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 دهيچک
را  ياجتماع يدهند و زندگيم بر آن باشد رخ ميمستق يررگذايبدون آنکه بشر قادر به تأث يعيحوادث طب

ران يا ياز زلزله در شهرها يع ناشيچکدام به اندازۀ فجايد هي، شايعين حوادث طبيدر ب .سازنديمختل م

شهر  يخانوارها ييارويواکنش و رو يزان آمادگيم يبه بررس حاضر، ۀمقال در رو، نيااز هولناک نبوده است.

با توجه به مباني  .ارائه گردد يمناسب يراهکارها آن يتا با بررس است شده پرداخته زلزله رجان در برابريس

 يااجتماعات محله  ييارويواکنش و رو يزان آمادگيم -1 نظري موجود، دو فرضيه بدين عبارت ارائه شد:

 يياروياکنش و روو ين ميزان آمادگيب -2 .برخوردار است ياز تفاوت معنادار رجان در برابر زلزلهيشهر س

ها، اجتماعي رابطه وجود دارد. جهت آزمون فرضيه -ت اقتصاديييرجان و وضعيشهر س يااجتماعات محله

 11در قالب  SAWو  AHP يهاکي، تکنيسازاز طريق روش شاخصآمادگي واکنش و رويارويي مفهوم 

 053از و اي،گيري خوشهنمونههاي مورد نياز از طريق پرسشنامه و روش معرف تعريف عملياتي شد. داده

همبستگي پيرسون و اسپيرمن،  يهاواز طريق روش خانوار نمونه )بر حسب روش کوکران( بدست آمد

با آمادگي ه اول نشان داد که محالت از نظر يفرض يطرفه وآزمون توکي تحليل شد. نتايج بررسکيواريانس 

با وضعيت  ييارويواکنش و رو يرابطه ميزان آمادگمبني بر  يکديگر تفاوت معنادار ندارند و فرضيه دوم

 شود.يميد اجتماعي تاي –اقتصادي 

 

 ياقتصاد -يت اجتماعيوضع رجان،ي، سييارويواکنش و رو ي، آمادگيريب پذيآس زلزله، :يديکل يواژه ها

                                                           

 ريزي شهرياستاديار جغرافيا و برنامه -1 
 ريزي شهريجغرافيا و برنامهکارشناسي ارشد  -2 
 ريزي شهريجغرافيا و برنامهناسي ارشد کارش -0 
 ريزي شهريجغرافيا و برنامهکارشناسي ارشد  -1 



 

 

 مقدمه -1
 ان مسئله يب -1-1

طور بل باليا صورت گرفته است. بهدر مقا يو توسعه سريع، بدون در نظر گرفتن مسأله ايمن يشهرنشين 

 يرا افزايش داده است اما هرگز تسهيالت، ايمن يتسهيالت و امکانات، سالمت يرشد و پيشرفت شهر يکل

به  يعناصر و اجزاء شهر يدر برابر باليا را افزايش نداده است. لذا با توجه به ارتباط متقابل و وابستگ

شود. به عبارت ديگر سوانح بر يعوامل موجود در يک شهر م يمامنيز دربر گيرنده ت يپذيريکديگر، آسيب

سوانح از جمله زلزله  يپذيرتحت تأثير آسيب يشهر يهاگذارند؛ سيستمياجزاء يک شهر اثر م يتمام

تواند مختل يا متوقف کند. بروز اختالل در يرا م يشهر يهاهستند؛ وقوع زلزله کارکرد هر يک از سيستم

 يپذيرسازد. بنابراين پديده آسيبيها را با مشکل مواجه متمسها ادامه کارکرد ساير سيهريک از سيستم

و همکاران،  يبيحب) دهديگيرد و از اين رو خطر بروز حادثه را افزايش ميکل سيستم را دربر م يشهر

1011 :13). 

زلزله  يروير برابر ند يشهر يعناصر و فضاها  يداريهنگام وقوع زلزله در مدت زمان کم به علت ناپا

 يهابيگردد. آسيحاصل م يط شهريبه اشکال گوناگون در مح يکيزيف يهابيمردم، آس يو عدم آمادگ

و  يزيگردند)عزيم يستم شهريو از کار افتادن س يو اقتصاد ياجتماع يهابيجادآسي، سبب ايکيزيف

به رفتار و ميزان آمادگي شهرها و جوامع پذيري و بحرانهاي ناشي از زلزله ميزان آسيب (.22: 1011، ياکبر

 يدار الزم است که ارتقايپا يال به جامعهيها و نکاهش اثر بحران ي(. لذا برا5:1011)شعيه،  بستگي دارد

 رد.يمورد توجه قرار گ يبطور جد يآمادگ

گسلهاي  از آنجا که شهر سيرجان در پهنه با خطر متوسط قرار دارد. ليکن از يکطرف، با وجود احتمال

