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سخن مد          ير مسئول
يكي از موضوعاتي كه بيشتر كشورهاي د          نيا، از جمله كشور ما با آن مواجهند           موضوع حواد          ث 
و  سريع  اتخاذ  لزوم  و  طبيعي  حواد          ث  بيشتر  بود          ن  غيرمترقبه  ماهيت  به  توجه  با  است.  طبيعي 
صحيح تصميم ها و اجراي عمليات، د          انشي را تحت عنوان مد          يريت بحران به وجود           آورد          ه است. 
اين د          انش شامل مجموعه فعاليت هايي مي شود           كه قبل،  حين و بعد           از وقوع بحران كاهش اثرات 
اين حواد          ث و كاهش آسيب پذيري را د          ر پي د          اشته باشد          . اين امر خطير تحقق نمي يابد           مگر با 
همكاري جامعه علمي و پژوهشي كشور، همكاري مد          يران، سازمان ها و موسسات مرتبط با امر 

مد          يريت بحران و افراد           جامعه. 
با توجه به موارد           مطرح شد          ه، سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران، بر اساس 
اسناد           باال د          ستي عهد          ه د          ار ماموريت هاي تحقيقاتي است كه انتشار فصلنامه علمى- ترويحى د          انش 

پيشگيرى و  مد          يريت بحران مي تواند           د          ر تحقق برخي از بند          هاي آن موثر باشد          .
آشنايي  پيشگيرانه،  رويكرد          هاي  با  ويژه  به  بحران  مد          يريت  مطالعات  حوزه  د          ر  نشريه  اين 
فعاليت  كشورها  د          يگر  د          اخلى  و  تجربيات  از  آگاهي  و  شناخت  عملي،  و  علمي  راهكارهاي  با 
مي كند          . فصلنامه اي كه پيش روي شما قرار د          ارد           با هد          ف كمك به بومي سازي د          انش پيشگيرى 
و مد          يريت بحران و توسعه د          انش د          ر اين عرصه و كمك به شناخت مد          يران و كارشناسان حوزه 
مد          يريت بحران با همكاري متخصصين و پژوهشگراني از سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران 
شهر تهران، پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهند          سي زلزله، د          انشگاه تهران (د          انشكد          ه فني)، 
د          انشگاه شهيد           بهشتي، د          انشگاه علم و صنعت ايران، د          انشگاه عالمه طباطبايي، د          انشگاه علوم 
انتظامي، پژوهشكد          ه سوانح طبيعي و د          انشجويان تحصيالت تكميلي د          ر اين حوزه انتشار مي يابد          . 
فصلنامه د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران از مقاالت پژوهشي، ترويجي و مروري، تمامي 
اساتيد          ، پژوهشگران و مد          يران اجرايي استقبال نمود          ه و بي ترد          يد           رجاء واثق د          ارد           كه با كمك موثر 

عالقمند          ان د          ر اين حوزه، زمينه توليد           و توسعه د          انش مد          يريت بحران فراهم آيد          . 
ضمنًا از كليه د          ست اند          ركاران چاپ و نشر فصلنامه بخصوص همكارانمان د          ر مد          يريت پژوهش 

سازمان تشكر و قد          رد          انى مى نمايم.  
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رنگى  تصاوير  به  دسترسى  جهت 
و جداول باكيفيت ، ميتوانيد فايل 
اصلى مقاالت را به صورت رايگان 

از سامانه نشريه به آدرس
 www.dpmk.ir 

دانلود فرماييد.
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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى ـ ترويجى براي فصلنامه 
«د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران»

فصلنامه «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» نشريه علمي ـ ترويجى سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه د          ر زمينه مد          يريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آماد          گي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير د          رآمد          ه باشد          ، منتشر مي كند          . هد          ف از 
انتشار فصلنامه، توليد          ، ترويج و ارتقاي سطح د          انش نظرى و تجربى د          ر حوزه مد          يريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مد          يريت بحران 
به منظور تباد          ل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد           اند          يشه د          ر سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربرد          ي و نظري مد          يريت بحران با تأكيد           بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد           بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران د          ر حوزه مد          يريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربرد          ي است. 
مقاالت ارايه شد          ه براي انتشار د          ر فصلنامة «د          انش پيشگيرى و مد          يريت بحران» بايد           د          اراي ويژگى هاي زير باشند          : 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد           قبًال د          ر نشرية د          يگرى به چاپ رسيد          ه و يا د          ر نوبت چاپ باشد          . همچنين مقاله ارسالي نبايد           د          ر همايش هاي د          اخلي و خارجي 
ارايه شد          ه باشد           يا د          ر كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شد          ه باشد          .

2. مقالة ارسالي د          ر قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شد          ه باشد          .
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شد          ه به عهد          ة نويسند          ة مسئول است و نشريه، مسئوليتي د          ر اين خصوص ند          ارد          .

4. سياست فصلنامه، د          رج مقاالت با رويكرد           علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي د          ر چرخه د          اوري قرار مي گيرند           كه ساختار مقاالت 
علمي را د          اشته باشند          .

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تد          وين مقاله است و پذيرش نهايي و د          رج آن د          ر فصلنامه، منوط به تأييد           هيات تحريريه و د          اوران است. نتيجه 
د          اوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسند          ه مقاله خواهد           رسيد          . لذا الزم است نويسند          ه مقاله آد          رس پست الكترونيك خود           

را همراه با مقاله د          ر اختيار د          فتر فصلنامه قرار د          هد          . 
6. مقاالت مي توانند           مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شد          ه يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي د          ر زمينه مد          يريت بحران باشند          .

7. فصلنامة «د          انش مد          يريت بحران» د          ر ويرايش مقاالت آزاد           است.
8. مقاالت ارسالي بايد           كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را د          ارا باشد          . بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند           از: عنوان، 
اسامى نويسند          ه (نويسند          گان)، چكيد          ه، مقد          مه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. د          ر ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرد          اخته شد          ه است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد           متناسب با موضوع، اهد          اف و نتايج پژوهش باشد           و بتواند           موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خوانند          ه ارايه كند          ، د          اراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد           و حتى المقد          ور از يك سطر بيشتر نباشد           و تا حد           امكان جامع و مانع باشد          . د          ر عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاد          ه نشود          . 

اسامى نويسند          ه (نويسند          گان) زير عنوان مقاله د          رج شود          . عنوان د          انشگاهى و رتبه علمى نويسند          ه به صورت زيرنويس نوشته شود          . 
چكيد          ه:

عصاره مقاله است كه با خواند          ن آن اطالعات اساسى د          ر خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شد          ه به خوانند          ه منتقل مى شود          . معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). د          ر چكيد          ه ابتد          ا موضوع يا هد          ف پژوهش يا پروژه د          ر د          وسطر توضيح د          اد          ه مى شود          . آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى د          اد          ه هاست مجموعًا د          ر حد          اكثر سه تا چهار سطر توضيح د          اد          ه مى شود           و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش د          ر د          و تا سه سطر انجام مى گيرد          . د          ر پايان چكيد          ه كليد          واژه ها (حد          اكثر د          ر 6 كلمه) ذكر مي شود          .
مقد          مه:

نكات اصلى و كليد          ى كه بايد           د          ر مقد          مه يك مقاله علمي مورد           توجه قرار بگيرد           عبارتند           از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هد          ف از انجام پژوهش 
كه بايد           به صورت ساد          ه و روشن ارايه شوند          . نويسند          ه بايد           د          ر مقد          مه به موارد           ذيل به صورت شفاف بپرد          ازد          :

1. هد          ف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف د          قيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته د          ر پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شد          ه قبلى د          ر زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود           و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گرد          د          ؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق د          ر پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح د          ر مورد           نوع تحقيق (هم از جهت هد          ف د          ر نظر گرفته شد          ه براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمود          ن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح د          ر خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

د          ر اين بخش نويسند          ه بايد           موارد           ذيل را به صورت د          قيق و خالصه تبيين كند          :
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى د          قيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بد          ست آمد          ه پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (د          ر صورت وجود           فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمود          ن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

د          ر تد          وين اين بخش از مقاله بايد           به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرد          اخته شود          . 
1. ذكر اهد          اف انجام پژوهش يا پروژه؛

2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهد          اف د          ر نظر گرفته شد          ه از انجام آن؛
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3. تعميم پذيرى يافته ها؛
4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر د          اليل احتمالى براى توافق يا عد          م توافق بين نتايج؛

5. محد          ود          يت هاى پژوهش يا پروژه؛
6. پيشنهاد           براى پژوهش ها يا پروژه هاى آيند          ه د          ر اين خصوص؛

7. نتيجه نهايى به د          ست آمد          ه از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد           و تنظيم منابع
شيوة استناد           د          اد          ن و منبع نويسى بايد           به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد          . براى اطالع بيشتر، از نشريه د          رخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود          . يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود          .

 نقل قول و استناد           د          اخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

د          ر صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد          :

د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387): 
مد          يريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس د          يرينه د          ارد          ، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مد          يريت بيان مى د          اريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مد          يريت و 
سازمان پا به عرصة وجود           نهاد          ند           و مد          يريت به صورت رشته اى علمى د          ر ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد          . بنابراين ذكر اين مطلب كه مد          يريت د          ر سال هاى پايانى قرن نوزد          هم ميالد          ى شكل گرفت، به معناى 

عد          م وجود           ان د          ر اعصار پيشين نيست؛...(ص 15).

د          ر اين شكل به متن نقل قول شد          ه تورفتگى د          اد          ه مى شود           و ترجيحا اند          ازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد           به  طورى كه د          ر متن مقاله متمايز باشد          . د          ر اين 
نوع نقل قول گيومه ها برد          اشته مى شود          .

