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چکیده
ایران نیز به علت موقعیت جغرافیایی  کشور  با آن مواجه اند.  که امروزه بیشتر شهرهای جهان  از موضوعاتی است  سوانح طبیعی یکی 
کاهش  که این امر لزوم به کارگیری فرایند مدیریت سوانح را برای  ع سوانح طبیعی به خصوص زلزله مواجه بوده است  خود به طور مکرر با وقو
ع زلزله آشکار می سازد. در این راستا هدف از این پژوهش بررسی میزان آمادگی عملیاتی به منزله ی مهم ترین مرحله از  خسارات ناشی از وقو
ع پیمایشی است.  کرمان است. این پژوهش از نظر روش، توصیفی- تحلیلی و از نو چرخه ی مدیریت سوانح در سطح چهار منطقه ی شهر 
گردآوری شده است.  کمک ابزار پرسش نامه در سطح خانوار  کتابخانه ای، بررسی های میدانی و به  داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات 
کوکران معادل ۳۵۰ خانوار برآورد  که حجم نمونه طبق رابطه ی  کرمان است  کن شهر  که جامعه ی آماری ۱۴۱۸۶۷ خانوار سا بدین ترتیب 
گردآوری داده ها، تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  شده است. روش نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم نمونه است. نهایتًا پس از 
گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد آمادگی  SPSS و انجام آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه، توکی و همبستگی پیرسون صورت 
کرمان تفاوت وجود دارد، به طوری که منطقه ی دو با  که در این زمینه بین چهار منطقه ی شهر  ع سوانح است  مهم ترین مرحله قبل از وقو
کمترین آمادگی در زمینه ی عملیاتی را دارد. همچنین وضعیت اقتصادی  میانگین ۵2/۵2، بیشترین و منطقه ی چهار با میانگین ۴۶/۶۴، 
0/۱۶۷ با میزان آمادگی عملیاتی آن ها در ارتباط است، یعنی هر چه پایگاه   ̽  ̽ – اجتماعی خانوارها با سطح معناداری ۰/۰۰2 و ضریب وزنی 

اقتصادی – اجتماعی خانوارها بهبود یابد به همان نسبت سطح آمادگی عملیاتی آن ها در برابر زلزله نیز افزایش می یابد. 
کرمان  کلیدی: مدیریت سوانح طبیعی، آمادگی عملیاتی، زلزله، شهر  واژه های 

Analysis of the Operational Preparedness 
of Urban Households in the Earthquake
Case Study: Kerman City 
Mohammad Reza Rezaei1*, Mahboobeh Nouri2

Abstract

Nowadays, 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 earth-

quakes. 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 com-
prised 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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مقدمه و بیان مسئله
با  بشر،  دســت  ساخته ی  پیچیده ترین  به منزله ی  شهرها، 
گسترده ای هم به دلیل دامنه ی وسیعی از مخاطرات  ریسک های 
و همچنین به علت آسیب  پذیری های چند گانه شان مواجه هستند 
در  که  هستند  طبیعی۱  سوانح  ریسک ها،  مهم ترین  از  یکی   .]۱[
طول زندگی بشر همواره موجب تهدید جان، مال و زندگی انسان ها 
غیرقطعی  و  پویا  فرایندهای  طبیعی  سوانح  واقع  در   .]2[ بوده اند 
که منجر به بالیای دیگری نیز می شوند و امکان پیش بینی  هستند 
]۳[ و حتی سوانح طبیعی این پتانسیل را  آن ها بسیار دشوار است 
ک  دارند که در نبود سیستم های تقلیل مخاطرات به سوانحی هولنا

تبدیل شوند ]۴[.
که در  داده های جهانی نیز نشان دهنده ی این واقعیت است 
گذشته  طی دو دهه ی اخیر سوانح طبیعی با تکرار زیادی نسبت به 
ع پیوسته و اثرات مخرب بیشتری را به همراه داشته است  به وقو
 ۷۵ توسعه،  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  در  بین  این  در  که   ]۴[
از سوانح طبیعی )زمین  لرزه(  از یکی  ناشی  تنها  از خسارات،  درصد 
بین می برد  از  را  آن ها  ناخالص ملی  تولید  تا دو درصد  و یک  بوده 
که همواره جان انسان ها  ]۵[ زیرا زلزله یکی از سوانح طبیعی است 
کوتاهی می تواند  کرده و در مدت  و سکونتگاه های بشری را تهدید 
کشورهای  گفت  گذارد. بنابراین می توان  خسارت های زیادی بر جا 
طور  به  اقتصادی،  نظر  از  چه  و  جانی  نظر  از  چه  توسعه،  حال  در 
به  نیز  ایــران  می گردند.  متحمل  را  بیشتری  خسارت  درصد  نسبی 
کشورهایی  زمــره  ی  در  زمین شناختی  و  جغرافیایی  شرایط  لحاظ 
دارد،  طبیعی  سوانح  برابر  در  زیــادی  بسیار  آسیب پذیری  که  است 
کل مساحت آن در مناطق در معرض  از  به طوری که ۳۷/۷ درصد 
که ایران از  خطر سوانح طبیعی قرار دارند. لذا می توان عنوان نمود 
کشور اول سانحه خیز دنیا قرار  ع سوانح طبیعی در بین ده  حیث وقو
مخاطرات  با  مرتبط  سوانح  گزارش  در  اسکاپ  که  طوری  به  دارد، 
میر  و  مرگ  حیث  از  و  دنیا  اول  کشور  ده  جزو  را  ایــران  تکتونیکی، 
سوم  تا  اول  رتبه ی  بین  را  ایــران  جایگاه  مخاطرات  این  از  ناشی 

جهان ذکر می کند ]۶[.
ــــش بــشــری،  گــذشــتــه بــا پــیــشــرفــت دان گــر چــه در دهـــه هـــای  ا
و  بــرده  پی  )زلــزلــه(  پدیده  ایــن  پیدایش  چگونگی  به  دانشمندان 
هم  هنوز  اما  داده انـــد،  قــرار  بررسی  مــورد  را  آن   از  ناشی  پیامدهای 
سانحه ی  ایــن  بــرابــر  در  مقاومت  و  آن  بــروز  از  جلوگیری  بــه  قــادر 
به  توجه  و  امــروز  زندگی  الزامات  کنار  در  امر  این  نیستند.  طبیعی 
و  مطالعات  انجام  شهرها،  در  ساختمانی  و  جمعیتی  بــاالی  کم  ترا
آسیب های  رساندن  حداقل  به  راستای  در  دقیق  برنامه ریزی های 
به   .]۷[ اســت  ساخته  ضــروری  را  طبیعی  سانحه ی  ایــن  از  ناشی 
دارد  زیادی  اهمیت  آن  به  پاسخ  ارائــه ی  مراحل  شناسایی  عبارتی 
که توجه به تقویت و ارتقای آن در سطوح مختلف ضروری است. 
کارآمد نیاز است  بنابراین به استراتژی های مدیریت سوانح طبیعی2 
منطقه ای  )حتی  محلی  سطوح  در  آسیب پذیری  کاهش  بــرای  تا 
از طریق  که  کند  کاهش سوانح طبیعی حرکت  با  رابطه  و ملی( در 
و  آمــادگــی  اقــدامــات  و  پیش گیری  مؤثر  بسیار  روش هـــای  اجـــرای 

بلندمدت  برنامه ریزی های  داخــل  در  خطر  مدیریت  یکپارچگی 
توسعه صورت می گیرد ]۸[. 

اقداماتی  قالب  در  پویا  فرایندی  کلی مدیریت سوانح،  به طور 
بعد  و  ع  ــو وق زمــان  در  سانحه،  ع  وقــو از  پیش  کــه  اســت  سنجیده 
است:  مرحله  دو  شامل  و   ]9[ می شود  انجام  سانحه  آن  ع  وقــو از 
کاهش و آمادگی، و  مرحله ی قبل از سانحه متشکل از پیش گیری، 
کنش، توان بخشی و بازسازی است.  که شامل وا فاز پس از فاجعه 
ایجاد  و  ظرفیت  توسعه ی  سانحه،  از  پیش  فــاز  از  هــدف  اصــل  در 
اولیه ی  روزهای  در  احتمالی سوانح  با عواقب  مقابله  برای  آمادگی 
پس  اثربخشی  بر  عمدتًا  فاجعه  از  پس  فاز  عکس  بر  و  است  ع  وقــو
توسعه ی  در  زیــادی  اهمیت  سوانح  مدیریت  دارد.  تمرکز  فاجعه  از 
برای  آمادگی  به  منجر  زیــرا  دارد،  جوامع  انعطاف پذیری  ظرفیت 
مقابله با یک سانحه است ]۱۰[. یکی از مهم ترین مراحل چرخه ی 
توجه  آن  به  باید  سانحه  ع  وقو از  قبل  که  طبیعی  سوانح  مدیریت 
کاهش  کرد مقوله ی »آمادگی۳« است. به عبارتی یکی از راهکارهای 
خطرات ناشی از سوانح طبیعی از جمله زلزله، ارتقای سطح آمادگی 
]۷[. در واقع آمادگی، عملیاتی  در بین اقشار مختلف جامعه است 
است که پس از پیش بینی و شناخت احتمال سانحه انجام می گیرد 
که برای به حداقل رساندن ضایعات،  و شامل فعالیت هایی است 
مــی شــود. طراحی  ســوء سانحه طــراحــی  اثـــرات  ســایــر  و  خــســارات 
کنش در مقابل سانحه به ویژه مهیا ساختن به موقع  فعالیت های وا
نجات و تخلیه ی اضطراری از اهم قسمت های آمادگی است ]۱۱[. 
از دست دادن  خ دادن یک سانحه می تواند خطر  از ر آمادگی قبل 
و   ]۱2[ دهــد  کاهش  را  آسیب پذیری  و  امــوال  به  خسارت  زندگی، 
آمادگی  اهمیت  وجــود  با  امــا  اســت.  بــرخــوردار  به سزایی  اهمیت  از 
کی از پایین بودن مطالعات در این زمینه است،  گزارشات حا فردی، 
ع سوانح، مطالعات پیرامون  به طوری که حتی در مناطق مستعد وقو
مطالعات  که  گونه ای  به   ]۱۳[ اســت  پایین  بالیا  برابر  در  آمادگی 
تجربی بر روی عوامل تعیین کننده ی آمادگی در برابر بالیا، به ویژه 
]۱۴[. در این زمینه  کم است  کشورهای در حال توسعه، نسبتًا  در 
یکی از ابعاد مهم آمادگی »آمادگی عملیاتی« است. آمادگی عملیاتی 
ع سوانح از  که افراد قبل از وقو شامل میزان تمرین و مهارتی است 
آموزشی  دوره هــای  و  همگانی  تمرینات  مانورها،  در  شرکت  طریق 
ارائه ی  کپسول آتش نشانی، نحوه ی پناه گیری،  کار با  در زمینه ی 
و غیره  منزل  امن  نقاط  آرامش، شناسایی  اولیه، حفظ  کمک های 
محیط  تــوان  افــراد،  پاسخ  نحوه ی  تمرین  این  در  می کنند.  کسب 
کمک رسانی  عوامل  توان  و  اضطراری  تخلیه ی  نجات،  فیزیکی، 
و  شــده  بــررســی  مــأمــوریــن  و  مـــردم  همکاری  نــحــوه ی  همچنین  و 
 .]۱۵[ راهکارهایی برای برخورد با سانحه ی واقعی اتخاذ می شود 
کپسول  اولیه،  کمک های  )تهیه ی جعبه ی  تدارکات  ذخیره سازی 
آتش نشانی، بیمه، مواد غذایی و آشامیدنی و غیره( نیز یکی دیگر از 
ع سوانح  که باید قبل از وقو پیش   شرط  های آمادگی عملیاتی است 

گرفته  شود.  در نظر 
کرمان، از نظر جمعیتی  کرمان، مرکز استان  در این ارتباط، شهر 
کشور و از نظر ناحیه ای،  در رده ی شهر های باالی نیم میلیون نفر 
دارای  کشور،  شرق  جنوب  شهر  بزرگ ترین  و  مهم ترین  به منزله ی 
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همچنین  و  شده  ذکر  مــوارد  به  توجه  است.  فرامنطقه ای  عملکرد 
کمربند زلزله خیز آلپ - هیمالیا، ضرورت  قرار گیری این شهر بر روی 
لزوم برنامه ریزی مدیریت سوانح طبیعی را برای آن بیش از پیش 
حائز اهمیت کرده است. در واقع با توجه به اهمیت مقوله ی آمادگی 
پژوهش،  این  اصلی  هدف  طبیعی،  سوانح  مدیریت  چرخه ی  در 
عملیاتی  آمادگی  از  خانوارها  بــرخــورداری  میزان  در  تفاوت  بررسی 
اجتماعی   - اقتصادی  وضعیت  تأثیر  میزان  سنجش  نهایت  در  و 
به  است.  عملیاتی  آمادگی  از  آن ها  برخورداری  میزان  در  خانوار ها 
مناطق  آسیب پذیر ترین  از  یکی  به منزله ی  کــرمــان  شهر  عبارتی 
ایران، نیازمند توجه و برنامه ریزی ویژه برای اقدامات پیش گیرانه 
کارا، سریع و پاسخ گو برای  و مدیریت سوانح است و استقرار نظامی 
ع، از اهمیت خاصی برخوردار است و این امر لزوم بررسی  این موضو

این پژوهش را نمایان می سازد. 

 مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

 چرخه ی مدیریت سوانح طبیعی 
و  حین  قبل،  اصلی  مرحله ی  سه  از  طبیعی  سوانح  مدیریت 
ع سانحه تشکیل می شود. متناسب با مراحل سه گانه ی  پس از وقو
گرفته  فعالیت های مدیریت سوانح در نظر  برای  مذکور، چرخه ای 
آمــادگــی،  و  پیش گیری  فعالیت های  چــرخــه  ایــن  در  اســـت.  شــده 
ع  ع سانحه، مقابله مربوط به زمان وقو مربوط به زمان قبل از وقو
به   .]۱۶[ اســت  سانحه  ع  وقــو از  پس  زمــان  به  مربوط  بــازســازی  و 
پیش گیری،  از  عبارتند  سوانح  مدیریت  اصلی  مراحل  دیگر  عبارتی 
ع و بازسازی خسارت ها.  کنش به هنگام وقو آمادگی در برابر خطر، وا
اجرا  به  بروز فاجعه به صورت یک مجموعه  به هنگام  فرایند  این 
که هر یک از این مراحل در مراحل دیگر ادغام  در می آید. هر چند 
می شوند، با این همه، هر یک به نوبه ی خود هدفی ویژه را دنبال 
می کند و استخوان بندی مرحله ی بعدی را تشکیل می دهد ]۱۷[.    

پیش گیری. ۱
اقداماتی  همه ی  برگیرنده ی  در  سوانح  از  پیش گیری  مفهوم 
از  جلوگیری  برای  یا  و  سانحه  ع  وقو از  ممانعت  به منظور  که  است 

ع سوانح مختلف در جوامع صورت  تشدید اثرات مخرب ناشی از وقو
می گیرد ]۱۸[.

آمادگی. 2
 آمادگی مقابله با سوانح غیرمترقبه یکی از مراحل چهارگانه ی 
ارتــقــای  فعالیت های  هــمــه ی  کــه شــامــل  اســت  مــدیــریــت ســوانــح 
در  و   ]۱9[ اســت  ســوانــح  مدیریت  زمینه ی  در  جامعه  توانمندی 
پژوهش،  اطالعات،  جمع آوری  قبیل  از  فعالیت هایی  برگیرنده ی 
بــرنــامــه ریــزی، ایــجــاد ســاخــتــارهــای مــدیــریــتــی، آمـــوزش و تمرین 
مجموعه  و  می گیرد  صــورت  فاجعه  ع  وقــو از  پیش  که   ]2۰[ اســت 

توانایی های مدیریت سوانح را تشکیل می دهد. 
 مقابله . ۳

هدف از مقابله، به حداقل رساندن میزان جراحت انسان ها و 
تخریب اموال آن ها با انجام یک رشته اقدامات فوری مانند اعالم 
خطر، تخلیه ی منطقه ی خطر، جستجو، نجات و انتقال قربانیان 
به مناطق امن و تأمین سرپناه و ارائه ی خدمات فوری پزشکی به 

مجروحان است ]2۱[.
بازسازی و بازتوانی۴. ۴

بازسازی به منزله ی یکی از مراحل چهارگانه ی مدیریت سوانح، 
را  آسیب دیده  جامعه ی  که  اســت  فعالیت هایی  مجموعه  شامل 
بازگرداند.  سانحه(  از  قبل  شرایط  لــزومــًا  نه  )و  عــادی  شرایط  به 
به  آسیب دیده  جامعه ی  شرایط  بــازگــردانــدن  بــازســازی،  از  هــدف 
خود  پایدار  توسعه ی  به  بتواند  که  نحوی  به  است،  عادی  شرایط 
ادامه دهد. بازسازی شامل همه ی اقدامات الزم و ضروری پس از 
بازگرداندن وضعیت عادی به مناطق  برای  که  ع سوانح است  وقو
ضوابط  پایدار،  توسعه ی  ویژگی های  گرفتن  نظر  در  با  آسیب دیده 
ایمنی، مشارکت های مردمی و مسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی 
نیز شامل مجموعه  بازتوانی  انجام می گیرد.  منطقه ی آسیب دیده 
روانی  روحی،  جسمی،  شرایط  بازگرداندن  برای  که  است  اقداماتی 
]۱9[ و در  و اجتماعی آسیب دیدگان به حالت طبیعی، انجام شود 
ع سوانح به منظور  که پس از وقو گفته می شود  حقیقت به اقداماتی 
گذاشته  برقراری شرایط و وضعیت عادی زندگی به منطقه، به اجرا 

می شود ]2۱[.

سوانح  مدیریت  چرخه ی  در  آمادگی  جایگاه  تعیین   
طبیعی 

سیاست  به  معطوف  گذشته  در  سوانح  مدیریت  سیاست های 
امــا در  بــود.  ع  بــه ســوانــح در هنگام وقــو کــنــش  ــداد، نجات و وا امـ
سمت  به  سوانح  مدیریت  در  سیاست ها  و  دیدگاه ها  جدید  دهه ی 
دهه ی  تا  واقــع  در   .]22[ است  شده  متمرکز  سوانح  از  پیش گیری 
۱9۸۰ ادبیات نظری مدیریت سوانح بر رویکرد کاهش آسیب پذیری 
کید داشت.  و ایجاد استراتژی های مقابله ای برای سوانح طبیعی تأ
تا اینکه تا پایان ۱9۸۰ و به ویژه در دهه ی ۱99۰، دانشمندان علوم 
داشتند  اعتقاد  آن ها  کردند.  آغاز  را  رویکرد  این  از  انتقاد  اجتماعی 
که آسیب پذیری یک بعد اجتماعی است و نباید به آسیب انسان و 
که  کرده اند  ]2۳[. از آن زمان، محققان تالش  اموال محدود شود 
در  امروزه  بنابراین،  دهند.  تغییر  را  سوانح  مدیریت  غالب  پارادایم 
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 یگانهشود. متناسب با مراحل سهحین و پس از وقوع سانحه تشکیل میاصلی قبل،  یاز سه مرحله طبیعی مدیریت سوانح
گیری و آمادگی، های پیشفعالیتته شده است. در این چرخه نظر گرف های مدیریت سوانح دربرای فعالیت ایمذکور، چرخه

به  [.61] است سانحهمربوط به زمان وقوع و بازسازی مربوط به زمان پس از وقوع مقابله ، سانحهزمان قبل از وقوع مربوط به 
نش به هنگام وقوع و بازسازی گیری، آمادگی در برابر خطر، واکپیشاز  عبارتی دیگر مراحل اصلی مدیریت سوانح عبارتند

ین مراحل در آید. هر چند که هر یک از ابه صورت یک مجموعه به اجرا در مییند به هنگام بروز فاجعه ااین فرها. خسارت
بعدی را  یبندی مرحلهکند و استخوانخود هدفی ویژه را دنبال می ینوبه شوند، با این همه، هر یک بهمراحل دیگر ادغام می

     [.61] دهدل میتشکی

 
  مدیریت سوانح یچرخه :1تصویر 

 گیریپیش .6

جلووگیری از  بورای  منظور ممانعت از وقووع سوانحه و یوا    اقداماتی است که بهی همه یگیرندهبر گیری از سوانح درمفهوم پیش
 [.61] گیردوع سوانح مختلف در جوامع صورت میتشدید اثرات مخرب ناشی از وق

 آمادگی .2

هوای ارتقوای   فعالیوت  یهموه  مدیریت سووانح اسوت کوه شوامل     یچهارگانهمراحل غیرمترقبه یکی از  سوانحمقابله با آمادگی  
آوری اطالعوات، پوژوهش،   جموع هایی از قبیول  فعالیت یگیرندهو در بر [61] مدیریت سوانح است یتوانمندی جامعه در زمینه

مجموعوه   وگیورد  پویش از وقووع فاجعوه صوورت موی      که [22] رین استتم و ریزی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزشبرنامه
 دهد.  های مدیریت سوانح را تشکیل میتوانایی

 مقابله   .3

ها با انجام یک رشته اقدامات فوری مانند اعالم ها و تخریب اموال آنحداقل رساندن میزان جراحت انسان هدف از مقابله، به
خدمات فوری پزشکی  یهئمین سرپناه و ارانتقال قربانیان به مناطق امن و تأو ا جات، نجوی خطر، جستمنطقه یخطر، تخلیه

 [.26] به مجروحان است

 4بازسازی و بازتوانی .4

دیده را به آسیب یست که جامعههایی امدیریت سوانح، شامل مجموعه فعالیت ییکی از مراحل چهارگانه یمنزلهبازسازی به
دیده به شرایط آسیب یزی، بازگرداندن شرایط جامعهبازگرداند. هدف از بازساایط قبل از سانحه( شرایط عادی )و نه لزوماً شر

تصویر 1: چرخه ی مدیریت سوانح 
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سراسر جهان نگرش مدیریت سوانح  تغییرات قابل توجهی را تجربه 
کرده  است، به طوری که دیدگاه غالب در حال حاضر با هدف افزایش 
کاهش آسیب پذیری ]2۴[.  مقاومت در برابر فاجعه است، نه صرفًا 
با گذشت زمان، در بسیاری از کشورها، این رویکرد در سلسله مراتب 
برنامه ریزی مدیریت سوانح در هر دو مقیاس شهری و محلی وارد 

