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چکیده
در طی چند دهه اخیر ،جوامع جهانی برای کاهش خساارا
های اجتماعا

نا ی از وقوع بلایای طبیعی و افزایش توانایی

محلی ساعی در غنا بخشایدن به رویکردهای مدیریت بحران دا تند .به دنبال این تلاشها،

در کنفرانس بینالمللی هیوگو در ژاپن ،تابآوری جوامع محلی بهعنوان رویکردی جامع مطرح ااد .علاوه
براین ،بر دانش نیز باهعنوان ابزاری برای دساااتیابی به مدیریت بلایای طبیعی اثربخش و کارا ،و در پی آن
رسایدن به تابآوری تأکید د .از طرف دیگر چون هر کرمان از نظر وضعیت نسبی بودن خطر زلزله در
ساط بسیار زیاد درجهبندی ده است ،هدف کلی از این تحقیق رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله
و تابآوری میبا د .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی از نوع همبستگی بوده که برای جمعآوری دادهها از
پرساش نامه اساتفاده گردید .پرساش نامه مورد اساتفاده در این تحقیق محقق ساخته میبا د که روایی آن
توساط اساتادان راهنما و مشاور و دیگر متخصصین تأیید گردید .همچنین ضریب پایایی پرسشنامه /77۸
برآورد گردید .نمونه آماری این تحقیق  ۸۰۱نفر میبا د که با استفاده از جدول مورگان و به روش تصادفی
ساااده انتخاب اادند .برای تجزیه وتحلیل دادهها از آزمون های تی تک نمونه ای ،تی دو نمونه ای ،آنوا و
همچنین از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تأیید یا رد فرضیا

استفاده د .نتایج نشان داد که میان

مدیریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ علاوه بر این تمامی فرضیا
فرعی نیز مورد تأیید قرار گرفتند .از طرفی دیگر نتایج حاصاال از مقایسااه میانگینها حاکی از آن اس ات که
میاانگین مادیریات دانش بین دو گروه زن و مرد تفااوتی ندارد ،اما میانگین مدیریت دانش در گروه های
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اساات و میانگین تابآوری در بین تمامی گروهها متفاو

است.
کلیدواژهها :مدیریت بحران ،مدیریت دانش ،اجتماعا

محلی ،تابآوری ،کرمان

 -7مقدمه

ساوان طبیعی بهعنوان چالشای اسااسای در جهت نیل به توساعهی پایدار جوامع انسانی به مار میرود .لذا با وارد
ادن اناخت ایوههای نیل به پایداری؛ بهوسیلهی الگوهای مختلف کاهش آسیبپذیری؛ در برنامهریزی و مدیریت
ساوان  ،جایگاهی مناساب در سایاستگذاریهای ملی هر کشور یافته است تا رایط مطلوبی را برای کاهش کارآمد و
مؤثرتر خطرا در ساطوح مختلف مدیریت ساوان ایجاد نماید (رضاایی .)۸۱90 ،این سخن به دلیل همواره امکانپذیر
بودن وقوع مخاطراتی مانند زلزله حائز اهمیت اساات و فقط از طریق برنامهریزی صااحی و اسااتفاده از اایوهها و ابعاد
جدید مدیریتی میتوان از پیامدهای گوناگون و آساایبها و خسااار های نا اای از آنها کاساات (پورطاهری و همکاران،

