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 دهیچك
تواندد بوجدوآ دیدد رداآر      های طبیعی که بدنبال یک سانحه طبیعی می بحران

شدیدی همدراه باشدد     محیطی است با تلفات جانی و خسارات مالی و زیست
 مدیریت نشآا به تکاا با هبویژو  ییزر برنامه و عقل ،نشاز آا یگیرهبهر لدد ا
  -برای بهرهساند  ر ممکن رلاحدبه را  حتمالیا یهارتخسا انمیتو انبحر

گیری از آاندش مددیریت بحدران، نقدش دمدوزی بدرای شناسدایی مسدا ل         
بدرای دنهدا، بسدیار پررند      های مناسب  برآن به راه حل محیطی و پی زیست

بددوآه و بددرای آسددتیابی بدده پیدددروت پایدددار و اوددزایش ررویددت اوددراآ، آر  
، بررسدی  پدژوهش ایدن  دف ثر اسدت  هد  ؤآهی این مسدا ل بسدیار مد    پوشش

محیطدی اسدت،    های زیسدت  اثربخدی دموزی آر چگونگی مواجهه با بحران
ی اسدت   تجربدی بدا رویکدرآ پیمایدد     که از نظر هدف کاربرآی و روی نیمه

جامعه دماری کارشناسان سازمان مدیریت بحدران شدهرآاری تهدران اسدت      
اسدمیرنوف،  -های پدژوهش از دزمدون کولمدوگروف    برای بدست دورآن یاوته

آهد دمدوزی   استفاآه شد  نتایج پژوهش ندان می tدزمون  و ویلک –شاپیرو
بازسدازی آر  آر کلیه مراحل مدیریت بحران، با پیدگیری، دماآگی، مقابلده و  

هدا بدر ایدن     یاوته ،دموزی رابطه معناآاری آارآ  بنابراین آانش و مهارت ءارتقا
ترین شدیوه دموزشدی جهدت ترییدر      وارعیت آاللت آارآ که بکارگیری مناسب

دموزی دنان آرباره  روتار نیروی انسانی آر ارتقاء سطح آانش، دگاهی و مهارت
ست به عنوان عامدل کلیددی آر   زی رسان محیط خطرات و عوامل بالقوه دسیب

 زیستی است  های محیط تحقق مقابله با بحران

 

محیطدی،   اثربخدی، مدیریت بحران، بحران زیست :كلیدیهای  واژه

 زیست  مهارت دموزی، دموزی محیط

 
 

 

Abstract 
Natural crises that can occur following a natural disaster 

can lead to casualties and severe financial and 

environmental damage. Therefore, utilizing knowledge, 

reason and planning, and especially by relying on the 

knowledge of crisis management, can minimize 

potential damage. To use the knowledge of crisis 

management, the role of education is very important to 

identify environmental issues and to find appropriate 

solutions to them. The role of education is very effective 

in covering these issues in order to achieve sustainable 

progress and increase the capacity of individuals. The 

purpose of the present study is to investigate the 

effectiveness of education in how to deal with 

environmental crises, which is applied in terms of 

purpose and quasi-experimental with a survey approach 

in terms of method. The statistical population is the 

experts of Tehran Municipality Crisis Management 

Organization. Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk and 

t-tests were used to obtain the research findings. The 

results show that education in all stages of crisis 

management has a significant relationship with 

prevention, preparedness, coping and reconstruction in 

promoting knowledge and skills training. Therefore, the 

findings indicate that the use of the most appropriate 

training method to change the behavior of human 

resources in improving their knowledge, awareness and 

skills about the dangers and potential causes of 

environmental damage is a key factor in dealing with 

environmental crises. 

 

Keyword: Effectiveness, Crisis Management, 

Environmental Crisis, Skills Training, Environmental 

Education. 
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 مقدمه

 مخاطراتآر طول تاریخ پروراز و ندیب زندگی بدر، وروع 
ها  طبیعی همواره موجب تهدید جان، مال و زندگی انسان

ناپ یری از اینگونه مخاطرات که  بوآه و گاه خسارات جبران
به زندگی بدر بینی دنها نیز بسیار آشوار است،  امکان پیش

اینگونه   (8311تحمیل گرآیده است ) نوروزی و ورهاآی، 
 پیش که هستند مدکالتی و مسا ل جمله از مخاطرات

 زندگی تواند می و آارآ ررار جوامع جهانی تمامی یرو
 و اجتماعی ،ارتصاآی مختلف ابعاآ از را روزمره و عاآی
سوانح و  ،ریاخ یها سال  کند بحران چارآ محیطیزیست

آالر و آر  ارآیلیم 052ساالنه  ،آر جهان یعیحواآث طب
این مقدار برای بدر هزینه و به  از شیها ب از سال یبرخ

اگرچه نفر تلفات آاشته است   252222طور متوسط حدوآ 
 یتوسعه روحالو آر اوتهیمخاطرات آر هر آو جهان توسعه

 نیتوسعه نسبت به احال آر یآهد اما کدورها یم
)صبحی و همکاران،  هستند رتریپ  بیمخاطرات دس

داآ تلفات آر آرصد این تع 15طوریکه حدوآ (  به8311
میلیارآ نفر  2/0کدورهای جهان سوم، جایی که بیش از 

 The United Nations Office) کنند، رخ آاآه است زندگی می

for Disaster Risk Reduction: UNISDR, 2002)   کدور ما
 82که یکی از کدورهای جهان سوم و همچنین یکی از 

است، پ یر جهان آر برابر بالیای طبیعی  کدور دسیب
-های طبیعی همراه است  به همواره با احتمال وروع بحران

 38نوع بالیای طبیعی ثبت شده آر جهان،  02که از طوری
(  اما 8313نوع دن آر ایران به وروع پیوسته است )گازرپور، 