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد          ، متن نقل قول شد          ه د          اخل گيومه قرار مى گيرد          :

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى د          ارد          : «وجود           ارتباطات مؤثر و صحيح د          ر سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم د          ر توفيق مد          يريت به شمار آمد          ه است. به تجربه ثابت شد          ه است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

د          ر سازمان برقرار نباشد          ، گرد          ش امور مختل و كارها آشفته مى شود          .» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برد          اشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

د          ر متن اولى:
د          كتر الوانى يكى از اساتيد           به نام مد          يريت بيان مى د          ارد           (الوانى، 1387) كه مد          يريت يكى از قد          يمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مد          يريت بر مى گرد          د           به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شد          ند           
و مد          يريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى د          رآمد          . لذا اگر مى گوييم كه علم مد          يريت د          ر اواخر قرن نوزد          هم 

شكل مى گيرد           به اين معنا نيست كه مد          يريت قبل از اين تاريخ وجود           ند          اشته است (ص 15).
 استناد           د          اخل متن به شيوه APA: ارجاعات د          ر متن مقاله بايد           به شيوه د          اخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد          . د          ر جد          ول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد           د          اخل متن آمد          ه است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبد          اقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد           د          ر نگارش هاى علمى: رهنمود          هاى بين الملى (ويرايش د          وم). تهران: د          انشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جد          ول1. سبك هاى استناد          هاى ساد          ه*
نوع 
استناد          

اولين استناد           
د          ر متن

استناد           بعد          ى 
د          ر متن

اولين استناد           د          ر متن به شكل د          اخل 
پرانتز

استناد           بعد          ى د          ر متن
به شكل د          اخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسند          ه

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
د          و نويسند          ه

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسند          ه

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهد          ى و همكاران، 1379)(زاهد          ى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهد          ى و همكاران (1379)زاهد          ى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسند          ه

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيد          ى، فتح اللهى، استركى، و مجيد          ى و همكاران (1384)(1384)

(مجيد          ى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسند          ه

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد          ، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد           و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد           و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسند          ه

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان د          اد          ه 

مى شوند          )

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى د          انشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تد          وين كتب   
علوم انسانى د          انشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسند          ه (بد          ون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مد          يريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله د          اراى استناد           به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، د          ر متن به صورت معاد          ل فارسى و د          ر پانويس انگليسى آن مى آيد          .

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز د          رماني د          ر شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد           خود           را حفظ مي نمايد          ، بايد           قاد          ر باشد           
تا خد          ماتي مضاعف را  ارايه نمايد          . د          ر مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد           و اسد          ي الري (2004)  انجام شد          ، عملكرد           سيستم بهد          اشت و د          رمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله د          ر شهرستان بم مورد           ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان د          اد           به د          ليل نابود           شد          ن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود          ... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) د          ر مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها د          ر 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران را مورد           ارزيابي قرار د          اد          ند          ... كوارى و كشتكاران (1385) د          ر مطالعه خود           
تحت عنوان بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مد          يريت بحران، مد          يران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي د          انشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود           انتخاب نمود          .... امروزه د          ر كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماند          هي حاد          ثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهاد          ينه شد          ه است كه بيمارستان ها د          ر اين گونه كشورها بد          ون وجود           چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند          . اين سيستم برگرفته 
از د          ستورالعمل استاند          ارد           معروف «سامانه فرماند          هي حاد          ثه» تشكيالت سازمان مد          يريت اضطرارى فد          رال(FEMA) (2008)  مي باشد          . طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهد          اشتي و د          رماني د          ر آمريكا، هر بيمارستان تائيد           شد          ه بايد           آماد          گي كامل ارايه خد          مات مراقبتي اورژانسي را د          ر حواد          ث غيرمترقبه 
د          اشته باشد           (آند          رسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد           فرآيند           و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي د          ر قالب برنامه آماد          گي د          ر برابر 
حواد          ث غيرمترقبه د          اشته باشند          . اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقد          اماتي است كه بيمارستان  را قاد          ر  مي سازد           د          ر شرايط اضطراري به صورتى كارآمد           
پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه د          هد           (د          انشكد          ه آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هد          ف اصلي طرح مد          يريت بحران بيمارستاني 
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ارايه بهترين و مناسب ترين خد          مات به بيشترين تعد          اد           مراجعين است، ايجاد           يك طرح مشخص با مد          يريت علمي و د          قيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حواد          ث غيرمترقبه را پوشش د          هد          ،  ضروري به نظر مي رسد          . اين طرح بايد           شامل انجام اقد          امات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي د          وره اي و نظارت بر اجراي د          قيق امور د          رماني د          ر زمان بحران (د          يو و پارمر، 2001)1  باشد          . 
البته بايد           توجه د          اشت كه تمامي اين برنامه ها بد          ون د          ر نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مد          يريت بحران شهري كه د          ر آن تمامي مسائل د          اخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد           بررسي قرار گرفته باشد          ، كمترين نتيجه اي نخواهد           د          اشت (د          يو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله د          ر تهران، د          ر صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود           تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حد          ود           36٪  از مجروحين را خواهند           

د          اشت (مركز پيشگيرى و مد          يريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001

 منابع [مورد           استناد           د          ر متن باال]:
منابع فارسى:

عرب، محمد          ؛ زراعتي، حجت؛ اكبري حقيقي، فيض اله؛ روانگر، رامين (1385). ميزان آگاهي و عملكرد           مد          يران اجرايي و آماد          گي بيمارستان و رابطه بين آن ها د          ر مقابله با زلزله (بيمارستان هاى 
د          ولتي تحت پوشش د          انشگاه علوم پزشكي تهران). مد          يريت سالمت، 11(4)، 7-14. بازيابى از

 http://hm.tums.ac.ir/browse.php?a_id=323&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1
كواري، سيد          حبيب اله؛ كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي مد          يريت جامع 

بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 
مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. (1382). مطالعات طرح جامع مد          يريت بحران شهر تهران گزارشات د          وره اي. تهران: مركز پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران.

منابع انگليسى:
Akbari, M., Farshad, A., & Asadi-Lari, M. (2004). The devastation of Bam: an overview of health issues 1 month after the earthquake. Public 

Health, 118(6), 403-408. doi:10.1016/j.puhe.2004.05.010
Dave, G., & Parmar, K. (2001). Emergency medical services and disaster management: A holistic approach. New Delhi: Jaypee Brothers Medical 

Publishers Ltd.
Federal Emergency Management Agency (FEMA). (2008) FEMA. ICS-100.A: Introduction to ICS. (Student Guide Version 2.0). Washington, D.C.: 

Federal Emergency Management Agency (FEMA).

 نحوه تنظيم فهرست منابع: نحوه تنظيم فهرست منابع به طور خالصه به شكل زير مى باشد          :
BOOKS
One author: 

In Reference List In Text Citation

 Gardner, H. (1993). Frames of mind: The theory of multiple intelligences.
New York: Basic Books.

 (Gardner, 1993) or
Gardner (1993)….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

(ابطحى، 1381) يا ابطحى (1381) بيان ابطحى، سيد          حسين (1381). مد          يريت منابع انسانى. كرج: موسسه تحقيقات و آموزش مد          يريت.
مى د          ارد          ....

(ابهرى، 1380) يا ابهرى (1380) ابهري، مجيد           (1380). علل و عوامل بروز آسيب هاى اجتماعي و راهكارهاي مقابله با آن. تهران: نشر پشوتن.
راهكارهاى مقابله با استرس را....

عفونى  بخش هاى  د          ر  شاغل  پرستاران  د          يد          گاه  از  استرس آور  عوامل  بررسى   .(1370) سهيال  احتشامى، 
بيمارستان  هاى د          ولتى. تهران: د          انشكد          ه پرستارى و مامائى د          انشگاه علوم پزشكى ايران.

(احتشامى، 1370) يا احتشامى (1370) 
عوامل استرس زا را....

Two to seven authors: 

In Reference List In Text Citation

 Turban, E., & Frenzel, L. E. (1992). Expert systems and applied artificial
intelligence. New York: Macmillan.

 (Turban & Frenzel, 1992) or
Turban & Frenzel (1992) reports that…..

  Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1966). The publication of
academic writing. New York: Modern Language Association.

(Cargill, Charvat, & Walsh, 1966) or
 Cargill, Charvat, & Walsh (1966)
recommends that….



 103 فصلنامه د        انش پيشگيرى و مد        يريت بحران / د        ورة هفتم، شمارة دوم، تابستان 1396 

 Sarmad, Z., Bazrgan-Harandi, A., & Hejazi, E. (2007). Research method in
behavioral sciences. Tehran, Iran: Agah [Farsi].

 (Sarmad, Bazrgan-Harandi, & Hejazi,
 2007) or Sarmad, Bazrgan-Harandi, &
Hejazi (2007)

 Kazerooni, M., Kazerooni, A., Hosseinzadeh, A., Hadadi, M. R., & Alikhani,
 A. (2010). ERP: An integrated solution to strategic development. Tehran,
Iran: Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU) [Farsi].

 (Kazerooni, Kazerooni, Hosseinzadeh,
 Hadadi, & Alikhani, 2010) or Kazerooni,
 Kazerooni, Hosseinzadeh, Hadadi, &
Alikhani (2010)states that…

 seven authors (for more than 6 authors, list the first 6 followed by “et
 al.” with no quotations)

 e.g. (Turban et al, 1998) or Turban et al
(1998) state that the….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

(سرمد          ، بازرگان و حجازى، 1381) يا سرمد          ، بازرگان و حجازى سرمد          ، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازى، الهه (1381). روش هاى تحقيق د          ر علوم رفتارى. تهران: آگاه.
(1381) علوم رفتارى را اين گونه تعريف.....

به طور مثال (عامريون و همكاران، 1388) يا عامريون و براى بيشتر از 6 نويسند          ه، 6 نويسند          ه نوشته مى شود           و سپس همكاران مى آيد          .
همكاران (1388)..

 more than seven authors: 

In Reference List In Text Citation

  Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H.,.
 Smith, W. A. (1982). How to stay younger while growing older: Aging for
all ages. London: Macmillan.

 (Cooper et al, 1982) or Cooper et al
(1982) adapted a new model for….

no author given:

In Reference List In Text Citation

Experimental psychology. (1938). New York: Holt.
 (Experimental psychology, 1938) or in
Experimental psychology (1938) it states that….

د          ر استناد           د          اخل متند          ر فهرست منابع

د          ر كتاب «علت شناسى پرخاشگرى... (1382)» بيان علت شناسى پرخاشگرى كود          كان د          بستانى (ويرايش 3). (1382). اصفهان: سپيد          ه.
مى شود          . 

no publication date given: 
Smith, J. (n.d.). Morality in masquerade. London: Churchill. 

