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هنایی را در رابطه با بحران زلوله به آموزش و پرورش ارااه دهد دا آن سازمان بت اند پرودرل
های حاصل  برای م اق  بحران دهیه و به مدار  کشور ارااه دهد. مدار  با رعای  د صیه

آمیو از بحنران زلولنه  ند با حفظ کارآمدی خ د بنه گنذر م فقین د ان از نتاید این پژوهش می
 کم  کنند و دبعات آن را کاهش دهند. 

 ، مطالعه کیفی کارآمد، زلوله مدرسه :های کلیدی واژه

 مقدمه
های ویرانگمری ومون  در طول تاریخ، طبیعد با نشمان دادن وهمره خشمن خمود بما پدیمده

گردبمماد، آتش سممی ، آتش گسممترده   زلزلممه بممه انسممان ایممن نکتممه را  یسمموز نشممان، تونممان،  های 
یمدادها بخشمی از زنمدگی  ی هسمتند، پیوسمته رخ می کمه ایمن رو دهنمد    یادآور شمده اسمد 

که می کرد ی آن توان از بروز همه نباید پنداشد  اسالمی، سمام آرام،  زاده، بیان) ها ملوگیری 
   (.3125،نروزان   ایلیما

سیاسممممی، امتممممماعی، ایترممممادی،  شونممممد مهیدر  ایممممع بحممممران زلزلممممه یممممک  ایعممممه 
که درتمامی این  موه، ابعاد د گانمه مابمد   منفمی شناخت ر ان ی   دینی   اعتقادی اسد 

کلی سوانح طبیعمی   خروصما  زلزلمه عمال ه بمر ایجماد  به (.3127کاظمیان، )  مود دارد طور 
نمممده مای ما صمممدمات مسممممی، سمممبب بمممروز عمممواری  خمممیغ در بهداشمممد ر انمممی انمممراد بمممه

های ناشممی از زلزلممه مشممکالت ر انممی حاصممله  شممود. بممه علممد  سممعد   شممدت آسممیب می
کمممه ایمممران یکمممی از منممماطق زلزلمممه خیز مهمممان محسممموب  معمممموال  پایمممدار هسمممتند. از آنجمممایی 

کامر منماطق ر سمتایی   شمهرها   تلفمات بماالی  می شود   با تومه بمه سماختار یمدیمی بنمای ا
کشمممور، زلزلمممه همممموار ترین  یمممایع احتممممالی ایمممن ممممرز   بممموم  ه یکمممی از پراسمممترسزلزلمممه در ایمممن 

کنمار عمواری نیزیکمی از اهمیمد  محسوب می شود   توممه بمه عوایمب   اآمرات ر انمی آن در 
یممادی برخمموردار اسممد کمچممویی، ید سممی   سممعادت، ) ز کرمممی، معتقممد، انیسممی، عمماملی، 

3110.) 
آممممموزان    انشطور خمممماص، مممممدارس   د زلزلممممه بممممه طممممورکلی خممممدمات امتممممماعی   بممممه

یان نراینممدهای آموزشممی خمماص را مختمم  می یممادی دارد. عممال ه  کنممد   اآممرات منفممی ز بممار ز
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بممراین، دوره تعطیلممی طمموالنی مممدت مممدارس   اخممتالل در ر نممد آموزشممی اآممرات شممدیدی را 
کودک از حقموق اساسمی بمرای آمموزش  کند، زیرا می ایجاد می تواند باع  محر مید هزاران 

کودکممان    ها مسممئول مر  دهممد. زلزلممه همما را در معممری خطممر یممرار می شممود   آینممده آن  میممر 
کودکان   یطع خدمات آموزش   پرورش بوده اسمد همچنین آسیب  های مسمی   ر حی 

 (.2637، 1بایتیه)
کودکمان را دومار مشمک  می  کنمد   ایمن اآمرات  از دسد دادن اعضای خمانواده، زنمدگی 

منفی ممکن اسد پیامدهای شدیدی برای سالمد مسمی، رشمد احساسمی   عملکمرد   
اسممیلد  ن دن د ، اسممید    لمز  اویمن  ن ) ان داشته باشدآموز دانشپیشرند تحریلی 

کمه عملکمرد حال، در این دوره  بااین(. 2660، 2دن بوش ان در آمموز دانشایمن احتممال اسمد 
کمممماهش یابممممد عممممال ه بممممراین، ( ممممماال  نمممممرات  ممممعیف، عممممدم توانممممایی در تمرکممممز) مدرسممممه 

گواری را از خود نشان بدهندآموز دانش کمودک ) ان ممکن اسد رنتارهای نا ، مام  یمک  مماال 
کننممد یمما درانجممام مهارت کممه یممبال  داشممتند نمماتوان می رنتممار  ممکممن اسممد از   ( شمموند هممایی 

کنند( ما  سردرد   معده درد) عالئغ مسمی  ویدایاموکی، تن، سای ، میما اتی  ) شکاید 
کمه حموادث   بالیما  4آژانآ همکماری بمین المللمی ژاپمن (.2633، 3سیلور اظهمار داشمته اسمد 

