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ۀ آمادگی مدارس در برابر مخاطر ۀمطالع

اول شهر  ۀمدارس متوسط زلزله )مطالعۀ

 شیراز(

 2، مهدی کاظمی1زهرا مهرآئین

.نویسندۀ مسئول: کارشناس ارشد مدیریت بحررا،   1

 ایرا،.کرما،  دانشگاه شهید باهنر کرما،  
Email:z.mehraein@gmail.com 

ستا، و   دانشگاه سیمدیریت گروه آموزشي .دانشیار2

 بلوچستا،  ایرا،.

 دریافت: پذیرش:

 چکیده

در  یعي طب مخاطراتاز  یکيزلزله به عنوا، : مقدمه

 از مشکالت بوده است. یاریساز بسینهکشور زم

اظهار  (JICAن )ژاپ يالملل ینب یهمکار آژانس

بر  یاثرات جد یدارا حوادث و بالیاداشته است که 

 یلبه دل فقطاثرات نه  ینهستند. ا يخدمات آموزش

-آموزگارا، و دانش یراز مرگ و م يتلفات ناش

در روند  يناگهان ۀاز جمله وقف یبلکه موارد  آموزا،

باشد. نیز ميآموزا، دانش يو اختالل روان يآموزش

بنابراین  آمادگي برای رویارویي با این حوادث 

 . ت داردضرور

آمادگي  میزا،تعیین  یق با هدفتحق ینا: روش

 مواجهه با بحرا،برای شهر شیراز  ۀسطمتومدارس 

این مطالعه از نظر هدف صورت گرفته است.  زلزله

از نوع  کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها

های تحقیق از نمونه باشد. ميپیمایشي  -توصیفي

اول شهر شیراز   ۀمدیرا، مدارس متوسطتمامي 

نظرا، بحرا، انتخاب شده کارشناسا، و صاحب

 فرایند تحلیل سلسله مراتبي ۀز دو پرسشنامااست. 

AHP  و آمادگي مدارس در این پژوهش استفاده

فرایند تحلیل سلسله مراتبي  ۀپرسشنامشده است. 

AHP شامل   عد اصلي آمادگي مدارسسه بُ اولویت

های اضطراری  عملیات اضطراری و منابع  برنامه

 دوم ۀپرسشنامکرده است.  گیریاندازهاضطراری را 

زلزله ۀرویارویي با مخاطربرای میزا، آمادگي مدارس 

روایي  .کردسؤال تخصصي بررسي  36را توسط 

 محتوا و پایایي با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ

گیری از همبستگي  ( نشا، داد  ابزار اندازه0.92)

سؤاالت دروني قابل قبولي برخوردار بوده است. 

ماری تي  های آآزمو،از با استفاده تحقیق 

برای  .شدبررسي والیس و فریدمن  -کروسکال

 SPSS-22افزاری  ها از بسته نرم تجزیه و تحلیل داده

 استفاده شد. expert choiceو 

دهد که نشا، مي هاتجزیه و تحلیل داده: هایافته

های اضطراری بیشترین و عملیات اضطراری برنامه

ي کمترین میزا، اهمیت را در بین ابعاد آمادگ

درصد  9/6چنین در بین مدارس  هم .اند داشته

 7/29درصد آمادگي زیاد   7/32آمادگي خیلي زیاد  

درصد آمادگي  8/22درصد آمادگي در حد متوسط  

ۀ درصد آمادگي خیلي کم در برابر مخاطر 9/7کم و 

میانگین میزا، آمادگي  . به عالوهرا داشتندزلزله 

ش شهر و پرورمدارس در نواحي مختلف آموزش 

 ۀدهندشیراز یکسا، به دست آمد. این امر نشا،

هماهنگي و توجه الزم مسئوال، آموزش و پرورش 

  در رابطه با میزا، آمادگي مدارس بوده است.

اول  ۀمیزا، آمادگي مدارس متوسط :گیری نتیجه

این شود. شهر شیراز در حد متوسطي ارزیابي مي

لزله در میزا، آمادگي با توجه به خطر جدی وقوع ز

از آنجا که نتایج عالوه بر این   حد مناسبي نیست.

بیانگر کمبود یا فقدا، افراد متخصص در زمینه 

)مسائل مربوط به حوادث و بالیا( مورد  موضوع
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مطالعه در مدارس بوده است. از این رو  به کارگیری 

