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چکیده

 کشور ایران نیز به علت موقعیت جغرافیایی.سوانح طبیعی یکی از موضوعاتی است که امروزه بیشتر شهرهای جهان با آن مواجهاند
خود به طور مکرر با وقوع سوانح طبیعی بهخصوص زلزله مواجه بوده است که این امر لزوم بهکارگیری فرایند مدیریت سوانح را برای کاهش
 در این راستا هدف از این پژوهش بررسی میزان آمادگی عملیاتی بهمنزلهی مهمترین مرحله از.خسارات ناشی از وقوع زلزله آشکار میسازد
. تحلیلی و از نوع پیمایشی است- توصیفی، این پژوهش از نظر روش.چرخهی مدیریت سوانح در سطح چهار منطقهی شهر کرمان است
. بررسیهای میدانی و به کمک ابزار پرسشنامه در سطح خانوار گردآوری شده است،دادههای مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانهای
 خانوار برآورد۳۵۰  خانوار ساکن شهر کرمان است که حجم نمونه طبق رابطهی کوکران معادل۱۴۱۸۶۷ بدین ترتیب که جامعهی آماری
ً
 تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار، نهایتا پس از گردآوری دادهها. روش نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم نمونه است.شده است
 نتایج پژوهش نشان میدهد آمادگی. توکی و همبستگی پیرسون صورت گرفته است، و انجام آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفهSPSS
 بهطوریکه منطقهی دو با،مهمترین مرحله قبل از وقوع سوانح است که در این زمینه بین چهار منطقهی شهر کرمان تفاوت وجود دارد
 همچنین وضعیت اقتصادی. کمترین آمادگی در زمینهی عملیاتی را دارد،46/64  بیشترین و منطقهی چهار با میانگین،52/52 میانگین
 یعنی هر چه پایگاه، با میزان آمادگی عملیاتی آنها در ارتباط است0/۱۶۷ ̽ ̽  و ضریب وزنی0/002 – اجتماعی خانوارها با سطح معناداری
.اقتصادی – اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان نسبت سطح آمادگی عملیاتی آنها در برابر زلزله نیز افزایش مییابد
 شهر کرمان، زلزله، آمادگی عملیاتی، مدیریت سوانح طبیعی:واژههای کلیدی

43

شمـاره سیزدهم
بهار و تابستان

1397

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

Analysis of the Operational Preparedness
of Urban Households in the Earthquake
Case Study: Kerman City

Mohammad Reza Rezaei1*, Mahboobeh Nouri2
Abstract

N.

owadays, natural disasters are among the most crucial issues in many cities all around the world. Iran, due
to its geographical location, historically has always been encountering natural disasters, especially earthquakes This fact reveals the necessity of using disaster management procedures to reduce the damages caused
by earthquakes. In this regard, investigating the role and status of operational preparedness as the most important
phase of the disaster management cycle across four regions in Kerman is the goal of this study. This research is
of the descriptive-analytic method and of survey type. The required data have been collected at the household
level by the use of library and field studies through questionnaire distribution. The statistical population is comprised of precisely 141867 resident households of Kerman and therefore the sample size has been estimated to be
350 households according to Cochran formula. The sampling method is cluster sampling proportional to sample
size. Finally, after data collection, the data have been analyzed using SPSS and one-way ANOVA, Tukey tests
and Pearson correlation. The results of this research show that preparedness is the most important phase before
disasters occurrence that in this regard there are differences among four regions in Kerman, so that region 2 with
an average of 52.52 has the highest and region 4 with an average of 46.64 has the least operational preparedness.
Also, the socio-economic status of households with a significant level of 0.002 and the weighting factor of 0.167**
is correlated with their operational preparedness level, showing that as households′ socio-economic condition
improves, so will their operational preparedness level in facing earthquakes.
Keywords: Natural Disaster Management, Operational Preparedness, Earthquake, Kerman
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شهرها ،بهمنزلهی پیچیدهترین ساختهی دســت بشر ،با
ریسکهای گستردهای هم به دلیل دامنهی وسیعی از مخاطرات
و همچنین به علت آسیبپذیریهای چندگانهشان مواجه هستند
[ .]1یکی از مهمترین ریسکها ،سوانح طبیعی 1هستند که در
طول زندگی بشر همواره موجب تهدید جان ،مال و زندگی انسانها
بودهاند [ .]2در واقع سوانح طبیعی فرایندهای پویا و غیرقطعی
هستند که منجر به بالیای دیگری نیز میشوند و امکان پیشبینی
آنها بسیار دشوار است [ ]3و حتی سوانح طبیعی این پتانسیل را
دارند که در نبود سیستمهای تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک
تبدیل شوند [.]4
دادههای جهانی نیز نشاندهندهی این واقعیت است که در
طی دو دههی اخیر سوانح طبیعی با تکرار زیادی نسبت به گذشته
به وقوع پیوسته و اثرات مخرب بیشتری را به همراه داشته است
[ ]4که در این بین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه75 ،
درصد از خسارات ،تنها ناشی از یکی از سوانح طبیعی (زمینلرزه)
بوده و یک تا دو درصد تولید ناخالص ملی آنها را از بین میبرد
[ ]5زیرا زلزله یکی از سوانح طبیعی است که همواره جان انسانها
و سکونتگاههای بشری را تهدید کرده و در مدت کوتاهی میتواند
خسارتهای زیادی بر جا گذارد .بنابراین میتوان گفت کشورهای
در حال توسعه ،چه از نظر جانی و چه از نظر اقتصادی ،به طور
نسبی درصد خسارت بیشتری را متحمل میگردند .ایــران نیز به
لحاظ شرایط جغرافیایی و زمینشناختی در زمــرهی کشورهایی
است که آسیبپذیری بسیار زیــادی در برابر سوانح طبیعی دارد،
بهطوریکه  37/7درصد از کل مساحت آن در مناطق در معرض
خطر سوانح طبیعی قرار دارند .لذا میتوان عنوان نمود که ایران از
حیث وقوع سوانح طبیعی در بین ده کشور اول سانحهخیز دنیا قرار
دارد ،به طوری که اسکاپ در گزارش سوانح مرتبط با مخاطرات
تکتونیکی ،ایــران را جزو ده کشور اول دنیا و از حیث مرگ و میر
ناشی از این مخاطرات جایگاه ایــران را بین رتبهی اول تا سوم
جهان ذکر میکند [.]6
ا گ ـرچــه در دهــهه ــای گــذشــتــه بــا پــیــشــرفــت دانـ ــش بــشــری،
دانشمندان به چگونگی پیدایش ایــن پدیده (زلــزلــه) پی بــرده و
پیامدهای ناشی از آن را مــورد بررسی قــرار دادهان ــد ،اما هنوز هم
قــادر بــه جلوگیری از بــروز آن و مقاومت در بــرابــر ایــن سانحهی
طبیعی نیستند .این امر در کنار الزامات زندگی امــروز و توجه به
ترا کم بــاالی جمعیتی و ساختمانی در شهرها ،انجام مطالعات و
برنامهریزیهای دقیق در راستای به حداقل رساندن آسیبهای
ناشی از ایــن سانحهی طبیعی را ضــروری ساخته اســت [ .]7به
عبارتی شناسایی مراحل ارائـهی پاسخ به آن اهمیت زیادی دارد
که توجه به تقویت و ارتقای آن در سطوح مختلف ضروری است.
بنابراین به استراتژیهای مدیریت سوانح طبیعی 2کارآمد نیاز است
تا بــرای کاهش آسیبپذیری در سطوح محلی (حتی منطقهای
و ملی) در رابطه با کاهش سوانح طبیعی حرکت کند که از طریق
اج ــرای روشه ــای بسیار مؤثر پیشگیری و اقــدامــات آمــادگــی و

