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 شرایط را برای بهبود زندگی در مناطق، امروزه دولتها و جوامع در تالشند تا با ارتقای تابآوری در برابر بالیای طبیعی از جمله زلزله:زمینه و هدف
 مرکز مطالعات و مدیریت بحران شهرداری کرمان با توجه به زلزلهخیز بودن این شهر و لزوم تابآور ساختن،در این راستا.دارای خطر افزایش دهند
. برای برگزاری آموزشهای محلی خود در سطح شهرستان گامهایی اساسی برداشته است،جوامع محلی
 در محله، همبستگی میباشد،  پیمایشی و از نظر نوع روش نیز- توصیفی،  کاربردی و از نظر گردآوری دادهها،  این تحقیق که از نظر نوع هدف:روش
د که روایی آنها پس از اصالحیات و پیشنهادهای
  محقق ساخته هستن، پرسشنامههای مور د استفاده در این تحقیق.سرآسیاب کرمان انجام شده است
 عالوه براین پایایی سؤاالت به روش آلفای کرونباخ مقادیر قابل قبولی را نشان داد. مورد تأیید اساتید و متخصصین مربوطه قرار گرفته است،الزم
 برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون ضریب.که در نهایت به روش تصادفی ساده بین اعضای نمونه در محله سرآسیاب کرمان توزیع شدند
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 در بین گروههای، مقایسه میانگین متغیرهای مورد نظر در این تحقیق، همچنین. عالوه بر این فرضیات فرعی نیز مورد تأیید قرار گرفتند.نشان داد
 سنی و تحصیلی نشان داد که میانگین مدیریت دانش و عوامل اجتماعی تابآوری در بین گروههای جنسی تفاوت ندارد اما بین گروههای سنی،جنسی
. که برای مشاهده این تفاوتها از آزمون توکی استفاده شده است،و تحصیلی متفاوت است
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 بیش، برنامه و کالسهای آموزشی خود را در سطح اجتماعات محلی با هدف ارتقای تابآوری،و هالل احمر؛ با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن زلزله
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Abstract
Background and objective: Today, governments and communities are trying to improve the conditions for life in risk areas, by improving resilience to natural disasters such as earthquakes. In this regard, Disaster Management and Studies Center of Kerman Municipality due to the Seismicity of the city and the need to build local communities resilient has taken fundamental steps to hold their local education across the city.
Method: This study which is functional in terms of purpose, descriptive- survey in terms of data collection and correlation in terms of methodology, was carried out in the neighborhood of Sarasiab in Kerman. The questionnaires used in this study were researcher made and their
validity was confirmed by relevant professors and experts after necessary amendments and suggestions. In addition, reliability of questions
showed acceptable values by Cronbach’s alpha method that finally was distributed randomly among the sample members in the neighborhood of Sarasiab in Kerman. The Pearson correlation coefficient was used to confirm or reject the hypotheses and to compare the average of
variables were used the single-sample T-Test, ANOVA test and Tukey test.
Findings: The results of the Pearson correlation coefficient showed a significant and positive relationship between knowledge management
related to the earthquake and social factors of resiliency. Additionally, sub-hypotheses were confirmed. Also, the mean comparison of the
variables between groups in gender, age and education in this study showed that there is no difference between the genders in the average
of knowledge management and social factors of resiliency, but it is different between age and education groups which for viewing these differences were used Tukey test.
Conclusion: According to the results of this study and the role of knowledge in promoting resiliency, recommended that the organizations in
charge of disaster management including research centers and Red Crescent, according to the unpredictability of earthquakes, strengthen the
programs and educational classes at the community level to promote resiliency.
Keywords: Knowledge Management, Resiliency, Social Factors of Resiliency, Earthquake, Natural Disasters, Neighborhood of Sarasiab in Kerman
uCitation (APA 6th ed.): Hosseini, S.S. Safarnia, H. Poursaeedm M. (2016, Fall). The Relationship between Knowledge Management Related to Earthquake and Social Factors of Resiliency (Case Study: Trained Volunteers in Neighborhood of Sarasiab in
Kerman). Disaster Prevention and Management Knowledge Quarterly (DPMK), 6(3), 273-283.
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مقدمه

به هنگام وقوع زلزله به علت ناپایداری فضاهای شهری در ب رابر زلزله و

عدم آمادگی کافی مردم ،در مدت زمان کوتاهی ،آسی بهای فی زیکی

گوناگونی دیده م یشود که خود سبب ایجاد آسی بهای جانی ،مالی

و عملکردی)تابعی از می زان آسیب عناصر و فضاهای شهری و ارزش

عملکردی آنان است( و در نهایت آسی بهای اجتماعی و اقتصادی
و ازکار افتادن سیستم شهری م یشود(مطهری و بهتاش؛ .)11 :1394

از آن جا که وقوع مخاط راتی مانند زلزله هم واره امكانپذير است،

فقط از ط ريق ب رنامهريزي صحيح و استفاده از شيوهها و ابعاد جديد
مدي ريتي م يت وان از پيامدهاي گوناگون و آسي بها و خسارتهاي

ناشي از آنها كاست(پورطاهری و همکاران .)115 :1390 ،در این
راستا ،برخی معتقدند تمرکز بر مقاومسازی ساختمانها ،بهت رین راه

ب رای مقابله با زلزله و کاهش اث رات سوء آن است ،ولی بایست در

نظر داشت که این مهم به تنهایی و بدون آمادگی ذهنی و جسمی

ساکنان یک جامعه رخ نخ واهد داد .در زمان وقوع هر بح رانی ،در
صورتی که جامعه هدف آن بح ران ،آمادگی ذهنی ب رای مقابله با آن