ارزیابي پیوسته برای افرادی متخصص و باتجربه 

تجهیزات  وضعیت  مدارس به لحاظ نکات ایمني 

  حائز اهمیت است.چیدما، وسایل  ۀساختما، و نحو

: آمرادگي  زلزلره  مردارس شریراز      کلیددی  کلمات

 .مدیریت بحرا،

 مقدمه

انسا، دارند.  يدر زندگ یا یژهو یگاهجا یعيطب یایبال

در  فقرط  بهداشت يبراساس گزارشات سازما، جهان

 یرای بال یرنفرر تحرت تر ث    یلیرو، حدود دو م 90 ۀده

نفر جرا، خرود را از    000/600قرار گرفتند و  یعيطب

 [1] .اند دست داده

کره در طرول    يآثرار مخربر   یرل به دل یززلزله ن ۀیدپد

 یایبال از انواع یکيۀ داشته است  در زمر بشر یختار

از  يقرار گرفته است و عمرده عروارن ناشر    یعيطب

سراخت بشرر    هرای و سرازه  یهابن یبتخر یده پد ینا

 ید جراحررات شررد یررر رگ و ماسررت کرره سرربب مرر 

 [2]. شوديم يمشکالت اجتماع یگرو د يخانمان يب

 10 ۀو در زمرر  یرز زلزلره خ  ایدر منطقه یرا،ا کشور

به طرور   [3]. قرار گرفته است یادن یزکشور اول بالخ

زلزلرره  3تررا  2 ینبرر یرررا،سررال در ا 10در هررر  يکلرر

شش ترا هفرت     ینزلزله ب 25تا  12بزرگتر از هفت  

 1500تا  1200پنج تا شش و  ینزلزله ب 200 تا 160

 [4]. دهديم رخ یشترچهار تا پنج ر ینزلزله ب

نفرر در   000 180از  یشسرال گذشرته بر    90 يدر ط

از شرهرها   بسریاری . انرد رفته ینمتعدد از ب هایزلزله

طرربس  الر   یررل رودبررار  منج یررز ماننررد تهرررا،  تبر

معررن   و کرمانشراه در    قیرر زنجا،  همدا، ین قزو

. انداز زلزله بوده يناش یها یا،خسارات و ضرر و ز

[5] 

کشرور   یشهرهاکالناز  یکي نوا،هم به ع شیراز شهر

زاگررررس   هلرزه خیرز چرین خرورد   ۀ منطقدر  یرا، ا

خیرزی براال و   کره دارای اسرتعداد لررزه    استقرار یافته

 16آمارها نشا، دهنردۀ حرداقل   [ 6] .ای استپیوسته

 1291شیراز بین سال هرای  ۀ دودزلزلۀ بزرگ در مح

ترا   9/5 برین میالدی است که بزرگري آنهرا  1894تا 

 [7]. بوده است 1/7

در  ينررامطلوب یجخرود نتررا  یزلزلرره بره خررود ۀ یرد پد

 سازد يفاجعه م یک یدهپد ینبرندارد  بلکه آنچه از ا

مقابله با عواقب آ، است. بره هرر   برای  يآمادگ دمع

 یسرتگاه ،  جامعره و ز انسا یمنيکه ا يصورت  مادام

منتظرر   یرد با یابرد  ن يکاف یندر مقابل زلزله تضم وی

 [8]. بود آ، سازو بحرا، باریا،عواقب ز

 يزنردگ  کیفیت و سالمت سطح کاهش باعث بحرا،

بررای  انسرا،   هایتالش ترینانسا، خواهد شد. مهم

قبل از رخرداد بحررا، و    ریزیبا بحرا،  برنامه مقابله

کره   باشرد يو بعرد از آ، مر   ینحر  آ، در یریبه کارگ

 [9]. شرود ياز بحرا، م يباعث کاهش مشکالت ناش

نکته است که برا   ینا یدمؤ یشرفتهپ یتجربه کشورها

 یرادی ترا حرد ز   تروا، يمر  یرق دق یزیر و برنامه یرتدب

[ 10]. را کراهش داد  یعيطب یدهپد یناز ا ياثرات ناش

 يامرا برا آمرادگ     «ممکرن اسرت   یرر حذف فاجعه غ»

میرزا،  از  تروا، يمر  یيرخرداد هرا   ینبا چن یيیارورو

 [2]. خطر حوادث و بالیا کاست

حوادث در معرن خطر  هایگروه ینتر از مهم یکي

 یمين یباًکه تقر طوری به هستند  آموزا،دانش و بالیا

 یلکشررور را کودکررا، و نوجوانررا، تشررک یرت از جمع

 [11]. دهند يم

اسرت   اظهرار داشرته   ژاپن يالملل ینب یهمکار آژانس

 يبرر خردمات آموزشر    یاثررات جرد   یدارا یاکه بال



 زهرا مهرآئین  مهدی کاظمي
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از  يتلفرات ناشر   یرل بره دل  فقطاثرات نه  ینهستند. ا

 در بلکره  است آموزا،آموزگارا، و دانش یرمرگ و م

در رونررد  يمرروارد از جملرره وقفرره ناگهرران  بسرریاری

. برود  خواهرد  آموزا،دانش يو اختالل روان يآموزش

[12] 

های جامع عات و بررسيآوری اطالاز این رو  فراهم

توانرد  در مورد وضعیت فعلي آمرادگي مردارس مري   

سرازی  ریزی و آمراده اولین مرحله برای شروع برنامه

مند باشد اما مت سفانه این موضوع اغلرب نادیرده   نظام

ها  تا به حال پژوهش شود. براساس بررسيگرفته مي

خاصي در این زمینه در کشرور ایررا، انجرام نگرفتره     

ر بررین منررابع خررارجي نیررز میررزا، آمررادگي اسررت. د

هرا از جملره زلزلره در حرد     مدارس در برابر بحررا، 

باالیي گزارش نشده است. پژوهشي در ترکیه توسط 

صررورت گرفررت و  2011در سررال  1اُکررال و توپکایررا

مدرسره بررای رویرارویي برا      181نشا، داد  آمادگي 

مخاطره زلزله در حد مناسبي نیسرت. ابعراد بررسري    

هرای اضرطراری    در این پژوهش شرامل برنامره  شده 

هررای اولیرره و تخلیرره عملیررات اضررطراری و کمررک

 [13] .اضطراری بود

ای دیگر  آمادگي مردارس از مجررای سره    در مطالعه

هررای اضررطراری  عملیررات اضررطراری و بعرد برنامرره 

تجهیزات اضرطراری مرورد بررسري قررار گرفرت و      

رای درصرد از مردارس دا   06/43 فقطروشن شد که 

 [.14مقابله با مخاطره زلزله هستند ]برای آمادگي 

نیز در تحقیقات خرود میرزا،    4و اُزمن 3  کانو2کوکیو

                                                 
1
 .Ocal & Topkaya 

2 .Kokcu 

3 .Kano 

4
 .Ozmen 

  15] .آمادگي مناسبي را در مدارس گزارش نکردنرد 

16  17] 

