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ان کنیروری شهرسرتان سرر پر  آمروز دانشتجراه زیسته شناسای  هدب پژوهش حاضر هد :
هررا در  آن پررذیری انلباقاررسرری نقررش عوامرر  حمایررت روانرری اجتمرراعی اررر  منرور اررهذهرراب 
ارا روش تحلیر  محتروا در سرال پرژوهش ارا روییررد کیفری و  روش: برود. احرران زلزلرهشرای  
اه روش مبتنی ار هردب صرورت گرفرت  گیری نمونهدر شهر سر پ  ذهاب انجا  شد.  4031

کنیروری شرهر سرر پر  ذهراب  آموز دانش 44، اا ساختاریافته هاز طریق مصاحبه نیم ها دادهو 
 1در  ها یافترهنتای  حاصر  از تحلیر   ها: یافته .شد آوری جمعتا رسیدن اه اشباع اطالعاتی 

حمایررت خررانوادگی، حمایررت از طریررق خررود، حمایررت مشرراوران، حمایررت »طبقرره اصررلی 
 گیری: نتیجااه و ارا زیررر طبقرات متعلررق اره هررر طبقره بیرران شرد. «اجتمراعی و حمایرت معنرروی

، اعد از مدتی اند کردهاه آموزان کنیوری که زلزله را تجر نتای  پژوهش نشان داد که دانش
دوری از درس خوانرردن حمایررت خررانوادگی، حمایرررت از طریررق خررود، حمایررت مشررراوران، 

روانری حمایت ت مین، اا درنتیجه. اند کردهحمایت اجتماعی و حمایت معنوی را دریافت 
 اجتماعی توانستند اازگشت دوااره اه درس خواندن داشته ااشند.

 .آموزان روانی اجتماعی، دانش حمایتزلزله، ، و دانش آموزانپذیری  انلباق :ها کلیدواژه

 اطبائی، ایران.بارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه عالمه طک)نویسنده مسقول(: دانشجوی . 1
javadchangi@yahoo.com

گر ه  ده ر انکت علمی دانشمعضو هی. 2 مشاوره، دانشگاه عالمه طباطبائی، ایران.شناسی   علوم تربيتی. 

mailto:javadchangi@yahoo.com
mailto:javadchangi@yahoo.com


 4031 پاییز، 11شماره ، 41جلد ، پژوهشهای مشاوره ..................................................................................424

 

 مقدمه
کمرده   از   کمه زنمدگی انسمان را در طمول تماریخ تهدیمد  بد ن تردید یکی از بالیمای طبیعمی 

گمماه  شممود میطبیعممد محسمموب  های پدیممده تممرین مخرب بشممری را منقممرض  های تمممدن  
از سال، روز   یا شب ممکن اسمد رخ دهمد،  هرزمانی. این پدیده در باشد مینموده  زلزله  

گهممانی بممودن   مموع آن    بينی پيش غیر ابمم ایممن پدیممده طبیعممی،  هممای ویژگی تممرین مهماز    نا
کوتمماه بممودن زمممان بممرای  از (. 3115باشممد. )عممادلی، قابمم  آن میدر م العممم  عک هم نممین 
کشمور کمه هرونمد   مد  دهمد بالخیمز اسمد   تماریخ نشمان می یطرفی سرزمین مما ایمران نیمز 

کشممور بممه خمماطر بالیمما بممار ی   یطبیعممی دوممار خسممارت شممده اسممد )صمممد یبخشممی از 
در  ونینمممی اینهمممای  (. در زلزلمممه   بحران3123میمممارکالیی   بابمممایی،  یمیمممارکالیی، صممممد

معنممای  سممیع، بحممران یمم  مرحلممه حسمماس یمما نقطممه عطممف در تمماریخ زنممدگی یمم  سیسممتم 
کممه در آن، سرنوشممد سی ، بحممران یمم  دیگر عبارت بممهخممورد.  سممتم ر ممم میاجتممماعی اسممد 

کممه در آن ر نممد عملکممرد روزانممه یمم   گسسممد در حیممات سیسممتم اجتممماعی اسممد  نقطممه 
  رفتممماری ناآشمممنا   غریمممب از آن نمایمممان  شمممده خارجسیسمممتم از حالمممد عمممادی   باثبمممات 

هممای اساسممی    غممافلگیری، تهدیممد بمماالی ارزش» گممردد. مشخصممه اصمملی ایممن  ضممعید  می
اسممد. در ایممن شممرای  تعمممادل سیسممتم اجتممماعی بممه همممم « گیری  کممم بممرای تصممممیم زمممان

خممورد، رابطممه سممه عاممم  زمممان،  ظیفممه   منممابع، مخممد ش   د  یمما سممه عاممم  فمموق دارای  می
 (.  3123گردند )امیری،  کسری مهمی می

های  یکی از مخاطرات طبیعی، ممکن اسد موجب تخریب سماختمان عنوان بهزلزله  
کمممه ایمممن موضممموع ممممانع پيشمممرفد  خمممتالل در عملکمممرد نظامممممدارس   ا همممای آموزشمممی شمممود 

کاهش دستاوردهای آموزشمی خواهمد شمد )کمانو   بورکیمو تحصیلی دانش ، 1آموزان   موجب 
بخمش اعظمم افمراد در همر مدرسمه بسمیار حمائز اهمیمد  عنوان بمهآموزان  (. آمادگی دانش2667

گمماهی دانش پذیرترین  یکممی از آسممیب عنوان بممهآممموزان  اسممد. هم نممین سممنجش سممطح آ
                          
1. Kano, M., Bourque, L 
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کشمف ضمعف های اجتماعی در صورت بمروز زلزلمه می طبقه ها    توانمد رویکمردی مم ثر بمرای 
گلی   مهاجر  طمن، )باشد  ها آنافزایش هشیاری   سطح ایمنی  درنهاید مهرآئین نزدی ، 

کم بممر فممرهمما ارزشتربيتممی،  های شممیوهعممواملی ماننممد  طممور همین (.3121 د   ، اعتقممادات حمما
 مممم ثرسمممازگاری گیری انطبممماق    شمممک در  وپرورش آمممموزشجامعمممه، همسممماالن، خمممانواده   

در  توانممد می. هم نممین سممازگاری افممراد (3122)طوالبی، صمممدی   مطهممری نممژاد،باشممند می
مختلفممی مطممرح شممود   ابعمماد اجتممماعی، خممانوادگی، عمماطفی، شممم لی  ... را  های حیطممه