بح ران را داشته باشند ،حجمی عظیم از اغتشاشات و ب ینظم یها بعد
از بح ران کاهش م ییابد .بناب راین در کنار آمادهسازی کالب د یک شهر

ب رای رویارویی با بح ران ،الزم است ساکنان عادی نیز آموزشهای الزم

ب رای آن را ببینن د تا با قبول ش رایط بوجود آمده ،اولین گامها را ب رای

حفظ زندگی خود و اط رافیان و بعد از آن ،بهسازی جامعه بح ران
زده بردارن د(نیکمردنمین و همکاران .)26 :1393 ،با این حال گر چه

راهی ب رای خنثی کردن تمامی اث رات منفی سوانح وجود ندارد ،اما

م یت وان اقداماتی را ب رای کاهش اث رات بح ران انجام داد .بدون شک

دانش م رتبط با راهبردهای مدی ریت سوانح هم راه با اقدام و آموزش
مناسب م یت واند تالشها و ب رنامهریزیها ب رای کاهش خسارات ناشی

از سوانح را پشتیبانی کند(ک ریستانی سنوی رانته و همکاران ،1390 ،

 .)284بناب راین م یت وان چنین گفت که مدی ریت بح ران به منظور

گذار از مشکالت و رفع آسی بهای ایجاد شده در محیط و م واجه

شدن با ش رایط خاص و جدید ،ویژگ یهای خاصی را م یطلب د که در

این بین مدی ریت دانش یکی از مهمت رین خصیصههایی است که
م یت واند به مدی ران کمک نماید(اخ وان و درویشزاده.)144 ،1390 ،

بعبارتی مدی ریت بح ران بعنوان علمی تخصصی و كاربردي ،مستلزم

برخورداري از مهارتها ،ابزارها و ع وامل گوناگوني است كه يكي
از مهمت رين آنها دانش است و مدی ریت آن م یت واند نقش مهمی

در حصول اطمینان از ت وان و قابلیت دستیابی به اطالعات موثق و

قابل اتکا ب رای مدی ریت سوانح به ویژه زمانی که به آن نیاز داریم

ایفا نماید(ک ریستانی سنوی رانته و همکاران  .)279 ،1390 ،در واقع

مدی ریت دانش قصد دارد تا دسترسی به دانشی که پیوسته در حال
تغییر است ،دانش ضمنی و دانش عینی در اذهان اف راد را ف راهم

کند و با ایجاد خرد ت وانایی در نوآوری و قدرت مقابله با بح رانها
را افزایش دهد(محم دی و همکاران .)2 :1393 ،همچنین در تأیی د

مطلب فوق م یت وان به بازنگری راهبرد یوکوهاما و ب رنامه اقدام ب رای

دنیای امنتر ،اشاره نمود که از جمله چالشها و شکافهای موجود
در آن م ربوط به مدی ریت دانش و آموزش بود(جعفری.)1393 ،

شایان ذکر است که زیستن در بستر مخاطرهآمیز طبیعی،
لزوم ًا بمعنای خسارتبار بودن و آسیبپذیری نیست ،بلکه فقدان
تابآوری و میزان شناخت و ادراک جمعیت مستقر در درجه ،نوع

و نحوه مخاطرهآمیز بودن سبب ایجا د خسارت است(پورطاهری و

همکاران؛  .)35 :1390بحث اصلی رویکرد تابآوری این است

که پس از هر اختالل اجتماعی یا محیطی ،رابطه بین محیط و
انسان تغییر میکند ،دانش جدید توسعه یافته و تعادل مجدد برقرار

میشود .بنابراین تابآوری بطور گستردهای به ظرفیت دانش

برای یادگیری با جذب اطالعات جدید وابسته است(ویکتوریا

1

و همکاران .)223 ،2014 ،بگونهای که هدف اصلی از نگهداری

دانش ،دستیابی به تابآوری و توانایی سازمان برای اقدام اثربخش

تحت شرایط استرسزا است ،لذا دانش عضوی حیاتی برای

تابآوری میباشد(گودوین و همکاران .)111 ،2013 ،این نقش
2

تا حدی است که در ادبیات مربوط به تابآوری ،تبادل دانش اغلب
نوشدارویی است برای ایجاد نتایج ،رفتارها و اعمال پایدار(اویلی

3

و همکاران.)2 :2012 ،

از طرفی ،با توجه به اهمیت تابآوری و همچنین نقش بسزای

دانش و مدیریت آن در ارتقای سطح تابآوری؛ و از طرف دیگر از

آن جا که شهر کرمان به لحاظ نسبی بودن خطر زلزله نیز در سطح
1. Victoria Reyes-Garcıa
2. Godwin
3. Evely
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بسیار زیاد درجهبندی شده است(کمیته دایمی بازنگری آیین نامه
طراحی ساختمانها در برابر زلزله ،)162 ،1393 ،به سبب بافت

سنتی ساختمانسازی نیز مستعد آسیبپذیری باالیی است ،لذا با

با وجود تعاریف متعد د و عدم توافق بر یک تعریف واحد برای

دانش و مدیریت دانش ،نکته قابل تأمل در ارتباط با م دلهای
مدیریت دانش این است که اکثر این مدلها از نظر محتوایی تقریب ًا

توجه به ضرورت احساس شده هدف از انجام این تحقیق رابطه

مشابه هستند اما دارای فازها و ترتیبات متفاوتی میباشند(اللهی

داوطلبان آموزشدیده محله سرآسیاب کرمان میباشد .بدین منظور

دستیابی به فرایندی قابل قبول ،با بررسی م دلهای قبلی ،فرایندهای

میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری اجتماعی در بین

و همکاران .)108 :1393 ،گلد 2و همکارانش( )2001به منظور

ابتدا به ادبیات نظری مربوطه و سپس پیشینه پژوهش و در ادامه
به روش تحقیق و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و نهایت ًا

دانش را هرگونه فرایند یا عمل کسب ،ذخیرهسازی ،اشتراک و

م دی ریت دانش :مدی ریت دانش مفهومی میانرشتهای است و تأکی د آن

حیاتی هستند یا بعبارتی پیششرطهایی برای مدیریت دانش

نتیجهگیری پرداخته خواهد شد.

