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چکیده
توجه به مسئلۀ فرار افراد در هنگام مخاطرات ،از نکات مهم و اساسی در طراحیی سیاتممانهیای بلنید
است .فرار افراد که به امنیت آنها نیز مربوط میشود ،ارتباط مسمقیم با ویژگییهیای جمعییتشیناتمی
(جنس ،سن ،اطالع از وقوع آتشسوزی و آشنایی با عالئیم تیرو)) دارد .ایین تحقییق بیا هید الیلی
دسمیابی به رابطۀ میان مؤلفیههیای جمعییتشناسیی بیا ادرا تطیر افیراد گرفمارشیده در حرییق در
ساتممانهای بلند اداری بهمنظور کاهش مخاطرات ناشی از حریق و افزایش امنیت آنها انجام پیذیرفت.
روش تحقیق از نیوع ترکیبیی بیود و ضیری تعییین ( )R2آن از تحلیی نیرمافیزار  ،SPSS 22از طرییق
آزمونهای تی مسمق و آنالیز واریانس بهدست آمد .دامنۀ تحقیق شام هشت ساتممان بلند اداری در
معرض حریق در بین سالهای  1931-1935در تهران با حجم نمونیۀ  545نفیر از افیرادی بیود کیه در
حریق گرفمار شده یا از آن گریخمه بودند .براساس نمایج این تحقییق ،مؤلفیههیای جمعییتشناسیی در
ارتباط با مؤلفههای ادرا تطر افراد گرفمارشده در حریق دارای سطح معنیاداری بیوده ] [sig ≤1/15و
قاب پیشبینی است .در نهایت مشخص شد که تانمها ،افراد  51-91ساله و افرادی که عالئم تیرو) را
کامالً میشناسند ،بیشمرین رابطه را با ادرا تطر دارنید .همچنیین در طبقیۀ آتیش و کی سیاتممان
بیشمرین رابطه با ادرا تطر ممعلق به افرادی بود که سرولدای راهرو سب اطالع آنها از آتشسیوزی
شد .آموزش افراد و شناساندن عالئم ترو) اعم از تابلوها و لدای آژیر به ساکنان ساتممانهیای بلنید،
سب ارتقای ادرا تطر و امنیت جسمانی افراد و در نمیجه کاهش مخاطرات آتشسوزی میشود.
واژههای کلیدی :ادرا

تطر ،جمعیتشناتمی ،ساتممان بلند اداری ،مخاطرات آتشسوزی.

* نویسندة مسئول ،تلفن19145535535 :

