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 احمر هاللي همگانی جمعیت ها شنقش آموز

  در مدیریت بحران شهري

  ، 3، ابراهیم حدادي2زهره شهرکی ،1عالمه کیخا

  4محسن نوري دالور

ــات علمــی ة نویســند .1 ،  مســئول: اســتادیار و عضــو هی

  دانشگاه زابل، زابل، ایران

Email:Aleme.keikha@yahoo.com 
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و کارشناس سـازمان   .2

  زاهدان، ایران احمر، هالل

، دانشـگاه آزاد اسـالمی    استادیار و عضو هیات علمـی  .3 

  واحد زاهدان، زاهدان، ایران

ــتان   .4 ــتان و بلوچس ــدیریت، سیس ــد م ــناس ارش ، کارش

  ایران ،زاهدان

  30/11/97پذیرش: 10/1/97دریافت:

  چکیده

 ،بودن وقوع بحـران  ناپذیر اجتناب: با توجه به مهمقد

ریـزي شـده و البتـه     برنامـه  و با سیاسـتی جـامع  باید 

 ه بــاهمگــانی، مجموعــه راهبردهــاي آمــادگی مقابلــ

در . کــردمخــاطرات را در میــان شــهروندان نهادینــه 

یک از شهروندان حتی اگر از توان، چنین شرایطی هر

یگـران یـا   کـافی بـراي کمـک بـه د     ةدانش و انگیـز 

هـاي دوام (داوطلـب    هـاي گـروه   مشارکت در برنامه

 کــم دســتواکــنش اضــطراري) برخــوردار نباشــند، 

توانند براي حفظ جـان خـود و اعضـاي خـانواده      می

بررسـی   پژوهشاین  رو، هدف این . ازقدم شوند پیش

احمـر بـر    هاي همگانی جمعیـت هـالل   تأثیر آموزش

  .مدیریت بحران شهري در شهر زاهدان است

: پژوهش حاضر از نظر هـدف کـاربردي و از   روش

پیمایشی بـا رویکـرد همبسـتگی     -نظر اجرا توصیفی

 باشند آماري شهروندان شهر زاهدان می است. جامعۀ

از براي تعیین حداقل حجم نمونۀ الزم با اسـتفاده   که

نفـر بـه روش تصـادفی سـاده      384جدول مورگـان،  

هـاي   موزشآ پرسشنامۀ ،انتخاب شدند. ابزار پژوهش

ــورکریمی   ــانی پ ــران  1394( همگ ــدیریت بح ) و م

روایی صوري و محتـوایی   که ) است1380( جهرمی 

بـا  نظران رسـید و روایـی سـازه     به تأیید صاحب آنها

افزار آمـوس تأییـد شـد.     تحلیل عاملی تأییدي و نرم

 96/0ها نیز با آلفاي کرونباخ برابر با  پایایی پرسشنامه

بــا اســتفاده هــا دادهچنــین هممحاســبه شــد.  93/0و 

 در دو سطح آمار توصـیفی (فراوانـی،   SPSS-20از

استنباطی (آزمون  انحراف معیار) و و میانگین درصد،

ــوگروف ــون و  - کولم ــتگی پیرس ــمیرنوف، همبس اس

  .ندشدوتحلیل  تجزیهرگرسیون چندگانه) 

 ،: همبسـتگی بـین متغیـر مسـتقل و وابسـته     ها یافته

ایـن   کـه  دست آمـد  هب685/0ضریب تعیین  و 828/0

 5/68 ،شـهروندان  گاهدهـد از دیـد   مقـدار نشـان مـی   

ــه   درصــد قابلیــت ــدیریت بحــران شــهري ب هــاي م

احمـر   جمعیـت هـالل  فعلـی  هـاي همگـانی    آموزش

هـاي انگیزشـی بـا    هـاي مکـانیزم   . مؤلفهاست مربوط

ــیون (  ــریب رگرس ــیون  )، 471/0ض ــریب رگرس ض

اجــرا بــا ضــریب رگرســیون ) و 268/0نیازســنجی (

یر را بـر مـدیریت   ترتیـب بیشـترین تـأث    به) 0106/0(

ند. بر اسـاس ضـرایب رگرسـیون    بحران شهري داشت

گزارش شده داري  و سطح معنی t ةآمار ،شده محاسبه

ــ ــش   ۀدو مؤلف ــیابی نق ــؤثرطراحــی و ارزش ــر م ي ب

 مدیریت بحران شهري نداشتند.

هـاي   نشـان داد کـه آمـوزش    نتـایج  :گیـري  نتیجه

حمـر بـر مـدیریت بحـران     ا همگانی جمعیـت هـالل  

  .شهري تأثیر دارد

هـاي همگـانی، جمعیـت     : آمـوزش کلیـدي  کلمات

  احمر، مدیریت بحران شهري هالل



  احمر در مدیریت بحران شهري هاي همگانی جمعیت هالل نقش آموزش
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  مقدمه

ایـران یکـی از ده کشـور بالخیـز دنیا محسوب 

تأیید ایـن نکتـه در گزارش ساالنه  ]1شود [ می

احمر  سـرخ و هالل المللـی صـلیب فدراسیون بین

را در زمـرة ده کشـور بـا بیشترین  آمـده کـه ایـران

کشته در بالیاي طبیعی اعالم کرده است، بـه نحوي 

هزار  33بـیش از  2004تـا  1995که این تعـداد از 

و در صـورت نبـود تدبیر  نفر عنـوان شـده اسـت

توانـد بـه  الزم در این خصوص، این شرایط می

  ]2[. بحران در جامعه منجر شود

 زنـدگی کیفیت و سالمت سطح شکاه باعث بحران

با  بـراي مقابلهها  تالش ترین مهم شود و میانسان 

و  حـین کارگیري رخـداد و به از قبل ریزي ن، برنامهآ

از  کـه باعث کاهش مشکالت ناشی استبعـد از آن 

 ]3[. شود بحران می

است که بـا  این مؤید پیشرفته کشورهاي ۀتجرب

تـوان تـا حـدزیـادي  دقیـق می ریزي تدبیرو برنامه

  ]4[را کاهش داد.  طبیعیهاي  پدیده اثرات این

حذف فاجعه غیرممکن است، اما با آمادگی مواجهه 

توان از میزان خطر حوادث و  با چنین رخدادهایی می

هاي  آموزش از شاخصهبنابراین  ]5[بالیا کاست. 

است و  مهم پیشگیري و مقابله در مدیریت بحران

یکی از  پیشگیري مفهومی ندارد.بدون آن مقوله 

ها و بالیاي طبیعی در  هاي کاهش آسیب بهترین راه

مدیریت  ،زمان وقوع حوادث مترقبه یا غیرمترقبه

آموزش یکی از اجزاي اصلی عنصر است. بحران 

 و جزء است مدیریت بحران ۀآمادگی در چرخ

نقش  کهشود  اقدامات پیش از بحران تلقی می

هاي ناشی از بروز حوادث  یبسزایی در کاهش آس هب

  ]6[. غیرمترقبه دارد

پیشگیري،  ۀمرحل مدیریت بحران شامل چهار

بازسازي و بازتوانی است که این  مقابله، آمادگی،

سطوح موارد باید از طریق آموزش همگانی در 

صورت گیرد تا اثربخشی بیشتري در مواقع  مختلف

از  دها بای این آموزشهمچنین  بحران داشته باشد.