 .)۸۱9۰در این راساتا ،تمرکز صارف بر مقاو سازی ساختمانها ،بهعنوان بهترین راه برای مقابله با زلزله و کاهش اثرا
ساااون آن ،بهتنهایی و بدون آمادگی ذهنی و جسااامی سااااکنان یک جامعه ره نخواهد داد .در زمان وقوع هر بحرانی،
درصاااورتیکاه جاامعاه هادف آن بحران ،آمادگی ذهنی برای مقابله با آن بحران را دا اااته با اااند ،حجمی عظی از
اغتشااا ااا و بینظمیها بعد از بحران کاهش مییابد (نیکمردنمین و همکاران)۸۱9۱ ،؛ از سااوی دیگر ،مدیریت بحران
بهعنوان علمی تخصااصاای و کاربردی ،مسااتلز برخورداری از مهار ها ،ابزارها و عوامل گوناگونی اساات که یکی از
مه ترین آنها دانش اسات) (Davenport & Grover, 2001؛ بنابراین میتوان اذعان دا ت که مدیریت دانش میتواند
نقش مهمی در حصااول اطمینان از توان و قابلیت دسااتیابی به اطلاعا موثق و قابلاتکا برای مدیریت سااوان بهویژه
زمانی که به آن نیاز داری ایفا نماید ) .(Krisanthi Seneviratne et al, 2012بااینحال ،زیسااتن در بسااتر مخاطرهآمیز
طبیعی ،لزوماً به معنای خسااار بار بودن و آساایبپذیری نیساات ،بلکه فقدان تابآوری و میزان ااناخت و ادرا
جمعیت مساتقر در درجه ،نوع و نحوه مخاطرهآمیز بودن سابب ایجاد خساار است (پورطاهری و همکاران؛ .)۸۱9۰
لذا در ساااط جهانی تغییرا چشااامگیری در نگرش به مخاطره دیده می اااود؛ بهطوریکه رویکرد غالب از تمرکز
ضااعیف بر کاهش آساایبپذیری به افزایش تابآوری در مقابل سااوان تغییر پیدا کرده اساات .بر اسااان این نگرش،
برناامههای کاهش اثرا مخاطرا باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای تابآوری در جوامع با اااند و در زنجیره
مدیریت سااوان به مفهو تابآوری جوامع محلی توجه کنند (صااادقلو و سااجاساایقیداری؛  .)۸۱9۱بحث اصاالی
رویکرد تابآوری این اساات که پس از هر اختلال اجتماعی یا محیطی ،رابطه بین محیط و انسااان تغییر میکند ،دانش
جدید توساعه یافته و تعادل مجدد برقرار می اود؛ بنابراین تابآوری بهطور گستردهای به ظرفیت دانش برای یادگیری
با جذب اطلاعا جدید وابساته اسات ) .(Victoria et al, 2014بهگونهای که هدف اصلی از نگهداری دانش ،دستیابی
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به تابآوری و توانایی سااازمان برای اقدا اثربخش تحت اارایط اسااترنزا اساات ،لذا دانش عیااوی حیاتی برای
تابآوری میبا ااد )(Godwin et al, 2013؛ و این امر بدان ساابب اساات که دانش بومی بهطور گسااتردهای در بین
عوامل مؤثر در تفکر تابآوری نهفته اسااات و این امر در چهارچوب جهانی هیوگو ( )0۰۰7 -0۰۸7در بخش مربوط
باه تابآور سااااختن ملل و جوامع منعکس گردید .اااواهد تجربی در ارتباط با اثربخش بودن دانش بومی در ارتقای
تاابآوری در برابر ساااوان طبیعی وجود دارد ) .(Emmanuel et al, 2013لاذا مادیریت دانش بهطور فزایندهای در
تابآوری سایسات های اجتماعی -زیساتی حائز اهمیت است .در زمینه تحقیق مربوط به تابآوری ،تبادل دانش اغلب
بهعنوان راهحلی برای وضااعیتها و رفتارهای جدید ایجاد ااده میبا ااد .البته تبادل ساااده و عادی اطلاعا و دانش
بهصااور خود به خودی بندر به تغییرا چشاامگیر در رفتارهای ضااروری در وضااعیتهای آتی منجر میگردد
) .(Evely et al, 2012در باازنگری راهبرد یوکوهاما و برنامه اقدا برای دنیای امنتر ،چالشها و اااکافهایی وجود
دا اات که یکی از این ااکافها مربوط به مدیریت دانش و آموزش بود (جعفری .)۸۱9۱ ،عد آگاهی از پیامدها و
راههای نجا و معیارهای حفاظتی ،مرد را در برابر بلایای طبیعی آسایبپذیرتر میکند .در حال حاضر سعی و کو ش
دانشامندان برای ثبت و اناخت نشاانههای بروز و زمان و وقوع زلزله کامل نشده است ،بنابراین افزایش سط دانش و
آگاهی مرد برای پیشااگیری و رعایت اصااول ایمنی تنها راه ممکن و مطمئن برای کاهش خطرا زلزله اساات .اگرچه
در این میان راهی برای خنثی کردن تمامی اثرا منفی سااوان وجود ندارد ،اما میتوان اقداماتی را برای کاهش اثرا
بحران انجا داد .بدون ااک دانش مرتبط با راهبردهای مدیریت سااوان همراه با اقدا و آموزش مناسااب میتواند
تلاشها و برنامهریزیها برای کاهش خساارا نا ای از ساوان را پشتیبانی کند ) .(Krisanthi S et al, 2012به عبارتی
مدیریت دانش قصاد دارد تا دساترسای به دانشای که پیوسته در حال تغییر است ،دانش ضمنی و دانش عینی در اذهان
افراد را فراه کناد و باا ایجاد خرد توانایی در نوآوری و قدر مقابله با بحرانها را افزایش دهد (محمدی و همکاران،
 .)۸۱9۱برای رسیدن به اهداف و آزمون فرضیهها ،مدل مفهومی تحقیق به کل زیر ارائه گردیده است:

