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 (01/6/0011: پذیرش تاریخ – 29/0/0011)تاریخ دریافت: 

 چکیده
مندی از  آموزان، ضرورتی انکارناپذیر است. برای بهره عنوان کانون تجمع دانش بهی ایمنی مدارس کشور ارتقا

اندرکاران برای مواجهه با زلزله  ای، آمادگی دست بر سازۀ استاندارد و پایدارسازی اجزای غیرسازه مدرسۀ ایمن، عالوه
اهمیت زیادی برخوردار است.  و دانش کافی در مورد وظایف و کارهای ضروریِ قبل، حین و بعد از زلزله نیز از

ساز تحقق این عوامل  ریزی در فضای اجرایی مدرسه، زمینه گیری و برنامه مدیران مدارس در مقام پیشگامان تصمیم
منظور  رو پژوهش حاضر با هدف واکاوی ادراک و تجارب زیستۀ مدیران مدارس، به در مدارس هستند. از این

با آمادگی مدارس در برابر زلزله انجام گرفت. برای این منظور از رویکرد شناسایی مضامین و زیرمضامین مرتبط 
ساختاریافته گردآوری  ۀ عمیق و نیمهمصاحبها از طریق  کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. داده

افزار  فاده از نرمها با است مصاحبه حاصل شد. مصاحبه 00ها پس از  گیری مالکی، اشباع داده شد. با استفاده از نمونه
MAXQDA2018 ها پنج مضمون اصلی شامل  و مبتنی بر راهبرد کالیزی تحلیل شد. با تحلیل مصاحبه

دانش موضوعی و »و « مشارکت فعال کنشگران»، «آموزش و مانور»، «ای اقدامات ایمنی لرزه»، «نیازها پیش»
باید با روندی  ای در مدارس دهد که ارتقای ایمنی لرزه ها نشان می شناسایی شد. یافته« رویکرد مدیران مدارس

های فرار کافی و  تر انجام گیرد و باید بودجه مشخصی به موضوع آموزش و مانور مدارس اختصاص یابد و راه سریع
جانبۀ مدارس در برابر زلزله، مستلزم رویکرد فعال مدیران  ایمن در مدارس اندیشیده شود. تسریع فرایند ایمنی همه

 .اسان، معلمان و والدین استو تعامل سازنده و مؤثر آنان با کارشن

 .MAXQDA ای، زلزله، مدیران مدارس، پدیدارشناسی، آمادگی مدارس، ایمنی لرزه ی:دیکلی ها واژه
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 مقدمه
( 0591ذهاب ) ( و سرپل0582(، بم )0569(، رودبار )0531هایی همچون طبس ) تجربۀ زلزله

مواجهه با این مخاطره طبیعی، ی در آمادگدهد که شدت خسارات و تلفات با سطح  نشان می
آوری اطالعات، مشخص کردن نقاط  ها حاکی از ضرورت جمع رابطۀ عکس دارد. نتایج پژوهش

ریزی و تدارک  ضعف و قوت و آشکار کردن فاصلۀ بین وضع موجود تا وضع مطلوب، برنامه
مادگی در [. بر این اساس، آگاهی و آ01خیز است ] مقدمات مدیریت بحران در کشورهای زلزله

های گذشته نشان  [. تجارب زلزله06یابد ] خیز ایران ضرورت می برابر زلزله، در کشور زلزله
ای و  و پایدارسازی اجزای سازه وساز ساختبر رعایت استانداردهای الزم در  دهد که افزون می

فتارها و گیری و تغییر باور عمومی به تأثیر ر ای ساختمان، آگاهی از نحوۀ صحیح پناه غیرسازه
 [. 8تواند در کاهش خسارات و تلفات ناشی از زلزله بسیار مؤثر باشد ] اقدامات ایمن می

سازی اماکن عمومی را برای مقابله با زلزله  وساز ایمن و ایمن ها، توجه به ساخت پژوهش

در کل  گستردهدلیل توزیع  های عمومی، مدارس به [. در بین ساختمان20دانند ] ضروری می
بر آن،  ای برخوردارند. افزون آموزان، از اهمیت ویژه شهرها و روستاهای کشور و نیز تراکم دانش

رسانی به مردم بعد از  عنوان پناهگاه و پایگاهی برای خدمت کارگیری ساختمان مدارس به به
مردم  [. به همین دلیل، نمایندگان26کند ] زلزله، لزوم توجه خاص به مدارس را دوچندان می

سازی و افزایش ایمنی  ۀ سه میلیارد دالری برای مقاومبودج( 0593در مجلس شورای اسالمی )
و پرورش نیز برای  [. سند تحول بنیادین آموزش 09ساختمان مدارس به تصویب رساندند ]