ثیرگ ار آر تددید أهای ت لفهؤعوامل و م تمامیاز بین 
ن توان به عواملی چو و وجایع طبیعی می مخاطرات
زآایی، شهرندینی، صنعتی شدن، اوزایش جمعیت و  جنگل

آیگر موارآ اشاره کرآ که به عنوان یک نتیجه از 
زیست را  ساخت است که کیفیت محیط_های انسان وعالیت
آهد   ثیر و بقای انسان را مورآ تهدید ررار میتحت تأ

 را کنونی حاصل چنین عملکرآی موجب دن شد که عصر
 عصری که اند  نهاآه نام زیستی یطمح های بحران آوران
 زیست، محیط های عرصه به انسان اندازی تدآس رهدگست
 هدب ازدنی و تدجمعی زونداوروز ددرش هدنتیج آر

 روز روزبه اجتماعی، و ارتصاآی سطوح تمامی آر توسعه
 برآاری بهره اثر آر و گروته خوآ به تری وسیع ابعاآ

 تاخسار طبیعی، منابع از رویه بی و غیراصولی
است  نموآه وارآ زیست محیط پیکره بر ناپ یری جبران
(Mason and Triplett, 2016 کنکای بدر آر مواجهه و  )

ها به آاندی انجامید که از شناسایی  مقابله با این بحران
عوارض بحران دغاز و به علم مدیریت بحران منتج شد  
مدیریت بحران، علمی کاربرآی است که به وسیله 

ها و تجزیه و تحلیل دنها آر  سیستماتیک بحرانمداهده 
جست و جوی ابزاری است که به وسیله دن بتوان از بروز 

ها پیدگیری و آر صورت کاهش دثار دنها، دماآگی  بحران
رسانی سریع و بهبوآ اوضاع اردام کرآ )کارمی،  امداآ
از بحران  یریدگیپ یاست برای ندیورا(  به عبارتی 8318
)مدیری و  ساندن اثرات دن هنگام وروعبه حدارل ر ای

برای پیدگیری از احتمال وروع و   (8310همکاران، 
، پ یرى دسیبهمچنین کاهش سوانح طبیعی که منجر به 

های  خسارت لیو تحم گیگسسته شدن روند زند تخریب و
شوآ، باید آرک  محیطی می اجتماعی، ارتصاآی و زیست

 براى سبیمنا های ریزى برنامه و پ یرى دسیبوسیعی از 
گونه بحران آر اجرا وجوآ آاشته باشد  کنترل این کاهش

ربل،  یی است کهای از ورایندها مجموعهسوانح نیازمند 
ریزی  بینی و برنامه پیشرا حین و پس از وروع هر بحران 

بتواند تا حد ممکن از تلفات مالی و انسانی هر  وکند 
)احمدی و  و یا دنها را کاهش آهد کندجلوگیری  یبحران

وجه به اینکه انسان، ورم، (  بنابر این، ت8312همکاران، 
  وضا و وعالیت و تعامل متقابل این عناصر تدکیل آهنده

و ( 51: 8311حاصل و سعیدی، )حسینی منطقه استکالبد 
کارکرآهای ویژه آر مناطق   وجوآ دورنده متعارب دن به

ی هز این عوامل تحوالت رابل توجاست، ترییر آر هر یک ا
، حفظ تنوع، ررویت ارتصاآی، عدالت اجتماعی  آر عرصه

زیست یا دسیب به محیط زیست را  انسجام و تداوم محیط
(  8311)جوان و همکاران،  آر مناطق آر بر خواهد آاشت

تواند بازتابی مناسب  میآرت و شناسایی چنین وردیندهایی 
سازگاری میان وضا و جامعه، جهت یاوتن مطلوبترین حالت 
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وراهم دورآ )نقوی و پورطاهری، ریزی و سازماندهی  برنامه
های کالبدی باوت و آر نظر  لفهؤبا شناخت م( و 8318

گروتن تمهیداتی جهت اصالح کالبدی دن، آر حالیکه 
 محیطی ، ارتصاآی، ورهنگی و زیستپیوندهای اجتماعی

)عنابستانی  آاآ ءحفظ گرآآ، احساس امنیت را ارتقا منطقه
نیازهای ترین پیشل ا یکی از مهم .(8311و همکاران، 

دگاه ساختن و دگاهی  ،دماآگی برای رویارویی با بحران
 (  8310آاآن به عموم جامعه است )تسلیمی و همکاران، 

 بزرگ جهان با پیامدهای با تجزیه و تحلیل حواآث

 تأثیر محیط زیستی و کالبدی و  ارتصاآی، بحرانی انسانی،

 مدیریتی، واکتورهای خطاهای جملهاز دن،  مختلف عوامل

وضعیت  ماشین، و انسان تباآل نامناسب طراحی انسانی،
 نامناسب طراحی و ایمنی های کاربری موجوآ، ضعف

 تمامی بکارگیری رغمیخواهیم شد که عل ، مواجهسیستم

 بروز سیلپتان ،شدید های و حفارت مهندسی عوامل

 وجوآ همچنانبه علت خطای انسانی  های محیطی ریسک

 که است این توجه رابل نکته(  Electrabel, 2014) آارآ

 آهد نمی رخ ورآ یک خطای بصورت اشتباهات صرواً این

 شکل نارص روتاری ورهن  یک رالب آر اغلب بلکه

(  ل ا ایجاآ و Aselage and Eisenberger, 2003) گیرآ می
نهاآینه کرآن ورهن  دماآگی و مقابله با بحران نقدی 

های  باید ایفا کنند و با دموزی هاست که نهاآهای مربوط
همگانی میزان تلفات و خسارات را به حدارل برسانند  آر 

ریزی برای پیدگیری و اوزایش دگاهی و  این میان، برنامه
دماآگی آر برابر سوانح از اهمیت زیاآی برخورآار است 