بررای  هایي هر چند جزئري  در مدارس کشور  برنامه

آمادگي در برابر بالیای طبیعري وجرود دارد. در ایرن    

بره کتراب درسري آمروزش دفراعي در      توا، میا، مي

هرای  های آموزشري  کارگراه  مقطع متوسطه اول  فیلم

آموزشرري و مسررابقات کشرروری و آسرریایي کرره بررا   

شناسرري و المللرري زلزلررهمرردیریت پژوهشررگاه بررین 

 [4].شود  اشاره کردمهندسي زلزله انجام مي

های جدیردی کره در رابطره برا بحررا، و برا       از طرح

احمر  معاونت تربیرت  هالل همکاری سازما، جوانا،

بدني و سالمت وزارت آموزش و پرورش کشور در 

هرای  آغاز شرده اسرت و گرام    1392مدارس از سال 

 طرررح ملرري دادرس .کنررداولیرره خررود را طرري مرري 

یکري از ایرن   آموز آماده در روزهای سرخت(   )دانش

. هردف از ایرن طررح دور نگره     گونه فعالیت هاست

از خطرهای احتمرالي و  آموزا، و مربیا، داشتن دانش

باشرد. امرا نکتره    آموزش خودامدادی در بین آنها مي

ها این است که بخرش  قابل ت مل در اغلب این برنامه

مراحل بعردی آمرادگي یعنري     ۀکنند مهم و البته تعیین

ارزیابي و بازخور کمتر مورد توجه یا نادیرده گرفتره   

هررای زیررادی صرررف  شررده اسررت. سررالیانه هزینرره 

  آموزش  بره روز رسراني تجهیرزات و...    ریزی برنامه

ها بره  شود  در صورتي که ممکن است این هزینهمي

درسررتي و در جررای مناسررب صرررف نشررده باشررند.  

ها و ابعاد آنها در چنرین  نیاز به بررسي برنامهبنابراین 

گردد. با سنجش آنچه که تا به حرال  زماني روشن مي

و  انجام شده است  قادر خواهیم برود نقراط ضرعف   

هرای  های خود را شناسایي کرده و گرام قوت فعالیت

های آتري بررداریم و سررانجام    مؤثرتری را در برنامه
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 ارتقا دهیم. بتوانیم سطح ایمني را در جامعه