، حضور فعال در حیات اجتماعی و برخورداری از 0010انداز  های مدرسه در افق چشم ویژگی
های عملیاتی و داشتن پیوند مؤثر با موضوعات و  ریزی در حوزه گیری و برنامه قدرت تصمیم

[. از 05ای و ملی را در نظر گرفته است ] های محلی، منطقه مسائل جامعه در چارچوب سیاست
جانبه مدارس در برابر  و ارتقای آمادگی همه 0010انداز  سوی چشم گیری صحیح به رو جهت این

 ای، ضروری خواهد بود.  ملی و منطقه ای ئلهعنوان مس زلزله، به
عنوان  توان آنها را به در واقع ایمنی مدارس نیازمند انجام مجموعه کارهایی است که می

 سرپل 0596آبان  20. رفتار ساختمان در زلزلۀ ]9[سازی مدارس تدوین کرد  دستورالعمل ایمن
ای شده بودند، قادر به  سازی لرزهذهاب نشان داد که ساختمان مدارس از جمله آنهایی که به

توان توجه بیشتر  [. بنابراین می21ۀ خود را حفظ کرده بودند ]استفادتحمل زلزله بوده و قابلیت 
را به عوامل دیگر یعنی پایدارسازی اقالم موجود در سازه و آموزش کاربران معطوف داشت. 

مورد توجه خاص قرار گرفته است و پیوست آن  2811ای در استاندارد  پایداری اجزای غیرسازه
ها  [، ولی موضوع آمادگی کاربران، نیازمند ارزیابی و اندیشیدن تمهیداتی است که در بحران20]

 خوبی داشته باشد.  کارکرد 
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ایجاد توانایی مدیریت بحران در مدیران مدارس ضرورت دارد و این عامل در ارزیابی دقیق و 
رویکردها، راهبردها و عملکردها در هر  .[00ثر است ]منصفانه از عملکرد آنها بسیار مؤ

تا حد زیادی به نگرش مدیران  ها ای از جمله مدارس برای مواجهه با مخاطرات و بحران مجموعه

طور کلی ضریب  تواند به های مدیران می [. بهبود سطح شناخت و مهارت3آنها وابسته است ]
در شهر  0582ین در حالی است که تجربۀ زلزله [. ا2اطمینان تصمیمات آنها را افزایش دهد ]

بم حاکی از ناکافی بودن آمادگی مدیران آموزشی و نامطلوب بودن عملکرد آنها بوده است؛ 
ای که مهارت و شناخت الزم برای مواجه شدن با شرایط حین زلزله و توانمندسازی  گونه به

 . ]01[آموزان وجود نداشته است  معلمان و دانش

قدامات مؤثر برای آمادگی مدارس در برابر زلزله، مانور سراسری زلزله و ایمنی است یکی از ا
نامه بین  با امضای تفاهم 0582شود. این مانور از سال  که به همت مدیران مدارس اجرا می

وپرورش، کشور، سازمان صداوسیما و جمعیت  های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش وزارتخانه
های  [ که یکی از فعالیت6شود ] در هشتم آذر در مدارس کل کشور اجرا می لههرسااحمر،  هالل

ه، گرفت های انجام [. براساس پایش02آموزشی در زمینۀ ایمنی در برابر زلزله ارزیابی شده است ]
تمرکز مربیان بر آموزش اقدامات ضروری حین وقوع زلزله، سبب افزایش سطح آگاهی 

[، اما آمادگی در برابر مخاطرۀ زلزله شامل سه 25شود ] امات میآموزان در این نوع اقد دانش
ای در هدایت و  کننده مرحله قبل، حین و بعد از زلزله است. بدون شک مدیران نقش تعیین

توانند با استفادۀ عاقالنه و  ای مدیریتی می های حرفه ها دارند؛ مدیران واجد ویژگی رهبری برنامه
کار و تالش نیروی انسانی برای نیل به آمادگی در برابر زلزله در  مقتصدانه از زمان، سرمایه،

 [.23سطح آموزشگاهی فعالیت کنند ]

با توجه به اهمیت آمادگی در برابر زلزله و لزوم اجرای اقدامات الزم قبل، حین و بعد از 
ها، در این تحقیق تالش شده  خصوص نقش مدیران مدارس در اثربخشی به آموزش زلزله و به
ای مدارس از نظر مدیران آنها شناسایی و  کنندۀ ایمنی لرزه ترین عوامل تأمین است مهم