به جاى «.n.d» از «بى.تا.» استفاد          ه شود          : به طور مثال
تحقيقات  مركز  تهران:  جامعه.  و  آنان  خانواد          ه هاى  پاسد          اران،  ازد          يد          گاه  پاسد          اران  اجتماعى  منزلت  وضعيت  بررسى  [بى. تا.].  على  بالويى، 

غيرصنعتى سپاه پاسد          اران انقالب اسالمى. 
an organization or institution as “author”: 
University of Minnesota. (1985). Social psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press. 
U.S. Census Bureau. (2000). Statistical abstract of the United States. Washington, DC: U.S. Government Printing 

Office. 
(مستند          ات  كشور  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  فن آورى  شوراى  جلسه  ششمين  مصوبات   .(1389) كشور.  كل  بازرسى  سازمان  اطالعات  فناورى  شوراى 

د          رون سازمانى). تهران: سازمان بازرسى كل كشور.
سازمان مد          يريت و برنامه ريزى كشور [معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرد          ى رئيس جمهور] (1385). مجموعه اسناد           ملى توسعه د          ر برنامه چهارم توسعه اقتصاد          ى، 

اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران (جلد           د          وم). تهران: معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبرد          ى.
an editor as “author”: 
Updike, J. (Ed.). (1999). The best American short stories of the century. Boston: Houghton Mifflin. 

افتخارى، اصغر (گرد          آورند          ه و مترجم) (1381). مراحل بنياد          ين اند          يشه د          ر مطالعات امنيت ملى. تهران: پژوهشكد          ه مطالعات راهبرد          ى.
an edition of an author’s work: 
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Brockett, O. (1987). History of the theatre (5th ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

translation: 
Freud, S. (1970). An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 1940) 

استونر، جيمز اى. اف. ؛ فرى من، آر. اد          وارد          ؛ گيلبرت، د          انيل آر. (1379). مد          يريت (على پارسيان و سيد          محمد           اعرابى، مترجمان). تهران: د          فتر پژوهش هاى فرهنگى (نشر اثر 
اصلى 1995).

اسكات، ريچارد           (1387). سازمان ها: سيستم هاى عقاليى، طبيعى و باز (حسن ميرزايى اهرنجانى، مترجم). تهران: سازمان مطالعه و تد          وين كتب علوم انسانى د          انشگاه ها (سمت) ؛ 
مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى (نشر اثر اصلى 2003).   

conference proceedings: 
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-

search engines. In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning 
(AIML-05). Cairo: Egypt.

فاضل نيا، غريب؛ كيانى، اكبر (1382). فناورى اطالعات و ارتباطات و تبيين نظريه روستايى د          ر روستاى غنى و فقير (مجموعه مقاالت همايش كاربرد           فناورى اطالعات و 
ارتباطات د          ر روستا). تهران: مؤسسه توسعه روستايى ايران.

كواري، سيد          حبيب اله؛كشتكاران، علي (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى د          انشگاه علوم پزشكي شيراز د          ر شرايط بحراني د          ر سال 1384 (د          ومين كنفرانس بين المللي 
مد          يريت جامع بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه طبيعي). تهران: شركت كيفيت ترويج. 

كلهر، روح اهللا؛ موالپور، اعظم؛ طباطبايي، سيد          سعيد           (1385). بررسي ميزان آماد          گي بيمارستان هاى آموزشي وابسته به د          انشگاه علوم پزشكي قزوين از نظر مد          يريت بحران د          ر 
حواد          ث غيرمترقبه (سومين كنگره بين المللى بهد          اشت، د          رمان و مد          يريت بحران د          ر حواد          ث غيرمترقبه). بازيابى چكيد          ه از

 http://www.civilica.com/Paper-ICHMCM03-ICHMCM03_326.html
لعل عليزاد          ه، محسن (1388). نقش ازد          واج د          ر پيشگيرى از جرم. د          ر محمد           فرجيها و محمد           حسين سر كشيكيان (گرد          آورند          گان). مجموعه سخنرانى هاى ارايه شد          ه د          ر نخستين 

همايش ملى پيشگيرى از وقوع جرم (ص 122-130). تهران: نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران، پليس پيشگيرى، د          فتر تحقيقات كاربرد          ى.

chapter in an edited book: 
Rubenstein, J.P. (1967). The effect of television violence on small children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological 

development (pp. 112-134). New York: American Psychological Society.
Keyhanipour, A., Piroozmand, M., Moshiri, B., & Lucas, C. (2005). A multilayer/multi-agent architecture for meta-search engines. 

In Proceedings of ICGST International Conference on Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML-05). Cairo: Egypt.
Quarantelli, E. L. (2000). Disaster research. In E. Borgatta and R. Montgomery (eds.). Encyclopedia of Sociology (pp 682-688). New 

York: Macmillan. 
Maskrey, A. , & Jegillos, S. (1997). Promoting community-based approaches in disaster management. As Asian Disaster Manage-

ment News, 3(2). Retrieved from http://www. adpc. net/irc06/1997/theme-2. html
Chen, L. C., Liu, Y. C., & Chan, K. C. (2006). Integrated community-based disaster management program in Taiwan: A case study 

of Shang-An Village. Natural Hazards, 37(1),. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11069-005-4669-5
Lee, J.-H., & Kim, Y.-G. (2001, January 01). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. 

Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311. doi:10.1016/S0957-4174(01)00015-X
عنبرى، موسى (1387). جامعه شناسى فاجعه: كند          وكاوى علمى پيرامون حواد          ث و سوانح د          ر ايران.     تهران: د          انشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

كريمي، سلمان (1390). سامانه تخمين سريع خسارت و تلفات زلزله شهر تهران. تهران: سازمان پيشگيري و مد          يريت بحران شهر تهران. بازيابى از 
http://ayazi.ir/SMA_Doc/Geomatic/Geomatic90/app/5.pdf 

بوث، سايمون (1383، بهار). ش ب ي ه س ازى ت ع ام ل ى و آم وزش مد          يريت ب ح ران : ف ن ون جد          يد           ب راى ب ه ب ود           ع م ل ك رد           (حسين حسينى، مترجم). فصلنامه سياست د          فاعى، 12(2) (پياپى 
 http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1317&Number=46&Appendix=046)، 121-134. بازيابى از

Dissertations / Theses
Carlson, W. R. (1977). Dialectic and rhetoric in Pierre Bayle. (Unpublished doctoral dissertation). Yale University, USA.

بنهرى، عبد          اهللا (1383). تأثير اعتياد           و قاچاق مواد          مخد          ر بر امنيت ملى جمهورى اسالمى ايران. (پايان نامه كارشناسى ارشد          ). د          انشگاه آزاد           اسالمى، واحد           علوم تحقيقات، د          انشكد          ه 
علوم انسانى، تهران.

رحمتي، مهد          ي (1381). بررسي جامعه شناختى عوامل موثر د          ر خشونت و پرخاشگري د          ر ورزش فوتبال. (رساله د          كترا). د          انشگاه تهران، د          انشكد          ه علوم اجتماعي، تهران.
روحانى، محمد          رضا (1388). شناسايى و تحليل فضايى كانون هاى جرم خيز شهرى با استفاد          ه از سامانه هاى اطالعات جغرافيايى (GIS): مطالعه مورد          ى شهر كاشان. (پايان نامه 

كارشناسى ارشد          ). د          انشگاه زنجان، د          انشكد          ه علوم انسانى، زنجان.
سحابى، جليل (1384). بررسى مقايسه اى نابرابرى اجتماعى د          ر كرد          ستان ايران و عراق.(پايان نامه كارشناسى ارشد          ). د          انشگاه تهران، د          انشكد          ه علوم اجتماعى، تهران.

د          ر صورت سؤال و ابهام د          رباره نحوه استناد           د          ر متن و نوشتن منابع از طريق پست الكترونيكى با فصلنامه مكاتبه نماييد          .
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بررسى ميزان آمادگى براى رويارويى با زمين لرزه در مدارس متوسطه دخترانه استان ايالم
(دهلران و مورمورى) سال تحصيلى 94-95

معصومه اسماعيلى1 و سكينه شاهى2
 Masomeh.esmaili2013@gmail.com(نويسنده مسئول) 1. دانشجوى كارشناسى ارشد گروه علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز. ايران

 sshahi@scu.ac.ir2. استاديار گروه علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز. ايران

چكيده
زمينه و هدف: هدف اصلى پژوهش حاضر، بررسى ميزان آمادگى براى مقابله با زمين لرزه در مدارس متوسطه آموزش و پرورش استان ايالم در دو 

منطقه (دهلران و مورمورى) است. 
روش: روش تحقيق، آميخته (كمى و كيفى) بود. در اين پژوهش، از پرسشنامه، مصاحبه و چك ليست استفاده شد. در پژوهش كمى، از دو پرسشنامه، كه 
يكى محقق ساخت بود، استفاده شد. پايايى آنها با آلفاى كرونباخ در پرسشنامه فرامرزى نيا و همكاران (1393)، 0/80 و پايايى پرسشنامه محقق ساخته 
دانش آموزان، مديران و معلمان به ترتيب، 0/80 و 0/90 محاسبه شد. جامعه آمارى در اين پژوهش مديران، معلمان و دانش آموزان مشغول به كار و 
تحصيل در سال 95-94 در مدارس متوسطه دخترانه ايالم (دهلران و مورمورى) انتخاب شد. با استفاده از روش نمونه گيرى تصادفى ساده و با استفاده 
از فرمول كوكران 291 نفر از دانش آموزان و 91 نفر از معلمان انتخاب شدند. براى تجزيه و تحليل داده هاى كمى، از روش هاى آمار توصيفى (فراوانى، 
درصد، ميانگين و انحراف معيار) و در قسمت آمار استنباطى براى آزمون سؤاالت، از روش هاى (آزمون نسبت و آزمون تى تك نمونه) استفاده شد. 

بخش كيفى پژوهش، روش نمونه گيرى در مصاحبه به صورت تمام شمار انتخاب شد، كه از هر 8 مدير مدرسه مصاحبه به عمل آمد. براى تجزيه و 
تحليل داده هاى كيفى، از روش تحليل محتوا استفاده شد. 

يافته ها: نتايج حاصل از پژوهش نشان داد كه دانش آموزان، مديران و معلمان داراى آمادگى به نسبت مطلوب براى رويارويى با زمين لرزه هستند؛ 
اما، اين آمادگى كافى نبوده و نياز به تقويت دو بعد مهارتى و آگاهى در دانش آموزان و معلمان وجود دارد. در زمينه بعد فيزيكى (استحكام و ايمنى 

ساختمان) مدارس داراى وضعيت نامطلوبى است.   
نتيجه گيرى: با توجه به زلزله خيز بودن مناطق، براى ارتقاى دو بعد (آگاهى و مهارت) نياز به برگزارى مانورهاى هدفمند، مستمر و كاربردى است. 