طبمماق یمما بممر ن سممازی بممه بيممر ن توجممه دارد   (. ان3121شممام  شود)صممبری   خوشممبخد،
تا سماخد شمناختی را متناسمب بما انتظمارات محمی  ت یيمر دهمد. بمدین ترتیمب،  کوشد می

جهنی بایمد بما دنیمای  ا عمی همماهنگی مسمتقیم داشمته باشمد  های ساخدت یير یا انطباق 
 (.  3125ترجمه شریفی   نیکخو،  1،3226)مارنات

کمممه  ای گونمممه بههرگممماه تعمممادل جسممممی   ر انمممی فمممرد از سممموی دیگمممر   دومممار اخمممتالل شمممود 
نیر هممای در نممی    کارگیری بممهناخوشمایندی بممه  ی دسممد دهممد، بممرای ایجماد تمموازن نیازمنممد 

گممر در   سمماز کارهای کارگیری بممهحمایممد در نممی   حمایممد خممارجی اسممد، در ایممن صممورت ا
کند، فرا اسد )رحیم  ایجادشدهیند سازگاری جدید موفق شود   مسقله را به نفع خود ح  

یافممد آن  (.3111نیما   رسممولیان، کممه افممراد آممماده در حمایممد شممام  منممابع اجتمماعی اسممد 
گراهممام   نمماامنی)را بهبممود ببخشممند  ر ابطشممانهسممتند تمما  حمایممد . (2667 ،2  رابممرت لممورا، 
  سمایر  ها سمازمانکه فرد از خمانواده، د سمتان،  شود میحمایتی تعریف  عنوان بهاجتماعی 

یافمممد  کمممه ا  از محمممی    سمممایرین کنمممد میافمممراد در . تعمممامالت فمممرد بممما خمممانواده   حممممایتی 
یافممد  ا   شممناختی ر ان هممای پویایی شممود می، اثممرات مابتممی بممر  ی دارد   سممبب کنممد میدر
کنمد ) عاطفی، شمناختی   های جنبه  به  ی در  یافته افزایش کمم   تمنمائی فمر، جسممانی 

کتی، ،3122منصمموری نیمم ، گیمموال  وندبعممدی(.حمایممد اجتممماعی مفهممومی 2636نقمم  از 
که به اشکال   طرق مختلف   عنوان بمهآن را  تموان میاسمد. بمرای مامال،  شده تعریفاسد 

                          
1. Marnat, M 
2. Laurra, J., Graham, J., Naomi, S & Robert, C 
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امکانمماتی بممرای مقابلممه بمما اسممترس، یمما یمم   عنوان بممهتوسمم  دیگممران،  شممده فراهمیمم  منبممع 
مختلفمی  جمود دارنمد  همای راه(. 2665 ،1گرباز منابع تعریف نمود )شولتز   شوارتز ای مبادله

. بمرای گمذارد می تممثیراثمرات مسمتقیم حمایمد اجتمماعی بمر سمالمتی افمراد  ها آنکه از طریق 
کمممه دارای سمممطوح بممماالتری از حمایمممد اجتمممماعی هسمممتند، ممکمممن اسمممد  مامممال افمممرادی 

کمه دارای ونینمی مزیتمی نیسمتند.  هما آن نف  عمزتاحساس تعلق    کسمانی باشمد  بماالتر از 
 نظر صمرف توانمد میکمه  گردد می بينانه خوشانداز مابد    وشم ی این  ضعید منجر به 

سمممممودمند باشمممممد  هممممما آنتوسممممم  افمممممراد، بمممممرای سمممممالمتی  شمممممده تجربهاز میمممممزان اسمممممترس 
اسمممترس    یرتممممثفمممرد تحمممد  کمممه ایناز  نظر صمممرفحمایمممد اجتمممماعی، (.2،3221سمممارافینو)

کند   ایمن اممر،  شود میفشارهای ر انی باشد یا نه، باعم  فرد از تجارب منفی زندگی پرهیز 
بر سمالمتی دارد. اثمرات سمودمند حمایمد اجتمماعی بمرای سمالمتی افمراد،  سودمندیاثرات 

کممم اسممترس، یکسممان   مشممابه  هممای مو عیدتحممد شممرای      باشممند میپممرتنش   یمما آرام   
یافممد حمایممد (. 3115،جمممه سممید علممی احمممدیتر )سممارافینو گونی بممرای در گونمما منممابع 

گفمممد جنسمممید، ممممذهب   طبقمممه اجتمممماعی از  کمممه شممماید بتممموان  اجتمممماعی  جمممود دارنمممد 
کسممب حمایممد  تممرین مهم بررسممی  (.2661 ،3  همکمماران کممارلین)الندمن   باشممند میمنممابع 

کی از آن انطباق  های شیوه عنوان به داری دیناثرات حماید اجتماعی    بما اضمطراب، حما
کممه سممطوح بمماالتر حمایممد اجتممماعی بمما سممطوح  اضممطراب همبسممتگی دارد    تر پممایيناسممد 

گرفتمه  داری دین تمثیر ترین بيش کماهش اضمطراب، از طریمق حمایمد اجتمماعی صمورت  در 
 (.2665، 4  همکممماران حمایمممد اجتمممماعی اسمممد )هممموگز ای  اسمممطهنقمممش  دهنده نشمممانکمممه 

کممه در  کمتممر  های شممبکهافممرادی  سممالمد ر انممی  عمممدتاً    اند افسممردهحمممایتی  ممرار دارنممد، 
 (.3112) دسمی، دهنمد میشبکه هاب حمایتی نشان  بهتری را نسبد به افراد فا د ونین
گوزلممو، رحیمممی نممژاد   رضممازاده ) کممه بممين سممازگاری    انممد داده( در پژ هشممی نشممان 3117 را

                          
1. Schulz., & Schwartzberg, R 
2. Sarafino, Exward. P. 
3. Landman., & Karlien, M, et al. 
4. Hughes, J, et al. 
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مطالعممات سیسممیال    اداری  جممود دارد.حمایممد اجتممماعی رابطممه مسممتقیم   مابممد معنمم
کمه رابطمه حمایمد اجتمماعی   سمازگاری معنمادار اسمد.2667)1 ویبلگر  ( نشان داده اسمد 

بمممما عنمممموان ارتبمممماا بممممين منممممابع متعممممدد ادراک  ای مطالعممممه( در 2636  همکمممماران ) 2اسممممندر
نمممد   علممممی در ا ایمم  نوجممموانی انجممام داد شممناختی ر اناجتممماعی پشممتیبانی   سمممازگاری 