یکپارچگی مدیریت خطر در داخــل برنامهریزیهای بلندمدت
توسعه صورت میگیرد [.]8
به طور کلی مدیریت سوانح ،فرایندی پویا در قالب اقداماتی
سنجیده اســت کــه پیش از وقــوع سانحه ،در زمــان وقــوع و بعد
از وقــوع آن سانحه انجام میشود [ ]9و شامل دو مرحله است:
مرحلهی قبل از سانحه متشکل از پیشگیری ،کاهش و آمادگی ،و
فاز پس از فاجعه که شامل واکنش ،توانبخشی و بازسازی است.
در اصــل هــدف از فــاز پیش از سانحه ،توسعهی ظرفیت و ایجاد
آمادگی برای مقابله با عواقب احتمالی سوانح در روزهای اولیهی
ً
وقــوع است و بر عکس فاز پس از فاجعه عمدتا بر اثربخشی پس
از فاجعه تمرکز دارد .مدیریت سوانح اهمیت زیــادی در توسعهی
ظرفیت انعطافپذیری جوامع دارد ،زیــرا منجر به آمادگی برای
مقابله با یک سانحه است [ .]10یکی از مهمترین مراحل چرخهی
مدیریت سوانح طبیعی که قبل از وقوع سانحه باید به آن توجه
کرد مقولهی «آمادگی »3است .به عبارتی یکی از راهکارهای کاهش
خطرات ناشی از سوانح طبیعی از جمله زلزله ،ارتقای سطح آمادگی
در بین اقشار مختلف جامعه است [ .]7در واقع آمادگی ،عملیاتی
است که پس از پیشبینی و شناخت احتمال سانحه انجام میگیرد
و شامل فعالیتهایی است که برای به حداقل رساندن ضایعات،
یشــود .طراحی
خــســارات و ســایــر اث ــرات ســوء سانحه طــراحــی م ـ 
فعالیتهای واکنش در مقابل سانحه بهویژه مهیا ساختن بهموقع
نجات و تخلیهی اضطراری از اهم قسمتهای آمادگی است [.]11
آمادگی قبل از رخ دادن یک سانحه میتواند خطر از دست دادن
زندگی ،خسارت به امــوال و آسیبپذیری را کاهش دهــد [ ]12و
از اهمیت بهسزایی بــرخــوردار اســت .امــا با وجــود اهمیت آمادگی
فردی ،گزارشات حاکی از پایین بودن مطالعات در این زمینه است،
بهطوریکه حتی در مناطق مستعد وقوع سوانح ،مطالعات پیرامون
آمادگی در برابر بالیا پایین اســت [ ]13به گونهای که مطالعات
تجربی بر روی عوامل تعیینکنندهی آمادگی در برابر بالیا ،بهویژه
ً
در کشورهای در حال توسعه ،نسبتا کم است [ .]14در این زمینه
یکی از ابعاد مهم آمادگی «آمادگی عملیاتی» است .آمادگی عملیاتی
شامل میزان تمرین و مهارتی است که افراد قبل از وقوع سوانح از
طریق شرکت در مانورها ،تمرینات همگانی و دورههــای آموزشی
در زمینهی کار با کپسول آتشنشانی ،نحوهی پناهگیری ،ارائهی
کمکهای اولیه ،حفظ آرامش ،شناسایی نقاط امن منزل و غیره
کسب میکنند .در این تمرین نحوهی پاسخ افــراد ،تــوان محیط
فیزیکی ،نجات ،تخلیهی اضطراری و توان عوامل کمکرسانی
و همچنین نـحــوهی همکاری م ــردم و مــأمــوریــن بــررســی شــده و
راهکارهایی برای برخورد با سانحهی واقعی اتخاذ میشود [.]15
ذخیرهسازی تدارکات (تهیهی جعبهی کمکهای اولیه ،کپسول
آتشنشانی ،بیمه ،مواد غذایی و آشامیدنی و غیره) نیز یکی دیگر از
پیششرطهای آمادگی عملیاتی است که باید قبل از وقوع سوانح
در نظر گرفتهشود.
در این ارتباط ،شهر کرمان ،مرکز استان کرمان ،از نظر جمعیتی
در ردهی شهرهای باالی نیم میلیون نفر کشور و از نظر ناحیهای،
بهمنزلهی مهمترین و بزرگترین شهر جنوب شرق کشور ،دارای

تشدید اثرات مخرب ناشی از وقوع سوانح مختلف در جوامع صورت
عملکرد فرامنطقهای است .توجه به مــوارد ذکر شده و همچنین
میگیرد [.]18
قرارگیری این شهر بر روی کمربند زلزلهخیز آلپ  -هیمالیا ،ضرورت
2 .2آمادگی
لزوم برنامهریزی مدیریت سوانح طبیعی را برای آن بیش از پیش
آمادگی مقابله با سوانح غیرمترقبه یکی از مراحل چهارگانهی
حائز اهمیت کرده است .در واقع با توجه به اهمیت مقولهی آمادگی
مــدیــریــت ســوانــح اســت کــه شــامــل هـمـهی فعالیتهای ارتــقــای
در چرخهی مدیریت سوانح طبیعی ،هدف اصلی این پژوهش،
توانمندی جامعه در زمینهی مدیریت ســوانــح اســت [ ]19و در
بررسی تفاوت در میزان بــرخــورداری خانوارها از آمادگی عملیاتی
برگیرندهی فعالیتهایی از قبیل جمعآوری اطالعات ،پژوهش،
و در نهایت سنجش میزان تأثیر وضعیت اقتصادی  -اجتماعی
بــرنــام ـهریــزی ،ایــجــاد ســاخــتــارهــای مــدیــریـتــی ،آم ــوزش و تمرین
خانوارها در میزان برخورداری آنها از آمادگی عملیاتی است .به
اســت [ ]20که پیش از وقــوع فاجعه صــورت میگیرد و مجموعه
عبارتی شهر کــرمــان بهمنزلهی یکی از آسیبپذیرترین مناطق
تواناییهای مدیریت سوانح را تشکیل میدهد.
ایران ،نیازمند توجه و برنامهریزی ویژه برای اقدامات پیشگیرانه
 3.3مقابله
و مدیریت سوانح است و استقرار نظامی کارا ،سریع و پاسخگو برای
هدف از مقابله ،به حداقل رساندن میزان جراحت انسانها و
این موضوع ،از اهمیت خاصی برخوردار است و این امر لزوم بررسی
تخریب اموال آنها با انجام یک رشته اقدامات فوری مانند اعالم
این پژوهش را نمایان میسازد.
خطر ،تخلیهی منطقهی خطر ،جستجو ،نجات و انتقال قربانیان
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
به مناطق امن و تأمین سرپناه و ارائهی خدمات فوری پزشکی به
مجروحان است [.]21
چرخهی مدیریت سوانح طبیعی
4
4 .4بازسازی و بازتوانی
مدیریت سوانح طبیعی از سه مرحلهی اصلی قبل ،حین و
بازسازی بهمنزلهی یکی از مراحل چهارگانهی مدیریت سوانح،
پس از وقوع سانحه تشکیل میشود .متناسب با مراحل سهگانهی
شامل مجموعه فعالیتهایی اســت که جامعهی آسیبدیده را
مذکور ،چرخهای برای فعالیتهای مدیریت سوانح در نظر گرفته
ً
به شرایط عــادی (و نه لــزومــا شرایط قبل از سانحه) بازگرداند.
شــده اس ــت .در ایــن چــرخــه فعالیتهای پیشگیری و آمــادگــی،
هــدف از بــازســازی ،بــازگــردانــدن شرایط جامعهی آسیبدیده به
مربوط به زمان قبل از وقوع سانحه ،مقابله مربوط به زمان وقوع
شرایط عادی است ،به نحوی که بتواند به توسعهی پایدار خود
و بــازســازی مربوط به زمــان پس از وقــوع سانحه اســت [ .]16به
ادامه دهد .بازسازی شامل همهی اقدامات الزم و ضروری پس از
عبارتی دیگر مراحل اصلی مدیریت سوانح عبارتند از پیشگیری،
وقوع سوانح است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق
آمادگی در برابر خطر ،وا کنش به هنگام وقوع و بازسازی خسارتها.
ح طبیعی از سه مرحلهی اصلی قبل ،حین و پس از وقوع سانحه تشکیل میشود .متناسب با مراحل سهگانهی
آسیبدیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعهی پایدار ،ضوابط
این فرایند به هنگام بروز فاجعه به صورت یک مجموعه به اجرا
ادغامفعالیتهای پیشگیری و آمادگی،
چرخه
ی برای فعالیتهای مدیریت سوانح در نظر گرفته شده است .در این
ایمنی ،مشارکتهای مردمی و مسائل فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی
در میآید .هر چند که هر یک از این مراحل در مراحل دیگر
دیده[.]61
سانحهباست
به رازمان
وقوع و
مربوط به
ن قبل از وقوع سانحهم،یمقابله
انجام مبهیگیرد .بازتوانی نیز شامل مجموعه
وقوعهی آسی
دنبالپس از منطق
مربوطویژه
بازسازی هدفی
نوبهی خود
زمانیک به
همه ،هر
شوند ،با این
بازسازی
وقوع
خطر.]،واکنش به
برابر
آمادگی در
گیری،
بندیپیش
عبارتند از
مراحل اصلی
بازگرداندن شرایط جسمی ،روحی ،روانی
که وبرای
هنگاماست
اقداماتی
دهد [17
تشکیل می
بعدی را
مرحلهی
سوانحاستخوان
مدیریتیکند و
م
مراحلبهدرحالت طبیعی ،انجام شود [ ]19و در
یندیدگان
آسیب
گیری
فرایند به هنگام بروز 1.1پی
اجتماعی از ا
صورت یک مجموعه به اجرا در میآید .هر چند کهو هر یک
شبه
فاجعه
شود که پس از وقوع سوانح بهمنظور
ی
م
گفته
اقداماتی
به
حقیقت
اقداماتی
ی
ه
هم
ی
ه
برگیرند
در
سوانح
از
گیری
ش
پی
مفهوم
دغام میشوند ،با این همه ،هر یک به نوبهی خود هدفی ویژه را دنبال میکند و استخوانبندی مرحلهی بعدی را
برقراری شرایط و وضعیت عادی زندگی به منطقه ،به اجرا گذاشته
است که بهمنظور ممانعت از وقوع سانحه و یا برای جلوگیری از
د [.]61
میشود [.]21
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تعیین جایگاه آمادگی در چرخهی مدیریت سوانح
طبیعی

شگیری

ری از سوانح در برگیرندهی همهی اقداماتی است که بهمنظور ممانعت از وقووع سوانحه و یوا بورای جلووگیری از