نظران  اعتقاآ عموم صاحببه (  8311)موالیی و همکاران، 
گرو  زیست آرمحیط بحران روند زیست، اصالحمحیط
 آانش و بینش نگری، آر ترییر و های انسان دموزه اصالح

باشد   می  پیرامون  و محیط خوآ سرنوشت به نسبت ها انسان
(Huckle, 1983 دموزی به عنوان کلیدی برای مدیریت  )

محیطی و یک زندگی مناسب و با کیفیت بسیار مهم  زیست
های  توان برای پیدگیری از خسارت شوآ و می تلقی می

محیطی توجه تمامی اوراآ نسبت  واجعه بار و تبعات زیست
برای مواجهه با اینگونه محیطی را  های زیست به بحران

 سوانح آر زمان ربل و بعد از دن دماآه کرآ، زیرا میزان نفوذ

 اهمیت تواند روزمره می زندگی دموزی آر گستری و

 آهد  له اوزایشأاثربخدی را آر مس چگونگی مطالعه و
های  خواهند به ریده بسیاری از اوراآ زمانی که می

از کتاب بهار  محیطی اشاره کنند مطرح شدن بحران زیست
برند  انتدار  نام می (8112) 2راشل کارسون اثر ،8خاموی

محیطی مدرن  توان دغاز جنبش زیست این کتاب را می
 3کارسون نیز اوراآی مانند مالتوس آانست اما ربل از

( 8135-8112) 0ویلیام استانلی جیوانس ( و8111 -8130)
مواجه شدن آر رابطه با کمبوآ منابع و تحلیل روتن دنها آر 

با اوزایش جمعیت )مالتوس( و نیز کاهش منابع انرژی، 
، 5آاآه بوآند )بَیکِر زغال سن  )جیوانس( اخطارهاییمانند 
(  از جمله اوراآ آیگری که آر جستجوی یاوتن 81: 2221

کرآ  راه حلی مناسب برای مسا ل شهر صنعتی تالی می
 8111بوآ که با انتدار کتاب ورآا آر سال  1ابنزرهاوارآ

کوشید میان شهر و روستا نوعی تعاآل ایجاآ کند و  می
کرآ از ماهیت هر آوی دنها بهره برآه تا  سعی می
های زندگی پرانرژی و وعال شهری را با زیبایی و  مزیت

نیز  8152ل ت روستایی همراه کند  این موضوع آر آهه 
( اآامه پیدا کرآ  8153) 1اورآوایو  1های دزبرن  آر نوشته

میالآی  12های آهه  ثیرگ ارترین کتابسپس یکی از تأ
بوآ که  1محیطی کتاب حدوآ رشد آر زمینه نقدهای زیست

(  8313منتدر شد )مضطرزاآه و حجتی،  82توسط کلوب رم
اما آر این راستا پژوهش های متفاوتی انجام گروت که آر 

 م پرآاخت اینجا به برخی از دنها خواهی
( آر پژوهدی با عنوان 8315ریاحی و همکاران )

 بر کیدأت با مطلوب الگوى و ارا ه بحران »مدیریت
ی )مدل کرانچ و های علّ ندان آاآند که مدلپ یرى«  دسیب

ها، آر وارع از نمایی  کید بر علت ایجاآ بحرانپخش( با تأ
پ یری اشاره آارند و استفاآه از دن  آیگر به علت دسیب

بب ارتقاء عملکرآ و تقویت مدیریت بحران آر راستای س
های انسانی خواهد شد و  کاهش اثر بحران آر سکونتگاه

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Silent spring 
2. Rachel Carson 
3. Malthus  
4. WilliamStanleyJevons 
5. Baker 
6. Ebenezer Howard 
7. FairfieldOsborn 
8. Samuel Ordway 
9. The Limits to growth 
10. Club of Rome 
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جهرمی و  خطرپ یری را کاهش خواهد آاآ  ناصری
 یقیتطب یبررس»هدف با   ( آر مقاله8310همکاران )
 یآر کدورها رعاملیدموزی پداوند غ یآرس یها برنامه
که  ندندان آاآ «ایو استرال هیانگلستان، روس کا،یدمر ران،یا

از بحران؛ آر محتوا،  یریگ شیپ ،یآرس  آر هدف برنامه
، یآر منابع دموزش ه؛یاول یها با حواآث و کمک ییدشنا

وعال؛ آر  ی وهیش ،یریاآگی یها تیآر وعال لم؛یکتاب و و
 یبند آر گروه ؛یشاگرآ -روی استاآ ،یدموزش یها روی
 یابیارزش ،یابیارزش  وهیآر ش ؛یجسم ییتوانا رندگان،یاآگی
 نیدتریشده ب نییو آر زمان دموزی، زمان از ربل تع یعمل
آرون و برون  ی وهیو آر عنصر مکان دموزی، ش یوراوان
 آارند  یکسانی یوراوان یکالس

مدیریت »( تحقیقی با هدف 8313را می و همکاران )
مناسب جهت روتار سازمانی با استفاآه از روی دموزشی 

اند  آر این انجام آاآه« زیستی های محیط مقابله با بحران
تحقیق پس از بررسی سطح دگاهی کارکنان آرباره خطرات 

ترین  زیست، مناسب رسان محیط و عوامل بالقوه دسیب
شیوه دموزشی جهت ترییر روتار کارکنان به عنوان عامل 

سازمانی کلیدی تحقق مدیریت منابع انسانی و روتارهای 
زیستی، پیدنهاآ  های محیط به هنگام مقابله با بحران
وروع »( آر تحقیقی با عنوان 8318گرآید  را می و را می )

های  زلزله و ارا ه برنامه مدیریت بحران آر نیروگاه
به « ای )تحلیلی بر وارعه نیروگاه ووکوشیما ژاپن( هسته

این  زیست پرآاختند  آرهای دموزی محیطبررسی برنامه
های دموزی  تحقیق ندان آاآه شده است که برنامه