ای و اسنادی و با رویکرد  صورت کتابخانه ها تاکنون به بندی شود. بیشتر پژوهش دسته
رو  صورت پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. از این گرایانه و اغلب به اثبات

ر با رویکرد کیفی، هدف واکاوی ادراک مدیران مدارس دربارۀ آمادگی در برابر پژوهش حاض
ای مدارس،  بندی زیرمضامین و مضامین مرتبط با ایمنی لرزه منظور شناسایی و دسته زلزله را به
 کند. دنبال می

 

 تحقیق و تحلیل روش
هدف پژوهشگر  در پژوهش حاضر از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد.
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در طرح تحقیق پدیدارشناسی آن است که معنای یک پدیده یا مفهوم را از نظر یک گروه از 
 . ]5[افراد بررسی کند 

پنج  منطقهمدرسۀ دخترانه  26، شامل پرورش و  آموزشمیدان پژوهش، براساس مجوز ادارۀ 

دولتی  -های تحصیلی ابتدایی، متوسطۀ دورۀ اول و دوم، از نوع عادی شهر تهران، در همۀ دوره
ی مالکی با ریگنمونهکنندگان تالش شد با استفاده از  امنایی بود. برای انتخاب مشارکت  و هیأت

ۀ سابقکم چهار سال  مدیران مدارس واجد شرایط )تمایل به مشارکت در پژوهش، داشتن دست
ۀ مصاحبها از روش  منظور گردآوری داده فعلی( مصاحبه شود. به مدرسهمدیریت در 

ساختاریافته و پروتکل مصاحبه استفاده شد. پروتکل مصاحبه برای اطمینان از پرداختن به  نیمه
ها پس از  [. اشباع نظری داده0شود ] ها تدوین می ابعاد مختلف موضوع و هدایت فرایند مصاحبه

ها به روش  دقیقه بود. داده 01طور میانگین  ها به حاصل شد. زمان مصاحبه مصاحبه 00
ها و ضبط نکردن صدای  ویژه در ثبت داده برداری ثبت شد. رعایت تعهد پژوهشی به یادداشت
کاری شد که خود نویدبخش  از محافظه دورشوندگان، سبب آرامش آنان در بیان نظر به  مصاحبه

ور از تکلف بود. اساساً پژوهش کیفی به دنبال پی بردن به واقعیت از دریافت نظر واقعی و به د
 [. 5خالل دیدگاه افراد مطلع است ]

ابتدا عبارات مهم مشخص شد. با  .شد لیتحل یزیکال یا مرحله هفت راهبرد از استفاده با ها داده
صورت کد مشخص شد؛ با حذف  معنای هر عبارت به MAXQDA2018افزار  استفاده از نرم

 یمفهوم لحاظ به که ییکدهافرد مشخص شد؛  کدهای تکراری و مشابه، کدهای منحصربه
 جادیا به مشترک، میمفاه یدارا طبقات ادغامبا  شدند؛ یگذار نام و یبند طبقه بودند، مشابه
بندی  کلی با عنوان مضامین دستهو بیست زیرمضمون در پنج دستۀ  پرداخته تر یکل یها دسته

 به نیز هفتم ۀمرحل در ؛شد یسازمانده نیمضام قالب در و کامل فیتوص صورت به جینتا ؛شد
  [.1 ،00] شد اقدام ها افتهی یاعتباربخش

پذیری، اتکاپذیری و  ها، چهار مالک اعتمادپذیری، انتقال منظور ارتقای اعتبارپذیری یافته به

، 03، 21اند ] های کیفی معرفی شده ( برای پژوهش0983تأییدپذیری که توسط لینکلن و گوبا )
شده  ها، مضامین استخراج ی یافتهریاعتمادپذ نیتأم[ مورد توجه قرار گرفت. برای 0، 5، 00

کننده و کارشناسان آموزش ایمنی بررسی و تأیید شد.  توسط تعدادی از مدیران مشارکت
نظران پژوهش کیفی و متخصصان زلزله، مراحل  گیری از نظر صاحب همچنین با بهره

مین بخشی به سؤاالت، مصاحبۀ مقدماتی و تهیۀ پروتکل مصاحبه انجام گرفت. برای تأ تنوع
ها تالش شد به توصیف دقیق زمینه و شرایط پژوهش پرداخته شود. مالک  ی یافتهریپذ انتقال

ها و نحوۀ تحلیل در  اتکاپذیری نیز از طریق تشریح جزئیات مربوط به چگونگی گردآوری داده
ها تالش شد تا  پژوهش و بازبینی و تأیید همکاران پژوهشی تأمین شد. برای تأییدپذیری یافته
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ی پژوهشگران در طی ذهناستفاده از یادداشت میدانی و در فرایند تحلیل، باورها و انتظارات  با
 ها کنترل شود. گردآوری و تحلیل داده

