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 چکیده

سوزی است. جهت ای طوالنی داشته و منشأ به وجود آوردن آن انسان بوده است، حریق یا آتشییی از بالیایی که تاریخچه

کارهای مدیریت بحران با تاکید بر کند. هدف تحقیق بررسی راهگونه حوادث مدیریت بحران نقش موثری ایفا میجلوگیری از این

 پیمایشی است -شهر تهران( بود. روش تحقیق توصیفی 2و  1نشانی منطقه یشگیری از حریق و حوادث )مورد مطالعه: آتشپ

ونه گیری شهر تهران است که بر اساس روش نم 2و  1نشانی منطقه .جامعه آماری پژوهش کارکنان و آتش نشانان سازمان آتش

 SPSS25افزار ها با استفاده از نرمتعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده 294تصادفی ساده حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

ن بر عد از بحراهای تحقیق نشان داد که عامل پیشگیری و آمادگی قبل از بحران ، درحین بحران و بانجام گرفت.در نهایت یافته

حران، عامل مقابله و ل پیشگیری و آمادگی قبل از ببرای عام 3/ 5پیشگیری از حریق و حوادث موثراست .با توجه به ضریب تعیین

ر پیشگیری از درصد و عامل عادی سازی و بازسازی بعد از بحران ب 5/1مواجهه حین بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث 

ین ن اکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزاموثر است. همچنین راه 041/0حریق و حوادث 

-یران میل ز بحران مدو آمادگی قب درصد است. با توجه به نتایج تحقیق واثرگذاری بیشتر عامل پیشگیری 062/0اثرگذاری برابر 

 توانند با مانورهای مختلف  در زمینه حریق هنگام ایجاد حوادث آمادگی های الزم را داشته باشند.
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 مقدمه 

 خطر به را افراد سالمتی و تواند در زمانی کوتاه، داراییترین بالیایی است که میسوزی یا حریق ییی از قدیمیآتش

 کنترل از وقوع لحظه که در ناخواسته آتشی یا سوختنی مواد سوختن از است عبار  تعریف، حریق به بنا. اندازد

 خود سوزی جانآتش در نتیجه هاانسان از زیادی تعداد نور توأم است. هرساله و  حرار دود، با معموالً و شده خارج

 ساالنه جهانی بهداشت سازمان آمار براساس. شوندمی بسیار جدی صدما  و جراحا  دچار یا دهندمی دست از را

 در هامرگ این زا درصد 95 از که بیش افتدمی اتفاق سوزیآتش از ناشی سوختگی اثر در مرگ 300000از  بیش

(. در همین راستا در جوامع شهری دستیابی 120:1396متوسط هست)خراسانی و شیوهی،  و کم درآمد با کشورهای

به محیطی کامالً عاری از خطر و پیشامدهای احتمالی از حوادث به منظور حفاظت از جان، اموال، خانواده و سایر افراد 

برای رسیدن به آن پیوسته در تالش و تیاپو بوده است)پوراسیندری، ای بوده، که بشر جامعه، آرزوی دیرینه

 خود درون در است، آورده فراهم شهرنشینان برای که رفاهی و آسایش کنار در شهری زندگی واقع (. در27:1380

 رد شهرها حد از بیش رشد جمعیت، افزایش. کندمی تهدید را افراد مال و جان که دارد بسیاری و خطرا  حوادث

به  پیشگیرانه مسائل به بینانهواقع نگرش که است عواملی جمله از دارند حریق خطر بالقوه که مراکزی نتیجه افزایش

 و های تجاریمجتمع مسیونی، هایساختمان در حریق وقوع. سازندمی مطرح را احتمالی خطرهای با مقابله منظور

 به جوامع فراوانی محیطی زیست و مالی جانی، هایخسار  آمدن وارد باع  ساله همه بزرگ و کوچک صنایع

 اتفاق های ساختمانحریق در سوزی،آتش از ناشی میرهای و مرگ از نیمی موجود اطالعا  طبق شودمی مختلف

 نفر به 4500 از بیش و شده کشته سوزیآتش اثر در نفر 1400 حدود سالیانه ما کشور در. (10:1393افتد)مهدوی، می

شود)ستاره و می تحمیل بر جامعه خسار  ریال میلیارد پنجاه و چهارصد قریب همچنین. شوندمی مجروح سختی

(. برای جلوگیری از حریق و حوادث مدیریت بحران 174:1396آبادی و همیاران، ، به نقل از حیم1390کوهپایه،

مدیریت » مخاطراتی، دانشی به نامامروزه برای جلوگیری و کاهش اثرا  جانی و مالی چنین  کند.نقش کلیدی ایفا می

آمده است. چنین روییردی بسیاری از بالیا و مخاطرا  طبیعی را که رخ داده است یا ممین است به وجود « بحران

کند؛ از این رو در دنیای امروز مدیریت بحران از جمله مسایلی است که الزم است مدیریت و ساماندهی می رخ دهد،

 طوری که رویدادهای بحرانی مربوط به بالیای طبیعی مانند سیل،شهری بدان توجه شود؛ بهفرایند برنامه ریزی  در

، 1ریزی و کنترل تبدیل شده است)نییولز و همیارانزمینة اساسی مدیریت برای ایجاد برنامهطوفان و زلزله به پیش

