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 چکيده

با هدف تحلیل    کاهش   بر  مترقبه  غیر  حوادث  بحران  مدیریت  در  آمادگی  بعد  تاثیر  میزان  این پژوهش 

عمرانی    هایپروژه  در  سیل  بحران :  موردی  مطالعه)عمرانی  هایپروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس

انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مهندسین و کارشناسان پروژه های عمرانی مشهد بودند.    (مشهد

ابزار گرد اوری داده ها پرسشنامه بود و روش تجزیه و تحلیل داده ها رگرسیون بود و نتایج نشان داد 

  پروژه   در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس  اثرات  کاهش  بر  مترقبه  غیر  حوادث  بحران  مدیریت  در  آمادگی  بعد
 .  باشدمی دارمعنی  و درصد  45/ 4  معادل(  مشهد شهر عمرانی پروژههای: موردی مطالعه) عمرانی های

شغلی،    :يديکل  واژگان استرس  کاهش  مترقبه،  غیر  حوادث  بحران،  مدیریت  آمادگی،  بعد 

 . پرسنل شاغل، پروژه های عمرانی
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  امين قلعه نوي

 . ساخت مدیریت ، عمران مهندسی ارشد کارشناس
 

 نام نویسنده مسئول: 
 امين قلعه نوي 

 بحران حوادث  مدیریت  در  آمادگی بعد  تاثير ميزان ارزیابی و بررسی

  عمرانی هايپروژه در شاغل پرسنل شغلی استرس  کاهش بر  غير مترقبه

 هاي عمرانی مشهد( )مطالعه موردي: بحران سيل در پروژه

 1401/ 13/03تاریخ دریافت:  

 1401/ 05/ 26تاریخ پذیرش:  
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 مقدمه 
  محیط   و  ها  انسان، دارایی   متوجه  را   متنوعی  های   اجتماعی، آسیب  نظام   با   پیچیده  تعاملی  غیرطبیعی، در   و  طبیعی  حوادث

 ناشی  تبعات  و  خسارات  مهار  و  طبیعی  بالیای  با   مقابله  است، چگونگی  مواجه  آن  با  جامعه   که  مسائلی  از  یکی.  کند  می  آن  اطراف

  و   باشد  طوفان  و   زلزله، سیل  صورت  به  است  طبیعی، ممکن  بالیای.  دارد  همراه  به  را   بسیاری  های  آسیب  که  است  حوادث  این  از

  آن   پرسنل و ساکنان  بر  سنگینی  گذارد، تلفات  می  جا  به  انسانی و پروژه های عمرانی  های  سکونتگاه  بر   مخربی  تأثیر  ها  آن  وقوع 

  این .  دارد  همراه  به  ناپذیری  جبران   اجتماعی  و  اقتصادی  عوارض  و   کند  می  نابود  را   ها  ساخت  زیر  و  ها  ساخته، ساختمان  وارد  ها

.  آید  می پیش نیز دیگری تغییرات  و اصلی، وقایع سانحه بر عالوه مواقع این  در. هستند زیادی مالی و جانی  خسارات عامل سوانح

 جامعه  در  مهمی  رکن  که  گذارد  اجتماعی  امنیت  بر  منفی  یا  مثبت  تأثیر  تواند  می  بحران  مقابل  در  مردم  واکنش  خصوص  این  در

 [.  1باشد] می  دیده آسیب

 

 بيان مساله و اهميت انجام پژوهش 

 خود  کارکنان  میان  در  داوطلبانه  رفتارهای  گسترش  نیازمند  سازمانی  رفتار  بخشی  اثر  توسعه  منظور  به  سازمانی  هر  امروزه

  پدید   مدیران  و  کارکنان  برای  را  متعددی  های  چالش  و  مسائلمحیط،    روزافزون  پیچیدگی  و  ها  سازمان  انسانی  ماهیت.  میباشد

 منجر میتواند که میباشد کارکنان شغلی  نگرش و هستند، استرس روبرو آن با ها سازمان که مهمی های چالش از اما. است آورده

  تشکیل   طرف  به   جهان[.  2شود]  کاری  کیفیت  کاهش  و  کفایتی، افسردگی  بی   شغلی، احساس   خالقیت، ناخشنودی  کاهش  به

  هم به  پیچیده بسیار سیستم یک   وسیله به  آن  اجزای  که بریممی سر  به جهانی  جامعه  یک در ما . است حرکت  در جهانی  دهکده

  آگاه  ناگوار خبرهای این از دنیا مردم لحظه همان دهد، در می رخ( طبیعی  غیر یا طبیعی) حادثه یک که هنگامی. اندشده مرتبط

  این  از. شوندمی  آگاه  رویدادها  این   از   دنیا  سراسر  در   مردم  دقیقه چند از  پس .  رسندمی  جا همه  به   زیاد  سرعت   با خبرها  و   شوندمی

 است  کسانی  برعهده  اقدام  این  مسئولیت.  هستند  رو  پیش  حادثه  خصوص  در  ها  سازمان  و  دولت  اقدامات  شنیدن  منتظر  مردم  رو

  روابط   نرفتن  بین  ها، از  بحران  شدن  شدید  از  جلوگیری  برای.  کنندمی  اجرا  و  ریزیبرنامه  را  بحران  مدیریت  اثربخش  عملیاتی  که

 وقوع   با  است  ممکن.  است  ضروری  بحران  مدیریت  وجود  ناگوار  وقایع  و  تهدیدات  مقابل  در  ها   سازمان  و  جوامع  ماندن  مصون  و

  دردسرهای   متحمل  ها  دولت  همچنین.  بدهند  دست  از  را  خود  اعضای  و  اعتبار  های  سازمان  و  ها  خصوصی، شرکت  بخش  در  بحران

  و   ضروری  امر  یک  و  حوادثی  چنین  با  مقابله  برای  عملی  و  علمی  راهکارهای  و  برنامه  داشتن،  موضوع   شناخت  پس.  شوند  فراوان

  بحران   یریتمد  آمادگی  بعد  میزان  چه  بنابر این پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که به.  است  ناپذیر  اجتناب

بحران : موردی مطالعه) رگرسیون روش به عمرانی های پروژه در شاغل پرسنل شغلی استرس اثرات کاهش بر مترقبه غیر حوادث

است؟ تا با پاسخ به این سوال و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش استرس ناشی از   گذار تاثیر( مشهد  عمرانی سیل در پروژههای 

 وقوع سیل در بین پرسنل شاغل در پروژه های عمرانی شهر مشهد مسیر را در بهبود عملکرد مدیریت بحران هموارتر نماید. 
 