همچنين در زمينه بعد فيزيكى نياز به مقاوم سازى مدارس است.
واژه هاى كليدى:  بحران، مديريت بحران، آمادگى، زمين لرزه، مدارس متوسطه.    

با  رويارويى  براى  آمادگى  ميزان  بررسى  (تابستان، 1396)،  سكينه  شاهى،  معصومه؛  اسماعيلى،  ششم 2010):  ويرايش   ،APA (شيوه  فارسي  ◄استناد       
زمين لرزه در مدارس متوسطه دخترانه استان ايالم (دهلران و مورمورى) سال تحصيلى 95-94. فصلنامه د      انش پيشگيري و مد      يريت بحران، 7 (2)،163-154.

Investigating the level of Preparation to encounter the Earth quake in Females’ 
Secondary Schools of Ilam province, (Dehloran and Moormoori) in (2015-2016)

Sakineh Shahi1& Masoumeh Esmaili2

1 . Assistant professor of Chamran university of Ahvaz. Iran
2 . Student in education administration of Chamran university of Ahvaz. Iran

Abstract
Objective: The main goal of the present study is to investigate the level of preparation to deal with earthquake in secondary 
schools of education department of Ilam province in two regions of Dehloran and Moormoori .
Method: Research methodology was mixed (quantitative and qualitative) method. Questionnaire, interview, and check list 
have been used as the research tools. In this study, in the quantity section, two questionnaires were used which one of them 
was a researcher-made questionnaire. Thereliability of the questionnaires was obtained at the level of 0.8 using Cronbach›s 
alpha according to Faramarzinia et el., (2014) questionnaire and the researcher- made questionnaire reliability were obtained 
at the level of .80 and .9 for students, teachers and principals, respectively. Statistic population in this study included all prin-
cipals, teachers and students working or studying in female secondary schools in Ilam (Dehloran and Moormoori) in (2015-
2016), among them, 291 students and 91 teachers were selected using a simple random sampling and Cochran formula. In 
order to analyze quantitative data, descriptive statistics methods (frequency, percentage, mean and standard deviation) and in 
inferential statistics to test the questions, single-sample t-test and ratio test methods were used. In the qualitative section of 
research, the method of sampling in interview was full enumeration in a way that all 8 school principals were interviewed. The 
method of content analysis was also used for the qualitative data analysis.
Findings: The results of the research showed that the students, principals, and teachers were relatively prepared to 
encounter the earthquake, However, this readiness has not been enough and there is a need to improve the students and 
teachers in knowledge and skill dimensions. In respect of the physical dimension (strength and building safety), schools have 
an undesirable situation. 
Results: With regard to the seismicity of areas, to improve the two dimensions of knowledge and skill, it is needed to hold 
targeted, continuous, and practical maneuvers and also, in respect of the physical dimension, it is needed to retrofit schools.   
Keywords: Crisis, Crisis Management, Preparation, Earthquake, Secondary Schools
Citation (APA 6th ed.):  Shahi S, Esmaili M.  (2017, Summer). Investigating the level of Preparation to encounter the Earth quake 
in Females’ Secondary Schools of Ilam province, (Dehloran and Moormoori) in (2015-2016). Disaster Prevention and Management 
Knowledge Quarterly (DPMK), 7(2),154-163.
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مقدمه
وقوع بالى طبيعى نظير زلزله، سيل و غيره، تاثير مخربى بر جوامع 
انسانى بر جاى گذاشته و تلفات سنگينى بر ساكنان آن وارد مى نمايد 
(اميرى، دانشمندى، واحدى، فرشى، ثقفى و ذى قيمت، 1389: 167). 
درگيرشدن جامعه با حادثه اى به وسعت زلزله نيازمند آماده  سازى جامعه 
براى برخورد صحيح با اين پديده و حتى االمكان اقدامات پيشگيرانه 
براى كاهش خسارات مى باشد (موسوى،آق شاهى و تيموريان،1387). 
غيرقابل پيش بينى بودن زلزله، ضرورت تهيه و ارائه يك برنامه جامع 
مديريت بحران، جهت كاهش و تخفيف تأثير و پيامد خطر زلزله را 
ايجاب مى كند. آمادگى و برنامه ريزى براى مواجهه با پيامدهاى زلزله و 
آگاه نمودن عموم مردم،  منجر به كاهش آسيب ها و خسارات حاصل 

از زلزله به دارايى ها و نيز صدمات جانى به افراد مى شود. 
 در 35 سال اخير لرزش هاى مختلفى با ريشترهاى كم و زياد 
در  مديران  و  معلمان  دانش آموزان،  حضور  است.  لرزانده  را  ايران 
كار  (زمان  روز  طى  در  كه  زمين لرزه هايى  براى  همواره  مدارس، 
مدارس) رخ مى دهد يك تهديد جدى تلقى مى شود (زارع،1393). 
بنابراين آمادگى براى واكنش و رويارويى مناسب در مقابل زلزله، 
اصلى اساسى درمديريت بحران است؛ يعنى همان چيزى كه وضعيت 
و چگونگى آن در آموزش و پرورش استان ايالم مشخص نيست و 

نيازمند بررسى و تحليل مناسب است. 
خيز  زلزله  به  باتوجه  كه  است  اين  پژوهش  اين  اساسى  سؤال 
در  ايالم  استان  پرورش  و  آموزش  اندازه  چه  تا  ايالم،  استان  بودن 
صورت بروز زلزله، آمادگى كافى براى مواجه شدن با آن را دارد؟  

در  آموزش  امر  متولى  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  سازمان 
بين  از  باعث  كه  طبيعى  بحران هاى  به  نسبت  نمى تواند  جامعه 
رفتن سرمايه هاى انسانى و مالى مى شود، بى تفاوت باشد. از طرفى 
يكى  دانش آموزان  كه  است  آن  مبّين  گذشته  زلزله هاى  تجارب 
چنانچه  و  مى شوند  محسوب  جامعه  قشرهاى  آسيب پذيرترين  از 
زمين لرزه اى در ساعات حضور آنان در مدرسه رخ دهد و آمادگى هاى 
الزم جهت رويارويى با آن را نداشته باشند، بى شك تلفات، غيرقابل 
جبران خواهد بود (فرامرزى نيا، شاهى ونعيم زاده، 1393). باتوجه 
به زلزله خيز بودن ايران، به ويژه استان ايالم، ضرورت دارد كه در 
رابطه با آمادگى براى مديريت بحران زلزله در سازمان هاى مختلف 

از جمله آموزش وپرورش تحقيقاتى صورت گيرد.  
پيشينه: زهرا مهرآيين (1394)، در پژوهشى به ارزيابى آمادگى 
اول  متوسطه  مدارس  (مطالعه  زلزله  مخاطره  برابر  در  مدارس 
كه  داد  نشان  پژوهش  اين  يافته هاى  است.  پرداخته  شيراز)؛  شهر 
برنامه هاي اضطراري بيشترين و عمليات اضطراري كمترين ميزان 
آمادگي  سطح  همچنين  دارند.  آمادگي  ابعاد  بين  در  را  اهميت 
مدارس براي زلزله ي آتي در حد مناسبي ارزيابي نشده است. عابدى 
الگوى  ارائه  عنوان"  تحت  پژوهشى  در   ،(1394) قاسمى پور  و 
زمين لرزه“  برابر  در  مدارس  آماده  سازى  و  دانش آموزان  آمادگى 
با  كه  بيرجند)  شهر  هنرستان هاى  و  دبيرستان ها  موردى  (مطالعه 
همين هدف انجام شده است؛ به اين نتايج دست يافتند كه مهم ترين 
الگوى آمادگى در برابر زمين لرزه، الگويى است كه بر رعايت اصول 
ايمنى و آماده سازى مدارس متمركز باشد و همچنين اثر بخش ترين 
نوع آموزش ها ارائه ى آموزش به دانش آموزان به صورت رسمى و 
به  پيوسته  و  مداوم  صورت  به  بايد  كه  است  درسى  كتب  قالب  در 
پژوهشى  در  همكاران (1393)،  و  نيا  فرامرزى  گردد.  ارائه  آن ها 
زلزله  برابر  در  آمادگى  آموزش  و  بحران  ”مديريت  عنوان  تحت 
متوسطه،  دوم  مقطع  دانش آموزان  پرورش“ (مطالعه  و  آموزش  در 
مديران و  كارشناسان آموزش و پرورش شهرستان اهواز) كه هدف 
كلى اين تحقيق بررسى عملكرد اداره آموزش و پرورش شهرستان 
رغم  به  كه  يافتند  دست  نتايج  اين  به  بود؛  زلزله  آموزش  در  اهواز 
مشكالت عديده اى كه در اجراى فعاليت ها و مانور هاى آموزشى و 
نبود آموزش اصولى، مستمر و با كيفيت در زمينه ى مديريت بحران 
فعاليت هاى  و  رفتارها  توانستند  دانش آموزان  اكثر  مدارس،  در 

مناسب را درمراحل مختلف مديريت بحران فرا گيرند.
مانورها،  آموزش ها،  زمينه  در  شده  انجام  تحقيقات  بررسى 
دوره ها و محتواهاى آموزشى ارائه شده نشان مى دهد كه براى كسب 

آمادگى در برابر زلزله مفيد و تأثيرگذار و كاربردى است.
و   (1392 همكاران،  و  نژاد  (شاكرى  تحقيقات  طبق  بر   
(جوهرى،  و   (1389 سيف،  حشمتى،  اسكندرى،  (مهدوى فر، 
پيراسته، دواتى و محمدى، 1391)، ارتباط معنادارى بين برگزارى 
آموزش هاى مربوط به پيشگيرى و آمادگى بحران با عكس العمل ها 

به هنگام وقوع زلزله وجود دارد. 
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فينيس١، جانستون٢، رونان٣ و وايت۴ (2010)، در پژوهشى به 
اين نتايج دست يافتند كه يك همبستگى مثبت بين مشاركت در 
برنامه هاى آموزشى و سطح باالى آمادگى خانوارها براى زمين لرزه 

وجود دارد. 
سال  در  پاتون۶  و  بكر۵  همراه  به  جانستون  و  رونان  همچنين 
به  پيشگيرانه  آموزش هاى  كه  يافتند  دست  نتايج  اين  به   ،(2012)
دانش آموزان در ارتباط بالهاى طبيعى در مدارس، باعث مى شود كه 
دانش آموزان با اطالعات الزم به خانه رفته و والدين خود را براى 

آماده شدن براى چنين حوادثى تشويق كنند. 
كوريتا، ناكامورا، كدوما، كلومباج٧ (2006)، نيز در ارتباط با 
آموزش هاى مدرسه به اين نتايج رسيدند كه اين آموزش ها مى تواند 
در باال بردن سطح آگاهى دانش آموزان در مورد حوادث و بالياى 

طبيعى مؤثر باشد.  