های آمادگی و مقابله با بحران مدیریت بحران به عنوان دانشی برای پیشگیری، علم اخیر هایدهه (. در21:2013

(. بحران عبار  120:1383کند مطرح شده است)ناطق الهی و استوار ایزدخواه، متعددی که جوامع بشری را تهدید می

است ازیک رویداد محدود شده در زمان و فضا که در آن جامعه یا مجموعه مستقلی از جامعه با خطرا  بزرگی روبرو 

ای که ساختار اجتماعی آن گسسته آورد، به گونهضاء و ابزارآال  فیزییی آن جامعه وارد میشود و خساراتی به اعمی

(. مدیریت بحران نیز تالشی است 2016:2و همیاران،  2شود)تینیوراشده و اجرای عملیردهای آن با مانع روبرو می

بینی رخ دث غیرقابل پیشواکه توسط اعضای سازمان و ذینفعان خارج از آن در جهت پیشگیری یا مدیریت ح

(. ضرور  توجه به بح  مدیریت بحران در کشور ما بر کسی پوشیده نیست. ایران از 2007:15، 3)کنگستود دهدمی

 (.168:1384اخوان مقدم و همیاران،  رود)کشور اول جهان به شمار می 10نظر بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی جزء 

باشد. معموالً حریق منشأ نه حوادث طبیعی یا غیرطبیعی )منشأ انسانی( میدر این پژوهش منظور از حوادث، هرگو
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لزله و...( غیرقابل توان با رعایت نیا  ایمنی از آن جلوگیری کرد، اما حوادث طبیعی )سیل، زانسانی دارد و می

طبیعی ناگهانی  تر است. چون حوادثاجتناب است. اساساً جلوگیری از حوادث انسانی نسبت به حوادث طبیعی آسان

یا غیرطبیعی، مدیریت بحران و کارهای مقابله با آن دشوار است. جهت جلوگیری از هرگونه حوادث طبیعی بوده و راه

کارهای مدیریت بحران شامل مواردی از قبیل قبل از بحران، حین طور کلی راهتواند موثر باشد. بهیارهای آن میراه

های ای برخوردار است. قبل از بحران نیاز به آموزشم از این مراحل از اهمیت ویژهبحران و بعد از بحران است. هرکدا

، له کرد و با رعایت نیا  ایمنیباشد. حین بحران باید با حوادث مقابالزم در خصوص مواجهه با حوادث و حریق می

ی کرد. بعد از بحران که تر جلوگیرآرامش روحی و روانی آن را کنترل کرد یا از وقوع حوادث بیشتر و خطرناک

های آتی ناشی از حریق و حوادث جلوگیری نمایند. با توانند از خسار کنند، میتری ایفا میمهم نشانان نقشآتش

توان از حریق و کارهای بیان شده مینشانان در مدیریت بحران حوادث، از طریق راهتوجه به اهمیت نقش آتش

کارها در نزد افراد اثرگذاری متفاوتی دارد. در همین راستا در این پژوهش راهحوادث پیشگیری کرد.هریک از این 

کارهای مدیریت بحران با تاکید بر پیشگیری از حریق و حوادث هستند.تامشخص نمایند به محققان به دنبال بررسی راه

 و حوادث موثر است؟حین و بعد از بحران( بر پیشگیری از حریق  )قبل، کارهای مدیریت بحرانچه میزان راه

 ادبیات نظري مديريت بحران

رود.از نظر بحران از نظر لغوی، به عنوان فشار، اضطراب، فاجعه، بال، خشونت یا خشونت اجتماعی به کار می

محیطی، روانی و اجتماعی است که فراتر از ظرفیت ریختگی شدید زیست سازمان بهداشت جهانی بحران درهم

(، یک تحول مناسب یا 1389(. بحران حادثه ناگهانی)رضایی،19:1374رگ، بانطباق جامعه است)تن

در نهایت جریانی است که سیستم  (.95:1391؛ به نقل از صمدی و همیاران، 1385)حاجوی و همیاران، نامناسب

همچنین مدیریت بحران، علمی است کاربردی  (.2:1391دارد)صمدی و صمدی، را از کارکرد منظم خودش باز می

وجوی یافتن ابزاری است تا به وسیلة آن ها و تجزیه و تحلیل آنها در جستمند بحرانه به وسیلة مشاهدة سامانک

ها پیشگیری نمود یا در صور  بروز بحران برای کاهش آثار آن آمادگی الزم را ایجاد و برای بتوان از بروز بحران

سازی شرایط برای ان با مدیریت بحران عبار  است از بهینهامدادرسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود.رابطة بحر

 (. 3:1389های ناشی از آن)بازوند و پرویزی، مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسار 

 انواع بحران به لحاظ منشاء و خاستگاه حادث

 شناخت که است اع مختلفیانو دارای مقیاس و اثرا  و ابعاد خاستگاه، و منشاء لحاظ به مخاطرا  و سوانح بحران،

 با متغیر و متناسب بحران مدیریت ساختار که باشد؛ چرامی بحران مدیریت در اولیه هایضرور  از آنها از هریک

 .شودمی تعریف سانحه نوع

 طبیعي هايبحران و مخاطرات

( خشیسالی سوزی،طوفان، آتش) هوا نظیر طبیعی، عناصر از ییی توسط و انسان دخالت بدون که سوانحی