دارای اآرات مدی بر خدمات آموزشی هستند. این اآرات نه نق  به دلیم  تلفمات ناشمی از 
گهمانی در ر نمد آموزشمی    آموزان، بلکه مواردی از ممله  یفه موزگاران   دانش میر آ مر  ی نا

عمممال ه بمممراین،  (.3121مهمممرآئین نزدیمممک  کممماظمی،) ان نیمممز اسمممدآمممموز دانشاخمممتالل ر انمممی 
ویژه  آموزان را نسبد بمه مدرسمه   تحرمیالت تغییمر دهنمد بمه توانند نگرش دانش ها می زلزله

کودکممان بممرای ممم هنگامی    تیرنممی، خزائممی، تمموبین) ماننممد دتی طمموالنی از مدرسممه دور میکمه 
گولد  (.2661، 5کریغ 
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عنوان راهممی بممرای مقابلممه بمما  مممدارس نقممش مهمممی در پاسممخ بممه مسممائ  بعممد از نامعممه بممه
هما  ا ل اینکمه، آن (.2633، 1کلتنبمر ، منتمری، هلمد  مموک) کننمد مشکالت مامعه ایفما می

کودکممان یممک م همما یممک نضممای  کننممد عممال ه براین،آن نطقممه ایفمما مینقممش مهمممی در زنممدگی 
کممه می نیزیکممی را نممراهغ می یممع منممابع،  عنوان یممک نقطممه ممممع توانممد بممه کننممد  آوری بممرای توز

باشد. بنابراین، مدارس بخش مهمی از مامعه محلی   پاسخ بالقوه خ  ا ل   بلندممدت 
عنوان متمولی اممر    پمرورش بمه  سمازمان آمموزش ( 2660، 2ایوانز  ا هلر) پآ از نامعه هستند
کمه باعم  از بمین رنمتن سمرمایه تواند نسبد به بحران آموزش مامعه نمی های  همای طبیعمی 
 تفا ت باشد. شود، بی انسانی   مالی می

کشمموری زلزلممه کرمانشمماه بممه ایممران  کودکممان    خیز اسممد. زلزلممه اخیممر  کممه  خوبی نشممان داد 
پذیر هستند نکته یابم  تیمم  اینکمه  طبیعی آسیب نوموانان تا وه اندازه در مقاب  این بالی

آموزش   پرورش هیچ برنامه مشمخ    ممد نی بمرای ممدارس پمآ از زلزلمه   ایمدامات یابم  
انجممام در اختیممار نداشممد. در عممین حممال بررسممی متممون پا هشممی داخلممی   خممارمی در ایممن 

که خالء مدی پا هشی در زمینه مؤلفه کارآم حوزه نشان داد  کمه های مدرسه  د پآ از زلزلمه 
کماهش دهمد  ممود دارد، در ادبیمات آموز دانشی آن را بر شناخت ر انبار  بتواند اآرات زیان ان 

کشمممممور برخمممممی همچمممممون بیتیمممممه در سمممممال در پا هشمممممی اهمیمممممد ارتقممممماء  2637خمممممارن از 
کودکان   تدا م آموزش آن انعطاف هما بمرای بهبمود اآربخشمی پمآ  پذیری مدارس برای ایمنی 
کمه تمروی  همبسمتگی امتمماعی  ه را نشان داد   همچنینلرز از زمین این پا هش نشان داد 

های مدرسممه   توانممایی مدرسممان  نگمماری سمماختمان از طریممق بهبممود امنیممد سمماختاری لرزه
مدرسه با تومه به تغییر در تدریآ   یادگیری آنالین در هنگام اختالل یا تعطیلمی ممدارس، 

یمممابی پمممآ از زلزلمممه ما پذیر در مواممممع تقسمممیغ شمممده اسمممد.  معمممه آسمممیبکلیمممدی بمممرای باز
کمبودهای مرتب  با وگونگی تمدریآ    مجموعه 2631در پا هشی در سال 3اشمید ای از 

                          
1. Clettenberg , S., & Gentry, J., & Held, M., & Mock, L.M. 
2. Evans, L., & Oehler, J. 
3. Schmidt, J. 
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کمممرد   پیشمممنهادآمممموز دانشنیازهمممای  هایی بمممرای بهبمممود برناممممه   در  ان اممممروزی را شناسمممایی 
کمرد   همچنمین هما ا همای آن ان   خانوادهآمموز دانشنتیجه سطح آمادگی زلزله در میمان  رائمه 
که بین انسمردگی معلممان  2633سای ، ویدایا موکی   سیلور درسال در پا هشی نشان دادند 

کممالس رابطممه منفممی  مممود دارد   هغ داری را بممین اسممترس پممآ  ونممین رابطممه معنممی   رنتممار 
سممانحه معلمممان   باورهممای عمممومی نسممبد بممه اآربخشممی معلمممان نشممان داد. بمما تومممه بممه 

آممموزان در شممرای  پممآ از تجربممه بحممران از یممک سممو   همچنممین  ختن بممه دانشاهمیممد پممردا
کارآمممد پممآ از تجربممه بحممران از های  شممرای  مممدارس لممز م بررسممی شاخرممه کیفممی مممدارس 

 دیدگاه متخرران امر میتواند راهگشای مشکالت در آینده باشد.