روش
در اين پژوهش، با توجه به هدف و موضوع پژوهش و با توجه به اينكه 
دستيابى به اطالعات الزم تنها از طريق روش كمى امكان پذير نخواهد 
بود، از روش آميخته (كمى و كيفى)، استفاده شده است. دليل استفاده 
جمع آورى  براى  كه  است  اين  تحقيق  اين  در  پژوهشى  روش  اين  از 
داده ها و اطالعات كليدى در مورد ميزان آمادگى مديران، معلمان و 
دانش آموزان، براى رويارويى با زمين لرزه در مدارس متوسطه دخترانه 
استان ايالم (دهلران و مورمورى) نيازمند به كارگيرى روش هاى مختلفى 
ابعاد  داراى  زمين لرزه  با  رويارويى  براى  آمادگى  كه  آنجا  از  و  است 
مختلفى است (كه در اين پژوهش، ابعاد فيزيكى، آگاهى و مهارت 
محقق  نظر  مورد  نتايج  به  رسيدن  براى  رو  اين  از  است)،  نظر  مورد 
نمى تواند صرفا با ابزارهاى كمى مانند پرسشنامه و يا ابزارهاى كيفى 
مانند مصاحبه به جمع آورى داده هاى مورد نياز بپردازد. بنابراين براى 
جمع آورى داده ها ازهر دو  روش  كمى و كيفى با تدوين پرسشنامه، 

مصاحبه و چك ليست  استفاده شد.
1. Finnis
2. Johnston
3. Ronan
4. White
5. Becker
6. Paton
7. Kurita, Nakamura, Kodama, Colombage

از  و  نفر   291 آموز،  دانش  از1200  كوكران  فرمول  طبق   
مى دهند.  تشكيل  را  پژوهش  اين  نمونه  حجم   نفر  معلم، 91   120
صورت  ساخت  مند  نيمه  صورت  به  و  مرحله  يك  در  مصاحبه ها 
مناطق  متوسطه  مدارس  مديران  از  تن  با 8  مصاحبه  انجام  گرفت. 
ايمنى  وضعيت  بررسى  براى  گرفت.  صورت  مورمورى  و  دهلران 

ساختمان مدارس از چك ليست استفاده شده است.

يافته ها
شامل  كه  پژوهش  از  حاصل  يافته هاى  بررسى  به  قسمت  اين  در 
نتايج حاصل از پرسشنامه در دو بعد آگاهى و آمادگى مهارتى، نتايج 
حاصل از چك ليست كه شامل بررسى استحكام و ايمنى مدارس 
است؛ و همچنين، نتايج حاصل از مصاحبه با مديران مدارس كه طى 

جداولى ارائه شده است، پرداخته شد. 
سؤال اول: ميزان آگاهى دانش آموزان، مديران و معلمان از زمين لرزه 

و شيوه هاى مقابله با آن چقدر است؟
جهت بررسى اين سؤال از آزمون t تك نمونه اى استفاده شده 
است. با توجه به زلزله خيز بودن منطقه و همچنين آموزش هاى داده 
كه  مى رود  انتظار  مدارس  سطح  در  مانور  ساالنه  برگزارى  و  شده 
آگاهى دانش آموزان باالتر از سطح متوسط باشد. لذا، براى گرفتن 

آزمون تى تك نمونه، ارزش تى آزمون  3/5 در نظر گرفته  شد.
نتايج بررسى اين سؤال در جدول  شماره 1 ارائه شده است.

جدول 1: آزمون t تك نمونه مربوط به آگاهى دانش آموزان از 
زمين لرزه و شيوه هاى مقابله با آن

Test Value=5/3

sig t
درجه 
آزادى

انحراف 
معيار ميانگين مؤلفه

0/001 87/60 290 10/90 3/71 آگاهى دانش آموزان

مقدار  از  شده  مشاهده   t  ،1 شماره  جدول  اطالعات  براساس 
عبارت  به  است،  كوچكتر   0/05 خطاى  سطح  در  جدول  بحرانى 
بنابراين  است،  معنادار   p0/05 سطح در  شده  مشاهده   t ديگر 
در  آن،  با  مقابله  شيوه هاى  و  زمين لرزه  از  دانش آموزان  آگاهى 
مدارس متوسطه دخترانه دهلران و مورمورى به طور معنادارى باالتر 

از حد متوسط است.
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جدول2: آزمون t تك نمونه مربوط به آگاهى مديران و معلمان از 
زمين لرزه و شيوه هاى مقابله با آن

Test Value=5/3

sig t
درجه 
آزادى

انحراف 
معيار ميانگين مؤلفه

0/001 33/51 90 8/98 3/50 آگاهى مديران و معلمان

مقدار  از  شده  مشاهده   t  ،2 شماره  جدول  اطالعات  براساس 
عبارت  به  است،  كوچكتر   0/05 خطاى  سطح  در  جدول  بحرانى 
بنابراين  بوده،  معنادار   p0/05 سطح  در  شده  مشاهده   t ديگر 
آگاهى مديران و معلمان از زمين لرزه و شيوه هاى مقابله با آن، در 
مدارس متوسطه دخترانه دهلران و مورمورى در سطح متوسط است.

سطح   2 و  شماره1  جداول  از  آمده  دست  به  نتايج  به  توجه  با 
آگاهى دانش آموزان به حد مطلوب  نزديك بوده، و سطح آگاهى 
مديران و معلمان با وضعيت مطلوب، كه در حد انتظار بود، كمى 

فاصله دارد. 
انجام  با  معلمان  و  مديران  دانش آموزان،  آشنايى  ميزان  دوم:  سؤال 

فعاليت هاى صحيح  براى مقابله با زمين لرزه چقدر است؟
با توجه به گرفتن آزمون نسبت از هر يك از سؤاالت براى به 
دست آوردن نتيجه كلى جمع كل اين آزمون ها در جدول شماره 3 

آورده شده  است.

جدول 3: جمع كل آزمون هاى نسبت براى سؤال سوم پژوهش
درصد نسبت 
مشاهده شده

تعداد مشاهده 
شده پاسخ ها سؤاالت

59 172 درست 1. انجام فعاليت هاى صحيح قبل از 
41وقوع زمين لرزه 119 نادرست

81 237 درست 2. انجام فعاليت هاى صحيح در 
19هنگام وقوع  زمين لرزه 54 نادرست

84 246 درست 3. انجام فعاليت هاى صحيح پس از 
16وقوع زمين لرزه 45 نادرست

74
26

218
73

درست
نادرست جمع كل

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول شماره 3، جمع كل 
به دست آمده از نسبت مشاهده شده از پاسخ هاى درست به سؤاالت 
74 درصد است. بنابراين، مى توان گفت دانش آموزان به نسبت 74 
درصد با انجام فعاليت هاى صحيح در (سه مرحله: قبل، حين و پس 

از وقوع زمين لرزه) آشنايى دارند. 

جدول4: جمع كل آزمون هاى نسبت براى سؤال سوم پژوهش
درصد نسبت 
مشاهده شده

تعداد مشاهده 
شده

گزينه ها سؤاالت

84 76 درست 1. انجام فعاليت هاى صحيح در هنگام 
16وقوع زمين لرزه 15 نادرست

87 79 درست 2. انجام فعاليت هاى صحيح پس از 
13وقوع زمين لرزه 12 نادرست

85/5
14/5

77/5
13/5

درست
نادرست

جمع كل

با توجه به اطالعات به دست آمده از جدول شماره 4، جمع كل 
به دست آمده از نسبت مشاهده شده از پاسخ هاى درست به سؤاالت 
85/5 درصد مى باشد. بنابراين، مى توان گفت مديران و معلمان به 
نسبت 85/5 درصد با انجام فعاليت هاى صحيح در (دومرحله: حين 

و پس از وقوع زمين لرزه) آشنايى دارند.
نتايج به دست آمده از جداول شماره  3و 4 نشان داد كه 71 
انجام  با  معلمان  و  مديران  از  درصد  و 85/5  دانش آموزان  درصد 
وقوع)  از  پس  و  حين  قبل،  مرحله:  (سه  در  صحيح  فعاليت هاى 
آشنايى دارند و اين بدان معنا است كه اكثر دانش آموزان، مديران و 

معلمان با انجام صحيح اين فعاليت ها آشنا هستند.
براى  معلمان   و  مديران  آموزان،  دانش  آمادگى  ميزان  سوم:  سؤال 

اجراى مانور براى مقابله با زمين لرزه چقدر است؟
جهت بررسى اين سؤال از آزمون t  تك نمونه اى استفاده  شده 

است.
نتايج بررسى اين سؤال در جدول 5 ارائه شده است.

جدول5: آزمون t تك نمونه مربوط به آمادگى دانش آموزان براى 
اجراى مانور

Test Value=5/3

sig t
درجه 
آزادى

انحراف 
معيار ميانگين مؤلفه

0/001 59/56 290 4/46 3/81 آمادگى دانش آموزان براى 
اجراى مانور

بحرانى  مقدار  از  شده  مشاهده   t  ،5 جدول  اطالعات  براساس 
 t ديگر  عبارت  به  است،  كوچكتر   0/05 خطاى  سطح  در  جدول 
آمادگى  بنابراين  معناداربوده،   p0/05 سطح  در  شده  مشاهده 



فصلنامه د      انش پيشگيرى و مد      يريت بحران / د      ورة هفتم، شمارة دوم، تابستان 1396   158

دانش آموزان براى اجراى مانور براى مقابله با زمين لرزه در مدارس 
متوسطه دخترانه دهلران و مورمورى  باالتر از حد متوسط و به حد 

مطلوب نزديك است.