 رخ فوق عامل سه از ترکیبی یا و( سیل)آب  یا( آتشفشان کوه، ریزش و لغزش زمین، رانش زلزله،)زمین

 (.14:1390)صالحی، دهدمی

 انساني منشاء با مخاطرات

 و یا اراده با و عمدی ممین است نقش این و دارند نقش آن ایجاد در ایگونهبه هاانسان که هستند مخاطراتی

 فاجعه مانند مختلفی هایگروه به توانمی را انسان توسط شده ایجاد هایبحران .باشد اراده بدون و غیرعمدی
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 اهمیت سانحه از پیشگیری دیدگاه از بندیتقسیم اکولوژیک تقسیم نموداین فاجعه سیاسی و فاجعه تینولوژیک،

گذاری و اساسی سیاست مدیریت بحران دارای چرخه است که اجزا آن عناصر .(15:1390دارد)صالحی، 

مجموعه پیشگیري:  اند از:های مختلف این چرخه عبار دهد. بخشریزی مدیریت بحران را تشیل میبرنامه

بار آن، سطح خطرپذیری جامعه را هایی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیاناقدام

دهد در واقع مرحلة پیشگیری و قابل قبول کاهش میرا تا حد ارزیابی نموده و با مطالعة و اقدام الزم سطح آن 

(. 7:1389های بلندمد  یا میان مد  قبل از وقوع بحران است)بازوند و همیاران، کاهش اثر بحران شامل برنامه

دهد و هایی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میمجموعه اقدامآمادگي: 

دهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تامین منابع و امیانا ، ریزی، سازمانآوری اطالعا ، برنامهامل جمعش

پیشگیری از  در این مرحله پیشگیری از هر گونه بحران از جمله (.10:1387تمرین و مانور است)بازوند و پرویزی، 

سوزی انجام سازمان جهت کاهش حوادث آتش حریق موثر است.پیشگیری از حریق شامل تمامی اقداماتی که

های پیشگیری از حریق، روی بررسی نیا  مهندسی، الزامی کردن قوانین و مقررا ، آموزش معموالً شیوه دهد،می

مردم جهت مقابله با حریق و تجزیه و تحلیل علل حوادث تمرکز دارند. پیشگیری از حریق مسئولیتی است که 

سوزی هر میانی را (. از آنجایی که آتش8:1369محمدی، باشد)گلنشانی میان آتشبرعهده تمامی عناصر سازم

باشند تهدید نموده و ممین است برای هر فردی اتتفاق بیفتد، عموم ملت برای حفاظت در برابر حریق مسئول می

ی پیشگیری و اصول ها)الاقل از نظر حفظ جان و اموال(. از این نظر الزم است عموم مردم در مورد خطرها، روش

ها قابل پیشگیری سوزیدرصد آتش 80تا  75مبارزه با آتش، اطالعا  کافی داشته باشند. با توجه به اینیه 

توان امیدوار بود ها و مقررا  پیشگیری از بروز حریق، میباشند، بنابراین با آشنا ساختن با دستورالعملمی

مالحظه می شودییی  1(.همانطور که در جدول 13:1394 گیری کاهش یابد )شیمی،سوزی به نحو چشمآتش

ازعوامل پیشگیری آموزش است که به طور خالصه اقداما  انجام شده توسط ژاپن و چین را در این حوزه نشان 

 می دهد.   

: اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و مشارکت شهروندان در چین و ژاپن1جدول   

ارة آموزش و مشارکت شهرونداناقدامات صورت گرفته درب کشور  

های رادیو و تلویزیونی، چاپ و های آموزشی در زمینه پیشگیری از حریق، تهیه برنامهبرگزاری کالس ژاپن

انتشار نشریا  و جزوا  مختلف برای گسترش دانش ایمنی جامعه، تعیین روز پانزدهم هر ماه، در شهر ییوهاما 

های پیشگیری از حوادث و از تمامی شهروندان برای انجام فعالیتبه عنوان پیشگیری از بالیا و دعو  

فوریه، به عنوان  26نشانی و روز نوامبر به عنوان روز به یاد داشتن شماره تلفن آتش 9گذاری روز سوزی. نامآتش

(.1387:130زاده، سوزی در بناهای فرهنگی )تقوایی و ترکروز پیشگیری از آتش  

میلیون نفر عضو. آموزش کودکان و نوجوانان  10نشانی داوطلب در حدود دسته آتشهزار  135ایجاد  چین

آموزان رسانی دربارة پیشگیری از حریق برای دانشهای ایمنی و امدادی، ایجاد جلسا  اطالعدر زمینه فعالیت

(.1387:130، زادهنشان نوجوان در سراسر چین )تقوایی و ترکهای آتشخردسال در مدارس شهر، ایجاد دسته  

 مقابله

این مرحله شامل انجام اقداماتی است که پیش از وقوع، حین یا بالفاصله پس از وقوع بحران برای نجا  جان  

)حسینی، شودخشی عملیا  بازسازی انجام میمردم و به حداقل رساندن خسار  وارده به اموال آنها و افزایش اثرب

ا  اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجا  جان و مال ها و ارائة خدمانجام اقدام (.38:1387
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عملیا  مقابله شامل  شود.ها انجام میها، تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسار انسان

های وجو، امداد و نجا ، بهداشت، درمان، تامین امنیت، ترابری، ارتباطا ، فوریترسانی، هشدار، جستاطالع

های حیاتی و سایر رسانی، برقراری شریانپزشیی، تدفین، دفع پسماند، مهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت

 خدما  اضطراری است .