 روش
کشممف   شناسممایی شمماخ  کارآمممد پممآ از در ایممن پمما هش بممرای  زلزلممه از  های مدرسممه 

کیفممی اسممتفاده شممد   بممرای امممرای آن، از ر ش پدیدارشناسممی اسممتفاده شممده اسممد.  ر ش 
برخاسممته از ادبیممات های  مهممد آزمممون نر ممیههمما  درایممن ر ش، بممه مممای اسممتفاده از داده

کممممممی انجمممممام کمممممه در تحقیقمممممات  گزارش ممممممی پممممما هش،  کالممممممی انمممممراد  گیمممممرد، از  همممممای 
در  ایمع، محقمق  (.3120ور، االمزاده   نمر  بخمش، دال) شود می درموردتجاربشان استفاده

کتشماف اسمد اسمتفاده  کمه نیازمنمد ا کیفی به منظور بررسمی مسمئله یما مو موعی  از تحقیق 
کرسممممول، مممممان) کنممممد می  (.3123ترممممممه الهیمممماری، حسممممنقلی پممممور   بممممراری،  1دبلیممممو 

نممه تجربممه پدیدارشناسممی مطالعممه دنیممای نممردی اسممد، دنیمما بممه عنمموان اینکممه ممما آن را وگو
کنمیغ یعنمی تجربمه بمال  کنیغ یب  از آنکه در مورد آن بیندیشغ یما در ممورد آن مفهوم می سمازی 

کشمیده  ها   ایمده  اسطه   نوری دنیا بد ن آنکه از طریق پیش داوری های نظمری بمه ترمویر 
گممال) شممود (. پدیدارشناسممی، تحلیمم  هممر 3121، ترممممه ممعممی از نویسممندگان، 2بممور    

کممه آیممد. البتممه تجربممه مسممتقیغ نممه تنهمما اشممیای مممادی، بلکممه  بممه تجربممه در می ویممزی اسممد 
                          
1. Creswell, J. 
2. Burg,M.,& Gal, J. 
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ها، دردهما، عواطمف،  گیمرد. ایمن تجربمه، اندیشمه بسیاری از انوا  اممور انتزاعمی را نیمز در برمی
یا ممممیات   ... می دانممممش علمممممی از منظممممر  (.3217، 1ادیشممممود ) خمممماطرات، موسممممیقی، ر
کممه انممراد بممه لحممات ذهنممی در پدیدارشناسممی، بممه دنبممال شناسممایی   توصممی ف ر شممی اسممد 
گاهی خود، معانی خاصی را به اشیا الراق  (.3121صمیدی، نظمری  حسمنی، ) کننمد می آ

گشمتن بمه دنبمال شمواهدی دراآبمات آن بمه دنبمال  این ر ش به مای ارائه یک پمیش نمری   
مامعیمد   با تر  ی اسد تا بتوان آن پدیده را عمیقشناخت ر انتوصیف ساختار یک پدیده 
کممرد بیشترنسممبد بممه سممایر ر ش پممور،  خجسممته مهممر، محمممدی، سممودانی   عبمماس) همما درک 

3121.) 
کمه در سمال  31ها شام   نمونه نفر از مدیران، معلمان، مشاوران آمموزش   پمرورش بودنمد 
کممار بودنممد. پممیش از ایممدام بممه  21تمما  20تحرممیلی  در شهرسممتان سممرپ  ذهمماب مشممغول بممه 

یانمد پا هش، مجوز حضور در  مدارس سرپ  ذهاب از اداره آموزش   پرورش شهرسمتان در
ها  کنندگان مهمد  مب  مرماحبه همچنین پیش از شر   مرماحبه از هممه شمرکد شد. 

گرنته شد   به دلی  مالحظات اخالیی همچنین در مورد محرمانمه مانمدن اطالعمات  امازه 
ممالک ور د در پما هش هما اطمینمان داده شمد.  گذاری صمدای آن   عدم پخش   به اشتراک

که در شمرای  پمآ (،ممدیران،معلمان   مشماوران) حا ر، متخرران حوزه تعیلغ   تربید
کارآمممدی کارکنممان آممموزش) داشممتند از زلزلممه معر نیممد بممه  وپرورش  بممه تشممخی    معرنممی 

در حموزه آمموزش   پمرورش شهرسمتان سمرپ   20-21های تحرمیلی  در سالکه ( شهرستان
کار کردنمد   عمدم  ذهاب اشتغال به  کمه بما ر ماید در ایمن پما هش شمرکد  داشتند، بودنمد 

کموالیزی  عالیه    ید الزم برای همکاری با پا هش مالک خر ن بمود. مرماحبه ها بمه ر ش 
گرنتند. به ایمن ترتیمب، بعمد از انجمام همر مرماحبه، بالناصمله مرماحبه ها  مر د تحلی  یرار 