فرعي ناشناخته و وجود نداشتن اطمينان قطعي از عدم وقوع زلزله هاي شديد در اين شهر؛ و از طرف ديگر 

هزار نفر( به شهري  133رشد و توسعه شهر سيرجان در دو دهه اخير و تبديل آن از شهري کوچک )زير 

يدات برنامه ريزي شهري را جهت هزار نفر( و نيز ادامه روند رشد آن، بکارگيري تمه 253تا  133مياني )

کاهش آسيب پذيري آن در برابر زلزله هاي احتمالي بيش از پيش الزم مي شمارد. بر اين اساس، سواالت 

 اصلي اين تحقيق بشرح ذيل ارائه گرديد:

از تفاوت  رجان در برابر زلزلهيشهر س يااجتماعات محله ييارويواکنش و رو يزان آمادگيا ميآ -1

 وردار است؟برخ يمعنادار

 -ت اقتصاديييرجان و وضعيشهر س يااجتماعات محله ييارويواکنش و رو ين ميزان آمادگيا بيآ -2

 اجتماعي رابطه وجود دارد؟ 



 

 

 نه پژوهشيشيو پ ينظر يمبان -2-1 

گستردۀ انساني، مادي يا محيطي است که  يهاانيزبحران يک انقطاع جدي در عملکرد جامعه، به علت 

 ,Smith 1996رود )پذيرفته براي مقابله با آن تنها با تکيه بر منابع خودش فراتر مي عۀ تأثيراز توانايي جام

2000; ECHO, 1999: 1-3; CBSE, 2006 بحران يعني تهديدي جدي نسبت به ساخت هاي زير بنايي و .)

در  هانهيگزت ه مورد ادراک ذينفعان بوده و تحت فشار زماني و محدوديک و هنجارهاي اساسي، هاارزشيا 

قيق و پر هزينه را الزامي ، دتخاذ تصميمات حياتيا احساس کاهش کنترل، و شرايط عدم قطعيت شديد،

، آسيب پذيري کالبدي ابنيه شوديعواملي که در هنگام بروز زلزله منجر به بروز بحران م نيترمهم.  دسازيم

از مراحل مختلف را در بر  يات بحران چرخهيرين امروزه مدي(. بنابراGharakhlou, 2009: 25) باشديم

ن ي(در اUnited Nations, 1992: 45) يو بازساز ي، امداد، بهسازيرد، شامل، کاهش اثرات، آمادگيگيم

ار واضح و روشن يبحران بس يرد. مفهوم آمادگيگيش از وقوع صورت مياست که پ يامرحله يچرخه آمادگ

ها و منابع به طور ها، روشستمينکه در زمان بحران باسيان به انياست. مقصود آن عبارت از حصول اطم

: 1015ان،يروديد)بيدگان در برخورد با بحران کمک نمايدبيآس يح در محل حاضر شده و به توانمنديصح

 Sutton)باشديدهد ميک فاجعه رخ ميکه  يهنگام يزندگ يمنيبا هدف بهبود ا يشامل اقدامات ي(آمادگ115

& Tierney, 2006: 8هشدار و برنامه يهاستميشامل توسعه و تست منظم از س يگر آمادگيد يي( در جا-

ن عمل يد گرفته شود. ايک دوره هشدار فاجعه بايگر اقدامات است که در طول يا ديه و يتخل يبرا يزير

 (Randolf,1994: 24است. ) يکيزيف يهابيو آس يل از دست دادن زندگيبه حداقل رساندن پتانس يبرا

و  ياجتماع يهاانيمواجه بوده و ز يعيطب ياخ همواره با زلزله به عنوان سانحهيانسان در طول تار

انسان و  يکند عدم آگاهيل ميرا بر اثر آن متحمل شده است. آنچه زلزله را به سانحه تبد يفراوان ياقتصاد

 (.   1: 1011نژاد و همکاران، ي)حاتم .در مواجه و برخورد با آن است يناتوان

است که به جرم فقر، محکوم به ساختن  يکسان ي، زلزله، انهدام زندگيشهر يريزاز ديدگاه برنامه

 (1: 1011و همکاران،  يآباديبدون برنامه و مساکن ارزان قيمت و غيرمقاوم هستند.)زنگ يشهرها

و  نيترساده لي درپذيري از نظر تعداد بيشمار و از نظر لغوي متفاوتند و مفاهيم و تعاريف آسيب

به کار رفته است  رساندرجه زيان حاصل از يک پديدۀ بالقوه آسيب پرکاربردترين حالت به معناي

(ECHO,1999: 16   1011افتخاري و ديگران،  نيالدرکنبه نقل از.) 