فراینردی مهرم و   « ریزی بحرا، برنامه» از سوی دیگر 

پیچیده است که به منظرور اطمینرا، از آمرادگي یرک     

هررا و بررر فوریررتواحررد اقتصررادی یررا دولررت در برا

ها و نیز به منظرور کراهش خسرارات جراني و      بحرا،

ریزی بحرا، برای آ، است شود. برنامهمالي انجام مي

که جامعه یا سازما، آمادگي داشته باشند. به عبرارت  

تررین عنصرر آمرادگي    اضطراری اصرلي ۀ دیگر  برنام

بررای  شود که به عنوا، راهنمرایي مروثر   محسوب مي

رود. برنامره  واقع بحراني به کار ميگیری در متصمیم

کنرد  های عملیاتي را مشخص مري ها  روشمسئولیت

مشي مناسبي بررای همراهنگي در پاسرخگویي    و خط

 [18] .آوردبه بحرا، فراهم مي

عملیات بحراني یا اضطراری شامل اقداماتي است که 

شروند. در  توسط امدادگرا، و مدیرا، بحرا، اجرا مي

،  هر گونه تالش بررای مداخلره   زما، عملیات بحرا

در مدیریت بحرا، بدو، آشنایي به شرایط مردیریتي  

و اجرایري جامعره منجررر بره ناکررامي در رسرید، برره     

 [19] .اهداف خواهد شد

توا، افراد رساني  تمرین و مانور ميبا آموزش  اطالع

انجام عملیرات اضرطراری در صرورت رخرداد     برای 

زات اضرطراری نیرز   حوادث آماده کرد. منابع و تجهی

 نبرود انجام هر گونه عملیاتي مي باشد چرا کره   الزم

در مهار بحررا،   افرادچنین امکاناتي منجر به ناتواني 

خواهد شد. بنابراین  شناسایي منابع مورد نیراز بررای   

پاسخ به موارد اضطراری  آماده سازی و پریش بینري   

امدادرسرراني و عملکرررد بهتررر برررای تجهیررزات الزم 

باشد. تلفیق این عوامل  مرا را بره مردلي    ميضروری 

مطالعره آمرادگي مردارس بررای رویرارویي برا       برای 

مخاطره زلزله رهنمو، کرد که دربردارنده معیارهرای  

شناسایي شده توسط مرکز مردیریت بحررا، ایراالت    

ابعاد آمادگي مردارس   1بوده است. در شکل  1آمریکا

بنردی   گردد که به سه دسته اصلي تقسیممشاهده مي

هرای اضرطراری  بعرد عملیرات     اند: بعرد برنامره  شده

 [14] .اضطراری  بعد منابع و تجهیزات اضطراری

 ۀهایي با مطالعدر ذیل هر کدام از این ابعاد  شاخص

 یضرور ینبنابرا ده است.شادبیات مربوطه شناسایي 

کره کودکرا، و نوجوانرا، از اثررات      رسرد يبه نظر م

محافظت شوند. همه کرادر  از زلزله  يناش هایبحرا،

 هرای مهارت یعيدر مورد مخاطرات طب یدبا يآموزش

 هرای و خرانواده  ینالزم را کسب کنند و حضور والد

 [20]. در نظر گرفته شود نیز آموزا،دانش

جنبرره  3 ایمنرري مرردارس در مقابررل حرروادث و بالیررا

شرود.  ای و مردیریتي را شرامل مري   ای  غیرسازهسازه

برر و  ای زما،ای ایمني بخش سازهنظر به این که ارتق

ای و مدیریتي به بر است؛ به دو بخش غیرسازههزینه

 [21]. گرددمنظور کاهش خطر توجه بیشتری مي

 یرردمرردارس با یاسررازه یمنرريرغررم ا يعلرر ینبنررابرا

 يارتقررا سررطح آمررادگبرررای  يمناسررب یررزیر برنامرره

ای و مدیریتي آنها در زما، رخرداد حروادث   غیرسازه

مطالعره برا    یرن وجود داشته باشد. در ازلزله  از جمله

 يخواهد شد کره آمرادگ   يفوق سع یکردبر رو یدت ک

در  واقرع در اسرتا، فرارس    یرازمدارس شهرستا، شر 

 مطالعره مرورد  به لحاظ مردیریتي  زلزله مخاطرۀ برابر 

بره ایرن   این پژوهش در جستجوی پاسرخ   یرد.قرار گ

رابرر  سوال اصلي است که میزا، آمادگي مدارس در ب

دیدگاه کارشناسا،  صاحب نظرا، و  مخاطره زلزله از

مدیرا، مدارس متوسطه اول شهر شیراز در چه حرد  

                                                 
1 .Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) 
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است؟ هم چنین اولویت بندی ابعاد شاخص آمادگي 

بره   در برابر زلزلره در ایرن مردارس چگونره اسرت؟     

مختلرف   يدر نرواح مردارس   يآمرادگ  یرزا، معالوه 

 چگونه است؟ یرازشآموزش و پرورش شهر 

 

 
 (Momani & Salmi, 2012منبع: )های آن : ابعاد آمادگی مدارس و شاخص 1شمارۀشکل 

 روش

از نظر هردف کراربردی و از لحراظ    پژوهش حاضر  

 باشدمي پیمایشي -توصیفيروش گردآوری داده ها  

در شررهر  1393-1394کرره در طرري سررال تحصرریلي 

ی آ، متشکل از جامعۀ آمارشیراز انجام گرفته است. 

حوادث و ر مربوط به نظرا، اموشناسا، و صاحبکار

اول  ۀمررردارس متوسرررطمررردیرا،  تمررراميو  بالیرررا

در ایررن  د.نباشرر)راهنمررایي( شهرسررتا، شرریراز مرري 

 فرایند تحلیل سلسله مراتبي پژوهش از دو پرسشنامه

AHP تجزیرره و تحلیررل برررای و آمررادگي مرردارس

تحلیررل  اطالعررات اسررتفاده شررده اسررت. پرسشررنامه

به منظور شناسرایي و سرنجش    AHP بيسلسله مرات

ا و پرسشنامه هبندی آن ابعاد آمادگي مدارس و اولویت

سرنجش میرزا، آمرادگي    بررای  آمادگي مردارس نیرز   

زلزله از دیرد مردیرا،   ۀ مدارس برای مقابله با مخاطر

وز، نسربي  ۀ تنظیم گردیده است. پس از محاسب هاآن

ا،   این مقادیر در میزAHPمعیارها توسط پرسشنامه

 کلي آمادگي مدارس در نظر گرفته شد.

 فرایند تحلیرل سلسرله مراتبري    توزیع پرسشنامهبرای 

AHP نظررا، برا   ابتدا لیستي از کارشناسا، و صاحب

تجربه در امور حوادث و بالیا  متمایل به همکراری   

آشنا به امور مربوط بره مردارس در چنردین شرهر از     

با بهره شد.  جمله شیراز  کرما،  تهرا، و گرگا، تهیه

نفررر از  20گیررری از جرردول کرجسرري و مورگررا،   

کارشناسا، و صاحب نظرا، به عنوا، حجم جمعیرت  

سپس پرسشنامه به طرور   جامعه نمونه انتخاب شدند.
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حضوری یرا از طریرق ایمیرل در اختیرار آنرا، قررار       

گرفت و پس از تکمیل گردآوری شد. این فرآیند بره  

بررای  ل انجامیرد.  مدت یک ماه و پانزده روز به طرو 

حجرم  توزیع پرسشنامه آمرادگي مردارس نیرز ابتردا     

 110از فرمرول کروکرا، برابرر برا      برا اسرتفاده   نمونه

در ادامرره  . (1)جرردول  گردیررد برررآوردمدرسرره 

نفر  101مدرسه توزیع گردید که  110پرسشنامه بین 

های قابل استفاده  از مدیرا، مدارس به سؤاالت پاسخ

. شرد ی آنهرا تجزیره و تحلیرل    هرا دادند و پرسشنامه

)کارشناسررا، و  ی اولجامعررۀ آمرراردر گیررری نمونرره

 ی دومجامعۀ آمارنظرا،( تصادفي ساده و در  صاحب

یررک  ایخوشرره )مرردیرا، مرردارس متوسررطه اول( 

لیسرت کراملي از   بود. بردین صرورت کره    ای  مرحله

برا  مدارس هر ناحیه در سال اخیر تهیره شرد. سرپس    

برا   هرا نمونه  ناحیه در هر هرسمدکل  توجه به تعداد

هرا بره طرور    روش تصادفي تعیین شدند. پرسشرنامه 

حضوری در مدارس یا جلسات آمروزش و پررورش   

در اختیار مدیرا، قرار گرفت و طي مردت یرک مراه    

 د.ش( تکمیل 1394)اردیبهشت ماه 

ارس متوسطه اول شهر : تعداد کل مد1 جدول شمارۀ

)منبع: اداره های آموزش و پرورشناحیه فکیکشیراز به ت

 کل آموزش و پرورش استا، فارس(

 تعداد مدارس شهری

 71 1ناحیۀ 

 70 2ناحیۀ 

 39 3ناحیۀ 

 40 4ناحیۀ 

 220 تعداد کل

 

