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آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرحهاي  بررسي اثربخشي شيوه
)تهران 6ونه موردي منطقه نم(دوام 

دانشكده، استاديار گروه برنامه ريزي درسي، گروه علوم تربيتي، بهادران رضازاده حميدرضا
.دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، تهران، ايران روانشناسي و علوم اجتماعي،

ناسي و علومدانشكده روانش ،استاديار گروه مديريت آموزشي، گروه علوم تربيتي، مهدي، شريعتمداري
.اجتماعي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، تهران، ايران
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چكيده
آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرحهاي  شيوه پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي

پژوهش توصيفي و پيمايشي و جزء تحقيقات كاربردي. شهر تهران انجام گرفته است 6دوام در منطقه 
و با حجم 94تهران از ابتدا تا نيمسال دوم  6نفر از داوطلبين طرح دوام منطقه  210 آماري ةجامع. است

انتخاب گرديدهاي  چند مرحلهاي  ، به روش نمونه گيري خوشه)ول مورگانطبق جد(نفر 136نمونه 
ي محقق ساخته بوده است كه پس از تأييد رواييسؤال 30 ةابزار جمع آوري اطالعات، پرسشنام. است

tاز آزمون ها  براي تجزيه و تحليل داده. به اجرا درآمد )α=872/0(صوري و پايايي ضريب آلفاي كرونباخ 

آموزشبر اساس آزمون فريدمن، از ديدگاه داوطلبين، . دو گروه و فريدمن استفاده شد tي، تك گروه
بيشترين اهميتمرتبط  انياستفاده از مربكمترين اهميت و  نيداوطلب يريادگيبر  ،بحران تيريمد يتئور

كند كه، يم نتايج آماري مشخص. دارد بحران تيريآموزش مدهاي  وهيش ياثربخشهاي  را در ميان مؤلفه
گذار است، در تأثير آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوامهاي  شيوههاي  مؤلفه همگي
.گذار است تأثير آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوامهاي  توان گفت، شيوه مي نتيجه

موزش عملي مديريت بحران،، آموزش تئوري مديريت بحران، آ)بحران(مديريت سانحه :يكليد واژگان
.داوطلبين طرح دوام
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مقدمه
اضطراري مقابله با بحران، در سوانحهاي  براساس تجارب جهاني، انجام عمليات واكنش

طبيعي بزرگ، به تنهايي از عهده نيروهاي رسمي و مسئول خارج بوده و اجراي عمليات
در سايه تالش گروهي مسئول تنهاهاي  موفق و كاهش خسارات و تلفات، توسط سازمان

طرح داوطلب واكنش. ]1[سازمان يافته شهروندان و افراد جامعه امكان پذير خواهد بود
و با همكاري سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران ))دوام(( اضطراري محله

با هدف تشكيل1384از سال SDC(1(سوئيس  كشورهاي  آژانس توسعه همكاري
72محله و امدادرساني به افراد آسيب ديده در  ش اضطراريداوطلب واكنهاي  گروه

برنامه ريزي و .بحران و قبل از رسيدن نيروهاي دولتي آغاز شدساعت اول بعد از وقوع 
با همكاري مسئوالن 4،6،8،10،17محله انتخابي در مناطق 5اجراي آزمايشي اين طرح در 

پس از كسب بازخورد. ا شدهماهنگي، شوراياران و سازمانهاي مسئول آموزش اجر
مناسب، برنامه كالن توسعه و تعميم طرح به تمامي محالت شهر تهران در شوراي

برنامه ريزي و تامين بودجههاي  تعيين شاخصه"اسالمي شهر تهران، مطرح و تحت عنوان
داوطلبانههاي  آموزش مديريت بحران و تشكيل گروههاي  جهت يكپارچه سازي سياست

، به تصويب رسيد و مسئوليت اجراي"ت بحران در محالت شهر تهرانمردمي مديري
.]2[.طرح،به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران واگذار شد

خدمات يكي از اصول اساسي هفتگانه نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر،
ان هاللكه عضويت در نهضت داوطلبانه است و در همين زمينه سازم داوطلبانه است

:داوطلبانه چنين خطاب كرده استهاي  احمر ايران به عالقه مندان به شركت در طرح
در راستاي اصول(باشيد مي شما به عنوان داوطلب صليب سرخ و هالل احمر موظف

تشكيل. ]3[...)اساسي نهضت بين المللي صليب سرخ و هالل احمر عمل كرده و

1. Swiss Agency for Development and cooperation
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از مشاركت مردم در امور ايمني و آتش نشاني،آتش نشان داوطلب و استفاده هاي  گروه
يكي از حقايق انكارناپذير)) شهري ايمن با مشاركت شهروندان((در تحقق مفهوم