کلمممه تایمم  نویآ   مممتن حاصمم  ونممدین بممار خوانممده   ممم دسممد کلمممه بممه  رور شممد. سممپآ 
گرنممد. داده گردیممد   نوشممته همما بممه  احممدهای معنممایی بممه صممورت  ها بارهمما مممورد بررسممی یممرار 

                          
1. Edie, J. M. 
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گراف مرتب  با معنای اصلی شکسته    احدهای معنایی نیمز ونمد بمار ممرور  ممالت یا پارا
کمممدها بمممر اسممماس تشمممابه مفهمممومی  کمممدهای مناسمممب همممر  احمممد معنمممایی نوشمممته      سمممپآ 

گردیمد. در نهایمد، داده قهطب کلی بنمدی  کمه  گرنمد هما در طبقمه اصملی     شمیه) تمر بمود، یمرار 
  (.2661، 1شانون

 ها یافته
کدگمممذاری داده شممماخ   5کمممد،  226ها،  همممای حاصممم  از مرممماحبه پمممآ از تحلیممم    

که شر  آن در مد ل  32اصلی     ارائه شده اسد. 3زیرشاخ  استخران شد 

کیفی از داده مضامین استصراج شده:1جدول  هان 
کادرمدرسه ساختاروامکانات مدرسه محیط و خانواده  شاخص آموز دانش مفلم و 

 .مالی3
 .ر انی2
 ساختاری-.نیزیکی1

 .تجهیزات3
 .برنامه ریزی2
 . ظایف هماهنگی1

 .آموزشی3
 .شخری2
 .امدادی1

 کارکردی-.انطبایی3
 .ر انی2
 .تحریلی1

 ها زیرشاخص

 آموز شاخص اول: دانش
کمممه در کنننارکردن: -ان بننناقی-النننف بممما توممممه بمممه شمممرای  پمممیش آممممده در زلزلمممه   تغییراتمممی 
کممممانی را بممممه  های مختلممممف زنممممدگی دانش منبممممه کممممرده اسممممد، بایممممد زمممممان  آممممموزان ایجمممماد 
کننمد    دانش آموزان داده شود تا بتوانند مویعید     عید پیش آمده را برای خود تحلیم  

کنممار آمممده   خممود گفتممه بتواننممد بمما شممرای   یابنممد. ونانچممه  کننممدگان در   را باز های شممرکد 
کمممه بعمممداز سمممپری شمممدن زممممان الزم دانش کی از ایمممن اسمممد  آمممموزان از حالمممد  پممما هش حممما

کنمار  سردرگمی خارن شدند   زمان شر   مجدد مدارس دانش آموزان تما حمد دی بما شمرای  
 اند.   تقریبا به زندگی برگشته آمده

که: بیان میساله  52به عنوان ماال آیایی  مما از مشماورهای آمموزش   پمرورش همغ »  کند 
                          
1. Hsieh, H.,F & Shannon, S. E. 
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گمر اسمغ مشمماور ر  میمارم منظمورم شمخ  مشماور نیسمد یما نقمم   ممی اسمتفاده کنمیغ. منتهما ا
تواننمد یمک مشماور خموب باشمند، خیلمی از  ممی رشته مشاوره تنهما منظمورم نیسمد، معلممان

کار ر  کممی زممان بگمذره تما نتیجمه کنن، منتها زمان بر اسد بای می همکارای ما دارن این  د 
معلموم بشمه، بایمد بهشممون زممان بمدیغ تما بتممونن ها  همکمارا بما بچممههای    صمحبدهما  زحمد

کنن   بد نن وه اتفایی انتاده  «.  شرای  ر  درک 
گممر ه حساسممی  آممموزان در رده دانشروانننی: -ب هممای مختلممف از لحممات مسممائ  ر انممی 

کننمد در شخرمید بزرگسمالی   آینمده  ه میشوند   هرآنچمه در ایمن دوره تجربم محسوب می
ان از نظمر ر انمی آمموز دانشخواهد بود. حال آنکه در شمرای  بحرانمی مام  زلزلمه  تیآیرگذارآنان 

کمرده  تحد نشار یرار می کمانکآ   ومادر تغییمر  که از طرنی مح  زندگی آنان به  گیرند، ورا
کغ نیسم د   همچنمین مکمانی بمرای که با تومه به شرای  مو ر انمی خموبی نیمز بمر محمی  حما

کنندکه این که بتوانندانتظارات معلمانش را برطرف  خود باع  نشار ر انمی   مطالعه ندارند 
آمموز بمه  ممود  شود   همچنین شرای  پیش آمده یمک تمرس پایمدار در دانش می آموز دانشبه 

که ت بمه مما  آمموزان آیرات ر حمی   ر انمی مخمرب   مانمدگاری را در زنمدگی دانشیآورده اسد 
کممه: سمماله بیممان می 11گممذارد. بممه عنمموان ماممال یممک خممانغ  می در بحمم  مدرسممه    » کنممد 