 هدف پژوهش
 های  پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس  کاهش  بر  مترقبه  غیر  حوادث  بحران  مدیریت  در  آمادگی  بعد  تاثیر  میزان  تحلیل

 ( مشهد عمرانی های پروژه در سیل بحران: موردی مطالعه) عمرانی

 

 سوال پژوهش
  های   پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس  اثرات  کاهش  بر   مترقبه  غیر  حوادث  بحران  مدیریت  آمادگی  بعد  میزان  چه  به

 است؟  گذار تاثیر( مشهد عمرانی بحران سیل در پروژههای: موردی مطالعه) رگرسیون روش به عمرانی
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 فرضيه پژوهش 

 مطالعه)  عمرانی  های  پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس  اثرات  و کاهش  مترقبه  غیر   حوادث  بحران  مدیریت  آمادگی  بعد

 رابطه مثبت و معناداری دارد.  ( مشهد عمرانی بحران سیل در پروژههای: موردی

 

 هاي بحران طيف

تواند، به های مختلف را داراست. در این گستره پنج قسمت بزرگ میبحران طیفی از بحثدر جهان تجارت، بررسی مدیریت

 صورت زیر تعریف شود:

های تولید، داشتن  ید یا سختیاند از: تولهای نرمال عبارتآیند. مدلهایی که در درون خود پروژه به وجود میـ بحران  1

های مدیریت مالی، اختالفات داخلی میان نیروی کار یا بین مدیریت و پرسنل شاغل  افزاری، بحثارتباطات، رایانه، ایرادات نرم

 شوند.  وسیله مدیران مضر شناخته میهای ایجاد شده درونی، اغلب به بحران

های خارجی  های درونی، بیشتر بحرانشوند: علی رغم بحراناز خارج ایجاد میباشند که به  هایی میـ دومین موضوع بحران  2

 گیرند.  فی الفور پروژه را در بر می

های های کار ارگانکند: بیشتر زمینههای تجاری ارتباط پیدا میها، به ارتباط بین دول و ارگانـ سومین طیف از بحران  3

آیند. بطور مثال یک شرکت احتمال دارد ناگهان بازارش را در درون  المللی بوجود می بین  ای، ملی ووسیله عوامل منطقه  تجاری به

  ها بوسیله شرکت بهیک کشور واگذار نماید. به این لحاظ آن کشور استانداردهایی را پیش رو گرفته است که رعایت موازین آن

 سرعت، دست نیافتنی است.  

 گیرند.  قش و ماهیت افراد است که در زمان و شرایط بحران قرار میها، ارتباط به نـ طیف چهارم از بحث 4

 [.  3]شودها در رویارویی با بالیای ساخت دست انسان، پنجمین طیف را شامل میـ تأثیر پروژه 5

 

 بحران روابط عمومی و قوانين طالیی براي مدیریت

ای با  تواند مهمترین نقش را ایفا نماید چون هر زمان پروژهزدودن بحران ارتباطات عمومی آن پروژه می  ر هر پروژه براید

اندیشد قدم شده، مسئولیت را قبول نماید. نشان دهد که به منافع بلند مدت میترین راه این است پیشبحران مواجهه شود کامل

 [. 3]استمند و به امنیت عمومی نیز عالقه

 

 ریزي جهت بحرانامهبرن

 ریزی به شرح زیر انجام داد: هت رفع بحران باید برنامهجبه 

 برای ممانعت از ایجاد بحران از حوادث باید دوری نمود.   -

 ها باز باشند.  ها و چشمبایست همیشه گوشبرای ممانعت از ایجاد بحران، می  -

 د.  بایست بطور مرتب مورد آزمایش قرار گیرروش پیشگیری می -

 افراد شایسته را جهت مواجهه با بحران آماده نمود.   -

 به افراد وظایفی داده شود.   -

 جهت کنترل بحران باید یاری نمود.   -

 [.  3]داشتن برخورد همراه با احترام نسبت به سایرین و ایجاد آمادگی در کارکنان برای جلوگیری از بحران ضروری است -

 

 نحوه اعالم بحران به کارمندان از سوي شرکت 

ریزی کار برای کارمندان بیان شود، بدون اینکه ایجاد  عنوان یک بخش کلیدی برنامهدقت و به  های اصالح باید به  برنامه

 از حد کند.  وحشت بیش 

   روز شده و در اختیار کارمندان قرار گیرد. طور مرتب بههایی از برنامه باید به نسخه
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ارتباط بیرونی اعمال شود تا از کاهش مشتریان و حسن نیت آن ها جلوگیری  در صورت بروز فاجعه، الزم است استراتژی 

 گردد. 

 [.  3]های مراقبت از خود و دیگران آموزش ببیننددهنده استرس و روشاثرات تکان  ٴطور مناسب در زمینه پرسنل باید به

 

 نظران  صاحب دیدگاه از بندي بحرانطبقه
 شود. ( دیده می1جدول) در که سه نوع بحران را معرفی نمود پارسونز

 [. 4پارسونز] نظر از ( بحران 1جدول) 

 

ها  بحران  بندیطبقه  برای  را  پاسخگویی، ماتریسی  یا  واکنش  هایگزینه  تعداد  معیار  نیز  و  معیار  سه  این  از  استفاده  با  بورنت

و    کم  طبقه  دو  در  واکنشی  هایگزینه  پایین، تعداد  و  باال  سطح  دو  در  تهدید  سطح.  دارد  وجود  خانه  16  آن  در  که  کرده  پیشنهاد

  خانه  16این   در هاپدیده. اندشده  گرفته نظر  در پایین و باال  سطح دو  در کنترل  درجه  شدید، و  و کم  حد دو  در زمانی زیاد، فشار

و  کم زیاد، فشار زمانی واکنشی هایگزینه پایین، تعداد تهدید سطح که است زمانی یک سطح. اندشده بندیدسته سطح چهار به

 و   شدید  زمانی  زیاد، فشار  یا  کم  واکنشی  هایگزینهتعداد  باال،    تهدیدها  سطح  که  است  زمانی  چهار  سطح.  است  باال  کنترل  درجه

  احتمال   شود  چهار نزدیک  سطح  به  یک   سطح   از   مشکل  یا  پدیده  سطح  هرچه  گویدباشد »بورنت« می  باال  یا  پایین   کنترل  درجه

 [.  4]شودمی بیشتر بحران یک به پدیده یا  مشکل آن تبدیل

 

 بحران  مراحل

 شود:می تعریف زیر صورت به بحران چهارگانه مراحل

 بحران از قبل مرحله −

 :پذیرد  انجام بترتیب زیر اقدامات بایستی گام این در. رود می آن  وقوع  امکان ولی نداده رخ بحرانی هنوز مرحله این در

  گیری بهره  -امکانات  و   بودجه  تخصیص   -بحران   وزرات  ایجاد  -هاساختمان  سازی  مقاوم  و   ممیزی  -مسئولین  توجه  و  انگیزش 

ضعیت    و   شناخت  -تخصصی   هایآموزش  -هاارگان  بین   هماهنگی  -پژوهش  و   تحقیقات  -همگانی   آموزش  -المللی  بین  از تجارب

  شناسایی   -هشداردهنده  هایسیستم  کارگیری  به  -تجهیزات   تهیه  -کاری  کمیته  ایجاد  -مسئول  هایمجموعه پروژه محور  موجود

 .  هاساختمان اجباری بیمه -های ویژهسازه

http://www.racj.ir/


 49 -62  ، ص1401 تابستان،  25شماره  مهندسی عمران و معماری ایران، در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  ها در بحران اداره با مقابله برای ریزیبرنامه که چرا دارد  قرار امور اولویت در مسئولین توجه و انگیزش شد بیان که طورهمان