دهد كه مي از طرف ديگر، برآورد آماري كشورهاي حادثه خيز جهان نشان. ]4[است
ي خود،درصد قابل توجهي از آسيب ديدگان، توسط خانواده، همسايگان، يا افراد هم محل

بدون آموزش بايد توجه داشت كه انجام اقدامات امدادي و فوريتي،منتها  .اند نجات يافته
خطرآفرين نيزخواهد در مواردي نه تنها سودمند نيست بلكه و سازماندهي گروهي،

چه تئوري و چه(مختلفي را هاي  داوطلبين طرح دوام به لحاظ اين كه آموزش .]2[بود
و از آنجايي كه اين افراد به صورت داوطلبانه واند  وناگون ديدهاز ارگانهاي گ) عملي

مشاركت مردمي در سطح محالت به انجام وظايف خود مشغول هستند و همچنين از
رساني به مسئولين، انجام امداد و ارائه گزارش حادثه و اطالع(دوامهاي  وظايف گروه

موزش ديده و سازماندهيآفرادي وجود ا ازاين رو،. ]5[باشد مي ...)هاي اوليه و كمك
به منظور كمك رساني به موقع و منسجم در ساعات اوليه بعد از وقوع شده در محالت،

لحاظ نشدهاي  اما در پژوهشهاي گذشته چنين زمينه. ]2[به شدت ضروري است سوانح،
در صورتياند  است و همگي فقط به فوايد مشاركت محلي در تحقيقات خود اشاره كرده

تواند باعث مي مديريت بحران بحث مهمي است كه ةآموزش طرح دوام در زمين كه
كاهش خسارات و تلفات جاني و مالي در سوانح و همچنين افزايش اعتماد مردم به

است كه سؤاللذا محقق درصدد پاسخگويي به اين . مسئولين دولتي مديريت بحران شود
ةنمون(ر يادگيري داوطلبين طرح دوام بميزان چه  تا آموزش مديريت بحرانهاي  شيوه

؟گذار استتأثير )تهران  6موردي منطقه 
، مجموعه مفاهيم نظري و تدابير عملي در ابعاد برنامه ريزي1)بحران(مديريت سانحه

اين اصطالح بـه نحـوه مـديريت. جهت مقابله با سوانح قبل، حين و پس از سانحه است

1. Disaster Management
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آموزش مديريت بحران بـراي داوطلبـين   هاي  شيوه .]6[پردازد مي سانحه و عواقب آن نيز
مـديريت  ، آمـوزش عملـي   تئـوري مـديريت بحـران    آموزشهاي  مؤلفه طرح دوام شامل

، شامل سـمينار  تئوري مديريت بحران آموزش. ]5[باشد مي مربيان و مربيان مرتبط ،بحران
اصـول و مبـاني   تئوري  ةآشنايي با مباني مديريت بحران، دوره تئوري كمكهاي اوليه، دور

 .]2[باشـد  مـي  تئوري جستجوونجات ةتئوري روانشناسي بحران، دور ةاطفاي حريق، دور
كارگاه آموزشـي بـا عنـوان تقويـت ديـد مـديريت       : ، شاملمديريت بحرانآموزش عملي 

عملـي   ةعملي اصول و مباني اطفاي حريق، دور ةعملي كمكهاي اوليه ، دور ةبحران، دور
بـر طبـق تعريـف     .]2[باشـد  مـي  ي، تجهيـزات، پايدارسـازي  جستجو ونجات، سـازمانده 

مسئولين آموزش سازمان پيشگيري و مـديريت بحـران شـهر تهـران از مربيـان و مربيـان       
مرتبط؛ مربيان كساني هستند كه در آمـوزش داوطلبـين طـرح دوام از ارگانهـاي مختلـف      

ز آنها استفاده شـده  وخارج از سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران در اين كار ا
توسـط مربـي هـالل احمـر،     ) چه تئوري و چه عملي(آموزش كمكهاي اوليه: مانند(است 

توسط مربي آتـش نشـاني،   ) چه تئوري و چه عملي(آموزش اصول و مباني اطفاي حريق 
آموزش روانشناسي بحران توسط استاد دانشگاه هالل احمـر و يـا پزشـكان روانشناسـي،     

) شود مي توسط مربي هالل احمر انجام)چه تئوري و چه عملي(آموزش جستجو و نجات 
آموزش هاي  در سطح محله مسئوليت ارائه دوره معموالً و مربيان مرتبط كساني هستند كه