 بازسازي و بازتواني

های الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به بازسازی شامل کلیه اقدام 

های توسعة پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت مردمی و مسائل فرهنگی، ظر گرفتن ویژگیدیده با در نمناطق آسیب

هایی است که برای بازگرداندن شرایط گیرد. بازتوانی، مجموعة اقدامدیده انجام میتاریخی، اجتماعی منطقه آسیب

 (. 11:1387د و پرویزی، رسد )بازوندیدگان به حالت طبیعی به انجام میجسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب

 ادبیات تجربي مديريت بحران

ای به مقایسة ساختار مدیریت بحران در ایران، ژاپن، هند و ترکیه پرداختند. ( در مطالعه1396کمالی و میرزائی )

در  یعیطبی هابحران تیریتفاو  سطح و تمرکز مد ج،یرا یعیطب یهاتفاو  بحران انگریپژوهش ب یهاهافتی

به دست  یشتریب قدر  کشورها درگذر زمان نیبحران در ا تیریمد یهامطالعه است. سازمان مورد یکشورها

وزار  کشور است.  نظر ریز رانیا در قرار دارند اما ییمقام اجرا نیتریعال رنظریژاپن و هند ز ه،یاند و در ترکآورده

و اهداف  فیاند که وظاشده لیجامع تبد نیوانق بهی بخش نیبحران، درگذر زمان، از قوان تیریمرتبط با مد نیقوان

شده  بیکشورها تصو ریاز سا رترید رانیبحران در ا تیریمد . قانون جامعکنندیم نییمرتبط را تع یهاسازمان

و بررسی تاثیر تیم  FRAME( در پژوهشی به ارزیابی ریسک حریق به روش 1396اصالنی و حبیبی )است.

 1395سطح ریسک حریق در بیمارستان حضر  رسول اکرم )ص( فریدونشهر سال دیده بر مدیریت بحران آموزش

پرداختند. نتایج نشان داد که با توجه به وضعیت نامطلوب ایمنی حریق در بیمارستان مورد مطالعه، در صور  ایجاد 

مرادیان و داد. توان تا حد نسبتاً زیادی ریسک حریق را کاهشدهی تیم مدیریت بحران در بیمارستان میو سازمان

( در پژوهشی به بررسی نقش سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث ناشی از زلزله با روییرد 1395محمدپور )

نفر از معاونان محترم استانداران، مدیران ستادی وزار   55پدافند غیرعامل پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل 

های ها بودند. نتایج نشان داد که رعایت روشاستانداری کشور، سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

های اجرایی در چهار مرحلة مدیریت ها و شاخصافزاری پدافند غیرعامل که همان سیاستافزاری و سختنرم

 حوادث طبیعی همچون زلزله دارد.های ناشی از پذیریها و آسیببحران است، تاثیر زیادی در کاهش خسار 

های مدیریت بحران در شهر با روییرد پیشگیری و ای به شناسایی شاخص( در مطالعه1393نژاد )میفهمیده و حات

نظران حوزه مدیریت بحران شهری نفر از صاحب 75آمادگی در شهر مشهد پرداختند. جامعه آماری پژوهش شامل 

تواند در یحران تا چه اندازه مب تیریمدی هاشاخص ییکه شناسا دهدینشان م قیتحق نیپژوهش در ا جینتابودند. 

از آن، در  یناش یریپذبیتلفا  و آس زانی، میعیطبی ایدر ادامه، وقوع بال نیهمچن .نقش داشته باشد یزیربرنامه

 یبندتیو اولو یزیربرنامه کیفقط با  نیباشند و ایم افتهیتوسعه یاز کشورها شتریجوامع در حال توسعه ب

( در پژوهشی به مقایسة مدیریت بحران و 2016) 1چانگ.ردیگیم صور  یشهر بحران تیریها در مدشاخص

 ندیفرا گرانیباز نیتضاد و اختالف ب لیپژوهش تحل نیپرداخته است. هدفِ ا یایآمرکنترل سیل در کرة جنوبی و 

                                                           
1- Chung 
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تضادها را  ازی انمونه کند؛یبحران عرضه م تیریبهبود نظام مد یبرا یاستیس یهاهیاست؛ توص بحران تیریمد

 فیط ةنی. تفاو  دو کشور در زمکندیمی بررس نهیزم نیو تفاو  و شباهت دو کشور منتخب را در ا کندیم حیتشر

 ةدر دور گرانیو رفتار باز زهیاست اما انگ یدولت یهاسازمان وی تیریو اقداما  مد یفرهنگ یهایژگیو گران،یباز

 تیریمد تیموفق یرا برا یمهم و مشترک یراهیارها سه،یاس مقا. چانگ براساست هم هیبحران در هر دو کشور شب

در  یتیریمد یهامستیو س ندیبحران و فرا تیریمد ةسیبه مقا یدر پژوهش( 2015) 1دیو .دهدیارائه م بحران