هررا  از روش روایرري اثبررات روایرري پرسشررنامه برررای

است. ابتدا با مرور کامرل ادبیرات    شدهمحتوا استفاده 

به داخلرري و خررارجي معیارهررا   و تحقیقررات مشررا 

شناسایي شدند. الزم بره ذکرر اسرت کره معیارهرای      

استفاده شده در ایرن تحقیرق دربردارنرده معیارهرای     

شناسایي شده توسط مرکز مردیریت بحررا، ایراالت    

باشد. در ادامه از طریق مشورت با اساتید مي 1آمریکا

و کارشناسا، مربوطره سرعي در اصرالح و سرنجش     

تغیرهررا و نهایترراً تنظرریم و ت ییررد  صررحیح و کامررل م

فراینرد   پایرایي پرسشرنامه   پرسشنامه گردیرده اسرت.  

 2توسط نرخ ناسرازگاری  AHPتحلیل سلسله مراتبي

شود کره بره منظرور دسرتیابي بره پایرایي       سنجیده مي

باشرد ترا    1/0تر از مطلوب باید در تمامي مراحل کم

مقایسات زوجي صرورت پذیرفتره  منطقري و قابرل     

ها با استفاده از نرم ند. نرخ ناسازگاری پاسخقبول باش

باشد کره  مي 003/0برابر با  Expert Choiceافزار 

کمترر   1/0تقریباً برابر با صفر و از نررخ ناسرازگاری   

است. بنابراین مقایسات از سازگاری الزم برخروردار  

ها با نررخ ناسرازگاری غیرر قابرل     هستند و پرسشنامه

 لیل کنار گذاشته شردند. قبول در مرحله تجزیه و تح

سنجش پایایي پرسشنامه آمادگي مدارس نیز از برای 

که مشهورترین آزمرو، بررای    3آزمو، آلفای کرونباخ

باشد  استفاده شده سنجش اعتبار سازگاری اجزاء مي

اسررت. ضررریب آلفررای کرونبرراخ توسررط نرررم افررزار 

SPSS  به دست آمد.  92/0محاسبه گردید و برابر با

 1ر قدر شاخص آلفرای کرونبراخ بره    بدیهي است ه

تر باشد  همبستگي دروني بین سؤاالت بیشتر نزدیک

                                                 
1 .Federal Emergency Management Agency 

(FEMA) 
2 . Inconsistency Ratio 
3 . Cronbach's Alpha Test 
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تر خواهند بود. بنرابراین  ها همگنو در نتیجه پرسش

 یرک که میزا، این ضریب نزدیک بره   با توجه به این

 باشد  پرسشنامه از پایایي باالیي برخوردار اسرت. مي

های لهمقو تخصصي باسوال  36این پرسشنامه شامل 

هرای اضرطراری    اصلي مشخصرات مدرسره  برنامره   

عملیات اضطراری و تجهیزات اضطراری بوده است. 

ای  ترک نمونره   t سواالت تحقیق با استفاده از آزمو،

والریس و آزمرو، فریردمن پاسرخ      -آزمو، کروسکال

 Expertو  SPSS22افررزار از دو نرررمداده شررد. 

Choice ره گرفتره  هرا بهر  برای تجزیه و تحلیل داده

 شد.