عمومي را بر عهده داشته و در طي يك دوره زماني تعـداد مشخصـي از شـهروندان را بـا     
و داراي شـرايط حـائز   ، دهنـد  مـي  آموزش...اوليه، اطفاي حريق و هاي  موضوعات كمك
: حجاب مطابق با موازين اسـالمي، داراي مـدارك تحصـيلي دانشـگاهي    : اهميتي از جمله

هـاي   رشـته : شـامل (حداقل كارشناسي و باالتر مديريت بحران يا مديريت امداد و سوانح 
، زمين شناسي، عمران، )تحصيلي مديريت عمليات امداد و نجات، مديريت امداد و سوانح

، داراي فن بيان قوي و توانايي برقـراري ارتباطـات، داشـتن انگيـزه و     ....عه شناسي وجام



، شريعتمداري، عرببهادران رضازاده. . . .    هاي بررسي اثربخشي شيوه

207  

بـا) تـدريس طـرح دوام  هـاي   يعنـي دوره (1TOTهـاي   قوي، گذراندن تمـام دوره  ةعالق
بـازآموزي وهـاي   شـفاهي و كتبـي، شـركت در دوره   هـاي   موفقيـت و قبـولي در آزمـون   

روهـي، برخـورداري از سـالمت جسـمي وجلسات، داشتن اخالق كاري، توانايي كـار گ 
درخشان به عنوان عضو فعال طرح ةقلبي، داشتن سابقهاي  روحي و عدم ابتالء به بيماري

زيـر(دوام، متعهد و مسئوليت پذير و قابل اعتمـاد، در نهايـت عضـو پرسـنل پـاره وقـت      
هسـتند كـه بـه كـار تـدريس     )نظرسازمان پيشگيري و مديريت بحران از طريـق پيمانكـار  

كـه اساتيد خود سازمان پيشگيري و مديريت بحران شـهر تهـران  : مانند. شوند مي مشغول
سمينارآشنايي با مباني مديريت بحران و كارگاه آموزشي آشـنايي بـا عنـوان تقويـت ديـد

بـر اسـاس تعريـف .]5[دهنـد  مـي  مديريت بحران را بـه داوطلبـين طـرح دوام آمـوزش    
ل احمر، داوطلب كسي است كه با ميل و رغبـتفدراسيون بين المللي صليب سرخ و هال

و انگيزه شخصي قوي، براي ارائه خدمت به همنوع خود و بدون هيچ گونه دستمزد و يـا
به اولين اقدامي كه با تمركـز بـر واكنش اضطراري، .]3[كند مي چشمداشتي اعالم آمادگي

ـ  ها  اجتناب، جلوگيري و پيشگيري از بحران راي واكـنش بـه آنو آماده سازي سـازماني ب
هـدف از واكـنش اضـطراري، نجـات. گويند مي شود، واكنش اضطراري مي بحران، انجام

جان افراد، ايمني و تالشهاي اوليه به منظور محدود كردن اثرات ناشي از خسارات بحران
اي محله، بخشي از يك شهر است كه ويژگي فيزيكي، نمادي، اجتماعي و شبكه .]2[است

برخي در تعريف از محله در شهرهاي جديد از معيار اداري اسـتفاده  .ردخاص خود را دا
موقعيت در شـهر، دوره(فيزيكي و ريخت شناسيهاي  به نظر مرلن، محله با جنبه. كنند مي

مشـخص ) اجتمـاعي مسـلط و غيـره   هاي  ساخت، تيپولوژي ساختمانها، كاركردها و گروه
.]7[گردد مي

1. Training to the Trainers:  مربيان(به معناي آموزش به آموزش ديدگان(
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در مؤثردر پژوهشي كه با عنوان شناسايي عوامل  ،)1392(قهرماني و رمضان نصرتي
دوام از نظر اعضا و كارشناسان اين گروه درهاي  افزايش اثربخشي عملكرد گروه

تواند در نيل مي ي كهمؤثرشهرداري تهران، با هدف شناخت عوامل  4منطقه هاي  محله
گر محلي، دربه اهداف و موفقيت هر چه بيشتر گروههاي دوام، به عنوان بازوي ياري

:به اين نتيجه رسيدند كهاند  احتمالي مفيد باشد، انجام دادههاي  هنگامه سخت بحران
عوامل سازماني داراي اثرگذاري بيشتري به نسبت عوامل فردي هستند، ولي اين بدان

ستادهاي مديريت بحران و ةمعني نيست كه عوامل فردي ناديده گرفته شود، بلكه وظيف
ا در جذب، آموزش، سازماندهي، پايدارسازي هر چه بهتر داوطلبان،واحدهاي محلي ر

.]1[دهد مي ، در اين تحقيق را نشانمؤثربا توجه به عوامل فردي 
، در تحقيقي كه با عنوان طراحي مدلي براي مطالعه رويكرد)1391(رفيعيان و مطهري