که   است   ضروری  نظر   این  از  ایشان  توجه  و  حمایت  و  است  کشور  گذاران   سیاست  و  مسئولین  خاص  توجه  نیازمند  اول  درجه

 .  ببرد پیش را هافعالیت و هاتصمیم مستمر طور به که  کند، فرآیندی فکری  نظام و  فرآیند یک  به تبدیل را بحران مدیریت

  مدیریت   هایبرنامه  قالب  در  منظور  بدین   که  تدابیری  در  جامعه  شدآر    مدیران   که  است  آن   مستلزم  مهمی   چنین   حصول

 .  باشند داشته مستقیم و فعال شوند، مشارکتمی بحران اندیشیده

توان  می  امر  این   توجیه  در .  است  اهمیت  حائز  بسیار  هاساختمان  سازی  مقاوم  و  ممیزی   مسئولین، مسئله  توجه  بحث  از  پس

 را به   لرزه زمین از ناشی تلفات  و مهم، خسارات این به پرداختن با  که کرد اشاره ژاپن نظیر خیزی زلزله کشورهای موفق  تجربه به

 و شدت  درجات  با  هاییزلزله  مقابل   درگاهاً    کشور  این  سیسات  تا  و  ها ها، ساختمانسازه  که  طوری  به.  اندسانده  ر   ممکن  حداقل

  از  لرزه ناشی  زمین  مالی   و   جانی  خسارات  موجود، بیشترین  تجارب  و   شواهد  بر اساس   که  این   دیگر  نکته  و   مانندمی  مصون  باال

 [.  5است]  مسکونی اماکن و هاساختمان تخریب و ریزش

 بحران  شروع مرحله −

  بترتیب انجام  زیر  اقدامات  بایستی  مرحله  این در.  است  بحران  اول   ساعت 24  معادل  و   اضطراری  اقدامات یمرحله، مرحله  این

 :پذیرد

  -امداد   لوازم  و  آالت  ماشین  -هامدیریت  کردن  عملیاتی  -حیات  اولیه  امکانات  -کننده  عمل  نیروهای  هماهنگی  -یابی  زنده

و    تخلیه  -هوایی  امداد  -رسانی   اطالع   -الملل  بین  تجارب  از  گیریبهره  -امنیت  -مجروحین  اعزام  و  اسکان  -مواصالتی  مسیرهای

 [.   5اجساد] تدفین -مخابراتی ارتباطات -بازماندگان موقت  اسکان -ارسالی هایکمک توزیع

 بحران حين مرحله −

زیر    اقدامات  بایستی  مرحله  این   در .  باشدمی  بحران  اول  هفته   معادل  و  بوده   مهم  نجات  و   امداد  و   سخگویی   پا   مرحله  این   در

 : شود انجام بترتیب

  و   اسکان   -امنیت   -الملل  بین  تجارب  از  گیریبهره  -هامدیریت  کردن  عملیاتی  -کننده  عمل  نیروهای  هماهنگی  -یابی  زنده

مجروحین  هایکمک  توزیع  و  تخلیه  -رسانی   اطالع   -بهداشتی   تمهیدات  -اجساد  تدفین  -سرپرست  بی  کودکان  و  زنان  -اعزام 

 [.   5مخابراتی] ارتباطات -فاضالب و آبرسانی هایشبکه -رسانی و سوخت  نیرو انتقال -ثانویه هایآسیب کنترل -ارسالی

 بحران  از بعد مرحله −

 :پذیرد  صورت  بترتیب  زیر  اقدامات  بایستی  مرحله  این  در. است بحران  از  پس  سال  پنج  حداکثر  تا   بعد  به  هفته  مرحله، یک  این

مجموعه پروژه    -بازماندگان  دائم   اسکان  -سرپرست   بی   کودکان  و   زنان  مجموعه پروژه محوردهی   -هامدیریت  کردن  عملیاتی

  -منطقه   سازی  پاک  -  الملل  بین  تجارب  از  گیریبهره  -روانی  هایمشاوره  و  مددکاری  -و خارجی   داخلی  هایکمک  محوردهی

 [.   5]شهر انتقال -منطقه   بازسازی -علمی هایپژوهش و تحقیقات

 

 ها در شرایط بحرانی سطوح بحران و انواع پروژه  −

 اند از: شرایط مورد توجه برای تعیین سطح عبارت

 پروژه.  امکانات موجود در یک پروژه یا مجموعه

 میزان نوع درخواست مشتریان یا متقاضیان.  

 ویژه در هنگام بحران(.  شرایط محیطی در زمان خاص)به

 باشد:قرار زیر میبحران به بر اساس معیارهای یاد شده سطوح عملیات مدیریت

 فر: عدم نیاز به ارائه خدمات اضطراری وضعیت عادی.  سطح ص

 سطح یک: ارائه خدمات اضطراری توسط پروژه مسئول و با استفاده از امکانات پروژه ویژه این خدمات.  

 سطح دو: ارائه خدمات اضطراری توسط پروژه مسئول با استفاده از همه امکانات پروژه.  

 ها. ای از پروژهت پروژه مسئول توسط مجموعهسطح سه: ارائه خدمات اضطراری با مدیری
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 [. 3]هاای از پروژهسطح چهار: ارائه خدمات اضطراری با مدیریت پروژه جانشین توسط مجموعه

 

 بحران در پروژه 

و به  آید  صورت فزاینده به وجود میطور اتفاقی و یا به    ی آدمی، بهوسیلهطور طبیعی و یا به  بحران رویدادی است که به  

باشد که موجب در هم  انجامد. بحران یک تنش زایی بزرگ و ویژه میحالتی خطرناک و ناپایدار برای شخص، جامعه و یا پروژه می

آورد. ای به وجود میهای تازهشود و صدمات، تهدیدها، خطرها و خواستههای بزرگ میهای متعارف و واکنششکسته شدن سیستم

باشد. واژه بحران در ابتدا از  العاده میبحرانی و خروج از آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوقبرای بر طرف کردن وضعیت  

اقتصادی شده است. در علم پزشکی بحران به وضعیتی که ارگانیسم حیاتی دچار اختالل شود،   پزشکی وارد علوم مهندسی و 

ها نیز، زمانی را که وضعیت پروژه از حالت عادی خارج و دچار آشفتگی  ویژه در پروژه   گردد. در زمینه مسائل مهندسی بهاطالق می

ها های سازنده بحران در واقع خطرها و فرصتگویند. البته این امر را نیز باید در نظر داشت که مؤلفهشود، اوضاع بحرانی می

، های به وجود آمده در بستر پروژهبحرانهستند. بحران نشانگر یک مانع، آسیب، تهدید و فرصت برای رشد یا افول است. گاهی  

توانند نظم، یکپارچگی و  باشند در نتیجه میعالوه بر آنکه بسیار پیچیده و گسترده هستند، دارای دامنه اثر بسیار زیادی نیز می

های ساختمانی،  عهها، مجموهای بزرگ ساختمانی از قبیل شهرکفرآیندهای یک پروژه را بر هم زنند. نظر به اینکه اجرای پروژه