يزان حساسيت يک جامعه در مقابل حوادث و سوانح از يک سو و بزرگي اندازه ضايعات و م   

(. در يک تعريف 1015،12)بيروديان،د نيگويسوي ديگر را آسيب پذيري م هنگام وقوع از خسارات در

ها توسط انساني و يا ساختمان يهاست که در آن سکونتگاهنادآسيب پذيري شرايطي  توانيمديگر 



 

 

ج د )فررنيگيها و يا هر دو مورد در معرض تهديد قرار مها با مخاطرات و کيفيت ساخت آنمجاورت آن

 (.21:  1033گران،يزاده اصل و د

 اند :به شرح ذيلکننده آن  فيتعر يهامعرف ي،ريپذ بيو ابعاد مختلف آس فيتعار

روبه رو  يخاص يهابا تنش يستمياکوس ابي گروه انسان کيکه  يادر معرض بودن؛ درجه يهايژگيو -1

 است.

ن دها بواز تنش يسطه در معرض هر گروهواحد به وا کيکه  يادرجه ؛يريپذ ريو تأث تيحساس زانيم -2

 .رديپذيم ريتأث

بهبود از  ايمقاومت  يواحد در معرض برا تيو قابل ييو مقابله؛ توانا ييپاسخگو ييو توانا تيظرف -0

 .متعدد يهامرتبط با تقارب تنش بيآس

 (5: 1015)قديري ، :هستند که ييهاها آنمکان ايها، طبقات و مناطق افراد، گروه نيرتريپذبيلذا آس 

 در معرض استرس و مخاطرات قرار دارند؛ شتريب -1

 برخوردارند؛ يشتريب يريپذ ريو تأث تياز حساس -2

روبه رو شدن و مقابله و بهبود از مخاطرات  ،يآمادگ ،ينيب شيپ يبرا يکمتر ييتوانا تيو از ظرف -0

 برخوردارند.

در کاهش بحران زلزله که مرتبط با مسئله اين  ييواريواکنش و رو يزان آمادگيل ميدر رابطه با تحل

 به مطالعات ذيل اشاره نمود: توانيم باشديمپژوهش 

دانش، نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در »( در طرحي با عنوان 1015) جهانگيري و همکاران   

مرحله آمادگي در به بررسي دانش، نگرش و عملکرد مردم شهر تهران در  «همرحله آمادگي در برابر زلزل

 از سيستماتيک به صورت هاخوشه رس انتخاب و ياخوشه صورت به گيري اند. نمونهبرابر زلزله پرداخته

 درب به با مراجعه که بود پرسشنامه هاداده آوري جمع ابزار .گرفت انجام زا اول مادران زندگي محل فهرست

 بخش داراي نامه پرسش .شديم تکميل ديده زشآمو پرسشگران توسط ،شهرداري گانه 22 مناطق در منازل

 01/1. نتايج بدست آمده از اين طرح نشان داد که در مجموع دمردم شهر تهران بو عملکرد و نگرش آگاهي،

دانش قابل قبول؛  % 01/2دانش متوسط و  % 01/1سال شهر تهران داراي دانش کم و  15از جمعيت باالي  %

 23داراي عملکرد ضعيف،  % 25/1نگرش مناسب؛  % 11/3گرش متوسط، ن % 02/5نگرش نا مناسب،  25/2

 داراي عملکرد خوب هستند. % 15/0عملکرد متوسط،  %

آسيب پذيري شهرهاي ايران در برابر زلزله و نقش »ي تحت عنوان امقاله(، در 1011و مصيب زاده )  

رهاي ايران در برابر زلزله و نقش به مطالعه آسيب پذيري شه« هاآني در امداد رساني امحلهمشارکت 

ر اين مقاله آمده است که زمين لرزه همانند ساير ت. دپرداخته اس هاآني در امداد رساني امحلهمشارکت 



 

 

طبيعي نظير سيل براي ادامه حيات طبيعت نمودار شده است و براي کنترل آن گذشته از شرايط  انفعاالت

نگارندگان به بررسي مفهوم مشارکت،  ت.م نيز بسيار مهم اساقتصادي و اجتماعي يک کشور مشارکت مرد

ي زيستي هامجتمعساختار کالبدي محله در امداد رساني، عوامل طبيعي و انساني موثر در آسيب پذيري 

 ،شهري ايران در برابر زلزله در مرحله قبل از وقوع و ناکارآمدي امدادگري در حين وقوع و بعد از آن

نظري و سوابق کشورها در زمينه مشارکت مردمي پرداخته و در نهايت به ارائه راه ي هادگاهيدبازرسي 

ي( و کاهش آثار و تلفات ناشي از زلزله متناسب با آسيب امحلهي در جهت ارتقاي مشارکت مردمي )هاحل

 پذيري شهرها ارائه نموده است.