Email: shahab.kariminia.57@gmail.com
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مقدمه
شهرنشینی و توسعۀ شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافمه سیب کمبیود زمیین و
تقاضای وافر برای ساتت ساتممان بلند شده است .ساتممانهیای بلنید جمعییت زییادی را در
تود جای میدهند .همان طور که در هرم مازلو [ ]51نییز مشیاهده مییشیود ،مسیئلۀ امنییت،
بهویژه امنیت جسمانی از ابمداییترین مواردی است که بایید در زمینیۀ ایجیاد شیرایآ آسیایش
بهتصوص در هنگام مخاطره برای ساکنان در سیاتممان بلنید فیراهم شیود .قلمیرو مخیاطرات،
حوادث طبیعی و غیرطبیعی است ] .[5در مطالعات زیر ،مخاطرات مسب آتش سوزی (حرییق)
بررسی شده است.
مهمترین عام در ضرورت پژوهش مخاطرهشناسی ،تغییر الگوی مخاطره است ] .[9حادثیۀ
یازدهم سپمامبر  5111در آمریکا سب شد که در مخاطرة آتش ،ویژگیهای رفماری افیراد نییز
در نظر گرفمه شود .این امر موج شد که مدلهای رفماری و اسمانداردهای جدیید سیاتممانی
مدون شود [ .]11، 51مخاطرهشناسی مبمنی بر رفمار به سالمت رفمار میاندیشید و نییز تیالش
محققانهای است برای پی بردن به تأثیر و نوع رفمار در بروز مخاطرات در محیآ ،جامعه و بیرای
فرد ] .[9از طرفی رفمار افراد در مخاطره در فرهنگهای مخملیف ،ممفیاوت اسیت ] .[1مقیررات
ملی ساتممان در ایران برای ترو) افراد در زمان آتشسوزی براساس اسمانداردهای کشیورهای
دیگر تدوین میشود؛ از اینرو ضرورت بررسی رفمار افراد در هنگام تیرو) بیر روی نمونیههیای
موجود در ایران به منظور بازنگری اسیمانداردهای سیاتممانی مشیخص میی شیود .ویژگییهیای
جمعیتشناتمی 1که در راسمای ویژگیهای ژنمیکی و رفمیاری یی فیرد تبییین مییشیود ،از
عوام تأثیرگذار بر مخاطرات مسب آتشسوزی است .مهمتیرین راهبیرد کیاهش مخیاطرات در
ایران ،فراهمسازی سازوکار سازمانی یا تجهیزاتی برای مدیریت بحران نیست ،بلکه فراهمسازی و
تقویت ادرا مخاطره است ] .[4ازآنجا که در هنگام ترو) ،سطح ادرا تطر ) (RPافراد برای
دسمیابی به محیآ امن و کاهش مخاطرات آتشسوزی از موارد مهم در ترو) محسوب میشود،
ارتباط میان ادرا تطر و ویژگیهای جمعیتشناتمی در ساتممانهای بلند اداری بیهمنظیور
تأمین امنیت و کاهش مخاطرة افراد از اهدا این پژوهش است.
تعریف ساتممان بلند تا حد زیادی نسبی است .در ایران هر بنایی که ارتفاعش بییش از 59
ممر باشد ،بلند محسوب میشیود ] .[1ویژگییهیای جمعییتشیناتمی در ایین پیژوهش شیام
مؤلفههایی همچون سن ،جنسیت ،چگونگی اطالع از آتیشسیوزی ،و آشینایی بیا عالئیم تیرو)
1. Demography
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میشود .مخاطرهشناسی تالشی برای شناتت واقعه ،پدیده ،فراینید ،حالیت ،وضیعیت ،فعالییت،
تفکر و جهانبینی است که ممکن است برای فرد ،جمعیت ،جامعه و محیآ ،زیان جدی جیانی،
مادی و معنوی داشمه باشد ] .[5مخاطرهشناسی به بررسی رفماری و ساتماری سالمت محیآ و
انسان طی دوران زندگی میپردازد ] .[4ادرا تطر بهلورت بردار میان تطر و آگاهی از تطیر
است که پنج حس آگاهکننده را به تطر ممص میکند .این فرایند بهوسیلۀ عواق ویژگیهیای
1
روانی و بسمه به نوع فضای تجربهشده در میشود و شام دو رویکرد است :اعمبار احمماالت
که فرایند تجزیهوتحلی بهلورت عقالنیی و سیوگیریهیای شیناتمی اسیت و تطیر بیهعنیوان
احساس 5که فرایند تجزیهوتحلی به لورت وابسمه و عیاطفی و نیوعی احسیاس غرییزی اسیت.
تفاوت این فرایندها در تجزیهوتحلی های روانی است که حمی همزمان نیز عم مییکننید ]15
 .[14،اغل نظریهها و مدلها ] ،[15،19،91الگوهای روانی را دنبال میکننید و برپاییۀ رویکیرد
تطر بهعنوان احساساند .در وضعیت ایدهآل ،فرد یا جامعه در مواجهیه بیا مخیاطرات ،تطیر را
ارزیابی میکند ،دامنۀ وسیعی از اقدامات کاهشدهندة جایگزین را مطالعه مییکنید ،پیامیدهای
هر ی از گزینههای تاص را ارزیابی میکند و اقدام یا اقداماتی را که بهمرین تناس را بیا ایین
شرایآ دارد برمیگزیند .اینها نیازمند در مخاطرات و اقدام برای کاهش آن است ].[4
بهطور کلی تمامی ممغیرهای مؤثر بر ادرا تطر به چهار بخش کلی عوام موقعیمی ،عوامی
فردی ،عوام اجمماعی و عوام سازمانی تقسیم میشود؛ بعضی از این عوام پوییا و بعضیی دیگیر
نیز ایسما هسمند ] .[15فاکمورهای موقعیمی 9همۀ شرایطی است که در ی لحظۀ معین بیر ادرا