که  می وند مسئله احساس آموز دانش کمانکآ   ومادر  آموز دانشکنغ  ر  زمر داده: یکی در 
کممممرد، همممممین االن هممممغ  آممممموز دانشبممممودن  یممممادی  ارد  اسممممد، نشممممارهای ر حممممی خیلممممی ز
کمممانکآهمممایی  خانواده کمممه بمممه  ایمممن تممموان ر   آمممموز دانشمتمممری دارن  36متمممری    0 هسمممتند 

کارکردن  الدین ر  دیمد، تما  می نداشد بتونه درس بخونه، مخروصا  یتی از صبح تا شب 
 «.حد دی از درس ما ماندن

کمرده  شرای  پیش آممده بمر ابعماد مختلمف زنمدگی دانشتح یلی: -ج آمموزان اآراتمی  ارد 
کممالس  اسمد. از مملممه از دسممد دادن انگیممزه دانش آممموزان بممرای درس خوانممدن   ایبممد از 

که خود این عوام  می آموزان را در پی داشته باشمد  توانند اند تحریلی دانش درس اسد 
کمه انگیزگی برای مدرسه آمدن شود ونانچ   بی کردنمد  کنندگان در پما هش بیمان  ه شرکد 
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کمی از دانش  آموزان در مدارس حضور داشتند.  در ابتدای شر   مدرسه تنها تعداد 
یمادی بمه درس  دوار اند تحریلی شدید شده، آموز دانشاز لحات درس هغ » عالیمه ز

کانکآ هستن   همر  گه توی شهر رنته باشید یا توی وادر یا توی  روز بحم  نداره وون االن ا
کامرا بمه  ممی گرانی مرالح ساختمانی اسمد   ومون بما ایمن مسمائ  دسمد   پنجمه نمرم کمنن ا

  (.ساله 51آیا، ) «درس بی انگیزه شدن

کادر  مدرسه شاخص دوم: معلم و 
آمموزان  به دلی  اهمید نقش معلمان   محی  آموزشمی بمه زنمدگی دانشآموزشی: -الف 

آمممممده الزم اسممممد     بمممما تومممممه بممممه شممممرای  پیشآممممموزان    الگممممو بممممودن معلمممممان بممممرای دانش
کممادر مدرسممه بممه دانش آموزش همما  آممموزان داده شممود، ایممن آموزش هممایی از سمموی معلمممان   
هایی برای حف  خونسمردی در زممان  های آموزشی   یا آموزش تواند از طریق نمایش نیلغ می

کمممه آیمممای  اتفممماق انتمممادن بالیممما باشمممد. هممممان بایمممد بممما شمممرای  »کنمممد: سممماله بیمممان می 51طور 
گمر بشمه داسمتان یغ ا گاهی ا یات نیلمی براشون بمزار گر بشه  کنیغ، ماال  ا کمه  آشناشون  هایی 

گذشممته اتفمماق انتمماده براشممون بگممیغ، کسممایی در  از همممه مهمتممر بممه نظممرم آممموزش بممه  بممرای 
 «.نق  تمام مردم شهرستان این آموزش را بدیغ آموز دانشاسد البته نه  آموز دانش
کارکنمان مدرسمه در بهداشمد ر ان شص ی: -ب با تومه به اهمید   نقش مسئولین   
کممممه دانش دانش کسممممانی  آممممموزان سمممماعاتی از روز خممممود را درکنممممار آنممممان  آممممموزان بممممه عنمممموان 
که به بهداشد ر ان آنان اهمید داده شمود   مخروصما در شمرای   می گذرانند، الزم اسد 

ای را بمین  گیمرد وبتواننمد ممو   محمی  د سمتانهبحران مشاوره دادن به آنان در ا لویمد یمرار ب
کمه ر حیمه کمار بما دانش خودشمان ایجادکننمد ورا کارکنمان مدرسمه بمرای  آمموزان  ی معلممان   

 بسیارحائز اهمید اسد.
بایممد آممموزش   آمممادگی بخروصممی بممرای ایممن شممرای  بهشممون بممدیغ بممه نظممر مممن بایممد » 

کممادر امرایممی یبمم  از هممر ویممزی  مممورد مشمماوره یممرار بگیممرن، مشمماوره ی معلمممان   مممدیران   
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 ( ساله 51آیا، ) «خاص   همدردی انجام بگیرد
آممده، اهمیمد مشماوره بمه ویمژه در ممدارس انمزایش  بما توممه بمه شمرای  پیشامدادن: -ج
کممک بمه معلممان   دانش می کمانی مهمتمرین نمرد بمرای  آمموزان  یابد. مشاور نعال   با دانش 

کممممه بمممم از طریممممق  آممممموزان نیازمنمممد مشمممماوره ا شناسمممایی دانشدر شمممرای  بحرانممممی اسمممد ورا
گر همممی بممرای مسمممائ  مشممترک بمممه بهبمممود  مشمماوره های نمممردی بممرای مممموارد خمماص   مشممماوره 
کمک می دانش  کند.  آموزان 
گر هممی»  یمماده معلمموم هسممتن   بممرای بقیممه مشمماوره  کممه متفمما تن   استرسشممون ز  کسممایی 
که موارد خاص بودن   ش می کسایی  ناسایی شده بودن   ترس    اهممه دارن ذاشتیغ، بجز 