راز يشهر ش يخانوارها ياتيعمل يزان آمادگيل ميتحل» تحت عنوان ي(، در پژوهش1031)يو نسب يريقد

و بر  SAW,AHPيهاکي، تکنيسازق روش شاخصياز طر ياتيعمل يزان آمادگي، م«در برابر خطر زلزله

و  يفيق آمار توصيشد و از طر يريگاندازه يين، تدارکات و خوداتکايمهارت و تمر يهاشاخص  حسب

زان ين ميکم و ا ياتيعمل يزان آمادگيداد که مج نشان يل شد. نتايرسون و اسپرمن تحليپ يهمبستگ يهاروش

رابطه معنادار  ير سن دارايرا نشان نداد و تنها با متغ يالت رابطه معناداريشغل، درآمد و تحص يرهايبا متغ

 باشد.يم

 يااجتماعات محله يزان آمادگيل تفاوت ميتحل:» تحت عنوان  ي(، در پژوهش1032)يو نسب يريقد

ها توسط اند. دادهراز پرداختهيشهر ش يااجتماعات محله يزان آمادگيم يبه بررس« زلزلهراز در برابر يشهر ش

و  يطرفه و آزمون توککيانس يوار يهاشد و با روش يپرسشنامه خانوار، کارشناس و خبرگان گردآور

و بستر  ياتيعمل يک طرفه نشان داداز نظر ابعاد آمادگيانس يل واريج تحليل شد. نتايرسون تحلي، پيهمبستگ

زان يزنشان داد که مين يج همبستگين محالت تفاوت معنادار وجود دارد. نتايکل ب يز آمادگيو ن يکيزيف

 دارد. يرابطه معنادار ياجتماع -يگاه اقتصاديالت و پاي، درآمد، تحصيمنزلت شغل يرهايکل با متغ يآمادگ

 يدر منطقه جنوب شرق يعياطرات طبخانوارهادر برابر مخ يزان آمادگيم يبه بررس (2007جانسون )

ه از ين سطح پاييو تع يعيطب ياياز بال يدرک کل يريگ، اندازهين بررسيکا پرداخته است. هدف ايآمر

خانوار ساکن  1233ساکنان در جامعه است. جامعه مورد نظر جانستون شامل  يکاهش خطر برا يهاتيفعال

 کا است.يآمر يمنطقه جنوب شرق يشهرها

 

 

 

 

 



 

 

 محدوده مورد مطالعه يفمعر -3-1

ن کيلومتر مربع در غرب استان کرمان با موقعيت دشتي بي 11133( با وسعت 1شهر سيرجان )شکل

 ي شرقي زاگرس قرار گرفته است.هاکوه شيپي مرکزي و هاکوه

 

 
 ( موقعيت استان کرمان، شهرستان و شهر سيرجان به همراه وضع توپوگرافي.1شکل )

 

 قيروش تحق -2

 -تحقيقي کمي عمدتاً، روش تحقيق  از نظر روش، هاآنهاي تحقيق و ماهيت ه به فرضيهبا توج

اي و هم روش همبستگي مقايسه -اي هم شامل روش عليباشد. تحقيق رابطهاي ميپيمايشي و از نوع رابطه

محله باال،  پرسشنامه در سه 053پژوهش  يشد.جامعه آمارق از هر دو نوع استفاده يشود که در اين تحقمي

 باشد. يرجان  مين شهر سييمتوسط، و پا

در   ييارويواکنش و رو يآمادگ، مفهوم 2شماره شکل ز يق و نينه تحقيشيو پ ينظر يبر اساس مبان

زان ي( م1) شد. بر اساس جدول يريو اندازه گ يابيکرت ارزيگانه ل 5ف يبر اساس ط يه هايقالب گو

 ده است.يارائه گرد معرف 11شاخص و  0ل شام ييارويواکنش و رو يت آمادگيظرف



 

 

 زلزله رجان در برابريشهر س يخانوارها ييارويواکنش و رو يسنجش آمادگ يها( شاخص1جدول )

دگ
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 معرفها هاشاخص

 مهارت

            اوليه هاي کمک انجام در مهارت -

 محله و منزل امن نقاط شناسايي در مهارت  -

 نشاني آتش کپسول مثل اضطراري وسائل گيري بکار در رتمها -

 اضطراري مواقع در موثر واکنش و گيري پناه در مهارت -

 نيتمر

                      گيري پناه و فرار تمرين -

 خانواده اعضاء به رساني امداد و کمک تمرين -

             ضروري مواقع در گاز برق آب تاسيسات قطع تمرين -

 شهري مانورهاي و خانوادگي تمرينهاي اجراي -

 تدارکات

                                                      نجات و امداد کيف-

 اوليه هاي کمک جعبه -

                                                    نشاني آتش کپسول -

 اضطراري آشاميدني و غذايي مواد يابي جا -

                                 ضروري تلفنهاي شماره ليست هيهت -

 پناهگيري و فرار موانع رفع و امن نقاط شناسايي -

 