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

تصویر  :1چرخهی مدیریت سوانح
تصویر  :1چرخهی مدیریت سوانح

سیاستهای مدیریت سوانح در گذشته معطوف به سیاست
ام ــداد ،نجات و وا کــنــش بــه ســوانــح در هنگام وقــوع بــود .امــا در
دههی جدید دیدگاهها و سیاستها در مدیریت سوانح به سمت
پیشگیری از سوانح متمرکز شده است [ .]22در واقــع تا دههی
 1980ادبیات نظری مدیریت سوانح بر رویکرد کاهش آسیبپذیری
و ایجاد استراتژیهای مقابلهای برای سوانح طبیعی تأ کید داشت.
تا اینکه تا پایان  1980و بهویژه در دههی  ،1990دانشمندان علوم
اجتماعی انتقاد از این رویکرد را آغاز کردند .آنها اعتقاد داشتند
که آسیبپذیری یک بعد اجتماعی است و نباید به آسیب انسان و
اموال محدود شود [ .]23از آن زمان ،محققان تالش کردهاند که
پارادایم غالب مدیریت سوانح را تغییر دهند .بنابراین ،امروزه در
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سراسر جهان نگرش مدیریت سوانح تغییرات قابل توجهی را تجربه
کردهاست ،بهطوریکه دیدگاه غالب در حال حاضر با هدف افزایش
ً
مقاومت در برابر فاجعه است ،نه صرفا کاهش آسیبپذیری [.]24
با گذشت زمان ،در بسیاری از کشورها ،این رویکرد در سلسله مراتب
برنامهریزی مدیریت سوانح در هر دو مقیاس شهری و محلی وارد
شدهاست [.]25
در حقیقت بــحــرانهــای نــاشــی از ســوانــح طبیعی بــه علت
قطع و انفصال رونــد طبیعی زنــدگــی ،نیازمند مدیریت توانمند
در سطح مسئوالن و نــهــادهــای اجــرایــی اس ــت .مدیریت سوانح
میکوشد با مشاهدهی علمی و سیستماتیک سوانح و تجزیه و
تحلیل آنه ــا ،راهــکــارهــای پیشگیری از ســوانــح و یــا در صــورت
بروز ،کاهش آثار مخرب آن را ارائه نماید [ .]17آمادگی مقابله با
سوانح غیرمترقبه یکی از مراحل مدیریت سوانح است که شامل
جمعآوری اطالعات ،پژوهش ،برنامهریزی ،ایجاد ساختارهای
مدیریتی ،آم ــوزش ،تمرین اســت [ ]20و پیش از وق ــوع فاجعه
صورت میگیرد و مجموعه تواناییهای مدیریت سوانح را تشکیل
میدهد .این مرحله از مدیریت سوانح ،بیشتر بر ایجاد شبکهها و
طر حهای عملیاتی در مواقع اضطراری تأ کید دارد .در واقع آمادگی
شامل ایجاد ساختارهای مدیریتی و هماهنگی الزم برای کاهش
اثــرات ،پاسخگویی و بــازســازی خسارات ناشی از سوانح از طریق
برنامهریزی ،آمــوزش و تمرین است [ ،]26که هدف از آمادگی،
بهبود ایمنی زندگی در مواقع بــروز فاجعه اســت [ .]27میتوان
گفت ،وجود آمادگی قبلی در یک جامعه برای برخورد با زلزله یکی از
مهمترین عوامل در کاستن از صدمات زلزله است و به عنوان یک
بخش از برنامهی کاهش خسارات و ضایعات تلقی میشود [.]28
هر چند بعضی از مسائلی که باید در برنامهریزی در مرحلهی
آمــادگــی پیش از سانحه مــورد توجه قــرار گیرند ،مسائل عمرانی
هستند که شاید پارهای از کشورها نتوانند به راحتی بر آنها تسلط
یابند ولی در هر صورت برنامهریزی در مرحلهی آمادگی پیش از
سانحه ،تنها کــاری است که حتی فقیرترین کشورها ،دولتها و
مسئوالن محلی از عهدهاش بر میآیند ،زیرا اصول کارهای مربوط
ً
به آمادگی مقابله با سوانح طبیعی را معموال بدون سرمایهگذاری
هنگفت در مقایسه با ترمیم خسارات پس از وقوع سوانح طبیعی
میتوان به اجرا درآورد .ادارهی مناسب یک سانحه متضمن این
نکته است که به چه میزان جامعه برای وقوع آن آماده است و به
جنبههای مختلف آن اندیشیده اســت .در عین حال نباید توقع
داشــت که همه چیز درســت مطابق برنامهریزی انجام شــده به
وقوع بپیوندد .ولی اگر برای وقوع سانحه آمادگی الزم کسب شده
و افراد از آموزش و تمرین کافی برخوردار گشته و از سوانح گذشته
تجربهی کافی اندوخته باشند ،شانس بیشتری در ادارهی سانحه
وجود خواهد داشت [ .]29بر این اساس ،آمادگی در برابر سوانح ،در
دیدگاه جدید مدیریت سوانح و کاهش آسیبپذیری از مراحل مهم
و اساسی است و از جایگاه بسیار مهم و تعیینکنندهای برخوردار
است .لذا بررسی و ارزیابی و نیز تقویت میزان آمادگی در برابر سوانح
طبیعی از جمله زلزله بسیار مهم است.

اصول آمادگی در برابر سوانح طبیعی

هدف مدیریت سوانح در درجهی اول ،رفع شرایط اضطراری
و بــازگــردانــدن سریع جامعه به حالت اولیه اســت .بنابراین الزم
است برای پیشبینی و شناسایی اثر سوانح و آسیبهای مختلف
و برقراری ضابطه و چارچوبی برای خنثیسازی با حداقل کاهش
این اثــرات ،تالش گستردهای به عمل آید و آنچه که بهمنزلهی
برنامهی مقابله با فاجعه شامل مشکالت و نیازهای چنین اقدامی
ً
تاکنون تنظیم و تدوین شده است ،صرفا پارهای از فرایند گسترده
و همهجانبهی مقابله بــا سانحه اســت .مقابله عــبــارت اســت از
بهکارگیری دانــش ،شیوههای برنامهریزی ،بــرگــزاری دورههــای
آم ــوزش وابسته و آمــوزشهــای عمومی مرتبط بــا ان ــواع ســوانــح و
آسیبهای اجتماعی که ممکن است گریبانگیر جامعه شود [.]30
مهمترین اصول آمادگی در برابر سوانح عبارتند از:
	 -آمادگی و اقــدام آنی بــرای بازگرداندن جامعه به حالت
عادی؛
	 -آمــادگــی پیش از وقــوع سانحه به منزلهی یک فرایند
پیوسته؛
	 -آمادگی در برابر ناشناختهها و مسائل مجهول هنگام بروز
سانحه؛
	 -آمادگی برای شکلدهی به اقدامات مناسب [.]31
به طور کلی با توجه به مفاهیم و تعاریف ارائــه شده و روشن
ش ــدن اهـمـیــت و جــایــگــاه آمــادگــی در چــرخ ـهی مــدیــریــت ســوانــح
میتوان گفت در زمینهی آمادگیهای فردی در سطح و مقیاس
خانوار مطالعات اندکی صــورت گرفته اســت .بــرای مثال قدیری
و نسبی ( )1392در پژوهشی بــه تحلیل تــفــاوت مـیــزان آمادگی
اجتماعات محلهای شهر شیراز در برابر زلزله و نیز رابطهی آمادگی
اجــتــمــاعــات مـحـلـهای و وضـعـیــت اق ـتــصــادی  -اجـتــمــاعــی آنهــا
پرداختهاند و نتایج نشان میدهد از نظر ابعاد آمادگی عملیاتی
و بستر فیزیکی و نیز آمادگی کل بین محلهها تفاوت معناداری
وجــود دارد و آمادگی کل با اطمینان  99درصــد با منزلت شغلی،
درآمــد ،تحصیالت و پایگاه رابطهی معناداری دارد .دا گــاس 5و
همکاران ( )۲۰۱۴در پژوهشی با عنوان «توسعهی یک مدل جامع
از آمادگی بحران :تجاربی از زلزلهی کرایستچرچ» ،مهمترین ابزار
توانایی و مقابلهی مردم با بحران و انطباق با چالشهای ناشی از
بحران را آمادگی افراد میدانند .در همین راستا به روش میدانی و
توزیع پرسشنامه بین دو گروه از مناطق شهری به بررسی مفهوم
آمادگی م ـیپــردازد .بدین منظور ،سطح آمادگی ساکنان مناطق
حومه را که تحت تأثیر زلــزلـهی  ۲۰۱۱آسیب فیزیکی و خسارت
اقتصادی و اجتماعی متحمل شدند بــا ساکنان جــوامــع اطــراف
کرایستچرچ که آسیب فیزیکی مستقیم از زلزله دیدند ،مقایسه
میکند .لیواس 6و همکاران ( )2012در پژوهشی به ارائهی مفاهیم
و ادبیات موجود در مورد آمادگی در طول  15سال گذشته پرداختند.
آنهــا بیان کــردنــد تقویت آمــادگــی محلی یــک عنصر ض ــروری در
وا کنش مؤثر به سوانح است که این آمادگی شامل عوامل فردی
و محیطی مانند وضعیت سالمتی ،خودکارآمدی و حمایت جامعه
میشود و افراد نیاز به دانش ،انگیزه و منابع کافی برای شرکت در

نتایج حاصل شده پیشنهاداتی در زمینهی بهبود و ارتقای سطح آمادگی افراد که اولین و مؤثرترین نیروهای در معرض خطر در
زمان وقوع سانحه است ارائه گردد.
چرخهی مدیریت سوانح
پیشگیری
مقابله