شده  است ]2۵[.
علت  بــه  طبیعی  ســوانــح  از  نــاشــی  بــحــران هــای  حقیقت  در 
توانمند  مدیریت  نیازمند  زنــدگــی،  طبیعی  رونــد  انفصال  و  قطع 
سوانح  مدیریت  اســـت.  اجــرایــی  نــهــادهــای  و  مسئوالن  سطح  در 
و  تجزیه  و  سوانح  سیستماتیک  و  علمی  مشاهده ی  با  می کوشد 
صــورت  در  یــا  و  ســوانــح  از  پیش گیری  راهــکــارهــای  آن هـــا،  تحلیل 
با  مقابله  آمادگی   .]۱۷[ نماید  ارائه  را  آن  مخرب  آثار  کاهش  بروز، 
شامل  که  است  سوانح  مدیریت  مراحل  از  یکی  غیرمترقبه  سوانح 
ساختارهای  ایجاد  برنامه ریزی،  پژوهش،  اطالعات،  جمع آوری 
فاجعه  ع  وقـــو از  پیش  و   ]2۰[ اســت  تمرین  آمـــوزش،  مدیریتی، 
صورت می گیرد و مجموعه توانایی های مدیریت سوانح را تشکیل 
بر ایجاد شبکه ها و  از مدیریت سوانح، بیشتر  می دهد. این مرحله 
کید دارد. در واقع آمادگی  ح های عملیاتی در مواقع اضطراری تأ طر
کاهش  برای  الزم  هماهنگی  و  مدیریتی  ساختارهای  ایجاد  شامل 
طریق  از  سوانح  از  ناشی  خسارات  بــازســازی  و  پاسخ گویی  ــرات،  اث
آمادگی،  از  هدف  که   ،]2۶[ است  تمرین  و  آمــوزش  برنامه ریزی، 
می توان   .]2۷[ اســت  فاجعه  بــروز  مواقع  در  زندگی  ایمنی  بهبود 
گفت، وجود آمادگی قبلی در یک جامعه برای برخورد با زلزله یکی از 
کاستن از صدمات زلزله است و به عنوان یک  مهم ترین عوامل در 

کاهش خسارات و ضایعات تلقی می شود ]2۸[. بخش از برنامه ی 
برنامه ریزی در مرحله ی  باید در  که  از مسائلی  هر چند بعضی 
عمرانی  مسائل  گیرند،  قــرار  توجه  مــورد  سانحه  از  پیش  آمــادگــی 
کشورها نتوانند به راحتی بر آن ها تسلط  که شاید پاره ای از  هستند 
از  پیش  آمادگی  مرحله ی  در  برنامه ریزی  صورت  هر  در  ولی  یابند 
و  دولت ها  کشورها،  فقیرترین  حتی  که  است  کــاری  تنها  سانحه، 
کارهای مربوط  مسئوالن محلی از عهده اش بر می آیند، زیرا اصول 
سرمایه گذاری  بدون  معمواًل  را  طبیعی  سوانح  با  مقابله  آمادگی  به 
ع سوانح طبیعی  از وقو ترمیم خسارات پس  با  مقایسه  در  هنگفت 
اداره ی مناسب یک سانحه متضمن این  می توان به اجرا درآورد. 
ع آن آماده است و به  که به چه میزان جامعه برای وقو نکته است 
توقع  نباید  حال  عین  در  اســت.  اندیشیده  آن  مختلف  جنبه های 
به  شــده  انجام  برنامه ریزی  مطابق  درســت  چیز  همه  که  داشــت 
کسب شده  ع سانحه آمادگی الزم  گر برای وقو ع بپیوندد. ولی ا وقو
گذشته  گشته و از سوانح  کافی برخوردار  و افراد از آموزش و تمرین 
کافی اندوخته باشند، شانس بیشتری در اداره  ی سانحه  تجربه ی 
وجود خواهد داشت ]29[. بر این اساس، آمادگی در برابر سوانح، در 
کاهش آسیب پذیری از مراحل مهم  دیدگاه جدید مدیریت سوانح و 
برخوردار  تعیین کننده ای  و  مهم  بسیار  جایگاه  از  و  است  اساسی  و 
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
اول، رفع شرایط اضطراری  هدف مدیریت سوانح در درجه ی 
الزم  بنابراین  اســت.  اولیه  حالت  به  جامعه  سریع  بــازگــردانــدن  و 
است برای پیش بینی و شناسایی اثر سوانح و آسیب های مختلف 
کاهش  با حداقل  برقراری ضابطه و چارچوبی برای خنثی سازی  و 
به منزله ی  که  آن چه  و  آید  به عمل  گسترده ای  اثــرات، تالش  این 
برنامه ی مقابله با فاجعه شامل مشکالت و نیازهای چنین اقدامی 
گسترده  کنون تنظیم و تدوین شده است، صرفًا پاره ای از فرایند  تا
از  اســت  عــبــارت  مقابله  ــت.  اس سانحه  بــا  مقابله  همه جانبه ی  و 
دوره هــای  بــرگــزاری  برنامه ریزی،  شیوه های  دانــش،  به کارگیری 
و  ســوانــح  انـــواع  بــا  مرتبط  عمومی  آمــوزش هــای  و  وابسته  آمـــوزش 
گریبان گیر جامعه شود ]۳۰[.  که ممکن است  آسیب های اجتماعی 

مهم ترین اصول آمادگی در برابر سوانح عبارتند از:
حالت -  به  جامعه  بازگرداندن  بــرای  آنی  اقــدام  و  آمادگی   

عادی؛ 
فرایند -  یک  منزله ی  به  سانحه  ع  وقــو از  پیش  آمــادگــی   

پیوسته؛ 
 آمادگی در برابر ناشناخته ها و مسائل مجهول هنگام بروز - 

سانحه؛
 آمادگی برای شکل دهی به اقدامات مناسب ]۳۱[.- 

و روشن  ارائــه شده  تعاریف  و  به مفاهیم  توجه  با  کلی  به طور 
ــی در چــرخــه ی مــدیــریــت ســوانــح  ــادگ شـــدن اهــمــیــت و جــایــگــاه آم
مقیاس  و  سطح  در  فردی  آمادگی های  زمینه ی  در  گفت  می توان 
قدیری  مثال  بــرای  گرفته  اســت.  صــورت  اندکی  مطالعات  خانوار 
آمادگی  مــیــزان  تــفــاوت  تحلیل  بــه  پژوهشی  در   )۱۳92( نسبی  و 
اجتماعات محله ای شهر شیراز در برابر زلزله و نیز رابطه ی آمادگی 
اجــتــمــاعــات مــحــلــه ای و وضــعــیــت اقــتــصــادی - اجــتــمــاعــی آن هــا 
عملیاتی  آمادگی  ابعاد  نظر  از  می دهد  نشان  نتایج  و  پرداخته اند 
معناداری  تفاوت  محله ها  بین  کل  آمادگی  نیز  و  فیزیکی  بستر  و 
شغلی، منزلت  با  درصــد   99 اطمینان  با  کل  آمادگی  و  دارد   وجــود 
و  گــالس۵  دا دارد.  معناداری  رابطه ی  پایگاه  و  تحصیالت  درآمــد، 
همکاران )2۰۱۴( در پژوهشی با عنوان »توسعه ی یک مدل جامع 
ابزار  چ«، مهم ترین  کرایستچر زلزله ی  از  آمادگی بحران: تجاربی  از 
توانایی و مقابله ی مردم با بحران و انطباق با چالش های ناشی از 
بحران را آمادگی افراد می دانند. در همین راستا به روش میدانی و 
گروه از مناطق شهری به بررسی مفهوم  توزیع پرسش نامه بین دو 
مناطق  کنان  سا آمادگی  سطح  منظور،  بدین  مــی پــردازد.  آمادگی 
خسارت  و  فیزیکی  آسیب   2۰۱۱ زلــزلــه ی  تأثیر  تحت  که  را  حومه 
اطــراف  جــوامــع  کنان  سا بــا  شدند  متحمل  اجتماعی  و  اقتصادی 
مقایسه  دیدند،  زلزله  از  مستقیم  فیزیکی  آسیب  که  چ  کرایستچر
می کند. لیواس۶ و همکاران )2۰۱2( در پژوهشی به ارائه ی مفاهیم 
و ادبیات موجود در مورد آمادگی در طول ۱۵ سال گذشته پرداختند. 
در  ضـــروری  عنصر  یــک  محلی  آمــادگــی  تقویت  کــردنــد  بیان  آن هــا 
فردی  عوامل  شامل  آمادگی  این  که  است  سوانح  به  مؤثر  کنش  وا
مانند وضعیت سالمتی، خودکارآمدی و حمایت جامعه  و محیطی 
کافی برای شرکت در  می شود و افراد نیاز به دانش، انگیزه و منابع 



47

له
زلز

بر 
برا

در 
ی 

هر
 ش

ی
ها

وار
خان

ی 
یات

مل
ی ع

دگ
آما

ن 
یزا

ل م
حلی

ت

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره سیزدهم
بهار و تابستان

1397

که شبکه های اجتماعی مهم ترین منبع  فعالیت های آمادگی دارند 
اطالع رسانی در این زمینه هستند. از طرفی بکر۷ و همکاران )2۰۱2( 
طرحی را تحت عنوان »نتایج مربوط به زلزله و آمادگی خانواده« در 
اجرا  به مرحله ی  از طریق مصاحبه  ناپییر  و  وانگانا  تیمارا،  مناطق 
که تعداد مصاحبه ۴۸ عدد در زمینه ی میزان آمادگی  در آورده انــد 
و اطالعات مردم درباره ی زلزله و چگونگی درک آن ها از خطر بوده 
که شامل  کرده اند  است. از سه منبع اطالعاتی در مصاحبه استفاده 
تعاملی  اطالعات  غیره(،  و  مجالت  )روزنامه ها،  منفعل  اطالعات 
)فعالیت های اجتماعی، فعالیت های مدرسه و فعالیت های محل 
ک(  کار( و اطالعات تجربی )برای مثال تجربه ی یک رویداد خطرنا
مردم  بیشتر  بــرخــورد  نشان دهنده ی  آمــده  به دست  نتایج  اســت. 
ساخت  امکان  پژوهش  این  نتایج  و  است  آخر  اطالعات  ع  نو دو  با 
را می دهد.  منبع  ایــن سه  از  مــردم  آمــادگــی  بــرای  کامل  مــدل  یک 
ارتباط  بررسی  به  و همکاران )2۰۰۸(، در پژوهشی  آلدریچ۸  نانسی 
بین سالمت عمومی و آمادگی اضطراری افراد در زمان بروز سانحه 
که برای حفاظت از افراد مسن در  پرداختند و به این نتیجه رسیدند 
کادر  طی یک فاجعه چندین استراتژی وجود دارد. از جمله داشتن 
متخصص آموزش دیده، استفاده از داده های نقشه برداری محلی 
افراد مسن زندگی می کنند.  از  که بسیاری  برای شناسایی مناطقی 
با  پــروژه ای  زمینه  این  در  صورت گرفته  پژوهش های  از  یکی  دیگر 
سال  در  طبیعی«  مخاطرات  خانگی  آمادگی  میزان  »بررسی  عنوان 
که بتانی جانستون در منطقه ی جنوب شرقی امریکا  )2۰۰۷( است 
انجام داده است. هدف از این نظرسنجی درک بهتر شهروندان از 
مخاطرات طبیعی و سطح آمادگی آن ها است. جامعه ی مورد نظر 
کنان مناطق شهری جفرسون، هرنی، الیک  شامل ۱2۰۰ خانوار از سا
طریق  از  شده اند.  انتخاب  تصادفی  صــورت  به  که  است  مالهیر  و 
پست به خانوارها تحویل و دوباره به مرکز  ONHV بازگشت داده 
که تعداد  شده اند. نتیجه تعداد 2۷۷پاسخ معتبر و 2۳ درصد است 

خطرات  زمینه ی  در  مطالعه  محدودیت  از  ناشی  پاسخ گویی  کم 
طبیعی و میزان درک پایین آن ها از خطر است. 