، الزم بود وزن شاخصهاي ذيل آنها بدست آيد. بدين ييارويواکنش و رو يآمادگگيري براي اندازه

پس بر اساس روش مجموع سادۀ س نفر از خبرگان استفاده شد. 23گروهي شامل  AHPمنظور از روش 

ن شد ييتع ، وزن شاخصهالي( در ذ2) به شرح شکل Expert choiceافزار با استفاده از نرم و (SAW)وزين 

 خانوارها بدست آمد. ييارويواکنش و رو يآمادگ زانيم ،1و از طريق رابطۀ 

 ييارويواکنش و رو يزان آمادگيمگيري رابطۀ مربوط به اندازه1رابطه 
i

n

i

i xwA 



1      

،يزان آمادگيانگر ميب A، 1در رابطۀ      
i

x و ،مقادير نرمال هر شاخص
i

w زان يم وزن شاخصهاي

 .باشديم ييارويواکنش و رو يآمادگ

 



 

 

 
 واکنش و رويارويي آمادگي( وزن شاخصهاي 2شکل )

 

 شد. يو خبرگان گردآور يدانيخانوار، برداشت م يفاده از پرسشنامه هااز با استيمورد ن يداده ها

و  ياقتصاد– يت اجتماعيصه ها و وضعيمربوط به خص يپرسشنامه خانوار در دو قسمت شامل سوالها

پرسشنامه خبرگان به  باشد.يم يدر برابر زلزله احتمال ييارويواکنش و رو يآمادگمربوط به ابعاد  يسوالها

، يشهر يزي، برنامه ريا، معماريجغراف يست نفر از خبرگان )رشته هايو توسط ب يه زوجسيروش مقا

ل شد. بخشي از اطالعات مورد نياز نيز توسط پژوهشگر از طريق مشاهدۀ ميداني و با يتکم (يشهر يطراح

 لهيوس (Validity)آوري شد. روايي يا اعتبار استفاده از پرسشنامۀ ميداني )ضميمۀ ج( تکميل و جمع

محتوايي و صوري و بر اساس نظر متخصصين تحت مورد بررسي قرار گرفت. ضريب  قيبه طرگيري، اندازه

 شد. دييپايايي بر اساس روش آلفاي کرونباخ بررسي و تا

باشد: لذا مطابق روش کوکران، حجم نمونه روش تعيين حجم نمونه در اين تحقيق، روش کوکران مي      

 پرسشنامه برگشت داده شد. 053نوار از خانوارهاي شهر سيرجان، که پس از تکميل خا 021برابر شد با 

اي، وضعيت و چگونگي متغيرهاي تحقيق در جامعۀ نمونه در تحليل توصيفي، بصورت مقايسه

گرايي و هاي مرکزهاي مابين آنها از طريق آمار توصيفي )فراواني، اندازهگانه( و تفاوت0)خانوارهاي محالت 

واکنش و  يآمادگاکندگي( بررسي شد. در ادامه از آمار استنباطي براي تحليل تفاوت ميانگين ميزان پر

گانه 0اقتصادي در بين خانوارهاي محالت  -هاي آن و نيز شاخصهاي وضعيت اجتماعيو مولفه ييارويرو

فيشر  Fه، از آزمون استفاده گرديد. در اين رابطه، با توجه به تحليل تفاوت ميانگين در بيش از دو گرو

)تحليل واريانس يکطرفه( و آزمون توکي براي آزمون تفاوت ميانگين متغيرهاي وابسته و مستقل در بين 

 گانه استفاده شد.0گروههاي 
 



 

 

 پژوهش يافته هاي-3
هاي مربوط به شاخص مهارت يافته -3-1  

ه مطرح شده است. مطابق گوي 1( در 2) ميزان مهارت خانوارها در ارتباط با خطر زلزله در جدول

درصد  13نشاني تنها حدود از نظر مهارت کار با کپسول آتش هاي ارائه شده در جدول مذکور،يافته

از خانوارها نيز از نظر نحوه چيدمان اثاثيه  %1/10خانوارها داراي مهارت زياد و خيلي زياد هستند. حدود 

خانوارها داراي  %0/12حدودي هستند. تنها  کم و تا منزل با توجه به خطر زلزله داراي مهارت خيلي کم،

 %2/12هاي امن منزل، باشند. در زمينۀ شناسايي مکانمهارت زياد و خيلي زياد در چيدمان اثاثيه مي