بازسازی
آمادگی
تمرین

مهارت

تدارکات

آمادگی عملیاتی خانوار

روش پژوهش

تصویر  :2چارچوب مفهومی پژوهش
تصویر  :2چارچوب مفهومی پژوهش

کم پاسخگویی ناشی از محدودیت مطالعه در زمینهی خطرات
فعالیتهای آمادگی دارند که شبکههای اجتماعی مهمترین منبع
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پژوهشی در
تعاملی
اطالعات
قه وو غیره)،
مجالت
(روزنامهها،
میودهد.
نشان
کرمان
تاکنوندر شهر
شهر،مطالعه
مناقق مورد
موقعیت
تصویر 2
تفکیک منط
منفعلرا به
اطالعات نمونه
تعداد
مردم که مهمترین نمود آن آمادگی عملیاتی است صورت نگرفته
(فعالیتهای اجتماعی ،فعالیتهای مدرسه و فعالیتهای محل
است ،لذا سعی گردید در این پژوهش بر اساس سه مؤلفه (مهارت،
کار) و اطالعات تجربی (برای مثال تجربهی یک رویداد خطرناک)
منطقه
تفکیک
به
نمونه
های
خانوار
حجم
جدول :۱
تمرین ،تدارکات) ،سطح آمادگی عملیاتی خانوارها مورد سنجش
مردم
بیشتر
اســت .نتایج بهدست آمــده نشاندهندهی بــرخــورد
شمـاره سیزدهم
درصد نتایج حاصل شده پیشنهاداتی در
نامه تا در نهایت براساس
پرسشگیرد
ردیف پژوهش امکان ساختتعداد قرار
با دو نوع اطالعات آخر است و نتایج این
بهار و تابستان
مؤثرترین
و
اولین
که
افراد
آمادگی
سطح
ارتقای
و
بهبود
ی
ه
زمین
دهد.
ی
م
را
منبع
سه
ـن
ـ
یک مــدل کامل بــرای آمــادگــی مــردم از ای
1397
36/3
16
منطقهی یک
نیروهای در معرض خطر در زمان وقوع سانحه است ارائه گردد.
نانسی آلدریچ 8و همکاران ( ،)2008در پژوهشی به بررسی ارتباط
دوفصلنامه
علمی وپژوهشی
32/8
18
منطقهی
دو زمان بروز سانحه
افراد در
بین سالمت عمومی و آمادگی اضطراری
روش پژوهش
حفاظت از افراد مسن در
پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برای
23/3
835
منطقهی سه
پژوهش حاضر از نظر روش بررسی ،توصیفی  -تحلیلی و از نوع
طی یک فاجعه چندین استراتژی وجود دارد .از جمله داشتن کادر
پیمایشی است .در این 33/9
13
منطقهی
پژوهش با توجه به مسئله و هدف تحقیق،
چهارهبرداری محلی
های نقش
متخصص آموزش دیده ،استفاده از داده
833شده است .از اینرو جامعهی آماری
انتخاب
افرادکلمسن زندگی میکنند.
برای شناسایی مناطقی که بسیاری از
واحد تحلیل ،خانوار /3
253
جمع
این پژوهش را خانوارهای ساکن در چهار منطقهی شهر کرمان با
یکی دیگر از پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه پــروژهای با
بیش از  141867خانوار تشکیل میدهد [ .]32حجم نمونه نیز با
عنوان «بررسی میزان آمادگی خانگی مخاطرات طبیعی» در سال
استفاده از فرمول کوکران معادل  350خانوار برآورد ،سپس با روش
( )۲۰۰۷است که بتانی جانستون در منطقهی جنوب شرقی امریکا
نمونهگیری خوشهای متناسب با حجم ،به تناسب جمعیت ساکن
انجام داده است .هدف از این نظرسنجی درک بهتر شهروندان از
در هر یک از مناطق شهرداری ،برای هرکدام تعدادی پرسشنامه در
مخاطرات طبیعی و سطح آمادگی آنها است .جامعهی مورد نظر
نظر گرفته شدهاست تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق
شامل  ۱۲۰۰خانوار از ساکنان مناطق شهری جفرسون ،هرنی ،الیک
تکمیل گردد .جدول  1تعداد نمونه را به تفکیک منطقه و تصویر 3
و مالهیر است که به صــورت تصادفی انتخاب شدهاند .از طریق
موقعیت مناطق مورد مطالعه در شهر کرمان را نشان میدهد.
پست به خانوارها تحویل و دوباره به مرکز  ONHVبازگشت داده
7
شدهاند .نتیجه تعداد ۲۷۷پاسخ معتبر و  ۲۳درصد است که تعداد
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جدول  :۱حجم خانوارهای نمونه به تفکیک منطقه
ردیف

تعداد پرسشنامه

درصد

منطقهی یک

84

24/0

منطقهی دو

81

23/1

منطقهی سه

105

30/0

80
منطقهی چهار
22/9ای در معرض خطر در
سطح آمادگی افراد که اولین و مؤثرترین نیروه
پیشنهاداتی در زمینهی بهبود و ارتقای
نتایج حاصل شده
100/0
350
جمع کل
زمان وقوع سانحه است ارائه گردد.
مفهوم
پژوهش
روش

جدول  :2شاخصها و معرفهای سنجش آمادگی عملیاتی خانوارها در برابر زلزله
تصویر  :2چارچوب مفهومی پژوهش
معرف

شاخص

 -مهارت در انجام کمکهای اولیه

امن منزل و
پژوهش حاضر از نظر روش بررسی- ،
محلهاست .در این پژژوهش بژا تو ژه بژه م ژ له و هژد
پیمایشی
نقاطنوع
شناساییو از
مهارت-درتحلیلی
توصیفی
مهارت
 مهارت بهکارگیری وسایل اضطراری مثل کپسول آتشنشانیمؤثرآماری این پژوهش را خانوارهای سژاکن در چهژار منطقژهی
امعهی
رو
این
از
.
است
ه
شد
انتخاب
تحقیق ،واحد تحلیل ،خانوار
 مهارت در پناهگیری و وا کنشاستفاده از فرمول کوکران معژادل  253خژانوار
مواقعنیز با
نمونه
ها23
س[
تأسیدهد
قطعمی
تشکیل
اضطراری
حجمگاز در
آب.]،برق و
شهر کرمان با بیش از  868141خانوار -تمرین
گیری
ه
پنا
و
فرار
تمرین
خوشهای متناسب با حجم ،به تناسب معیت ساکن در هر یک از منژاقق شژهرداری ،بژرای
برآورد ،سپس با روش نمونهگیری
 تمرین کمک و امدادرسانی به اعضای خانوادهتمرین
خانوادگی حجم معیژت آمژاری در آن منژاقق تکمیژل گژردد .ژدول 8
هایتا مطابق
است
گرفته
شدهتمرین
اجرای
هرکدام تعدادی پرسشنامه در نظر -
موردلوازم
مناققنها و
یابی به تلف
تمرین دست
تعداد نمونه را به تفکیک منطقه و -
اضطراری شهر کرمان را نشان میدهد.
مطالعه در
موقعیت
تصویر 2
آمادگی عملیاتی
 -شرکت در تمرینها و مانورها

 تهیهی لیست شماره تلفنهای اضطراریگیری
ه
نمونه پنا
موانع فرار و
امن و رفع
شناسایی:۱نقاط
به تفکیک منطقه
خانوارهای
حجم
 جدول نگهداری اسناد و مدارک در جای امن مثل گاوصندوقدرصد
پرسشنامه
اضطراری
تعدادآشامیدنی
ردیف  -ذخیرهی مواد غذایی و
تدارکات
 کیف امداد و نجات36/3
جعبهی کمکهای اولیه 16
منطقهی -یک
 کپسول آتشنشانی32/8
18
منطقهی دو
 تثبیت لوازم و اثاثیهی ازسهروش کــتــابــخــانـهای 835 ،و پایایی آن با استفاده/3از23
آزمون کرونباخ در محیط نرمافزار ،SPSS
منطقهـاده
در ای ــن پــژوهــش ابــتــدا بــا اســتــفـ
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چهارو آمادگی گردآوری
مدیریتیسوانح
اطالعات مورد نیاز در زمینهی
منطقه
و شــاخـصهــای آمــادگــی عملیاتی شناسایی و تعریف عملیاتی
روشکل
شــده اســت ،سپس با استفاده ازجمع
پیمایشی و به کمک ابــزار
پرسشنامه اطالعات مورد نیاز از محلههای مورد مطالعه جمعآوری
گردیده است .همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از پیشآزمون

شده است که گویای هماهنگی و پایایی
 13معادل  0/848تعیین33/9
بــاالی دادههــاســت؛ در نهایت مهمترین مفهوم تحقیق «آمادگی
 253عملیاتی» در سطح و 833/3
مقیاس خانوار شهری بر اساس شاخصهایی
چون میزان مهارت ،تمرین و سطح تدارکات به صورت گویههای
پرسشنامه و در قالب طیف پنجگانه لیکرت عملیاتی گردیده است.