 هایافته
از جامعه نمونه کارشناسرا،  اطالعات گردآوری شده 

بیشترین   دهدنشا، مي و صاحب نظرا، مورد مطالعه

درصرد( دارای   40نفر ) 8دهندگا، یعني تعداد پاسخ

درصرد(   30نفرر )  6سمت کارشرناس و پرس از آ،   

درصد( دارای  20نفر ) 4دارای سمت استاد دانشگاه  

درصد( دارای سمت مدیر  10نفر ) 2 سمت معاو، و

درصد( از این افراد دارای  70نفر ) 14اند. عامل بوده

سال و پس از آ، بره ترتیرب    10سابقه کاری بیش از 

 5نفررر ) 1سررال   10تررا  5درصررد( بررین  20نفررر ) 4

 3درصرد( کمترر    5نفر ) 1سال و  5تا  3درصد( بین 

 .اندسال سابقه کاری داشته

اولویت بندی ابعاد آمادگي مدارس و در  2در جدول 

های هر بعد با توجه اولویت بندی شاخص 3جدول 

شا، بر اساس هدف تحقیق آمده است. به وز، نسبي

های اضطراری شود  برنامههما، طور که مشاهده مي

  منررررابع و تجهیررررزات 523/0دارای وز، نسرررربي 

و عملیرررات  288/0اضرررطراری دارای وز، نسررربي 

 مي باشند. 189/0ز دارای وز، نسبي اضطراری نی

هررای حاصررل از مرردارس مررورد مطالعرره در   یافترره

-زلزله نشرا، مري   ۀخصوص آمادگي در برابر مخاطر

دهد  آمادگي مردارس از مجمروع وزنري سره متغیرر      

 های اضطراری  عملیات اضرطراری و منرابع و  برنامه

و  189/0  523/0تجهیررزات اضررطراری بررا ضرررائب 

رای توصیف بهتر وضعیت آمادگي مي باشد. ب 288/0

مدارس و ابعاد آ، دامنۀ نمررات مربروط بره آنهرا در     

(. همرا، طرور   4بندی شد )جدول طیف لیکرت رتبه

درصرد از مردارس دارای    9/6شرود   که مشاهده مري 

درصد دارای آمادگي زیاد   7/32آمادگي خیلي زیاد  

 8/22درصد دارای آمرادگي در حرد متوسرط      7/29

درصد دارای آمادگي  9/7آمادگي کم و  درصد دارای

اند. به طور کلي خیلي کم در برابر مخاطرۀ زلزله بوده

توا، گفت که میزا، آمادگي مدارس متوسرطه اول  مي

شهر شیراز در حد متوسطي قرار دارد چرا که تقریبراً  

یک سوم مدارس دارای آمادگي کم و خیلي کم  یک 

و یرک سروم   سوم دارای آمادگي زیاد و خیلي زیراد  

 اند. دارای آمادگي در حد متوسط بوده

 های تحقیق( )منبع: داده بندی ابعاد آمادگي مدارس اولویت: 2 جدول شمارۀ

 ابعاد آمادگی مدارس
 وزن نسبی معیارها 

 هدف تحقیق بر اساس
 اولویت

 نرخ

 ناسازگاری

 1 523/0 های اضطراریبرنامه

 2 288/0 جهیزات اضطراریمنابع و ت 003/0

 3 189/0 عملیات اضطراری
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 های تحقیق( : داده)منبع های هر بعد از آمادگي مدارسبندی شاخص : اولویت3 جدول شمارۀ

 هاشاخص
 وزن نسبی معیارها 

 راساس هدف تحقیقب
 نرخ ناسازگاری اولویت

 1 559/0 جانبه ریزی منعطف و همه برنامه

003/0 

 2 503/0 آموزش

 3 445/0 نشاني تجهیزات پزشکي و آتش

 4 441/0 جانبه ارزیابي و بررسي همه

 5 379/0 تجهیزات ارتباطي

 6 276/0 تمرین و مانور

 7 221/0 رساني وظایف واگذاری و اطالع

 8 177/0 آب و مواد غذایي ۀپناهگاه و ذخیر
 

)منبع:  لیکرت ایگزینهزلزله براساس طیف پنجۀ اطرختوزیع فراواني آمادگي مدارس در برابر م: 4 جدول شمارۀ

 های تحقیق( داده

 متغیر
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی درصد فراوانی فراوانی

 9/6 7 7/32 33 7/29 30 8/22 23 9/7 8 آمادگي مدارس

 9/6 7 7/28 29 7/26 27 8/19 20 8/17 18 های اضطراریبرنامه

 7/32 33 7/34 35 8/22 23 9/8 9 1 1 اضطراریعملیات 

 9/6 7 8/20 21 5/46 47 8/19 20 9/5 6 اضطراری یزاتمنابع و تجه

 

ای تردوین  فرضریه   زلزلره ۀ برا پدیرد  میزا، آمادگي مدارس متوسطه اول شهر شیراز برای مواجهره  به منظور بررسي 

برا توجره بره تجزیره و      صحت آ، مورد تجزیه و تحلیل واقرع گرردد.  تک نمونه ای  tگردید تا با استفاده از آزمو، 

به دست آمرده   000/0و  97/25داری آ، به ترتیب برابر و معنيتک نمونه ای  t( چو، آماره 5ها )جدول تحلیل داده

شود و این بدا، معناست که مدارس متوسرطه اول شرهر   رد مي 05/0ری دادر سطح معني H0است  بنابراین فرضیه 

ها  عملیات و منرابع  برنامهشامل آمادگي مدارس ابعاد بررسي برای  .زلزله آمادگي دارندۀ با پدیدشیراز برای مواجهه 

 قابل مشاهده است. 5استفاده شد که نتایج آ، در جدول تک نمونه ای  tنیز از آزمو، اضطراری 

)منبع: داده های و ابعاد آ، بررسي آمادگي مدارسبرای تک نمونه ای  tمحاسبه آماره آزمو، نتایج :  5 ل شمارۀجدو

 تحقیق(

 نتیجه میانگین انحراف معیار مقدار معناداری  مقدار آزمو، آزادی ۀدرج tآماره  

 آمادگي دارند 97/24 93/4 000/0 23/12 100 97/25 آمادگي مدارس

 آمادگي دارند 32/25 14/6 000/0 13 100 16/20 ضطراریهای ابرنامه

 آمادگي دارند 38/28 82/4 000/0 12 100 14/34 عملیات اضطراری

 آمادگي دارند 10/22 17/4 000/0 11 100 76/26 منابع اضطراری
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رورش مقایسه و بررسي میزا، آمادگي مردارس در نرواحي مختلرف آمروزش و پر     برای  یسوال -کروسکالاز آزمو، 

از میانگین رتبه آمادگي مدارس در نواحي مختلف کند که مقدار تفاوت بیا، مي (6)جدول  آزمو، استفاده شد. نتایج

بنابراین  میزا، آمادگي مدارس در نواحي مختلف آموزش و پرورش شهر شیراز یکسا،  لحاظ آماری معنادار نیست.