مدیریت دانش را در چهار بعد گسترده گروهبندی نموده و مدیریت

کاربرد دانش تعریف کردهاند که این فرایندها ،قابلیتهایی

بر دانش ،آن را از سایر رویکردهای مدی ریتی متمایز م یکند .بناب راین
بدون این تأکی د ،مدی ریت دانش صرف ًا یک مفهوم بازیافته و تک راری

167 :1384؛ گودوین 3و همکاران .)107 :2013 ،از آنجا که

دانش از هدف خود دور م یافتد .لذا دانش ،ه ویت و ماهیت مدی ریت

دانش میپردازد ،لذا یکی از بهترین تعاریف برای مدیریت دانش

موضوع مدی ریت م یشود و بدون توضیح روشن دانش ،بحث مدی ریت

یدهد(عدلی .)1 :1384 ،پس الزم است قبل از
دانش را تشکیل م 
پرداختن به موضوع مدی ریت دانش ،در ابتدا به تع ریف دانش پرداخته

مؤثر میباشند(به نقل از اللهی و همکاران109 :1393 ،؛ عدلی،

تعریف ارایه شده از سوی گلد و همکارانش به شرح مقاصد مدیریت
میباشد(نادی و همکاران؛ .)109 :1389

تابآوری اجتماعی :تابآوری به این معناست که جامعه قادر

شود .با وجود اینکه اجماعی در مورد ماهیت دانش حاصل نشده است،

به تحمل سوانح طبیعی شدی د بدون آنکه دچار خسارات عم ده،

برخی دانش را بر مبناي کارکرد آن و برخی دیگر آن را با توجه به

کمک زیا د از بیرون ،باشد(رضایی .)26 ،1392 ،در واقع تابآوری

اندیشمندان مختلف ،از دیدگاههاي متفاوتی دانش را تع ریف کردهاند.

آسی بها یا کاهش کیفیت زندگی شود و همچنین بدون دریافت

چگونگی شکلگیریاش تع ریف کردهاند .برخی دیگر نیز با دیدگاههاي

در ب رابر آسی بپذیری ،بیشتر بر جنب ههای مثبت تأکی د دارد و امروزه

دانش ترکیبی است از دادههاست و شامل دانش رسمی ،الگوها،

طبیعی ش رایط را ب رای بهبود زندگی در مناطق دارای خطر افزایش

دیگر ،دانش را تع ریف کردهاند(خمسه و قضاتی.)2 :1393 ،

قوانین ،برنامهها ،رویهها ،مهارتها و تجربه افراد است(موسوی و
همکاران.)73 :1392 ،

دولتها و ج وامع تالش م یکنن د تا با ارتقای تابآوری در ب رابر بالیای

دهند(رمضا نزا دهلبسویی و بدری .)110 :1393 ،بعبارت دیگر،

تابآوری ،ت وانایی سیستم اجتماعی ب رای پاسخگویی و بازیافت از

عالوه بر این مدیریت دانش نیز مفهومی است که برای آن

یدهد
بالیا م یباش د و شامل ش رایط ذاتی م یشود که به سیستم اجازه م 

از دانش ،توافقی بر تعاریف ارایه شده برای آن وجود ندارد(عدلی،

نه تنها ظرفیت سیستم است ب رای بازگشت به حالتی که قبل از

تعاریف زیادی ارایه گردیده است و بدلیل فقدان تعریفی مشخص
.)44 :1384

فرایندی است که به سازمانها کمک میکند تا مهمترین

که تأثی رات حادثه را جذب و بر آنها غلبه کند .تابآوری در واقع

اغتشاش سیستم بود ،بلکه ارتقاء سیستم از ط ریق یادگیری و انطباق

نیز م یباشد(مطهری و بهتاش؛ 1394؛  .)18بناب راین جامعه تابآور

مهارتها و اطالعات مورد نیاز را برای انجام فعالیتهایشان

جامعهای است که ت وانایی تحمل شوکها و ض ربههای وارد شده از

مکدانیل.)56 :2002 ،1

عالوه بر این ت وانایی یا ظرفیت بازگشت به حالت عادی در زمان و

انتخاب ،سازماندهی و توزیع کنند و انتقال دهند(گوپتا و

1. Gupta and McDaniel

خطر را داشته باشد ،بگونهای که آن خطرها به سوانح تب دیل نش وند.
2. Gold
3. Godwin
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پس از سانحه را داشته باشد(رفیعیان و همکاران.)27 :1390 ،

سایر مناطق آسیبپذیرتر کند(صالحی و همکاران .)10 :1390 ،در

در جامعه علمی اجماع کلی وجو د دارد که تابآوری مفهومی

ارتباط با شاخصسازی ابعاد مختلف تابآوری ،مطالعات متعددی

محیطی میباشد(رفیعیان و همکاران .)29 :1390 ،بنابراین

مشخصی از دستهبندی نهایی شاخصها برای کمیسازی تابآوری

چندجانبه است و شامل ابعا د اجتماعی ،اقتصادی ،نهادی ،کالبدی-

تابآوری اجتماعی یکی از مؤلفههای اصلی جامعه تابآور است

صورت گرفته است .در این زمینه میتوان گفت که هیچ مجموعه

در برابر سوانج ارایه نشده است .با این حال بر اساس مطالعه رفیعیان

که ظرفیتهای مختلف اجتماعی برای جامعه به منظور رسیدگی به

و همکاران( )1390که به تبیین مفهومی تابآوری و شاخصسازی

اجتماعی تابآور به شدت آسیبپذیر است(نیکمردنمین و

تابآوری به منظور انجام این تحقیق در نظر گرفته شده است که

اثرات حاصل از مخاطره را به تصویر میکشد .شهر بدون سیستمهای
همکاران .)25 :1393 ،در اصطالح ،تابآوری اجتماعی عبارتست