ح شده در بخش نظری و روشن  ع طبق تعاریف مطر در مجمو
چرخه ی  در  مرحله  مهم ترین  به منزله ی  آمــادگــی  جایگاه  شــدن 
پژوهش های  از  حاصل  نتایج  بررسی  طرفی  از  و  سوانح  مدیریت 
صورت گرفته در زمینه ی آمادگی می توان گفت که علی رغم زلزله خیز 
کرمان و لزوم به کارگیری فرایند مدیریت سوانح در این  بودن شهر 
کنون پژوهشی در زمینه ی بررسی و سنجش سطح آمادگی  شهر، تا
آمادگی عملیاتی است صورت نگرفته  که مهم ترین نمود آن  مردم 
گردید در این پژوهش بر اساس سه مؤلفه )مهارت،  است، لذا سعی 
سنجش  مورد  خانوارها  عملیاتی  آمادگی  سطح  تدارکات(،  تمرین، 
در  پیشنهاداتی  شده  حاصل  نتایج  براساس  نهایت  در  تا  گیرد  قرار  
مؤثرترین  و  اولین  که  افراد  آمادگی  سطح  ارتقای  و  بهبود  زمینه ی 

گردد. ع سانحه است ارائه  نیروهای در معرض خطر در زمان وقو

روش پژوهش

ع  پژوهش حاضر از نظر روش بررسی، توصیفی -  تحلیلی و از نو
پیمایشی است. در این پژوهش با توجه به مسئله و هدف تحقیق، 
واحد تحلیل، خانوار انتخاب شده است. از این  رو جامعه ی آماری 
کرمان با  کن در چهار منطقه ی شهر  این پژوهش را خانوار های سا
بیش از ۱۴۱۸۶۷ خانوار تشکیل می دهد ]۳2[. حجم نمونه نیز با 
کوکران معادل ۳۵۰ خانوار برآورد، سپس با روش  استفاده از فرمول 
کن  نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم، به تناسب جمعیت سا
در هر یک از مناطق شهرداری، برای هرکدام تعدادی پرسش نامه در  
گرفته شده  است تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق  نظر 
گردد. جدول ۱ تعداد نمونه را به تفکیک منطقه و تصویر ۳  تکمیل 

کرمان را نشان می دهد.   7موقعیت مناطق مورد مطالعه در شهر 
 

ای در معرض خطر در ثرترین نیروهآمادگی افراد که اولین و مؤبهبود و ارتقای سطح  ینتایج حاصل شده پیشنهاداتی در زمینه
 ارائه گردد.است  وقوع سانحهزمان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش :2تصویر 

 پژوهشروش 

است. در این پژژوهش بژا تو ژه بژه م ژ له و هژد         نوع پیمایشی و از تحلیلی  - پژوهش حاضر از نظر روش بررسی، توصیفی
 یچهژار منطقژه  سژاکن در  های خانواررا آماری این پژوهش  ی امعهرو  . از اینه استتحقیق، واحد تحلیل، خانوار انتخاب شد

خژانوار   253ران معژادل  وکحجم نمونه نیز با استفاده از فرمول ک [.23]دهد خانوار تشکیل می 868141شهر کرمان با بیش از 
به تناسب  معیت ساکن در هر یک از منژاقق شژهرداری، بژرای     ،ای متناسب با حجمگیری خوشهسپس با روش نمونه برآورد،

 8  ژدول  تا مطابق حجم  معیژت آمژاری در آن منژاقق تکمیژل گژردد.      است هنظر گرفته شد نامه درهرکدام تعدادی پرسش
   دهد.نشان میموقعیت مناقق مورد مطالعه در شهر کرمان را  2تصویر و قه تعداد نمونه را به تفکیک منط

 های نمونه به تفکیک منطقهحجم خانوار: ۱جدول 
 درصد نامهتعداد پرسش ردیف

 3/36 16 یک یمنطقه

 8/32 18 دو یمنطقه

 3/23 835 سه یمنطقه

 9/33 13 چهار یمنطقه

 3/833 253 جمع کل

 

 آمادگی عملیاتی خانوار

 مدیریت سوانح یچرخه

 گیریپیش

 بازسازی مقابله

 آمادگی

 تدارکات تمرین مهارت

تصویر 2: چارچوب مفهومی پژوهش
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کــتــابــخــانــه ای،  از روش  اســتــفــاده  ــا  ب ــتــدا  اب پــژوهــش  ایـــن  در 
گردآوری  آمادگی  و  زمینه ی مدیریت سوانح  نیاز در  اطالعات مورد 
عملیاتی  تعریف  و  شناسایی  عملیاتی  آمــادگــی  شــاخــص هــای  و 
ابــزار  کمک  به  و  پیمایشی  روش  از  استفاده  با  سپس  شــده  اســت، 
پرسش نامه اطالعات مورد نیاز از محله های مورد مطالعه جمع آوری 
گردیده است. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از پیش  آزمون 

 ،SPSS کرونباخ در محیط نرم افزار و پایایی آن با استفاده از آزمون 
پایایی  و  هماهنگی  گویای  که  شده  است  تعیین   ۰/۸۴۸ معادل 
»آمادگی  تحقیق  مفهوم  مهم ترین  نهایت  در  داده هــاســت؛  بــاالی 
عملیاتی« در سطح و مقیاس خانوار شهری بر اساس شاخص هایی 
گویه های  چون میزان مهارت، تمرین و سطح تدارکات به صورت 
پرسش نامه و در قالب طیف پنج گانه لیکرت عملیاتی گردیده است.

جدول 1: حجم خانوار های نمونه به تفکیک منطقه

درصدتعدادپرسشنامهردیف

8424/0منطقه ی یک
8۱23/۱منطقه ی دو
۱0530/0منطقه ی سه

8022/9منطقه ی چهار
کل 350۱00/0جمع 
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 یت مناطق مورد مطالعه در شهر کرمانموقع :3تصویر 

آمژادگی گژردآوری و   و  سژوانح مژدیریت   یت مژورد نیژاز در زمینژه   اای، اقالعدر این پژوهش ابتدا با استفاده از روش کتابخانه
سژپس بژا اسژتفاده از روش پیمایشژی و بژه کمژک ابژزار        اسژت،   اتی شناسایی و تعریف عملیاتی شدههای آمادگی عملیشاخص
همچنژین روایژی پرسشژنامه بژا اسژتفاده از       .گردیده اسژت آوری های مورد مطالعه  معه اقالعات مورد نیاز از محلهنامپرسش
کژه گویژای    اسژت  هتعیژین شژد   161/3معژادل   ،SPSSافزار آزمون و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ در محیط نرمپیش

کرمان تصویر 3: موقعیت مناطق مورد مطالعه در شهر 

جدول 2: شاخص ها و معرف های سنجش آمادگی عملیاتی خانوارها در برابر زلزله

معرفشاخصمفهوم

آمادگی عملیاتی 

مهارت

کمک های اولیه                                - مهارت در انجام 
 - مهارت در شناسایی نقاط امن منزل و محله  

کپسول آتش نشانی         - مهارت به کارگیری وسایل اضطراری مثل 
کنش مؤثر    - مهارت در پناه گیری و وا

تمرین

گاز در مواقع اضطراری               - تمرین قطع تأسیس ها آب، برق و 
 - تمرین فرار و پناه گیری

کمک و امدادرسانی به اعضای خانواده                             - تمرین 
 - اجرای تمرین های خانوادگی   

- تمرین دست یابی به تلفن ها و لوازم اضطراری                             
- شرکت در تمرین ها و مانورها      

تدارکات

- تهیه ی لیست شماره تلفن های اضطراری                 
 - شناسایی نقاط امن و رفع موانع فرار و پناه گیری  

گاوصندوق        - نگهداری اسناد و مدارک در جای امن مثل 
 - ذخیره ی مواد غذایی و آشامیدنی اضطراری 

کیف امداد و نجات   -
کمک های اولیه    - جعبه ی 

کپسول آتش نشانی      -
- تثبیت لوازم و اثاثیه    
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کـــه مــهــم تــریــن و  ــاه اقـــتـــصـــادی - اجــتــمــاعــی خـــانـــوار  ــگ ــای پ
کاربردی ترین متغیر مستقل در این پژوهش است توسط مؤلفه هایی 
ع مالکیت  نظیر سطح تحصیالت پاسخ گو، میزان درآمد ماهیانه، نو
که در جدول ۳ نحوه ی وزن دهی به  گردید  و شغل ]۳۳[ عملیاتی 
هر یک از مؤلفه ها و نهایتًا نحوه ی ساخت و تعریف عملیاتی پایگاه 
گام  اقتصادی - اجتماعی در محیط نرم افزار SPSS، در قالب چند 

بیان شده است.
گام نخست، ویژگی ها و خصوصیات اجتماعی - اقتصادی  در 
ع مالکیت و سطح تحصیالت  ع شغل، میزان درآمد، نو همچون نو
که تعریف کننده ی پایگاه اقتصادی - اجتماعی سرپرست خانوار در 

جامعه است مشخص شده  است:
درآمــد -  تقسیم  بــا  و  فاصله ای  مقیاس  در  ســرانــه:  درآمـــد 

اظــهــاری سرپرست خــانــوار بــر تــعــداد اعــضــای خــانــوار به 
دست آمد؛

و -  فاصله ای  سنجش  مقیاس  سطح  در  سرپرست:  شغل 
اندازه گیری  شغلی  منزلت  به  مربوط  نمره های  اساس  بر 
جدول  از  شغلی  منزلت  نمره های  تعیین  برای  می شود. 
رساله ی  به  مربوط  تهران  مشاغل  منزلتی  طبقه بندی 
از  اساس  این  بر  شد.  استفاده   )۱۳۷۴( کاظمی پور  شهال 
شغلی  دقیق  عنوان  که  شد  خواسته  نمونه  خانوارهای 
از  مربوطه  شغلی  منزلت  ادامــه،  در  و  کنند  بیان  را  خود 

جدول پیش گفته به دست آمد.
در -  تحصیلی  کــالس هــای  تــعــداد  حسب  بــر  تحصیالت: 

مقیاس سنجش فاصله ای اندازه گیری شد. 
ع مالکیت: بر حسب وضعیت مالکیت واحد مسکونی -  نو

ترتیبی  مقیاس  و  سطح  در  است  کن  سا آن  در  خانوار  که 
سنجیده شد.

مؤلفه های  از  یــک  هــر  تــعــریــف  از  پــس  محقق  دوم  گـــام  در 
مطالعات  به  بنا  خانوار،  اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه  سازنده ی 
دخیل  متغیرهای  از  یک  هر  اهمیت  درجــه  به  توجه  با  و  پیشین 
اعمال  را  نیاز  مورد  وزنی  ضریب  اجتماعی،   - اقتصادی  پایگاه  در 
از  اهمیت هر یک  ترتیب درجــه  به  که  بدین صــورت  کــرده  اســت. 
ع شغل رتبه ی  مؤلفه های تعریف پایگاه اقتصادی - اجتماعی، نو
ع مالکیت رتبه ی 2 و  )ضریب وزنی( ۴، میزان درآمد رتبه ی ۳، نو

میزان تحصیالت رتبه ی ۱ را به خود اختصاص داده است. 
به  مؤلفه ها،  از  یــک  هــر  بــه  رتــبــه  دادن  از  پــس  ســوم  ــام  گ در 
گستره ی طبقاتی هر یک  که بر  کثر  محاسبه ی مقدار حداقل و حدا
که در سؤال  از مؤلفه ها داللت دارد پرداخته شده  است؛ بدین معنا 

خانوار،  سرپرست  درآمــد  میزان  و  شغل  ع  نو مؤلفه ی  دو  به  مربوط 
کمترین درآمد، عدد ۱ را به خود اختصاص داده  پایین ترین شغل و 
که  اســت،  گرفته  را   ۵ عدد  نیز  درآمــد  بیشترین  و  شغل  باالترین  و 
ع مالکیت و تحصیالت نیز،  ارتباط با دو مؤلفه ی دیگر یعنی نو در 
عدد ۶ مربوط به مالکیت زمین و ساختمان با هم و عدد ۱ مربوط 
به مالکیت رایگان است و در زمینه ی میزان تحصیالت نیز عدد ۱ 
مربوط به بی سوادی و عدد ۶ مربوط به درجه ی لیسانس به باالتر 