کم ها یافته  موی در  نسمبتاً  تممثیراز جانمب خمانواده  مخصوصماً حمایمد اجتمماعی  هنشمان داد 
زاده، جهممانگیری   یوسممف نممژاد  خممدادادی میممان،  ..نوجوانممان دارد شممناختی ر انسممازگاری 

گهممانی زنممدگی ارائممه  مایممه در ن، ها مصمماحبه( نشممان دادنممد، بممر اسمماس 3121) فروپاشممی نا
کمممه  کیفمممی در رابطمممه بممما درک صمممحیح از مشمممکالت  دهنده نشمممانگردیمممد  ارزش مطالعمممات 

در مرکممز  یا در مطالعممه .باشمد میزلزلممه  خصموه بهمصمد مان   بازمانممدگان بالیمای طبیعممی 
کشممور ترکیممه  3222( بممه دنبممال زلزلممه سممال 3222) اخممتالل اسممترس پمم  از سممانحه ی ملمم در 

که ارائه حماید های ر انمی    اجتمم گردید  کودکمان   نوجوانمان انجام داد مشخص  اعی بمه 
گردید. کیفید زندگی   افزایش سازگاری آنها  کاهش نشانه ها، بهبود   موجب 

کشور ما   احتمال   وع دوباره  یی همم ومون زلزلمه ها بحرانبنابراین با  جود بالخیز بودن 
ر انممی اجتممماعی  شممرهای  عواممم  ممم ثر حمایممد مسممقلهدر آینممده   اهمیممد در پممرداختن بممه 

 هممای پژ هشنبمود  بما جودآممموزان در بحمران زلزلمه، امیمد اسممد  م مون  شمر دانشمختلمف ه
بمه پژ هش حاضمر  درنتیجهبشود.  مسقله، توجه بيشتری به این مسقلهکافی در رابطه با این 

کممه بدانممد نقممش  دنبممال پممذیری  عواممم  ممم ثر حمایممد ر انممی اجتممماعی بممر انطباقایممن اسممد 
کنکوری در بحران زلزلهآموز دانش  ویسد؟ ان 

 روش

که با ر ش تحلی  محتوا کیفی بود  در شمهر سمر  3127 ماه فروردیندر 3این مطالعه از نوع 

                          
1. Cecilia, Z & Belgrave, F 
2. Sandra,R.,Christine,k.,& Michelle, D  
3. Content analysis 
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هدفمنممد انتخمماب  صممورت بهپممژ هش کنکمموری بممرای  آممموزان پمم  جهمماب انجممام شممد. دانش
کنکمور بمودن،  شدند. معیارهای ور د شام  کثر د  سمال پشمد  داشتن سالمد ر انی، حمدا

کآمموز دانش کنکموری سما ن سممر پم  جهماب بمودن   معیارهممای خمر ج همم انصمراف   عممدم ان 
کنکور، دومار شموک ر انمی جمدی بعمد از زلزلمه بمود. بمه ر ش  گیری نمونمه تمای  به شرکد در 

گرفمد   تما اشمباع  کمدها   طبقمات اداممه یافمد.  هما دادهمبتنی بمر همدف صمورت    تکمیم  
یافتهاز مصمماحبه نیمممه  همما داده آوری جمممعجهممد  گردیممد. در  سمماختار بمما سمم ال بمماز اسممتفاده 

گردیمد    آغاز مصاحبه برای راحتی طرفین   ایجاد صمیمید بيشتر، هدف از تحقیق بيان 
معرفممی طممرفین انجممام شممد. سممز  سمم ال اصمملی پممژ هش بيممان شممد. در حممین مصمماحبه بمما 

، سمم االت دیگممری نیممز اسممتخراج   پرسممیده شممد. سمم االتی نیممز بممرای ر شممن کنندگان شممرکد
 پرسیده شد. کنندگان شرکد های صحبدهوم بر اساس شدن مف

کممه توسمم  دسممتگاه ضممب  دیجیتممالی  16حممد د  ها مصمماحبهمتوسمم  زمممان  د یقممه بممود 
کوتماه گردید. در  کلممه بمد ن همی   ها مصماحبهترین زممان ممکمن  ضب   کلممه بمه  شمنیده   

کاغذ پيماده شمد. بمرای تحلیم    ای حلمهمر، ر ش تحلیم  محتموای پمن  هما دادهت یيری ر ی 
ک  مصاحبه مکتوب شمد.  مورداستفاده گرفد. این مراح  شام  مراح  زیر بود: ابتدا   رار 

کلممی از محتمموا خوانممده شممد.  احممدهای معنمما    یافممد درک  کاممم  مصمماحبه بممرای در مممتن 
کممدهای مشممابه  گردیممد.   ممرار  تممر کلی  در طبقممات  بنممدی طبقهکممدهای ابتممدایی مشممخص 

، پممم  از هممما دادهتعیمممين شمممد. بمممرای افمممزایش اعتبمممار  هممما دادهگرفمممد   محتممموای نهفتمممه در 
مراجعمممه   درسمممتی اطالعمممات  شممموندگان مصاحبههمممر مصممماحبه، دوبممماره بمممه   تحلی  تجزیمممه

گرفمد.  آمده دسد به گردید   اصالحاتی صمورت  از ممتن مصماحبه بما  هایی  سممدبررسی 
را   تحلی  هتجزیمبه یم  نفمر نماظر ارسمال شمد تما صمحد  آمده دسد بهکدهای آن   طبقات 

کمدها   طبقمات مربموا بمرای یم  اسمتاد    ها مصاحبهاز متون  هایی بخشبررسی نماید.    
را بررسممی نماینممد   نظممرات اصممالحی خممود را بيممان  ها  تحلی  تجزیممههمکممار فرسممتاده شممد تمما 

 کنند. 
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دربماره همدف  کنندگان مشمارکداخال ی، در آغماز مصماحبه بمه  مالحظاتبرای رعاید 
بمرای شمرکد یما  هما آنپژ هش، ر ش مصاحبه، اطمینان از محرمانمه بمودن اطالعمات   حمق 

گاهانمه از  کام  ارائه شمد. رضماید آ  کنندگان مشمارکدعدم شرکد در مطالعه توضیحات 
گردید. زمان   مح  مصاحبه نیز با هماهنگی   توافمق  مشمخص شمد  کننده مشمارکداخذ 

رخ ندهد. اص  رازداری   محرمانه بودن تمامی اطالعمات  ها آنزانه تا اختاللی در زندگی رو
گردید. طور بهدر هر مرحله از پژ هش   د یق رعاید 

   ها یافته
کممه  33 نفممر دختممر بودنممد. اطالعممات  0نفممر پسممر    1نفممر در پممژ هش حاضممر شممرکد نمودنممد 