سطح مدیران به سطح مردم عادي گسترش یابد و 

جامعه را نسبت به موضوع مدیریت بحران و خطري 

کند،  و عزیزانشان را تهدید می آنهاکه هر لحظه جان 

ی و آموزش ملّ ۀبهترین مجرا نیز رسان کهآگاه کرد 

  ]7[. است

آموزش در  ،کل مدیریت بحران ةیکی از اهداف ادار

هاي  ین خصوص هماهنگیدرا .ین استیسنین پا

و  هاي آموزشی صورت پذیرفته سازمانالزم با 

هاي  آموزان در دوره درصد از دانش 20تاکنون 

آموزش مردم در همچنین  اند. مختلف آموزش دیده

تربیت و . سرمایه اجتماعی است ،مدیریت بحران

آموزش نیروهاي فعال مردمی براي حضور در 

ي که زندگی ا حوادث احتمالی آن هم در منطقه

کنند و با فرهنگ و آداب آن سازگار هستند، به  می

این  اجتماعی است. ۀنوعی مدیریت یک سرمای

سازي افراد جامعه به  ها باید به دنبال حساس آموزش

بخشی آنان نسبت به  یموضوع بالیاي طبیعی و آگاه

اصول اولیه امدادونجات، افزایش همنوایی گروهی و 

هاي صحیح در برابر بالیاي  سازي براي واکنش آماده

  ]8[ طبیعی باشد

 یک عنوان به )همگانی آموزش( جامعه آمادگی

 تلقی و ضایعات ها خسارت برنامۀ کاهش از بخش



  رعالمه کیخا، زهره شهرکی، ابراهیم حدادي، محسن نوري دالو
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 اولیه پیشگیري که دهند می نشان ها پژوهش. شود می

 بالیاي از ناشی اثرات کاهش براي راه مؤثرترین

  ]8[بوده است.  طبیعی

 فراوان، ضایعات در ایجاد عوامل ترین از مهم یکی

و  طبیعی سوانح در مورد کافی اطالعات نداشتن

. بالیاست در امدادونجات و اولیه هاي کمک آموزش

 در مقابل پذیري آسیب در کاهش مؤثر اقدامات از

 براي امدادي هاي آموزش توان ازسوانح می و بالیا

 هنگام به که ازآنجا .برد نام را جامعه اقشار تمامی

 هایی گروه اولین جزء مردم و سوانح بالیا بروز

 به داشته و حضور حادثه محل در که هستند

 و مهارت آگاهی نبود کنند، می کمک دیدگان آسیب

شود،  می جدید مشکالت بروز سبب فقط نه آنها

 .آورد می وجود به اختالل نیز رسانی در امر کمک بلکه

 بالیا در امدادرسانی و کمک امر در مردم مشارکت

 به بخشیدن سرعت در فراوانی کمک تواند می

 هاي خسارت کاهش و دیده سانحه افراد تسکین آالم

   ]8[باشد.  غیرمترقبه حوادث

هاي همگانی  نظري آموزش مبانی تبیین با تحقیق این

 پردازد می موضوع این بررسی به و مدیریت بحران

تواند بر  هاي همگانی تا چه اندازه می که آموزش

 براي پیشنهاداتی و باشد حران تأثیرگذارمدیریت ب

 بر تأکید با کارایی مدیریت بحران ارتقاي

 اصلی هدف .دهد می ارائه هاي همگانی آموزش

هاي همگانی بر  آموزش تأثیر بررسی حاضر پژوهش

مدیریت بحران شهري زاهدان است و سؤال اصلی 

هاي همگانی جمعیت  این است که آیا آموزش

یت بحران شهري زاهدان احمر بر مدیر هالل

  تأثیرگذار است؟

  پیشینۀ تحقیق

 افزایش در مهمی بسیار نقش آموزش که آنجایی از

سطح  ترقی لذا دارد، انسانی نیروي وري بهره و توان

کارگیري  به با جدید هاي راه از استفاده و آموزش

برخوردار  باالیی از کیفیت را آموزش تواند می ابزارها

کارکنان  به خوب آموزش اب آن متعاقب و سازد

توانمندي  سطح جامعه، در افراد و متولی هاي سازمان

  ]9[یابد.  می افزایش ایشان

هاي همگانی مناسب قبل از وقوع  ارائه آموزش

و  ها سازمان بین شود ارتباط ها باعث می بحران

مشارکت  نقش و سو یک از رسان کمک نهادهاي

یت و رضا یافته بهبود دیگر سوي از مردمی

یابد. با  افزایش امدادي کار مقبولیت و دیدگان حادثه

مدیریت  و امدادرسانی نظام به کلی نگرش یک

اولیه  لحظات در که شود این نتیجه گرفته می بحران

در  را نقش ترین مهم حوادث و بالیا پس وقوع

ساکنان  یا بالیا از ناشی بازماندگان امدادرسانی

ایفا  دیده آسیب ۀمنطق اطراف یا روستاهاي شهرها

نبود  دلیل به موارد از بسیاري که متأسفانه در کرده

 و موفق نبوده این افراد، امدادرسانی کافی آگاهی

 دنبال بهنیز ناپذیري  جبران جانی هاي خسارت گاهی

 به عنوان آموزش به توان می لذا .داشته است

 جلوگیري از و بحران مدیریت در امر ترین مهم

 يها آموزش رو، از این .اشاره کرد بالیاهاي  خسارت

 يها کمک آموزش عمومی و همگانی مناسب شامل

کودکان و  تا شود می اولیه و امدادونجات باعث

 کاهش در سزایی نقش به دیده آموزشبزرگساالن 

بنابراین باید  ]10[داشته باشند.  ها خسارت و تلفات

 (آموزش جامعه که آمادگی کردبه این امر توجه 



  احمر در مدیریت بحران شهري هاي همگانی جمعیت هالل نقش آموزش
 

4  

 

   
   

ی
لم

 ع
مۀ

نا
صل

ف
 - 

ی
ش

وه
پژ

 
 ،

ت
جا

و ن
د 

دا
ام

رة
دو

 
م

ده
رة

ما
ش

 ،
 

3
8

 ، 
ن 

تا
س

اب
ت

13
97

 
 

 
 

 کاهش برنامۀ از بخشی عنوان به )همگانی

 مشارکتو  شود می تلقی ضایعات و ها خسارت

 در تواند می بالیا در رسانی امداد و کمک در مردم

 و دیده سانحه افراد به تسکین آالم بخشیدن سرعت

حوادث غیرمترقبه تأثیر داشته  هاي خسارت کاهش

  ]8[باشد. 

رها اي در طول حیات خود با از آنجا که هر جامعه

شود، مدیران و  رو می هاي گوناگون روبه با بحران

احمر باید  گیرندگان اصلی جمعیت هالل تصمیم

را همواره آماده مقابله  هتمهیداتی بیاندیشند که جامع

هاي  هاي احتمالی کند. بهترین اقدام، آموزش با بحران

شامل اقداماتی  کههمگانی در مدیریت بحران است 

ا مهارت از شخص یا سازمان با هدف انتقال دانش ی

سریع و مؤثر  ۀبه عموم مردم براي آمادگی و مقابل

   ]11[گردد.  آنان هنگام وقوع بحران ارائه می

و پس از  1982واژة مدیریت بحران نیز از سال 

جانسون با بحران  و شدن شرکت جانسون مواجه

عظیمی که حیات آن را به مخاطره انداخت، مورد 

قداماتی که این شرکت براي توجه قرار گرفت. ا

کار گرفت، سرآغازي براي انجام  همقابله با بحران ب

  ]12[تحقیقاتی در زمینه مدیریت بحران بود. 

شرایطی  ةکنند اعتقاد دارد بحران توصیف (؟؟) برنت

تواند مسائل و  هاي پدیده می است که در آن ریشه

هاي مدیریتی  مشکالتی مانند ساختارها و عملیات

تغییر باشد  ب یا شکست در تطابق با یکنامناس

 افرادناگوار این است که  ۀاز واقع درحالی که منظور

نشده یا ناگهانی  بینی  بار پیش تبا تغییرات مصیب

  ]8[. دنآنها دار بر اندکیکه کنترل  وندمواجه ش

بینی و پیشگیري  فرایند پیشبنابراین به لحاظ علمی 

در بحران و از وقوع بحران، برخورد و مداخله 

سازي بعد از وقوع بحران را مدیریت بحران  سالم

با کاربردي است که   علمی ،مدیریت بحران گویند.