،  ها و غیرههای مرتفع و پلها، ساختمانها و کارخانجات بزرگ صنعتی، سد سازیمسکونی، تجاری و اداری و همچنین بیمارستان

ریزی و کنترل دقیق و مداوم  نماید که موضوع برنامههای خاص را ایجاب میبا توجه به گسترده بودن حجم کار و نیاز به تخصص

عنوان رویکردی مناسب برای تضمین ثبات و    بحران بهپیشرفت کار پروژه همواره مدنظر قرار گیرد در نتیجه مدیریتبر اجرا و  

ها معموالً در فکر و ذهن اجراء کننده ریزیهای کوچک این برنامهموفقیت یک پروژه معماری ضروری است. در اجرای ساختمان

ها را به صورت قاطع و مستقیم با صدمات، ها و پروژه ها، شرکتی بزرگ بروز بحرانهاها و پروژهگیرد ولی در ساختمانشکل می

ناپذیر و طبیعی حیات یک    صورت بخش جدایی  توان گفت که بحران بهسازد. در نتیجه میخسارات و مصائب بزرگی روبرو می

 [. 6]و ساز و معماری درآمده استپروژه ساخت 

 

 استرس  مختلف يهاگونه −
 انواع به که دارند مختلفی انواع ها استرس

 .  )یوسترس (مثبت -1

 .  )یسترسد (منفی -2

 خنثی.   -3

 شدید.   و خفیف  -4

 حاد یا مزمن.   -5

 درونی.   و بیرونی -6

 مدت.   بلند و مدت کوتاه -7

 یافته.   سازمان -8

 اجتماعی.   -9

 جانشینی.   -10

 استرس عاطفی.   -11

 [.  7]. . و جسمانی و فیزیولوژیک -12
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 چيست؟ شغلی استرس
 ایجاد  باعث  تواندیم  او  کاری  فعالیت  در  تغییر  یا  و  ندارد  خوانی  هم  او  اطالعات  و  هاییتوانا  با  که  کاری  در  فرد  کارگیری  به

  ارتباط   فرد  کاری  محیط  با  مرتبط   عوامل  یا  کاری  محیط   با  که  است  استرس   نوعی  شغلی  استرس   کلی  طور به.  شود  فرد  در  استرس 

 .  دارد

 را سازمانی  استرس شود استرس ایجاد باعث است ممکن اهداف  تغییر یا  جدید آوری فن همچون کاری هاییت فعال در تغییر

 [.  8]کرد گیری اندازه کار کیفیت و گریزی کار مقیاس با توانیم

 

 شغلی  استرس دالیل
موقعشوندیم  فرد  استرس  موجب  که  هستند  زیادی  هاییتموقعکاری،    محیط  در شغل،    تأمین  فقدان  همچون  هاییت. 

 زیاد، فناوری  کار  کار، ساعت  هاییفتشیابی،    ارزش  و  کنترل  مکانیزم  گم، فقدان  در  سر  ضوابط، بروکراسی  بر  روابط  حاکمیت

 [.  8]گردندیم کار محیط در استرس  ایجاد باعث مدیریت  سبک و کم جدید، حقوق

 

 شغلی  زاي استرس عوامل
منظور باید   این  برای یعنی. پذیر است  امکانای رویکرد چند رشته از یک با استفاده فقط استرس منابع بخش رضایت بررسی

اثر  در محیط  که  و فیزیولوژیکی  شناختی جامعه  روانشناختی،    مسائل  کامل  طیف .  قرار داد  گذارند مورد بررسیمی  کار بر افراد 

  مهم   نکته  این  ید بهبا،  هاکارخانه   کارکنانگروه    در  مثألمعینی،    شغلی  در گروه  استرس  یهاو جلوه  منابع  مطالعههنگام  ین،  بنابرا

  اثر کار در محیط  شخص   و جسمی روانی بر عملکرد و سالمت است  کار نیز ممکن  از محیط خارج  منابع استرس  که داشت توجه

 [.  8]بگذارند

 

 شغلی  استرس و پيامدهاي نتایج
  فردی، در سه  این پیامدها از جهت . قرارداد موردبررسی  و سازمانی در ابعادفردی توان می را شغلی از استرس   ناش پیامدهای

 :  است بررسی زیر قابل گروه

رفتارها و احساسات1 تضعیف  کاهش،  شغلی  نارضایتی:  ناخوشایند، همانند  ـ  ،  کاری  زندگی  کیفیت  روحیه، افت   انگیزش، 

 تصمیم  قدرت   در کار، کاهش   و کیفیت  کمیت  کاهش،  پایین  وری   کار، بهره   ترک   به  تمایل،  شغلی، غیبت، تغییر و تبدیل  فرسودگی

 . درکار و وقفه کاری گیری، خراب

 . . .  و عروقی، خستگی قلبی هایبیماری  انواع ،  و ضربان فشارخون افزایش:  فیزیولوژیکی، همانند ـ اختالالت2

  و خود برانگیختگی، احساس   نفس  اعتماد به  دادن  از دست،  مقاومت  پریشانی، اضطراب، کاهش:  همانند  روانی  ـ اختالالت3

 [.   8هیجانی] و فرسودگی از واقعیات و دور ماندن و زندگی از شغل ، نارضایتیهاهنجارها و ارزش به بی اعتنایی، پوچی

 

 پيامدهاي استرس شغلی از بعد سازمانی  
  یش افزامشتریان،  دادن دست  ازهمکاری،  اشتباهات، کاهش  یشافزاوری، بازنشستگی،   بهره کاهش: سازمانی پیامدهای .1

  و جوکاری  داخلی تعارضات یشافزا، هافرصت دادندست   ازهمکاری،  کاهش زود رس،  یبازنشستگمرخصی استعالجی، 

 .  بینی  پیش غیر قابل
 ترک  را   سازمان که  افرادی   از جایگزینی  ناشی  هایینهزهوری،    بهره عملکرد و  از کاهش  ناشی   هزینه :  سازمانی  هایینههز .2

  ی هاو هزینه  شرکت  علیه  دعوا  از طرح  ناشی  هایینههزسالمتی،    حفظ  هایینههز  درمانی، افزایش  مخارج  یشافزا،  اندکرده 

 [.   8یزات]تجه  از صدمه دیدن ناشی
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 پيشينه پژوهش
در    یسازمان یریو جامعه پذ  یسازمان  ی وربر بهره  یآموزش هوش سازمان  یاثربخش( در تحقیقی به 1399ضمیری و همکاران)

 ی وربهره  شیباعث افزا  یها نشان داد، آموزش هوش سازمانداده  لیحاصل از تحل  جینتای پرداختند.  استرس شغل  یکارمندان دارا

 [. 9]با گروه کنترل شد سهیدر مقا شیگروه آزما یاسترس شغل ی کارکنان دارا یسازمان یریو جامعه پذ یسازمان

شغلى بر اساس رفتار سازمانى مثبت گرا و استرس شغلى ادراک    ستىیبهز  ی نیب   شیپ ( در تحقیقی به  1399زارعی و همکاران) 

کارکنان رابطه منفی و معناداری و   نتایج پژوهش به طور کلی نشان داد که بین بهزیستی شغلی با استرس شغلیپرداختند.  شده

بین بهزیستی شغلی با رفتار سازمانی مثبت کارکنان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش  

درصد از تغییرات بهزیستی شغلی افراد توسط متغیرهای پیش بین استرس شغلی و بهزیستی روانشناختی   52همزمان نشان داد 

 [.  10]شودمیبیین ت

مددی) و  هرفته  به  1399کربالیی  تحقیقی  در  ه  ی بررس(  هوش  استرس شغل  ی جانیارتباط  آور  یو  تاب  شادکا  ی با   میو 

نتایج این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و تاب آوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یعنی با افزایش  پرداختند.  