است.
به  مربوط  ستون  ضــرب  از   ،SPSS محیط  در  چهارم  گــام  در 
وزنی(،  )ضریب  رتبه  به  مربوط  ستون  در  کثر  حدا و  حداقل  میزان 

و نهایتًا جمع مقادیر آن، ستون ۵ و ۶ جدول به دست آمده است: 
=حاصل ضرب مقدار حداقل در ضریب وزنی    

 (۱×۱) + (2×۱) + (3×۱) + (4×۱) = ۱0
کثر در ضریب وزنی       =حاصل ضرب مقدار حدا

 (۱×۶) + (2×۶) + (3×5) + (4×5) = 53
مطابق  اجتماعی   - اقــتــصــادی  پــایــگــاه  مفهوم  بــه طــوری کــه 

رابطه ی ۱ در ذیل عملیاتی و اندازه گیری شده  است؛
رابطه ی ۱:

 ai و  اجــتــمــاعــی   - اقــتــصــادی  پــایــگــاه   S  ،۱ رابـــطـــه ی  در  ــه  ک
درآمــد،  )شغل،  اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه  سازنده  پارامترهای 
گــردآوری  از  پس  نهایتًا  هستند.   ۴ تا   ۱ از  تحصیالت(،   مالکیت، 
از آزمــون تحلیل  بــرای تحلیل داده هــا و آزمــون فرضیه ها  داده هــا، 
مناطق  سطح  در  آمادگی  تفاوت  بررسی  بــرای  یک طرفه  واریانس 
سطح  در  آمادگی  میانگین های  اختالف  تعیین  بــرای  همچنین  و 
در فرضیه ی دوم  و  استفاده شده  است  توکی  از پس آزمون  مناطق 
 - اقتصادی  پایگاه  متغیر  دو  بین  همبستگی  دادن  نشان  بــرای 
پیرسون  همبستگی  ضریب  از  عملیاتی  آمادگی  میزان  و  اجتماعی 

استفاده شده  است. 

محدوده و قلمرو پژوهش

کرمان بین ۵۷ درجه و ۱  کرمان، مرکز استان و شهرستان  شهر 
دقیقه و 2۴ ثانیه  تا ۵۷ درجه و ۷ دقیقه و ۸ ثانیه طول شرقی و ۳۰ 
درجه و ۱۴ دقیقه و ۵۴ ثانیه تا ۳۰ درجه و ۱9 دقیقه و ۸ ثانیه  ی 
عرض شمالی، در ارتفاع ۱۷۵۵ متری از سطح دریا واقع شده است 
)Google Earth2۰۱۶( . مساحت این شهر ۱۱۰۰۰ هکتار است و در 
کیلومتری در محور جنوب شرق شهر تهران در یک  فاصله ی ۱۰۶۰ 
شهر   ۱۳9۰ سال  سرشماری  پایه ی  بر  دارد.  قرار  پایکوهی  موقعیت 

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

مؤلفههایپایگاه
اقتصادی-اجتماعی

مقدار
حداقل

کثر ضریبوزنیمقدارحدا
حاصلضربمقدارحداقلدر

ضریبوزنی
کثردر حاصلضربمقدارحدا

ضریبوزنی

۱54420شغل
۱533۱5درآمد

۱۶22۱2نوع مالکیت
۱۶۱۱۶تحصیالت

۱053---پایگاه اقتصادی- اجتماعی 
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کرمان جمعیتی بالغ بر ۵9۵۸۴۰  نفر را داراست. با توجه به اینکه 
فعال ترین  از  یکی  در  و  گسل  چندین  محاصره ی  در  کرمان  شهر 
زلزله خیزی  نظر  از  شده  است  واقــع  ایــران  زمین ساختی  واحدهای 
از  قبل  سوانح  مدیریت  ــرورت  ض که  اســت  مستعد  منطقه ی  یک 
را  است  خانوارها  عملیاتی  آمادگی  آن  نمودهای  از  یکی  که  زلزله، 

نشان می دهد. 

 یافته های پژوهش

شاخص ها و متغیرهای آمادگی عملیاتی 
که به نوعی  شاخص های آمادگی عملیاتی و ظرفیت های آن، 
کنش مثبت در مقابل سوانح را  کاهش توانایی وا داللت بر افزایش و 
دارد، شامل میزان مهارت، تمرین و سطح تدارکات است. در همین 
تفکیک  به  عملیاتی  آمادگی  مؤلفه های  میانگین  مقادیر  ارتباط، 

مناطق در جدول ۴ ارائه شده است. 
مهارت

عملیاتی  آمادگی  سطح  سنجش  در  مهم  شاخص های  از  یکی 
با شرکت  که فرد  از میزان مهارتی است  گاهی  آ زلزله،  ع  از وقو قبل 
کپسول  با  کــار  زمینه ی  در  زلزله  با  مقابله  آمــوزشــی  ــای  دوره هـ در 
آتش نشانی، نحوه ی قرار دادن و چیدمان اثاثیه ی منزل با توجه به 
کنش مؤثر در مواقع اضطراری،  خطر زلزله، مهارت در پناه گیری و وا
شناسایی مکان های امن منزل در برابر خطر زلزله، حفظ آرامش در 
کمک های  مواقع اضطراری، رسیدگی و انتقال مصدومان و ارائه ی 
اولیه و امداد رسانی کسب کرده  است. از این لحاظ می توان گفت که 
خانوارهای منطقه ی یک با ۱۷/۴9 درصد بیشترین و خانوارهای 
را  زمینه  این  در  آمادگی  کمترین  درصد   ۱۶/99 با  چهار  منطقه ی 
داشته اند، همچنین در مقایسه با میزان آمادگی عملیاتی )۴9/۶۴( 

که تمام مناطق در سطحی پایین تر از این مقدار قرار  کرد  باید اشاره 
گرفته اند )جدول ۴(. 

تمرین
خانوارها  که  عملیاتی  آمادگی  مهم  شاخص های  از  دیگر  یکی  
در  مؤثر  کنش  وا نحوه ی  با  تا  می دهند  انجام  سوانح  ع  وقو از  قبل 
زمان زلزله آشنا شوند میزان تمرین است. به همین دلیل وضعیت 
در  شرکت  طریق  از  زلزله  از  بعد  و  ع  وقــو زمــان  در  خانوارها  تمرین 
و  فــرار  گــاز،  و  بــرق  آب،  تأسیسات  سریع  قطع  آمــادگــی،  مانورهای 
این  از  که  شده  اســت.  ارزیابی  و  بررسی  زلزله  هنگام  در  پناه گیری 
درصد   ۱۶/۸9 با  دو  منطقه ی  خانوارهای  گفت  می توان  لحاظ 
کمترین  درصد   ۱۴/9۳ با  چهار  منطقه ی  خانوارهای  و  بیشترین 
میزان  با  مقایسه  در  همچنین  داشته اند.  را  زمینه  این  در  آمادگی 
مناطق  تمام  که  گفت  می توان  هم   )۴9/۶۴( عملیاتی  آمادگی 

پایین تر از این مقدار هستند )جدول ۴(.  
تدارکات  

یــکــی   دیــگــر از شــاخــص هــای بــعــد آمـــادگـــی عــمــلــیــاتــی، سطح 
قبل  خانوارها  که  است  ضــروری  لــوازم  و  وسایل  همان  یا  تدارکات 
که  تمرین می کنند  را  آن هــا  با  کار  و  تهیه  را  آن هــا  ع سوانح،  وقــو از 
شماره  لیست  تهیه ی  اولیه،  کمک های  جعبه ی  تهیه ی  شامل 
آتش نشانی،  کپسول  نجات،  و  امــداد  کیف  اضطراری،  تلفن های 
است.  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  تهیه ی  منزل،  امن  نقاط  شناخت 
از  ارزیابی شده  است.  از این طریق بررسی و  بدین ترتیب تدارکات 
 ۱۸/22 با  دو  منطقه ی  خانوارهای  که  گفت  می توان  لحاظ  این 
درصد بیشترین و خانوارهای منطقه چهار با ۱۴/۷۳ درصد کمترین 
میزان  با  مقایسه  در  هم چنین  داشته اند.  را  زمینه  این  در  آمادگی 
که تمام مناطق در سطحی پایین تر  گفت  آمادگی عملیاتی می توان 

از این مقدار هستند )جدول ۴(. 

01 
 

 
 ستاندر استان و شهر شهر کرمانموقعیت  :4تصویر 

 های پژوهشیافته 
 عملیاتی  آمادگیها و متغیرهای شاخص

واکنش مثبت در مقابل سوانح را ش و کاهش توانایی به نوعی داللت بر افزای های آن، کهعملیاتی و ظرفیتآمادگی های شاخص
عملیهاتی بهه    آمهادگی ای هه لفهه ین ارتباط، مقادیر میانگین مؤدر هم است.مهارت، تمرین، و سطح تدارکات  میزان شامل ،دارد

 شده است. ارائه  4تفکیک مناطق در جدول 

 مهارت

شهرکت  با فرد مهارتی است که میزان آگاهی از ، قبل از وقوع زلزله عملیاتیآمادگی سنجش سطح های مهم در یکی از شاخص
منزل بها توجهه    یدن و چیدمان اثاثیهقرار دا ینشانی، نحوهتشآکار با کپسول  یزمینهدر  مقابله با زلزله های آموزشیدر دوره

های امن منزل در برابر خطر زلزله، حفظ گیری و واکنش مؤثر در مواقع اضطراری، شناسایی مکانبه خطر زلزله، مهارت در پناه
لحها   از این است.  کسب کرده رسانیهای اولیه و امدادکمک یو ارائهمصدومان آرامش در مواقع اضطراری، رسیدگی و انتقال 

ین تهر درصهد کم  44/71بها   چههار  یدرصد بیشترین و خانوارهای منطقهه  44/71با  یک یتوان گفت که خانوارهای منطقهمی
در  که تمها  منهاطق   باید اشاره کرد( 14/44ان آمادگی عملیاتی )همچنین در مقایسه با میزاند، آمادگی در این زمینه را داشته

 (.  4 )جدول اندگرفتهقرار تر از این مقدار پایین سطحی

 تمرین

ثر در واکهنش مهؤ   یدهند تها بها نحهوه   ارها قبل از وقوع سوانح انجا  میکه خانوعملیاتی آمادگی های مهم دیگر از شاخص یکی
 وضعیت تمرین خانوارها در زمان وقوع و بعد از زلزله از طریق شرکتدلیل تمرین است. به همین میزان زمان زلزله آشنا شوند 

اسهت. کهه از    هنگا  زلزله بررسی و ارزیابی شدهگیری در سیسات آب، برق و گاز، فرار و پناهانورهای آمادگی، قطع سریع تأدر م
ین تردرصد کم 49/74چهار با  یدرصد بیشترین و خانوارهای منطقه 94/71با  دو یگفت خانوارهای منطقه تواناین لحا  می

توان گفت کهه تمها  منهاطق    ( هم می14/44ان آمادگی عملیاتی )چنین در مقایسه با میزهماند. آمادگی در این زمینه را داشته
 (.  4 )جدول تر از این مقدار هستندپایین

کرمان در استان و شهرستان تصویر 4: موقعیت شهر 
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تمرین  شاخص  نظر  از  منطقه  چهار  بین  گفت  می توان  لــذا  اســت 

تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
گفت  می توان  »تدارکات«  یعنی  سوم  شاخص  زمینه ی  در  اما 
که نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس  طبق جدول ۷ همان طور 
نشان می دهد، با توجه به اینکه مقدار F برابر ۷/۳۵۸ شده است 
کمتر از ۰/۰۵  و سطح معنی داری آزمون )Sig=۰۰۰۰( به دست آمده 
سطح  شاخص  نظر  از  منطقه  چهار  بین  گفت  می توان  لذا  اســت، 

