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سال هجدهم ،شماره  ،64بهار 1399

بررسی راهکارهای مدیریت بحران با تاکید بر پیشگیری از حریق و حوادث
(مورد مطالعه :آتشنشانی منطقه  1و  2شهر تهران)
صدیقه طوطیان 1،فرشید میر اکبری
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تاریخ وصول ،1398/11/15 :تاریخ تأیید1399/04/27 :

چکیده
ییی از بالیایی که تاریخچهای طوالنی داشته و منشأ به وجود آوردن آن انسان بوده است ،حریق یا آتشسوزی است .جهت
جلوگیری از اینگونه حوادث مدیریت بحران نقش موثری ایفا میکند .هدف تحقیق بررسی راهکارهای مدیریت بحران با تاکید بر
پیشگیری از حریق و حوادث (مورد مطالعه :آتشنشانی منطقه  1و  2شهر تهران) بود .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی است
.جامعه آماری پژوهش کارکنان و آتش نشانان سازمان آتشنشانی منطقه  1و  2شهر تهران است که بر اساس روش نمونه گیری
تصادفی ساده حجم نمونه براساس فرمول کوکران  294تعیین گردید .روش تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS25
انجام گرفت.در نهایت یافتههای تحقیق نشان داد که عامل پیشگیری و آمادگی قبل از بحران  ،درحین بحران و بعد از بحران بر
پیشگیری از حریق و حوادث موثراست .با توجه به ضریب تعیین 3/ 5برای عامل پیشگیری و آمادگی قبل از بحران ،عامل مقابله و
مواجهه حین بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث  1/5درصد و عامل عادی سازی و بازسازی بعد از بحران بر پیشگیری از
حریق و حوادث  0/041موثر است .همچنین راهکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این
اثرگذاری برابر  0/062درصد است .با توجه به نتایج تحقیق واثرگذاری بیشتر عامل پیشگیری و آمادگی قبل ز بحران مدیران می-
توانند با مانورهای مختلف در زمینه حریق هنگام ایجاد حوادث آمادگی های الزم را داشته باشند.
کلیدواژگان  :مديريت بحران ،پیشگیري ،حريق و حوادث

 -1دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،تهران ،ایرا،ن نویسنده مسئول ،ایمیل،tootian_ir@yahoo.com :
تلفن.09123963497 :
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد الیترونیک.
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مقدمه
آتشسوزی یا حریق ییی از قدیمیترین بالیایی است که میتواند در زمانی کوتاه ،دارایی و سالمتی افراد را به خطر
اندازد .بنا به تعریف ،حریق عبار

است از سوختن مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته که در لحظه وقوع از کنترل

خارج شده و معموالً با دود ،حرار

و نور توأم است .هرساله تعداد زیادی از انسانها در نتیجه آتشسوزی جان خود

را از دست میدهند یا دچار جراحا

و صدما

بسیار جدی میشوند .براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ساالنه

بیش از  300000مرگ در اثر سوختگی ناشی از آتشسوزی اتفاق میافتد که بیش از  95درصد از این مرگها در
کشورهای با درآمد کم و متوسط هست(خراسانی و شیوهی .)120:1396 ،در همین راستا در جوامع شهری دستیابی
به محیطی کامالً عاری از خطر و پیشامدهای احتمالی از حوادث به منظور حفاظت از جان ،اموال ،خانواده و سایر افراد
جامعه ،آرزوی دیرینهای بوده ،که بشر برای رسیدن به آن پیوسته در تالش و تیاپو بوده است(پوراسیندری،
 .)27:1380در واقع زندگی شهری در کنار آسایش و رفاهی که برای شهرنشینان فراهم آورده است ،در درون خود
حوادث و خطرا

بسیاری دارد که جان و مال افراد را تهدید میکند .افزایش جمعیت ،رشد بیش از حد شهرها در

نتیجه افزایش مراکزی که بالقوه خطر حریق دارند از جمله عواملی است که نگرش واقعبینانه به مسائل پیشگیرانه به
منظور مقابله با خطرهای احتمالی را مطرح میسازند .وقوع حریق در ساختمانهای مسیونی ،مجتمعهای تجاری و
صنایع کوچک و بزرگ همه ساله باع
مختلف میشود طبق اطالعا

وارد آمدن خسار های جانی ،مالی و زیست محیطی فراوانی به جوامع

موجود نیمی از مرگ و میرهای ناشی از آتشسوزی ،در حریقهای ساختمان اتفاق

میافتد(مهدوی .)10:1393 ،در کشور ما سالیانه حدود  1400نفر در اثر آتشسوزی کشته شده و بیش از  4500نفر به
سختی مجروح میشوند .همچنین قریب چهارصد و پنجاه میلیارد ریال خسار

بر جامعه تحمیل میشود(ستاره و

کوهپایه ،1390،به نقل از حیمآبادی و همیاران .)174:1396 ،برای جلوگیری از حریق و حوادث مدیریت بحران
جانی و مالی چنین مخاطراتی ،دانشی به نام «مدیریت

نقش کلیدی ایفا میکند .امروزه برای جلوگیری و کاهش اثرا

بحران» به وجود آمده است .چنین روییردی بسیاری از بالیا و مخاطرا

طبیعی را که رخ داده است یا ممین است

رخ دهد ،مدیریت و ساماندهی میکند؛ از این رو در دنیای امروز مدیریت بحران از جمله مسایلی است که الزم است
در فرایند برنامه ریزی شهری بدان توجه شود؛ بهطوری که رویدادهای بحرانی مربوط به بالیای طبیعی مانند سیل،
1

طوفان و زلزله به پیشزمینة اساسی مدیریت برای ایجاد برنامهریزی و کنترل تبدیل شده است(نییولز و همیاران،