تطر یا فرار تأثیر میگذارد و به نمایش درمیآید .این عوام برپایۀ محیآهای فیزیکی احاطهشیده
توسآ شخص بوده و در این پژوهش شام نشانۀ آتش ،سیطح طبقیه ،نزدیکیی بیه تطیر ،اعمبیار
اطالعات ،و پیچیدگی فضاست [ .]11 ،91 ،94فاکمورهای فردی 4عواملی است کیه از طیر تیود
شخص بر ادرا تطر و رفمار تأثیر میگذارد .این عوام ممکن است حالتهای پویا مانند هیجیان
یا انگیزش باشد و همچنین بهلورت ی ویژگی که ممکن است ثابت باشد ،مانند جنسیت ،سن و
تواناییهای شناتمی .این عوام در این پژوهش شام تجارب قبلی ،ویژگیهای شخصیمی ،اعمماد
به مسئوالن و سوگیریهای شناتمی است [ .]11 ،91 ،94فاکمورهای اجمماعی 5به تیأثیرات افیراد
دیگر بر در تطر و رفمار شخص اطالق میشود .عوام اجمماعی به تأثیرات اجمماعی نییز تعبییر
1. Expectancy-value approach
2. Risk-as-feelings
3. Situational factors
4. Individual factors
5. Social factors
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میشود و تغییراتی است که در گرایش ،عقاید ،باور یا رفمار ی فرد در نمیجۀ مواجهه بیا گیرایش،
عقاید ،باور یا رفمار افراد دیگر پدید میآید .در این پژوهش این عوامی شیام رفمارهیای دیگیران،
قوانین اجمماعی و قرارگیری در گروه است [ .]11، 91فاکمورهای سیازمانی 1بیه تیأثیرات سیاتمار
سازمانی بر ادرا تطر در طول ی فراینید تخلییه گفمیه مییشیود .ایین فیاکمور در ایین مقالیه،
ساتممان بلند اداری است [.]15 ،11 ،91
در مطالعییات اتیییر در مؤلفییۀ جنسیییت ،برتییی نمییایج حکایییت از در تطییر کممییر و
ریس پذیری کممر مردان نسبت به زنان دارد [ .]11، 53مطالعاتی نیز مؤید ایین مطلی اسیت
که تأثیرات و تفاوتهای جنسیمی دیده نشده است [ .]59در مؤلفیۀ سین ،مطالعیاتی بیر ادرا
تطر کممر افراد مسن نسبت به افراد جوانتر تأکید دارند []53 ،95؛ در عوض مسنترها ارزیابی
تطر بهمری نسبت به جوانترها دارند [ .]13، 95در مؤلفۀ آشنایی با عالمت تیرو) و اطیالع از
آتش سوزی ،اسمانداردهایی در مقررات ساتممانی در زمینۀ نور ،رنیگ ،چگیونگی اطیالعرسیانی
برای ترو) مطرح شده است [ .]11در مطالعات جدییدتر ،چگیونگی تأثیرگیذاری ایین عالئیم و
اطالعرسانی با آزمایشهای تجربی بررسی شده است .بهعنوان مثال ،طراحیی چیرا هیای فلیش
ترو) اضطراری ،سیسممهای آگاهی از موقعیت و  ]51،51،1[ ADSSیا تأثیرگذاری عالمتهای
ممحر  ،تابلوهای با اطالعات کام عنالر ترو) و نص بلندگو [ ]3، 51و همچنین رنگ قرمز
و سبز در هنگام ترو) [ .]1، 54در پژوهشهای دیگر ،نقصهایی از قبی فعال شدن دیرهنگیام
عالئم ترو) ،ناتوانی کارکنان در برتورد با تطر و  ...در حین ترو) شناسایی شده که لیدمات
جبرانناپذیری نیز داشمهاند [ .]55همچنین زنگ تطر ،آگاهی و اطالعات افیراد در حیین فیرار
نیز عواملی برای نمایش فرار مناس است که بیتوجهی به این عوامی سیب ایجیاد تطاهیای
مکرر انسانی میشود [.]11، 55
همانطور که مشخص شد ،پژوهشهای بسیاری در زمینۀ تأثیرگذاری عالئیم و نشیانههیای
ترو) و همچنین اطالع از آتشسوزی لورت گرفمیه اسیت ،ولیی تحقیقیات انیدکی در زمینیۀ
چگونگی اطالع افراد از آتشسوزی و حد آگاهی و شناتت افراد دربیارة عالئیم تیرو) در حیین
فرار و نیز رابطۀ این مؤلفهها با ادرا تطر افراد گرفمارشده در حریق لیورت گرفمیه اسیت .بیا
اسمفاده از نمایج تحقیق حاضر و مشابهت آن با تحقیقات لورتگرفمه در فرهنیگهیای دیگیر و
همچنین شناسایی میزان رابطۀ آن با ادرا تطر میتوان  .1از اسمانداردهای سیاتممانی بیرای
ترو) افراد در سایر فرهنگها در زمینۀ این مؤلفهها بهره برد و به اسماندارد ساتممانی یکسانی
1. Organizational factors
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برای ترو) رسید؛  .5به راهکارهای نظری برای بهبود کیفیت فضاهای معماری از نظر دسیمیابی
به کاهش مخاطره و امنیت جسمانی دست یافت؛  .9در بازنگری و آموزش بیشیمر بنیدهای -9
 1-9،5و  11-9مقررات ملی ایران ] [1اسمفاده کرد .از این جهات پژوهش حاضر میتواند دارای
نوآوری باشد .با توجه به مطالعات لورتگرفمه و یافمن ممغیرهای پژوهش ،در ی نمیجهگییری
نهایی به مدل مفهومی میرسیم .این مدل میتواند گویهها (عنالر شاتصسازیشده در هیر دو
ممغیر) را معرفی و سؤاالت پرسشنامه را نیز معیین کنید .در شیک  1میدل مفهیومی پیژوهش
ترسیم شده است.