خانوارها نيز در  %1/01باشند. حدود حدودي و بيشتر مي خانوارهاي نمونه داراي مهارتي به ميزان تا

هاي از خانوارها در ارائه کمک %1/51داراي مهارت خيلي کم و کم هستند.  هاي امن منزلشناسايي مکان

هم ميزان زياد و خيلي زياد داراي  %2/15تا حدودي، و  %00به ميزان خيلي کم و کم مهارت داشتند.  اوليه

يزان بدست آمد که نشان داد م 51/2اي کل برابر با مقدار در مجموع ميانگين رتبه. باشندمهارت مذکور مي

حدودي است که وضعيت  مهارت خانوارهاي نمونه شهر سيرجان نسبت به خطر زلزله در حد کم و تا

 دهد.مناسبي را نشان نمي

هاي شاخص مهارتوضعيت خانوارهاي نمونه شهر سيرجان از نظر گويه (2) جدول  

 
 

هاي مربوط به شاخص تمرين يافته-3-2  

گانه تمرين ارائه 1نوارهاي نمونه را از نظر گويه هاي هاي مربوط به وضعيت خا( يافته0جدول )

 کم و تا گيري در مواقع زلزله خيلي کم، از خانوارها در زمينه فرار و پناه %3/31دهد. مطابق جدول مي

خانوارها در زمينه فرار به ميزان زياد و خيلي زياد تمرين داشتند.  %1حدودي تمرين داشتند. تنها حدود 

مده از اين گويه نشان دهنده تمرين خيلي کم خانوارها است. در زمينه تمرين براي قطع ميانگين بدست آ

هم  %2/31حدودي تمرين داشتند.  کم و تا خانوارها خيلي کم، %5/13تأسيسات برق و گاز در مواقع زلزله 

دو گويه ميانگين به همين اندازه در کمک رساني به اعضاي خانوار در مواقع زلزله تمرين کرده بودند. در هر 

 اي بيانگر اين است که سطح تمرين خانوارها کم است. رتبه



 

 

 تا %0/11خانوارها خيلي کم و کم بود.  %1/13ميزان شرکت در مانورهاي آمادگي در برابر زلزله   

ها به مقدار زياد و خيلي زياد شرکت کرده بودند. در کل ميانگين ( هم در اين دوره%5/2) حدودي و مابقي

است که نشان  31/1ل بدست آمده براي اين شاخص نشان داد که تمرين خانوارهاي نمونه شهر سيرجان ک

 دهنده تمرين خيلي کم خانوارها براي مواقع زلزله است.
 

 وضعيت خانوارهاي نمونه شهر سيرجان از نظر گويه هاي شاخص تمرين (3) جدول

 

هاي مربوط به شاخص تدارکاتيافته -3-3  

هاي شاخص تدارکات در شهر سيرجان از نظر گويه ي مربوط به وضعيت خانوارهاي نمونههايافته

خانوارها به آماده کردن کيف امداد و  %3/1( نمايش داده شده است. طبق جدول مذکور، تنها 1) جدول

به آماده نجات در مواقع اضطراري زياد و خيلي زياد اقدام کرده بودند. اين مقدار براي گويه دوم که مربوط 

از  %1/13گيري  باشد. در برطرف کردن موانع فرار و پناهمي %5/1هاي اوليه است کردن جعبه کمک

هاي ضروري براي مواقع خانوارها به ميزان زياد و خيلي زياد اقدام کرده بودند. براي تهيه شماره تلفن

اند. در آموختن اصول ايمني رت داشتهخانوارها در حد زياد و خيلي زياد به اين امر مباد %12اضطراري تنها 

 اند. حدودي اقدام کرده کم و تا خانوارها به ميزان خيلي کم، %1/13در نحوه چيدمان اثاثيه منزل، 

هاي موجود در مورد سوانح به ميزان زياد و خيلي زياد عمل کرده خانوارها در شناختن بيمه %13تنها 

ها بدست آمده، نشان دهنده اين ها و تقسيم بر تعداد آناي گويهتبهميانگين کل که از جمع ميانگين ر بودند.

 باشد. است که ميزان تدارکات خانوارها براي خطر زلزله کم مي



 

 

 وضعيت خانوارهاي نمونه شهر سيرجان از نظر گويه هاي شاخص تدارکات (4) جدول

 
 

 ه اول(يها )آزمون فرضخانوار ييارويواکنش و رو يتحليل تفاوت مؤلفه ظرفيت آمادگ -3-4

(ارائه شده است. طبق نتايج 5) نگرشي در جدول -هاي بدست آمده از طريق واريانس يکطرفه براي ظرفيت ذهنييافته

بين محالت  32325تنها شاخص مهارت با  ييارويواکنش و رو يهاي ظرفيت آمادگبدست آمده از جدول، از بين شاخص

ها نيز با آزمون ها اين تفاوت معنادار وجود نداشت که تفاوت دو به دوي آنشاخصتفاوت معنادار بدست آمد. در مابقي 

 ( ارائه شده است.1،5،2) توکي در جداول

 

 هاي آنشاخص ييارويواکنش و رو ي( تحليل واريانس يکطرفه ظرفيت آمادگ5) جدول

  
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

 مهارت

Between Groups 202113 2 121110  02101 325.  