 .)21:2013در دهههای اخیر علم مدیریت بحران به عنوان دانشی برای پیشگیری ،آمادگی و مقابله با بحرانهای
متعددی که جوامع بشری را تهدید میکند مطرح شده است(ناطق الهی و استوار ایزدخواه .)120:1383 ،بحران عبار
است ازیک رویداد محدود شده در زمان و فضا که در آن جامعه یا مجموعه مستقلی از جامعه با خطرا بزرگی روبرو
میشود و خساراتی به اعضاء و ابزارآال

فیزییی آن جامعه وارد میآورد ،به گونهای که ساختار اجتماعی آن گسسته
2

شده و اجرای عملیردهای آن با مانع روبرو میشود(تینیورا و همیاران .)2:2016 ،مدیریت بحران نیز تالشی است
که توسط اعضای سازمان و ذینفعان خارج از آن در جهت پیشگیری یا مدیریت حوادث غیرقابل پیشبینی رخ
میدهد(کنگستود  .)15:2007 3،ضرور

توجه به بح

مدیریت بحران در کشور ما بر کسی پوشیده نیست .ایران از

نظر بروز حوادث غیرمترقبه طبیعی جزء  10کشور اول جهان به شمار میرود( اخوان مقدم و همیاران.)168:1384 ،
در این پژوهش منظور از حوادث ،هرگونه حوادث طبیعی یا غیرطبیعی (منشأ انسانی) میباشد .معموالً حریق منشأ
1- Nichols et al
2- Takanokura
3- Kongstvedt
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ایمنی از آن جلوگیری کرد ،اما حوادث طبیعی (سیل ،زلزله و )...غیرقابل

اجتناب است .اساساً جلوگیری از حوادث انسانی نسبت به حوادث طبیعی آسانتر است .چون حوادث طبیعی ناگهانی
بوده و راهکارهای مقابله با آن دشوار است .جهت جلوگیری از هرگونه حوادث طبیعی یا غیرطبیعی ،مدیریت بحران و
راهیارهای آن میتواند موثر باشد .بهطور کلی راهکارهای مدیریت بحران شامل مواردی از قبیل قبل از بحران ،حین
بحران و بعد از بحران است .هرکدام از این مراحل از اهمیت ویژهای برخوردار است .قبل از بحران نیاز به آموزشهای
الزم در خصوص مواجهه با حوادث و حریق میباشد .حین بحران باید با حوادث مقابله کرد و با رعایت نیا

ایمنی،

آرامش روحی و روانی آن را کنترل کرد یا از وقوع حوادث بیشتر و خطرناکتر جلوگیری کرد .بعد از بحران که
آتشنشانان نقش مهمتری ایفا میکنند ،میتوانند از خسار های آتی ناشی از حریق و حوادث جلوگیری نمایند .با
توجه به اهمیت نقش آتشنشانان در مدیریت بحران حوادث ،از طریق راهکارهای بیان شده میتوان از حریق و
حوادث پیشگیری کرد.هریک از این راهکارها در نزد افراد اثرگذاری متفاوتی دارد .در همین راستا در این پژوهش
محققان به دنبال بررسی راهکارهای مدیریت بحران با تاکید بر پیشگیری از حریق و حوادث هستند.تامشخص نمایند به
چه میزان راهکارهای مدیریت بحران (قبل ،حین و بعد از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است؟
ادبیات نظري مديريت بحران
بحران از نظر لغوی ،به عنوان فشار ،اضطراب ،فاجعه ،بال ،خشونت یا خشونت اجتماعی به کار میرود.از نظر
سازمان بهداشت جهانی بحران درهم ریختگی شدید زیستمحیطی ،روانی و اجتماعی است که فراتر از ظرفیت
انطباق جامعه است(تنبرگ .)19:1374 ،بحران حادثه ناگهانی(رضایی ،)1389،یک تحول مناسب یا
نامناسب(حاجوی و همیاران1385 ،؛ به نقل از صمدی و همیاران .)95:1391 ،در نهایت جریانی است که سیستم
را از کارکرد منظم خودش باز میدارد(صمدی و صمدی .)2:1391 ،همچنین مدیریت بحران ،علمی است کاربردی
که به وسیلة مشاهدة سامانمند بحرانها و تجزیه و تحلیل آنها در جستوجوی یافتن ابزاری است تا به وسیلة آن
بتوان از بروز بحرانها پیشگیری نمود یا در صور

بروز بحران برای کاهش آثار آن آمادگی الزم را ایجاد و برای

امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع اقدام نمود.رابطة بحران با مدیریت بحران عبار

است از بهینهسازی شرایط برای

مقابله با بحران و به حداقل رساندن خسار های ناشی از آن(بازوند و پرویزی.)3:1389 ،
انواع بحران به لحاظ منشاء و خاستگاه حادث
بحران ،سوانح و مخاطرا

به لحاظ منشاء و خاستگاه ،ابعاد و اثرا

و مقیاس دارای انواع مختلفی است که شناخت

هریک از آنها از ضرور های اولیه در مدیریت بحران میباشد؛ چرا که ساختار مدیریت بحران متناسب و متغیر با
نوع سانحه تعریف میشود.
مخاطرات و بحرانهاي طبیعي
سوانحی که بدون دخالت انسان و توسط ییی از عناصر طبیعی ،نظیر هوا (طوفان ،آتشسوزی ،خشیسالی)
زمین(زلزله ،رانش زمین ،لغزش و ریزش کوه ،آتشفشان) یا آب (سیل) و یا ترکیبی از سه عامل فوق رخ
میدهد(صالحی.)14:1390 ،
مخاطرات با منشاء انساني
مخاطراتی هستند که انسانها بهگونهای در ایجاد آن نقش دارند و این نقش ممین است عمدی و با اراده و یا
غیرعمدی و بدون اراده باشد .بحرانهای ایجاد شده توسط انسان را میتوان به گروههای مختلفی مانند فاجعه
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تینولوژیک ،فاجعه سیاسی و فاجعه اکولوژیک تقسیم نموداین تقسیمبندی از دیدگاه پیشگیری از سانحه اهمیت
دارد(صالحی .)15:1390 ،مدیریت بحران دارای چرخه است که اجزا آن عناصر اساسی سیاستگذاری و
برنامهریزی مدیریت بحران را تشیل میدهد .بخشهای مختلف این چرخه عبار اند از :پیشگیري :مجموعه
اقدامهایی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث یا کاهش آثار زیانبار آن ،سطح خطرپذیری جامعه را
ارزیابی نموده و با مطالعة و اقدام الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش میدهد در واقع مرحلة پیشگیری و
کاهش اثر بحران شامل برنامههای بلندمد