 ندیفرا شده، نییتع شیپ از یارهایپژوهش، براساس مع نیپرداخته شده است. در ا یایآمر یایفرنیکال و گجرا  هند

 دو بررسی شده است. نیا نیب یهاو تفاو  و شباهت سهیمقا گرییدیموردنظر با  التیدو ا تیریساختار مد و

 نیدر ا پرداخته است. و ژاپن رانیبحران در ا تیریمتفاو  مد ییردهایرو ةسیبه مقا یدر پژوهش( 2015) 2تبار

متفاو   ییردهایرو ران،یزلزله در ا یجان لفا ت یو ژاپن و آمار باال رانیا یزیخشباهت زلزله انیپژوهش، پس از ب

موجود  تیشده است. وضع یبررس یاهسیمقا یفیروش توص از بحران با استفاده یگذارتاسیس ةنیدر کشور در زم

بحران باهم  تیریمد ةنیدو کشور در زم یاندوزو تجربه یمستندساز یهامستیس زیبحران دو کشور و ن تیریمد

 مقابله با یبرا ییدهاشنهایبحران، پ تیریو ژاپن در مد رانیکالن ا ییردهایتوجه به رو و با است شده سهیمقا

ای در پژوهشی با عنوان تحلیل مقایسه (2013) 3بانرجی و ندی .ارائه کرده است گرید یبحران زلزله به کشورها

 یهاسازمان ،ها ش دولتو تال یعیطب یهابحران یمنف یامدهایپمدیریت بحران در ژاپن و هند، پس از تبیین 

 هندوشده  سهیدر هند و ژاپن باهم مقا بحران تیریمد ،یعیطب یهابا بحران مقابلهی برا یالمللنیو ب یردولتیغ

 ةنیبه یهاازروش استفادهمناسب و تیریمدانگریژاپن ب ةتجرب .اموزدیموفق ژاپن درس ب یهااز تجربه تواندیم

ة ژاپن در مقابله با زلزله برای دولت هند ارائه براساس تجرب ییدهاشنهایپ ت،ینها در و مقابله با بحران است. زیتجه

( رسم شد و فرضیه های 1در نهایت با توجه به ادبیا  نظری و تجربی مدل مفهومی بر اساس شیل ) کند.می

  تدوین شد. پژوهش نیز
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: مدل تحقیق، محقق ساخته1شکل   

قوانین و  آموزش، راهیارهای مدیریت بحران پیشگیری و آمادگی)شناسایی خطرا ، منظور از در این تحقیق

مقابله و مواجه باحوادث)اطالع رسانی،برآوردها عملیا  مقابله با بحران و  سیستم های پشتیبانی جهت پیشگیری(،

نوسازی، برنامه های عادی  عادی سازی و بازسازی)ترمیم خسارا  فیزییی،برنامه های پشتیبانی عملیا  نجا (،

 مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. کارهایراه :فرضیه اصلي .سازی( است

  هاي فرعيفرضیه

 پیشگیری و آمادگی در حوادث )قبل از بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. -

 ز حریق و حوادث موثر است.مقابله و مواجهه با حادثه )حین بحران( بر پیشگیری ا -

 )بعد از بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. سازی و بازسازیعادی-

با مدیریت بحران در مدیریت دولتی  موثر بربررسی عواملی ( تحقیقی با عنوان 2019) 1توکاکیس و همیارانش

این مطالعه بررسی عواملی است که بر  هدف ازقبل، حین و پس از بحران انجام دادند ایمنی تاکید بر حوادث 

در طول مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران  مدیریت بحران در مدیریت دولتی برای حوادث ایمنی

های  شرکت کننده مجرب در مدیریت بحران است که نماینده دولت، سازمان 177گذارد. نمونه شامل تاثیر می 

های ساختار یافته در مجموعه  ها با استفاده از پرسشنامهباشند. داده  امی در یونان میدولتی و نیروهای امنیتی / نظ

که توانایی رهبران و اعضای تیم مدیریت بحران  دادآوری شدند. نتایج نشان ای از مصاحبه های شخصی جمع 

کننده مراحل سه گانه  بینیبرای اتخاذ تصمیما  مناسب، ارتباطا  داخلی و خارجی و نوع بحران ها، پیش 

 .مدیریت بحران )پیش از بحران، بحران و پس از بحران( در مدیریت دولتی هستند
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 روش شناسي تحقیق

ها کمی پیمایشی است. از نظر روش و نوع داده-این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی

باشد روش شهر تهران می 2و  1نشانی منطقه ان آتشنشانان و کارکنان سازمباشد. جامعه آماری پژوهش آتشمی

باشد که براساس فرمول کوکران حجم نفر می 1250گیری تصادفی ساده است. حجم جامعه در این دو منطقه نمونه

و میدانی است.ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه   اینفر تعیین شد.روش گردآوری اطالعا  کتابخانه 294نمونه 

سوال اساسی باطیف لییر ، در خصوص ابعاد مختلف مدیریت  20باشد این پرسشنامه شامل خته میسامحقق

نظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون بحران است .روایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و صاحب