شکل  -7مدل مفهومی تحقیق

جغرافیا و مخاطرا محیطی

87

ماره بیست و هفت

 -4مواد و روشها
 -7-4منطقه موردمطالعه

اهر کرمان به لحا نسابی بودن خطر زلزله نیز در ساط بسیار زیاد درجهبندی ده است (کمیته دائمی بازنگری
آییننامه طراحی سااختمانها در برابر زلزله )۸۱9۱ ،و همچنین ازجمله اهرها و مناطق با تراک جمعیت بالا محسوب
می اود که بافتهای فرساوده ،فرهن

سانتی ساختمانسازی ،عد توجه کافی به مقوله طراحی در برابر زلزله ،عوامل

فرهنگی ،عد آمادگی مرد در برابر زلزله و بساایاری از عوامل دیگر دسااتبهدساات ه دادهاند تا این ااهر با ظرفیت
خطرپذیری بالایی قلمداد گردد .علاوه بر این ،در بین محلاتی که مرکز مطالعا مدیریت بحران اااهر کرمان کلانهای
آموز اای برگزار نموده اساات ،محله ساارآساایاب دارای سااازههای غیرمقاو با بافت ساانتی و همچنین ازجمله محلا
حا ایهنشاین اهر کرمان محسوب می ود .علاوه براین ساکنین محله سرآسیاب به دلیل اینکه نسبت به سایر محلا ،
استقبال بیشتری دا تهاند بهعنوان محله مورد نظر در انجا این تحقیق انتخاب ده است.

شکل  -4شهر کرمان و محله سرآسیاب
 -4-4روش کار

این تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی ،از نظر گردآوری دادهها از نوع توصاایفی -پیمایشاای از نوع مقطعی و از نظر
روش نیز از نوع همبساتگی میبا اد که رابطه بین متغیرها بر اسان هدف تحقیق تحلیل میگردد .بهمنظور جمعآوری
دادهها ،از دو پرسااشاانامه محقق ساااخته مدیریت دانش مرتبط با زلزله (در چهار بعد :کسااب ،ذخیره ،تسااهی و کاربرد
دانش) و پرساشانامه تابآوری استفاده ده است .همچنین این پژوهش در محله سرآسیاب کرمان انجا ده است که
جامعه آماری اامل تمامی افراد آموزشدیده سااکن در محله سارآسایاب میبا اد ( ۸7۰نفر) میبا ند که با توجه به
جدول محاسبه حج نمونه آماری مورگان ،تعداد  ۸۰۱نفر بهعنوان نمونه انتخاب دند.
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پس از تدوین پرساااشنامه ،آن را در اختیار متخصاااصاااین بلایای طبیعی ،قرار داده اااد و پس از تغییرا لاز و
اصاالاحا پیشاانهادی از سااوی آنان ،به تأیید نهایی رسااید؛ و برای ساانجش پایایی از روش آلفای کرونباه با کمک
نر افزار  SPSSاستفاده ده است ،این مقدار برای هر یک از متغیرها در جدول زیر آمده است.
جدول  -۸خروجی آزمون پایایی آلفای کرونباخ
متغیرهای تحقیق