جدول6: آزمون t تك نمونه مربوط به آمادگى مديران و معلمان براى 
اجراى مانور

Test Value=5/3

sig t
درجه 
آزادى

انحراف 
معيار ميانگين مؤلفه

0/001 24/08 90 4/14 3/49 آمادگى مديران و معلمان 
براى اجراى مانور

بحرانى  مقدار  از  شده  مشاهده   t  ،6 جدول  اطالعات  براساس 
 t ديگر  عبارت  به  است،  كوچكتر   0/05 خطاى  سطح  در  جدول 
آمادگى  بنابراين  بوده،  معنادار   p0/05 سطح در  شده  مشاهده 
در  زمين لرزه  با  مقابله  براى  مانور  اجراى  براى  معلمان  و  مديران 
مدارس متوسطه دخترانه دهلران و مورمورى در حد متوسط است؛ 
كمى  است،  انتظار  حد  در  كه  مطلوب،  وضعيت  با  نتايج  اين  كه 
فاصله دارد. انتظار مى رفت سطح آمادگى مديران و معلمان باالتر از 

حد متوسط و مطلوب باشد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جداول شماره 5 و 6 مى توان 
برگزارى  براى  مطلوبى  آمادگى  مدارس  اين  در  كه  گرفت  نتيجه 

مانور وجود دارد.
سؤال چهارم: ميزان اقدام هاى پيشگيرانه براى ايمنى مدارس جهت 

مقابله با زمين لرزه چگونه است؟
براى بررسى اين سؤال از چك ليست استفاده شد و براى تجزيه 

و تحليل داده هاى آن از درصد و فراوانى استفاده شد.
نتايج بررسى اين مؤلفه در جدول هاى 7و 8 ارائه شده است.

جدول7: چك ليست شماره1 ارزيابى ايمنى مدرسه در برابر زمين لرزه
درصد فروانى گزينه ها موارد
25 2 كامل

15/37. مقاومت و استحكام ساختمان 3 ناقص
5/37 3 ضعيف
50 4 كامل

225. حفاظ ونرده داشتن پنجره ها 2 ناقص
25 2 ضعيف

5/62 5 كامل
325. ايمنى نرده ها و پله ها 2 ناقص

5/12 1 ضعيف
50 4 كامل

45/37. سالم بودن دستگيره ها و قفل درها 3 ناقص
5/12 1 ضعيف
81/64 15 كامل

26/31جمع كل  10 ناقص
87/21 7 ضعيف

جدول 8: چك ليست شماره2 ارزيابى ايمنى مدرسه دربرابر زمين لرزه

درصد فراوانى گزينه ها موارد
100 8 بله

1. وجود كپسول هاى اطفاى حريق
0 0 خير
75 6 بله

2. در دسترس بودن كپسول ها
25 2 خير

87/5 7 بله
3. شارژ به موقع كپسول ها

12/5 1 خير
50 4 بله 4. در محل مناسب قرار دادن جعبه هاى 

50كمك هاى اوليه 4 خير
37/5 3 بله

5. در دسترس بودن جعبه هاى كمك هاى اوليه
62/5 5 خير
62/5 5 بله 6. برداشتن شدن كتيبه هاى شيشه اى از درب 

37/5كالس ها 3 خير
75 6 بله 7. باز بودن راه پله ها و راه هاى خروجى و نبود 

25مانع براى خروج افراد 2 خير
100 8 بله 8. مشخص بودن محل تجمع دانش آموزان در 

0حياط 0 خير
37/5 3 بله 9. محكم نگه داشتن با بست مناسب قفسه ها، 

62/5فايل ها و كمدها به ديوار 5 خير
75 6 بله 10. مناسب بودن در ورودى حياط و سردر 

25حياط مدرسه 2 خير
50 4 بله 11.باز شدن درب هاى خروجى كالس ها، 

50آزمايشگاه و ساير مكان ها به سمت بيرون 4 خير
62/19 60 بله

جمع كل
31/81 28 خير

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول 7 و بررسى مشاهدات 
انجام شده، نتايج به دست آمده از چك ليست شماره 1 براى ايمنى 
درصد)،   46/87) كامل  ترتيب،  به  زمين لرزه  برابر  در  مدرسه   8
آمده  دست  به  درصد)،  ضعيف (21/87  درصد)،  ناقص (31/26 
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است. با بررسى جدول 8 و نتايج به دست آمده از چك ليست شماره 
2 براى ايمنى و وجود امكانات، وسايل و رعايت نكات ايمنى الزم 
براى 8 مدرسه در برابر زمين لرزه، 68/19 درصد، نكات ايمنى را 
نكات  درصد،  و 31/81  بودند  وسايل  اين  داراى  و  كرده  رعايت 
ايمنى را رعايت نكرده و فاقد اين وسايل بودند.                                                                        
از  آمده  دست  به  نتايج  و  شده  انجام  مشاهدات  به  توجه  با 
ارزيابى ايمنى مدارس در برابر زمين لرزه، نتايج به هم نزديك بوده 
و اختالف 10 درصدى براى چك ليست شماره1 وجود دارد. و اين 
مطلوبى  حد  در  مدارس  ايمنى  وضعيت  كه  است  آن  نشان دهنده ى 

نيست. 
مدارس  ساختمان هاى   ايمنى  و  استحكام  وضعيت  همچنين 
داراى اهميت بيشترى است. همچنين با توجه به نتايج چك ليست 
شماره 2 و نتايج به دست آمده، مدارس از لحاظ وجود امكانات و 
وسايل ايمنى در برابر زمين لرزه از جمله: كپسول هاى آتش نشانى، 
نكات  رعايت  لحاظ  از  همچنين  و...  اوليه  كمك هاى  جعبه هاى 
ايمنى از جمله: محكم كردن قفسه ها، شيشه ها و برداشتن كتيبه هاى 

شيشه اى و... در حد به نسبت مطلوبى بوده اند.
مشاهدات انجام شده نشان داد كه تنها دو مدرسه از 8 مدرسه 
از نظر ايمنى در برابر زمين لرزه وضعيت مناسبى دارند و آن به دليل 
نوساز بودن اين دو مدرسه است. بافت ديگر مدارس فرسوده بوده، و 
يا در برابر زمين لرزه و پس لرزه هاى بعد از آن كه در مرداد 93 رخ 
داد، دچار آسيب هاى جدى شده اند. همچنين، با توجه به مصاحبه هاى 
مناسب  استحكام  و  ايمنى  عدم  به  آنها  بيشتر  مديران  با  شده  انجام 

ساختمان اين مدارس اشاره كردند.
سؤال پنجم: آمادگى مديران براى برنامه ريزى و تخصيص منابع الزم 

براى مقابله با زمين لرزه چگونه است؟
جهت بررسى اين مؤلفه از 8 مدير مدرسه مصاحبه به عمل آمد. 
با بررسى اوليه پاسخ ها، پاسخ هاى مشابه و تكرارى در يك مقوله 

قرار داده شد و پاسخ هاى نامربوط حذف گرديد.
در  ها  پاسخ  فراوانى  و  داده ها  اوليه  وكد گذارى  بررسى  نتايج 

جدول 9، ارائه شده است.

جدول 9: كدگذارى اوليه و فراوانى پاسخ ها
فراوانى كد مصاحبه كدگذارى اوليه سؤاالت پژوهش

6
م1/م2/م3 /م4/ 

م7/م8
1.بله 1. تشكيل كميته 

بحران
2 م5/م6 2. خير

4 م1/م2/م4/م7 1. وقوع زمين لرزه و زلزله  خيز بودن 
منطقه

2. علت تشكيل 
كميته بحران در 

مدرسه

5
م1/م2/ م3/

م7/م8

2. بررسى مسايل و مشكالت و آسيب هاى 
ناشى از زمين لرزه در مدرسه (عدم ايمنى 
ساختمان مدارس و بررسى راهكارها براى 
ايمنى مدرسه و نوسازى، بازسازى و تعمير 
بافت هاى فرسوده، عدم وجود منابع الزم 

براى تجهيز مدرسه و...)

4 م1/م4/م7/م8 3. انجام برنامه ريزى هاى الزم جهت 
مقابله و پيشگيرى با زمين لرزه در مدرسه

4 م2/م3/م7/م8 4. بررسى مسايل مربوط به برگزارى 
مانور

8
م1/م2/م3/م4/
م5/م6/م7/م8

1. برگزارى مانور ( 1. نحوه ى برگزارى، 
زمان برگزارى، بودجه الزم و امكانات و 

تجهيزات الزم جهت برگزارى) 
3. تصميماتى كه 
در كميته بحران 
5گرفته مى شود

م2/م3/م5/
م6/م7

2.  شيوه هاى آموزش دانش آموزان براى 
مقابله و آمادگى براى زمين لرزه

7
م1/م2/م3/م4/

م5/م7/م8
1. بله 4. برنامه ريزى 

جهت تهيه وسايل 
1و تجهيزات الزم  م6 2. خير

6
م1/م2/م4/م5/

م7/م8

1. كمك هاى هالل احمر براى تهيه وسايل 
و تجهيزات (تهيه وسايل الزم جهت 

برگزارى مانور، كپسول هاى آتش نشانى، 
شارژ آن ها) 5. چگونگى تهيه 

وسايل و تجهيزات 
ضرورى و برنامه 

ريزى در اين 
خصوص

5
م1/م2/م3/

م5/م6

2. كمك هاى اداره آموزش وپرورش(تهيه 
جعبه هاى كمك هاى اوليه، تهيه برشورها 

و پوسترهاى آموزشى) 

2 م7/م8
3. تخصيص بودجه الزم از محل اعتبارات 
مدرسه ( در حد توان مالى مدرسه وسايل 

الزم تهيه مى شود)

8
م1/م2/م3/م4/
م5/م6/م7/م8

1.برگزارى ساالنه مانور زمين لرزه از طرف 
هالل احمر با همكارى آموزش و پرورش

4. اقدامات الزم 
جهت آموزش به 

دانش آموزان 

6
م1/م2/م4/م5/

م7/م8

2. برگزارى كالس هاى آموزشى( آموزش 
نحوه استفاده از كپسول آتش نشانى، كمك 
هاى اوليه به مصدومان و نحوه ى استفاده 

از جعبه هاى كمك هاى اوليه، نحوه ى 
پناه گيرى و عملكرد مناسب در هنگام و 

پس از وقوع زمين لرزه)

5
م1/م2/م4/

م7/م8
3. تهيه وسايل كمك آموزشى( كتاب هاى 

يا  جزوه هاى آموزشى، پوستر، بروشور)

3 م3/م7/م8 4. برگزارى مسابقات و نمايشگاه (كتاب، 
روزنامه ديوراى، نقاشى، مقاله نويسى و...)
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7
م1/م2/م3/ م4/

م6/م7/م8
1. بسيار زياد

6. موثر بودن 
اجراى مانور 
زمين لرزه در 

آمادگى معلمان و 
دانش آموزان 

6
م1/م2/م4/م5/

م7/م8
2. افزايش دانش و اطالعات معلمان و  

دانش آموزان در ارتباط با زمين لرزه 

7
م1/م2/م3/م4/

م6/م7/م8

3. داشتن عكس العمل درست در هنگام 
وقوع زمين لرزه(پناه گيرى در جاى مناسب، 

عدم هجوم به سمت درها و دعوت به 
آرامش يكديگر و...)