 قابل مشاهده است.  2آلفای کرونباخ در جدول 

پرسشنامهپايايي متغیرهاي  : 2جدول   

 آلفای کرونباخ تعداد سواال  متغیرها

 795/0 سوال 6 پیشگیری و آمادگی

 977/0 سوال 6 مقابله و مواجهه

 970/0 سوال 6 سازی و نوسازیعادی

 792/0 سوال 2 پیشگیری از حریق و حوادث

رسشنامه مذکور است و است، نشان دهندة مطلوبیت پ 7/0با توجه به ارقام به دست آمده در جدول فوق که باالی 

                توان از آن استفاده کرد.می

 يافته هاي تحقیق

ها آمار توصیفی )میانگین، انحراف استاندارد و...( و آمار استنباطی )رگرسیون خطی( با روش تجزیه و تحلیل داده

ده شده است همانطورکه در جدول نشان دا 3آمار توصیفی متغیرها در جدول  باشد.می Spss25افزار استفاده از نرم

نشان داده شده است متغیرپیشگیری و آمادگی بیشترین میانگین و انحراف معیار در بین متغیرهای دیگر بیشتر است. با 

دست آمده میانگین متغیرها از حد متوسط باالتر بوده است. که این ارقام نشان دهندة آن است که توجه به ضرایب به

 ماری مثبت بوده است.پاسخگویی جامعه آ

 آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق : 3جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 822/0 26/3 پیشگیري و آمادگي

 744/0 09/3 مقابله و مواجهه با حوادث

 726/0 08/3 سازي و بازسازيعادي

 763/0 19/3 پیشگیري از حريق و حوادث

 ها(ودن دادهاسمیرنوف )نرمال ب-آزمون کلموگروف
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توان بیان کرد بیشتر است، می 05/0دست آمده که از و سطوح معناداری به 4دست آمده در جدول باتوجه به نتایج به

ال بودن های پارامتریک استفاده کرد.با توجه به نرمتوان از آزمونکه متغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال هستند و می

 های تحقیق استفاده شده است.خطی برای بررسی و اثبا  فرضیهرگرسیون  هایها از آزمونداده

 : آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش 4جدول 

 سطح معناداري مقدار آماره متغیر

 097/0 048/0 پیشگیري و آمادگي

 094/0 048/0 مقابله و مواجهه با حوادث

 098/0 048/0 سازي و بازسازيعادي

 200/0 047/0 پیشگیري از حريق و حوادث

 هاي تحقیقآزمون فرضیه 

 فرضیه فرعي اول: پیشگیري و آمادگي در حوادث )قبل از بحران( بر پیشگیري از حريق و حوادث موثر است.

 نتايج تحلیل واريانس فرضیه اول و آزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیوني : 5ل جدو

 سطح معناداري Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 001/0 660/10 012/6 1 012/6 رگرسیون

   564/0 292 694/146 باقیمانده

    293 706/170 کل

     947/1 دوربین واتسون

    0/035  

 آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

 سطح معناداري t  آماره  خطا برآورد ضريب متغیر

000/0 621/14 179/0 624/2 ثابت )عرض از مبدأ(  

001/0 265/3 053/0 174/0 پیشگیري و آمادگي  

دة آن است پیشگیری و آمادگی بر نشان دهن 001/0با ضریب معناداری  5دست آمده در جدول باتوجه به نتایج به

د درص 5/3دست آمده پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین به

نشان دهندة این است که میان متغیرها  947/1دست آمده دوربین واتسون باشد. همچنین باتوجه به رقم بهمی

ایب در توان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد. برای بررسی معنادار بودن ضرخودهمبستگی وجود ندارد و می

رای عرض از باستفاده شده است. سطح معناداری  درصد 95استیودنت در سطح اطمینان   tمدل رگرسیونی از آماره

 05/0تر از کاست. با توجه به اینیه این مقادیر کوچ 001/0و  000/0ترتیب برابر با مبدأ و پیشگیری و آمادگی به

 شوند.هستند، عرض از مبدأ و پیشگیری و آمادگی در مدل پذیرفته می

 بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. مقابله و مواجهه با حادثه )حینفرضیه فرعي دوم:  
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 نتایج تحلیل واریانس فرضیه دوم وآزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی :6جدول 

 سطح معناداري Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 015/0 017/6 455/3 1 455/3 رگرسیون

   574/0 291 091/167 باقیمانده

    292 546/170 کل

     920/1 دوربین واتسون

    0/020  

 آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

 سطح معناداري t  آماره  خطا برآورد ضريب متغیر

000/0 481/14 189/0 742/2 ثابت )عرض از مبدأ(  

015/0 453/2 060/0 146/0 مقابله و مواجهه  

 

نشان دهندة آن است مقابله و مواجهه با حادثه بر  015/0با ضریب معناداری  6دست آمده در جدول هباتوجه به نتایج ب

درصد  2دست آمده پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین به

این است که میان متغیرها  نشان دهندة 920/1دست آمده دوربین واتسون باشد. همچنین با توجه به رقم بهمی

مناسب بودن مدل رگرسیونی به توان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد. باتوجه بهخودهمبستگی وجود ندارد و می

  tشود. برای بررسی معنادار بودن ضرایب در مدل رگرسیونی از آمارهبررسی ضرایب مدل رگرسیونی پرداخته می