از ظرفیت ذاتی اجتماعی(گروه یا جامعه) برای «جهش به عقب»

یا پاسخ مثبت به دشواریها .و اما بطور خاص میتوان گفت که
تابآوری اجتماعی فهم داشتن سه ویژگی در پاسخ به بالیای

طبیعی است که عبارتند از :پایداری ،1بازسازی 2و خالقیت.3

جامعهای که در سطح باالیی از تابآوری قرار دارد این سه ویژگی
را داراست(بریگیت و پاتریک .)16 -17 :2007 ،4و ظرفیت افراد

آن پرداخته بودند شاخصهای زیر بعنوان شاخصهای بعد اجتماعی
عبارتند از:

سرمایه اجتماعی و فرهنگ ،مشارکت عمومی ،پوشش بهداشت و

سالمت ،آگاهی ،نگرش به خطر ،درک محلی از خطر ،کیفیت زندگی

و نیازهای ویژه ،سن و مهارت(رفیعیان و همکاران.)31 :1390 ،

پیشینه

در ارتباط با تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده ،م یت وان به م وارد

برای یادگیری از تجارب و شرکت آگاهانه در یادگیری در تعامل با

زیر اشاره نمود:

اجتماعی ،در واکنش مثبت نشان دادن ،انطباق با تغییرات و حفظ

مور د مطالعه قرار داده بود ،و اذعان نموده است که دانش بومی نقش

و همکاران.)26 -31 :1390 ،

تحقیق به نقش مدیریت دانش و رابطه آن با تابآوری اشارهای

محیط اجتماعی و فیزیکی را در نظر میگیرد که از تفاوت ظرفیت
رفتار سازگارانه و بازیافتی یافتن از سوانح بدست میآید(رفیعیان

اهمیت تابآوری اجتماعی بدان سبب است که در هنگام بروز

یک سانحه و پس از آن ،نقش اجتماع ساکن در محیط ،بسیار زیاد

و تأثیرگذار است .هر اندازه که ابعاد کالبدی و مدیریتی یک محیط

آمادگی رویارویی با خطر را داشته باشند ،تا زمانی که ساکنین آن

وزین( )1386نقش دانش بومی را در کاهش بالیای طبیعی

بسزایی در کاهش آسیبها و بهبود بازسازی دارد .البته در این
نشده است.

اخوان و درویشزاده( )1390به منظور ارایه چارچوبی برای

مدیران سازمانها به جهت مدیریت بحرانهای پس از زلزله بر

مکاتب مدیریت دانش ایرل تأکی د نمودند و به این نتیجه دست

محیط آماده نباشند ،احتمال تداوم آشوب و هرجومرج وجود خواهد

یافتند که مکاتب مذکور میتوانند نقش مؤثری در جهت کنترل

نشان میدهند ،نیازمند بررسی است ،چنانچه فرد نتوان د سانحه رخ

مدیریت دانش ،به رابطه آن با تابآوری نپرداخته است.

موجود هماهنگ کند ،عمال دیگر تدابیر کالبدی و مدیریتی چندان

کردن شاخصهای بعد اجتماعی تابآوری ،به ارزیابی هر یک

خصوصیات اجتماعی ساکنان یک منطقه میتوان د آن را نسبت به

موضوع مدیریت دانش و یا نقش آن در ارتقای تابآوری اجتماعی
هیچ اشارهای نداشته است و صرف ًا شاخصهای تابآوری اجتماعی

داشت .اینکه افراد یک جامعه در برابر بروز بال ،چه واکنشی از خود

داده را بعنوان رویدادی که اتفاق افتاده ،قبول کند و خود را با شرایط

کارا نخواهد بود(نیکمردنمین و همکاران .)22 :1393 ،بنابراین
1. resistance
2. recovery
3. creativity
4. Brigit and Patrick

بحرانهای پس از زلزله داشته باشند .این تحقیق با وجود تأکید بر
نیکمرد نمین و همکاران( )1393در مطالعهای پس از مطرح

از آنها در منطقه مورد مطالعه پرداخته است .این تحقیق نیز به

را ارزیابی کردهاند.

سید سجا د حسینی و همکاران  /رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تابآوری

عزمی و همکاران( )1394بر نقش و جایگاه دانش بومی در

مدیریت مخاطرات طبیعی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند
که نقش دانش بومی در مدیریت مخاطرات بیشتر از دانش نوین

فرضیات فرعی:

 .1بین کسب دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد.

است .در این مطالعه نقش مدیریت دانش بوضوح مشاهده نمیشود،

 .2بین ذخیره دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

است.

 .3بین تسهیم دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

همچنین به رابطه دانش بومی و یا نوین با تابآوری اشارهای نشده

معناداری وجود دارد.

سن ویراتن و همکاران( )2010با مطالعه ادبیات مربوطه و

معناداری وجود دارد.

شناسایی عوامل کلیدی در زمینه مدیریت بالیای طبیعی از دیدگاه

معناداری وجو د دارد.

همچنین از طریق مصاحبه با متخصصین مدیریت بالیای طبیعی ،به

متخصصین و مدیران پرداختند .اما نقش مدیریت دانش و رابطه آن

 .4بین کاربرد دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

با تابآوری بطور مشخص مشاهده نمیشود.