تعداد گویه ها

میزان پایایی

کسب دانش

7

/777

ذخیره دانش

7

/77۰

تسهی دانش

7

/7۱7

کاربرد دانش

7

/777

تابآوری اجتماعی

8

/79۱

تابآوری اقتصادی

8

/777

 -9نتایج و بحث
 -7-9یافتههای توصیفی

از مجموع  ۸۰۱پاساخگو در این تحقیق 77 ،نفر ( 77/8درصد) مرد و  78نفر ( 77/۱درصد) زن هستند .دامنه سنی
پاساخگویان بدینصور است که  ۱۱نفر ( ۱0درصد) از بین پاسخگویان کمتر از  07سال 77 ،نفر ( 70/8درصد) بین
 07 -۱7ساال 0۸ ،نفر ( 0۰/7درصاد) بین  ۱7-77سال و  7نفر ( )7/9درصد بالاتر از  77سال میبا ند و از نظر سط
تحصاایلا  07نفر ( 07/0درصااد) زیر دیمل  07 ،نفر ( 07/۱درصااد) دیمل  ۸9 ،نفر ( ۸7/7درصااد) فوقدیمل  08 ،نفر
( 07/0درصد) لیسانس و  7نفر ( 7/7درصد) فوقلیسانس و بالاتر میبا د.
 -4-9یافتههای استنباطی

به جهت تجزیهوتحلیل دادهها در بخش آمار اساااتنباطی ،ابتدا میبایسااات از نرمال بودن و یا نبودن دادهها اطمینان
حاصاال گردد و در صااور نرمال بودن از آزمونهای پارامتریک و در صااور نرمال نبودن از آزمونهای ناپارامتریک
اساااتفااده نمود؛ بناابراین در این بخش برای آزمون نرماال بودن یا نبودن دادهها از آزمون کولموگروف -اسااامیرنوف
اساتفاده می اود .اگر معناداری بیش از  ۰/۰7با اد ،دادهها نرمال بوده و بایسات از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد،
در غیر این صور از آزمونهای ناپارامتریک استفاده خواهد د.
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جدول  -4نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف معیار

 Zکولموگروف -اسمیرنوف

معنیداری

کل دادهها

7/777

۸/7۱0

۸/079

۰/۰77

با توجه به جدول فوق ،چون که مقدار  Sig=۰/۰77و بیشااتر از  ۰/۰7اساات ،بنابراین توزیع مشاااهدا نرمال و از
آزمونهای پارامتریک استفاده می ود.
 -7-4-9مقایسه میانگینهای متغیرها در بین گروههای جنسی ،سنی و تحصیلی
 -7-7-4-9مدیریت دانش مرتبط با زلزله
 -7-7-7-4-9جنسیت (آزمون تی با دو نمونه مستقل)7

بهمنظور مقایسااه میانگین یک متغیر وابسااته در بین دو گروه (در اارایطی که گروهها از نوع مقیان اساامی ،دادهها
فاصلهای و توزیع دادهها نرمال با د) از آزمون تی دو نمونهای استفاده می ود.
نتایج این آزمون در جدول ماره  ۱مشاهده میگردد.
جدول  -9خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای جنسی
انحراف

معناداری

معیار

آزمون لون

متغیر

مقولات

میانگین

مدیریت دانش مرتبط با

مردان

۱8/۰0۸8

۸۱/97999

زلزله

زنان

۱8/9779

9/77۸۸0

/۰۰۸

T sig

/798

درجه
آزادی
۸۰۸

نتایج حاصال از جدول فوق نشان میدهد که  tمحاسبه ده ( )/798در سط معناداری  /۰۰۸و درجه آزادی ،۸۰۸
کمتر از  /۰7اسااات ،لاذا با  99درصاااد اطمینان میتوان ادعا کرد که مدیریت دانش مرتبط با زلزله در بین دو گروه یاد
ده تفاو معناداری وجود ندارد.