6
م1/م3/م5/م6/

م7/م8
4. كمك به كاهش خسارات و تلفات 

ناشى  از زمين لرزه

3 م2/م4/م8

5. تشويق دانش آموزان و ايجاد عالقه در 
آن ها براى همكارى درمانور و مهم جلوه 
دادن اين آموزش ها براى ايجاد آمادگى 

در خود و خانوادهاى خود

مى توان  مصاحبه ها،  از  آمده  دست  به  اوليه  كدهاى  به  توجه  با 
علت اين آمادگى نسبتا مطلوب و همچنين، آمادگى مديران براى 
برنامه ريزى و تخصيص منابع الزم براى مقابله با زمين لرزه را در سه 
عامل (مديريتى، مالى و آموزشى)خالصه كرد. اين عوامل در جدول 

10، ارائه شده اند.  

جدول10: عوامل موثر درآمادگى مديران  براى مقابله با زمين لرزه در 
مدارس

كاربردها مقوالت عوامل
1. تصميم گيرى در خصوص شيوه هاى آموزش و 
برگزارى هر چه بهتر مانورآموزشى و انجام برنامه 

ريزى هاى الزم در اين زمينه  
2. بررسى شيوه ها و برنامه ريزى جهت تامين منابع و 
امكانات الزم براى آمادگى براى مقابله با زمين لرزه

3. بررسى مسائل و مشكالت موجود و انجام برنامه 
ريزى هاى الزم در اين خصوص  

1. تشكيل كميته 
بحران  و 

2. انجام برنامه 
ريزى هاى الزم

1. عوامل 
مديريتى 

جلب حمايت هاى مالى هالل احمر، آموزش و پرورش 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس وكمك هاى 

مردمى 

1. تامين امكانات و 
تجهيزات 

2. تامين بودجه 
الزم جهت تامين 

اين وسايل

2. عوامل مالى

1. افزايش آگاهى و عملكرد دانش آموزان و ارتقاى 
سطح آمادگى آن ها

2. افزايش انگيزه دانش آموزان براى همكارى و 
مشاركت 

3. ايجاد فرهنگ آمادگى و مقابله براى زمين لرزه و 
انتقال اين آموزش ها به خانواده

1. ارائه 
آموزش هاى الزم

2. برگزارى 
مانورهاى آموزشى

3. عوامل 
آموزشى 

باتوجه به اطالعات به دست آمده از جدول 10، از جمله عوامل 

مؤثر در ايجاد آمادگى مديران براى  برنامه ريزى و تخصيص منابع 
دسته،  سه  به  مى توان  را  مدارس  در  زمين لرزه  با  مقابله  جهت  الزم 

عوامل مديريتى، عوامل مالى و عوامل آموزشى تقسيم كرد.
عامل  اين  است.  مديريتى  عوامل  شامل  عامل،  نخستين   
انجام   .2 بحران  كميته  تشكيل   .1 است:  مقوله  دو  شامل  خود 

برنامه ريزى هاى الزم جهت مقابله با زمين لرزه در مدارس 
اين  اعضاى  لسا.  بحران  كميته  تشكيل  شامل  نخست  مقوله   
كميته شامل: مدير، معاونين، نماينده دبيران، نمايندگان انجمن اوليا 
و مربيان و اعضاى شوراى دانش آموزى در مدرسه هستند. در طى 
مورد  مختلفى  مسائل  مى شود،  برگزار  كميته  اين  در  كه  جلساتى 
اين  در  نيز  تصميماتى  و  مى گيرد  قرار  تحليل  و  تجزيه  و  بررسى 
راستا گرفته مى شود. از جمله به بررسى مسائلى نظير: تصميم گيرى 
در خصوص شيوه هاى آموزش دانش آموزان و برگزارى هرچه بهتر 
مانورهاى آموزشى؛ مدير مدرسه با گرفتن مشورت از اعضاى كميته 
تجهيزات  و  امكانات  به  توجه  با  را  الزم  برنامه ريزى هاى  بحران، 
موجود انجام مى دهد. از جمله ديگر مسائلى كه در اين كميته مورد 
بررسى قرار مى گيرد، شيوه هاى تأمين منابع و امكانات الزم جهت 
جلسات  در  مدرسه  مدير  است.  زمين لرزه  با  مقابله  براى  آمادگى 
آن  طريق  از  بتوان  كه  روش هايى  و  شيوه ها  خصوص  در  كميته، 
منابع، امكانات و تجهيزات الزم را فراهم كرد و نيز براى آموزش و 
برگزارى مانور و همچنين ايمن سازى مدرسه در مقابله با زمين لرزه 
و انجام برنامه ريزى هاى الزم، با ديگر همكاران خود به مشورت و 

تبادل نظر پرداخته و تصميم گيرى مى كند. 
مورد سوم كه در جلسه كميته بحران مورد بررسى قرار مى گيرد، 
مشكالت و مسائل موجود در زمينه آمادگى براى مقابله با زمين لرزه 
كميته  جلسه  در  مشكالت  و  مسائل  بررسى  با  مدرسه  مدير  است. 
بحران به منظور پيدا كردن راهكارهاى مناسب در جهت رفع اين 
مشكالت و انجام برنامه ريزى هاى الزم در اين خصوص  با مشاركت 

ديگر همكاران خود اقدام مى نمايد. 
با  مقابله  براى  آمادگى  جهت  مدرسه  مدير  كه  عاملى  دومين 
شامل  عوامل  اين  است.  مالى  عوامل  است،  مواجه  آن  با  زمين لرزه 
دو مقوله مى باشد: تأمين منابع و تجهيزات الزم (كسپول هاى آتش 
نشانى،اطفاى حريق و جعبه هاى كمك هاى اوليه، بالنكارد در جهت 

ادامه جدول 9: كدگذارى اوليه و فراوانى پاسخ ها
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حمل نمايشى مصدومان و پانسمان آنها و ... ) و تأمين بودجه الزم 
جهت تهيه ى امكانات و تجهيزات. در اين خصوص مدير مدرسه با 
تهيه گزارشى از كمبودها و نواقص موجود، مى تواند در جهت رفع 
دهد،  ارجاع  مربوطه  سازمان هاى  به  را  آن  كمبودها  و  نواقص  اين 
سازمان  پرورش،  و  آموزش  احمر،  هالل  سازمان ها:  اين  جمله  از 
نهاد  مردم  سازمان هاي  ساير  و  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازي، 
(خيرين مدرسه ساز و...) است. از جمله راه هاى تأمين بودجه استفاده 
از كمك هاى مردمى و انجمن اوليا و مربيان است. بنابراين، مدير 
مدرسه در جهت تأمين امكانات و تجهيزات و بودجه الزم مى تواند 

از حمايت هاى مالى اين سازمان ها برخوردار باشد.  
سومين عاملى كه مدير با آن مواجه است، عوامل آموزشى است. 
اين آموزش ها مى تواند به شيوه هاى مختلفى صورت گيرد از جمله اين 
شيوه ها: برگزارى كالس هاى آموزشى، آموزش (نحوه ى پناه گيرى، 
و  اوليه  كمك هاى  جعبه هاى  و  آتش نشانى  كپسول هاى  از  استفاده 
آموزشى  كمك  وسايل  از  استفاده  صبحگاهى،  سخنرانى هاى   ،(...
نظير: (بروشورها، روزنامه  ديوراى ها، پوستر ها، كتاب ها و مجالت، 
و  مسابقات  برگزارى  و  آموزشى)  كمك  فيلم هاى  و  افزارها  نرم 
نمايشگاه در اين زمينه است كه مدير مدرسه مى تواند از اين روش ها 

براى آموزش دانش آموزان بهر گيرد. 
آموزشى  مانور  برگزارى  آموزشى،  عوامل  در  مقوله  دومين 
براى آمادگى جهت مقابله با زمين لرزه است. در اين خصوص مانور 
حضور  با  شهرستان  سطح  مدارس  در  آذر   8 در  ساالنه  آموزشى 
مانورها  اين  برگزارى  مسئوليت  مى شود.  برگزار  مربوطه  مسئولين 
در سطح مدارس شهرستان اداره امور تربيتى آموزش و پرورش با 
همكارى هالل احمر است. برگزارى اين مانورها و ارائه آموزش هاى 
و  دانش آموزان  عملكرد  و  آگاهى  افزايش  در  به سزايى  تأثير  الزم  
نيز افزايش عالقه و انگيزه دانش آموزان براى مشاركت و همكارى 
در اين مانورها دارد. همچنين برگزارى مانور گامى مؤثر در ايجاد 
فرهنگ آمادگى و مقابله در دانش آموزان و خانوادهاى آن ها است، 

زيرا دانش آموزان آموخته هاى خود را به والدين منتقل مى كنند. 
مانور  برگزارى  و  آموزش   از  ناشى  تأثير  به  توجه  با 
انجام  با  مدرسه  مدير  زمين لرزه،  با  مقابله  براى  آمادگى  آموزشى 
برنامه ريزى هاى الزم براى تأمين منابع و امكانات و نيز ايمن سازى 

ساختمان مدرسه؛ مى تواند در جهت ايجاد يك مدرسه ايمن و كمك 
به پرورش دانش آموزانى كه آمادگى كافى براى مقابله با زمين لرزه 

را دارند و ايجاد جامعه ى ايمن، تالش كند.