همچنین اریک و همکاران( )2012در تحقیق خود به این نتیجه

رسیدن د که دانش بومی و سیستم تسهیم دانش میتوانند نقشی

حیاتی در ارتقای سطح تابآوری اجتماعی -زیستمحیطی داشته

باشند .این تحقیق عالوه بر این که به موضوع دانش بومی پرداخته
است بلکه سایر فرایندها مدیریت دانش(کسب ،ذخیره و کاربرد

دانش) را در نظر نگرفته است.

گودوین و همکاران( )2013رابطه مدیریت دانش؛ با

فرایندهایی مشابه با فرایندهای مدیریت دانش در این تحقیق؛ را با

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

تابآوری سازمانی مورد مطالعه قرار دادند .در ارتباط با این تحقیق

روش

مطالعه قرار داده اند و نه در ارتباط با بالیای طبیعی.

توصیفی -پیمایشی ( مقطعی ) و روش آن نیز از نوع همبستگی

نیز الزم به ذکر است که این رابطه را در سازمانهای تولیدی مورد

این تحقیق از نظر نوع هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دا دهها ،

با توجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته نقش دانش و مدیریت

است  .هدف اصلی نیز سنجش روابط بین متغییرها و در صورت

آن را در مدیریت بالیای طبیعی و همچنین ارتقای تابآوری ،یا

رابطه بین متغیرها  ،مشخص شدن حد و اندازه آنهاست.

مشخص رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری را

استفاده شده است:

و بررسی قرار میدهد .بر این اساس فرضیات این تحقیق در قالب

کاربر د دانش)

فرضیه اصلی:

برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری  ،بای د دو

در نظر نگرفته یا بصورت جزیی در نظر گرفتهاند ،این تحقیق بطور

در بین داوطلبان آموزش دیده محله سرآسیاب کرمان مورد مطالعه

به منظور جمعآوری دادهها ،از دو پرسشنامه محقق ساخته

 .1پرسشنامه مدیریت دانش(در چهار بعد :کسب ،دخیره ،تسهیم و

مدل مفهومی شکل  ،1به شرح زیر میباشند:

 .2پرسشنامه تابآوری اجتماعی.

بین مدی ریت دانش م رتبط با زلزله و ع وامل اجتماعی تابآوری

مؤلفهی روایی و پایایی را مورد سنجش قرار داد .روایی سؤاالت

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پرسشنامه ،پس از تدوین و تغییرات الزم و اصالحات پیشنهادی

از سوی متخصصین مربوطه مورد تأیی د واقع شود .عالوه بر این،
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برای سنجش پایایی سؤاالت پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ با
کمک نرمافزار  SPSSاستفاده شود .همانطور که در جدول شماره

 ،1مشاهده میکنید ،آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرها مقادیر
قابل قبولی را نشان میدهد.

جدول  .1خروجی آزمون پایایی آلفای کرونباخ

میزان پایایی

تعدا د گویه ها

متغیرهای تحقیق

/850

5

ذخیره دانش

/838

5

تسهیم دانش

/865

4

کاربرد دانش

/893

7

عوامل اجتماعی تابآوری

/864

5

کسب دانش

این تحقیق بدلیل استقبال بیشتر ساکنین محله سرآسیاب از

آموزشهای مرکز مطالعات و مدیریت بحران کرمان به نسبت سایر
محالت در بیین داوطلبان آموزش دیده محله سرآسیاب کرمان

انجام شده است که جامعه آماری شامل تمامی داوطلبان آموزش

دیده ساکن در محله سرآسیاب میباشد( 140نفر) و طبق جدول

مورگان تعداد  103نفر از آنان بعنوان نمونه انتخاب شدند ،که

پرسشنامهها به صورت تصادفی ساده بین اعضای نمونه توزیع شد.

یافتهها

یافتههای حاصل از این پژوهش به شرح زیر م یباشد:

از مجموع  103پاسخگو در این تحقییق 46 ،نفر( 44/7درصد)

مرد و  57نفر( 55/3درصد) زن هستند .دامنه سنی پاسخگویان

بدین صورت است که 33 ،نفر( 32درصد) از بین پاسخگویان

کمتر از  25سال 44 ،نفر( 42/7درصد) بین  25 -35سال21 ،
نفر( 20/4درصد) بین  35-45سال و  5نفر( )4/9درصد باالتر از

فرضیه اصلی :بین مدی ریت دانش م رتبط با زلزله و ع وامل اجتماعی
تابآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول  .2خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین
مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تابآوری
وضعیت
فرضیه
نوع
رابطه
مستقیم

دارد

فرضیات فرعی:

فوق دیپلم 27 ،نفر( 26/2درصد) لیسانس و  6نفر( 5/8درصد
فوق لیسانس و باالتر میباشد.

به منظور بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیههای اصلی

و فرعی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج
هر یک از فرضیات در جداول زیر آمده است.

ضریب
تعداد معناداری همبستگی
پیرسون
103

/000

/714

مدیریت
دانش
مرتبط با
زلزله

بین کسب دانش و ع وامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

معناداری وجود دارد.

جدول  .3خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین
کسب دانش و عوامل اجتماعی تابآوری
وضعیت
فرضیه
تأیید

متغیر
آزمون

عوامل اجتماعی تابآوری
ضریب
وجود
تعداد معناداری همبستگی
رابطه
پیرسون

نوع
رابطه

مستقیم دارد

103

/000

/585

کسب
دانش

بین ذخیره دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

معناداری وجود دارد.