له سر پ  جهماب از زلز ها آن، محصول تجربه کنندگان مشارکداز مصاحبه با  آمده دسد به
گردید. کیفی بيان  که بر اساس پایه علمی تحقیقات   بود 

کمه پم  از بمازبينی مجمدد، بمه  ها داده  تحلی  تجزیهکد ا لیه از  712  021حاص  شد 
طبقمه اسمتخراج شمد. در پمژ هش  22، هما دادهکد ا لیه تقلی  یافد. پ  از بررسی   تحلی  

ر انی اجتمماعی  بما  حمایدشام     مایه در ناصلی پرداخته شد. این  مایه در نحاضر به 
طبقممات اصمملی  حمایممد خممانواده، حمایممد از طریممق خممود، حمایممد مشمماوران، حمایممد 

   پذیری مسمممقولیداجتمممماعی   حمایمممد معنممموی  بمممود. طبقمممات فرعمممی عبمممارت اسمممد از  
کممری   ا تصممادی از خممانواده، نقممش همدالنممه خممانواده، پشممتیبان ر حممی، ف ازخودگذشممتگی

بمما  ضممعید بعممد از زلزلممه، تممالش بممرای رسممیدن بممه هممدف،  پممذیری انطباقسمموی خممانواده ،   
 ضمممعید بعمممد از زلزلمممه، پيگیمممری  سمممازی عادیداشمممتن ر حیمممه سمممخد رویمممی ،   انتقمممال 

  د سمتان،  هما فامی آموزان  ،   نقش شبکه ارتباطی با مردم،   ضعید ر انی   درسی دانش
      تکلیف مداری در  بال خدا، داشمتن فرصمد آموزشی کم ن    سای  مکان ام تممین

 (.3دوباره برای زندگی از سوی خدا   بود )جد ل 
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عوامل مؤثر حمایه روانی  نقش مایه درون. طبقه اصلی و  یر طبقا  1جدول 
کنکوری در :حران زلزلهآموز دانشجذیری  اجتماعی بر ان باق  ان 

 شده استیرا  کدهای  یر طبقا  طبقه اصلی اصلی مایه درون

 روانیحمایه 
اجتماعی 

آموزان  دانش
 کنکور

حماید 
 خانوادگی

   پذیری مسمممممممممممممممممممممممممقولید
 خانواده ازخودگذشتگی

 نقش همدالنه خانواده
پشمممتیبان ر حمممی، فکمممری   
 ا تصادی از سوی خانواده

آرز ی رسمممیدن بمممه موفقیمممد بمممرای فرزنمممدان از سممموی 
 خانواده

 در  بال فرزنداحساس مسقولید خانواده 
درس خوانممممدن فرزنممممد از سمممموی   ضممممعیدپيگیممممری 

 خانواده
ایجمماد مکممان امممن  منظور بممهخممانواده  ازخودگذشممتگی

 برای فرزند
 درک  ضعید فرزند از سوی خانواده

حماید از 
 طریق خود

بما  ضمعید  پذیری انطباق
 بعد از زلزله

 
تممممالش بممممرای رسممممیدن بممممه 

 هدف
 

داشمممممتن ر حیمممممه سمممممخد 
 رویی

 ر حیه خودباوری در  ضعید بحرانداشتن 
 برگشد دوباره به درس خواندن بعد از زلزله

  فق دادن خود با  ضعید به  جود آمده
  در امکانات  بلی را دانستن در شرای  بحران

زلزلممه از طریممق  های بممدی   همما خوبیرسممیدن بممه فهممم 
 کسب تجربه

اسممتقامد بيشممتر از طریممق تممداعی تجربيممات سممخد 
 زلزله

 افتد نمینخواهی اتفا ی تا خودت 

حماید 
 مشاوران

 سمممممممممممازی عادیانتقمممممممممممال 
  ضعید بعد از زلزله

پيگیممری  ضممعید ر انممی   
 آموزان درسی دانش

در  بممممممممال  پذیری مسممممممممقولیدداشممممممممتن احسمممممممماس 
 آموزان دانش

 آموزان پيگیری  ضعید درس دانش
 آموزان   ایجاد انگیزه در دانش ر حیهدادن 

 شرای  بحرانآموزان از  ت یير نگاه دانش
 آموزان ایجاد امید برای دانش

حماید 
 اجتماعی

نقمممش شمممبکه ارتبممماطی بممما 
   د ستان ها فامی مردم، 

 
مکان اممن    سمای   تممین

کمممانک  بمممرای بهبمممود  ضمممعید درس خوانمممدن  تهیممه 
 خیرهاآموزان توس   دانش

کتممماب بمممرای بهبمممود  ضمممعید درس خوانمممدن  تهیمممه 
 خیرهاآموزان توس   دانش
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 شده استیرا  کدهای  یر طبقا  طبقه اصلی اصلی مایه درون
کمکممی بممرای زنممدگی  آموزشی کم   زدگان زلزلممهتهیمه ا ممالم    سممای  

 خیرهاتوس  
 زدگان زلزلهایران برای  ی همهمردمی  های کم 

از طمرف خمانواده  شمدن  ا ع  موردتوجهر حیه دادن   
   د ستان

ممممممردم ایمممممران بمممممه  ی هممممممهتوجمممممه   ابمممممراز هممممممدردی 
 زدگان زلزله

حماید 
 معنوی

تکلیمممف ممممداری در  بمممال 
 خدا

داشمممممتن فرصمممممد دوبممممماره 
 برای زندگی از سوی خدا

بمممرای زنمممدگی  دوبمممارهفرصمممتی  ،زنمممده مانمممدن در زلزلمممه
 کردن از طرف خدا

 تشکر از خدا به خاطر زنده ماندن
 پی بردن به بزرگی   حکمد خدا ند در زلزله

گمممرفتن ویمممزی   دادن ویمممزی دیگمممر از سممموی خمممدا در 
 زلزله

کردن خدا ند در شرای  بحرانی ا ای    زلزلهیاد 

 

گمذار در بازگشمد دوبماره بمه  عوامم  تمثیر تمرین مهم، کنندگان شمرکد های گفتهبر اساس 
درس بعمد از زلزلمه، حمایمد خمانواده، حمایمد از طریمق خمود، حمایمد مشماوران، حمایممد 

  اجتماعی   حماید معنوی بود.