یابد. میآوری کاهش  یابد. همچنین مشاهده شد که با افزایش استرس شغلی تابمیآوری افزایش  نمره هوش هیجانی میزان تاب

 [.  11]نیز رابطه مثبت معناداری وجود دارد میاز طرفی مشخص شد که بین تاب آوری و شادکا

  جدیدی   کرونا، فرصت  ازشیوع   حاصل پرداختند. بحران  کرونا  عصر  در بحران  ( به مدیریت1399طهوریان عسکری و همکاران)

  بحران، چابک   آن  شیوع   پساگرمای  و  شیوع، گذار  دوران  در  را  خود  بتوانند  تا  نمود   ایجادها  سازمان  برای  مدیریتی  نوین  نظم  در

  مروری  صورت  به  که  مقاله  این  در.  کنند  کسب  نیز  را  سالمت، منافعی  با  همراه  عبور  بر  آن، عالوه  مدیریت  گذر  دریچه  از  و  کرده

  و   پدیده  این  بروز  تهدیدهای  وها  کرونا، فرصت   عصر  در  بحران  مدیریت  مفهوم  بازشناسی  با  گردیده   سعی  است  شده  گردآوری

 [. 12گیرد] قرار بحث مورد آن مشابه یهابحران از عبور و کنترل یهاشیوه و پیامدها

 تیپژوهش آن بود که رضا  جهینت ی پرداخت.  سالمت روان  تیبر اساس حما  یشغل  یتمندیرضا  ی نیب شیپ(به  1399قدیانی)

 یشغل  تیرا در رضا  ریمتغ  نیها نقش اسازمان  دیهستند و با  ین یب  ش یقابل پ  یسالمت روان  قیاز طر  مهیب  کارکنان  یشغل  مندی

 [.  13]لحاظ کنند

  زاهدان پرداختند. نتایج   شهر  بانک  پست  کارکنان  شغلی  رضایت  با  شغلی  استرس  رابطه  ( به بررسی1399حقانی و شهرکی)

 [.  14شود]می شغلی  رضایت کاهش باعث شغلی استرس افزایش  سازمان هر در که داد تحقیق، نشان یهافرضیه از حاصل

 یشغل اقیاشت  یا بر نقش واسطه  دیبا تاک  یشغل  تیبر رضا  یت یحما  یفرهنگ سازمان  ریتاث  یبررس( به  1399امینی و همکاران)

تائ  قیتحق  اتینشان داد که همه فرض   جینتاپرداختند.    استان زنجان   یدر استاندار   شنهادات یپ   تیقرار گرفت و در نها  دیمورد 

 [.  15]ارائه شد یکاربرد

  سازمانی   حمایت  و  شغلی  فرسودگی  میانجی  نقش:  شغلی  رضایت  بر  کار  محیط  جو  تاثیر  ( به ررسی1399مرادی و زندیه)

  را  اهداف، مدیران و  انداز، ماموریت  چشم  بیشتر چه  هر تبیین که میشود پیشنهاد  تحقیق نتایج به توجه پرداختند. باشده  ادراک

  میان  مستمر، گشودگی  بازخورد  و  تر  صمیمی  فضای  در  ارتباط  طریق  از و  کنند  ایجاد  سازمان در  را  مثبتی  جوکاری  تا  میسازد  قادر

 [. 16یابد] بهبود آنان  ی روحیه تا شود برقرار کارکنان و مدیران

سازمان    یک  کارکنان  خالقیت  و  شغلی  رضایت، رفاه  افزایش  در  پروژه  مدیریت  دانش  ( به تاثیر1399خسرونژاد و همکاران)

و    باشد  شغلی  رضایت  به  دستیابی   برای  راهی  تواندمی  دانش  مدیریت  آیا  که  است  مساله  این  طرح  مقاله  این  از  پرداختند. هدف

  پنج بین  روابط نظری مدل در. دهد افزایش را کارکنان شغلی رضایت تواندمی دانش مدیریت چگونه که کندمی بررسی همچنین

تسهیم  کسب)  دانش  مدیریت  فرآیند ایجاد  دانش،  تدوین  دانش،   شده   تشریح  شغلی  رضایت  و(  دانش  حفظ  و  دانش  دانش، 

 [.  17است]

  ( ایران  هایتوانمندی  بر  تاکید  با)کرونا  ویروس  گیری  همه  ریسک  کاهش  و  بحران  ( به مدیریت1399و خوشحال)  توتونچیان

  بیمارستانی، سازمان   و   پزشکی   گسترده  امکانات  قبیل   از  گسترده  هایظرفیت  وجود   به   توجه  با  ایران   در:  گیری  پرداختند. نتیجه 

  کرونا  بحران، اپیدمی  مدیریت  عرصه  به. . .  و  نظامی  هاییگان  موقع  به  ورود  و  بحران  مدیریتغیرعامل،    پدافند  احمر، سازمان  هالل
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  به   پاسخ  توانسته  و  است   گرفته  خود  به  سالمت  خدمات  ارائه  حوزه  در  قبولی  قابل  شکل   حاضر  حال  در  ضعیف؛  شروعی   رغم  علی

 [.  18آورد] در مدیریت  تحت را بستری  بیماران نیاز

از    زین یجامعه امروز یاصل  یاز اجزا  یک ی  عنوانها به سازمانپرداخت.   بحران تیریمد دیاز د ی سازمان ده( به 1398)کرمی

  فیها، تعربحران یانواع طبقه بند انیسپس با بسازد، یرا مطرح م یبحران سازمان فی. مقاله در ابتدا تعرستندین  یامر مستثن نیا

-یسوق م  نآ  یبرا  کیچارچوب استراتژ  کی  تایبحران و نها  تیریمد  یهابحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل  تیریمد

 [. 19]دهد

به دست آمده    جینتاپرداختند.    بحران  تیریمد  ندیشهر هوشمند در فرآ  داتیها و تهدفرصت( به  1398بهارلویی و همکاران)

در دل   کنندیها فراهم مو کنترل بحران ی ریشگیپ ، ینیبشی پ ی که برا یلیبدیب یهافرصت رغم یهوشمند عل ینشان داد شهرها

ها بحران  نهیبه  تیریشهرها جهت مد  نیکه ا  ییهابا فرصت  سهیدر مقا  داتیتهد  نیچه ا  به همراه دارند. اگر  زین  یداتیخود تهد