تدارکات تفاوت معنی داری وجود دارد. 
بعد از بررسی خروجی آزمون تحلیل واریانس با توجه به اینکه 
که مقایسه های زوجی  F معنی دار است از پس  آزمون توکی  آزمون 
گروه ها دو به دو با  را انجام می دهد استفاده شده  است تا میانگین 
با  گروه  دو  کدام  میانگین های  شود  مشخص  و  شوند  مقایسه  هم 

یکدیگر تفاوت معنی داری دارند. 
در نهایت به طور کلی می توان گفت، طبق جدول 9، همان طور 
که نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد با توجه به 
آزمون  معنی داری  سطح  و  است  شده   2/۸9۱ برابر   F مقدار  اینکه 

تحلیل تفاوت میزان آمادگی عملیاتی در سطح مناطق 
شهر کرمان

مناطق  بین  عملیاتی  آمــادگــی  مــیــزان  تــفــاوت  تحلیل  بـــرای 
کــه شــامــل شــاخــص مــهــارت، تمرین و  کــرمــان  چــهــارگــانــه ی شهر 
که هدف بررسی تفاوت میانگین بین چند  آنجا  از  تدارکات است، 
یک طرفه  واریــانــس  تحلیل  آزمـــون  از  اســت  منطقه(  )چــهــار  ــروه  گ
حاصل  نتایج  که  همان طور   )۵ )جدول  طبق  شده  است.  استفاده 
 F از آزمون تحلیل واریانس نشان می دهد، با توجه به اینکه مقدار
 )Sig=۰/۰۷۸( آزمون برابر ۰/۱۴۵ شده  است و سطح معنی داری 
گفت بین چهار  از ۰/۰۵ است لذا می توان  به دست آمده نیز بیشتر 

منطقه از نظر شاخص مهارت تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
 ۶ ــدول  جـ طــبــق  »تــمــریــن«  یعنی  دوم  شــاخــص  زمــیــنــه ی  در 
نشان  واریــانــس  تحلیل  آزمـــون  از  حــاصــل  نتایج  کــه  هــمــان طــور 
می دهد با توجه به اینکه مقدار F برابر 2/29۵ شده  است و سطح 
 ۰/۰۵ از  بیشتر  آمــده  به دست   )Sig=۰/۰۷۸( آزمــون  معنی داری 

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

آمادگیعملیاتیتدارکاتتمرینمهارتمناطق

۱۷/49۱5/48۱5/8348/80منطقه ی یک
۱۷/4۱۱۶/89۱8/2252/52منطقه  ی دو
۱۷/30۱۶/40۱۶/۱049/۷9منطقه ی سه

۱۶/99۱4/93۱4/۷34۶/۶4منطقه ی چهار
۱۷/30۱5/95۱۶/2۱49/۶4کل خانوارها

جدول 5: تحلیل واریانس یک طرفه ی شاخص مهارت خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه

انحرافمعیارمیانگینتعدادمناطق
سطح معنی داری )F)sigمجموعمربعات

گروهی گروهیبین درون

84۱۷/495/۷84منطقه ی یک

۱۱/۷۱8929۷/3۷90/۱450/933
8۱۱۷/4۱4/۷80منطقه ی دو
۱05۱۷/304/294منطقه ی سه

80۱۶/995/92۷منطقه ی چهار
جدول 6: تحلیل واریانس یک طرفه ی شاخص تمرین خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه

انحرافمعیارمیانگینتعدادمناطق
سطح معنی داری )F)sigمجموعمربعات

گروهی گروهیبین درون

84۱5/48۶/3۱۶منطقه ی یک

۱95/5۶۶9829/۷022/2950/0۷8
8۱۱۶/894/503منطقه ی دو
۱05۱۶/404/5۷۱منطقه ی سه

80۱4/935/8۷2منطقه ی چهار

جدول 7: تحلیل واریانس یک طرفه ی شاخص تدارکات خانوارها به تفکیک مناطق چهارگانه

انحرافمعیارمیانگینتعدادمناطق
سطح معنی داری )F)sigمجموعمربعات

گروهی گروهیبین درون

84۱5/835/۶09منطقه ی یک

5۱۷/۶908۱۱4/۶۶4۷/3580/000
8۱۱8/224/۷0۱منطقه ی دو
۱05۱۶/۱04/۶۶5منطقه ی سه

80۱4/۷34/3۱۷منطقه ی چهار
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می توان  لذا  اســت،   ۰/۰۵ از  کمتر  آمــده  دست  به   )Sig=  ۰/۰۳۵(
معنی داری  تفاوت  عملیاتی  آمادگی  نظر  از  منطقه  چهار  بین  گفت 
که منطقه ی دو با ۵2/۵2 درصد بیشترین و  وجود دارد، به طوری 

کمترین آمادگی را دارند.  منطقه ی چهار با ۴۶/۶۴ درصد 
پس از تعیین اختالف میانگین های آمادگی در سطح هر چهار 
مناطق،  تفکیک  به  اختالف   ایــن  دادن  نشان  بهتر  بــرای  منطقه 
کندگی مربوط به آمادگی خانوار ها به تفکیک  نمودار و نقشه ی پرا

گردید. هر چهار منطقه ترسیم 

میزان  کمترین  مــی دهــد  نشان   ۶ و   ۵ تصویر  کــه  هــمــان طــور 
با  کــه  اســت   ۴۶/۶۴ چهار  منطقه ی  سطح  در  عملیاتی  آمــادگــی 
می رسد.   ۴9/۷9 بــه  ســه  منطقه ی  سطح  در  صــعــودی،  رونـــدی 
خود  سطح  بیشترین  به  دو  منطقه ی  در  صعودی  رونــد  ــه  ادام با 
)۵2/۵2( می رسد، نهایتًا با یک روند نزولی در سطح منطقه ی یک 

کاهش می یابد.  به ۴۸/۸۰ 

جدول 8: جداول مقایسه ای آزمون توکی برای شاخص تدارکات به تفکیک مناطق چهارگانه 

سطح معنی داری Sigاختالفمیانگینمناطقمنطقه

یک

0/009̽̽ ۲/۳۸۹-دو
0/2۶20/983-سه

۱/۱080/4۶0چهار

دو
0/009̽̽ ۲/۳۸۹یک
0/0۱۷ ̽ ̽̽ ۲/۱۲۷سه

0/000̽̽ ۳/۴۹۷چهار

    
 سه      

        

0/2۶20/983یک
0/0۱۷ ̽ ̽̽ ۲/۱۲۷-دو

۱/3۷00/022۷چهار

    
چهار       

        

۱/۱080/4۶0-یک
0/000̽̽ ۳/۴۹۷-دو
۱/3۷00/22۷-سه

جدول 9: تحلیل واریانس یک طرفه آمادگی عملیاتی خانوارهای مناطق چهارگانه

انحرافمعیارمیانگینتعدادمناطق
سطح معنی داری )F)sigمجموعمربعات

گروهی گروهیبین درون

8448/80۱۶/54۱منطقه ی یک

۱443/35۷5۷5۷3/۶۶02/89۱0/035
8۱52/52۱0/8۶۶منطقه ی دو
۱0549/۷9۱0/835منطقه ی سه

804۶/۶4۱2/930منطقه ی چهار
جدول10: جداول مقایسه ای آزمون توکی برای آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق چهارگانه 

سطح معنی داری Sigاختالفمیانگینمناطقمنطقه

یک

3/۷2۱0/25۱-دو
0/9930/953-سه

2/۱۶00/۷0۷چهار

دو
3/۷2۱0/25۱یک
2/۷280/48۱سه

0/02۱̽̽ ۵/۸۸۱چهار

    
 سه       

        

0/9930/953یک
2/۷280/48۱-دو

3/۱530/354چهار

    
چهار        

        

2/۱۶00/۷0۷-یک
0/02۱̽̽ ۵/۸۸۱-دو
3/۱530/354-سه
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و  عملیاتی  آمــادگــی  مــیــزان  بین  همبستگی  تحلیل   
وضعیت اقتصادی - اجتماعی خانوارها

آمادگی عملیاتی  کلی در بررسی همبستگی بین میزان  به طور 
آن هــا،  اجتماعی   - اقتصادی  وضعیت  و  زلزله  برابر  در  خانوارها 
)پایگاه  مستقل  متغیر  و  )آمادگی(  وابسته  متغیر  که  دلیل  این  به 
اقتصادی - اجتماعی ( هر دو در سطح فاصله ای سنجیده شده اند، 

از همبستگی پیرسون استفاده شده  است. 
ــه ایــنــکــه سطح  ــا تــوجــه ب نــتــایــج جـــدول ۱۱ نــشــان مــی دهــد ب
آمــادگــی  در  آمـــده  بــه دســت   Sig مــقــدار  یعنی  آزمـــون  مــعــنــی داری 
 ۰/۱۶۷  ̽  ̽ پیرسون  ضریب  مقدار  و  اســت   ۰/۰۵ از  کمتر  عملیاتی 
و  عملیاتی  آمادگی  متغیر  دو  بین  معنی دار  همبستگی  شده  است، 
پایگاه  که  است  گفتنی  دارد.  وجود  اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه 
اقتصادی - اجتماعی با دو شاخص تمرین و تدارکات به ترتیب با 
داشتن سطح معنی داری ۰/۰۱۶ ، ۰/۰۰۰ دارای همبستگی است، 

اما با شاخص مهارت چون مقدار Sig حاصل شده ۰/۱92 و بیشتر 
گفت  از ۰/۰۵ است دارای همبستگی نیست.  بدین ترتیب می توان 
بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی )متشکل از وضعیت شغلی، درآمد، 
همبستگی  عملیاتی،  آمــادگــی  و  مالکیت(  وضعیت  تحصیالت، 
اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه  یعنی هر چه  دارد،  معنی داری وجود 
خانوارها بهبود یابد به همان ترتیب سطح آمادگی عملیاتی خانوارها 
در مقابله با زلزله نیز افزایش می یابد. برای نمایش شدت همبستگی 
گردیده  ترسیم  کنش همبستگی تصویر ۷  پرا نمودار  متغیر  بین دو 

است. 
همان طور که نمودار شدت همبستگی بین دو متغیر )تصویر ۶( 
نشان می دهد بیشترین داده ها حول خط رگرسیون متمرکز هستند 
اقــتــصــادی-  پــایــگــاه  متغیر  دو  بین  زیـــاد  همبستگی  از  کــی  حــا کــه 

اجتماعی و آمادگی عملیاتی است.