Within Groups 23112101 015 12521   

Total 03352113 011    

نيتمر  

Between Groups 22211 2 12011 121.  152.  

Within Groups 23332112 011 12023   

Total 23302533 013    

 تدارکات

Between Groups 232311 2 112351 103.  101.  

Within Groups 13122250  011 112322   

Total 22102111 013    

و  ت واکنشيظرف
ييارويرو  

Between Groups 2552321 2 0212502 113.  123.  

Within Groups 1001332200 015 0152133   

Total 552231100 011    

 
 



 

 

ن است که هايي که از طريق واريانس يکطرفه و آزمون توکي بدست آمده است. نشان دهنده اييافته 

-يد نمييه اول تأيمذکور با يکديگر تفاوت معنادار ندارند. لذا فرض يهامحالت از نظر وضعيت شاخص

 آمده است. 2 در جدول يق آزمون توکيمحالت از طر يدوتفاوت دوبهشود.
 

 ي( تفاوت دو به دوي محالت از نظر شاخص مهارت از طريق آزمون توک6) جدول

 N محله

Subset for alpha = 0.05 

1 2 

0 102 322102  

2 122 325212 325212 

1 33  1322113 

Sig.  130.  120.  

  

 ه دوم(ياجتماعي)آزمون فرض –با وضعيت اقتصادي  ييارويواکنش و رو يتحليل رابطه ميزان آمادگ-3-5

منزلت  اي توصيفي سطح تحصيالت،با متغيره ييارويواکنش و رو يبراي بررسي و ارتباط همبستگي بين متغيرهاي ميزان آمادگ

 ييارويواکنش و رو يهاي جدول متغيرهاي ميزان آمادگاستفاده شده است. طبق يافته رسونيپاز روش همبستگي  شغلي و درآمد خانوار،

وضعيت همبستگي د. يد گردييه دوم تأياطمينان رابطه معنادار مستقيم دارند. لذا فرض %33اجتماعي با سطح  –با اغلب متغيرهاي اقتصادي 

 (ارائه شده است.3) اجتماعي در جدول -با متغيرهاي اقتصادي ييارويواکنش و رو يمتغيرهاي ميزان آمادگ
 

 اجتماعي –با متغيرهاي اقتصادي  ييارويواکنش و رو يهمبستگي متغيرهاي ميزان آمادگ (9) جدول

 درآمد سن شغل سواد  

 مهارت

Pearson Correlation **133. **035. *102.- **031. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 311. 333. 

N 011 210 011 011 

 نيتمر

Pearson Correlation 
**012. **011. **150. **203. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 331. 333. 

N 053 215 053 053 

 تدارکات

Pearson Correlation **133. **015. **112.- **222. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 333. 333. 

N 053 215 053 053 

 يبعد کل

Pearson Correlation **153. **132. **135.- **032. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 333. 333. 

N 011 210 011 011 

       



 

 

 درآمد سن شغل سواد  

 مهارت

Pearson Correlation **133. **035. *102.- **031. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 311. 333. 

N 011 210 011 011 

 نيتمر

Pearson Correlation 
**012. **011. **150. **203. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 331. 333. 

N 053 215 053 053 

 تدارکات

Pearson Correlation **133. **015. **112.- **222. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 333. 333. 

N 053 215 053 053 

 يبعد کل

Pearson Correlation 
**153. **132. **135.- **032. 

Sig. (2-tailed) 333. 333. 333. 333. 

N 011 210 011 011 

       

 شنهادات  يو پ يريجه گيبحث، نت-4

ساخت و ساز و ... جهان  ي، کاهش استانداردهايجوامع محل يريپذبيش آسيت، افزايجمع يتراکم باال

 يفراوان يو انسان يماد يامدهايبا پ يعير طبيو غ يعيامروز را دستخوش حوادث و سوانح گوناگون طب

که در  ين پژوهش توجه به مسئله آمادگياست درا يات جوامع بشريد حيند همه آنها تهدينموده که؛ برآ

در مجموع ميانگين  .قرار گرفت يمورد بررس  باشديط مين شرايترت بديريمد يبرا يزيرقت برنامهيحق

بدست آمد که نشان داد ميزان مهارت خانوارهاي نمونه شهر  51/2اي کل شاخص مهارت با مقدار رتبه