یا میان مد

قبل از وقوع بحران است(بازوند و همیاران.)7:1389 ،

آمادگي :مجموعه اقدامهایی است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میدهد و
شامل جمعآوری اطالعا  ،برنامهریزی ،سازماندهی ،ایجاد ساختارهای مدیریتی ،آموزش ،تامین منابع و امیانا ،
تمرین و مانور است(بازوند و پرویزی .)10:1387 ،در این مرحله پیشگیری از هر گونه بحران از جمله پیشگیری از
حریق موثر است.پیشگیری از حریق شامل تمامی اقداماتی که سازمان جهت کاهش حوادث آتشسوزی انجام
میدهد ،معموالً شیوههای پیشگیری از حریق ،روی بررسی نیا

مهندسی ،الزامی کردن قوانین و مقررا  ،آموزش

مردم جهت مقابله با حریق و تجزیه و تحلیل علل حوادث تمرکز دارند .پیشگیری از حریق مسئولیتی است که
برعهده تمامی عناصر سازمان آتشنشانی میباشد(گلمحمدی .)8:1369 ،از آنجایی که آتشسوزی هر میانی را
تهدید نموده و ممین است برای هر فردی اتتفاق بیفتد ،عموم ملت برای حفاظت در برابر حریق مسئول میباشند
(الاقل از نظر حفظ جان و اموال) .از این نظر الزم است عموم مردم در مورد خطرها ،روشهای پیشگیری و اصول
مبارزه با آتش ،اطالعا

کافی داشته باشند .با توجه به اینیه  75تا  80درصد آتشسوزیها قابل پیشگیری

میباشند ،بنابراین با آشنا ساختن با دستورالعملها و مقررا

پیشگیری از بروز حریق ،میتوان امیدوار بود

آتشسوزی به نحو چشمگیری کاهش یابد (شیمی.)13:1394 ،همانطور که در جدول  1مالحظه می شودییی
ازعوامل پیشگیری آموزش است که به طور خالصه اقداما

انجام شده توسط ژاپن و چین را در این حوزه نشان

می دهد.
جدول  :1اقدامات صورت گرفته در زمینه آموزش و مشارکت شهروندان در چین و ژاپن
کشور
ژاپن

اقدامات صورت گرفته دربارة آموزش و مشارکت شهروندان
برگزاری کالسهای آموزشی در زمینه پیشگیری از حریق ،تهیه برنامههای رادیو و تلویزیونی ،چاپ و
انتشار نشریا

و جزوا

مختلف برای گسترش دانش ایمنی جامعه ،تعیین روز پانزدهم هر ماه ،در شهر ییوهاما

به عنوان پیشگیری از بالیا و دعو

از تمامی شهروندان برای انجام فعالیتهای پیشگیری از حوادث و

آتشسوزی .نامگذاری روز  9نوامبر به عنوان روز به یاد داشتن شماره تلفن آتشنشانی و روز  26فوریه ،به عنوان
روز پیشگیری از آتشسوزی در بناهای فرهنگی (تقوایی و ترکزاده.)130:1387 ،
چین

ایجاد  135هزار دسته آتشنشانی داوطلب در حدود  10میلیون نفر عضو .آموزش کودکان و نوجوانان
در زمینه فعالیتهای ایمنی و امدادی ،ایجاد جلسا

اطالعرسانی دربارة پیشگیری از حریق برای دانشآموزان

خردسال در مدارس شهر ،ایجاد دستههای آتشنشان نوجوان در سراسر چین (تقوایی و ترکزاده.)130:1387 ،

مقابله
این مرحله شامل انجام اقداماتی است که پیش از وقوع ،حین یا بالفاصله پس از وقوع بحران برای نجا
مردم و به حداقل رساندن خسار

وارده به اموال آنها و افزایش اثربخشی عملیا

 .)38:1387انجام اقدامها و ارائة خدما

جان

بازسازی انجام میشود(حسینی،

اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجا

جان و مال

137

بررسی راهکارهای مديريت بحران با تاکيد بر پيشگيری از حريق و حوادث
انسانها ،تامین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسار ها انجام میشود .عملیا

مقابله شامل

اطالعرسانی ،هشدار ،جستوجو ،امداد و نجا  ،بهداشت ،درمان ،تامین امنیت ،ترابری ،ارتباطا  ،فوریتهای
پزشیی ،تدفین ،دفع پسماند ،مهار آتش ،کنترل مواد خطرناک ،سوخترسانی ،برقراری شریانهای حیاتی و سایر
خدما

اضطراری است .