1 Independent Sample T test

سال هفت

7۸

رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله وتاب آوری ...

 -4-7-7-4-9سن (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)7

برای مقاایساااه میاانگین متغیرهاا در بیشاااتر از دو گروه ،زمانی که مقیان متغیر مساااتقل ،ترتیبی و مقیان دادهها
فاصالهای و همچنین توزیع دادهها نرمال با اد ،از آزمون آنوا استفاده می ود .درواقع ،این آزمون رو ی برای ناخت
تفاو متغیر وابسته در بین گروهها میبا د .نتایج این آزمون در جدول ماره  ،7مشاهده می ود.
جدول  -2خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای سنی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

۱

7۰9/0۸۰

99

۸08/۸۱۸

متغیر

منبع تغییرات

مدیریت دانش

بین گروهی

۸008/709

مرتبط با زلزله

درونگروهی

۸0777/907

مقدار

F

معناداری
/۰07

۱/0۸9

اگر مقدار معناداری بیشاتر از  /۰7با اد ،تفاو معناداری بین گروهها وجود ندارد؛ اما درصورتیکه معناداری کمتر
از  /۰7با ااد ،تفاو معنادار و میبایساات برای مشاااهده این تفاو  ،از آزمونهای تعقیبی اسااتفاده نمود .همانطور که
در جدول فوق مشاااهده می ااود ،مقدار معنیداری کمتر از  /۰7ااده اساات ،به عبارتی ،افراد آموزشدیده بر حسااب
ساان ،به یک اندازه از مدیریت دانش مرتبط با زلزله برخوردار نیسااتند؛ بنابراین ساان بر مدیریت دانش مرتبط با زلزله
تأثیرگذار اسات و برای مشااهده این اختلاف بایساتی از آزمون تعقیبی توکی استفاده ود .در این آزمون (توکی) ،فقط
بین گروههایی که معناداری آنها پایینتر از  /۰7با د تفاو معنادار است.
جدول  -5خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای سنی
گروههای سنی

کمتر از  45سال

 45تا  95سال

 95تا  25سال

بالای  25سال

مقدار معناداری

کمتر از  07سال

-

/877

/۰۸7

/7۰۱

 07تا  ۱7سال

/877

-

/۸۸۰

/777

 ۱7تا  77سال

/۰۸7

/۸۸۰

-

/970

بالای  77سال

/7۰۱

/777

/970

-

همانطور که مقادیر معناداری در جدول بالا نشااان میدهد ،تنها بین گروههای ساانی کمتر از  07سااال با  ۱7تا 77
ساااال ،میاانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله تفاو معناداری وجود دارد و ساااایر گروهها تفاو معناداری بین آنها
وجود ندارد.
1 One- Way ANOVA
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جغرافیا و مخاطرا محیطی

 -9-7-7-4-9تحصیلات (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

بر اساان توضایحا داده اده در بخش الف ،0-۸-برای مشاهده اختلاف میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله
در بین گروههای تحصایلی از آزمون آنوا اساتفاده می ود .بررسی نشان میدهد که تحصیلا بر مدیریت دانش مرتبط
با زلزله اثر دارد ،زیرا معنیداری کمتر از  /۰7ده است.
جدول  -1خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای تحصیلی
منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییرات

مجذورات

آزادی

مجذورات

مدیریت دانش

بین گروهی

۸897/708

7

777/8۰8

مرتبط با زلزله

درونگروهی

۸0۰۸7/807

97

77۰/۸00

متغیر

F

۱/779

مقدار
معناداری
/۰۰7

لذا برای مشااهده این اختلاف بایساتی از آزمون توکی اساتفاده کرد .نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر قابل
مشاهده است.
جدول  -1خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای تحصیلی
گروههای تحصیلی