اصملی  حمایممد  مایممه در ناز  آمده دسمد بهممموارد  تمرین مهم یکممی ازحمایهه خهانواد(ی: 
کممه بمما طبقممات فرعممی  خممانواده، نقممش  ازخودگذشممتگی   پذیری مسممقولیدخممانوادگی  بممود 

گردید.  همدالنه خانواده، پشتیبان ر حی، فکری   ا تصادی از سوی خانواده مشخص 
آممموزان بممه درس  خممانواده در بازگشممد دوبمماره دانش ازخودگذشممتگی   پذیری مسممقولید

کمم کنکمموری  ه بارهمما توسمم  دانشخوانممدن یکممی از مممواردی بممود  در مصمماحبه  زده زلزلممهآممموزان 
که در وادر بودیم، نگران بمود    ماالً بيان شد.    اش هممهیادمه روزهای ا ل بعد زلزله با پدرم 

که جایی را برای درس خواندند درسد می می کنم تا اینکه بعد جمایی  گفد من مطمقنم 
کر  (. 36 کننده شرکدد  )فراهم شد   برای درس خواندن خیلی تشویقم 



 4031 پاییز، 11شماره ، 41جلد ، پژوهشهای مشاوره .................................................................................. 441

 

نقممش همدالنممه خممانواده بممود.   پممدر   مممادرم خیلممی بزرگمموار  جکرشممدهیکممی دیگممر از ممموارد 
کمانک  را اختصاصمًا دادن بمه ممن   خودشمان در  فهمنمد میهستند   شمرایطم را  ومون ایمن 

کانک  درس بخوانم  )  (.5 کننده شرکدوادر هستند تا من بتوانم در 
ا تصممادی از سمموی خممانواده یکممی دیگممر از عواممم  حمممایتی در پشممتیبان ر حممی، فکممری   

کمبممود  هی بممود.    زده زلزلممهآممموزان  ر انممی   اجتممماعی دانشحمایممد    ممد نگذاشممتند یمم  
گذاشمتن تما اعتمماد بمه  انمرژیکه تحقیر بشوم پيش بقیمه    باشد یماد  از بمين نمر د    نفسممانز

کردنممد. خممانواده مممن  یممادی خممانواده  کممالس خواسممتم بعممد از زلزلممه  رغم علممیحمایممد ز اینکممه 
یمادی داشمتند    هایم کتابکالس ریاضی فرستادنم،  کتمابی  االنم هممینهزینمه ز کمه ممیگم 

کمه  خواهم میکه  کنند   حتی فشار ممالی همم  تهیمه  باشمدفق  باید اسمش را بياورم تا تهیه 
  ا عماً فرسمتادن   انرژی منفمی ن   د هی  ام خانواده. ام خانواده  مهم نیسد برای  کنند می

 (.1کننده شرکد  )دهند میبهم انرژی 
کمه بمه  تمرین مهم، ها مصماحبهدر ایمن زمینمه پم  از آنمالیز حمایه از طریق خود:  ممواردی 

بمما  ضممعید بعممد از زلزلممه   بعممد از زلزلممه پممدرم، د تمما از خممواهرام    پممذیری انطباقدسممد آمممد، 
تخریمب شمد   حمد د یم  مماه   نمیم تمو شموک بمودم، اصماًل  مان خانمهفوت شدند    پدربزرگم

کنکور بخوانم   در ایمن شمرای   خیال بی که بعد د  ماه دوباره نشستم برای  درس شده بودم 
 ها صمحبد  هممین  گمردد برنمی  شرای   گردند میبرن ها آنحاال شما خودت بکشی دیگه 

کمه دیگمر  ممی آدم را تو فکر فمر  هسد   تمثیرگذارخیلی  شود میکه انتهایش به امید ختم  بمره 
کمه از  کماری  کمه شمده    کماری  کمه شمده آدم بایمد خموش را بما ایمن شمرای   فمق بدهمد    کاری 

کنند  کسی برنمیاد  )شرکد   (.33دسد 
یکی دیگمر از عوامم  حممایتی از طریمق خمود تمالش بمرای رسمیدن بمه همدف اسمد.   لمی 
بيشممتر خممودم خواسممتم درس بخمموانم تمما اینکممه بممر م دانشممگاه   آینممده شمم لی داشممته باشممم   

کممه بممر م دانشممگاه تمما آینممده  ام خممانوادهاینکممه بممه  بممه خمماطردرس بخمموانم  کممنم   ا لممش  کممم  
کنم )ش لی داشته باشم برای خودم   ای کم    (.1 کننده شرکدنکه به خانواده 
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کنکمموری بممه درس  داشممتن ر حیممه سممخد رویممی هممم در بازگشممد دوبمماره دانش آممموزان 
کمبمود  خواندن مهم بوده اسد.  من خودم بعد از زلزلمه بيشمتر درس خوانمدم فقم  بمه خماطر 

کمردم  از هممین  گفتم ممیامکانات بود. اتاق هم نبود   جایی شبیه اتاق خارج از شمهر پيمدا 
کممن، در ایممن شممرای  درس خوانممدن مامم  ایممن  کممه یمم  نفممر پاهممایش را  مانممد میهممم اسممتفاده 

کمه پاهمایش  بگیرند   بگویند با پاهاید جایی بر    وند روز بد ن پا راه بمر    بعمد از ممدتی 
کممه دارم وممه حلممی  گویممد مید د  را بدهنممد تمما سممه روز فقمم  مممی . د یقممًا دهممد میایممن پممایی 

پم   شد مکان دوباره بمرای درس خوانمدنم دوبماره انگمار پمایم را سازی شبیهاره مشابهش دوب
  لی بعمد از زلزلمه دارم باهماش کردم نمیدادن، من این پا را داشتم  ب  از زلزله   بهش د د 

 (.1 کننده شرکدد م  ) می
کمممه در حمایهههه مشهههاوران:  بيشمممتر  های صمممحبدایمممن مضممممون یکمممی از طبقممماتی بمممود 

گون بممممه آن اشمممماره شممممد.  هممممای ر شبممممه  کنندگان شممممرکد کممممدها بعممممد از  ترین اصمممملیگونمممما
 ضمممعید بعمممد از زلزلمممه، پيگیمممری  سمممازی عادیشمممام  انتقمممال  ها مصممماحبه  تحلی  تجزیمممه

 آموزان بود.  ضعید ر انی   درسی دانش
 سمختیاینکمه خمودش وقمد  داد ممیدرسمی امیمد همم بمه مما  ریزی برناممه مشاور عال ه بمر 

کمه شمرای  سمختی داشمتیم تعریمف  اش زندگیکشیده در    ایمن  کمرد می  به ما بعمد از زلزلمه 
پشد دخترها   پسرها بود یعنی شماید بگمویم دخترهما   پسمرهایی  تر بزرگمشاور ما  خواهر 