 

 بحث و نتایج
ای مدارس در قالب  واکاوی دیدگاه مدیران مدارس به شناسایی عوامل مرتبط با ایمنی لرزه

امین اصلی شامل پنج دسته از عواملی بیست زیرمضمون و پنج مضمون اصلی منتج شد. مض
 بندی شده است. است که برای ارتقای آمادگی و ایمنی مدارس در برابر زلزله شناسایی و طبقه

ساز در ارتقای آمادگی مدارس در برابر زلزله، مضمون  اولین مضمون زمینهنیازها:  ( پیش الف

ها دارد و  است که از دیدگاه مدیران، نقش مستقیمی در کیفیت اجرای فعالیت« نیازها پیش»
 شود:  شامل چهار زیرمضمون به شرح زیر می

ویژه  ی آنها بهبند های مرتبط با ایمنی و اولویت چگونگی اجرای بسیاری از فعالیت بودجه:

طور مستقیم متأثر از میزان توانایی مالی مدارس  اجرای مانور سراسری زلزله در مدارس، به
عنوان مانع در روند ارتقای ایمنی و آمادگی در مدارس، تصمیمات  است. کمبود بودجه به

( نیز اختصاص ردیف 0591سیف و همکاران )مدیران مدارس را با چالش مواجه کرده است. 
 [. 02دانند ] تباری ویژۀ مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس را الزم میاع

« پیشگیری بهتر از درمان»اصل رعایت نکات ایمنی در مرحلۀ طراحی و ساخت مدرسه: 

رود  واسطۀ هزینۀ کمتر و نتیجه بهتر، مورد توجه مدیران مدارس بوده است. انتظار می به
روزترین استانداردهای ایمنی و معماری ساختمان  به طراحی و ساخت مدارس نوساز مطابق با

( نیز در پژوهش خود به 0596فام ) آبادی نرجمنطبق بر ضوابط ایمنی در برابر زلزله باشد. 
عنوان مؤثرترین راه مقابله با زلزله  سازی اماکن، به وساز ایمن و ایمن ضرورت توجه به ساخت

 [. 20تأکید کرده است ]

ای و  ای ساختمان شامل ایمنی سازه ایمنی لرزهای ساختمان مدرسه:  ارزیابی ایمنی لرزه

شود. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تالش  ای می پایدارسازی اجزای غیر سازه

سازی را رعایت و تجهیزات مدرسه را تا  کند در احداث مدارس، همۀ ضوابط و مقررات ایمن می
ای توسط کارشناسان برای  های دوره دار کند. در مورد مدارس موجود، باید ارزیابیحد ممکن پای

سازی مخاطرات احتمالی انجام گیرد. در هر حال، حفظ و تداوم ایمنی تجهیزات به عهدۀ  ایمن
( نیز 0593کاربران و مسئولیت آن متوجه مدیریت مدرسه است. مهرآئین نزدیک و کاظمی )

منظور ارزیابی پیوستۀ مدارس به لحاظ نکات ایمنی،  باتجربه بهتعیین افراد متخصص و 
[. البته برخی 22کنند ] تجهیزات، وضعیت ساختمان و نحوۀ چیدمان وسایل را توصیه می

کنند که اعالم و حتی اخطار وجود مشکالت ایمنی در مدرسه، کافی  مدیران مدارس تأکید می
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سازی  ها، اقدامات الزم برای ایمن شناخت کاستینیست و باید سازوکاری تعبیه شود که پس از 
 اجرا شود. 

سازی در همۀ مدارس کشور  منظور آموزش و ایمن صرف زمان کافی و کیفی بهریزی:  برنامه

گیری و مواجهۀ صحیح با  ۀ درست پناهنحومدارس، آموزش  مدیرانضروری است. از دیدگاه 
کاظمی و جانبه انجام گیرد.  ریزی همه برنامهبحران زلزله، از مواردی است که باید همراه با 

ترین گام در زمینۀ آمادگی هرچه بیشتر مدارس  ریزی مناسب را مهم ( برنامه0590همکاران )
(، 0593[. همچنین مهرآئین نزدیک و کاظمی )08کنند ] در برابر پدیدۀ زلزله مطرح می

ریزی  خود، از نظر برنامهها و کمبودهایی را در مدارس تحت مطالعه در پژوهش  نارسایی
 [.22اند ] تشخیص داده