بازسازي و بازتواني
بازسازی شامل کلیه اقدامهای الزم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی به
مناطق آسیبدیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعة پایدار ،ضوابط ایمنی ،مشارکت مردمی و مسائل فرهنگی،
تاریخی ،اجتماعی منطقه آسیبدیده انجام میگیرد .بازتوانی ،مجموعة اقدامهایی است که برای بازگرداندن شرایط
جسمی ،روحی و روانی و اجتماعی آسیبدیدگان به حالت طبیعی به انجام میرسد (بازوند و پرویزی.)11:1387 ،
ادبیات تجربي مديريت بحران
کمالی و میرزائی ( )1396در مطالعهای به مقایسة ساختار مدیریت بحران در ایران ،ژاپن ،هند و ترکیه پرداختند.
یافتههای پژوهش بیانگر تفاو

بحرانهای طبیعی رایج ،تفاو

سطح و تمرکز مدیریت بحرانهای طبیعی در

کشورهای مورد مطالعه است .سازمانهای مدیریت بحران در این کشورها درگذر زمان قدر

بیشتری به دست

آوردهاند و در ترکیه ،ژاپن و هند زیرنظر عالیترین مقام اجرایی قرار دارند اما در ایران زیر نظر وزار

کشور است.

قوانین مرتبط با مدیریت بحران ،درگذر زمان ،از قوانین بخشی به قوانین جامع تبدیل شدهاند که وظایف و اهداف
سازمانهای مرتبط را تعیین میکنند .قانون جامع مدیریت بحران در ایران دیرتر از سایر کشورها تصویب شده
است.اصالنی و حبیبی ( )1396در پژوهشی به ارزیابی ریسک حریق به روش  FRAMEو بررسی تاثیر تیم
مدیریت بحران آموزشدیده بر سطح ریسک حریق در بیمارستان حضر

رسول اکرم (ص) فریدونشهر سال 1395

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

ایجاد

و سازماندهی تیم مدیریت بحران در بیمارستان میتوان تا حد نسبتاً زیادی ریسک حریق را کاهش داد.مرادیان و
محمدپور ( ) 1395در پژوهشی به بررسی نقش سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث ناشی از زلزله با روییرد
پدافند غیرعامل پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل  55نفر از معاونان محترم استانداران ،مدیران ستادی وزار
کشور ،سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل استانداریها بودند .نتایج نشان داد که رعایت روشهای
نرمافزاری و سختافزاری پدافند غیرعامل که همان سیاستها و شاخصهای اجرایی در چهار مرحلة مدیریت
بحران است ،تاثیر زیادی در کاهش خسار ها و آسیبپذیریهای ناشی از حوادث طبیعی همچون زلزله دارد.
فهمیده و حاتمینژاد ( )1393در مطالعهای به شناسایی شاخصهای مدیریت بحران در شهر با روییرد پیشگیری و
آمادگی در شهر مشهد پرداختند .جامعه آماری پژوهش شامل  75نفر از صاحبنظران حوزه مدیریت بحران شهری
بودند .نتایج پژوهش در این تحقیق نشان میدهد که شناسایی شاخصهای مدیریت بحران تا چه اندازه میتواند در
برنامهریزی نقش داشته باشد .همچنین در ادامه ،وقوع بالیای طبیعی ،میزان تلفا

و آسیبپذیری ناشی از آن ،در

جوامع در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعهیافته میباشند و این فقط با یک برنامهریزی و اولویتبندی
شاخصها در مدیریت بحران شهری صور

میگیرد.چانگ )2016( 1در پژوهشی به مقایسة مدیریت بحران و

کنترل سیل در کرة جنوبی و آمرییا پرداخته است .هدفِ این پژوهش تحلیل تضاد و اختالف بین بازیگران فرایند
1- Chung
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مدیریت بحران است؛ توصیههای سیاستی برای بهبود نظام مدیریت بحران عرضه میکند؛ نمونهای از تضادها را
تشریح میکند و تفاو

و شباهت دو کشور منتخب را در این زمینه بررسی میکند .تفاو

بازیگران ،ویژگیهای فرهنگی و اقداما

دو کشور در زمینة طیف

مدیریتی و سازمانهای دولتی است اما انگیزه و رفتار بازیگران در دورة

بحران در هر دو کشور شبیه هم است .چانگ براساس مقایسه ،راهیارهای مهم و مشترکی را برای موفقیت مدیریت
بحران ارائه میدهد .دیو )2015( 1در پژوهشی به مقایسة مدیریت بحران و فرایند و سیستمهای مدیریتی در
گجرا

هند و کالیفرنیای آمرییا پرداخته شده است .در این پژوهش ،براساس معیارهای از پیش تعیین شده ،فرایند

و ساختار مدیریت دو ایالت موردنظر با ییدیگر مقایسه و تفاو
تبار )2015( 2در پژوهشی به مقایسة روییردهای متفاو

و شباهتهای بین این دو بررسی شده است.

مدیریت بحران در ایران و ژاپن پرداخته است .در این

پژوهش ،پس از بیان شباهت زلزلهخیزی ایران و ژاپن و آمار باالی تلفا

جانی زلزله در ایران ،روییردهای متفاو

در کشور در زمینة سیاستگذاری بحران با استفاده از روش توصیفی مقایسهای بررسی شده است .وضعیت موجود
مدیریت بحران دو کشور و نیز سیستمهای مستندسازی و تجربهاندوزی دو کشور در زمینة مدیریت بحران باهم
مقایسه شده است و با توجه به روییردهای کالن ایران و ژاپن در مدیریت بحران ،پیشنهادهایی برای مقابله با
بحران زلزله به کشورهای دیگر ارائه کرده است .بانرجی و ندی )2013( 3در پژوهشی با عنوان تحلیل مقایسهای
مدیریت بحران در ژاپن و هند ،پس از تبیین پیامدهای منفی بحرانهای طبیعی و تالش دولتها  ،سازمانهای
غیردولتی و بینالمللی برای مقابله با بحرانهای طبیعی ،مدیریت بحران در هند و ژاپن باهم مقایسه شده وهند
میتواند از تجربههای موفق ژاپن درس بیاموزد .تجربة ژاپن بیانگرمدیریت مناسب واستفاده ازروشهای بهینة
تجهیز و مقابله با بحران است .در نهایت ،پیشنهادهایی براساس تجربة ژاپن در مقابله با زلزله برای دولت هند ارائه
میکند .در نهایت با توجه به ادبیا

نظری و تجربی مدل مفهومی بر اساس شیل ( )1رسم شد و فرضیه های

پژوهش نیز تدوین شد.