زیر دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و بالاتر

مقدار معناداری

زیر دیمل

-

۸

/۰۱0

/۸79

/97۸

دیمل

۸

-

/۰00

/۸0۱

/9۱7

فوقدیمل

/۰۱0

/۰00

-

/797

/807

لیسانس

/۸79

/۸0۱

/797

-

/977

فوقلیسانس و بالاتر

/97۸

/9۱7

/807

/977

-

مقاادیر معنااداری در جادول فوق نشاااان میدهاد کاه میزان مادیریت دانش مرتبط با زلزله فقط در بین دو گروه
تحصیلی فوقدیمل با زیر دیمل و همچنین دو گروه فوقدیمل و دیمل تفاو معناداری وجود دارد.
 -4-7-4-9تابآوری
 -7-4-7-4-9جنسیت (آزمون تی)

همانطور که در قبل گفته اد ،بهمنظور مقایساه میانگین یک متغیر وابسته در بین دو گروه (در رایطی که گروهها
از نوع مقیان اسمی ،دادهها فاصلهای و توزیع دادهها نرمال با د) از آزمون تی دو نمونهای استفاده می ود.

سال هفت

7۱

رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله وتاب آوری ...

جدول  -8خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین تابآوری در گروههای جنسی
متغیر
تابآوری

انحراف

معناداری

معیار

آزمون لون

مقولات

میانگین

مردان

۱7/7770

۸0/97۱۸7

زنان

7۰/8۱77

9/۰70۰0

/۰۰۰

T sig

/۰۰7

درجه
آزادی
۸۰۸

نتایج حاصال از جدول فوق نشان میدهد که  tمحاسبه ده ( )/۰۰7در سط معناداری  /۰۰۰و درجه آزادی ،۸۰۸
کمتر از  /۰7اسااات ،لذا با  99درصاااد اطمینان میتوان ادعا کرد که مدیریت دانش مرتبط با زلزله در بین دو گروه یاد
ده تفاو معناداری وجود دارد.
 -4-4-7-4-9سن (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

همانطور که در مطالب پیشاین نیز ا ااره اد ،برای مقایسه میانگین متغیر وابسته در بین چند گروه ،از آزمون آنوا
استفاده می ود .نتایج حاصل از مقایسه میانگین تابآوری در بین گروههای سنی در جدول زیر آورده ده است.
جدول  -3خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین تابآوری در گروههای سنی
متغیر
تابآوری

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروهی

0۸79/7۱

۱

8۸9/97۱

درونگروهی

۸۸۰۸7/۸۱۸

99

۸۸۸/077

منبع تغییرات

F

مقدار
معناداری
/۰۰۰

7/78۸

ازآنجاکه معنیداری کمتر از  /۰7ااده اساات ،لذا ساان بر تابآوری تأثیرگذار اساات و برای مشاااهده این اختلاف
بایستی از آزمون تعقیبی توکی استفاده ود.
جدول  -71خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین تابآوری در گروههای سنی
گروههای سنی

کمتر از  45سال

 45تا  95سال

 95تا  25سال

بالای  25سال

مقدار معناداری

کمتر از  45سال

-

۸

/۰۰0

/708

 45تا  95سال

۸

-

/۰۰۸

/777

 95تا  25سال

/۰۰0

/۰۰۸

-

/778

بالای  25سال

/708

/777

/778

-
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نتایج حاصاال از آزمون تعقیبی توکی نشااان میدهد که بین گروههای ساانی زیر  07سااال با  ۱7تا  77سااال و بین
گروه سانی  07تا  ۱7ساال با گروه سنی  ۱7تا  77سال به دلیل آنکه مقدار معناداری آنها کمتر از  /۰7است (به ترتیب
 /۰۰0و  )/۰۰۸تفاو معناداری بین میانگینهای آنها وجود دارد اما برای ساااایر گروهها تفاو معناداری بین میانگین
تابآوری آنها وجود ندارد ،چون مقدار معناداری ان بزرگتر از  /۰7میبا د.
 -9-4-7-4-9تحصیلات (آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