اقدامات ایمنی »با توجه به تحلیل ادراک مدیران مدارس، ای:  ( اقدامات ایمنی لرزه ب

 شود:  بندی می صورت زیر در قالب چهار زیرمضمون دسته به« ای لرزه

از وقوع زلزله، اقدام به خروج از ساختمان  دقایقیافراد پس از گذشت های خروج:  ایمنی راه

های خروج متعدد و سهولت و سرعت استفاده از آنها در مواقع خطر عامل  نمایند. وجود راه می
ای مدارس است که باید مورد توجه مهندسان در مرحلۀ طراحی و ساخت  مهمی در ایمنی لرزه

ها، باز  آموزان، ایمنی نرده و مسیر خروج دانشها  پله بر آن، تخلیۀ وسایل اضافی از راه باشد. افزون
های نخست، ازجمله موارد  آموزان پایه سمت بیرون، اختصاص طبقات اول به دانش ها به شدن در

 مهمی است که مدیران مدارس بر عهده دارند.

، راهروها، ها کالسپایدارسازی اجسام و لوازم در فضای مدرسه شامل پایدارسازی تجهیزات: 

ها، از الزامات مشترک همۀ مدارس اعم از نوساز یا فرسوده است. غفلت در  ها و آزمایشگاه پله راه
های فراوانی را پس از وقوع  ناپذیر و افسوس های جبران پایدارسازی تجهیزات ممکن است آسیب

واسته همراه داشته باشد. تأمین این مهم، ازجمله اقداماتی است که از مدیران مدارس خ زلزله به
 شود. می

ها، ازجمله اقدامات  ها، با توجه به وجود آنها در همۀ کالس سازی شیشه ایمنها:  ایمنی شیشه

سازی و ایجاد آمادگی در برابر زلزله باید به آن توجه  دیگری است که مدیران مدارس برای ایمن
که مدیران مدارس  کنند. البته اولویت اجرای آن برای مدیران مدارس، متفاوت است. از مواردی 

 کن است. مات های اضافی یا استفاده از شیشه کنند، برداشتن شیشه برای این منظور مطرح می

تأمین تجهیزات الزم در عملیات امداد و نجات و نشانی:  مهیا بودن تجهیزات امدادی و آتش

منظور مهیا بودن تجهیزات ضروری و  اطفای حریق، ضرورتی انکارناپذیر است. تمهیدات الزم به
موقع از آنها، از  همچنین اطمینان از آگاهی و مهارت کارکنان مدرسه در استفاده صحیح و به

(، نبود چنین امکاناتی، سبب 0590مکاران )زعم کاظمی و ه بهرود.  مدیران مدارس انتظار می
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ای منظم، مهیا  نشانی در برنامه مأموران آتش [.08ناتوانی کارکنان در مهار بحران خواهد شد ]
 کنند.  نشانی را کنترل می های آتش بودن کپسول

منظور جلوگیری از تلفات و خسارات ناشی  گذاری به آموزش نوعی سرمایه ج( آموزش و مانور:

 گیرد: بر می ، چهار زیرمضمون زیر را در«آموزش و مانور»لزله است. مضمون از ز

ۀ نیزمهای مؤثر و مستمر توسط افراد کارشناس در  اجرای آموزشآموزش مؤثر و مستمر: 

[. 25های هدف ضرورت دارد ] ها در گروه منظور نهادینه شدن آموزش آمادگی در برابر زلزله به
و پرورش و سهولت صدور مجوز برای حضور کارشناسان ایمنی در  در پی تأکید ادارۀ آموزش 

ها در این دورۀ زمانی بسیار فشرده و متراکم  ها و تمرین مدارس در ایام مانور زلزله، عمالً آموزش
تواند سبب ارتقای آمادگی در  ها در طول سال تحصیلی می ها و تمرین شود. تداوم آموزش می
دهد که باید  ( نیز نشان می0593شود. نتایج پژوهش مهرآئین نزدیک و کاظمی ) زلزلهابر بر

 [. 22های آمادگی مدارس در اولویت قرار داد ] آموزش را در بین دیگر شاخص

ترین فعالیت آموزشی  عنوان بزرگ مانور سراسری زلزله و ایمنی بهارتقای اثربخشی مانورها: 

های قبلی در  اصلی اجرای مانور، تمرین و تثبیت آموزش اهدافیکی از مطرح است. 
گرفت، عمالً در همان  آموزان است، ولی بیشتر مراحل آموزش که باید قبالً صورت می دانش

هاست محقق  گیرد. بنابراین هدف اصلی که تمرین و تثبیت مهارت زمان مانور انجام می
هایی  شان از اجرای مانور، عبارت هزیست کنندگان در بیان تجربۀ شود. بیشتر مشارکت نمی