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

کرمان
شهر
 ::3موقع
تصویر 3
کرمان
مطالعهدردرشهر
موردمطالعه
مناطقمورد
یتمناطق
موقعیت
تصویر

در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای ،اقالعات مژورد نیژاز در زمینژهی مژدیریت سژوانح و آمژادگی گژردآوری و
شاخصهای آمادگی عملیاتی شناسایی و تعریف عملیاتی شده اسژت ،سژپس بژا اسژتفاده از روش پیمایشژی و بژه کمژک ابژزار
پرسشنامه اقالعات مورد نیاز از محلههای مورد مطالعه معآوری گردیده اسژت .همچنژین روایژی پرسشژنامه بژا اسژتفاده از
پیشآزمون و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ در محیط نرمافزار  ،SPSSمعژادل  3/161تعیژین شژده اسژت کژه گویژای

جدول  :3مؤلفههای مورد استفاده در سنجش متغیر پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
مؤلفههای پایگاه
اقتصادی  -اجتماعی

   مقدار
حداقل

مقدار حدا کثر

ضریب وزنی

شغل
درآمد
نوع مالکیت
تحصیالت
پایگاه اقتصادی -اجتماعی

1
1
1
1
-

5
5
6
6
-

4
3
2
1
-

4
3
2
1
10

20
15
12
6
53

مربوط به دو مؤلفهی نوع شغل و میزان درآمــد سرپرست خانوار،
پایینترین شغل و کمترین درآمد ،عدد  ۱را به خود اختصاص داده
و باالترین شغل و بیشترین درآمــد نیز عدد  ۵را گرفته اســت ،که
در ارتباط با دو مؤلفهی دیگر یعنی نوع مالکیت و تحصیالت نیز،
عدد  6مربوط به مالکیت زمین و ساختمان با هم و عدد  ۱مربوط
به مالکیت رایگان است و در زمینهی میزان تحصیالت نیز عدد ۱
مربوط به بیسوادی و عدد  6مربوط به درجهی لیسانس به باالتر
است.
در گــام چهارم در محیط  ،SPSSاز ضــرب ستون مربوط به
میزان حداقل و حداکثر در ستون مربوط به رتبه (ضریب وزنی)،
ً
و نهایتا جمع مقادیر آن ،ستون  5و  6جدول بهدست آمده است:
=حاصلضرب مقدار حداقل در ضریب وزنی
(1×1) + (2×1) + (3×1) + (4×1) = 10
=حاصلضرب مقدار حداکثر در ضریب وزنی
(1×6) + (2×6) + (3×5) + (4×5) = 53
ب ـهطــوریکــه مفهوم پــایــگــاه اقـتــصــادی  -اجتماعی مطابق
رابطهی  ۱در ذیل عملیاتی و اندازهگیری شدهاست؛
رابطهی :1
کــه در راب ــطــهی  S ،1پــایــگــاه اق ـتــصــادی  -اجـتــمــاعــی و ai

پارامترهای سازنده پایگاه اقتصادی  -اجتماعی (شغل ،درآمــد،
ً
مالکیت ،تحصیالت) ،از  ۱تا  ۴هستند .نهایتا پس از گــردآوری
دادههــا ،بــرای تحلیل دادههــا و آزمــون فرضیهها از آزمــون تحلیل
واریانس یکطرفه بــرای بررسی تفاوت آمادگی در سطح مناطق
و همچنین بــرای تعیین اختالف میانگینهای آمادگی در سطح
مناطق از پسآزمون توکی استفاده شده است و در فرضیهی دوم
بــرای نشان دادن همبستگی بین دو متغیر پایگاه اقتصادی -
اجتماعی و میزان آمادگی عملیاتی از ضریب همبستگی پیرسون
استفاده شدهاست.

محدوده و قلمرو پژوهش
شهر کرمان ،مرکز استان و شهرستان کرمان بین  ۵7درجه و 1
دقیقه و  24ثانیه تا  ۵۷درجه و  7دقیقه و  8ثانیه طول شرقی و ۳۰
درجه و  ۱۴دقیقه و  54ثانیه تا  ۳۰درجه و  ۱۹دقیقه و  8ثانیهی
عرض شمالی ،در ارتفاع  ۱۷۵۵متری از سطح دریا واقع شده است
( . )Google Earth2016مساحت این شهر  ۱۱۰۰۰هکتار است و در
فاصلهی  ۱۰۶۰کیلومتری در محور جنوب شرق شهر تهران در یک
موقعیت پایکوهی قرار دارد .بر پایهی سرشماری سال  ۱۳۹۰شهر
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پــایــگــاه اق ــت ــص ــادی  -اجــتــمــاعــی خ ــان ــوار ک ــه مــه ـمتــریــن و
کاربردیترین متغیر مستقل در این پژوهش است توسط مؤلفههایی
نظیر سطح تحصیالت پاسخگو ،میزان درآمد ماهیانه ،نوع مالکیت
و شغل [ ]33عملیاتی گردید که در جدول  3نحوهی وزندهی به
ً
هر یک از مؤلفهها و نهایتا نحوهی ساخت و تعریف عملیاتی پایگاه
اقتصادی  -اجتماعی در محیط نرمافزار  ،SPSSدر قالب چند گام
بیان شده است.
در گام نخست ،ویژگیها و خصوصیات اجتماعی  -اقتصادی
همچون نوع شغل ،میزان درآمد ،نوع مالکیت و سطح تحصیالت
که تعریفکنندهی پایگاه اقتصادی  -اجتماعی سرپرست خانوار در
جامعه است مشخص شدهاست:
	-درآم ــد ســرانــه :در مقیاس فاصلهای و بــا تقسیم درآمــد
اظــهــاری سرپرست خــانــوار بــر تــعــداد اعــضــای خــانــوار به
دست آمد؛
	-شغل سرپرست :در سطح مقیاس سنجش فاصلهای و
بر اساس نمرههای مربوط به منزلت شغلی اندازهگیری
میشود .برای تعیین نمرههای منزلت شغلی از جدول
طبقهبندی منزلتی مشاغل تهران مربوط به رسالهی
شهال کاظمیپور ( )1374استفاده شد .بر این اساس از
خانوارهای نمونه خواسته شد که عنوان دقیق شغلی
خود را بیان کنند و در ادامــه ،منزلت شغلی مربوطه از
جدول پیشگفته بهدست آمد.
	-تحصیالت :بــر حسب تــعــداد کــاسهــای تحصیلی در
مقیاس سنجش فاصلهای اندازهگیری شد.
	-نوع مالکیت :بر حسب وضعیت مالکیت واحد مسکونی
که خانوار در آن ساکن است در سطح و مقیاس ترتیبی
سنجیده شد.
در گ ــام دوم محقق پــس از تــعــریــف هــر یــک از مؤلفههای
سازندهی پایگاه اقتصادی  -اجتماعی خانوار ،بنا به مطالعات
پیشین و با توجه به درجــه اهمیت هر یک از متغیرهای دخیل
در پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،ضریب وزنی مورد نیاز را اعمال
کــرده اســت .بدین صــورت که به ترتیب درجــه اهمیت هر یک از
مؤلفههای تعریف پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،نوع شغل رتبهی
(ضریب وزنی)  ،4میزان درآمد رتبهی  ،۳نوع مالکیت رتبهی  2و
میزان تحصیالت رتبهی  1را به خود اختصاص داده است.
در گــام ســوم پــس از دادن رتــبــه بــه هــر یــک از مؤلفهها ،به
محاسبهی مقدار حداقل و حداکثر که بر گسترهی طبقاتی هر یک
از مؤلفهها داللت دارد پرداخته شدهاست؛ بدین معنا که در سؤال

حاصلضرب مقدار حداقل در حاصلضرب مقدار حدا کثر در
ضریب وزنی
ضریب وزنی

شهرستان
استان و
شهرکرمان
موقعیتشهر
تصویر:4:4موقعیت
تصویر
ستان
استان و شهر
در در
کرمان