سن
فاکتورهای موقعیتی
جنس
فاکتورهای فردی

شاخص جمعیتشناسی

شاخص ادراک خطر

آشنایی با عالئم
خروج

فاکتورهای اجتماعی

اطالع از آتشسوزی

مدل مفهومی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق ]نگارنده[

روش تحقیق و مراحل پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش از نوع ترکیبی و دامنۀ آن شام ساتممانهای بلند اداری در بیین
سالهای  1935-1931در تهران است که در آنها آتشسوزی رخ داده اسیت .جامعیۀ نمونیه1 ،
ساتممان بلند اداری است که بر اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه 545 ،نفیر از افیرادی اسیت
که در حریق گرفمار شده یا در فرار شرکت داشمهاند .در ابمدای تحقیق ،شاتص ادرا تطر بیه
مؤلفههای مربوط تقسیم و مؤلفههای جمعیتشناسی نیز تعیین شد؛ سپس گویهها تدوین شده
و مدل مفهومی تحقیق ترسیم و پرسشنامۀ اول اسمخرا) شد .این پرسشنامه در بین  55نفیر از
حجم نمونه توزیع شد و بعد از معین شدن رواییی و پاییایی ،پرسشینامۀ دوم تهییه و در سیطح
حجم نمونه توزیع شد .سؤاالت این پرسشیینامه در دو قسمت معین شید .قسیمت اول سیؤاالت
مؤلفههای جمعیتشناسی در قال پنج سؤال مطرح شد .در این قسمت سیه سیؤال -جنسییت،
سن و آشنایی با عالئم ترو) -بهلورت سؤاالت با پاسخ بسمه و دو سؤال دیگر -چگونگی اطالع
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از آتشسوزی در طبقۀ آتش و کی سیاتممان -بیهلیورت سیؤال بیا پاسیخ بیاز تعییین شید و
تجزیهوتحلی دادههای این دو سؤال با اسمفاده از روش هفتمرحلهای کالییزی 1انجیام گرفیت.
اجرای مراح کالیزی بدین لورت بود که پژوهشگر همۀ تولیفهای شرکتکننیدگان را بارهیا
مطالعه کرد و بهمنظور در این مفاهیم ،با آنان هماحساس شد .سپس جمالت و واژگان مرتبآ
با پدیدة مورد مطالعه را اسمخرا) کرد و به هر کدام از جمالت اسمخرا)شده معنا و مفهوم تالی
داد .پس از مرور تولیفات شرکتکنندگان ،مفاهیم مشمر درون دسمههیای تیاص موضیوعی
قرار داده شد و برای موثق کردن مطال به توضیحات اللی مراجعه شد .در مرحلۀ بعید ،عقایید
اسمنما)شده به تولیفی جامع و کام تبدی شد .در نهایت یافمههای نهایی حالی  ،بیهمنظیور
اطمینان از موثق بودن آنها به  15نفر از کارشناسان آتشنشان که در حادثهها حضور داشیمند و
رفمارها را رلد میکردند ارائه شد .به این ترتی بر اساس سه مرحلۀ اول روش کالیزی ،مفاهیم
اسمنباطشده از سؤاالت باز افراد گرفمارشده در حریق در  44کد قرار گرفت .در مرحلۀ بعد سعی
شد کدهای اسمخرا)شده در دسمهبندیهای تاص موضوعی قرار داده شود .به این منظور ،ابمیدا
زیرمجموعههایی ایجاد شد که از ادغام آنها دسمههای فرعی شک گرفت و از ترکی چند دسیمۀ
فرعی ،مفاهیم اللی پژوهش بهوجود آمد .بهعنیوان مثیال در چگیونگی اطیالع از آتیش در کی
ساتممان از ترکی کدهای"لدای در""،لدای افراد"" ،لدای دویدن" دسیمۀ فرعیی "وجیود
سرولدا" شک گرفت .از کنار هم قرار دادن دسمههای فرعیتیر" وجیود سرولیدا"" ،راهیرو"،
"شلوغی پشت درِ واحد" ،کد "سرولدای راهرو" اسمخرا) شد .در نهایت در مرحلیۀ چهیارم از
مراح هفتگانۀ کالیزی ،همۀ مفاهیم اسمنباطشده در سه قسمت "سرولدای راهرو"" ،تمیاس
آتشنشانان ،مدیریت و همکاران" و "دیوار مشمر " شک گرفت .دادهها در نرمافیزار SPSS 22
وارد و جدولهای فراوانی تعیین شد .در قسمت دوم ،با اسیمفاده از سیؤاالت مؤلفیههیای ادرا
تطر بهلورت طیفی پنجمرحلهای ،نظر افراد گرفمارشده در حریق بررسی و اممیازات کس شده
به تفکی هر شاتص محاسیبه شید .در نهاییت بیا طیرح پینج فرضییه از سیؤاالت مؤلفیههیای
جمعیتشناسی و با بهرهگیری از نرمافزار  SPSS 22با اسمفاده از آزمونهای تی مسمق و آنالیز
واریانس ضری تعییین ( )R2آنهیا و نقیش مؤلفیههیای ادرا تطیر در ارتبیاط بیا مؤلفیههیای
جمعیتشناتمی مشخص شد.