وتحلیل آنها  ها و تجزیه مشاهده سیستماتیک بحران

وسیله آنها  هدر جستجوي یافتن ابزاري است که ب

ها پیشگیري کرد یا در صورت  بتوان از بروز بحران

اثرات آن آمادگی الزم  بروز آن در خصوص کاهش

  ]11[. سانی سریع و بهبودي اوضاع اقدام کردرامداد

بروز حوادث شغلی، حوادث غیرمترقبه و بالیاي 

طبیعی، حوادث سیاسی و اجتماعی و حوادث 

اقتصادي در تمام کشورهاي جهان همراه با صدمات 

اما در  ،هاي مالی فراوان است انسانی و خسارت

یا در حال توسعه مانند کشور نیافته  کشورهاي توسعه

هاي مختلف حائز اهمیت ما این موضوع از جنبه

 10باشد. از لحاظ حوادث طبیعی ایران در شمار می

خیز جهان است و از لحاظ موقعیت  کشور اول حادثه

، ایران در منطقه حساسی واقع کاستراتژی و سیاسی

هاي فراوانی را داشته است و از  شده است که بحران

اقتصادي هم باتوجه به فضاي رقابتی شدید  لحاظ

هاي اقتصادي، کشور  اقتصادي دنیا و همچنین تحریم

ما از نظر مدیریت بحران نیازمند مطالعات و 

هاي عملی و اجرایی فراوانی است که باید از  تالش

المللی در  ابزارهاي جدید و استانداردهاي بین تمامی

  ]11[. مدیریت بحران مدد جست

) در پژوهشی با عنوان 1396همکاران (هاشمی و 

چالش  18» هاي حاکمیت مدیریت بحران چالش«

اصلی را در حاکمیت شبکۀ مدیریت بحران شناسایی 
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هاي مختلف یکی از  ها در حوزه کردند که آموزش

  ]13[باشد  هاي شناسایی شده می ترین چالش مهم

) در پژوهش خود با عنوان 1396یاري و پریشان (

» در مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی نقش آموزش«

هاي ایشان نشان از کم،  کنند که نتایج یافته بیان می

ناکافی و متناسب نبودن برنامۀ آموزشی مدارس و 

هاي جمعی در فرایند مدیریت ریسک  رسانه

  ]14[ مخاطرات طبیعی دارد.

) نیز در پژوهشی با عنوان 1390( تقوایی و کریمی 

وندان در کنترل نقش آموزش و مشارکت شهر«

ریزي و مدیریت  هاي شهري به منظور برنامهحریق

نشان دادند که آموزش عمومی و » بحران شهري

هاي مختلف از افزایش آگاهی جامعه با شیوه

هاي پیشگیرانه براي تأمین  ترین جنبۀ فعالیت مهم

  ]15[ایمنی در شهرهاست. 

 مدل ارائه«) در پژوهشی با عنوان 1394پورکریمی (

 رویکردي: احمر هالل جمعیت همگانی وزشآم

 در همگانی نشان داد آموزش» سیستمی و جامع

 فرایند و ساختار مقررات، و قوانین ،سازمانی زمینۀ

 همگانی آموزش مدل همچنین. است آسیب داراي

 طراحی، نیازسنجی، همچون هاییمؤلفه بر مبتنی

 دو در و انگیزشی هايمکانیزم و ارزشیابی اجرا،

 ارائه قابل غیرحضوري و حضوري آموزش بخش

تک گروهی  t. اعتبارسنجی با استفاده از آزمون است

نشان داد، الگوي آموزش حضوري و آموزش 

غیرحضوري از مالك مورد نظر (اعتبار) الزم 

  ]2[برخوردار بود. 

) نیز در پژوهش خود به 1392الطافی و همکاران (

ه با اثر مطلوب آموزش همگانی در مواج«بررسی 

بررسی  و هدف تحقیق پرداختند »حوادث و بحران

هاي مختلف نقش آموزش امدادونجات  ها و شیوه راه

هاي اولیه (آموزش همگانی) در سطوح  و کمک

. از بدیهیات آن است که استمختلف جامعه 

پیشگیري قبل از وقوع حادثه امري ضروري، ارزان و 

ن . بر ایاستمقدم بر امدادونجات پس از حادثه 

مقابله با  برايترین کار، آمادگی  اساس، اصولی

کارگیري آن براي حفظ سالمتی و  هحوادث و ب

نجات جان خود و اطرافیان در لحظات اولیه وقوع 

رو رعایت نکات ایمنی قبل  یک حادثه است. از این

هاي ناشی از  خسارت کاهش براياز وقوع حوادث 

  ]11[. حوادث حائز اهمیت است

ارزیابی «) در پژوهشی با عنوان 1389هداوندي (

اثربخشی دورة آموزش کارگاهی مدیریت بحران 

 5/58نشان داد که » 1388استان کرمان در سال 

هاي موجود شهر خود را درصد مدیران از پتانسیل

ریزي بحران در حد زیاد آگاهی داشتند و  براي برنامه

درصد کامالً موافق فراگیري علم مدیریت  9/54

درصد میزان کیفیت مطالب  1/54دند. بحران بو

دانستند. در نتیجه دورة شده را در حد زیاد می ارائه

آموزش کارگاهی مدیریت بحران استان کرمان از نظر 

افزایش دانش و آگاهی مدیران بحران اثربخش بوده 

   ]16[است. 

) پژوهشی با عنوان 1389جهانگیري و همکاران (

 آموزش و یابی عاطال در مردم منتخب راهبردهاي«

 بررسیبه  »زلزله برابر در آمادگی براي همگانی

 تهران پرداختند. از شهر مردم انتظارات و هادیدگاه

 از است الزم که اقداماتی ترین مهم مردم، دیدگاه

 زلزله برابر در آمادگی براي ربطذي مسئوالن سوي
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 بر نظارت اولویت شامل ترتیب به گیرد انجام

 آموزش و هاساختمان سازي ممقاو وساز، ساخت

 مردم منتخب آموزشی هايراه شود. همگانی می

 رادیو، تلویزیون، به کمتر بیشتر اولویت برحسب

 آموزشی، هايکالس پوستر، کاغذي، مطبوعات

 فیلم زلزله، مخصوص آموزشی هاي  جزوه و نشریات

  ]17[اینترنت بود.  و ویدیویی

 آگاهینوان ) پژوهشی با ع1389خاتمی و همکاران (

احمر  هالل دانشجویی هايکانون داوطلبان نگرش و

و  اولیه هايکمک درباره ایران، اسالمی جمهوري

آن انجام دادند. نتایج  همگانی آموزش راهکارهاي

به  باید احمر هالل جمعیت که داد نشان تحقیق این

ارائه  با اولیه هايکمک آموزش پوشش افزایش

فزایش مهارت و ا بر متکی آموزشی هاي روش

اقدام  دانشجویی هايکانون در مستمر هايبازآموزي

 راهکارهاي مختلف، هدف هايگروه آموزش نماید.

  ]18[کند. می ایجاب را گوناگونی

) پژوهشی با عنوان 2017چولت و همکاران (

 موجودهاي  استراتژي: آموزش گیرندگان تصمیم«

 و تکنولوژیکی و طبیعی بحران مدیریت براي

» یافته بهبود سازي شبیه بر مبتنی ابزار یک خصاتمش

هاي  محدودیت شناساییکه هدف از آن  انجام دادند

 اورژانس نفعان ذي براي موجود یادگیريهاي  سیستم

 براي ییها توصیه و بحرانی سلول یک در

 اقدامات کارآیی بهبود براي یسیستم کردن مشخص

 ایشان .است بزرگی بحران صورت در مردمی

 تدریس استراتژي و یادگیري رویکرد قدند کهمعت

براي مدیریت بحران  یتواند استراتژي مناسب می

 ]19[باشد. 