( با بررسی 0591سیف و همکاران )برند.  کار می را به« نمایشی بودن»و « فرمالیته»همچون 
هایی برای استمرار و بازخورد  موانع و نقاط قوت مانور سراسری مدارس، ضمن بیان توصیه

های آموزشی در  ن فعالیتتری های مرتبط با مانور، این فعالیت را یکی از موفق صحیح برنامه

( نیز این نوع 0593[. مهرآئین نزدیک و همکاران )02زمینۀ ایمنی در برابر زلزله دانستند ]
آموزان در اقدامات ضروری حین وقوع زلزله مؤثر  ها را در ارتقای سطح آگاهی دانش آموزش
 [.25اند ] دانسته

مؤثرترین روش آموزش  از دیدگاه مدیران،بهبود محتوای درسی مرتبط با زلزله: 

دانند که  رو الزم می طور مداوم و پیوسته انجام گیرد. از این آموزان روشی است که به دانش
های درسی و  عنوان محتوایی خاص در کتاب موضوع آمادگی و ایمنی در برابر زلزله نیز به

 های تحصیلی در نظر گرفته شود. صورت رسمی در همۀ پایه به

های سازمان صداوسیما  استفاده از ظرفیت های صداوسیما برای آموزش: استفاده از ظرفیت

ای جامعه فرصتی است که  منظور ارتقای سطح ایمنی لرزه سازی به بخشی و فرهنگ در آگاهی
توجه به کارکردهای آموزشی تلویزیون برای ایجاد آمادگی عمومی در نباید از آن غفلت شود. 

 [.06سازی صحیح ضرورت دارد ] ان و فرهنگبرابر زلزله و شناساندن علمی بحر
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کارکنان »، «کارشناسان»های  این مضمون شامل زیرمضمون( مشارکت فعال کنشگران:  د

بخشی و ایجاد  است. مدیران مدارس بر ضرورت آگاهی« والدین»و « آموزان دانش»، «مدرسه

 کنند.  های بیشتر و مستمر ایشان تأکید می ۀ مشارکتنیزمانگیزه و مهیا ساختن 

ی را منیاۀ حوز کارشناسانی ها آموزشکننده، استفاده از نظرها و  مشارکت رانیمدکارشناسان: 

ی و منطقی اقدام، نهیزم نیای در کافۀ تجربی آنان از دانش، مهارت و برخورداربه لحاظ 
های مختلف از جمله آموزش ضمن  . آنها نقش کارشناسان ایمنی را از جنبهدانند یممطمئن 

 خوانند.  خدمت معلمان و بررسی وضعیت ایمنی مدارس، مؤثر می

همکاری و هماهنگی همۀ کارکنان در مدرسه اعم از مدیران، معاونان و کارکنان مدرسه: 

شود. در این میان، نقش  زله منتج میها در برابر زل معلمان، به بهبود عملکردها و ارتقای آمادگی
آموزان، متأثر از سطح آگاهی آنها به موضوع و  معلمان در معرفی اطالعات ایمنی به دانش

توانند آموزش مؤثری را به  خدمت است. به این ترتیب آنها می های آموزشی ضمن کارامدی دوره
ارکنان مدرسه در اجرای بر آموزش، مشارکت و همراهی ک آموزان ارائه دهند. عالوه دانش

 مانورهای زلزله نیز مورد توجه مدیران است. 

بخش  ویژه مانور، رضایت های ایمنی به آموزان در اجرای برنامه مشارکت دانشآموزان:  دانش

آموزان  مندی مستمر دانش های تحصیلی مختلف و بهره است. لزوم ایجاد انگیزه متناسب با دوره
از مواردی است که مدیران مدارس برای استفادۀ بهتر از  از حضور کارشناسان ایمنی،

 شوند. آموزان یادآور می های دانش ظرفیت

و باور افراد بر  نگرشتأثیرگذاری آگاهی، ( دانش موضوعی و رویکرد مدیران مدارس:  ه

ر ای برای رویکردها و نوع واکنش آنها د رویکرد و رفتارشان انکارناپذیر است. نگرش افراد، زمینه
آورد و از عوامل مؤثر بر نگرش، دانش و آگاهی افراد است. مضمون  ها فراهم می مواجهه با پدیده

 شرح زیر است: شامل چهار زیرمضمون به« دانش موضوعی و رویکرد مدیران مدارس»

خیزی منطقه، مفهوم زلزله و  آگاهی از لرزه: و مخاطرات آن خیزی منطقه آگاهی از لرزه

به تأثیر رفتارها و اقدامات ایمن در کاهش خسارات و تلفات ناشی از مخاطرات آن و باور افراد 
  [. 3، 8زلزله اثر بسزایی در عملکرد آنها دارد ]