1. Colaizzi method

تبیین رابطۀ میان ویژگیهای جمعیتشناتمی و ادرا
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تطر بهمنظور کاهش مخاطرات ...

تفسیر نتایج
فرضیۀ  :1بین سن افراد و مؤلفههای ادراک خطر رابطه وجود دارد.

در جدول  1نمایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ فاکمورهای ادرا
سنی آورده شده است.

تطر برحس گروههای

جدول  .1نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مقایسۀ فاکتورهای ادراک خطر برحسب سن
R2

Sig

F

1/919

1/111

55/595

1/551

1/111

41/413

1/511

1/111

95/515

1/511

1/111

41/154

انحراف معیار
1/511

میانگین
c

سن

تعداد

3/31

11

 41سال به باال

1/411

11/13 b

155

 91-41سال

5/111

51/55 a

53

 51-91سال

11/415

51/41 c

11

 41سال به باال

11/351

91/15 b

155

 91-41سال

1/111

a

1/154

49/54

53

 51-91سال

11/13 c

11

 41سال به باال

5/145

59/11 b

155

 91-41سال

9/135

51/11 a

53

 51-91سال

59/111

55/19 c

11

 41سال به باال

51/115

13/34 b

155

 91-41سال

11/491

a

31/91

 51-91سال

53

فاکتورها
موقعیمی

فردی

اجمماعی

شاتص ک
ادرا تطر

با توجه به نمایج جدول  ،1سطح معناداری ( )Sigبرای هر سه فاکمور و شاتص کلیی ادرا
تطر کوچ تر از  1/15است که نشاندهندة تفاوت معنادار سه فیاکمور و شیاتص کلیی ادرا
تطر بین گروههای سنی است .با توجه به نمایج آزمون تعقیبی توکی ،مشخص است که در هیر
سه فاکمور و شاتص کلی ادرا تطر ،بیشمرین اممیاز مربوط به گروههای سینی  51-91سیال
به باال بوده است و با توجه به مقادیر ضیری تعییین ( ،)R2مشیخص اسیت کیه  91/9درلید از
تغییرات مؤلفۀ موقعیمی 55/1 ،درلد از تغییرات مؤلفیۀ فیردی 51 ،درلید از تغیییرات مؤلفیۀ
اجمماعی و  51درلد از تغییرات شاتص ادرا تطر توسآ ممغیر سن پیشبینیپذیر است.
فرضیۀ  :2بین جنسیت افراد و مؤلفههای ادراک خطر رابطه وجود دارد.