جدول  .4خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین
ذخیره دانش و عوامل اجتماعی تابآوری
وضعیت
فرضیه

 45سال میباشند و از نظر سطح تحصیالت  26نفر( 25/2درصد)

زیر دیپلم 25 ،نفر( 24/3درصد) دیپلم 19 ،نفر( 18/4درصد)

عوامل اجتماعی تابآوری
وجود
رابطه

تأیید

متغیر
آزمون

تأیید

متغیر
آزمون

عوامل اجتماعی تابآوری
نوع
رابطه

ضریب
وجود
تعداد معناداری همبستگی
رابطه
پیرسون

مستقیم دارد

103

/000

/651

ذخیره
دانش

بین تسهیم دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

معناداری وجو د دارد.

سید سجا د حسینی و همکاران  /رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تابآوری
جدول  .5خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین
تسهیم دانش و عوامل اجتماعی تابآوری
وضعیت
فرضیه

متغیر
آزمون

عوامل اجتماعی تابآوری
ضریب
نوع وجود
تعداد معناداری همبستگی
رابطه رابطه
پیرسون

تأیید

مستقیم دارد

103

/000

/686

تسهیم
دانش

بین کاربرد دانش و عوامل اجتماعی تابآوری رابطه مثبت و

معناداری وجود دارد.

جدول  .6خروجی ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه بین
کاربرد دانش و عوامل اجتماعی تابآوری
وضعیت
فرضیه

متغیر
آزمون

عوامل اجتماعی تابآوری
نوع
رابطه

تأیید

ضریب
وجود
تعداد معناداری همبستگی
رابطه
پیرسون

مستقیم دارد

103

/000

/560

کاربر د
دانش

جداول مربوط به آزمون فرضیات تحقیق نشان میدهد که

ضریب همبستگی پیرسون برای هر یک از فرضیات در سطح /01

درصد معنادار است و بیانگر رابطه مثبت و معنیدار میباشد .در
ادامه به منظور تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده ،به مقایسه
میانگین مدیریت دانش و عوامل اجتماعی تابآوری بین گروههای
جنسی ،سنی و تحصیلی پرداخته شده است.

مقدار  t sigبیشتر از  0/05است ( )0/697که نشان میدهد

تفاوت معناداری بین میانگین مدیریت دانش مرد و زن وجود ندارد.
سن(آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

جدول  .8خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین مدیریت دانش در
گروههای سنی
مقدار

F

معناداری

/026

میانگین

3/219

درجه

مجذورات

آزادی

409/210

3

127/131

99

مجموع

مجذورات

منبع

تغییرات

متغیر

 1227/629بین گروهی
12585/924

درون

مدیریت دانش

گروهی

یدهد که سن بر مدیریت دانش اثر دارد ،زیرا
بررسی نشان م 

معنیداری کمتر از  0/05شده است ،بعبارتی سن بر مدیریت

دانش تأثیرگذار است ،بنابر این برای مشاهده این اختالف بایستی

از آزمون توکی استفاده نمود.

جدول  .9خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش
در گروههای سنی
باالی 45
سال

 35تا  25 45تا  35کمتر از 25
سال
سال
سال

گروههای سنی

مقدار معناداری
/603

/018

/746

-

کمتر از  25سال

/868

/110

-

/746

 25تا  35سال

/962

-

/110

/018

 35تا  45سال

-

/962

/868

/603

باالی  45سال

یدهد که بین گروههای
نتایج حاصل از آزمون توکی نشان م 

سنی کمتر از  25سال با  35تا  45سال میانگین مدیریت دانش
تفاوت معناداری را نشان میدهد ،زیرا که مقدار معناداری کمتر از

مدیریت دانش

جنسیت(آزمون تی)

جدول  .7خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش در
گروههای جنسی
معناداری
درجه
T sig
آزمون لون
آزادی
101

/697

/001

انحراف معیار میانگین

مقوالت

متغیر

37/0217 13/94999

مردان

37/9649

زنان

مدیریت
دانش

9/48112

با توجه به این که مقدار معناداری آزمون لون کمتر از /05

است ،لذا عدم برابری واریانسها را نشان میدهد ،عالوه بر این

0/05و برابر با  /018است .مقدار معناداری بین سایر گروههای
سنی بیانگر اینست که از نظر مدیریت دانش ،میانگینها تفاوت

معناداری وجود ندارد.

تحصیالت(آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

جدول زیر نشان م یدهد که تحصیالت بر مدی ریت دانش اثر دارد،

یداری کمتر از  0/05شده است ،بعبارتی تحصیالت بر
زی را معن 
مدی ریت دانش تأثیرگذار است.
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جدول  .10خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین مدیریت دانش
در گروههای تحصیلی
مقدار
معناداری

میانگین درجه
مجذورات آزادی

F

3/659 /008

منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

448/707

4

بین
1794/827
گروهی

640/122

98

درون
12018/726
گروهی

متغیر

مدیریت
دانش

شود.

جدول  .11خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین مدیریت دانش
در گروههای تحصیلی
فوق لیسانس
و باالتر

لیسانس فوق دیپلم

دیپلم

مقدار معناداری

گروههای تحصیلی

/961

/169

/032

1

-

زیر دیپلم

/936

/123

/022

-

1

دیپلم

/724

/894

-

/022

/032

فوق دیپلم

/958

-

/894

/123

/169

لیسانس

-

/958

/724

/936

/961

فوق لیسانس و باالتر

جدول فوق نشان میدهد که میانگین مدیریت دانش در بین

دو گروه تحصیلی فوق دیپلم با زیر دیپلم و همچنین دو گروه فوق

دیپلم و دیپلم تفاوت معناداری وجود دارد بطوریکه مقدار معناداری

به ترتیب برابر با  /032و  /022است که هر دوی آنها کمتر از

 /05میباشد و اما در بین سایر گروههای تحصیلی تفاوت معناداری

وجود ندارد.