بحث و نتيجه گيرى
متوسطه  مدارس  آمادگى  ميزان  بررسى  مقاله  اين  محورى  سؤال 
ايالم(دهلران- مورمورى) براى رويارويى با زمين لرزه است. اين آمادگى 
براى  پيشگيرانه  اقدامات  و  ايمن سازى  فيزيكى (شامل  بعد  سه  در 
آگاهى  (سنجش  ذهنى  آمادگى  بعد  مدارس)؛  به  خسارات  كاهش 
مهارتى  بعد  و  زمين لرزه)  درباره  مديران  و  معلمان  دانش آموزان، 
(برنامه ريزى و تخصيص منابع، انجام فعاليت هاى صحيح و اجراى 

مانور) مورد بررسى قرار گرفت. 
با توجه به نتايج به دست آمده از پرسشنامه ها در بعد آمادگى 
آمادگى  داراى  دانش آموزان  مانور،  اجراى  براى  آمادگى  و  ذهنى 
به نسبت مطلوبى در دمقايسه با معلمان هستند. اين امر نشان دهنده ى 
فراگيرى  براى  كافى  انگيزه  داراى  دانش آموزان  كه  است  اين 
براى  نتايج  اين  آمدن  دست  به  زمينه اند.  اين  در  الزم  دانش هاى 
دانش آموزان چندان دور از انتظار نيست؛ زيرا با توجه به زلزله خيز 
بودن مناطق و تجربه هاى پيشين زمين لرزه درسال 93 و نيزارائل ى 
آموزش ها و برگزارى مانورهاى ساالنه در سطح مدارس و اهميت 
براى  دانش آموزان  انگيزه  افزايش  و  آموزش ها  اين  به  چندان  دو 
يادگيرى، باعث شده است كه اين سطح از آمادگى به دست آيد. 
همچنين انتظار مى رفت سطح آگاهى مديران و معلمان باالتر از حد 
متوسط و مطلوب باشد. زيرا مديران و معلمان موظف به آموزش  و 
ايجاد آمادگى در خود و دانش آموزان، براى مقابله با زمين لرزه اند و 

بايد آگاهى هاى الزم را در اين خصوص داشته باشند. 
ايجاد  و  همكارى  جلب  نيازمند  معلمان  مشكل،  اين  حل  براى 
براى  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  و  مديران  سوى  از  بيشتر  انگيزه 

فراگيرى اين دانش ها و شركت مفيد و مؤثر در مانورها هستد.
زمين لرزه  با  مقابله  براى  صحيح  فعاليت هاى  انجام  زمينه  در   
نيز، معلمان داراى تجربه و مهارت بيشترى نسبتا به دانش آموزان 
مى باشند كه نياز به انتقال اين تجارب و مهارت ها به دانش آموزان  
و  كافى  مهارت هاى  زمينه  اين  در  نيز  دانش آموزان  تا  دارد  وجود 
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به  بايد  مانورها  اين  بيشتر  تاثيرگذارى  براى  كنند.  كسب  را  الزم 
سطح  بهبود  موجب  تا  گردد  برگزار  مستمر  و  هدف مند  صورت 
پس  و  وقوع  هنگام  در  معلمان  و  مديران  دانش آموزان،  عملكرد 
كه  مى شود  باعث  مانورها  اين  برگزارى  شود.  زمين لرزه  وقوع  از 
دانش آموزان با اقدامات صحيح در هنگام و پس از وقوع زمين لرزه 
از جمله: نحوه ى صحيح پناه گيرى، حفظ خونسردى خود، كمك به 
آسيب ديدگان، بررسى نشتى گاز و...آشنا شوند و آمادگى الزم براى 
آموزشى،  مانورهاى  برگزارى  كنند.  كسب  را  زمين لرزه  با  مقابله 
نگرش  و  آگاهى  سطح  افزايش  موجب  عملكرذ،  بهبود  بر  افزون 

دانش آموزان، معلمان و مديران مى شود.
همچنين، با توجه به مشاهدات صورت گرفته، مدارس از لحاظ 
ايمنى و استحكام داراى وضعيت نامطلوبى هستند كه توجه و اهميت 
و  تجهيز  سازمان  راستا،  اين  در  مى طلبد.  را  مسئولين  بيشتر  هرچه 
نوسازى مدارس با تخصيص اعتبارات الزم توانسته اقداماتى جهت 
بازسازى، ايمنى و تعمير مدارس انجام دهد؛ اما، اين اقدامات كافى 
نيست و نياز به توجه بيشتر و پيگيرى هاى مداوم دارد تا مدارس در 

برابر زمين لرزه ايمن شوند. 
 با توجه به مصاحبه هاى صورت گرفته، مدارس با سه دسته عوامل 
زمين لرزه  با  مقابله  براى  آمادگى  جهت  آموزشى  و  مالى  مديريتى، 
و  تصميم گيرى ها  برنامه ريزى ها،  انجام  با  مديران  هستند.  روبه رو 
برگزارى  و  آموزش  جهت  در  مى توانند  الزم،  بودجه هاى  دريافت 
هرچه بهتر و مفيدتر مانورها در جهت ايمنى و مقاوم سازى مدارس 
تالش كنند. در زمان بروز بحران وظيفه و مسئوليت هاى مديران دو 
برابر مى شود. مدير مدرسه در شرايط بحرانى در حقيقت همان مدير 
تشخيص و پيش بينى بحران ها و تأثير آن بر مدرسه است. گرچه در 
عمل  وارد  نيز  ديگرى  نهادهاى  و  سازمان ها  زمين لرزه  وقوع  زمان 
مى شوند، اما مديران نيز با توجه به اينكه با جامعه دانش آموزان و 
قشرها  آسيب پذيرترين  جزو  قشر  اين  كه  دارند،  سروكار  معلمان 
امنيت  تأمين  براى  مسئوليت   و  وظايف  داراى  مى شوند،  محسوب 
و كاهش آسيب ها و خسارت ها به دانش آموزان، معلمان و مدارس 

هستند. 
از آنجا كه مدارس اگر ايمن بوده و ساختمان مستحكمى داشته 
از  بعد  موقت  اسكان  براى  اردوگاه  يك  عنوان  به  مى تواند  باشد، 

مدارس  مديران  گيرد،  قرار  بهره بردارى  مورد  نيز  زمين لرزه  وقوع 
نيز، مى توانند با مشاركت اعضاى محله و مسئوالن مربوطه، وظيفه 
مدارس  مديران  بگيرند.  برعهده  مدارس  اين  در  را  افراد  هدايت 
در  كه  مسئوليت هايى  و  وظايف  و  الزم  برنامه ريزى هاى  انجام  با 
حيطه وظايف آن ها است، مى توانند از مشكالت و آسيب هايى كه 
وارد  زمين لرزه  وقوع  زمان  در  معلمان  و  دانش آموزان  مدارس،  به 

مى  شود، بكاهند.   
به طور كلى، بر اساس يافته هاى پژوهش، بعد آمادگى ذهنى و 
مهارتى براى مقابله با زمين لرزه در مدارس نسبتا مطلوب به دست 
همچنين  و  مناطق  اين  بودن  خيز  زلزله  به  توجه  با  اما،  است،  آمده 
دو  اين  به  بيشترى  اهميت  و  توجه  به  نياز  زمين لرزه  تجربه  داشتن 
مانورها  برگزارى  و  آموزش ها  خصوص  اين  در  دارد.  وجود  بعد 
بايد به صورت هدفمند، مستمر و كاربردى  شوند تا موجب افزايش 
وقوع  با  مقابله  در  معلمان  و  دانش آموزان  عملكرد  و  آگاهى  سطح 
زمين لرزه شوند. از ميان ابعاد ياد شده، بعد فيزيكى داراى مشكالت 
سال  در  آن  از  بعد  پس لرزه هاى  و  زمين لرزه  وقوع  است.  بيشترى 
1393 بيشترين آسيب  را به ساختمان مدارس وارد كرده است و از 
ديگر سوى فرسوده و قديمى بودن بافت برخى از مدارس آسيب هاى 
بيشتر  هرچه  اهميت  و  توجه  به  نياز  كه  كرده،  چندان  دو  را  وارده 
سازمان ها و مسئوالن مربوطه است. زيرا ايمنى و استحكام ساختمان 
مدارس و نيز وجود وسايل و تجهيزات الزم براى مقابله با زمين لرزه 
زمان  در  احتمالى  تلفات  و  آسيب ها  بروز  از  مى تواند  مدارس،  در 

وقوع زمين لرزه بكاهد.  
پيشنهادها

با توجه به يافته هاى حاصل از اين پژوهش، هرچند مدارس متوسطه 
براى  مطلوبى  به نسبتا  آمادگى  مورمورى)داراى  و  (دهلران  دخترانه 
به  نياز  و  نبوده  كافى  آمادگى  اين  اما،  هستند.  زمين لرزه  با  مقابله 
توجه و اهميت دوچندان دارد. بنابراين پيشنهادهاى زير مى تواند در 
مؤثر  زمين لرزه  با  مقابله  براى  مدارس  آمادگى  سطح  افزايش  جهت 

باشد. 
تشكيل جلسات منظم مديريت بحران در مدارس با مشاركت . 1

در  مدارس  ايمنى  و  دانش آموزان  سالمت  با  كه  كسانى  تمام 
ارتباط اند. از جمله (هالل احمر، نوسازى مدارس، شوراى محله 
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و والدين)، جهت برنامه ريزى دقيق براى حل مسائل و مشكالت 
پيش روى مدارس در زمينه آمادگى دانش آموزان براى مقابله 

با زمين لرزه.
برگزارى مانورهاى آموزشى و آموزش دانش آموزان به صورت . 2

منظور  به  آموزش ها  اين  كردن  كاربردى  و  هدفمند  مستمر، 
با  مقابله  براى  دانش آموزان  عملكرد  و  آگاهى  سطح  افزايش 

زمين لرزه.
و . 3 آگاهى  سطح  ارتقاى  براى  آموزشى  دوره هاى  برگزارى 

عملكرد مديران و معلمان براى مقابله با زمين لرزه. 
انجام ارزيابى هاى الزم بعد از برگزارى مانورها براى پى بردن . 4

به نقاط ضعف و قوت اين مانورها.
توجه و اهميت هر چه بيشتر به وضعيت ايمنى مدارس و تجهيز . 5

آن ها به وسايل و امكانات الزم جهت مقابله با زمين لرزه.
جمله . 6 از  مربوطه  سازمان ها  ساير  بيشتر  هرچه  همكارى  جلب 

تامين  جهت  خيرين  و  مدارس  نوسازى  و  تجهيز  احمر،  هالل 
مدارس و مشاركت در آموزش ها و برگزارى مانورها.

و . 7 آمادگى  سطح  كه  مى رود  انتظار  باال  پيشنهادهاى  انجام  با   
عملكرد دانش آموزان براى مقابله با زمين لرزه افزايش پيدا كند 
و در زمان وقوع زمين لرزه آسيب هاى كمترى را متحمل شوند. 
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