تطر برحسی جنسییت

در جدول  5نمایج آزمون تی اسمیودنت برای مقایسۀ مؤلفههای ادرا
آورده شده است.
با توجه به نمایج جدول  ،5سطح معناداری ( )Sigبرای هر سه فاکمور و شاتص کلیی ادرا
تطر کوچ تر از  1/15است که نشاندهندة تفاوت معنادار سه فیاکمور و شیاتص کلیی ادرا
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تطر بین زنان و مردان است .با توجه به مقادیر میانگین ،مشخص است که در همۀ موارد ،زنیان
اممیازات بیشمری را کس کردهاند .همچنین با توجه به مقادیر ضیری تعییین ( ،)R2مشیخص
است که  91/3درلد از تغییرات مؤلفۀ موقعیمی 55/3 ،درلد از تغیییرات مؤلفیۀ فیردی15/9 ،
درلد از تغییرات مؤلفۀ اجمماعی و  51/5درلد از تغییرات شیاتص کلیی ادرا تطیر توسیآ
ممغیر جنسیت پیشبینیپذیر است.
جدول  .2نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسۀ مؤلفههای ادراک خطر برحسب جنسیت
R2

Sig

T

1/913

1/111

-11/151

1/553

1/111

-3/511

1/159

1111

-1/155

1/515

1/111

-3/511

میانگین

تعداد

جنس

انحراف معیار
1/191

15/11

111

مرد

5/141

51/11

195

زن

11/551

53/55

111

مرد

3/351

45/11

195

زن

1/115

51/51

111

مرد

5/191

55/55

195

زن

55/319

15/11

111

مرد

13/111

11/51

195

زن

فاکتورها
موقعیمی
فردی
اجمماعی
شاتص ک ادرا

تطر

فرضیۀ  :3بین چگونگی اطالع از آتشسوزی در کل ساختمان و مؤلفههای ادراک خطر رابطهه
وجود دارد.

در جدول  9نمایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادرا
اطالع از آتشسوزی در ک ساتممان آورده شده است.

تطر برحسی چگیونگی

جدول  .3نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادراک خطر برحسب چگونگی اطالع
R2

Sig

F

1/511

1/111

51/151

1/551

1/111

51/115

1/151

1/111

19/111

1/541

1/111

59/511

انحراف معیار
1/135
1/194
1/913
15/139
11/114
11/351
1/541
5/955
1/919
55/191
51/311
55/411

میانگین
15/11 b
13/11 a
1/15 c
53/91 b
41/11 a
54/91 b
51/14 b
55/93 a
11/55 b
11/55 b
11/19 a
51/19 b

تعداد
15
11
11
15
11
11
15
11
11
15
11
11

چگونگی اطالع
تماس آتشنشانان و...
سرولدای راهرو
دیوار مشمر
تماس آتشنشانان و...
سرولدای راهرو
دیوار مشمر
تماس آتشنشانان و...
سرولدای راهرو
دیوار مشمر
تماس آتشنشانان و...
سرولدای راهرو
دیوار مشمر

فاکتورها
موقعیمی

فردی

اجمماعی

شاتص ک ادرا

تطر
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تطر بهمنظور کاهش مخاطرات ...

جدول  ،9سطح معناداری ( )Sigبرای هر سه فاکمور و شاتص کلی ادرا تطر کوچ تر از
 1/15است که نشاندهندة تفاوت معنادار سه فاکمور ادرا تطر برحسی چگیونگی اطیالع از
آتشسوزی در ک ساتممان است .با توجه به نمایج آزمون تعقیبی توکی مشخص اسیت کیه در
هر سه فاکمور بیشمرین اممیاز مربوط به سرولدای راهرو است .همچنیین بیا توجیه بیه مقیادیر
ضری تعیین ( )R2مشخص است که  51/1درلد از تغییرات فاکمور میوقعیمی 55/1 ،درلید از
تغییرات فاکمور فردی 15/1 ،درلد از تغییرات فاکمور اجمماعی و  54درلد از تغییرات شاتص
کلی ادرا تطر توسآ چگونگی اطالع از آتشسوزی در ک ساتممان پیشبینیپذیر است.
فرضیۀ  :4بین چگونگی اطالع از آتشسوزی در طبقۀ آتش ساختمان و مؤلفههای ادراک خطر
رابطه وجود دارد.

در جدول  4نمایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادرا
اطالع از آتشسوزی در طبقۀ آتش آورده شده است.

تطر برحسی چگیونگی

جدول  .4نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادراک خطر برحسب چگونگی اطالع
R2

Sig

F

1/591

1/111

11/154

1/551

1/111

11/415

1/551

1/111

11/535

1/541

1/111

51/511

انحراف معیار
1/155

میانگین
a

تعداد

چگونگی اطالع

11/11

14

تماس آتشنشانان و..

4/541

51/31 a

11

سرولدای راهرو

1/511

5/55 b

4

11/915

91/55 a

14

تماس آتشنشانان و..

1/145

49/55 a

11

سرولدای راهرو

1/111

15/11 c

4

5/513

54/91a

14

تماس آتشنشانان و...