ي و كاربردي،نظرهاي  مؤلفه مديريت ريسك بحران اجتماع محور، و با هدف شناسائي
نظري اين رويكرد در كاهش اثرات ناشي ازهاي  استفاده و بهره گيري از چارچوب

تحكيم: كهاند  مخاطرات طبيعي احتمالي در سطح نواحي شهري، به اين نتيجه رسيده
رابطه بين نهادهاي مختلف و توانمندسازي اجتماع محلي از طريق آموزش و باالبردن

مورد مطالعه از ضرورتة عملي نسبت به بحران در حوزهاي  سطح ادارك و مهارت
به طور كلي رسالت اين مرحله از فرآيند، ايجاد ارتباط و اعتماد. زيادي برخوردار است

به مردم محلي است و هنگامي كه اين ارتباط ايجاد شد بايستي اقدام به بازشناسي
نجام پذيرد كه متأسفانهموقعيت عمومي اجتماع از جهات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ا

جدي. رابطه و همكاري درخوري بين آنها در مواجهه با مسائل اجتماعي وجود ندارد
گرفته شدن بحث وقوع زلزله در تهران امر خطيري است كه مستلزم توجه به اقشار

گروهي مبني بر اينكه ةآموزش از طريق رسان. مختلف اجتماع و مديران شهري است
ه چه كارهايي بايد انجام داد صورت نمي گيرد و در واقع تبليغات درهنگام وقوع زلزل

در صورت وجود تبليغات محيطي و رسانه اي، به طور عام. اين زمينه بسيار كم است
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زلزله خواهيم داشت و به ةارتقاي آگاهي و توانمندي عموم مردم را در مواجهه با پديد
از جمله طرح دوام و بازخورداي  شدهبرنامه ريزي هاي  طور خاص هم با انجام طرح

گرفتن از آن و رفع نواقص اجرايي، اجتماع محلي را در رويارويي با بحران آماده
.]8[نماييم مي

بررسي ميزان مشاركت مردمكه با عنوان اي  ، در مطالعه)1389(جهانگيري و همكاران
به منظور تعيين، و لينمسئوهاي  ديدگاه :در مقابله با بالياي طبيعي در استان خوزستان

بهاند  پرداختهولين ئوضعيت مشاركت جامعه براي مقابله با بالياي طبيعي از ديدگاه مس
بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در استان خوزستان مي :كهاند  اين نتيجه رسيده

تواند به عنوان بستر مناسبي براي گسترش فرهنگ مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش
مشاركت در زيانبار باليا، كسب آمادگي و برنامه ريزي در مرحله قبل از وقوع،اثرات 

عمليات پاسخگويي به ويژه عمليات جستجو، امداد، نجات، پشتيباني در مرحله وقوع و
بازيابي يعني ساماندهي، بازتواني، بازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در مرحله پس از

گيرد؛ اما الزمه اين امر تغيير نوع نگاه مديران به مقوله نقش وقوع باليا مورد استفاده قرار
.]9[و نوع مشاركت مردم در مقابله با بالياي طبيعي است

هايي چالش هماهنگي فريم دادن در پژوهشي با عنوان تغيير ،)2012(1كويرو
مديريتهاي  بحران، معتقد است برنامه آمادگي در خصوصي -مشاركت دولتي براي

اين ارتباطات شامل مشاركت. از ارتباطات سازماني استاي  امل شبكه پيچيدهبحران ش
هاي غير دولتي، گروههاي  دولتي محلي و ملي، بخش خصوصي، سازمانهاي  آژانس

بعضي از اجتماعات محلي كه. باشد مي داوطلب، آموزش، رسانه و دفاتر تأمين وجه
.اند جهت آمادگي بحران انجام دادهخطرات بحران بوده اند، اقداماتي در  تأثير تحت

.]10[باشد مي به عنوان يك چالش جدي ها، بنابراين، مشاركت ميان اين سازمان

1. Quero
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آمادگي در صدد آن بوده است تا ميزان آمادگيهاي  ، با عنوان خوشه)2012(1آستين
قبلي نشان داده است كههاي  پژوهش .محور را مورد بررسي قرار دهد جامعههاي  سازمان
گروه بنديبه هشت بعد آمادگي  از لحاظ نظريتوان  مي بحران را آمادگيهاي  تمرين
منحصر به فردي راهاي  با اين وجود آستين معتقد است كه ابعاد آمادگي، خوشه. كرد

كند كه مي جديد آمادگي را شناسايي ةدر عوض، نويسنده هفت خوش. ايجاد نمي كنند
.ميزان آمادگي بحران سازمانهاي دولتي ايفا كنند توانند نقش مهمي را در ارتقاي مي

