میانجی ادرا ک ریسک بر متغیر وابستهی
قصد رفــتــارهــای کاهش ریسک (نــمــودار  ،1مسیر  )Bبــه صــورت
جدا گانه مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از جدول محاسبهی
سابل تست [ ]96مقدار آن بــرای هر یک از متغیرهای مستقل
محاسبه شــد .نتایج ایــن محاسبه در جــدول  8ارائــه شــده است.
مطابق این جدول متغیر میانجی ادرا ک ریسک برای سه متغیر نیاز
به محافظت ،تعصبات خوشبینانه ،کنترلپذیری نقش میانجی
دارد ( )Sobel test<0.05و بــرای سایر متغیرها ،متغیر ادرا ک
ریسک ،نقش میانجی ندارد (.)Sobel test>0.05
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در این تحقیق نقش ادراک ریسک بر رفتارهای کاهش ریسک
مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج حاصل از مدل میانجیگری
میتوان گفت میانگین ادرا ک ریسک خانوارها ( 4.73از بین امتیاز
 1به معنی خیلیکم تا امتیاز  7به معنی خیلیزیاد) حاصل شد .به
نظر میرسد خانوادههای شهر تهران خطر زلزله را یکی از خطراتی
که در زندگی خود با آن درگیر هستند ،احساس میکنند .همچنین
بر اساس نتایج آمار توصیفی 76 ،درصد خانوارها نیاز به محافظت
در برابر زلزله را به شدت احساس میکنند .متغیر ادراک ریسک
با رفتارهای عملی کاهش ریسک رابطهی معنیداری نداشت و
این متغیر بهمنزلهی متغیر میانجی برای متغیرهای مستقل عمل
نمیکند .نکتهی جالب توجه این است که این ادرا ک خطر منجر
به انجام بسیاری از رفتارهای عملی کاهش ریسک نشده است.
بــرای مثال تنها  10درصــد خانوارها بــرای خانهشان بیمهی زلزله
تهیه کردهاند و  89.8درصد اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند،
یا اینکه حــدود  37.9درصــد جعبهی کمکهای اولیه داشتند و
 62.1درصــد در خانهی خود جعبهی کمکهای اولیه نداشتند.
 54.72درصد خانوارها گفتهاند در صورتی که پول داشته باشند
به عامل زلزله در موقع خرید یا اجاره توجه میکنند .این در حالی
است که در واقعیت توجه به سایر عوامل نظیر قیمت ،دسترسی و
مشخصات فیزیکی خانه مهمتر از توجه به ایمنی خانه در برابر زلزله
است .با توجه به نتایج یافتهها ،استفاده از اهرم محرکهی هشدار
احتمال وقوع زلزله در شهر تهران ،برای ترغیب ساکنان در پذیرش
و انجام رفتارهای کاهش ریسک کافی نیست و مشارکت باالتر
ساکنان در برنامههای تصمیمگیرندگان مدیریت بحران شهری و
یا برنامههای مشترک آنها با برنامهریزان شهری به عوامل دیگری
بستگی دارد .لذا الزم است به دنبال روشهــای مشارکتی بهتر و
بیشتری برای کاهش خطرات ناشی از زلزلهی احتمالی باشیم و

زمینههای آموزش و ترویج بیشتر را فراهم کنیم .علیرغم انتظار
عواملی مانند تجربهی زلزله ،اعتقادات و باورها ،میزان اعتماد به
مدیریت بحران شهری ،کنترلپذیری ،خودکارآمدی با رفتارهای
عملی کاهش ریسک ارتباط معنیداری نداشتند.
نتایج تحقیق نشان داد ادراک ریسک با قصد رفتارهای کاهش
ریسک ارتــبــاط معنیداری دارد .متغیرهای میزان بیاعتمادی
به مدیریت بحران شهری و میزان ناتوانی افــراد در برابر زلزله با
قصد انجام رفتارهای کاهش ریسک رابطهی منفی دارد .به نظر
میرسد اعتماد عامل مهمی در پذیرش و انجام رفتارهای کاهش
ریسک است که سیاستگذاران باید بیشتر به آن توجه کنند و در
اعتمادسازی بیشتر بکوشند .یکی از متغیرهای مهمی که منجر به
کاهش ادرا ک ریسک و دستکم گرفتن خطر زلزله توسط خانوارها
شده ،تعصبات خوشبینانهی آنها در عدم آسیب از زلزله نسبت
به همنوعان خــود اســت .متغیر ادراک ریسک بــرای متغیرهای
مستقل نیاز به محافظت ،میزان خوگیری با ریسک ،تعصبات
خوشبینانه و دانش بهمنزلهی متغیر میانجی دارند ،بدینمعنی
که به صورت غیرمستقیم نیز بر متغیر وابستهی رفتارهای کاهش
ریسک تأثیر میگذارند.
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