کممرد   هممر   ممد   ممدر اینکممه بودنممد پممدر   مادرشممان  کممم   کممه مشمماور بممه ممما  تمممثیر نگذاشممتند 
 (.3 کننده )شرکد  دهد می  جواب  کشد می  س ال دارم خیلی زحمد  دارم مشک 

سماعد   م مزم  5 – 1. روزی خوانمدم می، ممن درس کنم ممیاز مشاورم تشمکر   ا عاً  من 
  اختصاصمممی محمممال بمممود  لمممی  خوانمممدم می  حوصمممله نداشمممتم فقممم  عممممومی  کشمممید نمی

کمه از سماعد مطالعمه  تمثیرگذارمشاوره من به حدی   32 – 36سماعد رسماندم بمه  5 – 1بمود 
یممتم تکممرار را  کممه ا ن ر کممرد مشماورم  کمماری  سماعد در شممرای  خیلممی بمدتر از  بمم ، یعنممی یم  

گفممد بخوانیممد   پيگیممری برگردانممد خوانممد  شممود میدیگممر ن گفتم مممی. کممرد می، د  سممه هفتممه 
کمارش درسمته توانی میی  روز دیگر تو  گفد می که دیمدم نمه  ، امروزم بخوان فردا هم بخوان 
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  کممرد میپيگیممر بممود   سمماعد مطالعممه ممما را ومم   وقممدراز مشمماور  ا عمماً  پيگیممر بممود،   ا عمماً 
 (.1 کننده شرکد)

نقش شمبکه ارتبماطی  از این طبقه اصلی آمده دسد بهموارد  ازجملهحمایه اجتماعی: 
 بود. آموزشی کم مکان امن    سای   تممین  د ستان    ها فامی با مردم، 

که باهم درس  گر  اآلنم خیلی مهم بوده، ه خوانیم می    نقش د ستم   ای هفتمهد ستم ا
پدر   مادر   برادرانش را ببیند در آن نصمف روز تما  ماالً نصف روز بر د خانه   برگردد  بار ی 

کنارم هسد ممنم  توانم نمیبرگردد اصاًل    حوصملم سمر  خموانم میدرس بخوانم   اینکه یکی 
 (.2 کننده شرکد  )شوم نمی  عصبی  ر د نمی

کتمماب  کتمماب نداشممتم،  کتمماب بمماز نکممردم وممون     تممی زلزلممه آمممد یمم  ممماه   نممیم اصمماًل 
کردنمد   بعمد  آوری جممعرا بمرای  هما کتاباز اصفهان آمدند اینجما  خیر. بعد یکسری بازکنم

گممر  کممردم بممه درس خوانممدن   ا ایممن باعممم شممد  خوانممدم مینبممود مممن درس ن همما کتابشممر ع 
 (.0کننده شرکددوباره درس بخوانم  )
مموارد  تمرین مهم، ها مصماحبه  تحلی  تجزیمهدر این طبقه اصلی پ  از حمایه معنوی: 

کنار عوام  خانوادگی عوامم  اعتقمادی همم آمده دسد به ، تکلیف مداری در  بال خدا  در 
در درس خواندن مابد بوده   فکر اینکه ی  شمخص باسمواد   بما یم  رتبمه خموب همیشمه 

کمم کمکممم  را انجممام  ام  ظیفممهکممه دارم  دانسممتم میرده   خممودم را سممرباز دیممن   اعتقمماداتم بهممم 
کمممرده اسمممد   دهم ممممی کمممم   کمممنم   بمممه اعتقممماداتم بممماور دارم   ایمممن بهمممم    بایمممد خمممدمد 

 (.1 کننده شرکد)
که زلزله آمد، مرگ را بمه وشممان خودممان دیمدیم، عظممد خمدا را  2:53 ساعد  د یقه 

گمر کمه ا . کنمد می زیمرور ثانیمه  31خمدا بخواهمد مما را در  دیدیم، معجزه خدا را دیدیم، دیمدیم 
همر  خموانیم میبمه خداسمد   درس  امیمدمان  حاال دیگر  دربردیمحاال خدا را شکر سالم به 

 (.7کننده )شرکدوی  سمد باشه  
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 گیری نتیجهبحث و 
کیفممی در مممورد نقممش  ر انممی  عواممم  ممم ثر حمایممدمطالعممه حاضممر حاصمم  یمم  پممژ هش 

کنکموری شمهر سمر پم  جهماب  دانش ذیریپم بمر انطباق اجتماعی بمود. در بحمران زلزلمه آمموزان 
آمموزان  به بازگشد مجمدد دانش کننده کم بدین ترتیب ابعاد خاصی از منابع حمایتی   

بمممه درس خوانمممدن ماننمممد حمایمممد خمممانواده، حمایمممد از طریمممق خمممود، حمایمممد مشممماوران، 
گردید  .  حماید اجتماعی   حماید معنوی در این بحران مشخص 

کمممه شمممام   خمممانواده، نقمممش  ازخودگذشمممتگی   پذیری مسمممقولیدحمایمممد خمممانوادگی 
انواده اسمممد، نقمممش همدالنمممه خمممانواده، پشمممتیبان ر حمممی، فکمممری   ا تصمممادی از سممموی خممم

بمه درس خوانمدن در  بازگشتشمانآمموزان    ر انمی اجتمماعی دانش اساسی در ایجماد حمایمد
ر انمی اجتمماعی در حمایمد نقمش خمانواده در ایجماد  کمه طوری بهبحران زلزله داشته اسد. 

کردنممد   بمما نتممای  مطالعممات افشممانی    بحممران زلزلممه را دانش کنکمموری بارهمما اشمماره  آممموزان 
بمممر ر انمممی اجتمممماعی دارد. یکمممی دیگمممر از عوامممم  مهمممم حمایمممد  ( همخممموانی3120فر مممانی )
کنکمممموری در شممممرای  زلزلممممه حمایممممد از طر دانشپممممذیری  انطباق یممممق خممممود شممممام  آممممموزان 
بمما  ضممعید بعممد از زلزلممه، تممالش بممرای رسممیدن بممه هممدف   داشممتن ر حیممه  پممذیری انطباق

یممابی مجممدد    پررنممگسممخد رویممی بممود. ایممن ممموارد نشممان از نقممش بسممیار  خممود فممرد در باز
کمه  کمکمی مهمم در ایجماد  عنوان بمهانطباق با  ضعید بحران در زلزله اسد  یکمی از عوامم  