50

شمـاره سیزدهم
بهار و تابستان

1397

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

یافتههای
باید اشاره کرد که تمام مناطق در سطحی پایینتر از این مقدار قرار
پژوهش ۵۹۵۸۴۰نفر را داراست .با توجه به اینکه
جمعیتی بالغ بر
کرمان
گرفتهاند (جدول .)4
شهر کرمان در محاصرهی چندین گسل و در یکی از فعالترین
شاخصها و متغیرهای آمادگی عملیاتی
تمرین
واحدهای زمینساختی ایــران واقــع شده است از نظر زلزلهخیزی
خانوارها
عملیاتی که
تواناییمهم
صهای
دیگرواز شاخ
ی
نوعی داللت بریک 
سوانحبهقبل از
که وضــرورت
آمادگی اســت
ی مستعد
منطقه
یک
سوانح را
مقابل
آمادگیمثبت در
واکنش
کاهش
افزایش
مدیریتآن ،که
ظرفیتهای
عملیاتی
های
شاخص
قبل از وقوع سوانح انجام میدهند تا با نحوهی واکنش مؤثر در
زلزله ،که یکی از نمودهای آن آمادگی عملیاتی خانوارها است را
دارد ،شامل میزان مهارت ،تمرین ،و سطح تدارکات است .در همین ارتباط ،مقادیر میانگین مؤلفههههای آمهادگی عملیهاتی بهه
زمان زلزله آشنا شوند میزان تمرین است .به همین دلیل وضعیت
نشان میدهد.
تفکیک مناطق در جدول  4ارائه شده است.
تمرین خانوارها در زمــان وقــوع و بعد از زلزله از طریق شرکت در
یافتههای پژوهش
مانورهای آمــادگــی ،قطع سریع تأسیسات آب ،بــرق و گــاز ،فــرار و
مهارت
پناهگیری در هنگام زلزله بررسی و ارزیابی شده اســت .که از این
شاخصها و متغیرهای آمادگی عملیاتی
16/89بادرصد
ی دو
میزان منطقه
خانوارهای
توان ،گفت
لحاظ م
آمادگی به نوعی
های آن ،که
ظرفیت
عملیاتی و
آمادگی
شاخص
شهرکت
استباکه فرد
مهارتی
آگاهی از
وقوعیزلزله
عملیاتی قبل از
سطح
سنجش
مهم در
هایهای
شاخص
یکی از
کمترین
درصد
14/93
با
چهار
ی
ه
منطق
خانوارهای
و
بیشترین
را
سوانح
مقابل
در
مثبت
کنش
وا
توانایی
کاهش
و
افزایش
بر
داللت
دورههای آموزشی مقابله با زلزله در زمینهی کار با کپسول آتشنشانی ،نحوهی قرار دادن و چیدمان اثاثیهی منزل بها توجهه
در
آمادگی در این زمینه را داشتهاند .همچنین در مقایسه با میزان
دارد ،شامل میزان مهارت ،تمرین و سطح تدارکات است .در همین
به خطر زلزله ،مهارت در پناهگیری و واکنش مؤثر در مواقع اضطراری ،شناسایی مکانهای امن منزل در برابر خطر زلزله ،حفظ
آمادگی عملیاتی ( )49/64هم میتوان گفت که تمام مناطق
ارتباط ،مقادیر میانگین مؤلفههای آمادگی عملیاتی به تفکیک
آرامش در مواقع اضطراری ،رسیدگی و انتقال مصدومان و ارائهی کمکهای اولیه و امدادرسانی کسب کرده است .از این لحها
پایینتر از این مقدار هستند (جدول .)4
مناطق در جدول  4ارائه شده است.
تدارکاتخانوارهای منطقههی چههار بها  71/44درصهد کمتهرین
توان گفت که خانوارهای منطقهی یک با  71/44درصد بیشترین و
می
مهارت
منهاطق در
ص)هـباید
ـاخ /ـ44
عملیاتیاز (شـ14
عملیاتیمیزان
مقایسه با
همچنین در
داشتهاند،
زمینه
آمادگی
تمهاـاتــی ،سطح
کردـیکهعـمـلــیـ
اشارهآم ــادگ ـ
ـای بـعــد
آمادگیـی دی ـگــر
یـکـ
آمادگی
سنجش سطح
هایرامهم در
اینص
در شاخ
یکی از
تدارکات یا همان وسایل و لــوازم ضــروری است که خانوارها قبل
فرد با.)4شرکت
است که
قرارمهارتی
میزان
گاهی از
سطحیوقوع
قبل از
(جدول
گرفتهاند
مقدار
زلزله ،آاز این
پایینتر
از وقــوع سوانح ،آنهــا را تهیه و کار با آنهــا را تمرین میکنند که
در دورهه ــای آمــوزشــی مقابله با زلزله در زمینهی کــار با کپسول
تمرین
شامل تهیهی جعبهی کمکهای اولیه ،تهیهی لیست شماره
نشانی ،نحوهی قرار دادن و چیدمان اثاثیهی منزل با توجه به
آتش
تلفنهای اضطراری ،کیف امــداد و نجات ،کپسول آتشنشانی،
خطر زلزله ،مهارت در پناهگیری و وا کنش مؤثر در مواقع اضطراری،
یکی دیگر از شاخصهای مهم آمادگی عملیاتی که خانوارها قبل از وقوع سوانح انجا میدهند تها بها نحهوهی واکهنش مهؤثر در
شناخت نقاط امن منزل ،تهیهی مواد غذایی و آشامیدنی است.
شناسایی مکانهای امن منزل در برابر خطر زلزله ،حفظ آرامش در
شرکت
طریق
از
زلزله
از
بعد
و
وقوع
زمان
در
خانوارها
تمرین
وضعیت
دلیل
همین
است.و به
انتقالتمرین
میزان
آشنا شوند
مواقع زلزله
زمان
بدین ترتیب تدارکات از این طریق بررسی و ارزیابی شده است .از
های
کمک
ارائهی
مصدومان
رسیدگی و
اضطراری،
کهه از
اسهت.
که بررسی و
زلزله
گفتگاز،
برق و
سیسات
کسبقطع
آمادگی،
انورهای
در م
18/22
شدهدو با
ارزیابیهی
خانوارهای منطق
هنگاگفت
درتوان
گیریمی
پناهلحاظ
که فرار واین
آب،توان
لحاظ می
سریع ازتأاین
کردهاست.
رسانی
اولیه و امداد
کمترین
74درصد
14/73
منطقه چهار
خانوارهای
بیشترین و
خانوارهایدرصد درصد
بیشترین
درصد
گفتبا 17/49
ی یک
منطقه
ترین
درصد کم
چهار بابا /49
منطقهی
خانوارهای
بیشترین و
دووبا 71/94
منطقهی
خانوارهای
توان
خانوارهای می
این لحا
میزان
با
مقایسه
در
چنین
م
ه
اند.
ه
داشت
را
زمینه
این
در
آمادگی
را
زمینه
این
در
آمادگی
کمترین
درصد
16/99
با
چهار
ی
منطقه
آمادگی در این زمینه را داشتهاند .همچنین در مقایسه با میزان آمادگی عملیاتی ( )44/14هم میتوان گفت کهه تمها منهاطق
آمادگی عملیاتی میتوان گفت که تمام مناطق در سطحی پایینتر
داشتهاند ،همچنین در مقایسه با میزان آمادگی عملیاتی ()49/64
پایینتر از این مقدار هستند (جدول .)4
از این مقدار هستند (جدول .)4
01

جدول  :4میانگین ابعاد و مؤلفههای بعد عملیاتی آمادگی خانوارها در مناطق
مناطق

مهارت

تمرین

تدارکات

آمادگی عملیاتی

منطقهی یک
منطقهی دو
منطقهی سه
منطقهی چهار
کل خانوارها

17/49
17/41
17/30
16/99
17/30

15/48
16/89
16/40
14/93
15/95

15/83
18/22
16/10
14/73
16/21

48/80
52/52
49/79
46/64
49/64

جدول  :5تحلیل واریانس یکطرفهی شاخص مهارت خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه
مناطق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منطقهی یک
منطقهی دو
منطقهی سه
منطقهی چهار

84
81
105
80

۱۷/۴۹
۱۷/۴۱
۱۷/۳۰
۱۶/۹۹

۵/۷۸۴
۴/۷۸۰
۴/۲۹۴
۵/۹۲۷

مجموع مربعات
بین گروهی

۱۱/۷۱۸

F

درون گروهی

۹۲۹۷/۳۷۹

سطح معنیداری ()sig

۰/۹۳۳

۰/۱۴۵

جدول  :6تحلیل واریانس یکطرفهی شاخص تمرین خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه
مناطق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منطقهی یک
منطقهی دو
منطقهی سه
منطقهی چهار

84
81
105
80

۱۵/۴۸
۱۶/۸۹
۱۶/۴۰
۱۴/۹۳

۶/۳۱۶
۴/۵۰۳
۴/۵۷۱
۵/۸۷۲

مجموع مربعات
بین گروهی

F

درون گروهی

۹۸۲۹/۷۰۲

۱۹۵/۵۶۶

سطح معنیداری ()sig

۰/۰۷۸

۲/۲۹۵

جدول  :7تحلیل واریانس یکطرفهی شاخص تدارکات خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه
مناطق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منطقهی یک
منطقهی دو
منطقهی سه
منطقهی چهار

84
81
105
80

۱۵/۸۳
۱۸/۲۲
۱۶/۱۰
۱۴/۷۳

۵/۶۰۹
۴/۷۰۱
۴/۶۶۵
۴/۳۱۷

مجموع مربعات
بین گروهی

۵۱۷/۶۹۰

تحلیل تفاوت میزان آمادگی عملیاتی در سطح مناطق
شهر کرمان

۸۱۱۴/۶۶۴

۷/۳۵۸

۰/۰۰۰
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اســت لــذا میتوان گفت بین چهار منطقه از نظر شاخص تمرین
تفاوت معنیداری وجود ندارد.
اما در زمینهی شاخص سوم یعنی «تدارکات» میتوان گفت
طبق جدول  7همانطور که نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس
نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار  Fبرابر  ۷/۳۵۸شده است
و سطح معنیداری آزمون ( )Sig=۰000بهدست آمده کمتر از ۰/۰۵
اســت ،لذا میتوان گفت بین چهار منطقه از نظر شاخص سطح
تدارکات تفاوت معنیداری وجود دارد.
بعد از بررسی خروجی آزمون تحلیل واریانس با توجه به اینکه
س آزمون توکی که مقایسههای زوجی
آزمون  Fمعنیدار است از پ 
را انجام میدهد استفاده شدهاست تا میانگین گروهها دو به دو با
هم مقایسه شوند و مشخص شود میانگینهای کدام دو گروه با
یکدیگر تفاوت معنیداری دارند.
در نهایت به طور کلی میتوان گفت ،طبق جدول  ،9همانطور
که نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد با توجه به
اینکه مقدار  Fبرابر  ۲/۸۹۱شده است و سطح معنیداری آزمون
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ب ــرای تحلیل تــفــاوت مــیــزان آمــادگــی عملیاتی بین مناطق
چــهــارگــانـهی شهر کــرمــان کــه شــامــل شــاخــص مــهــارت ،تمرین و
تدارکات است ،از آنجا که هدف بررسی تفاوت میانگین بین چند
گــروه (چــهــار منطقه) اســت از آزم ــون تحلیل واریــانــس یکطرفه
استفاده شده است .طبق (جدول  )5همانطور که نتایج حاصل
از آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد ،با توجه به اینکه مقدار F
برابر  ۰/۱۴۵شده است و سطح معنیداری آزمون ()Sig=0/۰۷۸
بهدست آمده نیز بیشتر از  ۰/۰۵است لذا میتوان گفت بین چهار
منطقه از نظر شاخص مهارت تفاوت معنیداری وجود ندارد.
در زمــیــنـهی شــاخــص دوم یعنی «تــمــریــن» طــبــق ج ــدول 6
هــمــانطــور کــه نتایج حــاصــل از آزم ــون تحلیل واریــانــس نشان
میدهد با توجه به اینکه مقدار  Fبرابر  ۲/۲۹۵شدهاست و سطح
معنیداری آزمــون ( )Sig=0/۰۷۸بهدست آمــده بیشتر از ۰/۰۵