1- Dave
2- Tabar
3- Banerji & Nidhi
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پیشگیری و آمادگی در

قبل از بحران

راهکارهای مدیریت
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حوادث

مقابله و مواجهه با

حین بحران

حوادث

بحران

عادیسازی و بازسازی
بعد از بحران

شکل  :1مدل تحقیق ،محقق ساخته

در این تحقیق منظور از راهیارهای مدیریت بحران پیشگیری و آمادگی(شناسایی خطرا  ،آموزش ،قوانین و
سیستم های پشتیبانی جهت پیشگیری) ،مقابله و مواجه باحوادث(اطالع رسانی،برآوردها عملیا
پشتیبانی عملیا

نجا ) ،عادی سازی و بازسازی(ترمیم خسارا

مقابله با بحران و

فیزییی،برنامه های نوسازی ،برنامه های عادی

سازی) است .فرضیه اصلي :راهکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
فرضیههاي فرعي
 پیشگیری و آمادگی در حوادث (قبل از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است. مقابله و مواجهه با حادثه (حین بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.عادیسازی و بازسازی (بعد از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.توکاکیس و همیارانش )2019( 1تحقیقی با عنوان بررسی عواملی موثر بر مدیریت بحران در مدیریت دولتی با
تاکید بر حوادث ایمنی قبل ،حین و پس از بحران انجام دادند هدف از این مطالعه بررسی عواملی است که بر
مدیریت بحران در مدیریت دولتی برای حوادث ایمنی در طول مراحل پیش از بحران ،حین بحران و پس از بحران
تاثیر می گذارد .نمونه شامل  177شرکت کننده مجرب در مدیریت بحران است که نماینده دولت ،سازمان های
دولتی و نیروهای امنیتی  /نظامی در یونان می باشند .داده ها با استفاده از پرسشنامه های ساختار یافته در مجموعه
ای از مصاحبه های شخصی جمع آوری شدند .نتایج نشان داد که توانایی رهبران و اعضای تیم مدیریت بحران
برای اتخاذ تصمیما

مناسب ،ارتباطا

داخلی و خارجی و نوع بحران ها ،پیش بینی کننده مراحل سه گانه

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

1- Tokakis .et.

جغرافيا ( انجمن علمی – پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافيايی ايران)
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روش شناسي تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است .از نظر روش و نوع دادهها کمی
میباشد .جامعه آماری پژوهش آتشنشانان و کارکنان سازمان آتشنشانی منطقه  1و  2شهر تهران میباشد روش
نمونهگیری تصادفی ساده است .حجم جامعه در این دو منطقه  1250نفر میباشد که براساس فرمول کوکران حجم
نمونه  294نفر تعیین شد.روش گردآوری اطالعا

کتابخانهای و میدانی است.ابزار موردنیاز استفاده از پرسشنامه

محققساخته میباشد این پرسشنامه شامل  20سوال اساسی باطیف لییر  ،در خصوص ابعاد مختلف مدیریت
بحران است .روایی پرسشنامه مورد تایید اساتید و صاحبنظران قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون
آلفای کرونباخ در جدول  2قابل مشاهده است.
جدول  : 2پايايي متغیرهاي پرسشنامه

متغیرها

آلفای کرونباخ

تعداد سواال

پیشگیری و آمادگی

 6سوال

0/795

مقابله و مواجهه

 6سوال

0/977

عادیسازی و نوسازی

 6سوال

0/970

پیشگیری از حریق و حوادث

 2سوال

0/792

با توجه به ارقام به دست آمده در جدول فوق که باالی  0/7است ،نشان دهندة مطلوبیت پرسشنامه مذکور است و
میتوان از آن استفاده کرد.
يافته هاي تحقیق
روش تجزیه و تحلیل دادهها آمار توصیفی (میانگین ،انحراف استاندارد و )...و آمار استنباطی (رگرسیون خطی) با
استفاده از نرمافزار  Spss25میباشد .آمار توصیفی متغیرها در جدول  3نشان داده شده است همانطورکه در جدول
نشان داده شده است متغیرپیشگیری و آمادگی بیشترین میانگین و انحراف معیار در بین متغیرهای دیگر بیشتر است .با
توجه به ضرایب بهدست آمده میانگین متغیرها از حد متوسط باالتر بوده است .که این ارقام نشان دهندة آن است که
پاسخگویی جامعه آماری مثبت بوده است.
جدول  : 3آمار توصیفي متغیرهاي تحقیق
متغیرها

میانگین

انحراف استاندارد

پیشگیري و آمادگي

3/26

0/822

مقابله و مواجهه با حوادث

3/09

0/744

عاديسازي و بازسازي

3/08

0/726

پیشگیري از حريق و حوادث

3/19

0/763

آزمون کلموگروف-اسمیرنوف (نرمال بودن دادهها)
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باتوجه به نتایج بهدست آمده در جدول  4و سطوح معناداری بهدست آمده که از  0/05بیشتر است ،میتوان بیان کرد
که متغیرهای مذکور دارای توزیع نرمال هستند و میتوان از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.با توجه به نرمال بودن
دادهها از آزمونهای رگرسیون خطی برای بررسی و اثبا

فرضیههای تحقیق استفاده شده است.