زیست، یکی از مهمترین ارکان مرحله بازسازی آر  محیط
صالحی و همکاران باشد  رجب برنامه مدیریت بحران می

بررسی و تحلیل اثربخدی »ی با عنوان ا ( آر مقاله8318)
گیرند  چنین نتیجه می« دموزی بر توانمندسازی آهیاران

نقش مهم و پایداری بر ارتقاء  ،خش بوآن دموزیکه اثرب
 ،های دموزشی سطح دگاهی علمی و شرلی آارآ و آوره

ثر و رابل توجهی آر ارتقاء سطح دگاهی دنان ؤاثربخدی م
 آارآ 

( پژوهدی با عنوان 8311منش )جمالی و واتحی
های ضمن خدمت اعضای ستاآ  اثربخدی دموزی»

دموزشی مناسب آر ارا ه راهبرآهای  :مدیریت بحران

های این  انجام آاآند  یاوته« لرزه مدیریت بحران زمین
میزان دماآگی اعضای ستاآ آهد،  پژوهش ندان می

ی ها مدیریت بحران منطقه یک شهر تهران که آوره
اند با میزان  دهدموزی تخصصی ضمن خدمت را گ ران

آیده و دماآگی آیگدر اعضای ستاآ )آو گروه هدف دموزی
لرزه  دیده( آرخصوص مدیریت بحران زمینندموزی

میزان اثربخدی همچنین د؛ نآاری آارااختالف معن
های تخصصی ضمن خدمت اعضای ستاآ مدیریت  دموزی

لرزه( آر  بحران )آر زمینه دماآگی مدیریت بحران زمین
ویضی  .آاری آارآاع موجوآ با وضع مطلوب اختالف معنوض
دموزی آر ارتقاء قش ن»با عنوان  ( آر پژوهدی8312)

معتقد است « های عامل بر حواآث غیرمترربه عملکرآ تیم
دوری اطالعات مدون  الزم است جمع که آر چنین موارعی

اساس رویکرآ هدف خاصی باشد تا  و مستند بر
دوری شوآ   ترین اطالعات جمع ترین و کاربرآی مناسب

بطور مثال آر زمینه مدکالت ناشی از ناکارایی مدیریت 
آث غیرمترربه، همچنین آر تحلیل و تطبیق اطالعات حوا

هایی که رابل بهبوآ  با شرایط و امکانات، شناسایی زمینه
های اصالحی و  هستند، بررسی شوآ و سپس راه حل

ارزیابی، بازخورآ و انجام اردامات   اجرایی ارا ه شوآ
  .اصالحی از مراحل کنترل کیفیت است

 یک عنوان به حرانب یتآیرم» عنوان بانیز  پژوهدى
 پژوهش این هاى یاوتهشد   انجام «حیاتىانداز  چدم
 کدیدن چالش به منظور به آر مدیریت بحرانرا  یرویکرآ
 مدیریت ندان آاآه آر غالب عملى و نظرى ىآهارویکر
(  همچنین پژوهدی با Smith and Smith, 2016است )
تمرین برای دموزی مدیریت بحران آر »عنوان 
به تمرکز بر نحوه تعلیم، همکاری و « سازمانیهای  محیط

ارتباطات بین مقامات اورژانس آر آو کدور نروژ و سو د 
با استفاآه از یک ابزار مبتنی بر وب پرآاخته است  تمرینات 

شوآ: طراحی سناریو، طراحی و  آر سه مرحله انجام می
و ارزیابی برای بررسی نتایج تمرینات و بازخورآ به  تحقق
اوزار تمام مراحل را با هم  ی جدید سناریو  نرمها طرح

کند  این وردیند تکراری است و شامل هر یک از  مرتبط می
ندان آاآ  شوآ  نتایج اولیه پس از آو سال می کاربرمقامات 

کننده است  برای اینکه راآر به که این رویکرآ امیدوار
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اوتد  بینی دنچه که آر طول یک تمرین اتفاق می پیش
 ,.Asproth et al)وجوآ آارآ ساز هنیاز به یک شبی باشیم،

 یدموزی واجعه برا یاثربخد»(  پژوهدی با عنوان 2013
« کیستماتیس یبررس کیبهداشت:  یها کارکنان مراربت

که هدف از دن دموزی برای دماآگی آر برابر سانحه و 
ها آر زمان وروع یک واجعه است،  بهبوآ آانش و مهارت

آر  ،دموزی از طریق کامپیوتر و سخنرانیندان آاآ که 
است  نش مرتبط با واجعه برای مخاطبان مؤثراوزایش آا

(Jefferson et al., 2008 )  آر سرینیواس و همکاران
نه تنها  عییبحران طب کیمطرح کرآند که  یپژوهد
 راتاثبگ ارآ، بلکه  ریوروع تأث ۀتواند بر ساکنان منطق یم
تواند منجر به  یخواهد آاشت که م زین ستییز طیمح

روی بر  دیتأک بنابراینشوآ   ندهیآر د گرییآ یها بحران
 کیبحران  تیریآر مد ستییز طیمح یها ینگران تیمرکز
از بحران و کاهش  رییدگیبوآه و برای پ مهم تیاولو
نیاز است  عییمنابع طب حیصح تیریدن به مد راتیتأث
(Srinivas and Nakagawa, 2008 ) 

آر تحقیقی که به بررسی نقش مدیریت منابع انسانی 
که سیستم  هندان آاآه شد  رآازآپ میای آر ایمنی هسته

مدیریت باید ورهن  ایمنی روی را از طریق یاآگیری آر 
تمامی سطوح سازمان ترویج و پدتیبانی نماید و الزم است 
های که بهترین روی دموزشی انتخاب و ارزشیابی برنامه

تدوین شده و دموزی مدرسان آا م و جامع باشد  دموزشی
(Viktorsson, 2007  )بر  دیبا تأک زین (2220) 8تچهیر