درون گروهی

F

سطح معنیداری ()sig

جدول  :8جداول مقایسهای آزمون توکی برای شاخص تدارکات به تفکیک مناطق چهارگانه
منطقه

یک

مناطق

اختالف میانگین

سطح معنیداری Sig

دو

̽ -۲/۳۸۹

۰/۰۰۹

سه

-۰/۲۶۲

۰/۹۸۳

چهار

۱/۱۰۸
̽ ۲/۳۸۹

۰/۴۶۰

یک
دو

چهار

̽ ̽ ۲/۱۲۷
̽ ۳/۴۹۷

۰/۰۰۰

یک

۰/۲۶۲

۰/۹۸۳

سه

سه

۰/۰۱۷

̽ ̽ -۲/۱۲۷

۰/۰۱۷

چهار

۱/۳۷۰

۰/۰۲۲۷

یک

-۱/۱۰۸
̽ -۳/۴۹۷

۰/۴۶۰
۰/۰۰۰

سه

-۱/۳۷۰

۰/۲۲۷

دو

چهار

۰/۰۰۹

دو

جدول  :9تحلیل واریانس یکطرفه آمادگی عملیاتی خانوارهای مناطق چهارگانه
مناطق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

منطقهی یک

84

48/80

16/541

منطقهی دو
منطقهی سه
منطقهی چهار

81
105
80

52/52
49/79
46/64

10/866
10/835
12/930

مجموع مربعات
بین گروهی

1443/357

درون گروهی

57573/660

F

سطح معنیداری ()sig

2/891

0/035

جدول :10جداول مقایسهای آزمون توکی برای آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق چهارگانه
منطقه
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چهار
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مناطق

اختالف میانگین

سطح معنیداری Sig

دو
سه
چهار
یک
سه
چهار
یک
دو
چهار
یک
دو
سه

-۳/۷۲۱
-۰/۹۹۳
۲/۱۶۰
۳/۷۲۱
۲/۷۲۸
̽ ۵/۸۸۱

۰/۲۵۱
۰/۹۵۳
۰/۷۰۷
۰/۲۵۱
۰/۴۸۱
۰/۰۲۱
۰/۹۵۳
۰/۴۸۱
۰/۳۵۴
۰/۷۰۷
۰/۰۲۱
۰/۳۵۴

( )Sig= ۰/۰۳۵به دست آمــده کمتر از  ۰/۰۵اســت ،لذا میتوان
گفت بین چهار منطقه از نظر آمادگی عملیاتی تفاوت معنیداری
وجود دارد ،به طوری که منطقهی دو با  52/52درصد بیشترین و
منطقهی چهار با  46/64درصد کمترین آمادگی را دارند.
پس از تعیین اختالف میانگینهای آمادگی در سطح هر چهار
منطقه بــرای بهتر نشان دادن ایــن اختالف به تفکیک مناطق،
نمودار و نقشهی پراکندگی مربوط به آمادگی خانوارها به تفکیک
هر چهار منطقه ترسیم گردید.

۰/۹۹۳
-۲/۷۲۸
۳/۱۵۳
-۲/۱۶۰
̽ -۵/۸۸۱
-۳/۱۵۳

نطــور کــه تصویر  5و  6نشان مـیدهــد کمترین میزان
هــمــا 
آمــادگــی عملیاتی در سطح منطقهی چهار  46/64اســت کــه با
رون ــدی صـعــودی ،در سطح منطقهی ســه بــه  49/79میرسد.
با ادامــه رونــد صعودی در منطقهی دو به بیشترین سطح خود
ً
( )52/52میرسد ،نهایتا با یک روند نزولی در سطح منطقهی یک
به  48/80کاهش مییابد.

جدول  :11همبستگی بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی و آمادگی عملیاتی
متغیر

آزمون

مهارت

تمرین

تدارکات

آمادگی عملیاتی

پایگاه اقتصادی -
اجتماعی

Pearson Correlation
Sig.
()2- tailed

۰/۰۷۰

̽ 0/۱۲۸

̽ ̽ 0/۲۲۶

̽ ̽ 0/۱۶۷

0/۱۹۲

0/0۱۶

0/000

0/00۲

تحلیل همبستگی بین م ـیــزان آمــادگــی عملیاتی و
وضعیت اقتصادی  -اجتماعی خانوارها

به طور کلی در بررسی همبستگی بین میزان آمادگی عملیاتی
خانوارها در برابر زلزله و وضعیت اقتصادی  -اجتماعی آنهــا،
به این دلیل که متغیر وابسته (آمادگی) و متغیر مستقل (پایگاه
اقتصادی  -اجتماعی ) هر دو در سطح فاصلهای سنجیده شدهاند،
از همبستگی پیرسون استفاده شده است.
نــتــایــج ج ــدول  11نــشــان م ـیدهــد بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه سطح
مــعــن ـیداری آزم ــون یعنی مــقــدار  Sigب ـهدســت آم ــده در آمــادگــی
عملیاتی کمتر از  0/05اســت و مقدار ضریب پیرسون ̽ ̽ 0/۱۶۷
شده است ،همبستگی معنیدار بین دو متغیر آمادگی عملیاتی و
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی وجود دارد .گفتنی است که پایگاه
اقتصادی  -اجتماعی با دو شاخص تمرین و تدارکات به ترتیب با
داشتن سطح معنیداری  ۰/۰۰۰ ، ۰/۰۱۶دارای همبستگی است،

اما با شاخص مهارت چون مقدار  Sigحاصل شده  ۰/۱۹۲و بیشتر
از  ۰/۰۵است دارای همبستگی نیست .بدین ترتیب میتوان گفت
بین پایگاه اقتصادی  -اجتماعی (متشکل از وضعیت شغلی ،درآمد،
تحصیالت ،وضعیت مالکیت) و آمــادگــی عملیاتی ،همبستگی
معنیداری وجود دارد ،یعنی هر چه پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
خانوارها بهبود یابد به همان ترتیب سطح آمادگی عملیاتی خانوارها
در مقابله با زلزله نیز افزایش مییابد .برای نمایش شدت همبستگی
بین دو متغیر نمودار پراکنش همبستگی تصویر  7ترسیم گردیده
است.
همانطور که نمودار شدت همبستگی بین دو متغیر (تصویر )6
نشان میدهد بیشترین دادهها حول خط رگرسیون متمرکز هستند
کــه حــاکــی از همبستگی زی ــاد بین دو متغیر پــایــگــاه اقـتــصــادی-
اجتماعی و آمادگی عملیاتی است.
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تصویر  :5نقشهی پراکندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی عملیاتی خانوارها

تصویر  :5نقشهی پراکندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی عملیاتی خانوارها
عملیاتی خانوارها
تصویر  :5نقشهی پرا کندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی

جتماعیخانوارها
قتصادی –– ااجتماعی
وضعیت ااقتصادی
تحلیل
خانوارها
عملیاتی وو وضعیت
آمادگیعملیاتی
میزاننآمادگی
بینمیزا
همبستگیبین
همبستگی
تحلیل

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

تفکیکمناطق
عملیاتیبهبهتفکیک
وضعیت آمادگی عملیاتی
مناطق
ای وضعیت
مقایسهای
نمودارمقایسه
تصویر:6:6نمودار
تصویر

تصویر  :6نمودار مقایسهای وضعیت آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق

استکههکههاهااهارونهدی
6666است
چهار/66
منطقهییچهار
سطحمنطقه
در سطح
عملیاتی در
آمادگی عملیاتی
همان
رونهدی
/66
میزان آمادگی
کمترین میزان
دهدکمترین
میدهد
نشانمی
تصویر5 5و و6 6نشان
طورطورکهکهتصویر
همان
سهطح هود (
ایشهترینسهطح
اههایشهترین
منطقههدودواهه
در منطقهه
صهعودی در
ادامه رونهد صهعودی
منطقه
)55)55
/55/55
هود (
رسد .اااا ادامه
میرسد.
67می
67/97
ییسهسهاهاه/97
سطحمنطقه
صعودی،دردرسطح
صعودی،
مییااد.
کاهش می
 ))60کاهش
60//08
میمی
یااد.
یک اهاه ((08
منطقهیی یک
سطحمنطقه
نزولیدردرسطح
روندنزولی
نهایتاًاا اایکیکروند
رسد،نهایتاً
رسد،

– اجتاایی صانوارها بهبود یابد به هاان ترتیب سطح آمادعی یاتیاتی صانوارها در مقابته با زلزله نیهز ازهزایم مهییابهد .بهرای
ناایم شده هابستگی بین دو متغیر ناودار پراکنم هابستگی تصویر  ۱ترسیم عردیدد اس .