عوامل اجتماعی تاب آوری
جنسیت(آزمون تی)
جدول  .12خروجی آزمون تی برای مقایسه میانگین عوامل اجتماعی
تابآوری در گروههای جنسی
معناداری انحراف
درجه
T sig
آزمون لون معیار
آزادی
101

/411

/013

میانگین

مقوالت

داده که بیانگر عدم برابری واریانسها را میباشد ،همچنین مقدار t

 sigبیشتر از  /05است( )/411که نشان میدهد تفاوت معناداری
بین میانگین عوامل اجتماعی تابآوری مرد و زن وجود ندارد.

لذا برای مشاهده این اختالف بایستی از آزمون توکی استفاده

زیر دیپلم

آزمون تی مقدار معناداری آزمون لون را کمتر از  /05نشان

متغیر

 14/2826 6/249مردان عوامل اجتماعی
تابآوری
 15/2105 4/846زنان

سن(آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

آزمون آن وا نشان م یدهد که سن بر ع وامل اجتماعی تابآوری

اثر دارد ،زی را معن یداری کمتر از  /05شده است ،بعبارتی سن بر
مدی ریت دانش تأثیرگذار است.

جدول  .13خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین عوامل اجتماعی
تابآوری در گروههای سنی
مقدار
معناداری

منبع
مجموع
میانگین درجه
مجذورات آزادی مجذورات تغییرات

F

2/845 /042

81/881

3

245/642

28/779

99

2849/076

متغیر

بین
گروهی
عوامل اجتماعی
تابآوری
درون
گروهی

بنابراین برای مشاهده این اختالف بایستی از آزمون توکی

استفاده شود.

جدول  .14خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین عوامل
اجتماعی تابآوری در گروههای سنی
باالی 45
سال

 35تا  25 45تا  35کمتر از 25
سال
سال
سال
مقدار معناداری

گروههای سنی

/999

/142

/89

-

کمتر از  25سال

/967

/024

-

/89

 25تا  35سال

/689

-

/024

/142

 35تا  45سال

-

/689

/967

/999

باالی  45سال

جدول نتایج حاصل از آزمون توکی نشان میدهد که بین

گروههای سنی  35تا  45سال و  25تا  35سال بدلیل آن که

مقدار معناداری کمتر از  /05است( )/024است بین میانگینهای

آنها تفاوت وجو د دارد اما برای سایر تفاوت معناداری بین
میانگین عوامل اجتماعی تابآوری آنها وجود ندارد ،چون مقدار

معناداریشان بزرگتر از  /05است.

سید سجا د حسینی و همکاران  /رابطه میان مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تابآوری

تحصیالت(آزمون تحلیل واریانس یک طرفه)

کشورها در این راستا نتایج پژوهشها و تالشهای خود را در

جدول  .15خروجی آزمون آنوا برای مقایسه میانگین عوامل اجتماعی
تابآوری در گروههای تحصیلی

با برگزاری همایشهای م رتبط سعی در بروز کردن اطالعات ،رفع

مقدار
معناداری

منبع
مجموع
میانگین درجه
مجذورات آزادی مجذورات تغییرات

F

4/360 /003

116/89

4

26/808

98

متغیر

بین
467/562
گروهی عوامل اجتماعی
تابآوری
درون
2627/157
گروهی

زمینه مقابله با زلزله با سایر کشورها به اشت راک گذاشته ،همچنین

نیازها و بخصوص ارایه رویکردهای جدی د مدی ریت بالیای طبیعی

دارند .تابآوری بعنوان رویکردی جامع ب رای کاهش تلفات جانی و
مالی مطرح شد ،بطوریکه امروزه کشورهای پیشرو در زمینه بالیای

طبیعی با درک این ضرورت ،ت وان خود را در تابآور ساختن ج وامع

خویش بکار گرفتهاند .دانش و آگاهی یکی از مق ولههایی است که
در تابآور ساختن ج وامع نقش بس زایی ایفا م یکند .بدین صورت

از آنجا که مقدار معنیداری کمتر از  /05شده است ،تحصیالت

که با افزایش سطح دانش اف راد و اجتماعات محلی در زمینه زلزله،

اختالف در بین گروههای تحصیلی از آزمون توکی استفاده شده که

ب رای مقابله با زلزله ،تابآور ساخت و با این روند ،توسعه پایدار را

بر عوامل اجتماعی تابآوری تأثیرگذار است ،و برای مشاهده این
نتایج آن در جدول زیر مشاهده میگردد.

در پیش گرفت.

جدول  .16خروجی آزمون توکی برای مقایسه میانگین عوامل
اجتماعی تابآوری در گروههای تحصیلی
فوق
لیسانس و لیسانس فوق دیپلم
باالتر

دیپلم

با آموزشهای مورد نیاز در سطوح محلی ،م یت وان اف راد مذکور را

زیر دیپلم

گروههای تحصیلی

مقدار معناداری

نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق رابطه مثبت و معنادار

را بین مدیریت دانش مرتبط با زلزله و عوامل اجتماعی تابآوری

نشان داد .عالوه بر این فرضیات فرعی(رابطه میان کسب دانش،

ذخیره دانش ،تسهیم دانش و کاربرد دانش با عوامل اجتماعی
تابآوری) نیز رابطه مثبت و معنادار را تأیید کردند .که این نتایج
با نتایج حاصل از تحقیق گودوین و همکاران( )2013همخوانی

/815

/382

/007

/367

-

زیر دیپلم

/188

1

/395

-

/367

دیپلم

/012

/347

-

/395

/007

فوق دیپلم

/196

-

/347

1

/382

لیسانس

کمک آزمونهای تی ،آنوا و توکی نشان داد که میانگین مدیریت

-

/196

/012

/188

/815

فوق لیسانس و باالتر

ندارد اما در بین گروههای سنی و تحصیلی تفاوتی معنادر وجود

مقادیر معناداری در جدول فوق بیانگر این است که میانگین

دارد .همچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین متغیرهای تحقییق با

دانش و عوامل اجتماعی تابآوری در بین گروههای جنسی تفاوت
دارد.