 (.ساله 11خانغ، ) «دیغ با نن   مشاوره نردی می

 شاخص سوم: ساختار و امکانات مدرسه
تممرین عواممم  توانمندسممازی  نضممای آموزشممی   تجهیممزات یکممی از مهغتجهیننزات: -الننف

که نقش  کیفید آموزشی   تربیتی دانشتیآیرگذارمدرسه اسد  شمرای  آموزان دارد. در  ی بر 
کردن مکانی مشمابه نضمای آموزشمی مدرسمه   تهیمه لموازم ا لیمه بمرای  پیش آمده ابتدا نراهغ 

کممه تمممام تجهیممزات مدرسممه    سممای   آممموزان  ممروری بممه نظممر می مدرسممه   دانش رسممد، ورا
 آموزان همانند لوازم التحریر از بین رنته اسد. ا لیه دانش

کمکآموز دانشبرای » کیمف  می   براشون  سای  تهیهگرنتیغ  می ا از خیرین  کردیغ مام  
کفممش   مامممدادی، لمموازم التحریروممون  ایعمما بچممه کمماد  های     کمموویکترین  راهنمممایی بمما 

کارهما ر  می خوشحال خمانغ، ) «کمردیغ ممی شدن   اینکه  سایالشون زیمر آ ار مونمده بمود ایمن 
 (.ساله 10

ای آموزشممی   ورزشممی تمموان نضمماه بمما تومممه بممه شممرای  پممیش آمممده میریزن:  برنامننه-ب
که باع  مذابید   لمذت بخمش بمودن محمی  مدرسمه بمرای  کرد  مدارس را طوری طراحی 

کممردن آنممان  هایی بممرای تغییممر ر حیممه دانش  آممموزان باشممد، بایممد برنامممه دانش آممموزان   مممذب 
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برای بازگشد مجدد بمه مدرسمه نمراهغ شمود   ممدارس آممادگی الزم را بمرای بازگشمد مجمدد 
که:  ساله بیان می 52داشته باشد. به عنوان ماال خانغ  آموزان دانش بمه نظمرم نممایش »کند 

کمم  بچممه ی بممه ر حیممه شممون شناسمم ر انارد  بممزارن، از نظممر ها  نممیلغ شمماد، برنامممه ورزشممی بممرای 
گذاشتن مسابقات، بما ایمن  کمک هزینه برای سرویآ ر ستاییان،ایجاد نضا،  کنن،  کمک 

کنن تونن به بچه یگیرن، مسابقات ورزشی میشاد میشن   انرژی مها  کارا بچه کمک   «.ها 
کمه آمموزش   پممرورش مسمئول هماهنگی :وظنایف همناهنگی-ج همای الزم اسممد  از آنجمما 

که یبال تجربه ونین شرایطی را داشته کسانی  همای الزم  اند مدد بگیرنمد   هماهنگی باید از 
کمانی داشمته باشمد   در بمه سماخد   سماز ممدارس نظما هما انجمام دهمد   را با سمایر ارگان رت 

کمک بگیرد.  این امر از متخرران آن حوزه 
کمار  » کمه  کنیغ  کارهایی استفاده  که از ناظران   سیمان  که یه ویز مهغ این اسد  بگیغ 

الکی انجام ندن   سممبلش نکمنن   بمه ظماهر سماختمانی را تحویم  آمموزش   پمرورش نمدن. 
گیممر باشممن   طممور کممه  ایعمما سممخد  کممه از لحممات مدرسممه خیممالش بایممد ناظرهممایی  ی باشممه 

 (.ساله 51آیا، ) «راحد باشه

 شاخص چهارم: محیط و خانواده
گرنتاریمالی: -الف کمه زلزلمه بمرای خانواده های بی مشکالت مالی    هما ایجماد  شماری 

شمود   حتمی  آمموزان می کرده اسد، باع  تقوید بی انگیزگی   مشکالت تحرمیلی دانش
کارآممد پمآ از زلزلمه سمعی    آموزان می ی  دانشگاهی ا یات باع  ترک تحر شود. مدرسه 

کمک از نهادهای مختلمف انجمام می یاند  کمکمی  تالش خود را برای در دهمد بلکمه بتوانمد 
کنمد. بمرای مامال خمانغ  برای دانش یانمد  کمه:  سماله بیمان می 57آموزان در تما تونسمتیغ »کنمد 

گرنتیغ، حماال از خیمری بموده یما همالل احممری بمود ه همغ از نظمر ممالی همغ از نظمر ممادی کمک 
کممردیغ براسمماس  کممه بممود، تقسممیغ بنممدی  کفشممی بممه هرحممال هرویممزی  تونسممتیغ  سممیله ای، 

که داشتن تقریبا حمآ کمغ  ممی بضاعد به صورت بی بضاعد    سع مالی  کمنغ ا ن نشمار 
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 «.کغ رنع شد
شمود    در موایمع بحمران   بعمد از آن معمموال شمایعاتی در بمین ممردم پخمش میروانی: -ب