وعاالنه نسبت به بحران، شیپ کرآیرو کیاز  یبرخورآار
پرسش  نیپاسخ به ا یآر پ دیها با معتقد است که سازمان

آهد و چگونه  یرخ م یباشند که چه مورع، چه نوع بحران
توان آر مقابل دن دماآه بوآ و واکنش مناسب ندان  یم

 یراهبرآ تیریمد ندیورد کهمطلب  نیابر  دیکبا تأ اوآاآ؟ 
  2؛ راهبرآ لیو تحل هیتجز  8 :یاصل  شامل چهار مرحله

  0و    اجرا و کنترل راهبرآ3 و انتخاب راهبرآ؛ یریگ جهت
 یبرا یراهبرآ یراهبرآ و بازخورآ است، چارچوب یابیارز
 کند  یبحران ارا ه م تیریمد

پژوهش حاضر آر صدآ پاسخ به  ، 8با توجه به شکل 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
1. Ritchie 

این سواالت است که: دیا دموزی منجر به اوزایش آانش و 
مهارت آر پیدگیری و دماآگی با بحران زیست محیطی 

شوآ؟ و دیا دموزی آر اوزایش آانش و مهارت آر مقابله  می
های  بحرانو بازسازی شرایط ایجاآ شده پس از 

 ثر است؟ ؤمحیطی م زیست
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 
 کار ها و روش داده

ها،  تحقیقات کاربرآی، تحقیقاتی هستند که نظریه
ها، اصول و ونونی که آر تحقیقات پایه تدوین  رانونمندی

ل اجرایی و وارعی به کار  شوند را برای حل مسا می
گونه تحقیقات   هدف این(222: 8318 خاکی،) گیرآ می

توسعه آانش کاربرآی آر یک زمینه خاص است )سرمد و 
 حاضر که به پژوهش ای،(  بنابر11: 8315همکاران، 

دموزی آر چگونگی مواجهه با  تأثیر میزان بررسی
 آیبررکا ،فهد نظراز  پرآازآمی محیطی های زیست بحران

تجربی  و روشی که برای دن آر نظر گروته شده روی نیمه
دزمون و  با رویکرآ پیمایدی است که از طریق پیش

 دزمون مورآ سنجش ررار گروته است  پس
کارشناسان سازمان  ، تمامیجامعه دماری پژوهش

نفر است  312مدیریت بحران شهرآاری تهران با جمعیت 
جدول  از که برای تعیین نمونه مورآ مطالعه با استفاآه

نفر برگزیده شدند  برای انتخاب این اوراآ از  818مورگان، 

در  آموزشالزامات 

  کاهش بحران

 آمادگی

 دانش رتقاءا

 پیشگیری 

 مقابله و بازسازی

 افزایش مهارت

اجزای سیستم 

 مدیریت بحران
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گیری تصاآوی استفاآه  نمونه انتخابی براساس روی نمونه
سوال است  22 شاملای  پرسدنامه ،شد  ابزار مورآ استفاآه

که بر اساس متریرهای پژوهش آر مقیاس لیکرت پنج 
زیاآ( طراحی  کم، کم، متوسط، زیاآ و خیلی ای )خیلی گزینه

دزمون آر اختیار نمونه  دزمون و پس شده و به صورت پیش
مورآ مطالعه ررار گروت  برای تعیین روایی ابزار 

ررار  گیری، پرسدنامه آر اختیار کارشناسان متخصص اندازه
 وراهم را پرسدنامه روایی تأیید زمینهآاآه شد و نظرات دنها 

  برای تعیین پایایی پرسدنامه از روی دلفای ساخت
به آست دمد که ندان  185/2کرونباخ استفاآه و مقدار دن 

برای تجزیه و یید بوآن ابزار پژوهش آارآ  أاز مورآ ت
از  ،طیهای دمار توصیفی و استنبا ها از روی تحلیل آاآه

استفاآه شده است  وراوانی متریرهای  spss اوزار نرم
شناختی، میانگین متریرهای اصلی تحقیق آر رالب  جمعیت

دمار توصیفی و پاسخگویی به سواالت پژوهش با استفاآه 
 tویلک، دزمون  –اسمیرنوف، شاپیرو-دزمون کولموگروفاز 

  استفاآه شده است 
 

 شرح و تفسیر نتایج

نفر کارشناسان سازمان مدیریت بحران  818از تعداآ 
باشند   نفر مرآ می 821نفر زن و  15شهرآاری تهران 

بیدتر کارشناسان سازمان مدیریت بحران شهرآاری را 
آهند و آر  سال تدکیل می 01تا  38اوراآی با سن بین 

آرصد  15توان بیان کرآ که سن نزآیک به  مجموع می
است  همچنین بیدتر  سال 38اوراآ این پژوهش بیدتر از 

کارشناسان سازمان مدیریت بحران آارای مدرک تحصیلی 
نفر  81آرصد( و تعداآ  81/11نفر )معاآل  821کارشناسی، 
تر از کارشناسی  آرصد آارای مدرک پایین 02/1معاآل 
ارشد و باالتر  بقیه اوراآ آارای مدرک کارشناسیهستند و 

باشند  بیدترین سابقه وعالیت آر بین کارشناسان  می
سال است  22تا  82سازمان مدیریت بحران شهرآاری بین 

آرصد( را  10/01نفر معاآل ) 15که تعداآ این اوراآ 

 82آهد  سپس اوراآی با سابقه وعالیت کمتر از  تدکیل می
 52نفر هستند  بنابراین نزآیک به  11سال، که به تعداآ 

اسان سازمان مدیریت بحران آارای سابقه آرصد کارشن
  همچنین میانگین هستندسال  22تا  82وعالیت بین 

سوال پرسدنامه ربل و بعد از  22پاسخگویی به هر 
ای تنظیم شده  دموزی که آر رالب طیف لیکرت پنج گزینه