4/511

51/19 a

11

سرولدای راهرو

3/145

11/55 b

4

55/311
15/111
11/119

13/15 a
31/55 a
91/51 b

14
11
4

فاکتورها
موقعیمی

دیوار مشمر
فردی

دیوار مشمر
اجمماعی

دیوار مشمر
تماس آتشنشانان و...
سرولدای راهرو
دیوار مشمر

شاتص ادرا

تطر

با توجه به نمایج جدول  ،4سطح معناداری ( )Sigبرای هر سه مؤلفه و شاتص ادرا تطیر
کوچ تر از  1/15است که نشاندهندة تفاوت معنادار سه مؤلفۀ ادرا تطیر و شیاتص ادرا
تطر برحس چگونگی اطالع از آتشسوزی در طبقۀ آتیش اسیت .بیا توجیه بیه نمیایج آزمیون
تعقیبی توکی مشخص است که در هر سه مؤلفه و شاتص ادرا تطر ،بیشمرین اممیاز مربیوط
به سرولدای راهرو است .همچنین با توجه به مقادیر ضیری تعییین ( )R2مشیخص اسیت کیه
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 59/1درلد از تغییرات مؤلفۀ موقعیمی 55/1 ،درلید از تغیییرات مؤلفیۀ فیردی 55 ،درلید از
تغییرات مؤلفۀ اجمماعی و  54/1درلد از تغییرات شاتص ادرا تطر ،توسآ چگونگی اطیالع
از آتشسوزی در طبقۀ آتش پیشبینیپذیر است.
فرضیۀ  :5بین آشنایی از عالئم خروج و مؤلفههای ادراک خطر رابطه وجود دارد.

در جدول  5نمایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادرا
عالئم ترو) آورده شده است.

تطر برحس آشنایی بیا

جدول  .5نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسۀ مؤلفههای ادراک خطر برحسب آشنایی با عالئم
R2