د استفاده شده است.سطح معناداری برای عرض از مبدأ و مقابله و مواجهه درص 95استیودنت در سطح اطمینان 

هستند، عرض از مبدأ و مقابله  05/0تر از است. با توجه به اینیه این مقادیر کوچک 015/0و  000/0ترتیب برابر با به

نشان دهندة  041/0ناداری با ضریب مع 5دست آمده در جدول شوند. باتوجه به نتایج بهو مواجهه در مدل پذیرفته می

ری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب سازی و بازسازی بر پیشگیآن است عادی

نشان  908/1دست آمده دوربین واتسون باشد. همچنین با توجه به رقم بهدرصد می 5/1دست آمده تقربیاً تعیین به

 توان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد.ودهمبستگی وجود ندارد و میدهندة این است که میان متغیرها خ

 سازی و بازسازی )بعد از بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.عادیفرضیه فرعي سوم:  

 نتايج تحلیل واريانس فرضیه سوم و آزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیوني: 7جدول 

 سطح معناداري Fآماره  میانگین مربعات اديدرجه آز مجموع مربعات منبع

 041/0 214/4 428/2 1 428/2 رگرسیون

   576/0 292 278/168 باقیمانده

    293 706/170 کل

     908/1 دوربین واتسون

    0/014  

 آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

ريسطح معنادا t  آماره  خطا برآورد ضريب متغیر  

000/0 523/14 193/0 806/2 ثابت )عرض از مبدأ(  

041/0 053/2 061/0 125/0 عادسازي و بازسازي  
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صد استفاده شده در 95استیودنت در سطح اطمینان   tبرای بررسی معنادار بودن ضرایب در مدل رگرسیونی از آماره

با توجه به  است. 041/0و  000/0رتیب برابر با تسازی و بازسازی بهاست. سطح معناداری برای عرض از مبدأ و عادی

 شوند.سازی و بازسازی در مدل پذیرفته میهستند، عرض از مبدأ و عادی 05/0تر از اینیه این مقادیر کوچک

.کارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر استراهفرضیه اصلي:   

 آزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیونينتايج تحلیل واريانس فرضیه اصلي و:  8جدول 

سطح  Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع

 معناداري

 000/0 396/6 540/3 3 619/10 رگرسیون

   553/0 289 927/159 باقیمانده

    292 546/170 کل

     933/1 دوربین واتسون

    0/062  

ایب در مدل رگرسیونیآزمون معناداری ضر  

  سطح معناداری t  آماره  خطا برآورد ضریب متغیر

  000/0 565/6 296/0 944/1 ثابت )عرض از مبدأ(

  002/0 072/3 053/0 164/0 پیشگیری

  061/0 878/1 059/0 111/0 مقابله

  046/0 001/2 060/0 120/0 سازیعادی

 

کارهای مدیریت بحران دة آن است راهنشان دهن 000/0با ضریب معناداری  8دست آمده در جدول باتوجه به نتایج به

 6بیاً دست آمده تقربر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین به

 ان متغیرهانشان دهندة این است که می 933/1دست آمده دوربین واتسون باشد. همچنین با توجه به رقم بهدرصد می

ایب در توان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد. برای بررسی معنادار بودن ضرخودهمبستگی وجود ندارد و می

رای عرض از بدرصد استفاده شده است. سطح معناداری  95استیودنت در سطح اطمینان   tمدل رگرسیونی از آماره

ت. با توجه به اینیه این اس 046/0و  061/0، 002/0 ،000/0ر با ترتیب برابسازی بهمبدأ و پیشگیری، مقابله و عادی

یشتر از بعددی  061/0است و فقط متغیر مقابله با عدد  05/0سازی کوچیتر از مقادیر متغیرهای پیشگیری و عادی

 شود.براساس اکثریت نتایج فرضیه اصلی پذیرفته می 05/0

 بحث و نتیجه گیري

جب ترین بالیایی است که به سرعت گسترش یافته و موی یا حریق ییی از قدیمیسوزطور که بیان شد آتشهمان

های سوزی حوادثی همچون سیل، زلزله و... آسیبگردد. عالوه بر آتشخطر انداختن سالمتی انسان میتخریب و به

ها را تواند این آسیبمیکارهایی سازد. در همین راستا مدیریت بحران با راهمادی، روحی و روانی بسیاری را وارد می

واجهه با توان به پیشگیری و آمادگی در حوادث )قبل از بحران(، مقابل و مکارها میبه حداقل برساند. از جملة این راه

-تحقیق می تایج فرضیه هایسازی و بازسازی )بعد از بحران( اشاره کرد.در ادامه به نحوادث )حین بحران( و عادی

 پردازیم.