است، چنین حاصل گرآید: بیدترین و کمترین میانگین 
تا چه »به سواالت  بدست دمده ربل از دموزی به ترتیب

و « اندازه از مرحله دماآگی و مقابله با بحران دگاهی آارید؟
تا چه اندازه دموزی، آر انجام اردامات الزم برای دماآگی »

با میانگین « مقابله با بحران به شما یاری رسانده است؟
است و اما بیدترین میانگین بعد از دموزی به  10/2و  0/3

برای  33/1یت بحران شهرآاری کارشناسان سازمان مدیر
تا چه اندازه با اهداف مدیریت بحران دشنا »سوال 
تا چه اندازه از مرحله »و کمترین دن به سوال « هستید؟
تعلق  18/1با « گیری از ایجاآ بحران دگاهی آارید؟پیش

گروت  مجموع میانگین حاصل شده از سواالت پرسدنامه 
بعد از دموزی به و این میانگین  3ربل از دموزی عدآ 

آهد کارشناسان  ترییر یاوته است  نتایج ندان می 11/1
سازمان مدیریت بحران شهرآاری آارای آانش و 

گیری، های متوسط رو به باال آر زمان پیش مهارت
دماآگی، مقابله و بازسازی آر مدیریت بحران 

محیطی هستند  ربل از مورآ دزمون ررار آاآن  زیست
، اعتبار های ناپارامتری ستفاآه از دزمونسواالت پژوهش با ا

های  زیرا برای انجام انواع دزمون ها بررسی گرآید، آاآه
ها باید حایز شرط نرمالیتی باشند  با استفاآه از  دماری، آاآه

ویلک برای  -اسمیرنوف و شاپیرو –آو دزمون کولموگروف
ندان آهنده  pهر کدام از متریرها مقدار به آست دمده 

ها است  بنابراین، از  ورض نرمالیتی بر روی آاآهتأیید 
گرآآ  با  برای مقایسه آو گروه اعداآ استفاآه می tدزمون 

به بررسی  8تکیه بر اطالعات بدست دمده از جدول 
 سواالت پژوهش پرآاخته خواهد شد  
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 دزمون نرمالیتی. 1جدول

 
 ویلک-شاپیرو کولموگروف اسمیرنوف

 Pمقدار آرجه دزاآی دماره دزمون Pمقدار آرجه دزاآی دماره دزمون

 101/2 22 115/2 222 22 880/2 ربل از دموزی

 123/2 22 111/2 222 22 852/2 بعد از دموزی

 
و  tبا توجه به مقدار دماره دزمون ها  یاوته 2آر جدول 

که آهد و این % را ندان می5که سطح معناآاری  pمقدار 
توان شوآ، میواصله اطمینان بدست دمده صفر نمی

مساوی بوآن آو میانگین را رآ کرآ و نتیجه گروت که 
-دموزی آر پیش یش آانش و مهارتدموزی منجر به اوزا

های  گیری، دماآگی و مقابله و بازسازی با بحران
 ها حاکی از دن است که تالی شوآ  آاآه میمحیطی  زیست

 هاى استراتژی جلوگیری از بحران مستلزم انتخاب برای

 توسعه و دگاهى اوزایش سطح براى مناسب و مؤثر

است   بحران خطرپ یرى کاهش زمینه آر دموزی مهارت
 ریزى بحران به ویژه برنامه توجه به تمامی مراحل مدیریت

 برابر سوانح آر دماآگى و دگاهى اوزایش و گیرىپیش براى

 است   زیاآى برخورآار اهمیت از

 
 محیطی  های زیست دماآگی و مقابله و بازسازی با بحرانگیری، ، اثربخدی دموزی آر اوزایش آانش و مهارت پیشtنتایج دزمون  .1جدول 

 

 اختالف

 tمقدار 
آرجه 
 دزاآی

p-value 
 میانگین

انحراف 
 استاندارآ

انحراف 
معیار 
 میانگین

% اختالف آو 15واصله اطمینان 
 میانگین

 حد باال حد پایین

های  گیری بحرانپیش
 محیطی زیست

10133/3- 33128/2 83151/2 32228/0- 51011/3- 111/21- 5 222/2 

دماآگی برای 
های  بحران
 محیطی زیست

805/0- 31881/2 81551/2 13518/0- 55031/3- 335/22- 0 222/2 

مقابله و بازسازی آر 
های  بحران
 محیطی زیست

13022/3- 22528/2 1811/2 81151/0- 11100/3- 121/02- 0 222/2 

 
 گیری  بحث و نتیجه

آر چگونگی اثربخدی دموزی  تا شد تالیپژوهش  نیاآر 
های  با بحرانکارشناسان مدیریت بحران  مواجهه
آانش و  ءنقش دموزی آر میزان ارتقا و محیطی زیست
های پژوهش  ررار گیرآ  یاوته بررسی مورآ دموزی مهارت
دموزی  دموزی و مهارت بوآن رابطه دموزی آر ارتقاءآار  معنا
مراحل مدیریت  ارشناسان مدیریت بحران را آر تمامیک

های  گیری، دماآگی، مقابله و بازسازی( با بحرانبحران )پیش
نتایج بدست دمده از اثربخدی کند   یید میأت محیطی زیست

با نتایج  محیطی های زیست گیری از بحراندموزی آر پیش
 ی و دجهرم رید(، ناص8315اران )داحی و همکدریوهش ژدپ

 
صالحی (، رجب8313اران )د(، را می و همک8310همکاران )
( همسو 2221( و سرینیواس و ناکاگاوا )8318و همکاران )

تواند بر  ینه تنها م عییبحران طب کاست  زیرا دنها معتقدند ی
 ستییزطیمح راتیبگ ارآ، بلکه تأث ریوروع تأث ۀساکنان منطق