کنکمموری آ دانش پممذیری انطباق شممر ع مجممدد بعممد از مممدتی دوری از درس  منظور بممهممموزان 
کمه  دانش توجمه  اب خواندن بعد از زلزله بمود. یکمی از اظهمارات  کمه تما زممانی  آمموزان ایمن بمود 

شممرای  سممخد بعممد زلزلممه خواسممتیم دوبمماره  بمما جود  ممما  افتممد نمیخممودت نخممواهی اتفمما ی 
ارائمه خمدمات  منظور بمه ای مشماوره همای ر هگبرای رسیدن به هدفمان درس بخوانیم.  جود 

کممه بممه تقویممد در  ازجملممهدر بحممران زلزلممه  شممناختی ر ان ر انممی حمایممد ممموارد دیگممری بممود 
کمرده بمود   ایمن حمایمد در  المب  دانشپذیری    انطباقاجتماعی  کمم   کنکموری  آمموزان 

آمموزان  انش ضمعید بعمد از زلزلمه   پيگیمری  ضمعید ر انمی   درسمی د سازی عادیانتقال 
ر انمممی اجتمممماعی مقصمممود تیممممی اسمممد متشمممک  از یممم   همممای حماید گمممر ه بيمممان شمممد  
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یمممما سممممایر )  در صممممورت امکممممان یمممم  مممممددکار اجتممممماعی  شممممناس ر ان، یمممم  پزشمممم  ر ان
کممه عمممده  ظیفممه مداخلممه در بحممران   ارائممه مممداخالت ضممرورتمتخصصممین برحسممب   )

 دیده آسمیبسمیار بمه محم  اسمکان افمراد  صمورت به   گیرد می به عهدهاجتماعی را  –ر انی 
 جممود عالئممم ر انممی ناشممی از تر ممما، در  الممب  ازنظممرآنممان  گری غربممالمراجعممه نممموده   پمم  از 

نمایند )یاسمی، مهمد ی  اجتماعی الزم را ارائه می –، مداخالت ر انی ای مشاوره های گر ه
کمموهی حبیبممی، امممین اسممماعیلی   همکمماران، ی ها یافتممهبمما نتممای  (   3111زاده،  ربممانی، 

( همسممو اسممد. حمایممد اجتممماعی هممم یکممی دیگممر از 3121، اردکممانی   رایگممان )ر سممتایی
کنکمموری در ایجمماد  توسمم  دانش شممده بيانعواممم   خمماطر بممرای شممر ع  پممذیری انطباقآممموزان 
که پشمتیان  منزله بهشان به درس خواندن بود   این حماید  دوباره کسانی  بمرای  هما آن جود 

( نشممان داده اسممد 2662) 1کممه ویممز ، همممراه بممودکننممد می کمکشممانبمما بحممران زلزلممه مقابلممه 
 ازجملممهحمایممد معنمموی هممم  درنهایممد حمایممد اجتممماعی تمممثیر مابتممی بممر سممازگاری دارد.

بعمد از  پمذیری فراینمد انطباق آممدن بمه  جمودآمموزان در  برای دانش دهنده تسکینمورد بسیار 
کممه توجممه بممه  عنوان بمهه درس خوانممدن بازگشممد دوبماره بمم منظور بممهزلزلمه  اهرمممی حمممایتی بمود 

بسمیاری  همای پژ هشدر  پمذیری فراینمد انطباقمسائ  معنوید در ارتباا با ایجاد   تقویمد 
(   حسممنی، 3125متممین نممژاد   عطائیممان )مضممانی، ر شممم  اسممفند، در پممژ هش ازجملممه

 ( به آن اشاره شده اسد.3126احمدی   میردریکوندی )
 بمافهمدر هر سطحی  ضعیتی نماهمگون   آشمفتگی را بمه دنبمال دارد.  ها بحران بنابراین

یی هم مون زلزلمه   توجمه بمه ها بحراندر  پذیر آسیبلز م رسیدگی به طبقات  مسقلهاز این 
کنکوری در بحران زلزلمه   شر دانش یمابی مجددشمان بمرای درس خوانمدن  منظور بمهآموزان  باز

مممدیرید شممرای  بحرانممی، پاسممخ مناسممب   بازگشممد  بسممیار مهممم اسممد. لممز م پيشممگیری،
بممرای طبقممات  همما آن  اثممرات  همما بحرانشممرای  زنممدگی بممه  بمم  از بحممران، شممناخد درسممد 

بمما جود دانسممتن عواممم   اسممد   لزلممه بسممیار ضممرورییی هممم وممون زهمما بحراندر  پذیر آسممیب
                          
1. Weiss, M 
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کنکمموری  دانش پممذیری انطباق بممر ممم ثر حمایممد ر انممی اجتممماعی  تمموان می، زده زلزلممهآممموزان 
گرفد. به جامع عملیاتی را  های برنامه  کار 

کشمممف    کیفمممی بممموده   سمممعی در  کمممه ایمممن مطالعمممه  در اینجممما ایمممن توضمممیح الزم اسمممد 
شناسمممایی آن مممه  جمممود دارد، داشمممته اسمممد. لمممذا اینکمممه ایمممن عوامممم  مممم ثر حمایمممد ر انمممی 

د یمق دارند،مشمخص  اجتماعی از وه فرا انی برخوردار اسد   یا با وه مت یرهایی ارتبماا
کند. هم نین نبود مکان آرام   مشخص برای مصاحبه   انجمام مصماحبه در ومادر    نمی

شممود بممر  کممانک  ازجملممه مممورد محد دکننممده در اجممرای پممژ هش بممود. درنتیجممه پيشممنهاد می
بمممر اسممماس عوامممم  مممم ثر جمممامع عملیممماتی را  های های ایمممن پمممژ هش، برناممممه اسممماس یافتمممه

پممذیری    شممده از پممژ هش حاضممر در فراینممد انطباق جتممماعی استخراجهممای ر انممی ا حماید
کنکوری  برای دانشبازگشد مجدد به درس خواندن  در مدیرید بحمران بمه  زده زلزلهآموزان 

گرفممد کیفممی  صممورت بهامیممد اسممد پممژ هش حاضممر آغممازی بممر شممر ع ونممین مطالعمماتی . کمار 
مشمخص  هما بحراندر  پذیر یبآسم ا عی بحمران بمرای طبقمات مختلمف  های جنبهباشد تا 

   مو ع بممه  مممدیرید  ریزی برنامممهاز ایممن مطالعممات در  مسممقلهگممردد   بمما توجممه بممه شناسممایی 
 ازجملمممممهطبقمممممات مختلمممممف  پذیری آسمممممیببمممممرای بهبمممممود  ضمممممعید  هممممما بحرانصمممممحیح 