پاسخ اورژانسي، آموزش كاركنان وهاي  آمادگي سازماني شامل بهبود طرحهاي  فعاليت
پرسنل به منظور پاسخ دهي مناسب در هنگام وقوع بحران؛ مهيا كردن تجهيزات و

.]11[باشد مي متعدد آمادگي و غيرههاي  امكانات مورد نياز؛ اعمال تمرين
، در مطالعه خود به بررسي ميزان آمادگي عمومي خانواده براي)2011(2بيكر

شود، مي پيامدهاي يك بحران، كه منجر به قطع برق و اشكال در ديگر امكانات
كه با آمادگي بسيار باالهايي  دهد كه خانواده مي نتايج حاصل از مطالعه نشان. پردازد مي

عالوه بر آن،. سه روز پس از بحران آمادگي داشتندگزارش شده بودند، حداقل براي 
نظير درآمد، مالكيت خانگي، سن و سال، نژاد، نوعهايي  با آيتمها  ميزان آمادگي خانواده

.]12[مسكن در ارتباط تنگاتنگ بوده است
هـاي با توجه به آنچه گفته شد پژوهش حاضـر بـه منظـور بررسـي اثربخشـي شـيوه      

شـهر تهـران انجـام 6يادگيري داوطلبين طرح دوام در منطقـه  آموزش مديريت بحران بر 
.گرفته است

1. Austin
2. Baker
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روش تحقيق
روش اين پژوهش توصيفي و پيمايشي است، با توجه به اينكه هدف اين پژوهش مطالعه

ةنمون(آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوامهاي  بررسي اثربخشي شيوه
)ليكرت(ي محقق ساخته سؤال 30 ةبراين با ارائه پرسشناماست بنا) تهران 6موردي منطقه 

آموزش مديريتهاي  اثربخشي شيوهبه داوطلبين طرح دوام نمونه مورد مطالعه، ميزان 
لذا تحقيق. دوام مورد بررسي قرار گرفت آن بر يادگيري داوطلبين طرح تأثير و بحران

ن تحقيق، جامعه آماري رادر اي. باشد مي حاضر از نظر هدف جزء تحقيقات كاربردي
94از ابتدا تا نيمسال دوم  شهر تهران 6ن طرح دوام منطقه بيداوطلنفر از  210تعداد 
اي چند مرحلهاي  براي تعيين گروه نمونه از روش نمونه گيري خوشه. دهد مي تشكيل

به اين ترتيب كه ابتدا از ميان مناطق مديريت بحران شهر تهران كه. استفاده شده است
شهر تهران كه شامل محالت بهجت آباد، سنائي، 6باشد، منطقه  مي 22تا  1شامل مناطق 

جهاد، جنت، يوسف آباد، ايرانشهر، وليعصر، وصال شيرازي، جمالزاده، كشاورز، فاطمي،
از آنجا. اميرآباد، ساعي، نظامي گنجوي بوده به صورت تصادفي ساده انتخاب شده است

نفر بودند 938ي داوطلبين طرح دوام در كل اين منطقه در حدود كه تعداد كل جامعه آمار
نفر از آنها به عنوان 210و همگي آنها نيز طبق نظر مسئولين در دسترس نبودند لذا تعداد 

.باشد مي نفر 136حجم نمونه انتخابي بر اساس جدول مورگان . جامعه آماري انتخاب شد
پس از جمع آوري،. وام توزيع گرديدپرسشنامه بين داوطلبين طرح د 150تعداد 

و عدم تمايل) انتخاب دو گزينه از چهار گزينه(پرسشنامه به دليل با دقت جواب ندادن14
.پرسشنامه عمليات آماري صورت گرفت 136به پاسخ داوطلبين كنار گذاشته شد و روي 
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  حقيقتهاي  يافته
 

  نبحرا تيريآموزش مدهاي  وهيش ياثربخشميانگين و انحراف معيار عوامل : 1-1 جدول
  انحراف معيار  ميانگين بحرانتيريآموزش مدهايوهيشياثربخشعوامل

 .58 2.32بر يادگيري داوطلبيناثربخشي آموزش تئوري مديريت بحران

 .58 2.31يادگيري داوطلبيناثربخشي آموزش عملي مديريت بحران بر

 .63 2.74يادگيري داوطلبيناتربخشي نحوه استفاده از مربيان مرتبط بر

  .52  2.45 آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبينهاياثربخشي شيوه
 