بررساای نشااان میدهد که تحصاایلا بر مدیریت دانش مرتبط با زلزله اثر دارد ،زیرا معنیداری کمتر از  /۰7ااده
است .به عبارتی ،میانگین تابآوری در بین گروههای تحصیلی متفاو است.
جدول  -77خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای تحصیلی
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

7

۱97/۸7۱

97

۸۸7/099

متغیر

منبع تغییرات

مدیریت دانش

بین گروهی

۸77۰/7۸7

مرتبط با زلزله

درونگروهی

۸۸79۱/۱78

F

۱/۱7۰

مقدار
معناداری
/۰۸۱

لذا برای مشاااهده این اختلاف ،که در بین کدا یک از گروهها وجود دارد ،بایسااتی از آزمون تعقیبی توکی اسااتفاده
ود.
جدول  -79خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در گروههای تحصیلی
گروههای تحصیلی

زیر دیپلم

دیپلم

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانس و بالاتر

مقدار معناداری

زیر دیپلم

-

/7۸7

/۰۸۸

/۸79

۸

دیپلم

/7۸7

-

/۸7۱

/870

/978

فوقدیپلم

/۰۸۸

/۸7۱

-

/8۱7

/070

لیسانس

/۸79

/870

/8۱7

-

/808

فوقلیسانس و بالاتر

۸

/978

/070

/808

-

مقاادیر معنااداری در جدول فوق بیانگر این اسااات که میانگین تابآوری تنها بین دو گروه زیر دیمل و فوقدیمل
دارای تفاو معنیدار اساات ،چون مقدار آن برابر با  /۰۸۸که کمتر از  /۰7میبا ااد ،اما در بین سااایر گروهها این مقدار
بیشتر از  /۰7است و بیانگر عد تفاو معنادار بین میانگین تابآوری در آنها است.

رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله وتاب آوری ...

سال هفت
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 -4-4-9فرضیههای تحقیق

ضارایب همبستگی در ارتباط با فرضیا تحقیق (رابطه بین مدیریت دانش مرتبط با زلزله و ابعاد آن با تابآوری)،
در جدول زیر قابل مشااهده اسات .ضارایب همبساتگی آورده ده در جدول ،بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین
متغیرهای مسااتقل و وابسااته اساات .به عبارتی با افزایش در سااط مدیریت دانش مرتبط با زلزله ،تابآوری افراد نیز
افزایش مییابد و بالعکس.
جدول  -72خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات تحقیق
متغیر

تابآوری

تابآوری اجتماعی

تابآوری اقتصادی

همبستگی

مدیریت دانش

⃰ ⃰ /87۸

-

-

کسب دانش

-

⃰ ⃰ /777

⃰ ⃰ /7۱7

تسهیم دانش

-

⃰ ⃰ /77۸

⃰ ⃰ /78

ذخیره دانش

-

⃰ ⃰ ./777

⃰ ⃰ /7۸۱

کاربرد دانش

-

⃰ ⃰ /77

⃰ ⃰ /779

⃰ ⃰ معناداری در سط  99درصد

 -2جمعبندی

در مطالعه حاضار ،نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون؛ به جهت تأیید و یا رد فرضیا ؛ نشان داد که
رابطاه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری وجود دارد .بدینصاااور که با افزایش دانش
مرتبط باا زلزلاه در بین داوطلباان ،تاابآوری آنهاا افزایش مییااباد .چراکه دانش و آگاهی داوطلبان با ااارکت در
کلانهای آموز ای مرتبط با زلزله منجر به افزایش تابآوری اده است؛ بنابراین فرضیه اصلی تأیید می ود .علاوه بر
این نتایج حاصل از فرضیا فرعی نیز حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیرهاست.
لذا نتایج حاصاال از آزمون فرضاایا فرعی ،بیانگر تأیید اادن فرضاایا فرعی میبا ااد؛ که نتایج حاص ال از این
تحقیق به جهت رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری در بین داوطلبان آموزشدیده محله ساارآساایاب
کرماان ،باا نتاایج حااصااال از تحقیق گودوین و همکااران ( )0۰۸۱تحت عنوان مدیریت دانش و تابآوری در مراکز
تولیدی نیجریه ،که فرضیاتی مشابه با فرضیا این تحقیق را مورد آزمون قرار داده بودند ،همخوانی دارد.
علاوه بر این؛ نتایج حاصاال از آزمونهای تی تک نمونهای و آنوا برای مشاااهده وجود تفاو در میانگین مدیریت
دانش مرتبط باا زلزلاه و تاابآوری در بین گروههای جنسااایتی ،سااانی و تحصااایلی داوطلبان آموزشدیده در محله
ساارآساایاب کرمان ،نشااان داد که میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در بین گروههای جنساایتی زن و مرد تفاو