 1یانگ و تزنگ و ]20[ )2017داسیلوا و همکاران (

هاي خود به نقش  نیز در پژوهش ]21[ )2011(

  اند. آموزش در مدیریت بحران اشاره داشته

  روش تحقیق

هدف  به لحاظ ،پژوهش حاضر از نظر زمان مقطعی

-توصیفی روش انجام پژوهشاز نظر  و برديکار

شهروندان شهر  آن نیزآماري  ۀجامع است.پیمایشی 

 براي .استباشند که تعداد آنها نامحدود  میزاهدان 

 ةالزم، با استفاده از قاعدنمونۀ تعیین حداقل حجم 

روش نفر به  384 ،نامحدود جدول مورگان ۀجامع

 براي .شدندانتخاب اده گیري تصادفی س نمونه

دو سطح مطالعات  ازآوري اطالعات پژوهش  جمع

 براي .دشاي و میدانی (پرسشنامه) استفاده  کتابخانه

ي همگانی جمعیت ها شآموز وضعیت سنجش

بر اساس مدل  ايگویه 47 ۀاز پرسشنام احمر هالل

) و براي سنجش مدیریت بحران 1394(  میپورکری

بر اساس مدل اي هگوی 18 ۀشهري از پرسشنام

و  صوري روایی .) استفاده شد1380(  میجهر

و  صاحبنظران رسید تأییدبه  ها پرسشنامه محتوایی

ي تأییدروایی سازه نیز از طریق آزمون تحلیل عاملی 

پایایی  .شد تأییدبررسی و  آموس افزار و نرم

آلفاي کرونباخ آزمون  نیز با استفاده از ها پرسشنامه

از  حاکیمحاسبه شد که  93/0و  96/0 برابر با

 براي .استپژوهش  هاي سازگاري باالي پرسشنامه

- 20افزار  پژوهش نیز از نرم هاي داده وتحلیل تجزیه

SPSS  شامل فراوانی و در دو سطح آمار توصیفی

تحلیل  هاي آزمونآمار استنباطی نیز از و  صددر

سنجش روایی سازه ابزارهاي  برايي تأییدعاملی 

                                                           
1  . Yong&Tzeng 
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و بارتلت  KMOگیري  زمون کفایت نمونهپژوهش، آ

تعیین  براياسمیرنوف -کولموگروفو آزمون 

 همبستگی هاي پژوهش و آزمون هاي بودن داده نرمال

فرضیۀ پاسخ به  براي چندگانه و رگرسیون پیرسون

  .دشاستفاده  پژوهش

  ها یافته

شناختی  بخش جمعیت توصیفی هاي یافتهبا توجه به 

دهندگان  درصد پاسخ 28 در مجموعها،  پرسشنامه

 .اند زنان تشکیل دادهرا درصد آنان  72 مرد و

درصد) زیر  24دهندگان ( نفر از پاسخ 94همچنین 

نفر  49سال،  30تا 21درصد)  50نفر ( 190سال،  20

نفر از این جمعیت  32 ،سال 40تا  31درصد)  13(

 50درصد)  5نفر ( 19سال و  50تا  41درصد)  8(

نفر  71از لحاظ تحصیالت نیز،  .شتندسال به باال دا

درصد)،  33نفر فوق دیپلم ( 127درصد)،  18دیپلم (

نفر فوق لیسانس  34درصد)،  40نفر لیسانس ( 152

درصد) جمعیت پاسخ دهندگان را  9و باالتر (

نفر از  216وضعیت تأهل  به لحاظ .دهند میتشکیل 

نفر از آنان متأهل  168دهندگان مجرد و  پاسخ

درصد پاسخ دهندگان  56اند که در مجموع  بوده

   .اند درصد آنان متأهل بوده 44مجرد و 

ي همگانی جمعیت ها شتوصیف متغیر آموز

   آن هاي همؤلفو  احمر هالل

شود که  مشاهده می 1با توجه به نتایج جدول 

ترین میانگین مربوط به مؤلفه طراحی با  پایین

وط به مؤلفه ) و باالترین میانگین مرب88/3میانگین (

باشد. همچنین با  ) می03/4هاي انگیزشی( مکانیزم

توجه به اینکه میانگین تمام ابعاد از سطح متوسط 

توان گفت سطح مطلوبیت  ) باالتر است، لذا می3(

در  احمر هاي همگانی جمعیت هالل آموزشابعاد 

  حد نرمال و باالتر از آن است.

ي ها شآمار توصیفی متغیر آموز هاي شاخص :1جدول

  آن هاي همؤلفهمگانی و 

  (نما)مد  میانه  میانگین  تعداد  متغیر
انحراف 

  معیار

  616/0  4  4  91/3  384  نیازسنجی

  657/0  4  4  88/3 384  طراحی

  625/0  4  4  92/3 384  اجرا

  626/0  4  4  99/3 384  ارزشیابی

هاي مکانیزم

  انگیزشی
384 03/4  4 4  698/0 

هاي  آموزش

  همگانی
384  04/4  4  4  698/0 

هاي آمار توصیفی متغیر مدیریت بحران  شاخص :2جدول

  هاي آن شهري و مؤلفه

  مد  میانه  میانگین  تعداد  متغیر
انحراف 

  معیار

 از پیش مدیریت

  بحران
384  04/4  4  4  714/0  

 حین مدیریت

  بحران
384 99/3  4  4  707/0  

 از پس مدیریت

  بحران
384 10/4  4  4  679/0 

  642/0  4  06/4  05/4  384  مدیریت بحران

  

هاي  توصیف متغیر مدیریت بحران شهري و مؤلفه

  آن 

توان نتیجه گرفت که  می 2با توجه به نتایج جدول 

هاي مدیریت بحران  پایین ترین میانگین از بین مؤلفه

) و باالترین 99/3مربوط به مدیریت حین بحران (

میانگین مربوط به مؤلفه مدیریت پس از بحران 

با توجه به اینکه میانگین محاسبه باشد. ) می10/4(

) باالتر است، لذا 3ها از حد متوسط ( شده همه مؤلفه

مدیریت توان نتیجه گرفت سطح مطلوبیت ابعاد  می

  در حد نرمال است. بحران شهري



  احمر در مدیریت بحران شهري هاي همگانی جمعیت هالل نقش آموزش
 

8  

 

   
   

ی
لم

 ع
مۀ

نا
صل

ف
 - 

ی
ش

وه
پژ

 
 ،

ت
جا

و ن
د 

دا
ام

رة
دو

 
م

ده
رة

ما
ش

 ،
 

3
8

 ، 
ن 

تا
س

اب
ت

13
97

 
 

 
 

) ي (روایی سازهتأییدتحلیل عاملی  نتایج آزمون

  پژوهش هاي ابزار

در همگانی و  هاي آموزشپرسشنامۀ خصوص در

تحلیل عاملی براي حصول اطمینان از کفایت  اجراي

ها  برداري و صفر نبودن ماتریس همبستگی دادهنمونه

از  شده يآور جمعهاي  در جامعه و مناسب بودن داده

 که استفاده شد KMO1) یا 1961آزمون کازیر (

در  1و  صفرهمواره بین  KMOضریب آزمون 

 50/0مقدار آن کمتر از  که یدرصورت .نوسان است

ها براي تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود  باشد داده

توان  می باشد 69/0تا  50/0و اگر مقدار آن بین 

اما  ،بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت اطیبااحت

 باشد 70/0تر از  مقدار آن بزرگ که یدرصورت

ها براي تحلیل  هاي موجود در بین داده همبستگی

ي داراي و بهتر است متغیرها مناسب خواهند بود

را کنار  3/0و  2/0ضرایب همبستگی کمتر از 

فرض کرویت (بررسی براي بررسی پیش و گذاشت

ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها در جامعه) از 

 ۀنتیج .) استفاده شد1954( 2آزمون کرویت بارتلت

بررسی کفایت نمونه  ۀ) و نتیج1954آزمون بارتلت (

براي تحلیل  شده يآور جمعهاي  و مناسب بودن داده

 يها شآموزپرسشنامۀ براي  KMOعاملی با 

  .آورده شده است 3در جدول  همگانی

پرسشنامۀ عوامل تحلیل  آزمون: 3جدول 

  همگانی يها شآموز

  KMO  821/0آزمون 

  