51 
 

 
 هاخانوارپراکندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی عملیاتی  ینقشه: 5تصویر 

 

 
 وضعیت آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق اینمودار مقایسه: 6تصویر 

کهه اها رونهدی    است  66/66 چهار یآمادگی عملیاتی در سطح منطقهمیزان دهد کمترین نشان می 6 و 5تصویر طور که همان
( 55/55) صهعودی در منطقهه دو اهه ایشهترین سهطح  هود       رسد. اا ادامه رونهد می 97/67سه اه  یدر سطح منطقهصعودی، 

 یااد.  ( کاهش می08/60یک اه ) یاا یک روند نزولی در سطح منطقه رسد، نهایتاًمی

 جتماعی خانوارهاا –قتصادی ان آمادگی عملیاتی و وضعیت ابین میز همبستگیتحلیل  

اهه  ها، اجتماعی آن –این میزان آمادگی عملیاتی  انوارها در اراار زلزله و وضعیت اقتصادی اررسی همبستگی اه طور کلی در 
ند، اهای سنجیده شداجتماعی ( هر دو در سطح فاصله –دی این دلیل که متغیر وااسته )آمادگی( و متغیر مستقل )پایگاه اقتصا

 . است هاز همبستگی پیرسون استفاده شد

کندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی عملیاتی خانوار ها تصویر 5: نقشه ی پرا

51 
 

 
 هاخانوارپراکندگی مناطق بر حسب میانگین آمادگی عملیاتی  ینقشه: 5تصویر 

 

 
 وضعیت آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق اینمودار مقایسه: 6تصویر 

کهه اها رونهدی    است  66/66 چهار یآمادگی عملیاتی در سطح منطقهمیزان دهد کمترین نشان می 6 و 5تصویر طور که همان
( 55/55) صهعودی در منطقهه دو اهه ایشهترین سهطح  هود       رسد. اا ادامه رونهد می 97/67سه اه  یدر سطح منطقهصعودی، 

 یااد.  ( کاهش می08/60یک اه ) یاا یک روند نزولی در سطح منطقه رسد، نهایتاًمی

 جتماعی خانوارهاا –قتصادی ان آمادگی عملیاتی و وضعیت ابین میز همبستگیتحلیل  

اهه  ها، اجتماعی آن –این میزان آمادگی عملیاتی  انوارها در اراار زلزله و وضعیت اقتصادی اررسی همبستگی اه طور کلی در 
ند، اهای سنجیده شداجتماعی ( هر دو در سطح فاصله –دی این دلیل که متغیر وااسته )آمادگی( و متغیر مستقل )پایگاه اقتصا

 . است هاز همبستگی پیرسون استفاده شد

تصویر 6: نمودار مقایسه ای وضعیت آمادگی عملیاتی به تفکیک مناطق

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

آمادگیعملیاتیتدارکاتتمرینمهارتآزمونمتغیر

پایگاه اقتصادی - 
اجتماعی

Pearson Correlation0/0۷00/۱۲۸ ̽̽0/۲۲۶ ̽ ̽0/۱۶۷ ̽ ̽
Sig.

)2- tailed( 0/۱920/0۱۶0/0000/002
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 بحث و نتیجه گیری 

خانوارهای  عملیاتی  آمادگی  پژوهش،  این  در  وابسته  متغیر 
که بر اساس مفهوم  کرمان است  کن در مناطق چهارگانه ی شهر  سا
سطح  و  تمرین  مــهــارت،  مــیــزان  شاخص  ســه  توسط  آمــادگــی  کلی 
از  یافته های حاصل  اســاس  بر  انــدازه گــیــری شــده  اســت.  تــدارکــات 
 ۴9/۶۴ عملیاتی  آمــادگــی  میزان  خــانــوار،  پرسش نامه ی  تحلیل 
 ۵2/۵2 میانگین  بــا  عملیاتی  آمــادگــی  حــد  باالترین  البته  اســت، 
کمترین میزان آمادگی  درصد متعلق به منطقه ی دو است. در مورد 
عملیاتی هم می توان گفت که کمترین آمادگی به ترتیب با میانگین 
۴۶/۶۴، ۴۸/۸۰ متعلق به منطقه ی چهار و یک است. از طرفی 
نمونه  مناطق  از  آمادگی  میانگین  مقادیر  ارزیابی  به  توجه  با  دیگر 
که در واقع روندی نزولی در میزان آمادگی عملیاتی  گفت  می توان 
به ترتیب از مناطق دو و سه به یک و چهار مشاهده می شود. تحلیل 
که میانگین »میزان  توصیفی داده های آمادگی عملیاتی نشان داد 
که این مقدار  کل خانوارهای نمونه ۴9/۶۴ است.  آمادگی« برای 
کل و به ترتیب  برای خانوارهای مناطق دو و سه بیشتر از میانگین 
برابر با ۵2/۵2 و ۴9/۷9 و برای خانوارهای مناطق یک و چهار، 
پایین تر از میانگین کل و به ترتیب برابر با ۴۸/۸۰ و ۴۶/۶۴ است. 
در این مقوله و در ارتباط با این پژوهش، سطح آمادگی عملیاتی 
است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  کرمان  شهر  در  نمونه  مناطق  برای 
می دهد  نشان  یک طرفه  واریانس  تحلیل  آزمــون  از  حاصل  نتایج 
کرمان در زمینه ی آمادگی عملیاتی  که بین چهار منطقه ی شهری 
است؛  تدارکات  سطح  و  تمرین  مهارت،  میزان  شاخص  شامل  که 
معنی داری  سطح  و  است  شده   2/۸9۱ برابر   F مقدار  که  آن جــا  از 
تفاوت معنی داری  کمتر است،  از ۰/۰۵  نیز   )sig= ۰/۰۳۵( آزمون
با  اما نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان می دهد  وجود دارد و 
به  دست   Sig مقدار  یعنی  آزمون  معنی داری  سطح  اینکه  به  توجه 
کمتر از ۰/۰۵ است همچنین مقدار ضریب پیرسون  آمده ۰/۰۰2 و 
بین  گفت  ترتیب می توان  بدین  آمده  به دست   ۰/۱۶۷  ̽  ̽ برابر   نیز 
درآمد،  شغلی،  )وضعیت  از  متشکل  اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه 
همبستگی  عملیاتی،  آمــادگــی  و  مالکیت(  وضعیت  تحصیالت، 

اجتماعی   - اقتصادی  پایگاه  یعنی هر چه  دارد،  معنی داری وجود 
در  خانوارها  آمادگی  سطح  ترتیب  همان  به  یابد  بهبود  خانوارها 

مقابله با زلزله نیز افزایش می یابد.
به طور کلی با توجه به میانگین آمادگی کل خانوار می  توان گفت 
پایین است  کرمان  آمادگی عملیاتی در سطح چهار منطقه ی شهر 
طرفی  از  و  باشد  داشته  زیادی  دالیل  می تواند  خود  مسئله  این  که 
محدوده ی  بودن  زلزله خیز  علی رغم  که  است  ع  موضو این  بیان گر 
مطالعاتی هنوز اقدامات اساسی در زمینه ی مدیریت سوانح در این 
ع  از وقو آمادگی پیش  که مرحله ی  نگرفته است، چرا  شهر صورت 
مدیریت  مراحل  کم  هزینه ترین  حال  عین  در  و  مهم ترین  سانحه 
سوانح به شمار می رود، یعنی با اندکی هزینه در زمینه ی آموزش و 
گروهی  برگزاری دوره های آموزشی مستمر، برگزاری مانور و تمرینات 
ع سانحه  در سطح مناطق می توان از هزینه های هنگفت بعد از وقو
کرد.  که صرف بازسازی ساختمان ها و تأسیسات می شود جلوگیری 
برابر  در  آمــادگــی  از  قبولی  قابل  سطح  به  دستیابی  بــرای  واقــع  در 
و  کتب  بصری،   - سمعی  وسایل  طریق  از  گسترده  آمــوزش  زلزله، 
آن  پیامدهای  و  زلزله  واقعیت  پیرامون  شــده  منتشر  پوسترهای 
به  محله ها  مردم  گروه های  در  می توان  را  آمــوزش  است.  ضــروری 
آمــوزش مدارس،  دارنــد،  حضور  حادثه  در  که  کسانی  اولین  عنوان 
عبارتی  به   .]۳۴[ گرفت  نظر  در  مــدیــران  و  شخصی  خــانــواده هــا، 
آموزشی، نقاط  برنامه های  بر  کید  تأ با  که  ایجاد نمود  باید فرصتی 
الزم  گاهی های  آ و  شوند  شناخته  کنشی  وا اقدامات  ضعف  و  خالی 
ح ها حاصل شود. برای این منظور هر چند  در بازنگری مداوم در طر
ح تدوین شده همه ی عملیات  که مطابق طر ماه یک بار الزم است 
هشداردهی  نظیر  حرکاتی  گیرد.  انجام  فرضی  سانحه ی  تجسم  با 
امــدادرســانــی،  حــادثــه،  محل  اضــطــراری  تخلیه ی  خطر،  اعــالم  و 
کردن پناهگاه و ارزیابی، نیاز به تمرین و آمادگی حرکتی - روانی  برپا
آمادگی  زمینه ی  در  می تواند  زیر  اقدامات  راستا  این  در   .]۱۰[ دارد 

افراد مفید واقع شود:
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 اجتماعی و آمادگی عملیاتی –همبستگی بین پایگاه اقتصادی : 11جدول 
 

دسه  آمهدد در آمهادعی یاتیهاتی     بهه  Sigداری آزمون یعنی مقدار دهد با توجه به اینکه سطح معنینشان می 11جدول نتایج 
ن دو متغیر آمهادعی یاتیهاتی و پایگهاد    دار بیهابستگی معنی، اس  دشد 1۶۱/5̽ ̽ اس  و مقدار ضریب پیرسون  50/5کاتر از 
بها  اجتاایی با دو شهاص  تاهرین و تهدارکاه بهه ترتیهب       –پایگاد اقتصادی اس  که عفتنی . وجود دارد اجتاایی –اقتصادی 

و  1۹۱/5حاصه  شهدد    Sigاما با شاص  مهاره چون مقدار  ،دارای هابستگی اس  555/5،  51۶/5داری داشتن سطح معنی
وضهعی   اجتاایی )متشک  از  –توان عف  بین پایگاد اقتصادی بدین ترتیب می اس  دارای هابستگی نیس .  50/5بیشتر از 

یعنی هر چه پایگاد اقتصهادی   ،داری وجود دارد، هابستگی معنییاتیاتیشغتی، درآمد، تحصیاله، وضعی  مالکی ( و آمادعی 
بهرای  یابهد.  ر مقابته با زلزله نیهز ازهزایم مهی   صانوارها د یاتیاتیی آمادعطح اجتاایی صانوارها بهبود یابد به هاان ترتیب س –

 . عردیدد اس ترسیم  ۱تصویر  ناودار پراکنم هابستگیناایم شده هابستگی بین دو متغیر 

 

 
 اجتماعی و آمادگی عملیاتی –نمودار پراکنش همبستگی بین پایگاه اقتصادی : ۷تصویر 

 

ها حول صط رعرسیون متارکز دهد بیشترین دادد( نشان می۶تصویر ین دو متغیر )طور که ناودار شده هابستگی بهاان
 اس . اجتاایی و آمادعی یاتیاتی -پایگاد اقتصادی متغیردو  که حاکی از هابستگی زیاد بینهستند 

 گیری بحث و نتیجه 

که بر اسها  مفههو     اس ر کرمان شه یصانوارهای ساکن در مناطق چهارعانه یاتیاتیمتغیر وابسته در این پژوهم، آمادعی 
ههای حاصه  از   اس . بر اسها  یازتهه   دعیری شداندازد تدارکاهن و سطح مهاره، تاریمیزان کتی آمادعی توسط سه شاص  

درصهد   0۱/0۱ با میانگین یاتیاتیالبته باالترین حد آمادعی  ،اس  ۶6/6۹ یاتیاتیصانوار، میزان آمادعی  ینامهپرسمتحتی  
 بهه ترتیهب بها    توان عفه  کهه کاتهرین آمهادعی    هم می یاتیاتیترین میزان آمادعی در مورد کا اس . دو یبه منطقهمتعتق 
یهانگین آمهادعی از   . از طرزی دیگر با توجه بهه ارزیهابی مقهادیر م   اس یک و  چهار یمتعتق به منطقه 05/60، ۶6/6۶ میانگین

 چههار و  یهک بهه   سهه و  دو به ترتیب از مناطق یاتیاتیدر میزان آمادعی توان عف  که در واقع روندی نزولی مناطق ناونه می
برای ک  صانوارههای ناونهه    «میزان آمادعی»نشان داد که میانگین های آمادعی یاتیاتی شود. تحتی  توصیفی داددمی مشاهدد