بحث و نتیجهگیری
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عملیاتی
آمادگی
اجتماعی و
اقتصادی -
بینپایگاه
همبستگیبین
پراکنشهمبستگی
نمودار پرا کنش
 :۷نمودار
عملیاتی
آمادگی
اجتماعی و
اقتصادی –
پایگاه
تصویر :۷
تصویر

تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهری در برابر زلزله

معنیداری وجود دارد ،یعنی هر چه پایگاه اقتصادی  -اجتماعی
خانوارهای
عملیاتی
پژوهش،
ناوداراین
وابسته در
متغیر
متارکزدر
رعرسیونخانوارها
سطح آمادگی
همانهاترتیب
بهبود یابد به
خانوارها
حول صط
بیشترین دادد
میدهد
تصویر  )۶نشان
متغیر (
آمادگیین دو
هابستگی ب
شده
طور که
هاان
ساکن در مناطق چهارگانهی شهر کرمان است که بر اساس مفهوم
مقابله با زلزله نیز افزایش مییابد.
سطحاقتصادی -اجتاایی و آمادعی یاتیاتی اس .
پایگاد
هستند که حاکی از هابستگی زیاد بین دو متغیر
کلی آمــادگــی توسط ســه شاخص مــیــزان مــهــارت ،تمرین و
به طور کلی با توجه به میانگین آمادگی کل خانوار میتوان گفت
تــدارکــات انــدازهگــیــری شــده اســت .بر اســاس یافتههای حاصل از
آمادگی عملیاتی در سطح چهار منطقهی شهر کرمان پایین است
بحث و نتیجهگیری
تحلیل پرسشنامهی خــانــوار ،میزان آمــادگــی عملیاتی 49/64
که این مسئله خود میتواند دالیل زیادی داشته باشد و از طرفی
میانگین
عملیاتی بــا
اینحــد آمــادگـ
باالترین
ـت ،البته
اسـ
محدودهی
کرمان زلزل
شهرعلیرغم
است که
مناطق موضوع
درنگر این
 52/52ساکن بیا
مفههو
بودناسها
اسهخیزکه بر
چهارعانهی
صانوارهای
یاتیاتی
پژوهم،ـیآمادعی
وابسته در
متغیر
درصد متعلق به منطقهی دو است .در مورد کمترین میزان آمادگی
مطالعاتی هنوز اقدامات اساسی در زمینهی مدیریت سوانح در این
کتی آمادعی توسط سه شاص میزان مهاره ،تارین و سطح تدارکاه اندازدعیری شدد اس  .بر اسها یازتههههای حاصه از
عملیاتی هم میتوان گفت که کمترین آمادگی به ترتیب با میانگین
شهر صورت نگرفته است ،چرا که مرحلهی آمادگی پیش از وقوع
درصهد
0۱
/
0۱
میانگین
با
یاتیاتی
آمادعی
حد
باالترین
البته
،
اس
6۹
یاتیاتیاز/۶6
صانوار،
نامهی
،46/64پرسم
تحتی
طرفی
آمادعییک است.
میزان چهار و
منطقهی
متعلق به
48/80
سانحه مهمترین و در عین حال کم هزینهترین مراحل مدیریت
ترتیهب بها
کاتهرین
توان
به می
سوانحهم
آمادعی یاتیاتی
ترین میزان
مورد کا
مقادیر در
دو اس .
منطقهی
متعتقبا به
مناطق نمونه
آمادگی از
میانگین
ارزیابی
توجه به
دیگر
بههآموزش و
آمهادعیهی
هزینه در زمین
کهه اندکی
عفه یعنی با
یرود،
شمار م
عملیاتی
میزان
نزولی در
60روندی
واقع
گفت /که
میتوان
تمرینات گروهی
برگزاری
بههمستمر،
آموزشی
برگزاری دوره
آمهادعی از
مانورم ویهانگین
مقهادیر
ارزیهابی
هایتوجه
دیگر با
اس  .از طرزی
آمادگیو یک
ی چهار
منطقه
متعتق به
،6۶در/05
میانگین ۶6
تحلیل
روندییشود.
مشاهده م
چهار
عفبه یک
توانسه
میدو و
مناطق
ترتیب از
به
سانحه
بههوقوع
بعد از
هزینههای
یاتیاتی مبهیتوان از
سطح مناطق
میزان در
چههار
یهک و
هنگفتسهه
مناطق دو و
ترتیب از
آمادعی
نزولی در
واقع
که ودر
ناونه
مناطق
توصیفی دادههای آمادگی عملیاتی نشان داد که میانگین «میزان
که صرف بازسازی ساختمانها و تأسیسات میشود جلوگیری کرد.
مشاهدد میشود .تحتی توصیفی داددهای آمادعی یاتیاتی نشان داد که میانگین «میزان آمادعی» برای ک صانوارههای ناونهه
آمادگی» برای کل خانوارهای نمونه  49/64است .که این مقدار
در واقــع بــرای دستیابی به سطح قابل قبولی از آمــادگــی در برابر
برای خانوارهای مناطق دو و سه بیشتر از میانگین کل و به ترتیب
زلزله ،آمــوزش گسترده از طریق وسایل سمعی  -بصری ،کتب و
برابر با  52/52و  49/79و برای خانوارهای مناطق یک و چهار،
پوسترهای منتشر شــده پیرامون واقعیت زلزله و پیامدهای آن
پایینتر از میانگین کل و به ترتیب برابر با  48/80و  46/64است.
ضــروری است .آمــوزش را میتوان در گروههای مردم محلهها به
31
در این مقوله و در ارتباط با این پژوهش ،سطح آمادگی عملیاتی
عنوان اولین کسانی که در حادثه حضور دارنــد ،آمــوزش مدارس،
برای مناطق نمونه در شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفته است.
خــانــوادههــا ،شخصی و مــدیــران در نظر گرفت [ .]34به عبارتی
نتایج حاصل از آزمــون تحلیل واریانس یکطرفه نشان میدهد
باید فرصتی ایجاد نمود که با تأ کید بر برنامههای آموزشی ،نقاط
که بین چهار منطقهی شهری کرمان در زمینهی آمادگی عملیاتی
خالی و ضعف اقدامات واکنشی شناخته شوند و آ گاهیهای الزم
که شامل شاخص میزان مهارت ،تمرین و سطح تدارکات است؛
در بازنگری مداوم در طر حها حاصل شود .برای این منظور هر چند
از آنجــا که مقدار  Fبرابر  ۲/۸۹۱شده است و سطح معنیداری
ماه یکبار الزم است که مطابق طرح تدوین شده همهی عملیات
آزمون ( )sig= 0/0۳۵نیز از  0/05کمتر است ،تفاوت معنیداری
با تجسم سانحهی فرضی انجام گیرد .حرکاتی نظیر هشداردهی
وجود دارد و اما نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد با
و اعــام خطر ،تخلیهی اض ـطــراری محل حــادثــه ،امــدادرســانــی،
توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون یعنی مقدار  Sigبهدست
برپاکردن پناهگاه و ارزیابی ،نیاز به تمرین و آمادگی حرکتی  -روانی
آمده  ۰/۰۰۲و کمتر از  0/05است همچنین مقدار ضریب پیرسون
دارد [ .]10در این راستا اقدامات زیر میتواند در زمینهی آمادگی
نیز برابر ̽ ̽  0/۱۶۷بهدست آمده بدین ترتیب میتوان گفت بین
افراد مفید واقع شود:
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی متشکل از (وضعیت شغلی ،درآمد،
تحصیالت ،وضعیت مالکیت) و آمــادگــی عملیاتی ،همبستگی

 تدوین و ارائهی برنامههای مدون آموزشی در قالب یکسریکتب آموزشی آشنایی با زلزله و آمادگی در برابر آن؛
 انجام مانورهای پیوسته و منظم :انجام و اجــرای صحیحمانورها نقش مهمی در ایجاد آمادگیهای الزم برای انجام
عکسالعملهای صحیح و سریع در برابر زلزله ایفا مینماید؛
 آمــوزش افــراد با استفاده از روشهــای نوین آموزشی از جملهروشهای چندرسانهای و لوحهای فشردهی آموزشی حاوی
تصاویر متحرک و فیلمهای آموزشی؛
 آمــوزش از طریق صدا و سیما ،رسانههای مکتوب همچونروزنامهها ،مجالت و نشریات؛
 ارائـ ـهی مــدل مدیریت بــحــران اجتماع مــحــور :ایــن مــدل بهمشارکت مردم در حل بحرانهای ناشی از وقوع سوانح طبیعی
توجه دارد که در واقع هدف از آن کاهش آسیبپذیری جوامع
و تقویت تواناییها و مشارکت مردم برای مقابله با خطرات
ناشی از سوانح طبیعی از قبیل وقوع زلزله است.
ً
نهایتا اینکه آمادگی در برابر زلزله امــری نیست که دولــت به
تنهایی بتواند با توجه به عمق و گستردگی خطرات ،از عهدهی آن
در کشور برآید .تا آنجا که در دههی کاهش سوانح طبیعی (-۲۰۰۰۰
 )۱۹۹۰از سوی مجامع بینالمللی عنوان گردیده است که افراد
جامعه نیز باید مانند دولتها برای حفظ ایمنی خود در برابر سوانح
آ گاه شوند و بکوشند [ .]7یکی از تفاوتهای عمده میان کشورهای
پیشرفتهی صنعتی و توسعهیافته و کشورهای توسعهنیافته یا در
حال توسعه در میزان آ گاهی و آمادگی بههنگام است .تجربه نشان
دادهاست که با آ گاهی و آمادگی در مورد آنچه که باید در حین وقوع
زلزله و پس از آن انجام داد و پیشبینی و اجرای اقدامات ایمنی
الزم میتوان تا حد زیادی از خطرات زلزله پیشگیری کرد و از میزان
تلفات و خسارات وارده کاست.
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