 .است

میزا، آمادگي مدارس در نواحي مختلف برای والیس  –سکالمحاسبه آماره آزمو، کرونتایج :  6 جدول شمارۀ

 )منبع: داده های تحقیق( آموزش و پرورش شهر شیراز

 آمادگی مدارس 

 درمواجهه 

 زلزلهۀ با پدید

 میانگین رتبه فراوانی ناحیه

3158/57 1ناحیۀ 

3007/42 2ناحیۀ 

1758 3ناحیۀ 

2361/48 4ناحیۀ 

 101 کل

476/5 
2
 = 3 df =140/0 P = 

 

 ینکره توجه بره ا  بازلزله از آزمو، فریدمن استفاده شد. ۀ بررسي توزیع ابعاد آمادگي مدارس در مواجهه با پدیدبرای 

( به دسرت  05/0 داریياز سطح معن کمتر)  000/0و  955/100برابر با  یبآزمو، به ترت داریيو معن دو -يآماره خ

بعرد  رتبره  میانگین  نیست؛ زلزله یکسا،ۀ همه ابعاد آمادگي مدارس در مواجهه با پدید توزیع .(7)جدول  آمده است

 .بوده استبعد عملیات اضطراری باالترین  میانگین رتبهترین و منابع و تجهیزات اضطراری پایین

 پدیده زلزله مقایسه ابعاد آمادگی مدارس در مواجهه بابرای  محاسبه آماره آزمون فریدمننتایج :  7 جدول شمارۀ

 )منبع: داده های تحقیق(

 آمادگی مدارس 

 زلزلهۀ در مواجهه با پدید

 میانگین رتبه رتبه

93/1 های اضطراریبرنامه

78/2 عملیات اضطراری

29/1 منابع و تجهیزات اضطراری

101 کل

 147/120
2
 = 2 df = 000/0 P = 

 

 بحث

سلسله مراتبي فرایند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

دهد که در میا، ابعاد آمادگي مردارس بعرد   نشا، مي

هررای اضررطراری در اولویررت اول و بعرردهای برنامرره

منابع و تجهیزات اضطراری و عملیات اضطراری بره  

های ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار دارند. برنامه

در اغلرب منرابع   ترین عنصرر آمرادگي   اضطراری مهم

 [20] .شده استمحسوب 

دهنده اهمیرت ایرن   نتایج حاصل از پژوهش نیز نشا،

از آنجرایي کره    .اسرت نظررا،  موضوع از دید صاحب

انجرام هرگونره    الزممنابع و تجهیزات اضطراری نیز 

چنرین امکانراتي منجرر بره      نبرود باشد و  عملیاتي مي
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ناتواني پرسنل در مهار بحرا، خواهد شد؛ ایرن بعرد   

ست. البته ایرن نترایج   نیز در اولویت دوم قرار گرفته ا

از مقایسه ابعاد نسبت به یکدیگر بره دسرت آمرده و    

آمادگي کامل مردارس بایرد بره    برای بدیهي است که 

 را داشت. الزماد آمادگي توجهات تمامي ابع

   اُکال و توپکایا(2006) اغلب محققا، از جمله اُزمن

   کرررانو(2006) و همکرررارانش 1  گراهرررام(2011)

 و( 2012)  کوکیررررررو (2012)   مرررررومني (2007)

همکارانش در تحقیقات خود میزا، آمادگي مردارس  

انرد. هرچنرد در ابعراد    در حد باالیي گرزارش نکررده  

ها در مقایسره برا   مختلف آمادگي مدارس و میزا، آ،

هایي وجود دارد اما همرا، طرور کره    یکدیگر تفاوت

این تحقیق نیز نشا، داده است  میزا، آمرادگي کلري   

د خطرر جردی وقروع زلزلره در حرد      مدارس با وجو

میزا، آمادگي مدارس به  مناسبي ارزیابي نشده است.