جدول  : 4آزمون نرمال بودن متغیرهاي پژوهش
متغیر

مقدار آماره

سطح معناداري

پیشگیري و آمادگي

0/048

0/097

مقابله و مواجهه با حوادث

0/048

0/094

عاديسازي و بازسازي

0/048

0/098

پیشگیري از حريق و حوادث

0/047

0/200

آزمون فرضیههاي تحقیق
فرضیه فرعي اول :پیشگیري و آمادگي در حوادث (قبل از بحران) بر پیشگیري از حريق و حوادث موثر است.
جدول  : 5نتايج تحلیل واريانس فرضیه اول و آزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیوني
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداري

رگرسیون

6/012

1

6/012

10/660

0/001

باقیمانده

146/694

292

0/564

کل

170/706

293

دوربین واتسون

1/947
0/035
آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

متغیر

ضريب

خطا برآورد

آماره t

سطح معناداري

ثابت (عرض از مبدأ)

2/624

0/179

14/621

0/000

پیشگیري و آمادگي

0/174

0/053

3/265

0/001

باتوجه به نتایج بهدست آمده در جدول  5با ضریب معناداری  0/001نشان دهندة آن است پیشگیری و آمادگی بر
پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین بهدست آمده  3/5درصد
میباشد .همچنین باتوجه به رقم بهدست آمده دوربین واتسون  1/947نشان دهندة این است که میان متغیرها
خودهمبستگی وجود ندارد و میتوان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد .برای بررسی معنادار بودن ضرایب در
مدل رگرسیونی از آماره  tاستیودنت در سطح اطمینان  95درصد استفاده شده است .سطح معناداری برای عرض از
مبدأ و پیشگیری و آمادگی بهترتیب برابر با  0/000و  0/001است .با توجه به اینیه این مقادیر کوچکتر از 0/05
هستند ،عرض از مبدأ و پیشگیری و آمادگی در مدل پذیرفته میشوند.
فرضیه فرعي دوم :مقابله و مواجهه با حادثه (حین بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
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جدول  :6نتایج تحلیل واریانس فرضیه دوم وآزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداري

رگرسیون

3/455

1

3/455

6/017

0/015

باقیمانده

167/091

291

0/574

کل

170/546

292

دوربین واتسون

1/920
0/020
آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

متغیر

ضريب

خطا برآورد

آماره t

سطح معناداري

ثابت (عرض از مبدأ)

2/742

0/189

14/481

0/000

مقابله و مواجهه

0/146

0/060

2/453

0/015

باتوجه به نتایج بهدست آمده در جدول  6با ضریب معناداری  0/015نشان دهندة آن است مقابله و مواجهه با حادثه بر
پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین بهدست آمده  2درصد
میباشد .همچنین با توجه به رقم بهدست آمده دوربین واتسون  1/920نشان دهندة این است که میان متغیرها
خودهمبستگی وجود ندارد و میتوان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد .باتوجه بهمناسب بودن مدل رگرسیونی به
بررسی ضرایب مدل رگرسیونی پرداخته میشود .برای بررسی معنادار بودن ضرایب در مدل رگرسیونی از آماره t
استیودنت در سطح اطمینان  95درصد استفاده شده است.سطح معناداری برای عرض از مبدأ و مقابله و مواجهه
بهترتیب برابر با  0/000و  0/015است .با توجه به اینیه این مقادیر کوچکتر از  0/05هستند ،عرض از مبدأ و مقابله
و مواجهه در مدل پذیرفته میشوند .باتوجه به نتایج بهدست آمده در جدول  5با ضریب معناداری  0/041نشان دهندة
آن است عادیسازی و بازسازی بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب
تعیین بهدست آمده تقربیاً  1/5درصد میباشد .همچنین با توجه به رقم بهدست آمده دوربین واتسون  1/908نشان
دهندة این است که میان متغیرها خودهمبستگی وجود ندارد و میتوان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد.
فرضیه فرعي سوم :عادیسازی و بازسازی (بعد از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
جدول  :7نتايج تحلیل واريانس فرضیه سوم و آزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیوني
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

سطح معناداري

رگرسیون

2/428

1

2/428

4/214

0/041

باقیمانده

168/278

292

0/576

کل

170/706

293

دوربین واتسون

1/908
0/014
آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی

متغیر

ضريب

خطا برآورد

آماره t

سطح معناداري

ثابت (عرض از مبدأ)

2/806

0/193

14/523

0/000

عادسازي و بازسازي

0/125

0/061

2/053

0/041
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برای بررسی معنادار بودن ضرایب در مدل رگرسیونی از آماره  tاستیودنت در سطح اطمینان  95درصد استفاده شده
است .سطح معناداری برای عرض از مبدأ و عادیسازی و بازسازی بهترتیب برابر با  0/000و  0/041است .با توجه به
اینیه این مقادیر کوچکتر از  0/05هستند ،عرض از مبدأ و عادیسازی و بازسازی در مدل پذیرفته میشوند.
فرضیه اصلي :راهکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
جدول  : 8نتايج تحلیل واريانس فرضیه اصلي وآزمون معناداري ضرايب در مدل رگرسیوني
منبع

مجموع مربعات

درجه آزادي

میانگین مربعات

آماره F

رگرسیون

10/619

3

3/540

6/396

باقیمانده

159/927

289

0/553

کل

170/546

292

دوربین واتسون

1/933

سطح
معناداري
0/000

0/062
آزمون معناداری ضرایب در مدل رگرسیونی
متغیر

ضریب

خطا برآورد

آماره t

سطح معناداری

ثابت (عرض از مبدأ)