اتخاذ   داتیتهد ن یکاهش ا یالزم برا  داتیتمه  ستیبامیها غافل شد بلکه از آن  دیاما نبا  ستیتوجه ن لچندان قاب کندیفراهم م

 [. 20]کرد

-برنامه  یازهاین  نیتریضرور  رعاملیپدافند غ ی پرداخت.  بحران شهر  تیریمد  عامل در  رینقش پدافند غ( به  1396محمدیان)

در بحث پدافند    یشهر  رانیرا کاهش دهد. مد  یعیطب  یها و بالهااز وقوع بحران  یناش  خسارات  تواندیشهرهاست که م  یزیر

و بهبود اوضاع تا  عیمقابله سر به ی و مال یالزم در جهت کاهش خسارات جان یتا آمادگ ندیانم تالش یاگونه به  یستیبا رعاملیغ

 [. 21]دیهنگام اضطرار فراهم آ در سطح شهر در ی عاد تیسطح وضع

:  موردی مطالعه) محیطی مخاطرات احتمالی رخداد هنگام در سیاسی  و اداری  بحرانهای ( به مدیریت1394و فالحی) ملکزاده

 امتداد  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به  بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  سیاسی  و  اداری  مرکز  عنوان  به  یاسوج  پرداختند. شهر  (یاسوج  شهر

 اطراف  در  دستگاهی  و  تاریخی  زلزله های  سابقه  سبب  به  عربستان، همچنین  و  ایران  زلزلهخیز  صفحات   مرز  و  زاگرس  کوه  رشته

  اداری   نظام  دامنگیر  متعددی  زلزله، بحران های  بروز   صورت  در  رو  همین  از.  است  گستردهای  بحرانزایی  پتانسیلهای  دارای  شهر  این

  راهبردی  اقدامات  شامل  که  مدت  کوتاه  استراتژیک   اقدامات  انجام  ها مستلزمبحران  این  مدیریت.  شودمی  یاسوج  شهر  سیاسی  و

  مسووالن   و  مدیران   راستا  این  در.  است  شهر   در   مدت  بلند  مدیریتی  اقدامات  همچنین  و  زلزله  وقوع  از  پس   و   وقوع   وقوع، حین   از  قبل

 [.  22نمایند] برقرار را  آرامش  و امنیت و نموده ها تبدلفرصت به  ها رابحران و تهدیدات که کنند سعی  بحران مدیریت با

 

 هاي جمع آوري اطالعات روش

کند و به  مرحله گردآوری اطالعات آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می

پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را   روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می

مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد؛ به عبارتی محقق به  

بسیاری   اتکای اطالعات گردآوری شده واقعیت و حقیقیت را آن طور که هست کشف می نماید؛ بنابراین، اعتبار اطالعات اهمیت 

دارد؛ زیرا اطالعات غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مسأله و مجهول مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی  

شود یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه می شود. با توجه به اهداف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطالعات استفاده  

 اده شد.  از پرسش نامه تشخیص د 

پرسش نامه عبارت از مجموعه ای از پرسش ها است که به صورت باز یا بسته )دارای مقیاس( طراحی شده اند تا وضعیت  

ارزیابی شود؛ تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی  نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن 

 در مطالعات پیمایشی غیرحضوری است. یک پرسش نامه را نباید همچون فهرستی از  صورت پذیرد. کاربرد پرسش نامه معموالً

پرسش ها در نظر گرفت.  پرسش نامه در حال حاضر به عنوان یکی از ابزارهای مهم در جمع آوری اطالعات می باشد. از این رو 

به طریقی می توان دانش، عالئق و نگرش های  این ابزار مخصوصاً در جامعه های بزرگ بیشتر استفاده می شود. در پرسش نامه  

 [.  23افراد را ارزیابی کرد ]

 : است قسمت چهار  شامل تحقیق این  نامه پرسش 
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شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر  :  الف( بخش آگاهی دادن به پاسخگو 

 باشد.  دهندگان میپاسخ

  بخش   این .  است پاسخگویان  شناختی جمعیت  و  کلی  اطالعات  کسب  عمومی، هدف  االتسو  در: عمومی  بخش سواالت(  ب

   شود.  جنسیت، تحصیالت، سابقه کار و پست سازمانی را شامل می  مانند مواردی و های فردی استاز ویژگی سوال  4 شامل

(  1395)  مترقبه آذری   در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت بحران حوادث  مدیریت بحران حوادث مترقبه:( پرسشنامه  ج

را روی یک طیف پنج  دهندگان میباشد و پاسخبعد می  7سوال و    44استفاده گردید. این پرسشنامه دارای   بایست نظر خود 

 ( ارائه دهند.  2ای لیکرت در جدول)گزینه

 مترقبه  حوادث بحران مدیریت پرسشنامه  ( شيوه کد گذاري سواالت 2جدول) 

 بسیار زیاد زیاد متوسط  کم بسیار کم

1 2 3 4 5 

 (  می باشد. 3سوال های مرتبط با هر یک از سر فصل ها به شرح جدول ) 

 مترقبه  حوادث بحران مدیریتپرسشنامه  ( سرفصل هر یك از سواالت 3جدول) 

 شماره  سواالت مرتبط  سرفصل سواالت ردیف

 9الی   1 تعهد مدیریت  1

 15الی  10 فرهنگ خطاپذیری  2

 18الی  16 فرهنگ یادگیری 3

 21الی  19 شفافیت 4

 33الی  22 آمادگی 5

 40الی  34 آگاهی 6

 44الی  41 انعطاف پذیری 7

از پرسشنامه  :  عمرانی  هاي  پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس( پرسشنامه  ج تحقیق    استاندارد استرس در این 

. گویه های مرتبط با هر باشدبعد می  6سوال و    35استفاده شد این پرسشنامه دارای    عمرانی  های  پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی

 گذاری شده است.  ( نمره4گزینه ای به شرح جدول) 6سوال بر اساس مقیاس 

 عمرانی هاي پروژه در شاغل پرسنل شغلی استرسپرسشنامه  ( شيوه کد گذاري سواالت 4جدول) 

 بسیار زیاد زیاد متوسط  کم بسیار کم

1 2 3 4 5 

 (  می باشد. 5سوال های مرتبط با هر یک از سر فصل ها به شرح جدول ) 

 عمرانی  هاي پروژه در شاغل پرسنل شغلی استرسپرسشنامه ( سرفصل هر یك از سواالت 5جدول) 

 شماره  سواالت مرتبط  سرفصل سواالت ردیف

 8الی   1 تقاضا  1

 14الی   9 کنترل 2

 18الی  15 حمایت همکار  3

 23الی  19 حمایت مدیران و سرپرستان  4

 27الی  24 ارتباط 5
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 32الی  28 نقش 6

 35الی  33 تغییر 7

   ها عبارتند از:نامهاجزاء اصلی این پرسش

پاسخ دهنده و اطمینان دادن    ها به وسیلة پرسشنامه و ضرورت همکاری: که در آن هدف از گردآوری دادهنامة همراهالف(  

 به آنها در جهت محرمانه ماندن اطالعات تهیه شده است.  