عوامل اجتماعی تابآوری بین دو گروه زیر دیپلم و فوق دیپلم

با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق میتوان گفت که

چون مقدار آن برابر است با  /007و  /012است که کمتر از /05

آن توجه جدی گردد و با تحقق این امر شاهد آگاهی و آمادگی

بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین تابآوری در آنها است.

جوامع شهری باشیم .برای این منظور به سازمانها و مراکز متولی

نتیجه گیری

مراکز مطالعاتی و مدیریت بحران و هالل احمر ،پیشنهاد میشود که

و فوق دیپلم با فوق لیسانس و باالتر دارای تفاوت معنیدار است،

برای ارتقای تابآوری اجتماعی  ،باید به موضوع دانش و مدیریت

میباش د اما در بین سایر گروهها این مقدار بیشتر از  /05است و

ذهنی مردم و بدنبال آن کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله در

امروزه بالیای طبیعی و بخصوص زلزله ،به بحثی جدی در سطح
محلی ،ملی و بی نالمللی تب دیل شده است ؛ بگونهای که تمامی

مدیریت بحران؛ در رأس آنها سازمان مدیریت بحران کشور،

با پوشش بیشتر برنامههای آموزشی و دانشافزایی جوامع محلی،
تابآوری اجتماعی ساکنین محالت را ارتقا دهند .در این ارتباط
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ذکر چند نکته حایز اهمیت است:

ـ جلب مشارکت محلی از طریق آگاهسازی در خصوص مزایای
شرکت در کالسهای آموزشی

ـ کالسهای آموزشی متناسب با ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی و
محیطی منطقه مورد نظر باشند.

ـ افزایش حس مسؤولیتپذیری از طریق تفویض اختیار به
داوطلبان در سطح محلی

اللهی ،صفورا؛ رستگار ،عباسعلی؛ شفیعینیکآبادی ،محسن؛ ()1393؛
“بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با
اثر میانجی نوآوری در سازمانها با فناوری پیشرفته”؛ فصلنامه مدیریت
توسعه فناوری ،سال اول ،شماره  ،4صفحهی 105 -128؛
http://jtdm.irost.ir/article_109_0.html

پورطاهری ،مهدی؛ سجاسی قیداری ،حمداله؛ صادقلو ،طاهره؛ ()1390؛
“ارزیابی تطبیقی روشهای رتبهبندی تکنیک مخاطرات محیطی در مناطق
روستایی(مطالعه موردی :استان زنجان)”؛ پژوهشهای روستایی ،سال
دوم ،شماره سوم ،صفحهی 31 -54؛
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=149763

ـ با توجه به مدت زمان کالسهای آموزشی ،آزمونهای دورهای به

جعفری ،مرتضی؛ ()1393؛ “چالشهای برنامههای کاهش خطرپذیری حوادث
و تابآوری”؛ ششمین کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران ،تهران؛

ـ تعییین شورایار برای هر محله بمنظور هماهنگی بین ساکنین با

خمسه ،عباس؛ قضاتی ،حمید؛ ()1393؛ “ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در
صنعت تولید تجهیزات سنگین و ارایه راهکارهای بهبود”؛ اولین کنفرانس
بینالمللی اقتصاد ،حسابداری ،مدیریت و علوم اجتماعی ،رشت؛

همچنین به محققین برای انجام پژوهشهای آتی پیشنهاد

رضایی ،محمدرضا“ ،)1392( ،ارزیابی تاب آوری اقتصادی و نهادی جوامع
شهری در برابر سوانح طبیعی(مطالعه موردی :زلزلهی محلههای شهر
تهران)”؛ دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت بحران ،)1( ،2 ،صفحهی
،25 -36

برخوردارند.

رفیعیان ،مجتبی؛ رضایی ،محمدرضا؛ عسگری ،علی؛ پرهیزکار ،اکبر؛ شایان،
سیاوش؛ ()1390؛ “تبیین مفهومی تاب آوری و شاخص سازی آن در
مدیریت سوانح اجتماع محور ”CBRDM؛ فصلنامه مدرس علوم انسانی،
 ،)4( ،15صفحهی 20 -41؛

منظور اطمینان از ارتقای سطح دانش افراد برگزار گردد.

مسؤولین برگزاری کالسهای آموزشی ،تسریع امور و همچنین
تسهیم آموزشهای دریافتی به سایر ساکنین.

میشود که:

ـ بررسی رابطه میان مدیرریت دانش مرتبط با زلزله و تابآوری
اجتماعی در سایر جوامعی که از پتانسیل زلزلهخیزی باالیی

ـ در نظر گرفتن سایر ابعاد تابآوری(اقتصادی ،نهادی ،کالبدی-
محیطی).

http://www.civilica.com/Paper-INDM06-INDM06_050.html

http://www.hepcoir.com/_Hepcoarak/documents/Article-%20
knowledge%20managment.pdf

_ h tt p : / / w w w . j o e m . i r / a r ti c l e _ 3 7 8 0
e30e48f96c357ae415171b272cda6615.pdf

http://hsmsp.modares.ac.ir/article_3217.html

تشکر و قدردانی

در پایان نویسندگان بر خو د الزم م یدانند از همکاری ریاست

محترم مرکز مطالعات و مدی ریت بح ران کرمان و مسؤول برگزاری

کالسهای آموزشی ،جناب آقای مهندس علوی و سرکار خانم
شکیبا؛ و همچنین از زحمات جناب آقای حی دری؛ شورایار محترم
محله سرآسیاب کرمان به جهت انجام این تحقیق ،تشکر و قدردانی

نمایند.
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