1/944

0/296

6/565

0/000

پیشگیری

0/164

0/053

3/072

0/002

مقابله

0/111

0/059

1/878

0/061

عادیسازی

0/120

0/060

2/001

0/046

باتوجه به نتایج بهدست آمده در جدول  8با ضریب معناداری  0/000نشان دهندة آن است راهکارهای مدیریت بحران
بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است و میزان این تاثیرگذاری براساس ضریب تعیین بهدست آمده تقربیاً 6
درصد میباشد .همچنین با توجه به رقم بهدست آمده دوربین واتسون  1/933نشان دهندة این است که میان متغیرها
خودهمبستگی وجود ندارد و میتوان از آزمون رگرسیون خطی استفاده کرد .برای بررسی معنادار بودن ضرایب در
مدل رگرسیونی از آماره  tاستیودنت در سطح اطمینان  95درصد استفاده شده است .سطح معناداری برای عرض از
مبدأ و پیشگیری ،مقابله و عادیسازی بهترتیب برابر با  0/061 ،0/002 ،0/000و  0/046است .با توجه به اینیه این
مقادیر متغیرهای پیشگیری و عادیسازی کوچیتر از  0/05است و فقط متغیر مقابله با عدد  0/061عددی بیشتر از
 0/05براساس اکثریت نتایج فرضیه اصلی پذیرفته میشود.
بحث و نتیجه گیري
همانطور که بیان شد آتشسوزی یا حریق ییی از قدیمیترین بالیایی است که به سرعت گسترش یافته و موجب
تخریب و بهخطر انداختن سالمتی انسان میگردد .عالوه بر آتشسوزی حوادثی همچون سیل ،زلزله و ...آسیبهای
مادی ،روحی و روانی بسیاری را وارد میسازد .در همین راستا مدیریت بحران با راهکارهایی میتواند این آسیبها را
به حداقل برساند .از جملة این راهکارها میتوان به پیشگیری و آمادگی در حوادث (قبل از بحران) ،مقابل و مواجهه با
حوادث (حین بحران) و عادیسازی و بازسازی (بعد از بحران) اشاره کرد.در ادامه به نتایج فرضیه های تحقیق می-
پردازیم.
فرضیههاي فرعي اول :پیشگیری و آمادگی در حوادث (قبل از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
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نتايج
ییی از موثرترین راههای پیشگیری از حریق و حوادث ،پیشگیری و آمادگی قبل از بحران است .در این مرحله
میتوان با شناسایی میانهای پرخطر ،آموزش به افراد در زمینه استفاده از کپسولهای آتشنشانی و رعایت قوانین
و مقررا  ،تعمیر وسایلهای برقی که ممین است منجر به حریق و حوادث گردد ،بحران را مدیریت کرد .در این
راستا سازمان آتشنشانی نقش مستقیم و موثری را بر عهده دارد .به این معنا که میتواند آموزشهایی را در جهت
افزایش آگاهی افراد از طریق روشهای تبلیغاتی و رسانهای به عمل آورد و همچنین از طریق مانورها میتواند
آموزش الزم در خصوص استفاده صحیح از کپسول آتشنشانی و نحوه برخورد با حوادث را ارائه دهد تا در
برخورد با چنین حوادثی در مرحله نخست افراد بتوانند از مال و جان خود مراقبت الزم را به عمل آورند .با توجه
به تحلیل آماری به دست آمده با سطح معناداری  0/001نشان دهندة اثرگذاری پیشگیری قبل از بحران بر پیشگیری
از حریق و حوادث است .میزان این اثرگذاری براساس ضریب تعیین برابر با  3/5درصد میباشد .میتوان اذعان
کرد با توجه به ضریب تعیین در فرضیههای دوم و سوم در حوادثی همچون حریق و آتشسوزی مرحله پیشگیری
یا قبل از بحران مهمترین راهکار در جلوگیری از آن است .نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشهای اصالنی و
حبیبی ( ،)1396فهمیده و حاتمینژاد ( ،)1393تقوایی و کریمی ( ،)1390چانگ ( )2016و واردالیر ( )2016همسو
و همجهت است.
فرضیه فرعي دوم :مقابله و مواجهه با حادثه (حین بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
نتايج
زمانی که حادثهای رخ دهد ،اولین قدم حفظ آرامش روحی و روانی است تا بتوان آسیبهای مالی و جانی را
کاهش داد .مقابله و مواجهه حین بحران نقش موثری بر پیشگیری از حریق و حوادث دارد .به این معنا که در زمان
وقوع حادثه باید افراد آن میان یا محل با آرامش کامل به صحبتهای آتشنشانان توجه کرده و آنها را در این مسیر
یاری نمایند .همچنین حضور آتشنشانان با تجربه و دارای تفیرا

مثبت با بیان مناسب در این موقعیتها میتواند،

مثمرثمر واقع گردد .با توجه به نتایج آماری میتوان چنین نتیجه گرفت که مقابله و مواجهه با حادثه بر پیشگیری از
حریق و حوادث موثر است .میزان این اثرگذاری در این پژوهش برابر با  2درصد بوده است .نتایج فرضیه حاضر با
نتایج پژوهشهای اصالنی و حبیبی ( ،)1396کمالی و میرزائی ( ،)1396دیو ( )2015و تبار ( )2015همخوانی دارد.
فرضیه فرعي سوم :عادیسازی و بازسازی (بعد از بحران) بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
نتايج
ییی دیگر از راهکارهای مدیریت بحران که میتواند موجب آرامش افراد گردد و در ماهها و سالهای آتی بعد از
حوادث موثر باشد ،عادسازی و بازسازی است .در این مرحله ابتدا خسار ها برآورد میگردد و بعد از برآورد
خسار ها ،مدیریت بحران شروع به بازسازی و ترمیم بناها یا ساختمانهای آسیبدیده مینماید .در این بخش
دانش مدیریتی و ساختار و تشییال