بیشتر مدیران بر این باورند که ای ساختمان مدرسه:  شناخت وضعیت ایمنی لرزه

پذیر بودن، دچار فروریزش در زلزله نخواهد شد.  شان با وجود آسیب سهساختمان مدر
[، ولی هنوز مدارس فرسوده 09وپرورش برنامۀ مدونی برای ارتقای ایمنی مدارس دارد ] آموزش

ۀ زیانگوجود دارند. مدیران چنین مدارسی به دلیل اطمینان ناکافی از ایمنی ساختمان مدرسه، 
 ینۀ افزایش ایمنی ندارند.الزم را برای اقدام در زم
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گیری و واکنش منطقی در  حفظ آرامش و خونسردی، توانایی تصمیم توانایی مدیریت بحران:

[. نوع رفتار 00های مورد انتظار از مدیران مدارس است ] شرایط اضطراری، از جمله مهارت

[. مدیریت 3] مدیران در مواجهه با بحران زلزله متأثر از آگاهی آنها از مدیریت بحران است
ترین آنها، اقدامات ایمنی و ایجاد آمادگی  بحران نیازمند اندیشیدن تمهیداتی است که از مهم

ها و وظایف، قبل از بروز بحران است تا هر یک از کاربران  برای مواجهه با زلزله و تعیین اولویت
 بدانند در زمان بحران باید دقیقاً چه اقدامی انجام دهند.

رویکرد فعاالنه یا منفعالنۀ مدیران در ارتقای آمادگی مدارس در برابر رویکرد فعال مدیران: 

های ایمنی  زلزله، متأثر از میزان تعهد، دلسوزی و آگاهی آنها از مخاطرات زلزله است. آموزش
ان های باالدستی نیز اثر مهمی در اتخاذ رویکرد فعاالنه توسط مدیر توسط کارشناسان و ابالغیه

مدارس خواهد داشت. ابتال به روزمرگی و کاهش حساسیت مدیران مدارس به مخاطرۀ زلزله، 
 آسیبی جدی در اتخاذ رویکرد فعال است.

 

 گیری یجهنت
خیزترین مناطق جهان است و بر اساس تجارب قبلی تقریباً هر ده سال، یک زلزلۀ  ایران از لرزه

ای  ترین مراکز آموزشی کشورند و از اهمیت ویژه دهد. مدارس از مهم مهیب در کشور روی می

کنندۀ مدیران در  رغم اهمیت تعیین در ارتقای ایمنی و آمادگی در برابر زلزله برخوردارند. به
ی به واکاوی پژوهشای در سطح مدارس، تاکنون هیچ  های ایمنی لرزه هدایت و رهبری فعالیت

. در این پژوهش استز نظر آنان نپرداخته ادراک مدیران مدارس و بررسی معنای این پدیده ا
ای مدارس از نظر مدیران آنها  تالش شد با استفاده از رویکرد کیفی، عوامل مرتبط با ایمنی لرزه

ها، به شناسایی پنج مضمون و  ها حاصل از مصاحبه بندی شود. تحلیل داده شناسایی و دسته
اند از:  ید. این پنج مضمون عبارتای مدارس انجام بیست زیرمضمون در تأمین ایمنی لرزه

و « مشارکت فعال کنشگران»، «آموزش و مانور»، «ای اقدامات ایمنی لرزه»، «نیازها پیش»
 «.دانش موضوعی و رویکرد مدیران مدارس»

رود آن دسته از  ای مدارس است و انتظار می نیازها، شروع فرایند آمادگی لرزه تأمین پیش

خوردارند، فرایند ارتقای ایمنی و آمادگی در برابر زلزله را با اعتماد مدارسی که از این مضمون بر
اند از بودجه، رعایت نکات ایمنی در مرحلۀ طراحی و  نیازها عبارت بیشتری دنبال کنند. پیش

ریزی. اگرچه مدیران نبود  ای ساختمان مدرسه و برنامه ساخت مدرسه، ارزیابی ایمنی لرزه
ای  یی شدن بسیاری از تصمیماتشان در مسیر ارتقای ایمنی لرزهبودجه را مانعی برای اجرا

 جانبه در مقیاس خرد و کالن است. ریزی مناسب و همه دانند، ضعف اصلی، در نبود برنامه می

های خروج، پایدارسازی  ای در مدارس شامل زیرمضامین ایمنی راه اقدامات ایمنی لرزه
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نشانی است. نیازسنجی صحیح  زات امدادی و آتشها و مهیا بودن تجهی تجهیزات، ایمنی شیشه
تواند تضمینی برای کارایی و  و سپس اقدام مقتضی مطابق با نظر افراد متخصص و باتجربه می

های ایمنی در برابر زلزله نیز در  اثربخشی هر یک از این اقدامات در مدارس باشد. آموزش

ای در سطح مطلوب انجام گرفته  یمنی لرزهاتکاتر خواهد بود که پیشتر اقدامات ا ای قابل مرحله
 باشد.