  آزمون بارتلت

χ2 839/14108  

  1081  درجۀ آزادي

Sig  001/0  

                                                           
1 Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Test 
2 Bartlett 

برابر  KMOمقدار شاخص  ،3با توجه به جدول 

)، لذا تعداد نمونه (تعداد 6/0از  یشتراست (ب 821/0

 .دهندگان) براي تحلیل عاملی کافی استپاسخ

از  تر کوچک ،آزمون بارتلت سطح معناداريهمچنین 

دهد تحلیل عاملی براي شناسایی نشان می و 05/0

  .ساختار مدل عاملی مناسب است

هاي برازش الگوي تحلیل  مقادیر شاخص: 4جدول 

  هاي همگانی آموزشپرسشنامۀ  يتأییدعاملی 

  هاي برازش شاخص
مقادیر 

  مشاهده شده

  χ2(  2827.698مجذور خی (

  df(  1029آزادي( درجۀ

  P-value(  0.0001( داري سطح معنی

آزاي درجۀنسبت مجذور خی به 
2/dfα  2.74  

  PNFI(  0.627(شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

  PCFI(  0.714هنجار شده ( برازش تطبیقی شاخص

ریشه دوم میانگین مربعات خطاي برآورد 

)RMSE(  
0.069  

  

عاملی  هاي مدل شاخص 4و جدول  1شکل 

د مبنی بر اینکه دهمی را نشان هاي همگانی آموزش

 مطلوب برازش شاخص سه حداقل مقادیر که زمانی

 قابل و خوب الگو برازش که کرد توان ادعا می باشند

هاي  ایج و شاخصبا توجه به نت نیبنابرا است. قبول

تحلیل عاملی گفت مدل  توان یمگزارش شده 

تأیید هاي همگانی  آموزشمتغیر  مربوط بهتأییدي 

همچون نیازسنجی،   اي هشد نییو ابعاد تع شده

هاي انگیزشی،  طراحی، اجرا، ارزشیابی و مکانیزم

  .هستندقبول  قابل همگانی هاي آموزشمتغیر 
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  همگانی يها شآموزامۀ پرسشنمدل عاملی  :1 شکل

 

  
  مدیریت بحرانپرسشنامۀ  تحلیل عاملی مدل :2شکل
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 ۀنتیج نیز مدیریت بحرانپرسشنامۀ در خصوص 

 بودن مناسب و نمونه کفایت بررسی و بارتلت آزمون

 آزمون با عاملی تحلیل براي شده آوري جمع هاي داده

 در بحران مدیریتپرسشنامۀ  ) برايKMO( کازیر

   .است شده ارشگز 4 جدول

 برابر KMO شاخص مقدار ،3 جدول به توجه با

 براي نمونه تعداد لذا ،)6/0 از بیشتر( است 886/0

 سطح معناداري همچنین .است کافی عاملی تحلیل

 نشان که ،است 05/0 تراز کوچک بارتلت، آزمون

 مدل ساختار شناسایی براي عاملی تحلیل دهد می

ل عاملی در شکل لذا مدل تحلی است مناسب عاملی

  .شود میگزارش  2

  بحران پرسشنامۀ مدیریت عوامل تحلیل : آزمون5 جدول

  KMO  886/0آزمون 

  

  آزمون بارتلت

χ2 276/3922  

  153  درجۀ آزادي

Sig  001/0  

برازش الگوي تحلیل  هاي مقادیر شاخص: 6جدول 

  مدیریت بحرانپرسشنامۀ ي تأییدعاملی 

  برازش هاي شاخص
ه مقادیر مشاهد

  شده

  χ2(  404.956مجذور خی (

  df(  132آزادي( درجۀ

  P-value(  0.0001سطح معنی داري(

  df 2α(  3.06/( آزاي درجۀنسبت مجذور خی به 

  PNFI(  0.738( شاخص برازش مقتصد هنجار شده

  PCFI(  0.774هنجار شده ( برازش تطبیقی شاخص

ریشه دوم میانگین مربعات خطاي 

  )RMSEبرآورد(
0.075  

تحلیل عاملی  هاي مدل شاخص 6 و جدول 2کل ش

الزم به  .دهدمی نشانرا  مدیریت بحرانپرسشنامۀ 

 شاخص سه حداقل مقادیر که زمانیذکر است 

 برازش که ردک ادعا توان می باشند مطلوب برازش

بر اساس  نیبنابرا .است قبول قابل و خوب الگو

تحلیل عاملی تأییدي گفت مدل  توان یمنتایج 

مورد تأیید و ابعاد بحران  مدیریتمتغیر  به مربوط

بحران)  پس از وحین  ،(مدیریت پیش شده نییتع

   .قبول است قابل

آزمون اسمیرنوف ( –نتایج آزمون کولموگروف 

  )ها داده نرمال بودن

 تعیین برايپژوهش محقق فرضیۀ قبل از آزمون 

آزمون  آوري شده از جمع هاي دادهبودن  نرمال

  .دکریرنف به شرح زیر استفاده لموگروف اسمکو
  

: آزمون کلموگروف اسمیرنف براي آزمون 7جدول 

  نرمال بودن متغیرها

  سطح معنی داري  آماره آزمون  متغیر

  0.818  0.633  ي همگانیها شآموز

  0.901  0.570  مدیریت بحران شهري

 برايبراساس نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف 

 شده و آوري جمع هاي تعیین وضعیت نرمالیتی داده

دو متغیر  ةمعناداري گزارش شد سطحبا توجه به 

است،  05/0که بزرگتر از  مستقل و وابسته پژوهش

و  همگانی يها شآموز فرض نرمال بودن متغیرهاي

 رو، این از .شودشهري پذیرفته می بحران مدیریت

پارامتریک همبستگی  هاي تواند از آزمون میمحقق 

فرضیۀ بررسی  برايچندگانه  پیرسون و رگرسیون

  کند.پژوهش استفاده 

  پژوهشفرضیۀ آزمون 

ي هـا  شآموز«پژوهش حاضر عبارت است از فرضیۀ 

بـر مـدیریت بحـران     احمـر  هـالل همگانی جمعیـت  

پاسـخ بـه    بـراي  .»دارد تـأثیر شهري در شهر زاهدان 
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ــونفرضــیۀ  ــژوهش از آزم ــون و پ  همبســتگی پیرس