هاي  وهيش ياثربخشهاي  ميانگين آيتم :دهد مي نشان 1-1جدول هاي  چنانچه يافته
ها بر سؤالباشد؛ از آنجايي كه  مي 2.74الي  2.31در طيف عددي  بحران تيريآموزش مد

حد متوسط (باشد  مي "1=تا خيلي كم 4=خيلي زياد"ليكرت اي  گزينه 4روي مقياس 
 تيريآموزش مدهاي  وهيش ياثربخشدهد، عوامل  مي ؛ ميانگين بدست آمده نشان)2طيف 
  .بيشتر از حد متوسط است تهران 6از نظر داوطلبين طرح دوام منطقه  بحران
آموزش تئوري مديريت بحران تا چه ميزان بر يادگيري : سؤال اول پژوهش -

 گذار است؟تأثير شهر تهران 6دوام منطقه  داوطلبين طرح

 
بحران بر  تيريمد تك متغيره براي بررسي آموزش تئوري tآزمون  2- 1جدول 

  نيداوطلب يريادگي
 سطح معناداري درجه آزادي tمقدار متغير

 0.000 135 6.358بر يادگيري داوطلبيناثربخشي آموزش تئوري مديريت بحران

  
محاسبه شده با  tاز آنجايي كه مقدار  :دهد مي نشان 2-1جدول هاي  چنانچه يافته

. باشد مي بزرگتر از مقدار بحراني) >P 000/0(در سطح معناداري  135درجه آزادي 
توان گفت  مي است، پس) 2(بيشتر از ميانگين نظري ) 2.32(بنابراين ميانگين نمونه 
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از حد متوسط است،  وضعيت آموزش تئوري مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين بيشتر
  .گذار استتأثير در نتيجه آموزش تئوري مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوام

آموزش عملي مديريت بحران تا چه ميزان بر يادگيري : سؤال دوم پژوهش -
  گذار است؟تأثير شهر تهران 6داوطلبين طرح دوام منطقه 

  
بحران بر  تيريمد عمليتك متغيره براي بررسي آموزش  tآزمون  3-1جدول

  نيداوطلب يريادگي
 سطح معناداري درجه آزادي tمقدار متغير

 0.000 135  6.321يادگيري داوطلبيناثربخشي آموزش عملي مديريت بحران بر

  
محاسبه شده با  tاز آنجايي كه مقدار  :دهد مي نشان 3-1جدول هاي  چنانچه يافته

. باشد مي بزرگتر از مقدار بحراني) >P 000/0(در سطح معناداري  135درجه آزادي 
توان گفت  مي است، پس) 2(بيشتر از ميانگين نظري ) 2.31(بنابراين ميانگين نمونه 

وضعيت آموزش عملي مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين بيشتر از حد متوسط است، 
  .ار استگذتأثير در نتيجه آموزش عملي مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوام

استفاده از مربيان مرتبط با آموزش مديريت بحران  ةنحو: سؤال سوم پژوهش -
 گذار است؟تأثير شهر تهران 6تا چه ميزان بر يادگيري داوطلبين طرح دوام منطقه 

  
مرتبط با  انياستفاده از مرب ةنحوتك متغيره براي بررسي  tآزمون  4-1جدول

  نيبداوطل يريادگيبحران بر  تيريآموزش مد
 سطح معناداري درجه آزادي tمقدار متغير

 0.000 135  13.583يادگيري داوطلبيناتربخشي نحوه استفاده از مربيان مرتبط بر
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محاسبه شده با tجايي كه مقدار از آن :دهد مي نشان 4-1جدول هاي  چنانچه يافته
.باشد مي بزرگتر از مقدار بحراني) >P 000/0(در سطح معناداري  135درجه آزادي 

توان گفت مي است، پس) 2(بيشتر از ميانگين نظري ) 2.74(بنابراين ميانگين نمونه 
مديريت بحران بر يادگيري داوطلبينمرتبط با آموزش  انياستفاده از مرب ةنحووضعيت 

مديريت بحرانمرتبط با آموزش  انياستفاده از مرببيشتر از حد متوسط است، در نتيجه 
.گذار استتأثير بر يادگيري داوطلبين طرح دوام

آموزش مديريت بحران تا چه ميزان برهاي  شيوه: سؤال اصلي پژوهش-
گذار است؟تأثير شهر تهران 6يادگيري داوطلبين طرح دوام منطقه 

تيريآموزش مدهاي  وهيشتك متغيره براي بررسي اثربخشي  tمون آز 5- 1جدول 
نيداوطلب يريادگيبحران بر 

درجهtمقدارمتغير
آزادي

سطح
معناداري

0.000 135  10.245 آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبينهاي اثربخشي شيوه