 در ابتدای هر پرسشنامه نحوة پاسخ دادن به سئواالت قید شده است.   دستورالعمل:ب( 

دهندگان از  ها از نوع پاسخ بسته و دارای چند گزینه است تا پاسختمامی سئواالت پرسشنامه  ها:سئواالت پرسشنامهج(  

ای است که پاسخگو با سرعت و سهولت جواب مورد نظر را انتخاب و پاسخ دهد  ها به گونهمیان آن یکی را انتخاب نمایند. پاسخ

 ها نیز به راحتی انجام شود.  و از طرفی استخراج داده

 

 آزمون فرضيه پژوهش 

  هاي   پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  رساست  اثرات  کاهش  بر  مترقبه  غير  آمادگی در مدیریت بحران حوادث  بعد

 .  است  گذار تاثير( مشهد شهر عمرانی بحران سيل در پروژههاي : موردي مطالعه) عمرانی

 اگر فرض کنیم که:

Yعمرانی  های پروژه در شاغل  پرسنل شغلی  استرس اثرات = متغیر وابسته، کاهش 

Xمترقبه  غیر آمادگی در مدیریت بحران حوادث = متغیر مستقل، بعد 

برازش مدل رگرسیونی به روش   به  اقدام  تحلیل واریانس رگرسیونی  با استفاده از جدول  بعدتأثاکنون  آمادگی در    یر بین 

  پروژههای :  موردی  مطالعه)   عمرانی  های  پروژه  در  شاغل پرسنل  شغلی  استرس  اثرات  کاهش  بر   مترقبه  غیر  مدیریت بحران حوادث

  آنجایی   از  پردازیم،می   واتسون  داربین  آماره  و  تعیین  ضریب  بیان  به  رگرسیونی  مدل  تحلیل  از  کنیم. قبلمی(  مشهد  شهر  عمرانی

  آماره  طرفی از باشد،می قبول  قابل حد در آن اندازه لذا است، شده 206/0 معادل شده اصالح( R2) شده اصالح تعیین  ضریب که

  برازش   انجام  جهت  نهایی  مدل  لذا  باشدمی  2  اطراف  مقدار  این   ما  تحلیل  در  چون  ولی  است،  شده  263/2  معادل  واتسون  داربین

 . اندمستقل هاباقیمانده و بوده مناسب رگرسیونی

  شغلی استرس اثرات کاهش بر مترقبه  غير آمادگی در مدیریت بحران حوادث ير بعدتأث( نتایج تحليل واریانس 6جدول) 

 ( مشهد شهر عمرانی پروژههاي در سيل بحران :موردي مطالعه)  عمرانی هاي پروژه در شاغل پرسنل

 مدل
مجموع  

 مربعات

درجه 

 آزادي 

ميانگين  

 مربعات
 Fآماره 

سطح  

 معنی داري 
R 2R 

آماره داربين  

 واتسون

 517/7 1 517/7 رگرسیون
522/26 0001/0 454/0 206/0 

 283/0 102 28/ 91 باقیمانده  263/2

      103 427/36 کل

دهد که یک رابطه خطی  یم   نشان  (به روش کدگذاری تأثیر)ی آماری رگرسیون  هامشخصه(  تحلیل واریانس و  6نتایج جدول)

  عمرانی   های  پروژه  در  شاغل  پرسنل  شغلی  استرس  اثرات  کاهش  بر  مترقبه  غیر  آمادگی در مدیریت بحران حوادث  دار بین بعدمعنی

 وجود دارد.  ( مشهد شهر  عمرانی پروژههای در  سیل  بحران: موردی مطالعه)
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 استرس اثرات  کاهش بر مترقبه غير آمادگی در مدیریت بحران حوادث  ير بعدتأث( ضرایب رگرسيونی 7جدول )

 (مشهد شهر عمرانی پروژههاي در سيل بحران :موردي مطالعه)  عمرانی هاي  پروژه در  شاغل پرسنل شغلی

 شاخص

 متغیر

ضریب 

 رگرسیون

انحراف معیار  

 ضریب

ضریب رگرسیون 

 استاندارد 
 tآماره 

 سطح معنی داری 

 tآماره 

 0001/0 783/13  142/0 958/1 مقدار ثابت 

آمادگی در مدیریت  بعد

 مترقبه غیر بحران حوادث
222/0 043/0 454/0 15 /5 0001/0 

  غیر   آمادگی در مدیریت بحران حوادث  یر بعدتأثاظهار نظر کرد که، میزان    توان اینگونه( می7لذا با توجه به نتایج جدول)

  عمرانی   های  پروژه  در  سیل  بحران:  موردی  مطالعه)  عمرانی  های  پروژه  در  شاغل  پرسنل   شغلی  استرس  اثرات  کاهش  بر  مترقبه

 باشد.  دار میدرصد و معنی 45/4معادل ( مشهد شهر
 

 نتيجه گيري
  اثرات   کاهش  بر  مترقبه  غیر   آمادگی در مدیریت بحران حوادث  بر اساس آزمون رگرسیون در فرضیه پژوهش مشخص شد بعد

  4/45معادل    ( مشهد  شهر  عمرانی  های  پروژه  در   سیل  بحران: موردی  مطالعه)  عمرانی   های  پروژه در  شاغل   پرسنل  شغلی  استرس 
می باشد این فرضیه پذیرفته   1/ 96باالتر از    tو شاخص    0/ 05باشد. با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از دار میدرصد و معنی

  الگویی   تولید  به  نیازجدی   شغلی  استرس  کنترل  برای  کالن  های  بودجه   صرف  و  فراوان  مطالعات  وجود  با  امروز   دنیای   شد. در

  عدم های  نشانه  از  شغلی استرس از  برخاسته   فردی   و   اجتماعی  معضالت  ن روزافزو  آمار.  شود  می   احساس   آن  مدیریت  برای  کارآمد

دهد  است. الزم به ذکر است اولین اتفاقی که در بالیای طبیعی روی می  بوده  فراوان  تالشهای  وجود  با  پیشین  های  مدل  الزم  کارایی

شود. بنابر این  دنبال آن وخامت شرایط بحرانی می افزایش استرس در بین پرسنل می باشد که موجب اخذ تصمیمات اشتباه و به 

شود مدیران بحران با ایجاد کارگاه های بحران و با استفاده از کارشناسان خبره اقدام به آماده سازی پرسنل به منظور پیشنهاد می

 فراهم آورند.  مواجهه با بحران سیل و چگونگی تصمیمات به موقع در این شرایط را در پروژه های عمرانی شهر مشهد 
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 منابع و مراجع
 امنیت و  نظم رویکرد با  سیل بحران مقابل در مردم واکنش های مؤلفه بین رابطه کشان، ن، بررسی دامن و نژاد، م  ابراهیمی [1]

 مدیریت و معماری، شهرسازی های پژوهش ساالنه کنفرانس ، اولین(بندرعباس شهر سیل حوادث موردی؛ مطالعه)  اجتماعی

 . 1394شهری، یزد. 