در حررد متوسررط نیررز هررای اضرطراری   لحراظ برنامرره 

درصرد از مردارس آمرادگي     6/37د؛ زیررا  شارزیابي 

درصد آمادگي در حد متوسط  7/26خیلي کم و کم  

 .داشتنددارای آمادگي زیاد و خیلي زیاد  6/35و 

نگر این نکتره اسرت کره مردارس از نظرر      این امر بیا

هرای مربروط بره آ، از دیرد     ریرزی و ارزیرابي  برنامه

باشرند.  ها و کمبودهرایي مري  مسئوال، دچار نارسایي

های صورت گرفته و با توجه به درصرد  طبق بررسي

فراواني سؤاالت پرسشنامه این مشکالت بیشتر ناشي 

نره  از نادیده گرفتن بخش ارزیابي و بازخور ایرن گو 

هاسررت. در پژوهشرري کرره در ایرراالت متحررده برنامرره

درصررد از مرردارس دارای  3/86آمریکررا انجررام شررد؛ 

درصررد دارای برنامرره   2/57برنامرره پاسررخگویي و  

                                                 
1
.Graham  

 [22] .پیشگیری بودند

درصرد از مردارس ابتردایي      90ای دیگرر  در مطالعه

درصرد از   3/52درصد از مدارس راهنمرایي و   7/87

هرایي بررای مقابلره برا     برنامهمدارس دبیرستا، دارای 

 [23]. ها بودندبحرا،

 84  از میزا، آمرادگي  های تحقیق مشابه دیگرییافته

هرای اضرطراری گرزارش    درصدی مدارس در برنامه

 77دیگر  این میزا، برابر با ۀ و در نمون [16]دهد مي

درصد بود. در تحقیقات اُزمن  اُکرال و توپکایرا نیرز    

 از حد متوسط ارزیابي شد. میزا، این آمادگي بیش

 اتیر عملاز نظرر   رازیاول شرهر شر  متوسرطه  مدارس 

ی دارای آمادگي بیش از حد متوسط هسرتند  اضطرار

گر این نکته است که مردارس از نظرر   و این امر بیا،

رساني وظایف  آموزش  تمررین و   واگذاری و اطالع

مانور در جایگاه مناسبي قرار دارند. به عبارت دیگر  

ها در مدارس به خوبي پیگیرری و اجررا   خصاین شا

دهرد کره   های پژوهش اُزمن نشا، ميیافته گردند.مي

هرای مربروط بره ایرن بعرد اغلرب بره        پرسرش  پاسخ

صورت گاهي اوقات و در تحقیق اُکال و توپکایا بره  

 50ای دیگررر  صررورت بلرره برروده اسررت. در مطالعرره

ماننررد  هرای الزم دهنرردگا، آمروزش  از پاسرخ  درصرد 

های اولیه و... فررا گرفتره بودنرد.     ای قلبي  کمکاحی

 [16] .دادندرا انجام مي الزماغلب مدارس مانورهای 

آمادگي مدارس از نظر منابع و تجهیرزات اضرطراری   

گردد. بره عبرارت دیگرر     در حد متوسط ارزیابي مي

مرردارس از نظررر امکانررات و تجهیررزات پزشررکي     

د آب و مروا نشاني  ارتباطي  پناهگراه و ذخیرره    آتش

غذایي در وضعیت مناسبي قرار ندارند. البته ذکر این 

رسرد کره بخرش اعظرم     نکته نیز ضروری به نظر مي

مشکالت مدارس به لحاظ تعداد و فراواني تجهیزات 
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ت سیسات برق اضطراری و  نبودنشاني  پزشکي  آتش

سیستم ارتباطرات و ذخیرره موادغرذایي مناسرب در     

ای های حاصرل از مطالعره  هیافت باشد.زما، بحرا، مي

درصرد از مردارس بره     50بریش از    دهرد نشا، مري 

های اولیره پاسرخ   سؤاالت مربوط به تجهیزات کمک

 [13] .بله داده بودند

ای که توسط کوکیو و همکارانش صرورت  در مطالعه

ند و داشرت درصرد از مردارس پناهگراه     9/37  گرفت

هرای  کمبود وسایل کمرک با درصد از مدارس  3/28

 1/26موادغرذایي و  درصد کمبود ذخیره  6/32ولیه  ا

. هرم  مواجه بودنددرصد کمبود ذخیره آب آشامیدني 

دیگری حاکي از آمادگي متوسرط   نتایج مطالعه چنین

 زیرررا پاسررخ   مرردارس در ایررن بعررد برروده اسررت   

 «گاهي اوقات»اغلب به صورت   های مربوطه پرسش

 [17] .بوده است

رس در نرواحي مختلرف   میانگین میزا، آمرادگي مردا  

آموزش و پرورش شهر شیراز یکسا، به دست آمرد.  

 هماهنگي و توجه الزم مسرئوال،  ۀدهند این امر نشا،

مادگي مدارس آموزش و پرورش در رابطه با میزا، آ

های مطالعه اُکال و گیری با یافته بوده است. این نتیجه

  توپکایا  کانو  کوکیو و همکرارانش در تضراد اسرت   

نها از وجود تفاوتي معنادار بین میرزا، آمرادگي   زیرا آ

مدارس نقاط مختلف در مقایسه با هرم خبرر دادنرد.    

 نبرود هرای تحقیرق مرومني و سرلمي حراکي از      یافته

رویارویي برای تفاوت معناداری بین آمادگي مدارس 

زلزله بود که با نتایج حاصل از این تحقیق  ۀبا مخاطر

 خواني دارد.هم

 گیری نتیجه

ساس نتایج حاصرل از تجزیره و تحلیرل سلسرله     بر ا

هرای آمرادگي   مراتبي  آموزش در بین سایر شراخص 

مرردارس در اولویررت دوم قرررار گرفترره اسررت. ایررن  

ها در صورتي ارزشمند است کره برگرفتره از   آموزش

مطالب روزآمد و گسترده باشند. شاید بتوا، گفت که 

یکي از بهترین مراکز در ایرن امرر سرازما، مردیریت     

برخي  افزود،( باشد. FEMA) بحرا، ایاالت آمریکا

های اجبراری بررای کرادر    واحدهای آموزشي و دوره

آموزا، با فاصله نزدیک و برا اعطرای   مدارس و دانش

توانرد از جملره   مدرک و کارت شناسایي مربوطه مي

و  انرد مواردی باشند که تاکنو، در نظر گرفتره نشرده  

از نترایج ایرن    به عنروا، پیشرنهادی حاصرل   تواند  مي

هرای  پاسرخ  مطالعه مد نظر قرار گیرد. عالوه بر ایرن  

نشرا،   هرای اضرطراری  سؤاالت مربوط به بعد برنامه

 حوادث و بالیامسائل مربوط به  ۀدر زمین دهد کهمي

  کمبود یا فقدا، افرراد متخصرص وجرود    در مدارس

گررردد کرره افرررادی متخصررص و  دارد. پیشررنهاد مرري

پیوسته مدارس به لحاظ نکرات   ارزیابيبرای باتجربه 

چیدما،  ۀایمني  تجهیزات  وضعیت ساختما، و نحو

  وسایل تعیین شوند.
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