آر  گرییآ یها تواند منجر به بحران یخواهد آاشت که م زین
 یها ینگران تیروی مرکز دیتأک بنابراینشوآ   ندهید
بوآه و  اسحس تیاولو کیبحران  تیریآر مد ستییز طیمح

 تیریدن به مد راتیاز بحران و کاهش تأث رییدگیبرای پ
 محیطیهای زیست نیاز است  ل ا دموزی عییمنابع طب حیصح

 نه و بحران عمق ارزیابى عنوان به بحران گیری ازآر پیش
  است بحران علت بردورآ
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آست دمده از میزان اثربخدی ههای ب همچنین یاوته
دموزی کارشناسان آر  دموزی آر ارتقاء آانش و مهارت

که نتایج دن  ندان آاآمحیطی  های زیست دماآگی با بحران
(، ویضی 8311منش )جمالی و واتحی های با پژوهش

همخوانی آارآ  زیرا  (2281) اسمیت و اسمیت( و 8312)
 آر کاهش نوین و بومی آانش تأثیرارا ه دموزی و 

بسزایی آارآ  ارا ه  سهم طبیعی مخاطرات پ یری دسیب
محیطی و آانش بومی صحیح و آرست  های زیست دموزی
 مخاطرات به نسبت مناسبی واکنشباعث مطمئناً  منطقه،
 و ناکاوی آانش این که صورتیاما آر  خواهد شد طبیعی
 به تبدیل طبیعی مخاطرات، باشد ناآرست تفکرات با همراه
شوآ  ل ا ایجاآ ستاآهای مدیریت  می جدی معضل یک

های مسئول امور  بحران و سازماندهی و هماهنگی سازمان
تواند دماآگی الزم را آر کاهش  مدیریت بحران می

سازی آر برابر بالیای طبیعی میسر  پ یری و ایمن دسیب
 نماید  

دموزی آر  تأثیرنتایج دخرین سوال پژوهش که به 
های  مقابله و بازسازی شرایط ایجاآ شده پس از بحران

آار بوآن روابط بین دنها اشاره آارآ،  محیطی به معنا زیست
(، را می و را می 8313با پژوهش را می و همکاران )

( همخوانی آارآ  2220) تچهیر ( و8312(، ویضی )8318)
آر ارتقاء مهمی قش ندموزی آهد که  نتایج ندان می
پس از وروع بحران آارآ  بنابراین  امداآهای  عملکرآ تیم

برای انجام عملکرآی متناسب با وضعیت بحران، ضروری 
دوری اطالعات مدون و مستند براساس  جمعبرای  است
ترین  و کاربرآی ترین هدف خاصی باشد تا مناسب ،رویکرآ

های  راه حلو بر اساس دن  دوری شوآ اطالعات جمع
مناسب تهیه و به مرحله انجام برسد  اصالحی و اجرایی 

ارزیابی، بازخورآ و انجام اردامات اصالحی از مراحل زیرا 
 .است جز ی از مراحل پایانی مدیریت بحران کنترل کیفیت
برای جلوگیری از تکرار آر بحران و بکارگیری  از این رو

آیدگان امکانات موجوآ جهت بهبوآ کیفیت زندگی دسیب
ترین ارکان زیست، یکی از مهم های دموزی محیط برنامه

 مرحله بازسازی آر برنامه مدیریت بحران است 
بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 

 آر حیاتى نقدى ،نسانىا نیروىتوان نتیجه گروت که  می

 مهار ،شدن مزمن ،وخامت ،شوک ایجاآ ،گیرییپی مراحل
ارتقاء سطح آانش،  وآارآ   بحران از ناشى یاآگیری و

دموزی نیروهای انسانی آرباره خطرات و  دگاهی و مهارت
ترین شیوه  زیست، مناسب رسان محیط عوامل بالقوه دسیب

عامل کلیدی وان دموزشی جهت ترییر روتار دنان به عن
زیستی  های محیط به هنگام مقابله با بحران تحقق مدیریت

ریزی و هماهنگی برنامه ویژه  زیرا اردام به برنامه است،
دموزی( آر مدیریت بحران، برای سطوح  دموزی )مهارت

مختلف صاحب منصبان و مقامات، کارمندان و امداآگران 
آاوطلب آر تمامی مراحل مدیریت بحران منجر به کاهش 

خواهد شد  تسهیل آر دموزی، خسارات و دثار تخریبی 
بخش با استفاآه از های دگاهی دموزی و برنامه مهارت
-یش آانش برای پپیشهای گوناگون دموزی آر اوزا روی

گیری از حواآث یا کاهش اثرات از جمله موارآی است که 
ثر و کاردمد است  بر ؤآر پیدبرآ اهداف مدیریت بحران م

ست، یکی از زی های دموزی محیط این اساس برنامه
های مدیریت بحران  مهمترین ارکان آر تمامی برنامه

 شوآ  محسوب می
 

 منابع

مدل (  8312ررهی  علیرضا ) و سیفی، عباس ،احمدی، مرتضی
لجستیک امداآرسانی برای کاهش تلفات پس از زلزله آر 

 2، آووصلنامه مدیریت بحران  ابعاآ بسیار بزرگ و وارعی
(2 ،)58-10  

اندانی، عماآی اربطانی، طاهر،روشندل ،تسلیمی، محمدسعید
(  بررسی میدانی بحران 8310مهران و برری، میکا یل )

  23-3(، 2) 81، آانش مدیریتیت بحران  مدیراولویت آر 
اثربخدی (  8311منش، کیوان )واتحی و جمالی، اختر
های ضمن خدمت اعضای ستاآ مدیریت بحران  دموزی

ارا ه راهبرآهای دموزشی مناسب آر مدیریت بحران 
  21-8(، 0) 2، مدیریت شهری  لرزه زمین

تحلیل (  8311ریاحی، وحید ) و ، اوراخته، حسنجوان، ورهاآ
-وضایی اثرات گرآشگری بر تحوالت کالبدی سکونتگاه