کنندۀ ایمنی کاربران مدرسه، آموزش و مانور است. برخورداری مدارس از  از دیگر عوامل تأمین
آموزش مؤثر و مستمر، ارتقای اثربخشی مانورها، بهبود محتوای درسی مرتبط با زلزله و استفاده 

رود.  ای در مدارس به شمار می امات ایمنی لرزههای صداوسیما برای آموزش، از الز از ظرفیت
موازات آن، عامل دیگر مشارکت فعال کنشگران شامل کارشناسان، کارکنان مدرسه،  به

ارتقای کیفیت آموزش آموزان و والدین است. تعامل سازندۀ مدیران مدارس با آنها، سبب  دانش
 فرایند ایمنی مدارس خواهد شد.تسریع و مانور و همچنین 

ای مدارس، دانش موضوعی و رویکرد مدیران مدارس است؛  ضمون آخر برای ارتقای ایمنی لرزهم

ای سازۀ مدرسه و  خیزی منطقه و مخاطرات آن، شناخت وضعیت ایمنی لرزه آگاهی از لرزه
تواند عملکرد مدیر را تحت تأثیر  توانایی مدیریت بحران از اهمیت زیادی برخوردار است و می

خیز بودن منطقه و  های تهران، زلزله وجود آگاهی مدیران مدارس از وضعیت گسل قرار دهد. با
خود قرار  ستهیشاتبعات گسترده وقوع زلزله در تهران، موضوع آمادگی در برابر زلزله در جایگاه 

ویژه مسائل مالی یافت.  نگرفته است. دلیل این امر را باید در مسائل جاری مدیران در مدارس به
های موجود حتی در زمینۀ بودجه را  تواند تا حد زیادی، کاستی یکرد فعال مدیران میالبته رو

 جبران کند.
 

  تشکرتقدیر و 
 ینبد که شده یهته تهران دانشگاه شناسی و علوم تربیتی دانشکدۀ روان یتمقاله با حما ینا

 .شود یتشکر م یلهوس
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عوامل مؤثر بر (. »0598اصفهانی، کرم؛ سلیمانی، نادر؛ تورانی، حیدر؛ و صباحی، پرویز ) [2]
-200(، ص 0) 1 مدیریت مدرسه،، «0010ای مدیران آموزشگاهی در افق  توسعۀ حرفه

201. 
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 و پرورش.  (. سند تحول بنیادین آموزش 0591و پرورش )  شورای عالی آموزش [05]



 011-089 ص/ 0011 تابستان ،2 شمارۀ ،8 دورۀ/  (سابق مخاطرات دانش) محیطی مخاطرات مدیریت 088

رهیافتی پدیدارشناسانه در (. »0591زاده، علی ) ا، زهره؛ صالحی، کیوان؛ و مقدمنی صادقی [00]
(، 2) 6مدیریت مدرسه، ، «شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی

 .0-20ص 

(. 0590یکتا، محسن ) صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید؛ و شکوهی [03]
های احتمالی ناشی از اجرای برنامۀ  بازنمایی ادراکات و تجارب زیستۀ معلمان از آسیب»

(، 9) 3گیری و ارزشیابی آموزشی،  مطالعات اندازه، «ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی
 .39 -99ص 

شناسایی (. »0591سادات؛ و قنبری، سعید ) سیاوش؛ موال زاهدی، فاطمه صلواتیان، [06]
مدیریت ، «مایصداوسهای تلویزیونی  الزامات آموزش چگونگی مواجهه با زلزله توسط شبکه

 . 505 -551(، ص 5) 3مخاطرات محیطی، 

د بررسی عملکر(. »0598اصغری، مینو؛ مهرام، بهروز؛ و سعیدی رضوانی، محمود ) علی [01]
(، ص 5) 9دانش پیشگیری و مدیریت بحران، ، «0582مدیران آموزشی بم در زلزله سال 

508-511. 

شناسایی و (. »0590هرا )، زو مهرآئین اهلل؛ سدخواهنده کارنما، ا هدی؛کاظمی، م [08]
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