محاسبه شده با tاز آنجايي كه مقدار  :دهد مي نشان 5-1جدول هاي  چنانچه يافته
.باشد مي بزرگتر از مقدار بحراني) >P 000/0(در سطح معناداري  135درجه آزادي 

توان گفت مي است، پس) 2(بيشتر از ميانگين نظري ) 2.45(بنابراين ميانگين نمونه 
آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين بيشتر از حد متوسطهاي  وضعيت شيوه

آموزش مديريت بحران بر يادگيري داوطلبين طرح دوامي ها است، درنتيجه شيوه
.گذار استتأثير

ازبحـران   تيريآمـوزش مـد  هـاي   وهيشـ  ياثربخشهاي  براي مقايسه وضعيت مؤلفه
.تهران از آزمون فريدمن استفاده شد 6ديدگاه داوطلبين طرح دوام منطقه 
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بحران تيريموزش مدآهاي  وهيش ياثربخشهاي  مؤلفه رتبه بندي ميانگين:6- 1 جدول
ها مؤلفه رتبه بندي  رتبه ميانگين متغيرها

3  1.70 نيداوطلبيريادگيبحران برتيريمديآموزش تئورياثربخش
2  1.74 نيداوطلبيريادگيبحران برتيريمديآموزش عملياثربخش
1  2.56 نيداوطلبيريادگيمرتبط برانينحوه استفاده از مربياتربخش

هاي مؤلفه آزمون فريدمن براي مقايسه ديدگاه شركت كنندگان نسبت به :7- 1 جدول
بحران تيريمد آموزشهاي  وهيش ياثربخش

كاي تعداد
اسكوئر

سطح معناداري  درجه آزادي

مدهايوهيشياثربخش   0.000  2 64.033 136بحرانتيريآموزش
Friedman Testa

ازبحـران   تيريآمـوزش مـد  هـاي   وهيشـ  ياثربخشـ هاي  براي مقايسه وضعيت مؤلفه
چنانچه بنابراين. تهران از آزمون فريدمن استفاده شد 6ديدگاه داوطلبين طرح دوام منطقه 

:دهد مي نشان 7-1و  6-1جدول هاي  يافته
معنـادار  P> 0.05و همچنـين سـطح معنـاداري     2مقدار آماره كاي با درجـه آزادي  

تهـران در ايـن پـژوهش مؤلفـه 6طرح دوام منطقه باشد، بنابراين از ديدگاه داوطلبين  مي
اسـتفاده ازكمترين اهميت و مؤلفـه   نيداوطلب يريادگيبحران بر  تيريمد يآموزش تئور

تيريآمـوزش مـد  هـاي   وهيش ياثربخشهاي  بيشترين اهميت در ميان مؤلفهمرتبط  انيمرب
.را دارد بحران

بحث و نتيجه گيري
كه تحكيم) 1391(پژوهش با تحقيق رفيعيان و مطهرياول  سؤالپاسخ  ةبنابراين نتيج

رابطه بين نهادهاي مختلف و توانمند سازي اجتماع محلي از طريق آموزش و باال بردن
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مورد مطالعه اش را تأييد نموده ةسطح ادراك و مهارتهاي عملي نسبت به بحران در حوز
اي ان شامل شبكه پيچيدهمديريت بحرهاي  كه معتقد است برنامه) 2012(1و تحقيق كويرو

دولتي محلي وهاي  از ارتباطات سازماني است و اين ارتباطات شامل مشاركت آژانس
داوطلب، آموزش، رسانه و دفاترهاي  ملي، بخش خصوصي، سازمانهاي غير دولتي، گروه

قهرماني و رمضان دوم پژوهش با تحقيق سؤالپاسخ  ةباشد و نتيج مي تأمين وجه
هاي در افزايش اثربخشي عملكرد گروه مؤثره براي شناسايي عوامل ك) 1392(نصرتي

كه نبايد عوامل فردياند  و چنين بيان كردهاند  شهر تهران انجام داده 4دوام در منطقه 
ستادهاي مديريت بحران و واحدهاي محلي را در جذب، ةناديده گرفته شود، بلكه وظيف

مؤثرر داوطلبان، با توجه به عوامل فردي آموزش، سازماندهي، پايدارسازي هر چه بهت
ةكه هفت خوش) 2012(سوم پژوهش با تحقيق آستين  سؤالپاسخ  ةو نتيجاند  دانسته

توانند نقش مهمي را ميها  كند و معتقد است كه اين خوشه مي جديد آمادگي را شناسايي
اصلي سؤالسخ پا ةدر ارتقاي ميزان آمادگي بحران سازمانهاي دولتي ايفا كنند و نتيج