دهد ميانگين کل شاخص سيرجان نسبت به خطر زلزله در حد کم است که وضعيت مناسبي را نشان نمي

است که نشان دهنده تمرين خيلي کم  31/1ين خانوارهاي نمونه شهر سيرجان ن  نشان داد که تمريتمر

ها و تقسيم اي گويهخانوارها براي مواقع زلزله است. ميانگين کل شاخص تدارکات  که از جمع ميانگين رتبه

باشد. ها بدست آمده، نشان دهنده اين است که ميزان تدارکات خانوارها براي خطر زلزله کم ميبر تعداد آن

هاي بدست آمده از يافتهرجان دارد ، يمردم شهر س يزان آمادگيمن بودن ييت از پايحکا ين بررسيج ايلذا نتا

 يهاي ظرفيت آمادگ، از بين شاخصييارويواکنش و رو يطريق واريانس يکطرفه براي ظرفيت آمادگ

بدست آمد. در مابقي  بين محالت تفاوت معنادار 32325تنها شاخص مهارت با  ييارويواکنش و رو

 د.يها نيز با آزمون توکي محاسبه گردها اين تفاوت معنادار وجود نداشت لذا  تفاوت دو به دوي آنشاخص



 

 

 شود.يد نمييه اول تأيجه محالت از نظر وضعيت  بعد مذکور با يکديگر تفاوت معنادار ندارند و فرضيدر نت

 شود.يماجتماعي تائيد  –با وضعيت اقتصادي  ييارويو روواکنش  يمبني بر رابطه ميزان آمادگ فرضيه دوم

نتايج بيانگر اين است که ميزان آمادگي واکنش و رويارويي از تفاوت معناداري بين گروههاي مختلف       

دهد که قشرهاي مختلف اجتماعي نسبت به اين امر توجهي اجتماعي برخوردار نيست. اين امر نشان مي

اقتصادي و توانمندي  -گي در بين خانوارها وجود ندارد. در واقع، سطح اجتماعيندارند و فرهنگ آماد

ميزان آمادگي  اقتصادي و اجتماعي نيز اثر قابل توجهي در اين زمينه نداشته است. البته با توجه به اينکه

 -اجتماعي توان به نوعي به اثرات مثبت وضعيت، ميآنها رابطه دارداقتصادي -وضعيت اجتماعي با خانوارها

اقتصادي در اين زمينه پي برد. ولي براي اينکه خانوارها بخصوص در زمينه واکنش و رويارويي سطح 

ها بايستي به ريزيسازي است. البته اقدامات و برنامهآمادگي خود را ارتقا دهند نيازمند آموزش و فرهنگ

 اقتصادي گروههاي مختلف نيز توجه نمايد.-وضعيت اجتماعي

 گردد:ذيل ارائه مي به شرحهاي پژوهش، پيشنهادات اصلي و کليدي پژوهش ت با توجه به يافتهدر نهاي

 ها در جهت تمرين و تدارکات براي مواقع ضروريآموزش خانواده -

 سازي در زمينۀ آمادگي بخصوص واکنش و روياروييفرهنگ -

ها متناسب با وضعيت و سطح لحاقتصادي گروههاي مختلف و ارائه راه -توجه به وضعيت اجتماعي -

 اجتماعي خانوارها -توانمندي اقتصادي

پذيري و مديريت هاي کاهش آسيبارتقاي آمادگي واکنش و رويارويي بايستي همراه با ساير سياست -

اجتماعي خانوارها ضروري  -بحران باشد. در اين زمينه کاهش فقر و ارتقاي سطح توانمندي اقتصادي

 است.

ران و ريسک نيازمند اقداماتي است که همه مراحل مربوطه با بخوبي پوشش دهد. لذا تمرکز مديريت بح  -

 بر يکي از مراحل آن کافي نيست.

اقتصادي  -هاي اجتماعيپذيري و رفع ريشهارتقاي سطح آمادگي واکنش و رويارويي بدون کاهش آسيب  -

 آن تاثير چنداني ندارد. 

 جاد آمادگي در محالت مختلف شهراجراي مانورهاي زلزله براي اي -

 رساني براي مردم.هاي نقاط ايمن درون شهر و اطالعتهيه نقشه -

 پذير و معلولين.هاي آسيبهاي مخصوص ويژه گروهآموزش -

 هاي امداد و نجات.هاي سني مختلف در محالت توسط گروهآموزش منظم و مداوم براي گروه -

 هايي نظير جمعيت هالل احمر و آتش نشاني.ت و توان سازمانارتقاء تجهيزات و تقويت امکانا -

 ها.آشنا کردن مردم با خطرات زلزله و آگاهي دادن از طريق رسانه -
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