نتـایج بـه شـرح    کـه   دشرگرسیون چندگانه استفاده 

  .شود میزیر گزارش  هاي جدول
 

نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین  :8 جدول

  ي همگانی و مدیریت بحران شهريها شآموز

  تعداد  سطح معناداري  همبستگی  متغیر

  ي همگانیها شآموز

  مدیریت بحران شهري
0.828  0.000  384  

چون سطح معنـاداري کـوچکتر    8با توجه به جدول 

ي هـا  شآمـوز کـه بـین    گفـت توان  است می05/0از 

و مــدیریت بحــران  احمــر هــاللهمگــانی جمعیــت 

معنـاداري وجـود    ۀدرصد رابطـ  95در سطح  شهري

بـه   .است 828/0دارد و شدت این همبستگی برابر با 

ــه  ــارتی هرچ ــوزعب ــا شآم ــت  ه ــانی جمعی ي همگ

مـدیریت   هـاي  قابلیـت افزایش پیـدا کنـد    احمر هالل

  یابد. میارتقا ین شهروندان در بنیز  بحران شهري

  برازش مدل رگرسیونی

ي همگـانی  هـا  شآموزبررسی و ارائه مدل بین  براي

پـس از   و مدیریت بحران شهري احمر هاللجمعیت 

 9هاي کفایـت مـدل کـه در جـدول      بررسی شاخص

  .شود آمده به ارائه مدل پردازش یافته پرداخته می

گانی و ي همها شآموزهاي بین متغیر ضرایب :9 جدول

  مدیریت بحران شهري

ضریب 

  همبستگی

ضریب 

  تعیین

ضریب تعیین 

  تعدیل شده

انحراف 

  معیار خطا

0.828  0.685 0.684  0.361  

همبسـتگی بـین متغیـر    دهد  مینشان  9نتایج جدول 

ضریب تعیـین   .است 0.828مستقل و وابسته برابر با 

از دیدگاه  دهد که این مقدار نشان می است و 685/0

مـدیریت بحـران    هاي قابلیتدرصد  5/68 نشهروندا

 احمـر  هـالل ي همگانی جمعیت ها شآموزبه  شهري

آزادي  درجۀچون این مقدار  .شود موجود مربوط می

لذا از ضریب تعیین تعدیل شده  ،گیرد را در نظر نمی

شود کـه آن هـم در ایـن     براي این منظور استفاده می

ــر   ــون براب ــت  0.684آزم ــد اس ــر  یع .درص ــی متغی ن

 4/68 احمــر هــاللي همگــانی جمعیــت هــا شمــوزآ

درصد از واریانس متغیر مـدیریت بحـران شـهري را    

 ههـاي عنـوان شـد    با توجه به شـاخص  .کند تبیین می

 10در جــدول  .مـدل از کفایـت الزم برخوردارسـت   

محاسـبه شـده    Fآزمـون   بادار بودن رگرسیون  معنی

  .است

  نادار بودن رگرسیونمع براي(آنالیز واریانس)  Fآزمون  :10 جدول

  داري سطح معنی Fآماره   میانگین مجموع مربعات  درجات آزادي  مجموع مربعات  مدل

 0.000 831.204  108.304  1  108.304  رگرسیون

      0.130  382  49.774  باقیمانده

        383  158.078  کل

  متغیر وابسته: مدیریت بحران شهري

دار بـودن   بـوده و نشـان از معنـی    0.000ده براي این آمـاره برابـر   با توجه به جدول فوق سطح معناداري محاسبه ش

  .درصد دارد 95/0در سطح اطمینان رگرسیون 
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  و مدیریت بحران شهري احمر هاللي همگانی جمعیت ها شآموز ضرایب رگرسیون :11جدول
  

  ضریب غیر استاندارد  ضریب استاندارد شده مدل
T  sig  

β  انحراف استاندارد  B  

  013/0  487/2  313/0  126/0    بتمقدار ثا

  000/0  318/6  280/0  044/0  268/0  نیازسنجی

  552/0  595/0  031/0  053/0  032/0  طراحی

  039/0  072/2  109/0  053/0  106/0  اجرا

  119/0  564/1  062/0  040/0  067/0  ارزشیابی

  000/0  865/0  462/0  052/0  471/0 هاي انگیزشیمکانیزم

  ران شهريمتغیر وابسته: مدیریت بح
  

وارد شـده در   هـاي متغیربر اساس نتایج جدول فوق 

اصـلی تحلیـل رگرسـیون     ۀرگرسـیونی هسـت   ۀمعادل

ــی ــراي قضــاوت در  .دنباشــ م ــوردب ــزان  م ــأثیرمی  ت

بـر مـدیریت بحـران    همگانی  هاي آموزش هاي همؤلف

سـتون ضـرایب اسـتاندارد شـده      با توجه بـه شهري 

بـا   نگیزشـی هـاي ا مکـانیزم  هاي همؤلف توان گفت می

و ) 0.268( نیازســنجی ،)0.471(ضــریب رگرســیون 

را بر مدیریت  تأثیربیشترین  ترتیب به )0.0106( اجرا

رگرسـیون   بر اساس ضرایب .اند بحران شهري داشته

اري گـزارش  د و سطح معنـی  tمحاسبه شده و آماره 

طراحـی و   همؤلفـ  دو توان نتیجه گرفـت کـه   میشده 

ي بـر  مـؤثر نقـش   یانپاسـخگو از دیـدگاه  ارزشیابی 

نقـش بسـیار    لـذا  انـد،  مدیریت بحران شهري نداشته

واریــانس متغیــر وابســته مــدیریت انــدکی در تبیــین 

  .اند داشته شهري بحران

  گیري نتیجه

رغم مطالعـات گسـترده در خصـوص مـدیریت      علی

هـاي   هاي سازمان بحران شهري و با توجه به سیاست

ر در خصـوص  احمـ  گوناگون از جمله جمعیت هالل

مدیریت بحران در شرایط اضطراري و بـروز سـوانح   

به لحاظ هاي همگانی  طبیعی و نقش پررنگ آموزش

هاي  ریزي در سازمان و برنامهساختاري، تقسیم کاري 

به موضوع آموزش همگانی کم تـوجهی شـده    متولی

مـدیریت بحـران نیـز     ۀگانـ  چهـارده هـاي   و در کمیته

ونجات در یـک  آموزش همگـانی بـا موضـوع امـداد    

کـه هـر دو بـه تمرکـز و      ساختار دیده شده درحـالی 

   د.ندارنیاز  مند مجزا و نظامریزي  برنامه

بـراي  احمـر   هـالل جمعیـت  همگانی آموزش حوزة 

هاي ارتباط جمعی نیاز  رسانهبه کمک  آموزش عموم

موضوع آموزش و آمادگی مـردم در برابـر    .دارد مبرم

 جمعیـت کـه  مخاطرات یکی از وظایف مهمی است 

 احمر در کنار سایر وظایف خود به عهـده دارد.  هالل

آمادگی افکـار عمـومی بـراي دریافـت     در خصوص 

ــوزش ــا آم ــانیه ــی ي همگ ــرایط فعل ، کشــور در ش

حساسیت، پذیرش و انتظـار جامعـه بـراي دریافـت     

 هرچنـد  .ها در وضعیت قابل قبولی قرار دارد آموزش

گی از جــنس پیشــگیري و آمــاد هــا معمــوالً نگــرش

احمـر در حـال    با حمایت جمعیت هالل ولی ،نیست

هـاي آموزشـی بـا     به سمت برنامـه بهتر است حاضر 

و  شـود تقویـت  سوق و اي و فرهنگی  رویکرد رسانه
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برابر مخاطرات و مفهوم  در با توجه به اینکه آمادگی

آموزش همگانی باید از جنس تغییر نگرش و رفتـار  

در زمان حادثـه   که همه رسیداي  باشد باید به مرحله

  آنچه نیاز است را انجام دهند.