جغرافیا و مخاطرا محیطی
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ماره بیست و هفت

نادارد ،این در حاالی اسااات کاه میانگین مدیریت دانش مرتبط با زلزله در بین گروههای سااانی و تحصااایلی تفاو
معناداری وجود دارد .بعلاوه مقایسااه میانگین تابآوری در بین تما گروههای جنساای و ساانی و تحصاایلی تفاو
معنیداری را نشان داد.
همانطور که نتایج حاصاال از آزمون فرضاایا نشااان میدهد ،تلاش برای افزایش سااط دانش و آگاهی افراد به
جهت افزایش تابآوری در برابر زلزله امری ضااروری در بحث ایمنی و به دنبال آن کاهش خسااارا و تلفا خواهد
بود؛ بنابراین نتایج ،به کلیه ساااازمانهای متولی امر مدیریت بحران پیشااانهاد میگردد که به این مه در برنامههای خود
برای ارتقای تابآوری و به دنبال آن توساعه پایدار اهری توجه جدی دا ته با ند .ازآنجاکه افراد ساکن در هر منطقه
مؤثرترین منبع در دسترن به جهت مدیریت هر چه بهتر بلایای طبیعی میبا ند،
بنابراین به جهت بهبود وضااعیت محله مذکور ،پیشاانهاد می ااود تا افراد بیشااتری را تحت پو ااش آموزشهای
مرتبط قرار دهند تا از این طریق ،با افزایش سااط دانش سااااکنین ،تابآوری آنها را در برابر زلزله افزایش دهند .علاوه
بر این پیشانهاد می اود تا مراکز آموز ی فعال در زمینه مقابله با زلزله در هر کرمان ،با توجه به وضعیت خا

محله

سارآسایاب؛ ازجمله حا ایهنشینی ،سط درآمدی پایین ساکنین و تراک جمعیتی نسبتاً بالا؛ آموزشهای خود را در این
محله برگزار نموده تا از این راه با جذب افراد بیشاااتر به آموزشها ،ساااط در خطرپذیری و به دنبال آن ،تابآوری
افراد ساااکن در منطقه را افزایش دهند .در این راسااتا و بهمنظور ارتقای پایداری محله مذکور لاز اساات به هر دو گروه
زن و مرد؛ بخصااو

افراد تحصاایلکرده؛ بهطور یکسااانی توجه گردد تا از این طریق تابآوری زنان را که جزن افراد

آسیبپذیر در برابر زلزله میبا ند ،افزایش دهند.
در پایان نیز به پژوهشاگران علاقهمند در این حوزه پیشانهاد می ود تا رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله را با
سایر ابعاد تابآوری مورد مطالعه قرار دهند.
سپاسگزاری

در پاایاان لااز میدانی از جناب آقای مهندن علوی مدیر مرکز مطالعا و مدیریت بحران کرمان ،سااارکار خان
اکیبا ،مسائول برگزاری کلانهای آموز ای ،سرکار خان حسینی مسئول بخش تحقیقا مرکز مطالعا و مدیریت
بحران و همچنین از جناب آقای حیدری اااورایار محتر محله سااارآسااایاب کرمان ،به جهت همکاری در انجا این
تحقیق تشکر و قدردانی نمایی .
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