 مناطق   نفت  شرکت  اقماری  غیر  و  اقماری  کارکنان  سازمانی  رفتار  بر  شغلی  بررسی  نگرش  و  استرس  قنبرزاده، س ع، تاثیر [2]

 .  1401توسعه.  و مدیریت، اقتصاد در پژوهش المللی بین کنفرانس جنوبی، سیزدهمین زاگرس گاز و نفت و مرکزی

 . 1393المللی مدیریت. ها، همایش بینبحران پروژهستراتژیک در مدیریتانقش مدیریت، ر اصغری، ا، ذبیحی، م [3]

 .  1392. 43- 42صص   78- 77نشریه، شماره ، المللی، اطالعات سیاسی، اقتصادیجغرافیای بین، ح حیدری، غ [4]

 بحران، فصلنامه   مدیریت  در  اولویت  بحران  میدانی  اندادی، م، برقی، م، بررسی  اربطانی، ط، عمادی  س، روشندل  تسلیمی، م [5]

 .  1384. 23-3 ، صص69 تهران، شماره مدیریت، دانشگاه دانش

،  های عمرانیبحران با رویکردی به پروژهبررسی لزوم مدیریت،  آرمند، ن، لیریایی، م، عیدی گل تپه، ش و رحمتی منفرد، ا [6]

 .  1396رون، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون.  های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علوم انسانی، کازکنفرانس ملی پژوهش

مالک آبادی، ل ب، دفتری اکباتان، م، بررسی رابطه استرس شغلی با عملکرد شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان اندیکا  [7]

 .  1396تهران.   –ین کنفرانس بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه ایران دوم.  1395 -96در سال تحصیلی 

  بین   همایش  دومین  و  همایش  دومین.  سازمان  انسانی  نیروی  وری  بهره  بر  شغلی  استرس  یرتأث  دایاری، م، کاظمی، م، بررسیخ [8]

 .  1394.  ایران حسابداری و مدیریت المللی

بر بهره    یآموزش هوش سازمان   یس و افشون، م، اثربخش،  یاحیر و س  پ و عطاش، ع،  یمیپ و ابراه،  یا و احمد،  یریضم [9]

و آموزش    یعلوم انسان   یالملل  نی کنفرانس ب   نی، پنجمیاسترس شغل  یدر کارمندان دارا   یسازمان   یریو جامعه پذ  یسازمان   یور

 . 1399.  دار، تهرانیت توسعه پایو پرورش با محور

گرا و استرس  تپیش بینی بهزیستى شغلى بر اساس رفتار سازمانى مثب،  زارعی، س و مزلقانی، م و کسایی، س و فالح، س [10]
.  شغلى ادراک شده، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، تهران 

1399 . 

کربالیی هرفته، ف ص و مددی، ا، بررسی ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با تاب آوری و شادکامی، هشتمین کنفرانس   [11]

 .  1399. علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهرانملی توسعه پایدار در 

 در  نوین  یهاپژوهش   ملی  همایش  کرونا، ششمین  عصر  در  بحران  عبدی، ف، مدیریت  و  راحتی، س  و  عسکری، م  طهوریان [12]

 .  1399ایران، تهران.   حسابداری و اقتصاد، انسانی علوم حوزه

در   نینو یهاشرفت ی)پیعلوم انسان  شیهما نی، سومیسالمت روان  تیبر اساس حما یشغل یتمند یرضا ینیب  شیپ، ز، یان یقد [13]

 . 1399.  عرصه علم و فراعلم(

  بین  کنفرانس  زاهدان، اولین  شهر  بانک  پست  کارکنان  شغلی  رضایت  با  شغلی  استرس  رابطه  شهرکی، ع ر، بررسی  و  حقانی، ف [14]

 .  1399حسابداری، ساری.  و مدیریت و صنایع  مهندسی در نوین راهکارهای وها چالش المللی

ن   م و،  یر و کرد،  ینیام [15] بررسا،  یهاشم  نقش واسطه  دیبا تاک  یشغل  تیبر رضا  یتیحما  یفرهنگ سازمان   ریتاث  یش،    یابر 

. ران، تهرانیدر ا  یو علوم انسان   تیریمد  یهاپژوهش  یالملل  نی کنفرانس ب   نیاستان زنجان، ششم  یدر استاندار  یشغل  اقیاشت

1399 . 

 ادراک  سازمانی  حمایت  و  شغلی  فرسودگی  میانجی  نقش:  شغلی   رضایت  بر  کار  محیط  جو  تاثیر  زندیه، آ، بررسی  و  مرادی، م [16]

 .  1399حسابداری، ساری.  و مدیریت و صنایع  مهندسی در نوین راهکارهای وها چالش المللی بین کنفرانس شده، اولین

  یک   کارکنان  خالقیت  و  شغلی  رضایت، رفاه  افزایش  در  پروژه  مدیریت   دانش  دهنوی، م ر، تاثیر  و  دلیر، ا ح  و  خسرونژاد، س [17]

 . 1399حسابداری، ساری.  و مدیریت و صنایع مهندسی در نوین راهکارهای وها چالش المللی بین  کنفرانس سازمان، اولین

، (ایران  هایتوانمندی   بر  تاکید   با)کرونا  ویروس  گیری  همه  ریسک  کاهش  و  بحران  خوشحال، ج، مدیریت  و  توتونچیان، م [18]

 .  1399.  3، شماره10فصلنامه دانش پیگیری و مدیریت بحران، دوره 

 یکنفرانس مل  نیبحران، ششم  تیریمد  دیاز د  یسازمان دها،    سان،  یر و فتاح،  یحسن آباد، ا و صبورمی یو رح  اا  ،  یکرم [19]

انبوه سازان مسکن و    یتخصص   شگاهینما  نیو پنجم  یشهر  تیریو مد  یعمران، معمار  یدر مهندس  یکاربرد  یهاپژوهش

 . 1398.  ساختمان استان تهران، تهران

http://www.racj.ir/


 49 -62  ، ص1401 تابستان،  25شماره  مهندسی عمران و معماری ایران، در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 
بحران،    تیریمد  ندیشهر هوشمند در فرآ  داتیها و تهدفرصت،  ح ،  یح و لطف،  ینیام  ینیم و حس،  یو موغل  ر  ح،  ییبهارلو [20]

 .  1398. ران، تهرانیا ییایکنگره انجمن جغراف نیچهاردهم

 .  1396.  رازی، شییایعلوم جغراف  یالملل  ن یکنفرانس ب   نی، چهارمیبحران شهر  تیریعامل درمد  ریم، نقش پدافند غان،  یمحمد [21]
  شهر : موردی مطالعه) محیطی مخاطرات احتمالی رخداد  هنگام در  سیاسی و اداری بحرانهای فالحی، ا، مدیریت  و ملکزاده، ف [22]

 .  1394زیست.   محیط  و کشاورزی علوم در نوین یهاپژوهش المللی بین  ، کنفرانس(یاسوج

 .  1395مشهد انتشارات استاد، چاپ دوم.  –های کاربردی وطن دوست، ع ر، آمار در پژوهش [23]
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