کنش همبستگی بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی و آمادگی عملیاتی تصویر 7: نمودار پرا
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- تدوین و ارائه ی برنامه های مدون آموزشی در قالب یک سری 
کتب آموزشی آشنایی با زلزله و آمادگی در برابر آن؛

صحیح  اجــرای  و  انجام  منظم:  و  پیوسته  مانورهای  انجام   -
انجام  برای  الزم  آمادگی های  ایجاد  در  مهمی  نقش  مانورها 

عکس العمل های صحیح و سریع در برابر زلزله ایفا می نماید؛
از جمله  آموزشی  از روش هــای نوین  استفاده  با  افــراد  آمــوزش   -
روش های چندرسانه ای و لوح های فشرده ی آموزشی حاوی 

تصاویر متحرک و فیلم های آموزشی؛ 
همچون  مکتوب  رسانه های  سیما،  و  صدا  طریق  از  آمــوزش   -

روزنامه ها، مجالت و نشریات؛
به  مــدل  ایــن  مــحــور:  اجتماع  بــحــران  مــدل مدیریت  ارائـــه ی   -
ع سوانح طبیعی  مشارکت مردم در حل بحران های ناشی از وقو
کاهش آسیب پذیری جوامع  که در واقع هدف از آن  توجه دارد 
خطرات  با  مقابله  برای  مردم  مشارکت  و  توانایی  ها  تقویت  و 

ع زلزله است. ناشی از سوانح طبیعی از قبیل وقو
به  دولــت  که  نیست  امــری  زلزله  برابر  در  آمادگی  اینکه  نهایتًا 
گستردگی خطرات، از عهده ی آن  تنهایی بتواند با توجه به عمق و 
کاهش سوانح طبیعی )2۰۰۰۰- که در دهه ی  در کشور برآید. تا آنجا 
افراد  که  است  گردیده  عنوان  بین المللی  مجامع  سوی  از   )۱99۰
جامعه نیز باید مانند دولت ها برای حفظ ایمنی خود در برابر سوانح 
گاه شوند و بکوشند ]۷[. یکی از تفاوت های عمده میان کشورهای  آ
در  یا  توسعه نیافته  کشورهای  و  توسعه یافته  و  صنعتی  پیشرفته ی 
گاهی و آمادگی به هنگام است. تجربه نشان  حال توسعه در میزان آ
ع  گاهی و آمادگی در مورد آنچه که باید در حین وقو داده  است که با آ
ایمنی  اقدامات  و اجرای  انجام داد و پیش بینی  از آن  زلزله و پس 
کرد و از میزان  الزم می توان تا حد زیادی از خطرات زلزله پیش گیری 

کاست.  تلفات و خسارات وارده 

پی نوشت
1. Natural disasters
2. Natural disasters management
3. Preparedness
4. Recovery & Rehabilitation
5. Douglas paton
6. Jelle Levac
7.  Julia Susan Becker
8.  Nancy Aldrich

    منابع 
فرزادبهتاش، . ۱ هاجر؛  سرمدی،  محمد تقی؛  آقابابایی،  اسماعیل؛  صالحی، 

مدل  از  استفاده  با  محیطی  تاب آوری  میزان  بررسی   .)۱۳۸9( محمد رضا 
 ،۵9 شماره ی  هفتم،  و  سی  سال  محیط شناسی.  مجله ی  علیت.  شبکه ی 

 .۱22-99
 راستی ویس، حیدر؛ صمدزادگان، فرهاد )۱۳9۱(. تعیین میزان تخریب ناشی . 2

از زلزله در ساختمان ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک باال. 
علوم و نقشه برداری. شماره ی 2، 9۱-۱۰۶. 

3.  Pelling, M. (2003). The Vulnerability of Cities: Natu-
ral Disasters and Social Resilience. London, Earth-
scan.

به منظور ۴.  اجتماعات شهری  تاب آوری  تبیین   رضایی، محمد رضا )۱۳۸9(. 
کاهش اثرات سوانح طبیعی )زلزله(؛ مطالعه موردی: کالن شهر تهران. رساله ی 
دکتری رشته ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

کالن شهر . ۵ شهری  محالت  تاب آوری  ارزیابی   .)۱۳9۴( گلشن  پور،  کاویان   
ارشد،  کارشناسی  پایان نامه  )زلزله(.  طبیعی  سوانح  با  مواجهه  در  مشهد 

دانشگاه یزد. 
عسگری، . ۶ محمد تقی؛  پیر بابایی،  علی؛  کی نژاد،  محمد رضا؛  بهتاش،  فرزاد    

کالن شهر تبریز.  علی )۱۳92(. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه های تاب آوری 
نشریه ی هنر های زیبا- معماری و شهرسازی. دوره ی ۱۸، شماره ی ۳. 

ارتقای . ۷ و  اطالع رسانی  نحوه ی  و  اهمیت  ضرورت،   .)۱۳۸۴( رضا  احمدی،   
دورود،  در  زلزله  همایش  نخستین  زلزله.  مورد  در  مردم  گاهی های  آ سطح 

گذشته، حال، آینده.

8.  Federica Battista and Stephan Baas (2004). The Role 
of Local Insti-tutions in Reducing vulnerability to 
recurrent natural disasters and in sustainable liveli-
hoods development, consolidated report on case 
studies and workshop findings and recommenda-
tions. 

شهری . 9 بحران  مدیریت  و  زلزله   .)۱۳۸۸( مهدی  قرخلو،  امین؛  فرجی،   
انجمن  پژوهشی  علمی-  فصلنامه ی  بابل(.  شهر  موردی:  )مطالعه ی 

جغرافیای ایران، سال هشتم، شماره ی 2۵، 2۳-۱.

10.  Chopra, B.K., Venkatesh, M.D. (2015). Dealing 
with disasters: Need for awareness and prepared-
ness. Vol. 71, No. 3, 211-213.

غیر . ۱۱ حوادث  در  ایمنی  اصول  بحران  مدیریت   .)۱۳۸۵( نادر  بیرودیان،   
مترقبه. چاپ سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 

12.   Shreve, C. M., Kelman, I. (2014). Does mitigation 
save? Reviewing cost-benefit analyses of disaster risk 
reduction. International Journal of Disaster Risk 
Reduction, Vol.10. 213-235. 

13.  Adiyoso, W., Kanegae, H. (2014). The role of Islamic 
techings in encouraging people to take tsunami pre-
paredness in Aceh and Yogyakarta Indonesia. In R. 
Shaw (Ed.), Recovery from the Indian Ocean Tsuna-
mi: A Ten- Year Journey. 259-278, Tokyo: Springer 
Japan.

14.  Muttarak, R., Pothisiri, W. (2013). The role of edu-
cation on disaster preparedness: Case study of 2012 
Indian Ocean earthquakes on Thailand’s Andaman 
coast. Ecology and Society, Vol. 18, No. 4. 51-110. 

15.  Foster, K. A. (2006). A case study approach to un-
derstanding regional resilience. A working paper for 
building resilience network. Institute of urban re-
gional development. University of California.

کتایون؛ آذین، سیدعلی؛ رحیمی فروشانی، عباس؛ منتظری، . ۱۶  جهانگیری، 
همگانی  آموزش  و  اطالع یابی  در  مردم  منتخب  راهبردهای   .)۱۳۸9( علی 
تهران.  شهر  مردم  انتظارات  و  دیدگاه ها  بررسی  زلزله:  برابر  در  آمادگی  برای 

فصلنامه ی پایش. سال دهم، شماره ی ۱، ۴9- ۵۴. 
مدیریت . ۱۷  .)۱۳۸۵( روستایی  و  شهری  تخصصی  خدمات  و  مطالعات  مرکز   

بحران شهری. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی. 
کیانی، صدیقه )۱۳۸۷(. فرایند و مراحل مدیریت بحران . ۱۸  تقوایی، مسعود؛ 

شهری. دوماهنامه ی بنا، شماره ی ۳۶-۳۵.
 اسکندری، حمید )۱۳92(.  الگوهای سناریو در مدیریت بحران. چاپ اول، . ۱9

انتشارات بوستان حمید، تهران.



له
زلز

بر 
برا

در 
ی 

هر
 ش

ی
ها

وار
خان

ی 
یات

مل
ی ع

دگ
آما

ن 
یزا

ل م
حلی

ت

56

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 شمـاره سیزدهم
بهار و تابستان

1397

20. Kittner,  D. (2009).  Disaster Preparedness. Journal of 
Toure College School of Health Science, No. 4, Vol. 12, 
pp. 13-22.

رویکرد . 2۱ با  ابرشهرها  زمین لرزه  فریبرز )۱۳۷9(. مدیریت بحران  ناطق الهی،   
بین المللی  پژوهشگاه  تهران.  شهر  زمین لرزه  بحران  مدیریت  برنامه ی  به 

زلزله شناسی و مهندسی زلزله. 
برنامه ریزی . 22 و  مدیریت  اصول  جست و جوی  در   .)۱۳۸۵( علی  عسگری،   

حوادث  در  بحران  جامع  مدیریت  بین المللی  کنفرانس  سومین  بحران. 
غیرمترقبه.

23.  Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I. Wisner, B. (2014). 
At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and 
disasters, Routledge, London. 

24.  Gilpin, D.R. Murphy, P.J. (2008). Crisis management 
in a complex world, Oxford University Press, New 
York. 

25.  Coaffee, J. Lee, P. (2016). Urban resilience: Planning 
for risk, crisis and uncertainty, Palgrave Macmillan, 
New York.

در . 2۶ بحران  مدیریت  فرایند  گام های  بررسی   .)۱۳۸9( غالمرضا  معمارزاده،   
سازمان. پژوهشنامه ی بحران، شماره ی ۵۱.

27. Sutton, J., Tierney, K. )2006(. Disaster Preparedness: 
Concept, Guidance and Research, Natural Hazards 
Center, Institute of Behavioral Science, University 
of Colorado Boulder.

انتشارات . 2۸ شهری.  نواحی  در  بحران  مدیریت   .)۱۳۸۳( مجید  عبداللهی،   
کشور، چاپ سوم، تهران.  سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

در . 29 بحران  مدیریت  اصول   .)۱۳۸۳( محمدرضا  عطرچیان،  یونس؛  گرکز،   
کنفرانس دانشجویان عمران  حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی. یازدهمین 

کشور CESC، دانشگاه هرمزگان.  سراسر 
اصول . ۳۰ بحران  مدیریت   .)۱۳۸۳( جرالد جی  هواتمر،  توماس ای؛  درابک،   

اول،  چاپ  پورخردمند،  رضا  ترجمه  محلی.  دولت های  عملی  راهنمای  و 
انتشارت شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری شهرداری تهران. 

کیامرز؛ قاسمی، سعید؛ باورسادیان . ۳۱  شکرچی زاده، احمدرضا؛ خدادادی نژاد، 
مدیریت  در  سازماندهی  اصول  رویکرد  با  خطرپذیری   .)۱۳9۳( احمد  خوا، 
پایدار،  توسعه ی  و  شهرسازی  عمران،  مهندسی  ملی  همایش  اولین  بحران. 

تهران، ۱۶ بهمن. 

32. www.amar.org.ir
و . ۳۳ افراد  اقتصادی  پایگاه  تعیین  در  الگویی   .)۱۳۸۷( شهال  کاظمی پور، 

نامه ی  تهران.  شهر  در  موردی  مطالعه  بر  تکیه  با  اجتماعی  تحرک  سنجش 
علوم اجتماعی، شماره ی ۱۴، ۱۷2-۱۳9.

34. Shaw, R., Koichi, sh., Masami, K. (2004). Linking ex-
perience, education, Perception and earthquake Pre-
paredness. Disaster Prevention and Management, Vol. 
13, 39 - 49.