هما  کند   این اممر بمر ر ی نظمر خانواده شود   مو را آشفته می باع  انزایش ترس   نگرانی می
کممممه یشممممری مسمممتانی از مامعممممه نیسممممتند   دانش گذاشممممته   باعمممم  نگرانممممی  تمممیآیر آمممموزان 
االن در حمممال حا مممر ایمممن  »شمممود. هایشمممان بمممه مدرسمممه می هممما بمممرای نرسمممتادن بچمممه  خانواده

شممدن   مممدارس دایممر شممدن، اممما سممخد بممود  ایعمما بایممد  الممدین ر   مممدارس تعمیممری حا ممر
 (.ساله 11خانغ، ) «ترسیدن می تعمیریهای  کردیغ وون از ساختمان می را ی
آمده تغییرات اساسمی در محمی  نیزیکمی شمهر    در شرای  پیش ساختارن:-فیزیکی-ج

مدارس ایجاد شده اسمد. بمرای بهبمود شمرای    بازگردانمدن حیمات بمه شمهر بایمد ممدارس را 
کرد   برای بهبود شرای  از انراد خارن از محمد ده  مهد بازگشد مجدد دانش آموزان آماده 

گرنمد. بمه کممک، یماری  کمه:  سماله بیمان می 57 عنوان مامال خمانغ بحران برای   یتمی »کنمد 
کنمیغ   بچمه ها برگشتن مدرسه نضمای شمهر عموی شمد، بایمد ز دتمر ممدارس روبمه بچه ها  راه 

گمه مدرسمه ا ممدیغ خیلمی بمد بمود امما بعمد از اینکمه  نممی بیان مدرسه   مدارس بریرار بشمن، ا
نکممه برگشممتن بممه مدرسممه خمموب بممود، نضممای شممهر خلمموت شممد  لممی بممه مویممع برگشممتیغ بمما ای

کانکآ ما میمونه می سخد بود من خودم  یتی که بچه ام توی   «.ا مدم استرس داشتغ 

 گیری بحث و نتیجه
کاراممد پمآ از زلزلمه انجمام شمد  مدرسههای  این پا هش با هدف شناسایی شاخ  ی 

کدگمممذاری   تحلیممم  داده کننمممدگان،  کمممه پمممآ از   5همممای حاصممم  از مرممماحبه بممما شمممرکد 
کادرمدرسمه، سماختار   امکانمات مدرسمه    شدان»شاخ  اصملی بما ابعماد  آمموزان، معلمغ   

کارآمد پمآ از زلزلمه را  استخران شد. این مضامین شاخ « محی    خانواده های مدرسه 
 سازد. آشکار می

کممه الزم اسممد بممدان تومممه خاصممی شممود دانش یکممی از ایممن شمماخ  آممموز  های اصمملی 
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کارآمد پآ از زلزله مدرسه کمار خمود را دانشای اسد  اسد. یک مدرسه  آمموزان  که ا لوید 
ها   انطباق بما شمرای  مدیمد   خماص  یرار دهد   سعی   تالش خود را برای بازگرداندن بچه

آموزش بدهمد بمرای  های الزم را برای برگشتن به مدرسه به دانش مدرسه بکند   بتواند انگیزه
کممار بایممد زیممر شمماخ  را در نظممر بگیممرد « کممارکردی، تحرممیلی   ر انممی-انطبممایی»های  ایممن 

کممه زلزلممه اآممرات ر حممی   ر انممی متفمما تی را بممر دانش گممذارد ونانچممه  آممموزان برمممای می ورا
گممزارش معلمممان    الممدین   ( 2660) سممیز    لممآ وینکمم  ،اسمممایلد ،پمما هش دینممه ی درپممی 

کممه  مممدارس مبنممی بممر رنتارهممای مشممکوک پممآ از نامعممه توسمم  دانش گرنممد  آممموزان صممورت 
آموزان بود پمآ الزم اسمد پمآ  ایب شناختی، امتماعی   عاطفی در دانشدهنده عو نشان

گیرد. از زلزله تومه خاصی به دانش  آموزان صورت 
کارآممد  کمه در  کمادر امرایمی مدرسمه هسمتند  د مین شاخ  بمه دسمد آممده معلممان   

کمه هرکمدام از آنمان الگمویی بمرا بودن مدرسه پآ از زلزله نقش مهممی را ایفما می ی کننمد ومرا 
آممموزان   برپممایی مممدارس نقممش  تواننممد در ر حیممه بخشممی بممه دانش آممموزان هسممتند   می دانش

کننمد. هممان کمه  مهمی را ایفا  در پما هش خمود بمه اهمیمد    مرورت ( 2631) اشممید طور 
کمردن شمرای  بحرانمی در  آموزش پر تک  های اورژانسی بمه معلممان   ممدیران بمرای ممدیرید 

کید می کادر امرایی مدرسه بایمد کند. برا مدارس تی ی مونقید   مؤآر  ایع شدن معلمان   
ممممورد توممممه یمممرار بگیمممرد تممما معلممممان « آموزشمممی، شخرمممی   اممممدادی»های  زیمممر شممماخ 

کنتمرل   کادرامرایی مدرسه بتوانند شمرای  پمآ از زلزلمه را بما ر ش همای صمحیح ممدیرید   
 کنند.