كه در استان خوزستان انجام شده است) 1389(پژوهش با تحقيق جهانگيري و همكاران
استان مي تواند به عنوان اين بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در دارد كه مي و بيان

بستر مناسبي براي گسترش فرهنگ مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش اثرات زيانبار
عمليات در مرحله وقوع و بازيابي يعني بازگشت به وضعيت اوليه درباليا، مشاركت در 

تغيير نوع نگاه مديران به آنالزمه و  مرحله پس از وقوع باليا مورد استفاده قرار گيرد
)2011(و تحقيق بيكر مقوله نقش و نوع مشاركت مردم در مقابله با بالياي طبيعي است

كه بسيار باال گزارش شده بودندهايي  خانواده كه در آن چنين بيان شده، ميزان آمادگي
باها  حداقل براي سه روز پس از بحران آمادگي داشتند و همچينين ميزان آمادگي خانواده

نظير درآمد، مالكيت خانگي، سن و سال در ارتباط تنگاتنگ بوده؛ در يك راستاهايي  آيتم

1. Quero
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هاي شيوههاي  مؤلفه م به تفكيكباشد، با اين تفاوت كه در اين تحقيق پژوهشگر اقدا مي
آن بر رويهاي  مؤلفه هر يك از آموزش مديريت بحران و تعيين ميزان اثربخشي

كرده) شهر تهران 6واقع در منطقه (مورد مطالعه ةيادگيري داوطلبين طرح دوام در نمون
.است

ولاز آنجايي كه اين مقاله بر گرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده مسئ
بم و اينكه در شهر تهران ةباشد، در نهايت بايد گفت، با توجه به تجارب تلخ فاجع مي

تجربه نشده است و اين شهر بدليل بافتهاي فرسوده واي  سال است زلزله 187حدود 
بدترين فاجعه و بيشترين... انبوه جمعيت مردم و افزايش حيوانات موذي در زير زمين و 

بنابراين با توجه به. و مالي را بعد از زلزله تجربه خواهد كردخسارات و تلفات جاني 
نتايج آماري بدست آمده، پژوهشگر بهترين راه كمك به آسيب ديدگان در تهران را
يكپارچگي و افزايش كارآمدي مديريت بحران در ايجاد و آموزش داوطلبين طرح دوام

دليل اقدام به انجام چنين پژوهشييافته و به همين ) توسط مربيان مرتبط(به بهترين نحو
:پيشنهادات مطروحه در اين زمينه عبارت است از. نموده است

هاي آموزش مديريت بحران و تعيين اولويتهاي  شيوه ةدر زمينها  انجام پژوهش -
ها پژوهشي در اين زمينه براي آموزش بهتر داوطلبين طرح دوام و ارسال آنها به دانشگاه

مرتبط با مديريت و مديريت بحرانهاي  خصوص دانشگاههايي كه رشتهب(با حمايت مالي
بصورت ادواري و) شود مي و عمران در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري در آنها تدريس
دائم توسط سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران

انتصاب روزي از تقويم شمسي به نام اين طرح و تبليغ و گراميداشت هر چه -
ملي، براي باالبردن آمار عضويت طرح دوام در هرهاي  شتر اين طرح توسط رسانهبي

منطقه از شهر تهران
شناسايي و تأييد كتب يا جزوات مكتوبي كه به تأييد آموزش و پژوهش سازمان -

مديريت بحران رسيده ةداراي رشتهاي  پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و دانشگاه
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اختيار گذاردن اين كتب و جزوات حين تدريس هر مبحث آموزش باشد و همچنين در 
  تئوري به داوطلبين طرح دوام

آموزشي از شهرهايي كه دچار فاجعه يا سانحه شده  -برگزاري اردوهاي علمي -
براي داوطلبين طرح دوام جهت ايجاد انگيزه و پايدارسازي بيشتر ) مثل شهر بم(اند

  .عملي مديريت بحران آموزشهاي  دوام در دورههاي  گروه
تحصيلي مرتبط با مديريت بحران هاي  اولويت دادن به فارغ التحصيالن رشته -

براي مربي گري و جابجايي آنها با مربيان غير مرتبط در آموزشهاي داوطلبين ها  دانشگاه
بيشتر در داوطلبين و پايين آوردن  ةطرح دوام جهت باالبردن كيفيت آموزش، ايجاد انگيز

مرتبط با مديريت بحران كه همگي باعث هاي  يكاري كشور و هدفمند كردن رشتهنرخ ب
  .]5[كاهش خسارات در سوانح خواهند شد

 
  سپاسگزاري

مربيان و مربيان مرتبط و داوطلبان طرح دوام  ها، دانشگاههاي  با تشكر از اساتيد، كتابخانه
 . تهران 6منطقه 
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