کنکوری  دانش  استفاده شود. زده زلزلهآموزان 

 منابع
 ( .م3120افشمممانی، علیرضممما   فر مممانی، مهنممماز .) طالعمممه تطبیقمممی ارتبممماا سمممرمایه اجتمممماعی   احسممماس امنیمممد

 .3-30(: 3) 0های امنید   نظم اجتماعی.  اجتماعی بين  الدین   فرزندان ساکن شهر یزد. فصلنامه پژ هش
 ( .پژ هش3123امیری عبدالرضا .)  .)یکمردی ایرانمی نامه امنید اجتماعی )مبانی   مسمائ  امنیمد اجتمماعی؛ رو

 پژ هشگاه علوم انسانی   مطالعات فرهنگی.تهران: انتشارات 
 ( پممميش بينمممی رضممماید از زنمممدگی بمممر اسممماس رگمممه3122تمنمممائی فمممر، محمدرضممما، منصممموری نیممم ، اعظمممم .)  های

 .22- 72(: 1) 22نوین ر انشناختی، های  شخصیتی، حماید اجتماعی   بهزیستی معنوی. فصلنامه پژ هش
 بينی  (. بررسممی رابطممه بممين خمموش3126ونممدی، رحممیم. )حسممنی، رمضممانعلی، احمممدی، محمممد رضمما   میممر دریک

 .71-362(: 5) 5ی   دین. شناس ر انشده سلیگمن   امنید ر انی. فصلنامه  بينی آموخته اسالمی، خوش
 ( .مقایسمه مکانیزم3111رحیم نیا، محسمن، رسمولیان، ممریم .)  کمانون اصمالح   تربيمد   همای سمازگاری نوجوانمان 
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 .11 – 22(: 3) 32ه ر انززشکی   ر ان شناسی بالینی ایران. نوجوانان دبيرستانی. مجل
 ( .تمممثیر اصمم  صممحد بممر 3120ر سممتایی صممدرآبادی، حمیممد، جممماعتی اردکممانی، راضممیه   رایگممان، محمممود .)

 .312-306(: 3) 22امنید ر انی فرد   جامعه. فصلنامه حکومد اسالمی. 
 ( .ر ان شناسی سالمد،ترجمه 3115سارافینو اد ارد .).سید علی احمدی، تهران، انتشارات رشد  
 ( .ابعماد 3125شم  اسفندآباد، حسن، رمضانی خوراسگانی، مریم، متین نژاد، اعظم   جاهد عطائیان، پنمدار .)

 .15-05(: 70   71:)26درمانی.  های ر ان مختلف دینداری   امنید ر انی. فصلنامه تازه
 ( .بررسی 3121صبری، مصطفی؛ خوشبخد، فریبا .) دلبسمتگی   سمازگاری اجتمماعی: نقمش های  رابطمه سمب

 .325 – 313(: 52) 33 ،ان ایرانیشناس ر انی تحولی: شناس ر انفصلنامه هوش هیجانی. ای   اسطه
 (.ضممرورت   اهمیممد نقممش 3123صمممدی میممارکالیی، حمممزه، بابممایی، عبمماس   صمممدی میممارکالیی، حسممین .)

 . 20-360(: 1) 5امداد   نجات،  رید بحران. فصلنامهاحمر در حواد    بالیای طبیعی در مدی هالل
 ینب؛ صمدی، سعید؛ مطهری نژاد، فاطمه. )،طوالبی (. بررسی نقش میانجی عمزت نفم    خودکارآممدی 3122ز

فصمملنامه مطالعممات جامعمممه در رابطممه بممين سممب  زنممدگی اسمممالمی   سممازگاری اجتممماعی جوانممان شمممهر مشممهد. 
 .312 – 331(: 2) 1، شناختی جوانان

 ( .کارشناسمی 3115عادلی، علیرضا یابی عملکرد ناجا در بر مراری نظمم   امنیمد شهرسمتان بمم، پایمان ناممه  (. ارز
 ارشد، دافوس ناجا.

 ( .ارتبمماا جمایممد اجتممماعی بمما سمماخش3111 دسممی، علممی محمممدی.)  ایمنممی بممدن در افمماد سممالم: بررسممی های
کلی، مجله ر انززشکی     .315 – 312(، 2)32ایران )اندیشه ورفتار(. ی بالینی شناس ر انمدل تاثیر 

 گوزلممو، فاطمممه.، رح  ید اجتممماعیممرابطممة حما ی(. بررسمم3117نممژاد، عبمماس.،   رضممازاده، محمدرضمما. ) یمممی را
کنگممره ملممیان. مجموعممة مقمماالت سممومیدانشممجو یآموزشمم یخممانواده   د سممتان بمما سممازگار  یشناسمم-بیآسمم ین 

 .20-21، یدبهشتیدانشگاه شهبهشد، یران. اردیخانواده. تهران. ا

 ( .کتایون   یوسف نژاد، صادق پاشمی 3121 میان، زهره،خدادای زاده، علی، جهانگیری،  (. تجربه زلزلمه بمم، فرو
کیفی در علوم سالمد.  کیفی. مجله تحقیقات  گهانی زندگی در وند ثانیه: ی  مطالعه   .565-520(: 5) 0نا

 ( . گرا گری  )جلمد  ان بالینی، مشماوران   ر انززشمکان.شناس ر انر انی: برای راهنمای سنجش (. 3226مارنات، 
 (. تهران: انتشارات سخن.3125ا ل(، ترجمه: شریفی، حسن پاشا. نیکخو، محمدرضا. )واپ وهارم(. )

 ( .گماهی دانش3121مهرآئین نزدی ، زهرا،گلی، علی   مهماجر  طمن، علمی یمابی سمطح آ آمموزان متوسمطه ا ل  (.ارز
 .15-113(: 5)1ی زلزله، فصلنامه دانش مخاطرات،  مواجهه با مخاطره شهر شیراز برای

  کمموهی حبیبممی، اللممه؛ امممین اسممماعیلی، معصممومه؛ یاسمممی، محمممد تقممی؛ مهممد ی هممزا ه، نیلمموفر؛  ربممانی، بهممزاد؛ 
اجتممماعی در بالیما   حممواد  غیممر متر بمه )کتاب ممه پزشممکان  –ر انممی همای  (. حماید3111محسمنی فممر، سممتاره. )

اجتمماعی   اعتیماد  –(، وزارت بهداشد، درمان  آموزش پزشمکی معا نمد سمالمد، دفتمر سمالمد ر انمی عمومی
 اداره سالم ر ان.
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