کممه از های بممه دسممد آمممده سمماختار   امکانمم یکممی دیگممر از شمماخ  ات مدرسممه اسممد 
کارآممدی یمک مدرسمه پمآ از زلزلمه می ممله شاخ  کمه نضما    های مهمغ بمرای  باشمد. ورا

آمموزان یمک مدرسمه  تواند یکی از عوام  موآر در رشمد   پیشمرند دانش امکانات آموزشی می
کممار حممدای   کارآمممد بممودن یممک مدرسممه پممآ از زلزلممه بایممد در ابتممدای  باشممد. در نتیجممه بممرای 

کرد   حتی مدرسه   دانش را برای آموزشی امکانات مدارس تجهیمزات الزم بمرای  آموزان تهیه 
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کارآممد بمودن در  را داشته باشند به همین دلی  ممدارس برای ما  شرای  زلزله  موایع  روری
تجهیمزات   امکانمات، برناممه ریمزی   همچنمین »های  شرای  پآ از زلزلمه بایمد زیرشماخ 

کماظمی باشند. یانته ظر داشته را مد ن«  ظایف هماهنگی ( 3121) های پما هش مهمرآئین   
یمممابی می کنمممد    آممممادگی ممممدارس از نظرمنمممابع   تجهیمممزات ا مممطراری در حمممد متوسممم  ارز

های به دسد آمده در این پا هش اهمید تومه بیشتری به سماختار  همچنین زیرشاخ 
  دهد.   امکانات مدرسه را نشان می

گفته م که به  کننده در پما هش میشاخ  دیگری  کارآممد  تخرران شرکد  توانمد در 
کمه  بودن مدرسه پآ از زلزله نقمش داشمته باشمد شماخ  محمی    خمانواده اسمد. از آنجما 
خانواده به عنوان ا لین   مهمتمرین پایگماه تربیتمی   رشمد ر انمی   عماطفی نمرد مطمر  اسمد 

که در خانواده پیش می گذارد   همچنین بما توممه بمه  می تیآیر آموزان آید به دانش مشکالتی 
 آمده بمه آنمان آموزان   معلمان نیز یشری از مامعه هستند محی    شرای  پیش اینکه دانش

گذاشمد در ایمن زمینمه بایمد بمه زیرشماخ  تیآیر -ممالی، ر انمی   بعمدنیزیکی»های  خواهمد 
 تومه شود.« ساختاری

ترین رکمن در تعلمیغ    اصلیترین نهادهای امتماعی، تربیتی   آموزشی    مدرسه از مهغ
کمه در شمرای  زلزلمه می تربید دانش توانمد نقمش ممؤآری  آموزان اسد   از ممله ارکانی اسد 

کنمممد   همچنمممین  را داشمممته باشمممد   بمممه بهبمممود شمممرای  ر حمممی   ر انمممی دانش کممممک  آمممموزان 
ریممق آممموزان بدهممد   از ایممن ط هممای الزم را بممرای شممرای  حممین   بعممد از زلزلممه بممه دانش آموزش
کنممد. از پمما هش بممه دسممد آمممده می هممای الزم را بممه خانواده آموزش تمموان  همما   مامعممه منتقمم  

کارآممممد پمممآ از زلزلمممه دارای یکسمممری شممماخ  کمممه مدرسمممه  گرنمممد  کمممه بممما  نتیجمممه  ها اسمممد 
کارآممد بمودن ممدارس پمآ از  تموان برناممه هما می کارگیری آن به ها   امکانمات  مروری را بمرای 

کممرد. پمما  کممه از مملممه می هایی روبممه هش حا ممر بمما محممد دیدزلزلممه تممدوین  تمموان بممه  ر  بممود 
کمرد.  ی زلزله شرای    مویعید منطقه زده   دشواری در یمانتن محم  اسمکان ممدارس اشماره 

که آموزش   پرورش در ساخد پیشنهاد می گیری   نظمارت الزم   سماز ممدارس سمخد شود 
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ز   تمیمین  سمای  ممورد نیماز ممدارس را انجام دهد   سمازمان آمموزش   پمرورش آممادگی تجهیم
هممای الزم را بممرای برخممورد بمما موایممع  پممآ از زلزلممه را داشممته باشممد   همچنممین آمممادگی   آموزش

عنوان  آموزان   معلمان بدهد تا حتی بتوانند در موایع زلزله بمه بحرانی ازممله زلزله به دانش
کنند   همچنین پیشنها نیر هایی مفید به مردم خدمد که بما اسمتفاده از  د میرسانی  شود 

کممی ابمزار سنجشممی بمرای شناسمایی   انمدازه ر ش گیری میممزان انطبماق ممدارس بمما  شناسمی 
کارآمد در بحران زلزله تهیه شود. مفهوم  مدرسه 
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