کشور  ياي از بالیا اینکه بخش عمدهبا توجه به 

 دادتوان انجام  آنچه می ،ستبینی نی پیشقابل 

به دنبال تغییر باید  واست،  ریزي و آمادگی برنامه

تا  بودنگرش و رفتار شهروندان در برابر مخاطرات 

مختلف، هاي مناسب در سطوح  آموزشبا کمک 

اي با رعایت  هاي فرهنگی و رسانه ها و روش رسانه

 رسید کهاصل تنوع و تکرار به وضعیت قابل قبول 

سرمایه گذاري جدي نیاز ریزي و  برنامهبه امر  این

دارد. ضمن اینکه این موضوع نیازمند همکاري 

بخشی نهادهایی است که در این زمینه مسئولیت  بین

مجموعه است . این  احمر بخشی از دارند و هالل

برطرف به توان با آموزش همگانی،  میهمچنین 

کردن نقاط ضعف و توجه بیشتر به نقاط قوت 

تر  راه را براي عملکرد هر چه بهتر و قويپرداخت و 

در امر مدیریت بحران هموار کرد، باید تهدیدها و 

ها را به خوبی شناخت و براي مقابله با  فرصت

   .ها آماده شد رصتتهدیدها و استفاده از ف

هاي  با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اینکه آموزش

احمر بر مدیریت بحران  همگانی جمعیت هالل

توان گفت این  شهري در شهر زاهدان تأثیر دارد. می

)، 1396هاشمی و همکاران ( هاي  نتایج با پژوهش

)، الطافی 1394)، پورکریمی (1396یاري و پریشان (

 )،1390( )، تقوایی و کریمی1392و همکاران (

)، جهانگیري و 1389هداوندي و هداوندي (

)، 1389)، خاتمی و همکاران (1389همکاران (

) 2015و داسکاالکیس () 2017چولت و همکاران (

ها نیز تأثیر کلی  خوانی دارد و در این پژوهش هم

هاي همگانی بر مدیریت بحران مثبت  آموزش

توان گفت ین نتیجه میارزیابی شده است. در تبیین ا

وقوع حوادث و بالیاي مختلف در کشور نشان داد 

ها در ایران در برابر بالیایی که  که بسیاري از خانواده

موجب اختالل یا قطع خدمات اساسی در اجتماع یا 

شوند، آمادگی ندارند. متأسفانه تحقیقات  جامعه می

چندانی دربارة وضعیت فعلی آمادگی افراد و 

ها در ایران انجام نشده است. شاید بتوان  خانواده

گفت تنها تحقیقی که در سطح ملّی براي ارزیابی 

ها در برابر بالیا صورت گرفت،  آمادگی خانواده

اي در وزارت بهداشت، درمان و آموزش  مطالعه

پزشکی، از طریق نظام شبکه بهداشتی در کشور 

 هاي ایرانی در است که بر اساس آن، آمادگی خانواده

درصد بود و با مداخله و  5/8معادل  1391سال 

اجراي برنامۀ ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار براي 

درصد رسید.  3/9به  94بالیا، این میزان در سال 

اي آموزشی ه تداوم برنامهنبود مطالعات نشان داد 

موجب برگشت مردم از نظر آمادگی به مراحل قبل 

ود. ش گی آنان میو به عبارتی باعث افت میزان آماد

(مربوط   در شهر تهران 93اي که در سال  در مطالعه

احمر ایران و  مشترك جمعیت هالل ةبه پروژ

سرخ و  هاي صلیب فدراسیون جهانی جمعیت

کاهش خطرپذیري در مناطق  ۀاحمر در زمین هالل

شهري و انتخاب شهر تهران به عنوان یکی از 

ی طرح آموزش همگان آزمایشیشهرهاي اجراي 

 3/93انجام شد، بخشی از نتایج حاکی از آن بود که 

دهندگان، میزان آگاهی خود را دربارة  درصد پاسخ
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، »اقدامات الزم قبل، حین و بعد از وقوع بالیا«

متوسط و کمتر از متوسط دانستند. بیشتر 

درصد)، میزان اقدام خود براي  5/58دهندگان ( پاسخ

الزم قبل، اقدامات «آموختن موضوعات مربوط به 

را در حد کم ارزیابی » حین و بعد از وقوع بالیا

اند. مطالعۀ دیگري که در تهران صورت گرفت  کرده

این برداشت مردم که سطح آمادگی اندکی در برابر 

ند. در مجموع، همه شواهد ک بالیا دارند را تأیید می

موجود، مؤید نیاز اساسی کشور به آموزش همگانی 

  برابر حوادث و بالیاست. در زمینۀ آمادگی در

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر نیازسنجی تأثیر 

معناداري بر مدیریت بحران شهري شهر زاهدان 

شناخت، پیشگیري، توان گفت داشته است می

هاي مواجهه و مقابله با حوادث  آمادگی و یافتن راه

. ستاز اولویت و اهمیت خاصی برخوردار

براي کاهش اثرات زیانبار هاست که متولیان امر  سال

اند که باید در جاي خود  هایی کرده حوادث تالش

هایی  توان به گام و در این خصوص می شود بررسی

سطح شناخت، درك و آمادگی  ينظیر ایجاد و ارتقا

هاي همگانی  صحیح از حوادث و سوانح و آموزش

مواجهه، ایمنی و کنترل حوادث و خطرات آنها اشاره 

میان نقش مهم آموزش به عنوان یک در این د. کر

مدیریت بحران از  ۀاي در چرخ اقدام پویا و غیرسازه

اهمیت خاص و ویژه اي برخوردار است. آموزش 

همگانی بر اساس تعریف سازمان مدیریت بحران به 

شود که در خصوص  هایی اطالق می تمامی فعالیت

هاي اولیه به اقشار  آموزش امدادونجات و کمک

آموزان،  عه از سطوح مهدکودك تا دانشمختلف جام

پذیرد.  وم مردم صورت میدانشجویان، طالب و عم

هاي عمومی و تخصصی با  که آموزش ابدین معن

گذاري  شناسی و هدف توجه به نیازسنجی و مخاطب

دقیق در جامعه تسري پیدا کرده و مردم را در 

  مواجهه با حوادث یاري کند.

هاي همگانی تأثیر  مؤلفه طراحی آموزش آنجاکه از

معناداري در مدیریت بحران شهري در پژوهش 

توان گفت طراحی  حاضر نداشته است، لذا می

ریزي دقیق و منظم مبتنی بر  ها و برنامه آموزش

تواند سبب  سوانح و همچنین فرهنگ مردم می

هاي همگانی باشد و  تأثیرگذاري و مؤثربودن آموزش

و بلوچستان و  احمر استان سیستان در جمعیت هالل

ستاد مدیریت بحران استانداري نیز لزوم طراحی 

هاي فکر براي طراحی  دقیق و تشکیل اتاق

 شود. هاي مناسب و سیستماتیک احساس می آموزش

هاي همگانی نیز  در خصوص مؤلفه اجراي آموزش

ریزي و اجراي هر یک از این برنامه توان گفت می

، محتوا، ها به عوامل متعددي چون اهداف آموزش

 شرایط فراگیران و میزان دسترسی آنان بستگی دارد.

ها به شکل  لذا باید در خصوص اجراي این آموزش

هاي اتفاقی از طریق  ، غیر رسمی یا آموزش رسمی

لذا  .اقدامات اساسی انجام پذیرد هاي جمعی رسانه

مدیریت بحران در ۀ هاي الزم در زمین آموزش ۀارای

یازمند تعریفی دقیق از یک والن، نئسطح مردم و مس

سنجی است. براي سیاست آموزشی مبتنی بر نیاز

هاي آموزشی باید نقش و جایگاه هر اجراي برنامه

هاي آموزشی و فرهنگی دقیقاً روشن یک از دستگاه

شود. تحقق این مهم، لزوم تدوین طرح آموزش 

مدیریت بحران در کشور را در چهارچوب 

ریت بحران در سطوح ها و راهبردهاي مدی سیاست



  رعالمه کیخا، زهره شهرکی، ابراهیم حدادي، محسن نوري دالو
 

15  

 

   
   

 
ی

لم
 ع

مۀ
نا

صل
ف

- 
ی

ش
وه

پژ
 

 ،
ت

جا
و ن

د 
دا

ام
رة

دو
 

م
ده

رة
ما

ش
 ،

 
3

8
 ، 

ن 
تا

س
اب

ت
13

97
 

 

 
 

اجراي  .نماید اي و محلی ضروري میی، منطقهملّ

یک دورة آموزشی به عنوان اصلی مهم در یک برنامۀ 

  آموزشی است.

هاي همگانی بر  از آنجا که نقش ارزشیابی آموزش

مدیریت بحران نیز در پژوهش حاضر معنادار نبوده 

 دفراین ارزشیابیتوان گفت با توجه به اینکه  است می

 نهایت در که شواهدي نظام دار تفسیر و آوري جمع

 انجامد ضروري است که در می قضاوت ارزشی به

 تحقق در آموزشی برنامۀ کفایت میزان مرحله، این

شود. این امر یکی از  سنجیده شده تعیین اهداف

هاي آموزش همگانی  کلیدهاي موفقیت اجراي برنامه

دارد.  است و نیاز به دقت و توجه بیش از پیش

 ایجاد عمدة محور سه حول ارزشیابی فرایند

 آموزشی، اهداف بر مبتنی ارزشیابی معیارهاي

 و هاطرح از استفاده با نتایج ارزشیابی و سنجش

درونی تمرکز  ارائه بازخورد ارزشیابی، هاي روش

 از ارزشیابییابد. نتایج این پژوهش نشان داد که  می

 یادگیري از یارزشیاب دوره، به فراگیران واکنش

 مردم آمادگی و آگاهی میزان از ارزشیابی فراگیران،

 تلفات و صدمات کاهش میزان بررسیو  سوانح در

در مدیریت بحران شهري زاهدان قبل، حین  انسانی

ارزشیابی از دوره و  و بعد بحران تأثیرگذار نیست.

تواند اینکه دورة آموزشی چه نتایجی داشته است می

-هاي بعدي و سایر مراحل پیاده در برگزاري دوره

سازي آموزش همگانی مؤثر باشد. با ارزشیابی دوره، 

شود و با نقاط قوت و ضعف دوره مشخص می

گذاري روي نقاط قوت و تقویت نقاط ضعف  سرمایه

توان در زمینۀ آموزش همگانی و به دنبال آن می

مدیریت بحران شهري در جامعه مورد مطالعه گامی 

  مهم برداشت.