مدیریت بحران میتواند بسیار موثر واقع گردد .با توجه به نتایج آماری

می توان اثرگذاری عادی سازی بر پیشگیری از حریق را پذیرفت .میزان این اثرگذاری با توجه به پاسخ
آزموندهندگان و نتایج آماری برابر با  1/5درصد میباشد .نتایج فرضیه حاضر با نتایج پژوهشهای اصالنی و
حبیبی ( ،)1396کمالی و میرزائی ( ،)1396فهمیده و حاتمینژاد ( ،)1393چانگ ( ،)2016واردالیر ( ،)2016دیو
( )2015و تبار ( )2015همسو و همجهت است.
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فرضیه اصلي :راهکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و حوادث موثر است.
نتايج
با توجه به تایید فرضیههای فرعی میتواند اذعان نمود که راهکارهای مدیریت بحران بر پیشگیری از حریق و
حوادث با سطح معناداری صفر موثر است .میزان این اثرگذاری برابر با  6درصد میباشد .با این توصیف میتوان
فرضیه اصلی را پذیرفت .با توجه به نتایج تحقیق می توان پیشنهادهای زیر را ارایه نمود:
در راستای نتایج فرضیه اول میتوان پیشنهاد کرد که از طریق مانورهای حوادث و حریق میتوان پیشگیریهای قبل
از بحران را به عمل آورد .در راستای نتایج فرضیه دوم میتوان پیشنهاد کرد که اولین قدم در حین بحران حفظ
آرامش است .این عامل میتواند از سمت سرپرست خانواده به اطرافیان منتقل گردد یا آتشنشانانی که در حین
بحران حضور دارند ،به اطرافیان آرامش بدهند.
در راستای نتایج فرضیه سوم میتوان پیشنهاد نمود ،در مرحله بعد بحران یا عادی سازی و بازسازی و حضور
کارشناسان باتجربه و با دانش در این مرحله میتواند اثر بهسزایی را بگذارد.
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حریق در یک مجتمع بیمارستانی با استفاده از مهندسی ریسک حریق ( ،)FRAMEمجله دانشگاه علوم پزشیی
خراسان شمالی ،دوره  ،9شماره  ،2صص.182-173
 .10حسینی ،مازیار و همیاران  .)1387(.مدیریت بحران ،تهران ،موسسه نشر شهر ،چ اول.
 .11خراسانی ،داود ،شیوهی ،محمدرضا  .)1396(.ریزش ساختمان پالسیو به دنبال آتشسوزی و درس
آموختههای آن ،مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ،دوره  ،5شماره  ،3صص.124-120
 .12رضایی ،علیاکبر ،بختیاری ،مریم  .)1390(.مدیریت بحران ،تهران ،نشر یادآوران ،چ اول.
 .13سایت سازمان مدیریت بحران کشور  .)1398/3/19(.معرفی و تاریخچه ،در دسترس .ndmo.ir
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بررسی راهکارهای مديريت بحران با تاکيد بر پيشگيری از حريق و حوادث

 .14سجاسی ،حمداهلل ،صادقلو ،طاهره ،رئیسی ،اسالم  .)1393(.سنجش سطح دانش مدیریت بحران مدیران محلی
روستایی با تاکید بر زلزله مطالعة موردی :دهستان گشت ،شهرستان سراوان ،پژوهشهای روستایی ،دوره  ،5شماره
 ،3صص .541-564
 .15شریفزاده ،هوشنگ  .)1378(.بررسی علل حریق ،تهران ،نشر انوار ،ج.2
 .16صمدی ،حسین ،صمدی ،حمزه ،بابایی ،عباس  .)1391(.ضرور

و اهمیت نقش هالل احمر در حوادث و

بالیای طبیعی در مدیریت بحران ،فصلنامه علمی امداد و نجا  ،سال چهارم ،شماره  ،3صص .94-107
 .17صمدی ،حسین ،صمدی ،حمزه  .)1391(.مدیریت بحران (تاکید بر ضرور

و اهمیت نقش رسانهها در

مواجهه با بالیای طبیعی ،دومین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت محیط زیست ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .18صالحی ،اسماعیل  .)1390(.شناخت ،آمادگی و مقابله با حوادث طبیعی غیرمترقبه (سیل و زلزله) در
شهرداریها ،تهران ،راهدان.
 .19صادقی ،احمد  .)1394(.آموزشهای مدرسه آماده ،تهران ،سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
 .20فهمیده مدامی ،مهدی ،حاتمینژاد ،حسین  .)1393(.شناسایی شاخصهای مدیریت بحران در شهر با روییرد
پیشگیری و آمادگی (مطالعه موردی :شهر مشهد) ،دومین کنفرانس ملی مدیریت مدیریت بحران و  HSEدر
شریانهای حیاتی ،صنایع و مدیریت شهری ،تهران.
 .21کمالی ،یحیی ،میرزائی ،جالل  .)1396(.مقایسة ساختار مدیریت بحران در ایران ،ژاپن ،هند و ترکیه ،فصلنامة
مطالعا

راهبردی سیاستگذاری عمومی ،دوره  ،7شماره  ،25صص .269-245

 .22گلمحمدی ،حسن  .)1369(.آتش و آتشسوزی (آموزشهایی در ایمنی و بهداشت کارخانهها و کارگاههای
تولیدی و صنعتی) ،تهران ،انتشارا

اطلس.

 .23مهدوی ،مهدی  .)1393(.تعیین سطوح واکنش در برابر سانحه حریق با استفاده از روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره (مطالعه موردی ناحیه  2منطقه  6شهرداری تهران) ،پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،رشته
مدیریت سوانح طبیعی.
 .24ناطق الهی ،فریبرز ،استوارایزدخواه ،یاسمین  .)1383(.برنامه کاهش اثرا
در مراکز بهداشتی -درمانی ،مجموعه مقاال

و ساختار مدیریت بحران زمینلرزه

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجا  ،تهران ،نشر

موسسه عالی علمی -کاربردی هالل ایران.
 .25نوذرپور ،علی  .)1380(.تبیین عملیرد دفتر برنامهریزی عمرانی ،مجموعه مباح
بزرگ کشور ،انتشارا

مدیران آتشنشانی شهرهای

سازمان شهرداریهای کشور.
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