 پیشگیری و آمادگی در حوادث )قبل از بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.اول: رعي هاي ففرضیه
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 نتايج

های پیشگیری از حریق و حوادث، پیشگیری و آمادگی قبل از بحران است. در این مرحله ییی از موثرترین راه

نشانی و رعایت قوانین های آتشاز کپسول های پرخطر، آموزش به افراد در زمینه استفادهتوان با شناسایی میانمی

منجر به حریق و حوادث گردد، بحران را مدیریت کرد. در این  های برقی که ممین استو مقررا ، تعمیر وسایل

هایی را در جهت تواند آموزشنشانی نقش مستقیم و موثری را بر عهده دارد. به این معنا که میراستا سازمان آتش

تواند ای به عمل آورد و همچنین از طریق مانورها میهای تبلیغاتی و رسانهروش راد از طریقافزایش آگاهی اف

نشانی و نحوه برخورد با حوادث را ارائه دهد تا در آموزش الزم در خصوص استفاده صحیح از کپسول آتش

زم را به عمل آورند. با توجه برخورد با چنین حوادثی در مرحله نخست افراد بتوانند از مال و جان خود مراقبت ال

نشان دهندة اثرگذاری پیشگیری قبل از بحران بر پیشگیری  001/0به تحلیل آماری به دست آمده با سطح معناداری 

توان اذعان باشد. میدرصد می 5/3از حریق و حوادث است. میزان این اثرگذاری براساس ضریب تعیین برابر با 

سوزی مرحله پیشگیری های دوم و سوم در حوادثی همچون حریق و آتشفرضیه کرد با توجه به ضریب تعیین در

 و اصالنی هایکار در جلوگیری از آن است. نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشترین راهیا قبل از بحران مهم

( همسو 2016( و واردالیر )2016(، چانگ )1390(، تقوایی و کریمی )1393نژاد )، فهمیده و حاتمی(1396) حبیبی

 جهت است.و هم

 مقابله و مواجهه با حادثه )حین بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. فرضیه فرعي دوم:

 تايجن

های مالی و جانی را ای رخ دهد، اولین قدم حفظ آرامش روحی و روانی است تا بتوان آسیبزمانی که حادثه 

ش موثری بر پیشگیری از حریق و حوادث دارد. به این معنا که در زمان کاهش داد. مقابله و مواجهه حین بحران نق

نشانان توجه کرده و آنها را در این مسیر های آتشوقوع حادثه باید افراد آن میان یا محل با آرامش کامل به صحبت

تواند، ها میموقعیتنشانان با تجربه و دارای تفیرا  مثبت با بیان مناسب در این یاری نمایند. همچنین حضور آتش

توان چنین نتیجه گرفت که مقابله و مواجهه با حادثه بر پیشگیری از مثمرثمر واقع گردد. با توجه به نتایج آماری می

نتایج فرضیه حاضر با  درصد بوده است. 2حریق و حوادث موثر است. میزان این اثرگذاری در این پژوهش برابر با 

 خوانی دارد.( هم2015( و تبار )2015دیو ) ،(1396) میرزائی و ، کمالی(1396) یبیحب و اصالنی هاینتایج پژوهش

 سازی و بازسازی )بعد از بحران( بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.عادی فرضیه فرعي سوم:

 نتايج

های آتی بعد از لها و ساتواند موجب آرامش افراد گردد و در ماهکارهای مدیریت بحران که میییی دیگر از راه

گردد و بعد از برآورد ها برآورد میحوادث موثر باشد، عادسازی و بازسازی است. در این مرحله ابتدا خسار 

نماید. در این بخش دیده میهای آسیبها، مدیریت بحران شروع به بازسازی و ترمیم بناها یا ساختمانخسار 

تواند بسیار موثر واقع گردد. با توجه به نتایج آماری  ران میدانش مدیریتی و ساختار و تشییال  مدیریت بح

توان اثرگذاری عادی سازی بر پیشگیری از حریق را پذیرفت. میزان این اثرگذاری با توجه به پاسخ می

 و اصالنی هایباشد. نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشدرصد می 5/1دهندگان و نتایج آماری برابر با آزمون

(، دیو 2016(، واردالیر )2016(، چانگ )1393نژاد )فهمیده و حاتمی ،(1396) میرزائی و ، کمالی(1396) حبیبی

 جهت است.( همسو و هم2015( و تبار )2015)
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 کارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.راهفرضیه اصلي: 

 نتايج

کارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و اذعان نمود که راهتواند های فرعی میبا توجه به تایید فرضیه 

توان باشد. با این توصیف میدرصد می 6حوادث با سطح معناداری صفر موثر است. میزان این اثرگذاری برابر با 

 با توجه به نتایج تحقیق می توان پیشنهادهای زیر را ارایه نمود: فرضیه اصلی را پذیرفت.

های قبل توان پیشگیریتوان پیشنهاد کرد که از طریق مانورهای حوادث و حریق مییج فرضیه اول میدر راستای نتا

توان پیشنهاد کرد که اولین قدم در حین بحران حفظ در راستای نتایج فرضیه دوم می از بحران را به عمل آورد.

نشانانی که در حین تقل گردد یا آتشتواند از سمت سرپرست خانواده به اطرافیان منآرامش است. این عامل می

 بحران حضور دارند، به اطرافیان آرامش بدهند.

توان پیشنهاد نمود، در مرحله بعد بحران یا عادی سازی و بازسازی و حضور در راستای نتایج فرضیه سوم می

 سزایی را بگذارد.تواند اثر بهکارشناسان باتجربه و با دانش در این مرحله می
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 منابع  
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 .175-167، صص2
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ریزی و مدیریت بحران شهری، با تاکید بر امیانا ، تاسیسا  (. برنامه1387زاده، محمود .)تقوایی، مسعود، ترک. 7

 نشانی، انتشارا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت، چ اول.گزینی خدما  آتشمیانو 
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