ریزی  ندریه برنامه  های روستایی شهرستان رضواندهر
  12-51(، 83) 0، توسعه کالبدی

شالوآه مکان (  8311سعیدی، عباس ) و صل، صدیقهحاحسینی
   تهران: انتدارات شهیدی یابی و استقرار روستاهای جدید



 111            8311تابستان ، 81)سری جدید(، پیاپی  2، شماره پنجمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهدی برنامه –ندریه علمی 

روی تحقیق با رویکرآ به پایان نامه   (8318اکی، غالمرضا )خ
   تهران: انتدارات ووژان نویسی
 و جاهددی، یوسدف   عارف،سدید  موسوی، صالحی، حسین،رجب

(  بررسی و تحلیل اثربخدی دمدوزی  8318رسولی، صمد )
-18(، 21) 82 ،مددیریت شدهری  بر توانمندسازی آهیاران  

12   
(  8315کریمی، خدیجه ) و ورهاآ، عزیزپور ،ریاحی، وحید
 دسیب بر تاکید با مطلوب الگوى و ارا ه بحران مدیریت
(، 0) 1، صلنامه آانش پیدگیرى و مدیریت بحرانوپ یرى  
351-318  
روشهای (  8315حجازی، الهه ) و بازرگان، عباس ، زهره،سرمد

   تهران: انتدارات دگه تحقیق آر علوم روتاری
(  8311روانداآنیا، مهدی ) و محموآ، رحیمی صبحی، حامدرضا،

تهران آر برابر زلزله با  85دوری منطقه  پ یری و تاب دسیب
  ، مدیریت شهریاستفاآه از روی تحلیل سلسله مراتبی  

81 (58 ،)283-223  
احمدی، سوآابه  و اکبر، جواندیر، مهدی عنابستانی، علی

ریزی کالبدی بر حفظ امنیت  تحلیل اثرات برنامه(  8311)
مطالعه مورآی: )روستاییان با تأکید بر امنیت اجتماعی 

 0 ،ریزی توسعه کالبدی ه برنامهوصلنام(  شهرستان مدهد
(80 ،)88-21  

های  نقش دموزی آر ارتقاء عملکرآ تیم  (8312)ویضی، شهرام 
های جامع و  عامل بر حواآث غیرمترربه  مجموعه سخنرانی

علمی اولین کنگره سراسری بهداشت و آرمان میزگرآهای 
تدارات ان:   تهرانو مدیریت بحران آر حواآث غیرمترربه

 .بسیج جامعه پزشکی
(  بررسی 8313محمد )شبیری، سید ورا می، دالله، را می، پونه 
زیست کارکنان آولت جهت انتخاب سطح سواآ محیط

 2، محیطی  وصلنامه علومترین شیوه دموزشی   مناسب
(82 ،)03-50  

(  وروع زلزله و ارا ه برنامه 8318را می، دالله ) ورا می، پونه 
ای )تحلیلی بر وارعه  های هسته مدیریت بحران آر نیروگاه

نیروگاه ووکوشیما ژاپن(  کنفرانس ملی مدیریت بحران، 
پ یری از حواآث  های نوین آر کاهش دسیب نقش وناوری
 غیرمترربه 

سازی مدیریت کیفیت جامع  (  طرح پیاآه8313گازرپور، ورشته )
(TQM آر ستاآ حواآث غیرمترربه  مجموعه مقاالت )

  سوم تحقیقی مدیریت امداآ و نجات-اولین همایش علمی
-موسسه دموزی عالی علمی  8318و چهارم اسفند 

کاربرآی هالل ایران وابسته به جمعیت هالل احمر 
 جمهوری اسالمی ایران 

شیرازی، حامد کریمی و نصرتی، شهریار ،مدیری، محموآ
 مدیریت  حوزه آر بحران مدیریت ریزی (  برنامه8310)

 روی از استفاآه با غیرعامل پداوند رویکرآ شهری با
SWOT و MCDM  (، 1) 0، آووصلنامه مدیریت بحران

5-80  
بر روند  یلیتحل(  8313حجتی، وحیده ) و مضطرزاآه، حامد

بر  دیبا تأک داریپا یتوسعه شهر میپاراآا یریگ شکل
(، 2) 8، آووصلنامه منظر شهری  طیمح ستیز یها انیجر
11-11  
های  (  بررسی تطبیقی روی8318جمال )کارمی، سیدموسی

های ناشی از حواآث طبیعی آر ایران و  جبران خسارت
   21 -51(  15) 0، وصلنامه صنعت بیمهجهان  

(  8311حقیقی، محمد ) و ، تسلیمی، محمدموالیی، زینب
 با رویارویى براى عمومى بخدى دگاهى چهارچوب طراحى

صلنامه آانش پیدگیرى وتهران(   شهر زلزله بحران )مورآ
  10-13(، 8) 1، و مدیریت بحران

، کرباسیان، مهدی اله،مرزوری، رحمت ،جهرمی، رضا ناصری
های  (  برنامه8310محمدی، مهدی ) و ترک زاآه، جعفر

آرسی دموزی پداوند غیرعامل: بررسی تطبیقی ایران، 
آووصلنامه مدیریت دمریکا، انگلستان، روسیه و استرالیا  

  11-11، 1، بحران
توسعه کالبدی (  8318پورطاهری، مهدی ) و نقوی، محمدرضا
وصلنامه   های روستایی با رویکرآ توسعه پایدار سکونتگاه

  12-53 (،831) 38، مسکن و محیط روستاها
پ یری  سنجش دسیب(  8311ورهاآی، مریم ) و نوروزی، اصرر
آر نواحی ( زلزله)ریزی راهبرآی مدیریت بحران  و برنامه

آووصلنامه   ی مورآی: شهرستان شهرکرآ روستایی مطالعه
  05-38(، 8) 1، مدیریت بحران
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