با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اینکه مؤلفه 

هاي همگانی  هاي انگیزشی در آموزشمکانیزم

بیشترین تأثیر را بر مدیریت بحران شهري داشته 

ها و توان گفت استفاده از فعالیت است نیز می

عواملی که باعث افزایش انگیزش افراد براي شرکت 

حقق و تواند برنامۀ آموزش را مها شود می در دوره

بر مدیریت بحران تأثیرگذار باشد. نتایج نشان داد 

 انگیزش در تدریس مناسب يها روش از استفاده

 متناسب و مناسب يها فنّاوري از بیرونی، استفاده

 در حضور گواهی بیرونی، ارائه انگیزش در آموزشی

براي ترغیب بیشتر افراد به منظور شرکت در  دوره

 یت بحران، ارائههاي آموزش همگانی مدیردوره

 از به فراگیران دوره، استفاده مادي هاي پاداش

براي ترغیب افراد،  آموزش در تبلیغی يها روش

ها و کمک  اخروي فراگیري این آموزش اجر بر تأکید

نوع دانستن  هم به کمک به مردم در این زمینه،

 ایجاد انگیزه در افراد براي ها، فراگیري این دوره

آموزش  فرایند در شارکت آنهام کردن و عمل بهتر

شود. انگیزة  باعث ترغیب و انگیزش ایشان می

دست آمده از طریق این عوامل و راهکارها باعث  به

فراگیري این دوره و به دنبال آن تقویت مدیریت 

 آموزش شود.بحران شهري از جانب این افراد می

 منجر مثبتی ثمرات به افراد در ایجاد انگیزه بدون

توان نتیجه گرفت که  در نهایت می شود. نمی

تواند در کاهش خسارت و  هاي عمومی می آموزش

، تلفات ناشی از حوادث و بالیاي طبیعی مؤثر باشد

مدیریت بحران و پدافند  ةکسانی که در حوزاما 
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دیده  هاي تخصصی کنند آموزش غیرعامل فعالیت می

هاي تخصصی  مند به ارائه همان آموزش و عالقه

هاي عمومی براي آنها اهمیت  آموزشهستند و 

هاي عمومی باید اطالعات به  در آموزشلذا  ندارد.

اي به مردم انتقال داده شود که لزوم آن احساس  گونه

و مردم انگیزة کافی براي یادگیري داشته باشند.  شود

به شهروندان  درستی به عمومی آموزش همچنین اگر

 این از ناشی تلفات هاي مختلف ارائه گردد، در گروه

شود. آنچه در حوزة  می کاسته تبع به نیز حوادث

به  آموزش عمومیآموزش حائز اهمیت است اینکه 

زیرا  باشد مینیازمند استمرار و حوصله  شهروندان

   نهادینه کردن یک موضوع مستلزم استمرار آن است.

مشارکت جوامع و شهروندان در با توجه به اهمیت 

بخشی،  آگاهی ،اريمدیریت شرایط اضطر ۀچرخ

آموزش تئوري، تمرین و مانور از مسائلی است که 

بیش از پیش روي آن تمرکز باید  احمر جمعیت هالل

و  ها خسارتتا بتوانند در زمینه کاهش  داشته باشد

عمل تلفات ناشی از حوادث و بالیاي طبیعی مؤثر 

دستاوردهاي مشارکت مردمی در کند. در واقع 

وري  بهره ط اضطراري،چرخه مدیریت در شرای

بیشتر اقدامات، پاسخگویی و حس مالکیت، 

گیري براي خود، حمایت دوجانبه از  تصمیم

اقدامات، احساس مسئولیت بیشتر و پایداري و 

مشارکت باشد. بنابراین  میامکان تأمین اقدامات 

تواند  مدیریتی سوانح باشد می ۀمردمی اگر در چرخ

دیریت بهینه منابع ها و پیامدها و م در کاهش آسیب

هنگام بروز حوادث مؤثر باشد. بنابراین باید راهکار 

 ۀهاي درستی براي جلب، حفظ و توسع یا برنامه

 مدیریتی سوانح داشت. ۀمشارکت مردمی در چرخ

سازي،  فرهنگ ۀدر زمین هایی فعالیتلذا طراحی 

گري، برقراري هماهنگی و ارتباط میان  مطالبه

ایمنی براي پیشگیري  ةوزهاي مختلف در ح دستگاه

ناپذیر است که  ضرورتی اجتناباز حوادث و سوانح 

اگر فرایند ارزشیابی نیز در چرخۀ آموزش و 

ها و  مدیریت بحران قرار گیرد موفقیت این برنامه

شود و نقاط قوت  ها بیشتر از قبل تضمین می فعالیت

هاي اجرا شده نیز قابل دستیابی و  و ضعف برنامه

توان از  به واقع باید گفت که نمی اشد.ب اصالح می

حوادث طبیعی مانند زلزله پیشگیري کرد، اما بروز 

هاي عمومی و تخصصی  توان با آموزش می

چرا ، کردناشی از این حوادث را کم هاي  خسارت

اقتصادي تصادفات معادل شش درصد  ۀهزین که

ها  ی کشور است که اگر این هزینهتولید ناخالص ملّ

به اقتصاد کشور کمک فراوانی  ابدیرا کاهش 

هایی ارائه  و، باید تالش کرد آموزشر ازاین شود. می

در شهروندان و جامعۀ منجر به تغییر رفتار گردد که 

ها ارزشی نخواهند  هدف گردد وگرنه این آموزش

هاي مؤثر در  کالم آخر اینکه یکی از روشداشت. 

پیشگیري و مدیریت بحران شهري، آموزش صحیح 

کردن آنان در این خصوص  فراگیر مردم و فعالو 

سزایی در  هاي همگانی نقش به است، چراکه آموزش

  کاهش خطرات ناشی از شرایط بحرانی دارند.

  سپاسگزاري

دانند تا  نویسندگان مقاله بدین وسیله بر خود الزم می

که به نحوي در انجام این مقاله یاري  از تمام کسانی

  ر کنند.رساندند، قدردانی و تشک
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Abstract 
Background: Since crises are inevitable, it is essential to institutionalize 
preparedness measures and strategies for dealing with hazards among citizens with a 
comprehensive, planned and public policy. Under such circumstances, citizens will be 
able to save the lives of themselves and their family members, even if they had no 
power, sufficient knowledge, and motivation to help others or participate in DAVAM 
plan (local volunteer groups for emergency response). In this regard, this study aims 
to investigate the effect of Red Crescent Society public education on urban crisis 
management in Zahedan city.  
Method: In this applied descriptive survey with correlation approach, citizens of 
Zahedan city were studied. In the following, a sample size of 384 was selected by 
using Morgan table based on simple random sampling. Data collected through 
Pourkarimi public education questionnaire (2016) and Jahromi crisis management 
questionnaire (2001). Experts confirmed the questionnaires content and structure 
validity through both confirmatory factor analysis and Amos software; also, the 
reliability was calculated using Cronbach's alpha (0.96 and 0.93). Data were analyzed 
using SPSS-20 software in descriptive statistics level (frequency, percentage, mean, 
and standard deviation) and inferential statistics level (Kolmogorov-Smirnoff test, 
Pearson correlation and multiple regressions). 
Findings: According to the findings, correlation between independent and dependent 
variable was 0.882 and coefficient of determination was 685, which indicated about 
68.5% of urban crisis management capabilities are related to Red Crescent Society 
public education due to citizens’ point of view. However, the motivational 
mechanisms with regression coefficient (0.471), need assessment (0.268), and 
performance (0.1056) had the greatest impact among the components of public 
education respectively. In addition, the two components of design and assessment did 
not have a significant impact on urban crisis management based on calculate 
regression coefficients, t-statistic, and significance level. 
Conclusion: The results showed that public education Red Crescent Society has 
significant effect on urban crisis management.  
 
Keywords: public education, Red Crescent Society, urban crisis management 


	7
	کیخا