Sig

F

انحراف معیار

میانگین

تعداد

آشنایی با عالئم

فاکتورها

1/511

1/111

41/414

5/455

1/93 c

11

تیر

موقعیمی

1/415

14/95 b

111

بله تقریباً

5/511

51/51 a

113

بله بهطور کام

1/591

1/111

91/915

1/911

59/11 c

11

تیر

15/551

95/95 b

111

بله تقریباً

3/411

45/11 a

113

بله بهطور کام

1/191

1/111

13/539

1/111

11/11 c

11

تیر

1/111

51/45 b

111

بله تقریباً

4/115

55/11 a

113

بله بهطور کام

1/545

1/111

91/119

11/415
55/115

43/11 c
11/19 b

11
111

تیر
بله تقریباً

11/111

a

113

11/11

فردی

اجمماعی

شاتص ک
ادرا تطر

بله بهطور کام

با توجه به نمایج جدول  ،5سطح معناداری ( )Sigبرای هر سه فاکمور و شاتص کلیی ادرا
تطر کوچ تر از  1/15است که نشاندهندة تفاوت معنادار سه فاکمور ادرا تطیر و شیاتص
کلی ادرا تطر برحس آشنایی از عالئم ترو) اسیت .همچنیین بیا توجیه بیه نمیایج آزمیون
تعقیبی توکی مشخص است که در هر سه فاکمور و شاتص کلی ادرا تطر ،بیشیمرین اممییاز
مربوط به «بله بهطور کام » است .همچنین با توجه به مقیادیر ضیری تعییین ( ،)R2مشیخص
است که  51/1درلد از تغییرات فاکمور موقعیمی 59/1 ،درلد از تغییرات فاکمور فیردی19/1 ،
درلد از تغییرات فاکمور اجمماعی و  54/5درلد از تغییرات شاتص کلی ادرا تطیر ،توسیآ
آشنایی با عالئم ترو) پیشبینیپذیر است.
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نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هد دسمیابی به ارتباط ویژگیهیای جمعییت شیناتمی و ادرا تطیر افیراد
گرفمارشده در حریق در ساتممانهای بلند اداری بهمنظیور کیاهش مخیاطرات آتیشسیوزی و
تأمین امنیت افراد لورت گرفت .با اسمفاده از روش تحقیق از نوع ترکیبی و تفسیر پرسشنامه و
مشخص شدن ضری تعیین ( ،)R2نمایجی حال شد .چگیونگی تفسییر مخیاطرات و اقیدامات
انجامگرفمه در تصوص آن یا واکنش مردم ،دولت و حکومیت بیه آن ،حکاییت از کیفییت در
مخاطرات توسآ هر ی دارد .این موضوع تا حد زییادی در مرحلیۀ اول بیه نیوع مخیاطره و در
مرحلۀ دوم به روانشناسی فردی و اجممیاعی ،مؤلفیههیای فرهنگیی و اقمصیادی و ییادگیری و
یاددهی بسمگی دارد و لزوماً در همۀ جوامع یکسان نیست .بعضی جوامع در زمینۀ نیوع تالیی
از مخاطرات ادرا بیشمری دارند و برای بعضی از مخاطرات در بعضی جوامع هیچ ادراکی وجود
ندارد ] .[4با این توضیح به نمیجهگیری و بیان پیشنهادها برای فرضیهها میپردازیم .در فرضییۀ
اول ،بین سن افراد و مؤلفههای ادرا تطر رابطیه وجیود دارد .در تأییید ایین فرضییه در ایین
پژوهش افراد  51-91ساله ،ادرا تطر بیشمری در همۀ مؤلفهها دارند و میتوان  51درلید از
تغییرات شاتص کلی ادرا تطر توسآ سن افراد را پیشبینی کیرد .ایین نمیایج مییتوانید در
تأیید نمایج بهدستآمده از پژوهشهای لورتگرفمیۀ پیشیین [ ]53 ،95نییز باشید .در فرضییۀ
دوم ،بین جنسیت افراد و مؤلفههای ادرا تطر رابطه وجیود دارد .برپاییۀ ایین پیژوهش ،زنیان
ادرا تطر بیشمری در تمامی مؤلفهها دارند و  51/5درلید از تغیییرات شیاتص کلیی ادرا
تطر توسآ جنسیت را میتوان پیشبینی کرد .این نمایج میتواند در تأیید نمایج بهدسیتآمیده
از پژوهشهای لورتگرفمۀ پیشین [ ]11 ،53نیز باشد؛ یعنی تأکید بیشمر بیر آمیوزش حرییق
افراد باالی  91سال و مرد که در ی سازمان دارای ساتممان بلند مشغول به تیدمتانید .ایین
پیشنهاد نافی آموزش ندیدن افراد در سینین و جنسییت دیگیر نیسیت .در فرضییۀ سیوم ،بیین
چگونگی اطالع از آتشسوزی در ک ساتممان و همچنین در طبقۀ آتیش و مؤلفیههیای ادرا
تطر رابطه وجود دارد .چگونگی اطالع یافمن افراد از آتیشسیوزی یکیی از عوامی مهیم اسیت،
بهطوری که ناآگاهی افراد از تطر سب فرار نکردن آنها از مخیاطره مییشیود [ .]99در هیر دو
بخش (ک ساتممان و طبقۀ آتش) و در هر سه مؤلفۀ ادرا تطر ،بیشمرین اممیاز مربیوط بیه
گروهی است که سرولدای راهرو سب اطالع آنها از آتیشسیوزی شیده اسیت و مییتیوان 54
درلد از تغییرات شاتص کلیی ادرا تطیر توسیآ چگیونگی اطیالع از آتیشسیوزی در کی
سییاتممان و  54/1درلیید از تغییییرات شییاتص کلییی ادرا تطییر توسییآ چگییونگی اطییالع از
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آتشسوزی در طبقۀ آتش را پیشبینی کرد .باید آموزشهایی بیه کیادر سیازمان ارائیه شیود تیا
ادرا تطر این افراد ،توسآ اطالع آتش توسآ آتشنشانان ،افزایش یابد .به این ترتی در همۀ
آتشسوزیها نیازی به ترو) ک افراد از ساتممان نیسیت و الگیوی مانیدن در محی  1تولییه
میشود .در فرضیۀ چهارم ،بین آشنایی از عالئم ترو) و مؤلفههیای ادرا
دارد .در این پژوهش در هر سه مؤلفۀ ادرا

تطیر رابطیه وجیود

تطر ،بیشمرین اممیاز مربوط به گروهی اسیت کیه

بهطور کام با عالئم ترو) آشنایی دارند 113 .نفر از حجم نمونه با عالئم ترو) بهطیور کامی
آشنایی و ادرا تطر بیشمری دارند .پس با توجه به جدولها مییتیوان  54/5درلید تغیییرات
شاتص کلی ادرا تطر توسآ آشنایی با عالئم ترو) را پیشبینی کرد .با آموزش همۀ عالئیم
ترو) بهویژه بهلورت تصویری میتوان ادرا تطر و امنیت جسمانی افراد شاغ در سازمان را
افزایش و مخاطرة ناشی از آتشسوزی را کاهش داد.
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